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میحرلا نمحرلا هللا مسب

توکس #دس_

۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

( اضر ریما )

و کیفارت مدرک ادیپ ار دوب هتشون سردآ رد هک ینابایخ دایز ابتالش

تمحز هب دوب هدرک ما کالهف متخانشیمن هک ییاهنابایخ رد یگدننار

مدرک کراپ ار نیشام رهظ رس یغولش نآ رد مرظن دروم نامتخاس ییوربور

ریگ دزد ندز واب هدش هدایپ نک درخ باصعا ریسم کی زا هتفوک و هتسخ

متفر نابایخ تمس نآ هب

هب هک متسه یهانپ تکرش یولبات لا بند وهب هداتسیا نامتخاس یوربور

مشچ موشیم نامتخاس دراو دایز یگف زاکال دعب شندرکن ادیپ رطاخ

راچان هب درک رتشیب ار ما یگف وکال بجعت ینابهگن قاتا چیه دوبن مدناخرچ

مراشفیم تسد اررد مراد هارمه هک ییاه هشوپ هتفر اه هلپ تمس هب

وهب مور یم اهباال هلپ زا تسین سک چیه نامتخاس نیا رد هک راگنا

توکس متشاد تسود هشیمه ار توکس هکنیا دوجو اب مهدیم شوگ توکس

... شخب تذل ات تسا روآ بعر رتشیب دراد دوجو هک ینوکس و

رطاخ هب یهانپ زا هک یتینابصع مرادن تیعضو نیا هب تبسن یبوخ سح

ناکم نیا ندید اب تسا هدرک مجیگ یباسح هک مراد شنداد سردآ هوحن

دوش یم رتشیب
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ذغاک یور نتم دنک یم بلج ار ما هجوت راوید یور یذغاک درگاپ نیلوا رد

منهذ " یهانپ ییاذغ داوم شخپ تکرش " منکیم همزمز دوخ اب مارآ ار

نیا ارهب شتکرش هبکبک همه نآ اب یهانپ یاقآ دیاب ارچ دوشیم ریگرد

هک دنک لقتنم رهش ی هطقن نیرت نییاپ رد ناکم نیا رد مه نآ نامتخاس

درادن مه ینابهگن قاتا کی یتح

یط تسا نامتخاس هقبط نیرخآ هک موس هقبط تمس هب مارآ مارآ اهار هلپ

یفیرش اب محبص زورما یاهرسدرد لوغشم منهذ ریسم لوط ورد منکیم

وااتهب درادیمن رب مرس زا تسد یگداس نیا هب هک مناد یم تسا گرزب

! دشکیمن بقع دسرن شا هتساوخ

رد دسر یم مشوگ هب یموهفمان یاه ادص موس ی هقبط هب ندش کیدزن  اب

ما هدینش ار مدوخ یاهسفن و اهمدق یادص دوجوم یادص اهنت لبق هقبطود

دنتسه اه ادص اشنم هک دنتسه یناسک راگنا هقبط نیا رد اما

نآ زا ییادص دراد رارق میوربور و هقبط نیا رد هک یرد اهنت هب یکیدزن اب

وهب تسا هارمه سرت هکاب یفیرظ یادص دنکیم بلج ار ما هجوت رد یوس

دوشیم هدینش تمحز

این... ولج -

دیاش ارچ مناد یمن مهد یم ادص ارهب مساوه مامت و متسیا یم میاج رد

واکجنک ! تسا گ رزب یفیرش هارمه و تسود تکرش زا ادص هکنیا رطاخ هب

فرح یادص تسا هداد ینارگن ارهب شیاج لیلد یب ما یگف ماوکال هدش

ناهگان هک یا هنارتخد ی هنوگ سامتلا یادص و مونشیم ار رفن دنچ ندز

رطاخ هب دوشیم هارمه دروخیم رد هب هک یدیدش هبرض هکاب دشکیم غیج
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حا هک غیج یادص یلو مریگیم هلصاف نآ زا یمک هدارا یب رد هب ما یکیدزن

دیابن ال صا ادص نیا بحاص دوشیم هدینش نانچمه تسا هدش رتحضاو ال

وس نس مک یا هچب رتخد هب قلعتم ادص کش یب ! دشاب یناکم نیچمه رد

عوقو ردحلا رد تشپ هک هچنآ روصت وزا مشکیم مه رد وربا تسا لا

هتسب مشچ دوشیم هدرشف اهذغاک یور متسد دریگیم ضبن مندرگ گر تسا

سیخ منت مامت نآ کی و مریگیم رگ مهد یم راشف مه یور ار میاهکلپ و

رد یور یپ رد ویپ مروآ یم باال منکیم تشم ار متسد هاگآدوخان دوشیم

تساوخ رد تسا هدرک رک مه ار مدوخ یاهشوگ هک یدایرف واب مبوک یم

هچب رتخد کی دنناوتیم هنوگچ تسا هدش ریگرد منهذ مراد ردار ندش زاب

هب هجوت اب نآ زا لبق یتح و مدورو ی هظحل زا ناکم نیا دنهد رازآ ار

تسا ربخ هچ مناد یمن هکنیا واب دوب بیجع میارب ما هتشاد هک یسردآ

رتخد سمتلم یادص ندینش رطاخ وهب مراد هک یدب ساسحا رطاخ هب یلو

تدش منزیم رد هب هک ییاه هبرض هب مشاب هجوت یب مناوت یمن هچب

رد هب نانچمه نم یلو دوشیم عطق هرابکی هب اهادص هک مهد یم یرتشیب

زا تسد منکیم نییاپ باالو منهذ اررد االیت متحا و منزیم دایرف هدیبوک

هظحل دنچ هک ما هدش یتوکس ی هجوتم هزات راگنا مشکیم ندز تشم

زا منادیم هک ییادص اب رتمارآ یمک تسا هتفرگ اجارردرب همه تسیا

میوگیم دوش یم هدینش تحار رد تشپ

؟ یهانپ یاقآ ... دینک -زاب

هک مبوکب رد هب زاب دماین ییادص رگا ات منکیم یثکم و هدرک زیت ار میاهشوگ

همه هرابود و دوش یمن زاب رد یلو مونشیم ار لفق رد دیلک شخرچ یادص

یا هثداح ره یارب ار مدوخ میاه هدینش رطاخ هب دنکیم رپ توکس اجار
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منزیم رد هب مارآ ی هبرض ود تسد واب هدیشک قیمع سفن   منکیم هدامآ

و هداد راشف ار هریگتسد هدش راکب تسد مدوخ دوش زاب رد موش یمن رظتنم

یتسد منیبطاخم ندید ردو لماک ندش زاب زا لبق   مهدیم له مارآ ردار

و ملداعت ظفح یارب دشکیم لخاد هب تنوشخ اب ارم و دنزیم گنچ ار ما هقی

لمعلا سکع تعرس هب تسینارحب ردقچ منادیمن هک یطیارش ربارب رد عافد

مرس مبسچیم ار شا هقی تسد ود ره اب هدرک اهر اهار هشوپ   مهدیم ناشن

مبوکیم شتروص یوت تردق مامت اب هدرب بقع یمک ار

توکس #دس_

۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

بقع شتروص یور شتسد نتشاذگ واب دنکیم اهر ار ما هقی یدنلب دایرف اب

نیرتهب مناوتب ات منکیم یسرب ار عاضوا هدرک هدافتسا تصرف زا دوریم

رت میخو تیعضو ممهفیم منیبیم هچنآ زا مهد ناشن ار لمعلا سکع

شرازآ و هچب رتخد هی سبح زا هلئسم مدرکیم رکف نم هک تسیزیچزا

تسا رتگرزب

دیاب هک یزیم و هدش شخپ اج همه ییاهذغاک تسا هتخیر مهب تکرش

اج همه هتسکش هشیش یاه هکت تسا هدش نوگ اوژ دشاب یشنم هب قلعتم

یم ما هدرک شبورضم هک یدرف هب یهاگن تسا هدش شخپ نیمز یور

شتروصو رس یور یکشم وابکاله تسا نم زا رتگرزب یمک شلکیه مزادنا
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نآ تمس وهب تسا تکرش سنلا یوت هک یلبم هبل ار شتسد هدناشوپ ار

دهدیم کیکر یاه شحف و دنزیم دایرف نانچمه و هتفرگ تسا هدش ترپ

منکیم یعس لیلد نیمه هب دوش رو هلمح متس هب هک ما هدامآ هظحل ره

درم زا یمک دشاب فارطا عمج مساوه و متسیاب میاج رد راوتساو مکحم

اب ناوج یرتخد مناخرچیم رس یفیرظو زیر نهلا یادص هکاب مریگیم هلصاف

تسیراج شمشچ ی هشوگ مخز زا نوخ هک بترمان و هتخیر مهب یرهاظ

شمکش یوت ار شیاهاپ هتسشن راوید رانک لبم ی هتسد تشپ دهدیم مناکت

تفس ار شناهد یور شرگید تسد واب لبم هبل هب شتسد کی هدرک عمج

دیاش دسریم منهذ هب دیآ یم رظنب وسلا نس مک یلیخ هکنآ اب تسا هتفرگ

هبل زا تسد تسا هدش ریگرد اهنآ وااب رطاخ وهب دشاب وا دنزرف هچب رتخد

زا هک ییادص واب دراشف یم تسد نورد ار شا یا هوهق وشلا هتفرگ لبم

ار شتروص مامت کشا دنزیم قه دوش یم هدینش روز هب شتسد تشپ

تسا برطضم تدش وهب تسا هتفرگ

ار مناتشگنا هدارا یب دوشیم رتشیب ممخا هدوب تسرد متینهذ هکنیا زا

درم تمس هب مهاوخ یم دریگیم ار منامشچ ولج نوخ مراشفیم هدرک تشم

ار ما هجوت شرس تشپ یا هیاس تکرح هک مراذگیم ولج یمدق منک هلمح

و هراپ و ینوخ یسابل هدیرپ یگنر هتفشآ یاهوم اب یهانپ دنکیم بلج

هدنام اپرس روز هب تسا صخشم و هدش اهر شندب فرط ود هک یناتسد

مهب وربا دوشیم رهاظ دراد رارق میوربور هک یرد بوچ راهچ رد تسا

ولج و دهدیم ناکت فرطود ارهب شرس مارآ منکیم شهاگن وزیت مشکیم

یور اپ وتسد راهچ و دنزیم دایرف دوشیم ترپ ولج هب ناهگان هک دیآ یم

هک مورب شکمک هب هدز رانک تشم اراب مجاهم مهاوخیم دتفا یم نیمز
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رسو مه وا دوشیم رهاظ رد هناتسآ رد ما هدید هک یلبق درم هباشم یدرم

ما هدیسر ار شباسح مرس هبرض هکاب یصخش وزا هدناشوپ ار شتروص

یم دیایم شیادص زونه هک لوا صخش راثن یا هضرع یب تسا رتهاتوک

هک یگرزب یوقاچ و دراد شپچ تسد رد یذغاک دراذگیم ولج یمدق دنک

ولج ارهب یهانپ نآ االاب متحا هک شتسار تسد رد تسا همق هیبش رتشیب

تسیراج شرمک زا تدش هب نوخو هداتفا نیمز یور هک تسا هداد لوه

و دوشیم مخ مشکیم راد ادص و دنت ییاهسفن و دزرلیم مندب مامت مشخزا

یادص اب ودراذگیم شندرگ یور ار وقاچ دنکیم کیدزن یهانپ ارهب شتسد

دیوگیم مارآ و نشخ

! دنبب ورد -

مکش واب هدز دایرف یهانپ دروآ یم یراشف شتسد هب دنیبیم هک ارم للعت

شندب رانک نیمز یور نوخ و دوشیم هراپ شندرگ دتفا یم نیمز یور

غیج هب یدایز تهابش هک دوشیم دنلب ناوج رتخد غیج یادص دوشیم یراج

دروخ یم یناکت شیاج رد هک مخرچیم رد تمس هب مارآ دراد هچب رتخد نآ

هک شنتفگ دنبن یادص شتسد ریز زا دهدیم ناکت فرطود ارهب شرس و

تسوا دوخ هب قلعتم هچب رتخد یادص دنکیم مبجعتم دوشیم هدینش

یادص حاال هک وا هب یا وش هفخ تسا هدش باطخ هضرعیب هک لوا مجاهم

راگنا درب یم موجه شتمس وهب دیوگ یم تسا شیازفا هب ور شا هیرگ

ناوج رتخد هب یدنلب مدق اراب مدوخ هک ینامز تسین مدوخ تسد ما هدارا

یم وا هب تشپ درم یوربور مناسریم تسا رت کیدزن نم هب همه زا هک

تسا هتسب یلمعلا سکع ره یارب ار میاپ و تسد یهانپ تیعضو متسیا

منونکا یگراچیب و تینابصع روز زا مندب رانک هدش تشم ناتسد ناوختسا
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تسا ندش درخ ردحلا

!! دراد توافت نآ اب نامسآ ات نیمز هکنیا اب تسانشآ میارب هثداح نیا ردقچ

ردحیلا دنکیم ناهنپ متشپ ال ماک ار شدوخ و دتسیایم ناهگان ناوج رتخد

دروآ یم نابز ارهب یموهفمان و هاتوک ی هلمج دیرگیم هک

هن... هرابود -

یور بیجع یوا هناکدوک ی هیرگ یادص هدمآ شیپ طیارش ارب عالهو

هک دنزیم دنخزوپ تسیهانپ رس هکباالی یمجاهم شتکرح زا تسا مباصعا

ار تسا هدش متروص ی هلا وح هک یتشم و هدش   مساوه ندش ترپ ثعاب

عافد مدوخ زا ریذگان یهانپ تیعضو رطاخ وهب مدش ریگلفاغ منیب یمن

ریگلفاغ مه وا دشکیم غیج ناوج رتخد هک موشیم ترپ بقع هب منک یمن

یور منکیم دروخرب وا هب مکحم دورب بقع دناوتب هکنیا زا لبق و تسا هدش

وک تینابصع مخرچیم شتمس وهب مهدیم وا ارهب مساوح دتفا یم نیمز

و هداد ماجنا یراک اوه یب مناوت یمن اما دوشیم رتشیب هضحل ره ما یگف ال

منکن رت بارخ ار عاضوا

توکس #دس_

۳_ تراپ #
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ناوج رتخد و یهانپ طیارش دنکیم لیلحت ار تیعضو هیناث مدص رد منهذ

هچ یپ مناد یمن و دنراد یدنمتردق و گرزب یاه لکیه هک یدرم ار،ود

هتخادنا ریگ طیارش نیا اررد مدوخ رکف نودب و هتساوخان دنتسه یزیچ

هب دنهد ماجنا یراک دنناوت یمن هک ود نآ تیعضو ماو هدروخ هک یتشم ما

یمدق منکب یراک ییاهر یارب دیاب منک ناشریگلفاغ دیاب تسا هدنامهف نم

ح دونشب هک یمارآ یادص واب موشیم مخ رتخد تمس هب مراذگیم بقع

مسرپیم ار شلا

؟ یبوخ -

هدش هریخ نم هب دنزیم دایرف ار شتشحو هک یسیخ نامشچ واب لصاتسم

دنک روجو عمج ار دوخ و هدش دنلب نیمز زا دنکیم یعس هک وردحیلا تسا

قرب دوشیم دنلب ناش هدنخ هیرک یادص دهدیم ناکت فرطود ارهب شرس

هب هک تسا ئش نآ نتشادرب یارب عقاو ورد تسا هدز ار ممشچ هک یزیچ

تیعضو نیا زا یاهر یارب ما  یراودیما ثعاب ما هدش مخ و متفر وا تمس

ار تسا هداتفا نیمز یور هک یا هدش درخ هشیش هکت تعرس هب تسا هدش

ددنخیم دنلب یادص مااب یکیدزن رد هک یدرم ندید اب مخرچ یم مرادیمرب

هتفرگ ار شتسد مرب یم موجه شتمس هب هدرک هدافتسا شا یهجوت یب زا

شتسار تسد چم مهدیم شرارق مدوخ هب تشپ مروز مامت و تنوشخ واب

ارهب متسد دعاس راشف واب مهدیمرارق شپچ فتک یور متسار تسد اررد

گر یور ار هشیش دوشیم لیامتم هبباال یمک شرس هک منابسچیم شندرگ

حاال هک یرگید درم هب دنت یهاگن و دیدش مخا واب مهدیم راشف شندرگ

یم تسا هتشاذگ شبلق تشپ شرمک یور ار وقاچ و هتسشن یهانپ رانک
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مزادنا یم باال باتش اب منک شیاهر و دوش دنلب هکنیا ینعم ارهب مرس مرگن

نهلا مراد راظتنا وا زا هک یدایرف ییاج هب یهانپ دروآ یم یراشف شتسد هب

متسد الهب باقتم دراد شا ینارحب تیعضو زا ناشن هک دنکیم یفیفخ

دوشیم دنلب تسا ریسا مشوغآ معالرد هک یدرم دایرف و مهدیم یراشف

دنک دازآ ار شدوخ دنکیم یعسو دراذگ یم مدعاس یور ار شدازآ تسد

رد زگره مروآ یم هشیش هب یرگید راشف دوشن قفوم ات منزیم ار مروز مامت

مامت دیاب منادیم اما تسیچ تسرد راک مناد یمن ماو هدوبن یطیارش نینچ

و دشاب تسرد مراک مراودیما طقف منامب تکاس مناوت یمن منکب ار تالمش

هظحل ره ما هتشاد هک یلبق دب هبرجت دوشن رت میخو عاضوا و دهدب هجیتن

دایز شتوافت منکیم هسیاقم منهذ اررد طیارش درذگیم منامشچ ولج زا

منک شیاهر متسناوتیم تسا رتخد نیا و نم ی هطبار اهنآ زا یکی تسا

یارب هبرجت نآرطاخ ...هب دیاب مناوتب دیاب ار راب نیا مهاوخ یمن یلو

یولج لقادح دیاب سپ ما هدش هدیزرو و هدیسر مدوخ هب یزور نیچمه

دوش ظفح مرورغ مدوخ

یعس دیآ یم متمس هب هدرمش یاه مدق واب دوشیم دنلب یهانپ رانک زا

شیاه سفن ممهفب ار شا یلا متحا لمعلا سکع شیاه زاحتلا منکیم

نیا دوش یم دایز وقاچ هتسد رود شتسد راشف تسا راد ادص و یصرح

رطاخ هب دوشیم کیدزن هک مدق ره تسینابصع وا تسین یبوخ هناشن

دیاش دروآ یم موجه متمس هب یرتشیب ینارگن دهد خر زا نکمم هک یقافتا

لوا نامه زا دورب دیاب وا یلو نم یارب یتح و دشاب هدش رید یهانپ یارب

دیابن ما هتخادنا رسدرد ارهب مدوخ ما هدینش هک ییادص واو رطاخ مه هب

دیایب شرس هب تسا نکمم هک بالیی سرت زا مناد یمن دنامب هجیتن یب

یلو دزرلیم میادص هک تینابصع مه دیاش مدوخ نونکا فعض ای تسا

دوش جراخ اجنیا زا هک مهاوخ یم رتخد نآ وزا منزیم دایرف
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...یاالاا! نوریب ورب -

هب زیت منامشچ منکیم یعس و تسا تسار و پچ هب دمآ و تفر رد مرس

بقع هب هک یهاتوک یاهمدق اب موشن ریگلفاغ هرابود ات دشاب عاضوا

هتخادنا تمحز هب ارم و دنکیم قتال یباسح هک ار مریسا و دوخ مرادیمرب

وهب منک رتشیب ار ما هلصاف منکیم یعس و مهدیم رارق درم یوربور   تسا

روج و عمج ار دوخ ات مهدب تصرف تسا هدز تشحو و هدیسرت هک یرتخد

دمآ هک ییادص وزا دودیم هک ممهفیم اما تسوا هب متشپ دورب و هدرک

میوربور درم تسا بیجع تسا هدروخ رد هب جورخ هاگنه تسا صخشم

شنتخیرگ هب یهجوت نیرتکچوک و دنکیم هاگن نم هب هریخ هاگن اب طقف

درادن

اب تسا هدش تحار وا بناج زا ملا یخ وحاالهک موریم بقع بقع

دوشیم هتسب ورد مهدیم رد ارهب متشپ ما یریگرارق حتلا ندیجنس

وا هک ما یضار اما موش جراخ اجنآ زا مناوتن رگید تسا نکمم هک منادیم

دننام و دنورب هک مراذگیمن دنورب شلا بند هب دنناوت یمن اهنآ و تسا   هتفر

یگراچیب هب تسا مدوخ یگضرع ییب هجیتن هک یعاضوا زا لبق ی هعفد

متفیب

توکس #دس_

۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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اراس) )

مدوجو ی همه اراب درد مروخیم نیمز هدش ترپ هلپ دنچ وزا منزیم غیج

ما هتشاد هک یسرت رطاخب دنا هدش هل راگنا میاهناوختسا منکیم ساسحا

یب هلپ دنچره تشحو اب مدرکیم یط تعرس واب زکرمت نودب اهار هلپ

نتشاذگ اجب ثعاب هک مدرکیم هاگن ار مرس تشپ و هدناخرچ ار مرس هدارا

دوشیم نکمم لکش نیرتدب هب مندروخ نیمز تیاهن ورد یا هلپ

یا هدنرپ نوچ ما هنیس نورد مبلق تسا هدش سیخ کشا زا متروص مامت

دوش دازآ و هدیرپ نوریب هب هک دهاوخیم دبوکیم راوید ردو ارهب دوخ

ندیود و سرت موجه رطاخب منکیم سح مشوگ رد راو وکا ار ششپت یادص

ندروخ نیمز نیا اب مناوت مامت راگنا تسا هدش تخس میارب ندیشک سفن

مشکیم درگاپ ی هشوگ ار مدوخ قه قه و هیرگ مااب هداد تسد زا

دراذگیم سرت رگم یلو ددرگرب مسفن ات منک تحارتسا یمک مهاوخیم

ح نیا ایرد منیشنب اجنیا دیابن دوشیمن ادج ما هدمآ هک یریسم زا منامشچ

دنسرب تسا نکمم هظحل ره منامب تلا

ما هدیسرت منکیم هاگن اهار وباالیهلپ دواکیم ار فارطا سرت اب منامشچ

؟؟؟ تسیک مناد یمن هک وا یارب مه مدوخ یارب مه منارگن

؟؟؟ تسیعضو هچ حاالرد

اررد مدوخ هتشذگ تاقافتا دوجو اب مدیسرت مه وا زا شدورو ماگنه

ردحلا نم حاال اما دوبن نآ زا یتاجن هار هک مدید مرمع تیعضو نیرتدب

تسا هدش راتفرگ تسیک منادیمن هک ووا مرارف

... نتسکش یادص ... دایرف یادص دیایم باال هقبط زا یکانتشحو یاهادص
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تسوا اب نیمجاهم یریگرد رطاخب منادیم هک یموهفمان و دنلب یاهادصو

تدش مناوت یمن یلو دوشن دنلب ما هیرگ یادص ات مراذگیم مناهد یور تسد

یمن تسا هدش لر تنک لباق ریغ میارب مونش یم هک ییاهادص زا ما هیرگ

دمآ دهاوخ مرس هب هچ منادیمن هنرگ و منک رارف دیاب یلو مورب هار مناوت

الرب ماک شرطخ زونه و هدوب عوقو ردحلا هک یقافتا یروآدای زا مسرت

کچوک رد تمس ارهب مندب یتخس هب دوشیم رتشیب تسا هدشن فرط

و هدرک زارد ار متسد دشاب زاب هک مراودیما و مناشکیم درگاپ هشوگ

نایم ناهگان ارچ منادیمن دوشیم زاب رد مشکیم نییاپ تمس ارهب هریگتسد

رابنا ما هدیمهف حاال هک یکقاتا لخاد ار مدوخ هدرک زاب ردار مدنخیم هیرگ

نیمز هب هریگتسد ریز ار یدنلب یوراج هتسد مزادنا یم تسیتفاظن لیاسو

منک یریگولج شندش زاب اتزا مهدیم هیکت

میاهسفن تسیراج منامشچ زا کشا و تسا هتفرگ ارف ار مدوجو مامت سرت

کقاتا رد ییاوه رگید هک راگنا تسا هارمه قه قه واب هدش هدیرب هدیرب

اهادص اعقاو ای مونشیمن ییادص هک تسا رد نتسب رطاخب منادیمن تسین

تسا هدش عطق

هظحل وره دنکیم یط اهار هلپ تعرس هب هک ییاهمدق یادص ندینش

یور مکحم ار متسد و متفیب هکسکس هب دوشیم ثعاب دوشیم رت کیدزن

راوید وهب مریگیم شوغآ اررد مدوخ مرگید تسد واب مراذگب مناهد

سفن یتح و مهدیم راشف مهب ار میاهکلپ و مدنبیم ار منامشچ منابسچیم

نیا رد هک ییادص اپاب یادص منکن دیلوت ییادص نیرتکچوک ات مشکیمن مه

دوشیم هارمه تسا نیمجاهم یادص منکیم رکف حملا

! تشاد یروز بجع -هَاهه....
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هفخ ار میادص روز وهب دروآ یم دنب ار مسفن هک دروخیم رد هب یا هبرض

منکیم

یا هضرع یب قمحا یوت دوبن ...میلا وتشل نت رانک شکب -

منکیم اهر هدارا ویب تدش ارهب ما هدش سبح سفن دوشیم رود اه ادص

یقه قه واب مراذگیم وناز یور ار مرس و منکیم عمج مکش یوت ار میاهاپ

میرگیم مارآ

هک یناکم نیا رد دیاب مهدب ماجنا یراک هچ دیاب تیعضو نیا رد مناد یمن

اب متفا یم شدای هب ناهگان منک؟ رارف ای منامب ایهن تسا نما مناد یمن

مرادیمرب رد تشپ ارزا وراج متسیا یم لیاسو و راوید نتفرگ و تمحز

دنچ ار متسد هتفرگ یسفن اب دراذگ یمن مسرت اما منک زاب ردار مهاوخ یم

؟؟؟ دنشاب هتفرن و منک هابتشا دنکن مشکیم بقع زاب هدرک کیدزن رد هب یراب

رظن اهارزا وهلپ درگاپ منکیم زاب ردار نازرل ییاه تسد و سرت اب هرخ باال

نایم مرادیم هگن ار مدوخرد بوچراهچ هب هیکت واب تمحز هب منارذگیم

مهاگن و مراد یم رب نییاپ تمس هب هلپ زا یمدق ما هدرک ریگ نتفر و ندنام

شرود ار مناتشگنا دوریم هدرن تمس هب متسد دوشیم هدیشک باال تمس هب

زا هک یزیچ منیشنیم هلپ یور هتفراو منزیم قه و مهدیم راشف مچیپیم

مروآ یم نابز هب تشحو اراب درذگیم منهذ

... شنتشک -
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توکس #دس_

۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مروآ یم نابز هب تشحو اراب درذگیم منهذ زا هک یزیچ

... شنتشک -

بیهن منهذ اما موریم نییاپ تمس هب یا هلپ متسیا یم تمحز هب هرابود

! دنز یم

؟؟ یچ هشاب هدنز هگا

یرگید مدق متسه نم تشذگ هچ هقبط نآ رد دناد یم هک یسک اهنت

منادیمن دنام یم هلپ ود نایم میاپ دیآ یم زاباال هک ییادص هکاب مرادیمرب

دنشاب هتفرن رفن ود نآ هچ؟رگا مشاب هدیمهف هابتشا رگا مسرتیم یلو ارچ

هکنیا ندروآ دای ابهب اما منک هچ ما هدنام ؟ منامب اجنیمه ؟ مورب ؟ منکچ هچ؟

سرت و زجع اب دشاب میخو شتیعضو تسا نکمم و تسا هداد متاجن وا

میوگیم

... مسرتیم یلیخ نم نک کمک ایادخ -

مرس متسیا یم باال یاه هلپ یوربور مدرگیمرب ار هتفر یاه مدق و میرگیم

هلپ المت ضع یگتفوک و درد دوجو اب سرت و تمحز اب مارآ و مریگ یم ارباال

متسیا یم رد یوربور مدرگیمرب یتخس ارهب ما هدمآ باتش هکاب ییاه
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منزیم سفن سفن و دزرلیم مندب منکیم زارد هریگتسد تمس هب هک ار متسد

مناد یمن هک یرطخ ای  منیبب رد تشپ تسا نکمم هک یزیچ زا مراد تشحو

ایهن؟؟ تسا هدش فرطرب ال ماک

مکحم ار هریگتسد مهد یم راشف مناهد یور ار متسد منکیم ضغب هرابود

هتفگ هللا مسب قیمع یسفن واب مهد یم ورف ار مضغب هدرک یثکم مریگیم

راگنا دوش یم زاب یمک طقف هک مهدیم له ردار هدیشک نییاپ ار هریگتسد

منکیم هاگن ار لخاد سرت رداب هدش زاب زرد زا تسا رد ندش زاب عنام یزیچ

بقع هدرک اهر ردار مسرت رطاخ هب هک دروخ یم رد هب یمارآ هبرض هک

یم ما هتخود مشچ رد هب ناساره دروخ یم رد هب یرگید مارآ هبرض موریم

زا شیاهاپ طقف تسا هداتفا نیمز یورو تسینوخ شنیج راولش شمنیب

دیاب دروخ یم رد هب مارآ ییاه ناکت هکاب دوشیم هدید نییاپ هب وناز

و رود ناساره و جیگ موش کیدزن وا هب یتح مسرت یم یلو منک شکمک

زا مراذگیم ولج هب یمدق وزاب هتشادرب بقع هب مدقود منکیم هاگن ار مرب

ناکت رگید شیاهاپ تسا رد هب مهاگن متفا یم هیرگ هب ما یگراچیب

تسا هدش نم یجنم وا موشیم هدنک اج اهزا هتفرگ قرب دننام دروخیمن

مناوتب هک یدح ردارات منک یم یعس موریم رد تمس هب عیرس دریمب دیابن

هب المت ضع مهدیم ماجنا ار ایند راک نیرت تخس راگنا منک زاب موش در نآ زا

مدوخ یتخس هب دوشیم زاب هرذ هرذ رد هک منزیم سفن سفن و دتفا یم درد

ریگ هریگتسد هب ما وتنام ولج موش یم در نآ وزا مهدیم اج رد نیب ار

شتمس هب مشکیم لخاد ارهب مدوخ هجوت یب دوش یم زاب ما همکد و دنکیم

یم مناهد یور تسد و هتفگ یدنلب نیه شتیعضو ندید وزا مخرچ یم

شتمس هب منکیم هفخ ار میادص هتشذگ تعاس کی ثداوح سرت زا مراذگ

منکیم شهاگن نییاپ وزاباالهب مور یم

یفاکش هدش دوبک هک شتسار هنوگو هدیرپ شگنر تسا ناشیرپ شیاهوم

نیتسآ ترشیت و هدش یمخز مه شندرگ تسین قیمع هک تسا هتشادرب
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اه کیمارس یور ات نوخ تسینوخ و هراپ دراد نت هب هک شداشگ و دنلب

هناور شا هنیس یاه ناوختسا ریز زا هک ینوخ ندید اب تسا هدش یراج

مدروخیم یناکت تسا

مریگب ار شا یزیرنوخ ولج دیاب منک یم هاگن ار فارطا لصاتسم

توکس #دس_

۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مریگب ار شا یزیرنوخ یولج دیاب منکیم هاگن ار فارطا لصاتسم

ناکت و هداتفا مکش یور هب متفا یم شدای هب هزات یهانپ ییاقآ ندید اب

نآ رد شندید هدناشوپ ار شفارطا یاه کیمارس حطس مامت نوخ دروخیمن

هدروآیم دنب ار مسفن هک منکیم دیدشت ار مضغب و دنازرلیم ار مندب زور حلا

دنکیم مرو میولگ

لبم تمس هب عیرس لبم یور مفیک و رداچ ندید اب مناساره و جیگ نانچمه

ریگ یزیچ هب میاپ مدرگیمرب وا تمس وهب هتشادرب هک ار رداچ مور یم

ار میاپ ریز منکیم ظفح ار ملداعت تمحز وهب مروخیم یردنکس دنکیم

هتشادرب ار نفلت دنک یم بلج ار ما هجوت نفلت میس مزادنا یم یهاگن

هک منکیم رکش ار ادخ دیآ یم دازآ قوب یادص منز یم زیریپ ارهب هخاشود

مریگیم ار سنا رواژ عیرس تسا سملا نفلت
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عاضوا هجوتم ماو هدش رایشوه هزات راگنا دهدیم باوج شمارآ اب یدرم

سامتلا مهاوخیم کمک وا وزا منز یم دایرف مراتفرگ نآ رد هک یمیخو

ای دنتسه مناد یمن هک میوگ یم ینیمجاهم وزا دنسرب ناشداد هب هک منکیم

و مدنبب ردار دهاوخ یم نم وزا دنکیم توعد شمارآ هب ارم دنا هتفر

دنسریم روز هک دنکیم مراودیما مشاب ناشرظتنم

شنیگنس سفن یادص و دروخیم یناکت وا هک تسا سامت نایاپ اب نامزمه

یور تسد ود ره ابو هدرک هلا چم ار مرداچ موریم شتمس هب دیآ یم

ییادص اب دنامب هدنز ات مریگب ار یزیر نوخ یولج دیاب مهدیم راشف شمخز

یناپز دوب راد شخ شیادص دشکیم شیاه هیر لخاد ارهب اوه یدنلب نیه

تفگ

راد... شرب -

... نارگن و ناج یب دنکیم مهاگن شزاب همین یاهکلپ نیب زا تمحز هب

رد بترم منکیمن شیاهر اما ما هدیسرت دیایم مناتسد تمس هب شتسد

ار منداد رازآ ناوت و تسیمخز تسا هداد تاجن ارم وا هک منکیم رارکت منهذ

مخز یور هک ار متسد ود ناتشگنا مهدیم راشف ار مخز یور نانچمه درادن

منکیم رتشیب ار متسد راشف سامت زا هکوش دریگیم تسد کی مااب هتشاذگ

جنرآ ارزا شرگید تسد درادرب ار متسد دنکیم یعس وا اما دشکب بقع ات

لمحت هک دراد یدیدش درد زا ناشن هک دهدیم راشف راوید هب تسا هدرک مخ

اب هدش ناور مکشا تسا هدنام راوید یور شناتشگنا ینوخ رثا دنکیم

متفگ دیزرلیم سرت زا هک ییادص



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

... یریمیم ... منک شلو ... ادخب ... یریم ..یم... نکن ... اقاآ نکن -

یناوت دشکیم هک یدرد و تسا هدید هک یا همدص اب اما دنزیم روز نانچمه

مهدیم راشف شمخز یور هب روز اراب ملکیه همه هک ینم اب هلباقم یارب

دایرف درکیم یعس یلو تسا هدش فیعض درد زا هک ییادص اب هرابود درادن

تفگ دنزب

نک... ملو -

نسریم نکاالن ربص هش.... یمن -

دوش یم جراخ شا هرجنح زا یتخس هب شا هتفرگ یادص

یتنعل راد شرب ... مشکب سفن ... منوت .. یمن -من...

دراشف یم مهب ار شیاهنادند و دیوگیم

دراد رارق متسار تسد یور هک ار مپچ تسد ناتشگنا شفرح ندش مامت اب

ار متسد یلو منزیم غیج درد زا دشکیم بقع وهب دراشف یم شتسد نایم

هلباقم یارب متسد رتشیب راشف اب منکیم یعس دریمب مهاوخ یمن مرادیمن رب
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دنک اهر ار متسد هک منکیم سامتلا و منک شناوتان

! تسکش نک... ..لو ادخ ورت -یآ..یآ...اقآ

ندرک ابخیلا راگنا درکن میاهر زاب وا اما مدز دایرف ابیرقت ار رخآ هملک

نیا لمحت رگید دنکیم مک ار دراد هک یدرد راشف نم یاهتشگنا یور شروز

درد وزا مدادیم راشف ار مخز یور یمک متسد فک اب طقف متشادن ار درد

ار شدرد و دیشک یم عطقنم و هاتوک یاهسفن توکس رد وا متخیریم کشا

شیوناز هداد راشف نیمز یور درد ارزا شیاهاپ هدرک خیلا نم ناتشگنا رس

ناهگان متشادرب ار متسد مدش میلست هرخ باال درکیم تسار مخو درد ارزا

تسد واب هدرب بقع ار متسد درک دنلب ار مدایرف مناتشگنا رد یدیدش درد

و دیشکیم نیمز یور بترم هک ار شیاهاپ مدیشک شوغآ ارهب نآ مرگید

رد متسد ریز زا درکیم یعس و درکیم مخ ار شیاهوناز متسد راشف ماگنه

هدش رت مارآ شندیشک سفن یادص درک اهر نیمز یور مندیشک بقع اب دورب

نیا میب نآ ره متشاد مدوخ هک یدرد هکاب درشف یم نانچ ار شکف اما دوب

دوش درخ شیاهنادند هک متشاد ار

هنوگچ هک دوب نیا لوغشم منهذ متشاد هک یدرد زا یشان دب سح اب

مدینش مرس زاباالی ییادص هک مریگب شتمواقم دوجو اراب شا یزیرنوخ

رسو روز هب هک یدرم مدرک ترپ بقع ارهب مدوخ هدیشک یا هفخ غیج

هتشاذگ یرد هبل یور ار شتسد و درکیم در رد ارزا شا زاباالهنت یتمسق

تفگ مارآ ینحل و نییاپ ییادص اب دوب
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توکس #دس_

۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

سیلپ ... نیسرتن .. نیسرتن -

یم ردار دیاب هک دمآ مدای و مدید ار شسابل هزات شا هلمج ندش مامت اب

مدوخ تمس ارهب ناوج درم یاهاپ ات مدش مخ ولج تمس هب عیرس متسب

دشاب هارمه ششفک هب متسد دروخ رب دوش دراو رت تحار اتوا مشکب

هدرکن هبرجت لا حب ارات دیچیپ مناتشگنا رد هک یدرد مدوخ غیج یادص

هتسشن حلا نامه ورد متشاد هگن متسار تسد اراب مپچ تسد چم مدوب

ات مدرشفیم مه ارهب میاهکلپ مدادیم ناکت بقع و ولج هب درد ارزا دوخ

مدرشف یم هتفرگ نادند ارهب منییاپ بل دزیرن نوریب مکشا

تسشن متسد یور ناهگان هک یتسد و مدینش یم مفارطا زا هک ییاهادص

سابل هکاب یدرم مشکب بقع عیرس ار متسد هدرک زاب ار منامشچ دش ثعاب

درک اهر ار متسد دوب هتسشن مرانک سنا رواژ نیبقارم

اب رفن دنچ مدرک هاگن مفارطا هب ناساره یهاگن و کشا زا سیخ ینامشچ اب

ردح سنا رواژ نیبقارم سابل اب رفن دنچ و یماظتنا یورین نیرومام سابل

یناوج درم رس هکباالی رفن ود دندوب هدمآ شیپ عاضوا هب یگدیسر لا

یزیچ ناشیاه فرح زا دندرک بلج ار ما هجوت دوب هداد متاجن هک دندوب

هب دوب هدیبسچ نیمز هب هک وا مدوب ناشتکرح هب هریخ و مدیمهف یمن

قتال هب هجوت یب هک دریگب ار ناشیولج درکیم یعس تشاد هک یدرد رطاخ

شندرک مارآ رد یعس مجالیت اب بترم و دندرک یم ار ناشراک شیاه
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وردحلا هتفرگ ار شتسد چم دوب شناهد یور ژن یسکا کسام دنتشاد

دندوب وا هب ییوراد قیرزت

تفرگ ار متسد یسک هرابود

نیشابن نارگن ... هبترم یچ همه ! نیدید -

هک دیفس یاه شکتسد و سنا رواژ نیبقارم سابل هکاب تفگ یدرم ار نیا

ات دوب هداد تصرف نم هب هک مدیمهف دوب هدرک سمل ار متسد دوب شتسد

هک دیمهف مه وا مدرک یم هچ ار درد اما دیایب شیاج رس وحملا موش مارآ

واب تفرگ مکحم ار متسد چم یتسد اب مشکب بقع ار متسد مهاوخ یم

مدش عمج مدوخ رد درک یم هنیاعم هداد ناکت ار مناتشگنا شرگید تسد

بقع وزاب منزن غیج ات مدرشف مه یور کلپ هدنابسچ ما هنیس هب هناچ

تساجنیا سیلپ و.... تسا دامتعا لباق درم کی وا تفگیم شلغش مشکن

تسا نما رگید اجنیا

***********

نیشام زا متساوخ یم هک یماگنه مدوب هدیسر هناخ هب هک دوب یتعاس کی

لخاد ات تساوخ یم دندوب هداتسرف مهارمه هک ینز رومام موش هدایپ

نیا رد مداد ناشن هار هب ور ار وحملا مدش شعنام اما دنک ما یهارمه هناخ

ور هب ور راوید زا مولعمان یا هطقن وهب مدوب هتسشن لبم یور تعاس کی

ما..... هدش هریخ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

و نیدنچ تعاس کی نیا رد نم و تسا بش ۱۱ تعاس مشکیم ارباال مرس

کی یور راب وره مدرک ولج بقع ار ما هدید زورما هک یریواصت راب دنچ

مدش فقوتم ریوصت

نم رپس ار شدوخ یلیلد چیه نودب هک یناوج درم ریوصت ما هدنام ریحتم

رد لا وس نیا اهراب دسانشب ای دشاب هدید ارم راب کی یتح هکنیا نودب درک

یگدنز زا تخانش یمن هک ینم تاجن یارب ارچ ؟؟ ارچ دش رارکت منهذ

؟ تشذگ شدوخ

!!! دنراد دوجو زونه ییاه مدآ نیچمه رگم الً صا

رانک ممشچ ولج زا شا هدش ناغاد و برد ریوصت تشادن ششک رگید مزغم

ردحلا ما یگدنز یلبق هثداح هب دایز تهابش هکاب یا هثداح تفر یمن

دش. ریخ هب متخ میارب وا یگتشذگ دوخ زا رطاخ هب دوب عوقو

توکس #دس_

۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دوب عوقو ردحلا ما یگدنز یلبق ی هثداح هب دایز تهابش هکاب یا هثداح

دش. ریخ هب متخ میارب وا یگتشذگ دوخ زا رطاخ هب
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نیا و متفرگ یم شود دیاب دوب سب مزورما یارب دیشک یمن رگید مندب

مدوخ هب تبسن و تسا تخرک و نیگنس مندب متسش یم مندب ارزا یفیثک

ما... هدروخ زورما نکمم لکش نیرتدب هب هک ییاه هبرض ... مراد یدب سح

نآ یاج زا هک یراجزنا سح بآ دیاش میوشب اهار تسد نآ یاج دیاب

زونه هک یتسد یاج و دربب نیب ارزا منکیم سح مندب یور زونه اهتسد

یمن شرطاخ هب زونه هک منک یم شساسحا مکف فرط وود میولگ یور

فرح تسرد دراذگ یمن و تسا نم هارمه زونه شسرت منک زاب ناهد مناوت

.... دیشک لوط تعاس نیدنچ یرتن ردکال ما هتعاس کی راک هک منزب

!! دنک دوبان و دربب نیب زا مه ار منهذ ریواصت بآ شاک

دناب تسد یا هرخسم حتلا هب متسیا یم شود ریز بآ هجرد میظنت زا دعب

هب روبجم و دنکن شسیخ بآ ماات هتشاد هگن مندب زا ادج ار ما هدش یچیپ

مشابن شلتآ و دناب کاندرد ضیوعت

یم رد متسد زا نامز دندروآ موجه مراکفا زاب منک خیلا مناوت یمن ار منهذ

منادرگرس و جیگ ... شا هرابود رارکت ... رگیدکی اب تاقافتا هسیاقم دور

کشخ تسد ارزا مدوخ هشیمه لثم مدنلب یاهوم نتسب واب مشوپیم هلوح

یور هب ماوحاالور هداتسیا شود ریز تعاس ود منک یم تحار ناشندرک

مرگن یم دوخ هب هنیآ

فارطا ندز مدق هب عورش مشک یم دوخ اراب متسوپ یور دب سح زونه

یمن مباوخ اما ما هتسخ مجیگ ! تسا هدش هچ مناد یمن منک یم ما هناخ

تشحو قباس یاهسوباک موجه و مباوخب هک مسرت یم یتح دیاش و دیآ
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یم مرگ ییاچ کی ملد و تسا بش همین ود کیدزن تعاس ! دنک ما مدز

مور یم هناخزپشآ هب دهاوخ

... مباوخب مهاوخ یمن زونه ...اما مروخ یم ... منک یم هدامآ یاچ

یتقو و مدنبب مشچ مسرتیم هک ییوا ! تسوا رطاخ هب دیاش متمواقم

دشابن رگید رگا مشاب هتشادن تصرف مه رکشت یارب یتح موش یم رادیب

هچ؟ دشاب هدشن عفر رطخ و دنشاب هدرک هابتشا هچ؟رگا

دیابن ... دیابن ... ریمب رگا

نونکا ماات یگدنز همه هب منز یم مدق و مشک یم کرس هناخ ی همه هب زاب

دنیآ یم مهدب مظن مراکفا هب مناوت یمن دوش یمن هک دوش یمن مشیدنا یم

ِیهت دوب یهُت تشادن یزیچ هک دنسر یم یهاگن هب تیاهن ورد دنور یم و

... یهت

ما یهارمه رگید میاهاپ تسا حبص ۵ کیدزن تعاس میآ یم هک مدوخ هب

یم مرس ارزا تاقافتا رگید رابکی و منیش یم لبم یور هرابود دنک یمن

دوش یمن هک دوش یمن مناوتیمن اما مشاب توافت یب هک مهاوخیم منارذگ

یم مزغم موش ایوج ار شلا ح اصخش و مورب ناتسرامیب هب ادرف ًامتح دیاب

و تسا هدش تفر رطخ هک ما هدینش نارومام زا مسرت یمن وا زا هک دیوگ

شیارب ...و دنزب شتآ ارهب شدوخ دیاب ارچ ...اما دوش یم بوخ شلا ح

.... درذگب شناج زا هک دشاب تحار ردقنیا

رد مه ماوزاب هدنام رادیب شلیلد ندرک ادیپ رطاخب ار مامت بش کی

یمن ارچ دهد یم مرازآ همه نیا نتسنادن ارچ متسه نتسنادن زا یتوهرب

شمارآ و منک رکش ار ادخ منتفای تاجن رطاخ هب طقف و مشاب مارآ مناوت
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یمن مباوخ هک یناریح ای تسا سرت رطاخ هب مناد یمن یتح مشاب هتشاد

؟ درب

تام و متسیا یم هنیآ یور هب وور مشوپ یم ار میاه سابل یتخس هب

ریوصت منارذگ یم رظن ارزا متروص مامت موش یم هنیآ رد مدوخ ریوصت

زیگنا تقر یلیخ رظن هب میور هب یور هدیرپ گنر و هدروخ کتک رتخد

یگدرم نوخ و ممشچ رانک تسوپ یگراپ متروص یور یاهتشگنا یاج تسا

دیآ یم مدب شفعض و سرت نیا زا ردقچ ما یناشیپ رانک

مدیسرپ مارآ و مدرک هاگن ما هنیآ یوت ریوصت هب

؟ دموا شیپ هرابود دش؟ارچ یروجنیا ارچ -

دنکیم رییغت حلا هب هتشذگ زا مراکفا ریسم ما یجنم یروآدای اب

دمویمن شادص رگا منود یمن هک مدوب هدیسرت دقنا مرب متساوخ یم نم -

؟ هریمب نم رطاخ هب دوب کیدزن ایهن؟ متشگ یم رب

طیارش نآ رد ردقچ درک مکمک یلو مدیسرت مه وا زا شدورو ماگنه

مامت دشاب متیثیح و ناج تاجن ثعاب هک شتکرح هکاب مدوب لصاتسم

و سرت زا مجح نآ اب متشگرب و مدرک دامتعا متشاد مه وا زا هک یسرت

رایسب مدوخ یارب متشگرب مراد مدوخ رد تسا سیلا دنچ هک یبارطضا

!! تسا بیجع
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وا..؟ اما

توکس #دس_

۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

وا...؟ اما

رگا منکیم ساسحا ارچ ؟ مدیسرتن وا زا هیقب لثم ؟ دوب توافتم راگنا

وا راتفر ارچ ؟ متشگ یم رب وا یگنادرم رطاخ هب مدینش یمن مه ییادص

منک شمضه مناوت یمن منک یم رکف ردقچ ره ارچ تسا بیجع میارب ردقنآ

ال !؟صا تخانشیم ارم رگم ارچ؟ !؟ مورب نم یلو دریمب شدوخ دش رضاح

نم تاجن یارب طقف دش!؟ شیادیپ اجک زا هعفد کی !؟ دوب هک وا

؟! دوب هدمآ

مامت متسشن نیمز یور میاهوناز یور و هداد تسد ارزا مناوت مامت ناهگان

و تشذگ منامشچ ولج زا زورما ی هثداح زا هک ییاه ریوصت دیزرل یم مندب

تخادنا وزرل فعض ارهب مندب دوش مامت یرگید روج هثداح نیا دوب نکمم

زا کشا و متشاذگ متروص یور ار متسد ما هدش جراخ کوش زا هزات راگنا

هتفرگ ارف ار مندب مامت هک یزجع همه واب دنلب یادص دشاب یراج منامشچ
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مدمآ فرح هب دنلب دایرف اب دوب

وا...

وا... یدرمناوج

وا... یگتشذگ دوخ زا

... دنیبیم ار ما ییاهنت وا تسادخ تساوخ همه و همه .. همه

رکش روطچ ؟ مگب یچ ... ترکش ایادخ .... ترکش ایادخ .... ترکش ایادخ -

یلیخ ... مرادن وسک چیه ... یدرک ظفح وموربآ ... یداد متاجن هکنیا زا منک

هک ترکش ایادخ مراد ور وت هک ترکش ایادخ .... یتشاد وماوه یلو ماهنت

ااااادخ ... اااااادخ دشن یا هگید روط هک ترکش ایادخ یداد متاجن

و مدز دایرف ردقچ مدرک هیرگ ردقچ مناد یمن متسشن اجنآ ردقچ مناد یمن

و دوب هدش کشخ میولگ هک مدمآ مدوخ هب ینامز ... مدرک تبحص میادخ اب

تخرک یکرحت یب زا مندب فرط کی دش یم مندز فرح عنام ششزوس

یارب یرتک زا بآ یناویل متفر هناخ زپشآ وهب متساوخ رب میاج زا دوب هدش

رس اتحملا مشک یم قیمع یاه سفن هتسشن یلدنص یور و هتخیر مدوخ

.... دیایب شیاج

سح یب راگنا لا حشوخ ای متحاران متسناد یمن دوب فرخزم بیجع حملا

دعب و مداتسرف نوریب هآ لکش هب قیمع سفن کی اراب میادص مدوب هدش

مدش ما هناخ یگشیمه توکس ی هجوتم هزات دش تکاس میارب اج همه راگنا

مزغم یوت یاه ادص ..... دوب دایز ادص ورس ردقنا لبق تعاس دنچ ارچ سپ

متنوکس لوا یاه زور هک ما هناخ یگشیمه توکس یتح دوب هدادن هزاجا
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یضعب منک سح ار مشمارآ عبنم دوب هدش حاال یلو دوب روآ مهو میارب

هکاب شیپ یتاعاس لثم مزیرب مه ارهب توکس نیا تساوخیم ملد تاقوا

دوب تفیش امتح مریگب سامت اهر اب تساوخیم ملد متسیرگیم دنلب یادص

مامت مرادن ار منفلت یشوگ نتشاد هگن ناوت یتح مدرکیم ساسحا یلو

ما هداد تسد زا نآ کی اررد مناوت

یک ات فعض و فرخزم تاساسحا نیا مناد یمن هنرگو مباوخب امتح دیاب

هک یاهسوباک دوجو اب یتح درک یم هزجعم میارب هشیمه باوخ دراد همادا

تذل زج میارب ندیباوخ مه زاب دوب هدرک روآ باذع ار میاهباوخ ینامز

سامت اهر اب بسچلد باوخ کی زا دعب هکنیا دیما هب تساهراک نیرت شخب

ًابیرقت ندیباوخ یاج وهب متخادنا تخت یور ار ما هدش تخرک ندب مریگیم

هک یتاناجیه اب یرادیب تعاس زا۲۴ یشان یگتسخ مدش شوهیب یگتسخ زا

دوب نم لمحت زا جراخ

هک راوید یور تعاس هب منامشچ هک ردحیلا ندیباوخن بش کی زا دعب حاال

دس ار مهاگن هار میاهکلپ دوب دنداد یم ناشن ار حبص ۶ تعاس شیاه هبرقع

یباوخ یب ینیگنس هک یکبس مدرک هبرجت ار ینتشاد تسود یکبس و ندرک

و درک ملغب مکحم هتفرگ ار شیاج شدوخ و تخادنا نییاپ تخت یور ارزا

. درک هزجعم هشیمه لثم

توکس #دس_

۱۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

( اضر ریما )
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باال تخت یور ار مدوخ یمک متشاد هنیس رد هک یدیدش درد دوجو اب

مداد ار شباوج اهر ی هدش خرس ی هرهچ هب توافت ویب مدیشک

دوب شدوخ شرصقم -

مشچ نم هب بجعتم و دندناخرچ متمس ارهب ناشرس نامزمه اهر و ردام

دریگب ار شنابز یولج تسناوتیمن هک ییاهر هشیمه لثم وزاب دنتخود

دمآ فرح هب رتدوز

اال دعب یدرک درخ وشاتشگنا یدز ... یشک یمن تلا جخ -وت

!! ییورپ یلیخ هگید ...واالوت یاااو ... یگیم ن

هدیدن ار طیارش تسا هدوبن اجنآ هکنیا زا شراکبلط نحل زا ما ینابصع

ار شباوج درسنوخ یلیخ یلو تسا ندرک تواضق وحاالردحلا تسا

مداد

... اااهر -

مداد همادا ثکم یمک اب

.... نوریب منک تترپ مشاپ مراد وشناوت مزاب یلو منوغاد -
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یلیخ هک دوب تسرد مسدح مدیمهف یتقو دوش یمن تکاس مدوب نئمطم

دیوگب تساوخیم هک روظنم اب هتبلا و شا یگشیمه یلا یخ یب اب عیرس

داد باوج متسین مهم مه یلیخ شیارب

.... ندوب هدرک چالتق ندوب هدز شاک ... رورغم یضار دوخ زا اباب ورب -

...نم تسه یک اقآ راگنا تندز فرح نیا اب دوبن دب مندوب هدیرب وتنوبز

شصقان ینزب یتساوخیم هک ؟...وت یراد ساسحا هرذ الهی صا وت مدنوم

؟ هگید ننک شنوغاد یتشاذیم یدش شرپس یچ هساو ینک

ورج ندز فرح رگید هک دوب اه تدم متشاذگ یناشیپ یور ار متسد دعاس

ره هکنیا اب داد یم سوکعم ی هجیتن نایم رد کی اهر و نم ندرک ثحب و

هک میدمآیم نامدوخ هب ینامز یلو میشابن دب مه یلیخ میدرک یم یعس ود

دش یم متخ اوعد هب راک تیاهن ورد میدوب هدنازوس ار رگیدکی یباسح

ار مه حلا شیاجب و میمهفن ار رگیدکی نابز هک میتساوخ یم دمع زا راگنا

زا اهر یاهمشچ مدیدیم و هدرک سح هکنیا اب مه رضاح ردحلا میتفرگ یم

هک دراد ار لبق نحل نامه شنابز اما تسا نیگمغ یلیخ حلا نآ رد مندید

.... مشک یمن بقع رورغ دیاش و یزابجل رس زا مه نم

اب مدرک یم اجباج یمک تخت یور ار مدوخ تمحز هب متشاد هک نامزمه

متفگ یدنلب اتبسن یادص

یمباصعا ور ینزیم فرح یراد یلیخ ینودیم -
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یم اهر اجنآ ار رتخد نآ دیاب هک دوب هدز هک یفرح راشف رطاخ هب نآ زا دعب

مدز دایرف دنسرب شباسح ات مدرک

... نوووریب -

نابز دوجو هکاب متسنادیم دش هکوش اهر اما دندیرپ ناشیاج رد ود ره

ال صا هک عضو نیا رد مه نآ دربیم باسح میاهدایرف زا مه زونه شزارد

فرح هب ثحب رجو نیا ندرک عمج یارب رتدوز ردام تشادن ار شراظتنا

رشت هکاب یتقو درک تکاس دنزب یفرح ات دوب هدرک زاب ناهد هک ار اهر دمآ

تفگ

....وت وملا ح ینیب ...یم وشعضو ینیب یم ! ینزیم هیچ افرح ...نیا اهر -

؟؟ یشرهاوخ اعقاو

تفگ ینیگمغ نحل اب تخادنا نم هب یهاگن مهرد یتروص اب اهر

؟! یمردارب -وت

تفر نوریب قاتا زا تعرس وهب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

و اجنیا ات مدرک شعمج طقف نم درک عورش شدوخ ؟! مدوب هدرک یور هدایز

هناخ هب شیاهمشچ ِینارگن دوجو اب منک یراک مشن روبجم حملا نیا رد

ددرگرب

توکس #دس_

۱۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

فرطب و متشادرب ما یناشیپ یور ارزا مدعاس مدرک سح ار قاتا توکس

ناکت هیچ؟ ینعم ارهب مرس دش ثعاب شا هریخ هاگن مدناخرچ رس ردام

هاگن دیشک هک یکانزوس ابهآ نامزمه مزودب مشچ وا هب رظتنم و مهد

تخود نم ارهب شنیگمغ

؟ دیدشن هتسخ دینک شمومت نیاوخیم یک -

ار شدوخ هشیمه لثم هکنیا و دوب دب اهر رخآ ی هلمج رطاخ هب زونه حملا

هکنیا درک یم رتدب ار حملا دهدب شطبر یرگید زیچ اتهب دزیم ندیمهفن هب

نامراتفر ات دوب رظتنم هشیمه و دید یمن ار اهر ی هظح مال یب راتفر زگره

اب رایسب میارب هک تسا تسرد ... دهدب طبر اهر غورد و هتشذگ ارهب

مرهاوخ سلا تفه زا دعب شرطاخ هب مهاوخب هک ردقنآ هن اما دوب تیمها

مهد رازآ ار

نامز ای ما هدش مرن درک رکف تفرگن یباوج و دید ار متوکس نوچ دیاش

یا هملک متساوخ یمن نم هک یزیچ هرابرد ندز فرح یارب تسا یبسانم

مونشب شا هرابرد
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؟ ینک راتفر یروطنیا ترهاوخ اب هبیرغ هی رطاخ هب یاوخیم یک -ات

شتمس هب تدش ارهب مرس مدرک غاد ناهگان داتفا یقافتا هچ مناد یمن

نم ارهب هبیرغ نآ شدوخ وا دش یم وکا مرس رد هبیرغ ی هملک مدناخرچ

ار مساسحا و فرح یا هرذ هک دوب قافتا نآ ثعاب شدوخ دوب هدنابسچ

اهر و نم یظفل یاوعد رطاخ حاالهب تسناوت یم روطچ دوب هتفرگن یدج

نآ شرطاخ وهب دشاب توافت یب ردقنیا نم ی هتشذگ یگدنز ی هرابرد

هبیرغ ار دندیزگرب منتشادن لوبق دوجو اب یفیرش و شدوخ هک ار رتخد

هدوب ریصقت یب ووا تسا هدوب قافتا دیوگب دهاوخیم دیاش دنک باطخ

دنادیم هک هلئسم نیا هرابرد ردقنا روطچ ال صا تساهر غورد طقف هلئسم

رجو کی رطاخ هب دیشک هلعش مشتآ تسا یخلا یب دنکیم مغاد ردقچ زونه

رد هک یتقو مهنآ ؟ دوب هدشن نم ی هتشذگ نارگن دح زا شیب هداس ثحب

هدش نارگن مراتفر رطاخ هب طقف حاال تشادن تیمها شیارب هرذیا هتشذگ

؟؟ دشکب رانک ار شدوخ دناوتیم دنکیم رکف و تسا

یدرد کچوک ناکت ره هکاب تخت هب ما هدش خیم تیعضو هب هجوت یب

دایرف درکیم دادیب نآ رد رخسمت هک ینحل اب مدرک یم لمحت ار کانتشحو

مدز

رب کاخ ِنم نز ؟... دوبن نم نز نوا ؟ نامام هبیرغ یگیم یک ؟!هب هبیرغ -

هبیرغ یگیم شهب تحار ردقنیا هک ینوا ... تریغ یب ِنم ؟...نز دوبن رس

یتفگ هک ینومه ...! نیمه طقف یتفگ تدوخ هک ینومه ؟... دوبن ممرحم

!؟ مسیاو مفرح یاپ دیاب

هچ دمهفب هک تساوخ یمن راگنا تخادنا نم هب یهاگن یدرسنوخ تیاهن رد

ینامز هک ردحیلا داد امیس هب هک تسیبقل نآ هب طقف مروظنم و میوگیم

ی هرمز رد وا دیمهف یمن اعقاو مه دیاش درمیم شیارب نم حلا هب انتعا یب

شیارب نارسمه نیب یساسحا ی هطبار زگره منک یم رکف هک دوب یناسک
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نم رس زا تسد ارچ منادیمن هک یردپ اب شا هطبار ارزا نیا تشادن یشزرا

... دیمهف دش یم تسا هدشن وا ندید هب رضاح رابکی یتح اما درادیمن رب

یتنعل بش ونآ هتشذگ زا یفرح زگره شندوب رصقم رطاخ هب دیاش هکنیا

هک یا هنامحر یب فرح نامه دیاش اهو نتسنادن رطاخ هب نم و دنز یمن

وا منهذ رد هشیمه درکن عافد دوخ زا یا هرذ ووا تفگ ردپ الح طصا هب نآ

دمآ فرح هب شا یتاذ و یگشیمه یدرسنوخ نامه اب تسیطاخ صخش

وتدوخ ات باوخب ... باوخب !! هگم متفگ یچ ؟ ینک یم یروجنیا ارچ !! اااو -

ویسک تدم هاتوک هغیص ابهی یسک مدینشن اتحاال نم ...واال یدرکن نوغاد

یراد هگید ناجردام .... هدزن مه تسد شهب یتح یتقو منوا هنک ادص منز

ًالقی... ال صا رتخد نوا یرآ یمرد وشروش

ار شدوخ طبر یب یفرح و رگید یثحب اب تساوخیم دوب تسرد مسدح

شرتخد لثم تفگیم ینامز هبیرغ تفگ وا هب هکنآ دورب شدای و دنک هئربت

دراد شتسود

حلا بقارم !ثمال تفر یمن االنهک لثم درکیمن کرد ار متیعضو زگره وا

نآ نداد هولج تیمها یب یارب تصرف زا تساوخیم هک ردحیلا دوب نم

دنک هدافتسا قافتا

زا یدب مجالت ات منک مارآ ار مدوخ و مشکب قیمع یاه سفن مدرک یعس

مدرک سح یتح هک اهر و شدوخ اتهب دسرن منابز وهب دیاین نوریب منهذ

یاهاگن نآ رگم دش یم رگم یلو مهدن تبسن تسوا زا عافد ردحلا

تفگ یچ مدینشن ال صا یتح هک ار شفرح یدنت اب یمداد هزاجا شدرسنوخ

زگره و دنکیم ما ینابصع دنادیم هک یزیچ هرابرد دیابن دمهفب ات مدرک عطق

یور نوچ دنک رکف و دنک هدافتسا مشکیمن بقع و هدماین هاتوک دروم نآ رد

! مرادیمرب تسد مساسح نآ

؟ دینودیم اجک -زا
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دیسرپ بجعت اب

ور؟ یچ -

توکس تساوخیم ملد شمداتسرف نوریب ادص واب مدیشک یقیمع سفن

تسد هرابود ات مدرکیم مامت ار هلئسم نیا هشیمه یارب راب کی دیاب یلو منک

میاهسابل و ششوپ ی هرابرد یتح هک نم دنادیم وا دراذگن هطقن نامه یور

دنکیم ما یبصع ردقچ دروم نیا ی هرابرد ندز فرح میآ یمن هاتوک

توکس #دس_

۱۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

! نااامام ینودیم اجک !؟زا ینود یم اجک ...زا مدزن تسد شهب هکنیا -

لئاسم نیا هگم ؟ ینزیم فرح یزیچ نیچمه دروم رد ارچ الً ...صا

ارچ ؟ هشاب امش شنهد وت شفرح دیاب ارچ ؟ تسین نم یگدنز یصوصخ

؟ ینک یمن ملو ارچ ؟ ینک هدافتسا یزیچ نیچمه زا یاوخب دیاب

دشن تکاس وا اما دنک شمامت دیاب هک دمهفب مدرک یعس

؟ وتتیعضو االن ینیبیم ؟ یدید وت راگزور ؟ یدید وتدوخ منک؟ لو ویچ -

مولعم هک رتخد یچ؟هی رطاخ هب منوا یداد یم نتشک هب وتدوخ یتشاد

ادخ... یاااو ....... تسین

هقی اهر تفرعم هب مه زاب متخادنا اهر دای هب شراکبلط وحتلا شندز داد
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ار... هراچیب رتخد نآ هن تفرگ ار نم ی

مدید شنامشچ رد مدرک ساسحا هک یکشا ومن مداد ار شباوج دایرف اب

منک توکس دشن ثعاب

تشگنا و ینیبیم ؟ وملا ح ینیبیم ! ینیبیم امش ... منیب یمن مروک -هن

؟ ینک یمن لو ممخز ور یتشاذگ

هک داد یم نیا زا ربخ شتوکس و نم هب شا هریخ هاگن ، بجعتم ی هرهچ

دشوهب ادج شیلدنص زا توکس رد تسا هدش شا یور هدایز ی هجوتم

ارزا ناویل دمآ متمس هب هویمبآ یرطب نتشادرب واب تفر قاتا لا چخی تمس

تفرگ متمس هب هدرک شرپ هتشادرب تخت رانک

دایمن باال تسفن ... روخب -ایب

متفگ شا هدش زارد تسد هب هجوت یب

نامام ورب -

؟ مرب اجک یچ! -

هشابن اجنیا یسک مدیم حیجرت مشاب اهنت ماوخ ...یم ورب طقف -

داد باوج نارگن

! هشاب ترانک یکی دیاب ًامتح حتلا نیا وتاب هشیم هگم -

متفگ مدوب هدرک لفق مه یور هک ییاه نادند اب

! مگب دیابن هک ویزیچ متفگن ات ورب مدشن نیا زا رتدب ات ورب .. نامام ورب -
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هاگن نآ هب یتح هک یناویل هیناث دنچ زا دعب گنگ و تام درک مهاگن طقف

تفگ تفر یم نوریب قاتا زا هک وردحیلا تشاذگ تخت رانک ار مدرکن

نک.. مادص یتشاد راک منیشن یم سنلا یوت نوریب مر.. یمن -

یب وا هب زگره هک مدرک رکف نیا هب مدرکیم هاگن شنتفر هب هک روطنیمه

مامت واب شیاه یرهم اهویب یهجوت یب مامت مااب هدرکن یمارتحا

شیاه ییوگروز مامت اب دوب اهر و نم نیب مدیمهف یم هشیمه هک یضیعبت

درک یم ندمآ هاتوک هب روبجم ار نم و دوب هتشاذگ شیور هناردام مان هک

تفریمن رگا منادیمن دوب هچ مندش دب زا مروظنم هک دیمهف االن راگنا یلو

!! دوش جراخ مناهد زا دوب نکمم ییاهفرح هچ

برد دعب و مدینش ار رفن کی اب شثحب رجو یادص شجورخ ضحم هب

یادا هک راگنا دمآ لخاد دز یم رغ بل ریز هک یراتسرپ هدش زاب مارآ قاتا

دروآ یم اررد ردام

؟ وترسپ میروخن ..... همرسپ هچ وت -هب

دیشخبب -

هلب؟ -

مداد باوج فسات رپ ینحل اب مارآ

مدوب نم رصقم دیشخبب امش ماوخ یم ترذعم نم -

واب تخادنا تخت نییاپ هدنورپ و مرِس هب یهاگن مه یرد هرهچ نامه اب

تفگ مخا

؟ دیرادن یلکشم -

نونمم -هن
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قاتا توکس تفر نوریب مارآ و هتسهآ دوب هدش لخاد هتسهآ هک روط نامه

هک یزیچ نیلوا هتشذگ تعاس ۲۴ نیا هب ندرک رکف یارب دوب یبوخ تصرف

دش متروص ندش مهرد و ماهوربا نیب مخا ثعاب و دروآ موجه منهذ هب

اهر دوب یهانپ تکرش یسنلا هشوگ ی هدش هلا چم و هدیسرت رتخد ریوصت

ارچ ردام ؟ای یتحار نیمه هب مدرک یم شلو دیاب دیوگب تسنوت یم روطچ

یتفع یب گنا نم نداتفا رطخ هب رطاخب طقف وا هب تساوخیم هتسنادن

لئاق شزرا ناشیاه هتشاد یارب رگم دندوبن نز ناشدوخ رگم ؟ دنابسچب

ال صا دوب تحار ناشیارب ردقنیا ندز فرح نز کی یدوبان زا روطچ ؟ دندوبن

ردقنیا اهر لثم یکی ؟ دنراد توافت مه اب ردقنیا تادوجوم نیا روطچ ً

هب دوب هدش رضاح یتح هک امیس لثم یکی دنزیم فرح شا هرابرد لا یخیب

تیمرحم نایم یرگید زیچ ره ای نم یاه یلحم یب زا ماقتنا نتفرگ رطاخ

تاجن یارب ار شش تال مامت رتخد نیا لثم مه یکی و دزیرگب عضو نآ اب

دوب هدرک عافد شدوخ زا شناوت مامت اب مدورو زا لبق وات درک شدوخ

نآ لثم مه ار نم هک نیا مدناوخ ار سرت شیاهمشچ زا مروضح نامز یتح

! دید رفن ود

توکس #دس_

۱۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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نآ لثم مه ار نم هک نیا مدناوخ ار سرت شیاهمشچ زا مروضح نامز یتح

ندش هدنز اب داد تاجن ور شدوخ مه زاب نانیمطا زا دعب و دید رفن ود

منک رکف تسشن میاهبل یور دنخبل رایتخا یب ممشچ شیپ شرارف ریوصت

ماجنا ارچ و نوچ ویب عیرس ار متساوخ وا زا هک یراک هک دوب ینز نیلوا

یلیخ ماوخب هکنیا نودب و دایب رد تکرح هب منابز دش ثعاب منهذ داد...

منزب فرح مدوخ اب مارآ

یب باسح ماهرپ لوق داد...هب تاجن وتنوج وتشگرب ... تشگرب یلو -

... درکن ملو مدرک دروخ وشاتشگنا هکنیا ...اب باسح

تسار اهر مراودیما درک لمحت ار درد نیا روطچ مدیشک یا کالهف فوه

دش زاب رکش هب منابز هدارا یب دشاب هتسکش شتشگنا ود طقف و دشاب هتفگ

هک یچره رکش ار ادخ منزب همدص شهب متشادن دصق هک نم -

... ترکش ایادخ ما... هدنز نم ومه دنوم سملا نوا مه ... تشذگ دوب

؟ دروایمرتخد نوا زور هب هچ نامام دشیم میزیچ هگا دوبن مولعم

باوخ درب مباوخ یک مدیمهفن الً وصا مدوب منهذ ریواصت ریگرد نانچمه

دوب ریخا تاقافتا رطاخ االهب متحا و تشادن رسوهت هک یمهرب مهرد یاه

نایم ار متخیرگ شروضح زا راب ره هک ییوا مدرک سح یا هظحل یتح

! مدید یرادیب و باوخ

ار میاهکلپ ماهوم و متروص یور یزیچ یمرگ ساسحا واب دایز یگتسخ اب

ی هجوتم الً صا دوب هداتسیا مرس اهرباالی مدرک زاب مشچ هداد ناکت
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تسد واب دربیم ورف میاهوم لخاد ار شناتشگنا مارآ دشن مندش رادیب

االً متحا و دوب نآ رد مرس نودب تکوی نآژ طقف هک متسد تشپ شرگید

درک یم شزاون دندوب هدروآ نوریب ار مرس ما هدوب باوخ یتقو

الً ماک هک نیا دشاب بلج شتروص هب مهجوت دیشک هکباال ار شا ینیب

حتلا تفگیم شخرمین یلو دوب متسد تمس هب شتروص و شمدید یمن

شگنر ؟؟ دوب دب شلا ح اعقاو ای دوب قاتا رون تیعضو رطاخ هب درادن یداع

هدرک هیرگ یتعاس راگنا دش یم نییاپ باالو یروج شا هنیس و دوب هدیرپ

! تسا

زا شتروص ندرک ناهنپ دهاوخب ورگا شدوخ ندرک عمج تصرف هکنیا یارب

متفگ یمارآ یادص واب متسب ار میاهمشچ هرابود دشاب هتشاد ار متسد

مدوخ زا حملا ینزیم تسد نوشهب ... مفیثک ... نکن -

نک نوشلو ... هروخیم مهب

یادص دشاب عطق مه متسد سمل یتح دیشک بقع تعرس ارهب شتسد

تفگ یا هتفرگ

هنک شروبجم تساوخ یم نامام ... هسرپب وت وزا هنیبب ورام دوب هدموا -

سرتسا راگنا ... دوب شتخس راگنا ... منوا ... هنک فیرعت شارب ور یچ همه

مرس رخآ .... دوب هدموا وت زاحلا ندش نئمطم یارب رابجا رس و...زا تشاد

مینک رکشت وت زا شفرط ...زا تفگ هرب هکنیا زا لبق

شتمس ارهب مرس توهبم تفر هرجنپ تمس هب هدز هیرگ ریز یناهگان
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فرح نم هکنیا زا لبق دز؟ یم فرح یسک هچ ؟زا تفگ یم هچ مدناوخرچ

داد همادا شا هیرگ نایم منزب

هب شلا ح رطاخ هب ...هن دوبن بوخ ال صا شلا ...ح تخوس شارب ملد -

مگیم هداتفا هک یقافتا رطاخ

تفگ وطالین ًاتبسن ثکم دشواب تکاس

یلیخ مشن اال نیمه .. رتخد نوا ... یدرکن شلو هک یسرم ... نونمم -

... هکنیا هب هسرب هچ دوب نوغاد

دیخرچ متمس هب دعب و تشذگ شا هیرگ و توکس هب یا هقیقد دنچ

تفگ هدز دنخبل تنطیش رپزا ینحل اب درکیم کاپ ار شیاهکشا هک روطنامه

هب ندوب وت رهاوخ رطاخ هب هک هسرب یزور هی مدرکیمن رکف تقو چیه -

!! منک راختفا مدوخ

ار مهاگن دشیم رت عیسو شدنخبل و دمآ یم شک رتشیب هظحل ره شیاهبل

تفگ دید هک

؟؟ منک فیرعت تزا دایمن مهب نم هب یدز لز ارچ هیچ -

متفگ دوب هدش هتفرگ یمک ندیباوخ رطاخ هب هک ییادص اب

... ینز یم فرح یک و یچ زا مدیمهفن الً صا -
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ی هویمبآ ناویل دش شندروخ ناکت ثعاب متفگ یجیگ هکابحتلا هلمجیا

رپ هرابود و نتسش ، شتایوتحم ندرک زاخیلا دعب تشادرب ار تخت رانک

تفگ شندرک

... مگیم هرابود یش رادیب روخب .... زونه یباوخ بخ -

درک هفاضا دنخبل اب دعب

دوب یدایز مراب هی نومه !! اامنک یمن هیرگ هرابود یلو -

راب دنچ رخاوا نیا رگم درک یم مهاگن دنخبل واب تفرگ متمس ارهب ناویل

ار هدافتسا تیاهن طیارش زا دیاب دشاب نابرهم ردقنیا اهر هک دوب هدمآ شیپ

هکنیا دوجو اب ساهلا نیا ام دوب هدش گنت شیاه تنطیش یارب ملد مدرک یم

یباسح متیعضو راگنا میتفرگ تخس رگیدکی هب اما میدرواین دوخ یور هب

دوب هدرک شنارگن

متفگ هدرک زارد سح یب ار متسد

باالرت... یرایب وتخت ینک کمک دیاب ... یروطنیا منوت یمن رتولج -ایب

اب داد ماجنا ار متشادن راظتنا وا الزا صا هک یراک شاشب ی هرهچ نومه اب

و تفر تخت نییاپ تمس وهب هداد اج مناتشگنا نیب ار ناویل متسد نتفرگ

دش فقوتم نم یادص واب دناوخرچ رود دنچ ار تخت مرها

! هیفاک -
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تفگ هتفرگ اج تخت رانک عیرس

؟ یروخب ینوتیم تدوخ ای منک کمک -

؟ تسین ین اجنوا نیبب هزیرب منک رکف -

نم هک ییاهر مدش شا هریخ بجعتم نم و تشگیم ین لا بند دمک لخاد

یور و تشاذگیم مرس هب رس دروایم رد یزاب شومچ دیاب االن متخانش یم

هچ درک یم جل مداد یم وا هب هک یروتسد ره اب رتدب ای دزیم مدق مباصعا

هک مناد یمن هک یسک ای نم عاضوا دوب هدرک شضوع یناهگان ردقنا یزیچ

تفگ هدروآ باال یناهگان ار شرس دوب

! مدیمهف ناهآ -

ادج نآ ارزا ین تشادرب یکیچوک ی هویمبآ تکاپ تفر لا چخی تمس هب

تفرگ متمس هب شا هتسب ندرک زاب زا دعب و درک

! روخب نیا اب -ایب
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راگنا شپولق ره مدروخ شتایوتحم زا ومکمک متشاذگ ناویل لخاد ار ین

هاگن اب یلو ما؟ هدروخن یزیچ یک زا نم ! مداتفا رکف هب داد یم ناج مهب

مدروآ نابز هب یرگید زیچ اهر ی هریخ

بخ؟ -

داد ناکت فرط ود ارهب شرس و بخ تفگ مارآ

؟ دوب هدموا یک یگیمن مگیم -

-اه!!

؟ یجیگ ؟ ااهر -

! اراس ... دوبن مساوح دیشخبب ... ناهآ -

متفگ یلا یخیب اب مدروخ یم هویمبآ هک روطنامه

اراس؟ نیا تسه یک بخ -

تفگ و دیدنخ دنلب

! مدرکن هابتشا یدید -

تفگ ساوح یب دید هک ار نم بجعت

!هچ یسانش یم وموناخ نیا هک دوب هدرک هلیپ نامام ... اباب یچیه -

طرش متفگ منم .. طسو یتخادنا وتدوخ شرطاخب هک افرح نیا زا منودیم

!! ینودیمن مشمسا یتح مدنب یم
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متفگ مگردرس یتلا حاب

؟ یگیم یچ ممهف یمن ال ؟صا ینزب فرح تسرد ینوت یم .. اهر -

تفگ یا هزماب دزوابحتلا دنخبل

!! اااقآ هلب -

ره هک هملکیا مدرکیم شومارف ار وا یادص اب هملک نیا ندینش متشاد رگید

ار نم ات یمدرب راک هب لا حشوخ یدایز یتح ای دوب ینابصع متسد زا تقو

مورب رد هروک وزا دنک وکالهف ینابصع مه

!! مدوبن اقآباالرس دوب تقو یلیخ ؟؟ -اقآ

تفگ مه ار شا همادا رابنیا و دیدنخ دنلب یادص اب

نوا زا ور رتخد هی هک ینم رس ...اقآباال ینم باقآاالرس وت مراد رمع -ات

... یزادنیم رسدرد هب شرطاخ هب وتدوخ ... نوریب یشکیم تکرش

تارب و ینودیمن مشمسا یتح یلو ... یشیم شرپس ... ینک یم یگنودرم

تسین مهم

تفگ هک دز یم فرح شدوخ اب راگنا دمآ نییاپ شیادص نت

! یدب تدوخ تسد راک یتساوخ یمن منئمطم -

تخیر مه هب شیادص اراب منهذ هک دش یم مریگتسد ییاهزیچ تشاد هزات

داد همادا هرابود

یارب تفگ هتبلا ... اجنیا دوب هدموا رکشت و تندید یارب موناخ اراس نوا -

هب تراک و هتخادنا رسدرد هب ور وت هک هدموا یهاوخ ترذعم امو ندید
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و مینک رکشت تزا تساوخ ... یتشگرب و یتفر گرم وات هدیشک ناتسرامیب

تفر

متفگ بجعتم یتلا حاب و مدش زیخ مین هدارا یب ناهگان

؟ اجک ؟ تفر -

؟؟ شاهاب یتشاد یراک ! منودیم هچ -

منک شهاگن یدج دش ثعاب دوب شدوخ صاخ یاه تنطیش رپزا هک شنحل

مگب مکحم و

دیاب داد... تاجن ومنوج شنتشگرب اب یلو مدرک شکمک هتسرد ... هرآ -

مدرکیم رکشت

متسد تشگرب شنتشاذگ تخت رانک و متسد زا ناویل نتفرگ واب دموا ولج

تفگ هتفرگ ار

.. یباسح مدرک رکشت وت یاج هب نم شابن نارگن -

دیدنخ سنجدب

تشاد ییادص بجع سکان یلو -

... اااهر -

شهب یلیخ نامام متشاذن نک رکش ور ادخ ورب شابن نارگن .. اباب بخ -

!! هنک هلیپ

دوش زاب تیاکش هب منابز دش ثعاب ردام رکف

؟؟ درک راکیچ -زاب
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تفگ دزیم جوم نآ رد هدنخ هک ینحل اب

نم هک هداتفا یقافتا هچ اجنوا هنودب قیقد تساوخیم طقف .. یچیه -

مداد یرارف ومناخ اراس و متخادنا تیزاراپ بترم مصصخت قبط

تفگ و درک ثکم مک هی

! هشاب هدرک رارف و هشاب هدیسر شلقع مراودیما هتبلا -

مدرک شیادص رشت اب تشادن ندش تسرد دصق هکنیا لثم

رارف دیاب ارچ ! هدش یچ وگب حضاو ینز یم فرح یروطنیا ارچ ... ااااهر -

؟؟ هنک

تفگ یکاش

هرتخد نم ِشاداد هک... تسین حضاو یگیم وت مگیم نم یچره اباب -یا

هراد سرتسا یلیخ هشور راشف یلیخ مدید منم داد ریگ شهب نامام دموا

رد شریز زا هنوتب مدرک کمک هزرل یم مه شا هزم واب گنشق یادص نوا

هدرواین شریگ مراودیما شلا بند تفر وهی نامام یلو ... تفر منوا و هرب

!!... نیمه هشاب

منادیمن مدیشک نوریب شتسد ارزا متسد و مداد راشف تشلا ارهبب مرس

دوب ردام نهذ تشپ هک یزیچ زا مدیسرت یم دیاش یتح مدوب ارچکالهف

اهر هب ور ناشندز گنچ راب دنچ زا دعب و مدرب ورف میاهوم لخاد ار متسد

متفگ یروتسد

!! دوووز ... نکب شیراکی ورب -
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تفگ بجعتم

؟؟ ویچ -

هنکن تسرد ناتساد نم یارب هرابود نک یراک هی ورب !... مگیم ونامام -

مشب هراچیب

توکس #دس_

۱۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دروخیمن ناکت هدنام هریخ نم هب یا هرخسم دنخبل اب

؟ هدرب تتام ارچ ؟ یدش یمرِد یسکات ؟ هیچ -

!! هراد طرش هی یلو ... مریم -

... بلط تصرف -

دیدنخ هرابود اهر و متفگ صرح یمک اراب هملک نیا

ینودیم ... هدرکن شیتاع طاال هیلخت نامام ات نوشلا بند مرب دوز نک لوبق -

!! ااداد او دوز دوب هچب مشدوخ دیاش تسنوگچب شادص هک

ریخا سلا دنچ هک دهدن ناشن یمدنک یعس اهر حاالهک مدرک رکف مدوخ اب

نامیاهوگتفگ رد مک یلیخ ار یزورما لثم هک ردقنآ میا هدروآ مه زور هب هچ
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تسا هدش گنت قباس یاهر یارب ملد منکن شا یهارمه نم ارچ میراد

مدرک مخا هدرک گنت ار میاهمشچ

؟ یاوخیم یچ -

تفگ نتفر نوریب نیح دشو دنلب عیرس

مگیم متشگرب -

و میدیشک یم هشقن مه هکاب نامه شیپ سلا دنچ یاهر دوب هدش اقیقد

یاه هشقن زا ارم و داد یم ملد هب لد هک نامه میدرک یم هارباز ار ردام

یم ولد درد نم هکاب نامه مرب رد شریز زا مناوتب ات درک یم ربخ اب ردام

هت زا یترودک چیه نودب هک نامه تسیرگ یم و دیدنخ یم مشوغآ رد درک

یتدم راگنا داتفا یم شپت هب شیاه هدنخ اب مبلق و متشاد شتسود لد

نیا هب دیما اب دنا هدروآ میارب ار شدوخ هرابود وحاال دندوب هدرک شضوع

ار میاهمشچ هنک ادیپ هلصیف اجنیمه هلئسم نیا و دنکب یراک دناوتب هک

هک یرتخد ویخلا رکف رگا منک تحارتسا هگید یمک مدرک یعس و متسب

شیاهر مردام و دوب هدمآ نادجو باذع عفر دیاش وای رکشت و تدایع یارب

. تشاذگ یم درک یمن

اراس) )

زا مدیمهف یمن یرادیب و باوخ وردعملا مدینش هک یغیج غیج یادص اب

موش رود ادص زا مدرک یعس و مدز تخت یور یخرچ ساوح یب تساجک
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یور تخت زا هک مدش عاضوا ی هجوتم ینامز مباوخ یاج ندش هکابخیلا

متفگ یدنلب خآ هدش ترپ نیمز

اب تشاد همادا زونه ندز فرح و غیج یادص منک عمج ار مدوخ مدرک یعس

تخت یور ار مندب و مدش دنلب ندروخ نیمز و ندیباوخ دب زا هتفوک یندب

لقتنم ار اهر یاه غیج و دوب ریگ ماغیپ یور هک ار نفلت یشوگ مدیشک

مداد ار شباوج تینابصع واب متشادرب درک یم

یتسود نیا اب ریمب ... یحبص رس یاوخ یم یچ یناور ی هنووید .. ضرم -

االغ...هَا تندرک

رکف هب هدش هریخ تخت هب مومغم و مدیبوک شیاجرس مکحم ار یشوگ

عقوم هک مدرک رکش ار ادخ حلا نیمه رد مدوب ما هتفر تسد زا باوخ

هرفنود ... دوب هتفرگ یرتگرزب تخت مندیباوخ دب رطاخ هب مردپ تخت دیرخ

هک ییاهدازآ طوقس رطاخ هب هک هنرگا دوب رتگرزب هرفن کی زا یلو دوبن

مبل یور یدنخبل ردپ دای اب دنام یمن مندب رد سملا یاج متشاد بشره

زا لبق دیرپ الً ماک مبوخ وحلا سح اهر ی هرابود سامت هکاب تسشن

ار یشوگ میسرب نتفگ هاریب دبو وهب دورب ریگ ماغیپ یور هرابود هکنیا

متفگ راکبلط و متشادرب

؟؟ یگیم یچ !! اااه -

؟ یدز یچ -

یچ؟ -

؟ یدز یچ مگ یم -

هرخسم ... ریمب ورب -
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حبص ینک یم رکف رهظ زا دعب ۶ تعاس هک یدز یچ وگب تدوخ نوج -هب

!!... هدوز

داد همادا یا هرخسم نحل اب

هتشادن فرح مشسنج ... هشاب یتسرد راک مدآ دیاب یلیخ تیقاس ادخ -هب

مشب فیدر منم وگب

هب هتخادنا یهاگن تعاس هب مداد یم شوگ شیاهفرح هب هک روط نیمه

زا دعب ارهب محبص باوخ هک تشادن فرح اعقاو ما ظفاح مداتفا هدنخ

دیما وهب متفرگ روتکاف ار شنیبام یاهتعاس یاه قافتا و مدنابسچ رهظ

هزجعم میارب هشیمه باوخ متسنادیم ما هدش رادیب باوخ زا دوز حبص

هزجعم و مندیباوخ هرابود ریوصت هب هاگآدوخان ! ردقنیا هن یلو دنکیم

مداد ار اهر باوج و مدیدنخ شیگشیمه

مراد قاتا هشوگ هشیمه هدنگ قامچ !!هی تمزاسیم مدوخ اجنیا ایب وشاپ -

... نوتتمدخ رد متسه ایب وشاپ هک؟ شیدید

ربخ مهب دوب رارق ... یرامخ وت یتشاذگ ونم زور ...ود وررپ هچب وشمگ ورب -

؟؟ یراکبلط االن یدادن یدب

ینودیم !! مهب یدنوبسچ وت مه هزبس مدوب لگ یلیخ متسه هک همولعم -

؟؟ تفرخزم داهنشیپ نوا اب یدرک راکیچ

هنکن ؟ هداتفا یقافتا ؟ تکرش یتفر دش؟ یچ منیبب نزب فرح تسرد -

؟ ندرکن تلوبق

یمکش یادص و تاقافتا نآ ندرواین دایب هرابود و ثحب هب نداد همتاخ یارب

متفگ دوب هدش دنلب بیجع هک
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! ااهر همنشگ -

یگ؟ یم یچ -

توکس #دس_

۱۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

رایب اذغ ... مدروخن یباسح تسرد یاذغ راهان زورید ...زا اجنیا ایب وشاپ -

! متفگ تهب دیاش نک یشک تنم

! ماجنوا هگید تعاس ...هی ییوررپ یلیخ -

مدرم یشکب ومزانج ندرک عمج تمحز دیاب این! هک هتعاس هی هگا هگید -هن

.. یگنشگ زا

مایب ات ریمب ... مراد صصخت منوا -وت

تسا هدرک عطق یظفاحادخ نودب مه زاب هک مدیمهف قوب یادص ندینش اب

مباوخب تخت یور اج نیمه تساوخ یم ملد متشاد یدیدش فعض ساسحا

دمآ یم یتقو هک ییاهر ماودای هدعم یادص رسو رطاخب یلو دسرب اهر ات

وهب مداد مدوخ هب یناکت دز یم رغ یباسح ما هدیرپ گنر رطاخ هب ًامتح

متسشن زیم تشپ یلدنص یور مدناسر هناخزپشآ ارهب مدوخ یتخس ره

متشادرب تسا هدنام زیم یور یک زا تسین مدای هک هویم فرظ زا یبیس
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ار بیس مراد هگن متسد اررد بیس متسناوت یمن یتح دندیزرل یم میاهتسد

رطاخ هب لوه و متشادرب ار امرخ فرظ لا چخی زا مدنادرگرب فرظ یوت

هتشاذگ منهد یوت امرخ مه تشپ ندرک شغ و ندش شوهیب زا سرت

رتهب حملا تشذگ هک یمک متسشن یلدنص یور هرابود مدروخ بآ یناویل

هنسرگ یباسح مه منهذ راگنا دوبن یربخ دیدش فعض نآ وزا دوب هدش

و دمآرد تکرح هب بآ ناویل ونآ امرخ هناد دنچ نآ هکاب دوب هدنام

دنارذگ منامشچ یولج زا یکی یکی ار شیپ تعاس دنچ یاه  قافتا

ابهب دوب ۱ کیدزن تعاس مدش رادیب هتعاس ۶ باوخ زا دعب هک یماگنه 》

سیورس تمس هب تعرس هب مهد ماجنا متساوخ یم هک ییاهراک ندروآ دای

هب هدیشوپ سابل هدشما تخیر یب تروص هب ندیسر زا دعب و متفر

و هدرک تسرد مدوخ یارب رینپ و نان زا کچوک یا همقل و متفر هناخزپشآ

یارب هک یا هقیقد دنچ زا دعب متفرگ سامت سنا ابآژ شندروخ ماگنه

دیس اقآ مدش جراخ هناخ زا مدرک ربص نیشام ندیسر زا ندش نئمطم

دز هک یهاتوک قوب و شرس ناکت اب دوب هچوک رس هشیمه دننام یفطصم

مداد ار ناتسرامیب سردآ یسرپ لا وحا زاسالمو دعب درک دوخ هجوتم ارم

تکاس هشیمه یامیس شوخ درمریپ نآ دیشک مهرد وربا متروص ندید اب

دمآ فرح هب هک دوب هدش نارگن

!! ناجاباب هدش یزیچ -

داد همادا متروص هب هراشا اب

؟ حهیلا هچ نیا -

منک خالص نداد حیضوت ارزا مدوخ و مروایب شرد ینارگن زا هکنیا یارب

متفگ
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هک یناسک زا یکی ندید ناتسرامیب مر یم ... مدرک فداصت -

! میدوب مه حاالهکاب مرن هرادن تیبوخ متفگ ... دوب مهارمه

ندش هدایپ ماگنه درک توکس ناتسرامیب هب ندیسر وات داد ناکت یرس

یتح شدوجو نوچ مه دیاش مدرگیمرب دوز هک متفگ و دنامب متساوخ

ناتسرامیب نامتخاس دراو هک یماگنه دوب بلق توق میارب نامتخاس  نوریب

وش رداچ یتخس هب تسد کی اب دوب هتفرگ ار مدوجو ی همه سرتسا مدش

ناتسرامیب هک یراب نیرخآ ریواصت مدرک یم یعس مدرک یم لر تنک ار ملا

هقبط مادک هب ممهفب هک متسناد یمن ار شمسا یتح دوشن هدنز میارب مدوب

نآ رد ًانئمطم مدرکن عمج ار مشاوح زورید ارچ مدرگب شلا بند اجک مورب

ییادص هک مدرک یم هاگن ار فارطا جیگ دوب هدز ادص ار شمان یسک وهایه

درک بلج ار مهجوت

ادرف تسین یزیچ هبوخ شلا ح نم...هن ردپ هن مگیم -هن..

.. مدیم ربخ میدموا نکن تیذا وتدوخ امش ... هنوخ شمیرایم

هب هتخادنا شفیک نورد و درک عطق ار نفلت رگید ی هلمج دنچ نتفگ زا دعب

مدرک تکرح شرس تشپ هتسهآ و مارآ نم و دشن ما هجوتم تفر هلپ تمس

تسا ردام کی وا رهحلا هب مهد ناشن وا ارهب مدوخ روطچ متسناد یمن

ای دنادب شرسپ تیعضو رصقم ارم و دوش ینابصع مندید اب تسا نکمم

... تسین نم ناوت الًرد صا رضاح ردحلا هک دیآ شیپ ییاوعد یتح

مه زاب دوش متخ مندش رصقم ای اوعد هب رگا یتح هک رکف ورد مدوب جیگ

نم هدمآ شیپ یاهقافتا ی همه ببسم و تساهنآ اب قح مرادن یقح چیه نم

یم رب مدق اهنآ یور هک ییاه هلپ ندش مامت هکاب مدوب رکف رد قرغ متسه

زاس دعب متشاذگ ولج یمدق متشگ شلا بند مشچ واب مدمآ مدوخ هب متشاد

یراتسرپ هاگتسیا کی شیادتبا هک مدید ار لیوط ییورهار لکش عبرم ینلا
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دوب

هک دوب یراتسرپ اب تبحص لوغشم شخب یراتسرپ هاگتسیا یوربور

نم هب ًامامت شساوح هک مدش هجوتم وا هب هاگن اب داتسیا شرانک یرتخد

تسوا رهاوخ مدیمهف زورید هک تسیرتخد نامه تسا

توکس #دس_

۱۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

اب دیخرچ شتمس هب وا رس و تشاذگ شردام ی هناش یور ار شتسد یتقو

هدش درگ ینامشچ وداب ره یتقو داد ناشن ارم شنامشچ رسو نداد ناکت

دای هب ارم بوخ دنتشاد زورید هک یتیعضو دوجو اب مدیمهف دندمآ متمس هب

ات مدوب هدمآ هک نم متفر بقع مدق دنچ ارچ منادیمن هتسهآ و مارآ دنراد

ارچ ! مراد هک تسیلا ح هچ !نیا منک رکشت ات مدوب هدمآ ! منک تبحص

اه مرجم لثم مدوخ اب مدوخ ارچ ما! هتخاب ار مدوخ ارچ ما! هدیسرت

رطاخب حلا نیا ! مشاب هتشاد یراظتنا هچ اه نآ زا سپ ! منک یم دروخرب

باذع ای تسین میارب یبوخ تاقافتا روآ دای هک ناتسرامیب یاضف تسیچ

!؟ تسیلا ح هچ رد منادیمن هک یدرم حلا نادجو

وسنلا شخب سنلا نیب هک یا هشیش برد هب هک مدمآ مدوخ هب یتقو
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دندوب ما یمدق دنچ رد اهنآ مدرک دروخرب مدوب هتشذگ نآ وزا دوب راظتنا

اوه دشوهب دود مراد مدرکیم رکف هک یتعاجش مامت و متخادنا ریز هب رس

هدوب یریگرد نیا رد هکابوا دندیمهف و دندید ارم ناشیود ره زورید تفر

ار ما هرهچ یتح مدرک یمن رکف هک دندوب وا نارگن و هدیسرت ردقنیا یلو ما

ندیسر هکاب مدوب هدرک تشم ار مرداچ مملا س تسد اب دنشاب هتشاد دای هب

هدرشف دوخ ورد تفرگ ارم ِتسد تسد ود اب رتخد نامه ناهگان مرانک اهنآ

راوید رانک یلدنص یور دناشک لوا لکش عبرم سنلا نامه هب دوخ لا بند

درک ندز فرح هب عورش عیرس هدناشن دوخ رانک مه ارم تسشن

دیشخبب ماوت حلا نارگن اتحاال زورید ؟زا هروطچ ؟حتلا یبوخ -

... ادخ هب

داد همادا هدشما یچیپدناب تسد هب یهاگن اب

هدرک راکیچ هدیمهفن هدایز شروز ... هگید درم -

یمدنگ تروص نآ هکاب وا هب مدرک یم هاگن وا هب توهبم و جیگ زونه

شتلا ح شوخ کیراب یاه وبل یکچوک ینیب یا هوهق یاهوم و اهمشچ

اب دوب ناش لکیه دقو رد ناشتوافت اهنت راگنا دوب شردارب هیبش بیجع

تشاد یدنلب دق شردارب لثم هکنیا

هدش ما هریخ بل هب یدنخبل اب شنامشچ هکاب مدوب هدز لز وا هب نانچمه

و مارآ هاگن ندید واب هدرب ارباال مرس مدید مرس ارباالی یا هیاس ... دوب

انشآ ردقچ شهاگن مداتسیا عیرس مدوخ تروص هب دوب ردام هک ینز نارگن

عمج ار متعاجش ی همه دوب خیلا خِیلا دوبن نآ رد یزیچ چیه راگنا دوب

ءوس یهاوخ ترذعم و تدایع یارب مندمآ و دتفیب راک هب منابز ات مدرک
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دنکن داجیا یمهافت

ما... یروبص اراس نم...نم -سالم...

یادص ندینش رطاخ هب هک متسناد یم مدش شنامشچ ندش درگ ی هجوتم

درکیم هک یهجوت بلج رطاخ هب هک ییادص تسا نم ی هناکدوک دیاش

یاهمشچ نیا ندید اتاب دوب اجنیا اهر شاک دوب هدش مندز فرح رتمک ثعاب

ینزب هَچ هَچ دیاب نتفرگ نوخ هفخ یاجب دیوگن رگید هدش درگ

ثعاب مداتفا ریگ تکرش نوا وت هک مدوب نم..نم ... نیدید ونم زورید -

... نوترسپ مدش

زا زورید هک دش یریواصت روآدای ترسپ هملک نتفگ متشادن ار شناوت رگید

مدید نز نیا

یمخز یریگرد رد شرسپ هک دوب هدیمهف و دوب هدمآ ناتسرامیب هب هک ینامز

هجوت دزویب یم دایرف هدیشک غیج دنا هدرب لمع قاتا ارهب ووا تسا هدش

شناتسد شتروص تسدکی و دیفس و فاص تسوپ ندش یمخز و خرس هب

مکحم تسا هتسشن مرانک حاال هک یرتخد تسشن یم شتروص رسو یوت

منیس نورد تدش ارهب مسفن دنزب همدص دوخ هب رتمک ات دوب هدرک شلغب

مداد همادا هرابود هدیسرت و نانز سفن و یتخس وهب مدیشک
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زاح ملا یخ ات...ات... مدمویم دیاب دش...نم... یروطنیا نم رطاخ -هب

زا ًافطل ... منک یهاوخ ترذعم امش زا دیاب نم ...نم... هشب تحار نوشلا

نم... فرط

نانچمه اما دبوکب متروص یوت هدروآ ارباال شتسد هظحل ره متشاد راظتنا

شوغآ ورد دیشک دوخ تمس هب ارم ناهگان دوب هریخ نم هب توکس رد

شتسد رد زونه مه هداتسیا ردحلا متسد هک شرتخد دش ثعاب و تفرگ

دتسیاب ام رانک هدرک اهر دیشکیم بقع وهب دوب

تفگ مارآ و درک اهر یگدوسآ ارهب شسفن مدوب ششوغآ رد هک نانچمه

... یملا س هک رکش ور ادخ ... یبوخ هک رکش ور ادخ -

داد همادا و درک ادج دوخ ارزا ریحتم ِنم

هتبلا هدروخ هیخب ات دنچ طقف .. هملا ..س هبوخ شلا ح منوا -

منوا نتشاد شهگن هداد تسد زا هک ینوخ رطاخ هب یلو ! هقیمع شمخز

ادرف میروبجم منک رکف هک هنومب یزور دنچ دیاب میشب شفیرح هگا

تسا هدندکی سب زا مینک شصخرم

ریز االن دیابن ! دوب دیعب اه فرح نیا مدوب هدید زورید هک یصخش نآ زا

تفگ هک دناوخ مهاگن ارزا مساسحا راگنا ؟ مدش یم هل شیاپ و تسد
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مرسپ رس نتخیر نوبایخ وت شابوا و لزارا مدرک یم رکف میدید هک زورید -

مشوگ رگج یارب ملد هدموا شرس بال نیا تیمولظم اب یریگروز رطاخ وهب

دنچ یارب هدش خاش هک هدشن مولظم اهنت هن منود یم هک زورما ... تخوس

ینودیم ؟... مراد یسح هچ ینودیم هداد تاجن و هانگیب رتخد وهی رفن

؟؟ یچ ینعی نیا

ینحل واب تفرگ باال تمس ارهب شرس یمک هک مدرک یم شهاگن توکس رد

تفگ دزیم جوم نآ رد رورغ هک

ثعاب ینعی ... مدروآ شراب درم ینعی ... مدرک شتیبرت تسرد ینعی -

... همراختفا

توکس #دس_

۱۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ثعاب ینعی ... مدروآ شراب درم ینعی ... مدرک شتیبرت تسرد ینعی -

... همراختفا

هتبلا هک دوب یرسپ نیچمه نتشاد رطاخ هب شرورغ ی همه مدیمهف هزات

یور هک روط نیمه و تفرگ ار متسد شتسد ود ره اب تشاد مه قح

تفگ هدناشن مه ار نم تسشن یم یلدنص
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یمن فرح یباسح وتسرد هک اسیلپ نیا دش؟ یچ اقیقد وگب مهب -حاالوت

... یواکجنک زا مراد مدیمهف ییازیچ هی هتسبرس هک زورید ...زا ننز

... مکرتیم -

درکیم هاگن شردام و نم هب هدمآ شک یاهبل هکاب یرتخد وهب مدناخرچ رس

دش دنلب شردام یادص هک مدز دنخبل دیدنخیم و

هک !وت مدرک توکس لقادح یلو مدیکرت یم متشاد نم ... هشاب ... هشاب -

!! هباوخب تندیکرت سح ات یشب گالزیو اضرریما اب دوب کیدزن

زا هک یبوخ سح وهب مدز هیکت یلدنص هب دنداتفا هدنخ هب ود ره هعفدکی

موش مارآ یمک ات مداد تعسو مدوب هتفرگ رتخد و ردام نیا بوخ هطبار

اهنآ هک تسا بوخ تس اضرریما شمان مدیمهف حاال هک ییوا حلا ًامتح

یاوه و ردحلا دننک یم یخوش مه اب شوخرس و درادن یینارگن چیه

داد مناکت میوزاب نتفرگ اب یتسد هک مدوب مدوخ

؟؟ یتفگن -

مداد ار شباوج هدش هریخ شتروص هب

؟ مگب یچ -

؟ داتفا یقافتا هچ اقیقد اجنوا وگب -
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نیرمت یباسح یشومارف یارب مروایب رطاخ ارهب زیچ چیه متساوخ یمن

متفگ نیمه یارب مدوب هدیسر یصاخ رحبت هب نآ ورد متشاد

رس نوشهب مدموا طقف ...نم نگب نوتهب ننوتیم مه نوترسپ ونیا .. بخ -

... دینک رکشت نوشزا نم فرط زا مشیم نونمم منک رکشت و منزب

میادص ندینش رطاخ وهب مدزیم فرح یتقو شقاتشم هاگن هب انتعا یب

تفرگ ار میوزاب هرابود هک منک نتفر دصق ات مداتسیا دوب

! یگب وت ماوخ یم -

ات دنزیم میادص درفم مندید نامز زا هک مدش یمیمص ردقنیا ابوا یک

دنلب یمک هک ییادص نت واب دمآ مکمک هب شرتخد منزب یفرح متساوخ

درک شیادص خیبوت هب هیبش یتلا ابح دوب هدش

... ناامام -

؟ مسرپب نوا زا هک هنزیم فرح هگم ! وتشاداد یدیدن هگم ؟ هیچ -

هدرک یهانگ هچ ادخ هدنب نیا نمض ...رد هشب بوخ شلا ح دیاب نوا بخ -

؟! یراد شزا وفرخزم قافتا هی یوم هب وم نداد حیضوت عقوت هک

رپ میتشاد مه هکاب ار یمدق کی ی هلصاف هداتسیا شفرح ندش مامت اب

تفگ نابرهم ینحل اب هتشاذگ نم یوزاب یور ار شتسد و درک

رکشت وت زا منوا دوب رادیب هگا االً متحا هباوخ مشاداد یدموا هک منونمم -

هدروآ ترس بالور نیا نوا مدینش درکیم

دمآ فرح هب شردام منزب یفرح هکنیا زا لبق درک هراشا متسد هب
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؟ هتسکش تتسد ؟ هنکیم جیگ و مدآ هک تسازیچ نیمه هگید هرآ -

متفگ مارآ

... هشیم بوخ بوخ هگید زور دنچ ات نتخادنا شاج زورید هتفر -هن...رد

تفگ دنخبل هکاب دوب شرتخد زاب

... مداد شصرح یلک هدش درخ تاتشگنا هتسکش تتسد متفگ شهب نم -

مدزن یفرح اما دش درگ بجعت زا میاهمشچ

هدش یصرح یدایز متفگ ؟؟ یدز شهب یفرح نیچمه اعقاو !! نامام اهر -

!! دوب

؟ هبوخ هشب تحار شلا یخ مگیم شهب دش رادیب هک هدشن یزیچ حاال بخ -

مدیرپ ناشثحب ورج نایم

ظفاحادخ .. مریم نوتزاجا اب هدش مرید نم ... دیشخبب -

یادص وزاب دروخ ما هناش هب یتسد تشپ زا هک مدیخرچ اه هلپ تمس هب

مدینش ار شردام

هجیتن شراک هش یم تحار شلا یخ یملا س یدموا هنیبب ؟ ینومب هشیمن -

... هتخادنن زور نیا هب وشدوخ یدوخ ویب هداد

زور نیا هب شرسپ نم رطاخب هک متفرگ بوخ ار شا هلمج نورد ی هیانک
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متساوخیمن هک نم اما تسا هداتفا

یراد ییادص بجع یلو ... ادخ هدنب هراد راک ًامتح نکن شتیذا نامام -

!! رتخد

توکس #دس_

۱۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یراد ییادص بجع یلو ... ادخ هدنب هراد راک ًامتح ... نکن شتیذا نامام -

!! رتخد

نتفرگ بذعم واب مدز دنخبل طقف نیمه یارب مدوب هدینش دایز ار هلمج نیا

متفگ رکشت یارب شردام تسد

یارب ًامتح دمویم رب متسد زا یراک هگا دینک رکشت نوشیا زا نم فرط -زا

دوز نوترسپ منک اعد منوت یم طقف االن یلو مداد یم ماجنا شناربج

ظفاحادخ نوتزاجا ...اب نشب بوخ
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یدیدج فرح ات متفر اه هلپ تمس هب تعرس وهب مدرک اهر ار شتسد

اهر ار تشادن میارب یبوخ یروآدای هک ییاضف نیا و موش رود هدشن حرطم

شیپ اررد نامتخاس زا جورخ هار هدش در وزاسنلا مدرک یط هلپاهار منک

مشچ اب دمآ یم رتباال تحار مسفن راگنا مدش کیدزن هک نیشام هب متفرگ

هک مدنام رظتنم هقیقد دنچ متشگ دوبن نامرف تشپ هک یفطصم اقآ لا بند

دز ادص رس تشپ زا یسک

؟ موووناخ اراس -

اب مناخرچب رس دش ثعاب ندیود وردحلا دوب دنت هک ییاه مدق یادص

کیدزن نم هب دزیم هک یسفن سفن اب مدید ار دوب شردام هک نز نآ بجعت

تفگ دیسر هک مرانک دش

؟ یدیم ماجنا ... ینوتب ... ...هگا ًاعقاو -

جراخ شناهد زا عطقنم و هدیرب هدیرب تاملک شندز سفن سفن رطاخ هب

مداد باوج ریحتم یمدش

!! دیتفگ یچ مدشن هجوتم دیشخبب -

... یدب ماجنا شارب یراک ینوتب هگا ... یتفگ -

مداد ار شباوج نانیمطا اب تعرس وهب دنک مامت ار شا هلمج متشاذگن

! متسناوتیم اعقاو رگا مدرکیم ناربج امتح

؟؟ دایمرب نم زا یراک ... امتح منوتب هگا هلب.. -
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تفگ هک دجنسب ار متقادص تساوخیم مه دیاش مناد یمن دوب ددرم راگنا

؟؟ ینئمطم -

متفگ نئمطم یلو مارآ

؟؟ دیئامرفب دایم رب متسد زا یراک هلب...هگا -

تاهاب نم یدیم وتنفلت  هرامش هشیمن اج نیا شتسار بخ ... ممموووا -

؟؟ مریگب سامت

متفگ شا یروآدای زا تلاهدز جخ

متفرن مه مطخ لا بند متفرگن دیدج ِیشوگ زونه مدرک مگ زورید ومیشوگ -

هرادن هدیاف مه مدب هرامش هگا هشکب لوط یزور دنچ هنکمم

! منک یم ربص هرادن یلا کشا -

مدینش ار یفطصم اقآ یادص مرس تشپ زا هک مداد ار ما هرامش

؟ مرتخد میرب -

رس تشپ مدینش ار دوب اهر شمسا مدیمهف هک شرهاوخ یادص نامزمه

دز یم ادص ار ووا دوب هداتسیا یدورو برد رانک ام زا هلصاف اب شردام

! هدش رادیب اضرریما ... ؟اایب یدنوم اجک ؟ نااامام -
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هک مدید مدش راوس هدرک زاب ار نیشام رد یهاتوک ظفاحادخ واب مدز دنخبل

دزیم ورغ تفر یم شرتخد تمس هب

توکس #دس_

۲۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یچ؟ هساو نم لا بند یداتفا ... بخ مایم ! یگیم یچ -

مامت دش هدیشک میاهبل دوخ هب دوخ رگیدکی اب ناشراتفر ودو نآ ندید اب

تعاس ود هک دوب یتاقافتا مامت لوغشم منهذ و رکف نیشام یوت تدم

یارب یراک تساوخ یم نم زا هک یردام رخآ ورد مدنارذگ رس زا هتشذگ

یارب زونه شدوخ مدرک یم ساسحا هک ردحیلا مهدب ماجنا شدنزرف

ی هرامش و دیآ یمن رب نم زا یراک الً صا دیاش و تسا لدود شنتفگ

نآ رد شرسپ اب هارمه هک ییاهارجام زا نانیمطا ضحم طقف ار مسامت

هجوتم یتح هک مدوب هدش قرغ مراکفا رد ردقنآ تساوخ یم ما هدش ریگرد

دروآ مدوخ هب یفطصم اقآ یادص و میدیسر هک مدشن

ناج؟ اباب یشیمن هدایپ -

ار متسد هداتسیا ما هناخ یدورو برد رانک تسرد مدید و مدناخرچ رس

لئاق شیارب هک یمارتحا مامت اب مداد شتسد ارهب هیارک و مدرب مفیک یوت

ولد مشچ اب هشیمه لثم یتقو مدش هدایپ نیشام وزا مدرک رکشت مدوب

دراو و مدش اهدر هلپ زا دوب هدش رتمک زور هب زور منکیم سح هک ینازرل
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تخت یور ار مدوخ سابل ضیوعت زا دعب متفر مقاتا تمس هب هدش هناخ

زور ود زا دیآ یم اجک زا متسناد یمن هک دوب ادص منهذ رد ردقنآ متخادنا

یک مدیمهفن یتح ...؟ دوب ناتسرامیب ...؟ایزا شیپ سلا شش ...؟زا لبق

《 درب مباوخ

ماو هدش رادیب اهر یاه غیج و فعض اب ندیباوخ تعاس ود زا دعب حاال

هب هناخزپشآ زا جورخ واب متسیا یم هدشما قرغ مدوخ راکفا رد نانچمه

و جیگ زونه مباوخب دیاب مه زاب هک منک یم ساسحا مور یم قاتا تمس

لخاد ی هجوتم یماگنه و مدینشن مه ردار یادص هک ردقنآ ما هتسخ

نایامن مقاتا یدورو رد بوچراچ رد شلغب ریز یا هملباق هکاب مدش شندمآ

دش

! مدرک تادص راب دنچ ؟ لبنت ینک یم ریس اجک -

هب یدنخبل منزیم ما هدیباوخ نآ یور حاال هک تخت یور یخرچ شدورو اب

منیشنب میاج رد حیلا ویب یگتسخ ی همه هکاب مدرک یعس هدز شیور

هب هدش درگ ینامشچ دزاب شکشخ رد بوچراچ اجرد رد متروص ندید اب

تفرگ شناهد یولج ار شتسد و تفگ یا هدیشک نیه دز لز نم

وت؟!؟! یدش یچ -

یور و تشاذگ تخت یور ار شتسد یوت فرظ دما متمس هب تعرس هب

جنرآ یور مندب فرط ود ار شناتسد دز وناز میور هبور تسرد نیمز

یور شیاه مشچ متفرگ ار شتسد دعاس مملا س تسد اب داد رارق مناتسد
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دش یم اجباج متسد و تروص

؟؟ یدرک فداصت ؟؟ اراس تدوخ اب یدرک راکیچ ! اایادخ -

متفگ مولظم

؟ مدش دب یلیخ ! هرآ -

؟ یدادن ربخ هی ؟ارچ یتفگن نم هب یچ...؟ارچ ...؟اب یکاب ...؟ یروطچ -

هچ نیا ! منک یم هتکس سرت زا مراد یا... هنووید ردقنیا ارچ وت رتخد

...؟ یدرک تسرد تدوخ هساو هیلکش

مارب دش رارق مدعب ... هگید مدرک فداصت هی ینزیم فرح دقچ ! اهر یاااو -

؟ یدروآ یچ وک؟ مراهان ... مگب شدعب یرایب راهان

؟؟ تدوخ اب یدرک راکیچ یگیم یچ وت مگیم یچ نم ! مهفن یریمب -

شومارف رد مدوب یا هفرح نم مدرک گنت ار میاهمشچ شنامشچ هب مدز لز

متفگ هتفرگ مدوخ هب یسنجدب ...حتلا ندرک

؟ یدرواین -

ویک؟ -

؟؟ ینک یم ضوع وفرح دقنا هک یدرواین ومراهان یچ!... هن یک -

... اراس -هَاهه

؟ هبوخ منک شغ فعض ؟االنزا یمهف یمن همنشگ ؟ هیچ ... اااه -

تخانش یم ارم تفر نوریب قاتا زا هدش دنلب شاج زا اما دوب یکاش
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هک ینیس اب منز یم فرح شا هرابرد رتمک یشومارف یارب تسناد یم

تخت یور ار اهنآ تشگرب دوب قشاق و باقشب وود بآ ناویل هی شیاوتحم

ینیس تمس هب مدرک عمج تخت ور مدوب هدرک نازیوآ هک ار میاهاپ تشاذگ

رطاخ هب اما تفرگ درد یمک متشگنا هک مدز مه هب مارآ ار میاتسد مدیخرچ

ح نامه رد مدرواین مدوخ یور هب متشاد غارس اهر زا هک ییاه تیساسح

متفگ هتسشن وناز راهچ تلا

نیا اب خهلا هنیبب ریخ مروخیم مه ور وت تخپ  تسد و مدرمن ... نوج -خآ

شندرک گرزب رتخد

تفگ ددنخن درک یم یعس هک روطنامه

زورما دبمار ... هداتسرف هزات نم هن همنامام تخپ تسد نزن نوباص وتلد -

! هاگباوخ دموا

توکس #دس_

۲۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

داد همادا یا هرخسم نحل واب ثکم یمک اب
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یروخب وت مرایب رود مزیرب هفیح متفگ یا هنشگ یتفگ مه وت دوب دایز -

مهدب وشباوج هک مدوب هدامآ هشیمه لثم

..؟ سپ یدروخ مه تدوخ ! یدج -

مقشاق ندرک رپ زا دعب و مدیشک دوخ تمس ارهب هملباق هلمج نیا نتفگ اب

انشآ اهر یاه تیساسح اب مدرک رپ ومود قشاق عیرس و متشاذگ نهد ارهب

ولپ یلا قاب نیا هب بل رگید تسا لا حم نامیکیدزن ی همه اب متسنادیم مدوب

ما هدرب ورف شلخاد ار ما ینهد قشاق نم هک دنزب

.... تسا هزمشوخ ..... ممممممموا -

دوب هتشادرب هک یباقشب و قشاق درکیم هاگن نم هب زاب یناهد واب بجعتم

ار شدوخ یدایز دنام اوه یور شتسد یوت دشکب اذغ شدوخ یارب ات

شبجعت یاج مخا دشو یم رت خرس هظحل ره شا هرهچ هک درک یم لر تنک

دش رجفنم ناهگان تفرگ یم ار

یدز مهب وملا ...ح شدنچ ی هرتخد -هَاهههه....

متفگ شمارآ مکلا رد

شابن نارگن ... وشمه مروخیم نم یزیرب رود یتساوخ یمن هگم ! هیچ -

هزات ... درمان ماراکمه زا یکی یاج مدوب تفیش ... مدوب هدروخن راهان زونه -

؟ مروخب یچ نم ...حاال مدز گنز وت هب هک مدیسر
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متفگ مدرک مفرح ینشاچ هک یا هدنخ رپو یناهد اب

.. یگنشگ -

! مروخیمن نم تراک نیا هکاب یتسنودیم یدنخیم یچ هساو درد... -

... ینک تبحص تسرد نم اب یشاب ...اتوت یروخن متساوخیم ... اقیقد -

یرایب مارب وتزیررود یاذغ هک منوتچوک رس ی هبرگ نم هگم

**********

یم ناویل هبل رود ات رود ار متشگنا متفرگ یزاب ارهب یاچ ناویل متسد اب

ار قشاق هک روطنیمه دوب هداتسیا زاگ رانک مدرک یم هاگن اهر وهب مدیشک

یم هدامآ دوخ شور ارهب شبوبحم غرم مخت و دناخرچیم هباتیهام یوت

تفگ هتخادنا نم هب یهاگن درک

... هشب تتفوک ... یتفرگ هک مه یظفل ریز ینزب فرح یاوخیمن ؟ هیچ -

هاتوک اب منک ترپ ار شساوح ینیچ  همدقم یلک اب مدرک یعس و مدز یدنخبل

اه هظحل نآ یروآدای اب مهاوخن هک یروط تایئزج نودب مجالتو نیرت

مه ارهب تارطاخ ندرک وحم و یشومارف دنور و منک رس هب ناج ار مدوخ

؟؟؟ دشیم ... دشیم شومارف مه رتدوز دشیم رارکت رتمک هچ ره مزیرب

شاج ....هک یدرک فیرعت شزا ردقنیا هک تکرش نوا ... شتسار بخ -
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ییاج نیچمه یتکرش نیچمه ... هراد تفرشیپ یاج ... همورآ ... هجند

نک...ورب مکحم وتاپ یاج ورب ... هنوشراک عورش سپ بخ ... تسین

هبوخ تکرش هدنیآ ورب ... تاباب لوپ هب بسچن نک عورش رفص زا تدوخ

.... ورب نک... عیسو وتلا وما و ملا ورب .... زاسب تدوخ وتدنیآ مه وت

؟؟ دش یچ ... اباب بوخ -

متفر ... یچیه -

متفگ مدرک اهر هرابکی ارهب مسفن هک نیا زا دعب

مدعب ... دموا سیلپ مدعب ... مداتفا ریگ منم ... دوب یریگرد تکرش یوت -

یوناث طاالع ات ...عفالًمه هنوخ مدموا مه شدعب ... ناتسرامیب میتفر

دیفم و رصتخم عماج لماک ... نیمه ... مشیمن جراخ رهش زا

تسشن یلدنص یور دیخرچ متمس وهب دیشک شاذغ زا تسد

یریگرد ؟ هیریگرد یدیمهف یتقو یتشگنرب ارچ ! مدش ریگرد یچ ینعی -

ال؟؟ صا هیچ

یعس و مریگب مدوخ هب یخوش نحل مدرک یعس مشاب مورآ مدرک یعس

دیایب مرس هب هثداح نیا رد شیپ ساهلا دننام دوب نکمم هک هببالیی مدرک

منکن رکف

دیدهت ... مدعب ... ندرک متفخ ... دعب ... لخاد متفر لوا ... نوچ ... بخ -

رکش ار ادخ .... منزب فرح شا  هرابرد ماوخیمن هک یزیچ کی و رازه هب مدش

اب طقف ..... مدشن هتشک تکرش سیئر لثم و تساوخ ادخ ... داتفین یقافتا

متسشن تولج مخز ات دنچ
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دیشک یدنلب نیه

؟ هتچ -

؟؟! نتشک وتکرش سیئر -

تفگ هرابود منک زاب ناهد متساوخ ات

هک دوب دیدش ردقچ یریگرد هگم ینزب فرح تسرد هشیم ... اسیاو اسیاو -

؟ درُم

یم یروآدای مدوخ یارب ار زیچ همه متشاد و دادن هجیتن هکتالمش نیا زا

مدش هریخ اهر هب توکس اب طقف دش دب حملا مدرک

توکس #دس_

۲۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تفگ هداد ناکت فرط ود ارهب شرس یتقو

؟؟ اماوت ...؟اب هیچ ااه -

نم... مشچ یولج ... ونوا ... منزب فرح شا  هرابرد ماوخیمن ... ًافطل -

!... نمض منک؟رد شفیصوت تارب هشیم بوخ حملا ترظن ....هب نتشک

ینحل اراب نامیود ره حلا مدرکیم یعس هک وردحیلا مدرک ثکم یا هظحل

متفگ منک ضوع کحضم و هدنخراد

متشاد مغرم مخت هنود هی نیمه ... تخوس تاذغ -
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هدرک زاب ار شناتسد درک شوماخ ار زاگ تساوخرب شیاج زا برض هب

رد هدیبوک نیمز ارهب شیاپ راب نیدنچ و دیبوک شندب فرط ود هب مکحم

تفگ دنلب راب ره

منومیم اذغ یب نم ینزن و ینزب فرح -هَا...هَا..هَا....وت

یولج متسناوتن هک دوب یندید شا هفایق ردقنآ دیخرچ متمس هب یتقو

متسناد یم هک ییاجنآ زا مدیدنخ دنلب یادص اب ناهگان مریگب ار مدوخ

زا ودب و مدش دنلب میاج زا مورب رد شتسد ریز زا مناوتب تسا لا حم

مدز نوریب هناخزپشآ

اراب دوب شتسد یوت زونه هک قشاق تفگ یم هاریب ودبو دیود یم ملا بند

دادیم ناکت اوه رد دیدهت

منکیم چالق متتسد یکی نوا منزیم ... روعشیب ی هرتخد .. تفوک ... ضرم -

مدوخ ... تشادن یا هدیاف رارف رگید دوب مکیدزن ووا مدیسر تخت هب

هنیس یولج میلست حتلا هب ار متسد اتود ... مدشیمن شفیرح هک متسنادیم

متفگ مدز یم سفن سفن هک وردحیلا متفرگ ما

؟ هبوخ ... دوف تسف نم نومهم ماش هدب شوگ ... هشاب ... هشاب -

! همنشگ نماالن ترس وت هروخب ماش -

...هب یراد هک مساوسو ... یدنوزوس هک وغرم مخت ! منک راکیچ االن بخ -

هت یروخب همقل اتود مدب تهب ؟! هبوخ رینپ اه... هدومن ماش ات یزیچ ادخ
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؟ ماش ات ینک یدنب

متفگ متخادنا شرپوت لکیه هب نییاپ زاباالات هک یهاگن اب دعب

! درک دنب وشهت هشب هگا هتبلا -

راو دیدهت ار قشاق هک وردحیلا دوب هدش ما هریخ یخزرب یاه مشچ اب

تفگ دادیم ناکت

..؟ وگب هگید راب کی -

دوبن مدوخ تسد هک منک هچ یلو مدش عاضوا تماخو هجوتم شنحل زا

متفگ ناجیه ...اب دندوب ندروخ ناکت ردحلا بیجع میاه هشیش هدرخ

ایب روشب وتور وتسد ورب ودب یروخب یچ مدیمهف ناهآ -

ار شیاهمشچ ما هتشاذگ شراک رس هدیمهف مدرک یم ساسحا هک ردحیلا

تفگ هدرک گنت

؟ هشب یچ -هک

... وبماگ ؟ خاالتق نیا اب روخب ونم ...ایب یچیه -

یعس شروز مامت اب مدش ترپ تخت یور اهر طسوت میایب مدوخ اتهب

نم زا شلکیه دقو دهدب مکلقلق هدرک راهم ار میاه نتخادنا کتفج درک یم

مسفن تشادیمن رب تسد و دوب هدش طلسم نم یور الً ماک دوب رتگرزب

زا مشکب دنگ ارهب تخت دوب نکمم نآ ره هک مدیدنخ ردقنآ دمویمن باال هگید

مدز یم فرح و مدیدنخیم مدیشک غیج ... مداتفا ندرک طلغ هب رابجا رس

... اهر ... مدرک طلغ .... ادخ ور ...وت اهر -
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شفیرح و دبرچ یم نم هب شروز دوب نئمطم هک ییاجنآ وزا درکیمن ملو

منک هکتالیف موشیمن

شفعض هطقن هب عیرس منک لمحت رگید متسناوتیمن داد همادا شراک هب

مدز دایرف مناوت مامت واب مدیبسچ

.... تخیر مییوشتسد ... اااهر -

توکس #دس_

۲۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

فرط نوا زا عیرس تخود مراولش هب وشامشچ دشو ادج نم زا برض هب

مدیدنخ مدرکیم هاگن مراولش هب مه مدوخ هک وردحیلا مدیرپ نیئاپ تخت

مشب هفخ یدرکن رکف ... هنووید ... دایمن باال مسفن هنک تراکیچ مگب ادخ -

... هنک ریگ مسفن زاب

تفگ بناج هب قح

وت سفن هب نم هک ینک یم هجوت نم تیساسح هب وت هگم ... منهج -هب

! منک هجوت

مشچ نآ اب مداسیا شیور هب وور مدز رود ار تخت مارآ تخوس شیارب ملد

تفگ هدز لز نم هب مدید یم نآ اررد هدنخ مدوب شکیدزن حاالهک هک اه
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هیچ؟! ! اااه -

نرایب اذغ منزب گنز نم ات نک زیمت یدیشک دنگ هب هک ور هنوخزپشآ ورب -ایب

دیاب ونوریب ماش مه دعب ینک یم زیمت تدوخ هک ونوا ... یگنرز ... اباب -هن

هدنگ جرخ هی ماوخ یم میریم مه وشاب هدامآ هنوخ وت هن دروخ نوریب

! ینکن یخوش نم اب هگید یشاب اتوت تسد تشپ مرازب

یم نتفر نوریب یارب هک یرارصا نیا متسنادیم مدش شا هریخ توکس رد

یاهزور لثم تسرد ... تسا نم عاضوا و حلا ندرک ضوع رطاخ هب دنک

زا مندیشک نوریب یارب یتصرف ره زا هک مردپ نتفر زا دعب نامییاهنت لوا

نم حملا ندرک ضوع یارب ار شیعس مامت وا حاالهک درک یم هدافتسا هناخ

منکن نم ارچ درک یم

؟ ینک متیذا یاوخیم ! نوریب میرب ًاعقاو -

؟ نوریب میرب هش یم یچ هگم ارچ -او

... اهر -هع...

دوب هدش ندیشک غیج هب هیبش و دوب هبباال ور میادص نت

هلا حم هک متسد نیا اب هزات ... نوریب مایب مشاپ هفایق و تخیر نیا اب نم -

... تسین بوخ تاه التالیف صا ؟.... مراد هگن مرس یور رداچ منوتب

نم لد رو ینومب حبص ادرف هکات نوریب مایب دنبور ًاب ال صا یاوخیم

... یرب هسیر

تفگ دوب زاب شوگانب ات ششین هکیلا وردح درواین مک

تولخ یاج هی میریم بوخ ؟.... دوب مولعم یلیخ -

-چن
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... همنشگ نم اااراس -هع

؟ طرش هی -هب

یچ؟ -

؟ ینکن نم یوژتهب یاه  هیصوت نوا زا هگید -

یرن راکرس وت هگا ادخ هب تسه یک موناخ راگنا هگیم نیچمه ... عوهوا -

ماه هدور هک وش هدامآ دوز .... ریگن لیوحت وتدوخ ردقنیا هتفیمن بقع ایند

! اوعد هب نداتفا

یشوخ همه لثم اهر یاه یخوش اهو هدنخ ... ندروخ ماش ... نتفر نوریب

ندرک فیرعت یتح تشذگ مدرکیم رکف هک هچنآ رتزا عیرس یلیخ رگید یاه

تسد ندرک شومارف رد یعس و ندنارذگشوخ زا دشن ثعاب ارجام یبسن

مشکب

اهر هک موش هدایپ یهاتوک ظفاحادخ اب متساوخ مدرب رد تمس ارهب متسد

درک مفقوتم

... مگیم -

مدرک شهاگن رظتنم مدیخرچ شتمس هب

ات مشکیمن کرس ... منکیمن تلا خد تیگدنز یوت نم نم... هک ینودیم -

هک ینودیم یلو ... یدب حیضوت مارب تسین یرابجا ... یگب یاوخن تدوخ

ومع وهب هتدوخ رطاخب منکیم یراک ره هک ینودیم متسه یاوخب تقو ره

هگید ! یگب مهب امتح دیاب دموا رب متسد زا یراک تقو هی هگا ... نداد لوق
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! یشب تیذا هک نکن رکف ارجام نیا هب مه

متخادنا دیلک و هدش هدایپ عیرس مداد ار شباوج مرس نداد ناکت و دنخبل اب

زا لبق هک دورب رتدوز و دوشن لطعم اهر ات منک زاب ار طایح برد رتدوز ات

ورف یتشوگ و مرن یندب یوت هعفد کی دشو زاب رد لفق رد دیلک ندناخرچ

متفر

هایس مشچ تفج کی هب ممشچ ... متفگ یخآ مدروخ هک ییوهی هبرض زا

ریز کاس هب ما هجوت دوب هدز لز نم هب کشا زا سیخ هک داتفا نویرگ

مدیسرپ هدش لوه و مدز لز شنامشچ هب هرابود دوب شلغب

؟ موناخ همیعن هدش یزیچ -

دوب هدش دنت هیرگ رطاخ هب هک ار شیاه سفن درک یم یعس هک روط نامه

دش ندرک ردسالم ما یشومارف یارب متلا جخ ثعاب هک درک سالم دنک لر تنک

؟ هبوخ هدئام ؟ هدش یزیچ ؟ نیبوخ ...سالم دوبن مساوح دیشخبب -

درک کاپ ار شنامشچ کشا شا یرسور ی هشوگ اب

...اب هناتسرامیب تفگ نفلت تشپ نویرگ یادص اب مچب بش ...رس ردام -هن

... هشب تیذا دیاب ردقنیا هچب نیا هیح صال هچ منودیمن ششیپ متفر شاقآ

مربب هلیسو ات دنچ شارب مدموا اجاالمن هی شدوخ اج هی شرهوش

توکس #دس_

۲۴_ تراپ #
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هداد نییاپ ار نیشام ی هشیش اهر مدرک هاگن ار مرس تشپ و متشگرب عیرس

درک یم هاگن ام وهب دوب

؟ تسه ناتسرامیب مودک ؟ ناتسرامیب دیریم یروجچ -

ناتسرامیب هگا هک دنوم اجنومه دوب نارگن یلیخ مشاقآ ردام یسکات -اب

منکیم لوه هک نم هدب ماجنا نتساوخ یراک شزا

هنوسر یم ور امش اهر دیرب یسکات اب تسین -المز

زاب شیارب ردار هدیشک رد تمس ارهب دوخ عیرس اهر مفرح ندش مومت اب

تفگ موناخ همیعن هب ور درک

نوتمنوسر ...یم دیشراوس -

ازور نیا دیشخبب ... تومع رتخد مه متدوخ محازم مه ردام مدرگب ترود -

متشاذگ تاهنت ردقنیا

مداد ار شباوج و متفرگ شوغآ اررد وا یا هظحل

مه نم فرط زا هشن نوترید دیرب ... نیمردام لثم امش دینزیم هیفرح هچ -

شندید مایم امتح دینوسرب سالم

اهر هک یماگنه دوش راوس مدرک کمک هدیشک دوخ تمس ارهب نیشام رد

تفرگ ار مرداچ و داد نوریب هرجنپ ارزا شتسد دتفیب هار تساوخ
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مدید وتتسد وتتروص رسو یلو هرادن وقباس وس هگید مامشچ هتسرد -

! هدش یچ ممهفب دیاب متشگرب

میوگ یم هدز دنخبل تسا دعاسم حملا دوش نئمطم هکنیا یارب

نرظتنم هدئام و اقآ یلع یرب عفالً نوتهب مگیم مشچ -

دوش جراخ هچوک زا تساوخ یتقو و داتفا هار عیرس مدرک هاگن اهر هب

ار طایح برد دش رود تعرس وهب درک دنلب ظفاحادخ ینعم ارهب شتسد

لثم مدش هریخ میور هب یور هقبط هس نامتخاس هب متسب مرس تشپ

و شدوخ شنینکاس هک فکمه هقبط ناویا غارچ موناخ همیعن هشیمه

یشوماخ رطاخ هب هنرگ و دوب هتشاذگ نشور ار دندوب اقآ یلع شرسمه

مدرکیم شوماخ ار اهغارچ هشیمه و دوب مدوخ یگدنز لحم هک لوا هقبط

دش یم هدافتسا رابنا ناونع وهب دوب خیلا هشیمه هک نیمز ریز هقبط و

ی هشوگ تخت تمس هب دوب روک و توس و کیرات یدایز نامتخاس نیا

هلپ نییاپ تسرد هک متفر میدوب هداد اج شوتپیلا کا تخرد ریز هک طایح

و متسشن تخت ی هبل تشاد رارق دش یم لوا هقبط هب یهتنم هک یزلف یاه

زا ردقچ دمآ یم مدب هناخ نیا زا لوا یاهزور ردقچ مدش قرغ مراکفا رد

هلپ یور ار میاهاپ تاولص سالمو رازه اب هشیمه و مدیسرت یم اه هلپ نیا

ردح میایب رانک نآ اب لماک ما هتسناوتن تسا زونه هک مه زونه متشاذگ یم

هعفد راگنا هک مسرتیم نانچ یهاگ موشیمن شا هجوتم ال صا یهاگ هک یلا

هک تسیمک تاعفد رطاخ هب نیا دیاش و منکیم هدافتسا نآ زا هک تسیلوا ی

مراک قاتا ورد هناخ اررد متقو مامت مناوت یم وات منک یم هدافتسا نآ زا

حلا هک تسیئاهنامز نامه مسرتیم هک یتاعفد منادیم اما منک یم یرپس

رد دراذگب هک مدرک شهاوخ ردقچ مدرک سامتلا مردپ هب ردقچ مرادن یبوخ

یمن یطیارش چیه تحت تفگ ووا موش نکاس نیمز ریز ای فکمه ی هقبط

و دهد یم هراجا ار فکمه تفگ هدرک لیدبت یرابنا ارهب نیمزریز دریذپ

ار مدوخ و متسیرگ ردقچ ره مدرک هچره تسا نم بسانم لوا هقبط طقف
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درکن لوبق دریذپب هک مدش لسوتم یدنفرت ره وهب مدیبوک راوید ردو هب

وط تدم دش شلیلد هجوتم وا هک یماگنه و مدز یضیرم ارهب مدوخ یتح

یتح و دنزن فرح نم اب هتفه کی هک دوب یتخس هیبنت درک توکس الین

هدیسرت و ساسح نانچ اهزور نآ رد هک ینم درک غیرد نم ارزا شهاگن

ات مدرمشیم ار متروص هب هاگن ماگنه شتروص طوطخ دادعت یتح هک مدوب

ارم دهاوخ یمن ای تسا نم نارگن دنکیم مشنزرس تسیلا ح هچ رد منادب

دنیبب

توکس #دس_

۲۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هک یسوباک زا سرت هکاب یبش شنیگنس توکس زا سپ زور تفه تسرد

تسیلا س ود ابیرقت وحاال مدرک یم شا هبرجت ینامز ره زا رتشیب اهزور نآ

شوغآ رد تخس ارم دوب مرانک مدیرپ باوخ زا تسا هتفر نیب الزا ماک هک

نییاپ باالو مرمک یور شتسد و درک شزاون ار میاهوم دیسوب مارآ دیشک

مدمآ فرح هب هدش رتمک مسرت هک ینامز دش مارآ مقه قه یتقو دش

دوب هدرک مامت مندرک دیماان اراب شهیبنت

... دینزب فرح نم ...اب ماهنت نم ... دینزب فرح نم ...اب ًافطل -

ردقچ دنزب فرح مدرکیم سامتلا و مدوب هدرک هقلح شرمک رود ار مناتسد

رگید ارچ دوبن شیادص رد میدق رادتقا نآ رگید ارچ دوب هتسخ شیادص

یمارهب دیعس دنک تنعل ادخ تسا راوتسا هوک دننام هک مدرک یمن ساسحا
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تفرگ نم ارزا مردپ و هداوناخ ومه درک دوبان ار ما یگدنز مه ار

دادرارق نتسب یارب ندیدنسپ و ندید دیآ یم رجاتسم فکمه یارب ادرف -

نیبب نییاپ نزب رس هی مدموین نم هگا ادرف رضحم میریم ادرف سپ مه

.... نشاب هتشادن یزیچ یراک

زونه دنتخیر مرس یور خی بآ لطس راگنا دش لش شرمک رود زا مناتسد

یم دیاب هچ یمدش رُپ هقبط نآ رگا یلو متشاد دیما دریذپب مدوب رظتنم

رد متشاد سامتلا هچ ره مدرک مکحم ار مناتسد و مدز گنچ شرمک هب مدرک

متساوخیم هک سرت نارازه و متشادن رتشیب سلا هدزناش متخیر میادص

هدروآ موجه متمس هب هرابکی هب منک مک ندش ریقحت اب هدش یتح ار یکی

دوب

... افطل .. اباب -

یمن نوکت هقبط نیا زا وت نک شمومت ... هسب ... اراس هیفاک ... سیه -

یضار ؟... یدینش ... متسین یضار نم هشاب نیا زا ریغ ؟رگا یدیمهف یروخ

متسین

متفر باوخ هب ششوغآ رد هیرگ واب مداتفا هیرگ هب هرابود

هب میاهسرت اما دوب هدنام اج هب مهبم و گنگ یریواصت تارطاخ نآ حاالزا

تسیقاب دوخ یاج رد توق نامه

توکس #دس_

۲۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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و موناخ همیعن نتشگنزاب زا نانیمطا رطاخ هب متسشن اجنآ ردقچ منادیمن

ندرک مکحم اب متفر اه هلپ تمس هب غارچ ندرک شوماخ زا دعب شرسمه

متساوخ یم راگنا هک هتسهآ و مارآ یاه مدق نتشادرب واب هدرن یور متسد

ونآ زورید زا متشاذگ هلپ نیلوا یور اپ منک رتمک اه هلپ یور ار منزو راشف

هب هناخما نفلت هک متفر ارباال هلپ دنچ دوب هدش گنر رپ سرت سح قافتا

واب منک اهاردر هلپ تعرس وهب هتسب نامشچ دشاب ثعاب و دمآرد ادص

هدرک نشور ار غارچ مدرک زاب ردار هدروآرد ار دیلک عیرس سارت زا نتشذگ

متشادرب ار یشوگ نانز سفن سفن مدیود قاتا تمس هب تعرس وهب

-ولا...

مدینش ار دنک تبحص مارآ درک یم یعس هک اهر یادص

یوت ماتسود زا یکی مدنوم موناخ همیعن شیپ اجنیا ...نم ناج اراس -سالم

شابن نارگن وت مدرک وششرافس هناتسرامیب نیا

شمداتسرف نوریب مکحم و مدیشک یقیمع سفن

نزب فرح شاهاب هدئام غارس ورب مه رس هی ینوتیم هگا منونمم -سالم

مشرهوش دوبن هدیم شدوخ تسد راک شرخآ هراد سرتسا یلیخ رتخد نیا

سرت همه نیا اب ادخ هدنب ودات نیا راب ره نک یراکی ... زوغ اال بزوغ هدش

نشن هارباز

؟ یرادن یراک باوخب ورب وت هشاب ... هشاب -

ظفاحادخ -هن...

ال کشم و هلغشم مامت اب اهر دش مرگ شا یگشیمه روضح زا ملد یا هظحل

هدش ریگرد ومع اب یلیخ هرخسم جاودزا نآ زا دعب شدوخ و تشاد هک یت
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شندرک عطق زا لبق تشاد شمارآ میگدنز و نم یارب شدوجو بیجع دوب

مدرک شادص دنت

... ااااهر -

؟ ناج -

یبوخ یلیخ -

تفگ مارآ دعب و درک توکس یا هظحل

ریخب بش وت... لثم تسرد -

ریخب تبش -

یم نت ارزا میاه سابل هک وردحیلا مداد رارق شیاج رس ار نفلت یشوگ

دوب ابوا قح مدرک رکف تفگ یم ماش ماگنه اهر هک ییاه فرح هب مدنک

یتح هک مدوب هدش قرغ نآ رد ردقنآ و دایز یلیخ مه نآ مدوب هدرک رییغت

ندرک یگدنز اهنت ۶...سلا مدوب هدش گرزب اهر لوق هب مدوب هدشن هجوتم

هک مسرب المت کشم و یگدنز و دوخ هب ییاهنت هک دوب هدرک روبجم ارم ردقنآ

وحاال مدوب هدش رت هدیمهف رتو هبرجت اب مشاب هجوتم هکنیا نودب زور ره

نامه هب مسرت یتح رگید هک میوگب متسناوت یم اهر یاهفرح هب رکف زا دعب

قافتا نآ هکاب مدوب یمدآ یک نم وا لوق هب تسین یقاب دوخ توق

و ناج نداد تسد زا سرت یتح هک رسدرد رپ زور کی زا دعب کانتشحو

اهنت یتح ای منامب اهنت بش مناوتب مدوب هدرک هبرجت زور نآ اررد متیثیح

ینارگن و سرت گرزب و میظع مجح نآ زا یربخ شدعب زور و دربب مباوخ

دشابن

یضعب دوب ابوا قح مشیدنا یم هتشذگ زور ود نیا هب هتسشن تخت یور

یتح المت... کشم هب ما ییاهنت هب مدرک یمن مه رکف مسرت هب رگید تاقوا
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دص و نآ اب هباشم یراشف اب یناهگان روط هب زا۶سلا دعب هک زور دنچ نیا

متفرن ورف نآ رد شیپ ۶سلا دننام مه مدوب هدش ور هب ور نآ زا رتمک هتبلا

دش ریخ هب متخ میارب نوچ دیاش وای دوبن مه نآ اب هسیاقم لباق هکنآ اب

زونه مبلق قامعا رد راگنا یلو مداتفُاین کاروخ و باوخ زا تروص ره رد اما

دنازرل یم ار مبلق هت زونه زیچ کی تسین تسرد زیچ کی هک متسناد یم

تفگ یم ملقع تسا هدشن لح و تساجرباپ هلئسم نآ زونه هک نیا دیاش

یمن و ییاهنت نوچ یلو ینارگن باالرت یتدش اب یتح یسرت یم مه زونه هک

هدزیا یلا یبیخ ارهب دوخ ینکب دیاب هچ هک یناد

توکس #دس_

۲۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

فشک یدیدج زیچ راگنا مداتسیا هنیآ یوربور و متساخرب میاج زا ناهگان

نم هب اهر روطچ میا همروس نامشچ هب مدرک هاگن مدوخ هب مشاب هدرک

هاگن مدوخ هب هک مدوخ ارچ سپ تساریگ منامشچ تفگ یم یمدشو هریخ

راگنا و مدش هریخ مدوخ هب مرادن توخر و یحور یب زج یساسحا منک یم

مدیسرپ منک ریگلفاغ ار دوخ مهاوخب هک

یسرتیم ...! یسرتیم یلو هدش رتمک دیاش ؟... یسرتیم زونه ؟... هتسرد -

هب ینزب وتدوخ !! باوخ هب یدز وتدوخ ؟... یلا یخیب هب یدز وتدوخ و

؟ هشیم رتمک تسرت ؟ هشیم تسرد باوخ

متفگ مکحم
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-هن...

دمآ نییاپ میادص نت

یتخادنیم وتدوخ دیاب دوب اهر اب قح ... رتسکاخ ریز شتآ هشیم طقف -

مزونه ... یسرتیم یدیمهف راکنیا ...حاالاب یسرتن هگید ات شطسو

... تسین مولعم تفیلکت ... اوه یور یقلعم نوچ یسرتیم

هیبش رتشیب هک مارآ یادص اب تخوس مدوخ یارب ملد مدرک هاگن مدوخ هب

متفگ دوب همزمز هب

هک هگرزب رییغت هی شدوخ نیا ... رتمک یلیخ ... یسرتیم رتمک یلیخ یلو -

... یدیسر شهب سوسحمان

نیسحت هداد یرادلد ار مدوخ متخود منامشچ ارهب مهاگن و هدز دنخبل

مدرکیم

هگید ینوتیم .... تسین یفاک یلو ... هبوخ یلیخ ... هدش رتمک هک هبوخ -

؟ هشیم ؟... یسرتن

دوب زیچ کی شباوج

یلو یرادن زاین هتسرد نوریب یرب هنوخ نیا زا دیاب راک... لا بند یرب دیاب -

ور راصح نیا دیاب شندیسر رخآ هب یارب دایمن رب تتسد زا یراک حاالهک

ینک یگدنز هیقب لثم ینوتب ات ینکشب

...اما اما تسیقاب مسرت هک مدرک نئمطم ار مدوخ مدوخ دش مارآ ملد راگنا

هداد ار مدوخ باوج مدوخ وزاب درادن ار هتشذگ تدش و تسا هدش رتمک

هزاجا ساهلا دنزب فرح نم اب هدرک کمک نم هب تسناوتیمن سک چیه ما
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راب وره دنک زاب میارب ار نآ یسک منک ششومارف مناوتب هکنیا یارب مدادن

هچ نم دنادیمن سک چیه ما هداد یرادلد هدز فرح مدوخ اب مدوخ طقف

زا دعب یتقو مه نآ دهد ناشن راک وهار دنیشنب نم یاجب هک ما هدیشک

تسا هدشن لح ملکشم مه زونه سلا شش

مدش هدامآ ندیباوخ یارب تخوس یم ندروآ رد ادا نیا زا مبلق هک ردحیلا

یا هلئسم یارب هک ینامز مدوب هتفرگ دای اهر اب یهارمه ارزا یلا یخ یب نیا

یم شیپ رد یلا یخ ویب درک یم شیاهر دوبن هتخاس شناتسد زا یراک

هب هلئسم نیا متسناد یم مداتفا نآ یور ًابیرقت هتفر تخت تمس هب تفرگ

یتقو تسا هدیشک لوط سلا شش یتقو دوش یمن مامت اه یگداس نیا

ما هداوناخ زا هدش ناهنپ شرطاخب تساوخ مردپ یتقو تساجرباپ زونه

س شش یتقو متسه اجک دنادیمن یسک اهر و شدوخ زجب یتقو موش ادج

اما مدرک یط ساره اراب ما ییوجشناد و لیصحت نارود نایاپ یتح لا

وربور نامز و منک یگدنز رتهب مناوتب دنک کمک مسرت اب ندش وربور دیاش

ماجنا منایفارطا یگدنز و مدوخ یارب یتسرد راک مناوتب هلئسم نآ اب ندش

لومعم قبط و مورب باوخ ات منزب باوخ ارهب مدوخ مدرک یعس .... مهد

مدش مه قفوم

توکس #دس_

۲۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

( اضر ریما )
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رد هب رس واب مدیشک مهرد وربا دش کشخ شیاج رد اهر مدایرف یادص زا

متمس هب درشف تسد اررد هریگتسد تفر رد تمس هب مدق ود مدرک هراشا

تفگ دوب شهاگن تشپ هک یصرح اب هدناخرچ رس

... یدیم تدوخ ونامام باوج -

ردام تساوخ هب ینعی شفرح نیا متسناد یم تفر نوریب تعرس وهب

هک تسناد یم شدوخ و دنک مکمک سابل ضیوعت اترد دوب هدمآ اجنیا

ردحلا تینابصع وزا دوب هدش ودنت قیمع میاه سفن منک یم شنوریب

مدرک ضوع ار میاه  سابل یتخس وهب حلا نآ اب مدوب راجفنا

هرابرد و موریم رد هروک زا دناد یم هکنیا اب ردام ارچ هک مدوب نیا رکف رد

تخادنا مه ناج وامارهب دوب هداتسرف ار اهر مساسح ردقچ لئاسم نیا

رد تمس هب مدنبرمک نتسب ضحم !...هب دمع ایهب دوب یراگنا لهس

وا هب شمارآ اب مدش هجاوم مندب یور ردام میقتسم هاگن واب مدیخرچ

مدش هریخ

؟ میرب مینوت یم دش! مومت دش؟ یچ -

دز دایرف ینابصع

یراذیمن ارچ ؟ یدرک نوریب ور اهر یچ هساو اضر ریما هیعضو هچ نیا -

! دایم راشف تمخز ؟هب یتسب دنبرمک یچ هساو ال هنک؟صا تکمک

وا هک ییاه  سابل مدرک لوبق هک نیمه متخود مشچ وا هب درسنوخ نانچمه

اب دشاب یفاک شیارب دیاب مرظنب مشوپب ار دوب هدرک باختنا و هتساوخ

مداد باوج شمارآ
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؟ میرب دش؟ مومت -

شرانک هک یتخت تمس ارهب یراد خرچ یلدنص هدیشک یا کالهف فوووه

تفگ صرح واب داد له مدوب هداتسیا

میرب نیشب -

متخود مشچ وا هب بجعتم دش زاب ناکما دح ات منامشچ دیرپ باال میاهوربا

متفگ مدوب هدرک شمگ بجعت روز زا هک ییادص واب

؟ منک راکیچ -

داد باوج راکبلط

هب منک تصخرم مدرک لوبق ؟ شریز ینزب االن نیمه زا یاوخیم ! هیچ -

نیمه یور یدرگیمرب هنرگو ینک تبقارم و یدب شوگ فرح هک یطرش

... میرب نیشب حاال تخت

!! شدوخ یارب تفگ یم هچ ما هدنام جاو و جاه

رچلیو هک یچ ینعی مرب منوتیم هک هار مدش لیلع هگم ؟ نامام یگیم یچ -

؟ یدروآ

یگشیمه شمارآ نآ هرابود یزیچ راگنا و دوب ینابصع مراظتنا دح زا رتشیب

نامز دشاب هدیسر ناتسرامیب نانکراک داد هب ادخ دوب هدرک لطخم ار شا

دز دایرف ینابصع صیخرت
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ای میریم نیشام ات یلدنص نیا یور ینیشیم ای تسین میلا ح افرح نیا نم -

ینوم یم هگب رتکد هک یزور وات تخت یور یدرگیمرب

یم دایرف ار شندوب ممصم شیادص و هرهچ مدرک یم شهاگن گنگ و جیگ

دسرن شا  هتساوخ واتهب تسا هدمآ باال شزابجل یور نآ هک متسناد یم دز

ابواات شا ندمآ هاتوک یارب رگید روج کی دیاب ار زورما دراد یمن رب تسد

منک

توکس #دس_

۲۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ضوع ار شمیمصت ملا صیتسا نداد ناشن یتح وای شمارآ یمدشاب دیاش

مدرک شیادص مکحم یلو مارآ ییادص اب منک

.... وتیم نم ناج نامام -

هک ردقنآ دوب ینابصع دح زا دایز راگنا دز دایرف هرابود و درک عطق ار مفرح

درکن محر مه اهر هب

فرح هب هک هقمحا ترهاوخ نوا نزن فرح و نیشب ... اضر ریما نیشب -

!! مریم هن مایم هاتوک هن نم نوریب هتفر و هداد شوگ وت
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باال میادص ات منک لر تنک ار مدوخ مدرک یعس و متخود مشچ یلدنص هب

بترم هک یمنداد شوگ مفرح الًهب صا دوب هفرطود نامتینابصع دورن

یارب متسناوتن اما متشادرب شتمس هب یمدق درک یم رارکت ار شدوخ فرح

مشچ رد مشچ ضحم هب مدروآ ارباال مرس منک یضار ار مدوخ نتسشن

دروآ نابز هب بضغ اراب ممان نامندش

اااضر ریما -

دنک لر تنک ارم و دریگب ار مزیرگ یولج دیاب وا هک مدوب یا هچب رسپ هک راگنا

نارگن رگا موش جراخ یلدنص نآ نودب اجنیا زا تشاذگ یمن دوبن یا هراچ

یم صیخرت ار مدوخ ، مدوخ ًامتح مدوبن شلد نتسکش و ندش تحاران

مداد یمن شتسد هناهب میاج رس نم ندناشن یارب شدوخ لوق وهب مدرک

منک لر تنک ار مدوخ مدرک یعس قیمع یاه سفن واب مدرک یلدنص هب تسپ

نآ یور مارآ و متشاذگ یلدنص هتسد یور فرط وود مدرب بقع ار مناتسد

تفر رد تمس هب هدیشک دوخ تمس ارهب یلدنص متسشن

ردحلا مرس هک مدرکیم ساسحا دوب هتفرگ رگ مندب مامت تینابصع زا

هدش نیگنس مرس منک یم لمحت هک یراشف دایز تدش زا تسا ندش رجفنم

شندش زاب ضحم هب متسناد یم هک منک زاب ناهد مناوتیمن رگید یتح تسا

منک شراهم رگید مناوتیمن و دنازرل یم ار نیمز مدایرف

دنلب عیرس دوب هتسشن رد یوربور یلدنص یور هک اهر قاتا زا نتفر نوریب اب

نادند ارهب شنیریز وبل دیشک لخاد هب یهاتوک نیه دننام ار شسفن دش

نم یراکمه هب ردام هک یرارصا و راشف زا دوب هدرک بجعت مه وا تفرگ
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هب راداو ارم دوب هتسناوت مورب هار متسناوت یم مدوخ هکیلا ردح تشاد

مدوب هدمآ هاتوک نم و دنک یراکمه

تکرح ولج هب یلدنص هک یتناس دش....ره هارمه ابام هاتوک یاه مدقاب

هک مدرک یم ساسحا دش یم رتشیب مندب ترارح رتو نیگنس مرس درک یم

راک زا تسد دنتسه ناتسرامیب زا شخب نآ رد هک یناسک و لنسرپ همه

دننک یم دصر ار مزیگنا تقر حتلا نیا و دنا هتخود مشچ نم هب هدیشک

موش دنلب یلدنص یور زا برض وهب منزب دایرف هک تشاد لا متحا هظحل ره

مدرک تفچ ما هنیس یور ار متسد مدوخ یلا متحا تکرح زا یریگولج یارب

ما یناشیپ رب هک یناتشگنا واب مداد هیکت نآ هب جنرآ ارزا مرگید تسد و

دوش رود اضف نیا زا منهذ ات متسب ار منامشچ متشاد هگن ار مرس مداد رارق

ارهب منهذ دیاب دوش مامت ات مدرک یم لمحت رگید هقیقد دنچ دیاب طقف

مدرک یم لوغشم رگید ییاج

دبو سح نیا هک ییاج ما هداتفا ریگ نآ رد هک یطیارش و ناکم زج ییاج

اتزا مدز ار مروز همه مدرک ار تالمش مامت دنک رود نم ارزا زیگنا ترفن

اب اما منک رارف دوب هدش داجیا منهذ رد یلدنص نیا و مدوخ زا هک یریوصت

... تشگرب شلوا یاج هب زیچ همه دوخ یلدنص هک یدیدش ناکت

توکس #دس_

۳۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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تسار و پچ ارهب مرس متشاذگ یلدنص ی هتسد یور فرط ود ار مناتسد

بارخ و زاب همین برد طسو تسرد مجنسب ار متیعضو ات مدناخرچ

و ردام میدوب هدنام دوش یم هتسب بترم مدیمهف لبق ی هعفد هک روسناسآ

نآ دندرک یم یعس و دندوب هتفرگ ار یلدنص یاه هتسد تشپ زا ود ره اهر

اوه دشوهب دود یا هظحل رد ما یروبص مامت دنشکب روسناسآ لخاد ارهب

یادص هک موش روسناسآ دراو مدوخ و هتساخرب تعرس هب متساوخ تفر

نکمم هظحل ره هک یمدنز فرح صرح اب نانچ درک مبوکخیم میاج رد ردام

دیآ دنب شسفن دوب

مدرگ یم رب ومدموا هک یریسم مسق ادخ ...هب یدروخن یدروخ نوکت -

مناد یمن و دوب هدش خرس شتروص هک ییوا وهب مدناخرچ تشپ ارهب مرس

هدش لمحتم یلدنص و نم تکرح رطاخ هب هک یروز ای دوب تینابصع روز زا

لبیس ارچ دوب ینابصع ردقنیا حبص زا ارچ دوب هدش هچ متخود مشچ دوب

مشخ واب مشاب راددوخ متسناوتن رگید مدوب نم شتینابصع ندرک خیلا

مدیرغ

هک نیتسه یصرح یک زا نینک یمن لو نیدرک هلیپ نم هب ارچ ؟ هدش یچ -

؟ هسریمن شهب نوتروز

تفگ هک ینامز دوب ینابصع مه زونه اما دمآ نییاپ یمک شیادص

یزابجل منوتیمن ؟ مشاب هدند هی وت لثم منوت یمن ؟نم دایمن نم هیچ!هب -

؟ مرادن رب ترس زا تسد همتسد تردق یتقو منوتیمن منک؟
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شتسد هب صیخرت ماگنه ندمآ هاتوک اب مدوخ ار تردق دش رتشیب مبجعت

هدش درگ یباسح متسناد یم هک منامشچ تسین ریبدت ار هدرک دوخ و مداد

هیبش رتشیب هک ییادص واب متخود وا هب دنز یم دایرف ار مبجعت و تسا

متفگ دوب شرغ

؟ مدرک راتفر یروطنیا یک ؟نم مدوب نیگیم امش هک یروج نیا یک نم -

و مدروخ یناکت هک دیشک روسناسآ لخاد ار یلدنص برض هب اهر کمک اب

داد شصرح مامت اراب مباوج حلا نامه رد دمآ درد هب ممخز یاج

.... هشیمه ... هشیمه -

هک یمارآ یادص اب دعب و داد هیکت روسناسآ راوید هب درک ثکم یا هظحل

تفگ ایهن مونشب تساوخ یم مناد یمن

... تاباب لثم تسرد -

یم نوچ مندمآ هاتوک و توکس زا مدوب نامیشپ یلیخ مدوب نامیشپ

مدوخ رگم درادن ار وا ندرک ینابصع همهنیا تردق سک چیه ًابیرقت متسناد

ار وا دمع هب مناد یم میآ یمن رانک دنادیم هک یا هلئسم اب هطبار رد مه نآ

یعقاو ما هدید یرادیب و باوخ نایم هک یریوصت دیاش تسا هدرک یروآ دای

هکنیا لیلد تسا نیمه ردام تینابصع لیلد و هدمآ اجنیا هب وا تسا هدوب

... دهد یم تبسن وا هب ارم

تسد و منک ترپ ار شساوح دیاش ات دنک صخرم شدوخ ارم هک متساوخ

وحاالهکات دنکن رگید یزاب کی دراو ارم هرابود و دشکب رتخد نآ رس زا

زا ملا ویخ دنک ارخیلا شدوخ لقادح ات منک ربص دیاب ما هدمآ شیپ اجنیا

ما هدز سدح تسرد ممهفب مناوتب ات دشاب تحار شلا ح ندوب دعاسم تباب

؟ تسوا روضح تسا هدرک ینابصع ار وا هک یزیچ ایهن!
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توکس #دس_

۳۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

اراس) )

هشیمه هک منادیم اما ما هدش ینابصع شتوکس و ندرک نِم نِم همه نیا زا

سپ دسر یم حلا نیا هب موشن تحاران ات دنکب ار متاعارم هکنیا رطاخ هب

متفگ هدمآ فرح هب دشاب شخب  نانیمطا شیارب هک ینحل اب راچان هب

هک نم ... بلطم لصا رس یرب فاص و ینکن ینیچ  همدقم ردقنیا هشیم -

.. هگید نزب وتفرح تسار و کر مریگب لد هب وت زا تسین رارق

دیوگ یم مارآ ییادص اب دعب و مونش یم ار شیاه سفن یادص

؟ یشن تحاران هدب لوق -

میوگ یم هدش یرفک

! وگب ...حاال هشاب -

؟ ینک راک یسک هنوخ یرب ... یرضاح -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هچ دوب تسا هدز هک یفرح ندرک مضه رطاخ هب هک متوکس زا مناد یمن

دهد یم همادا هدش لوه عقاو ورد دنت یلیخ هک درک یتشادرب

یاهراک یارب هن یروط نوا هن یلو ... یرب ینعی ... نوشنوخ یرب هک -هن

! هنوخ

دوب هدش لصاتسم یباسح

... ینکیم رکف هک تسین یروطنیا ال صا نیبب ... مدش یروجنیا ارچ ... یاو -

... شنوخ هرب یکی داوخ یم ییاقآ هی

رطاخب مدیرپ شفرح طسو و مدرشف یشوگ یور ار متسد تردق مامت اب

دش مامت مربص ما هدیچ دیوگ یم هک یلزنم رد راک زا منهذ رد هک یتاروصت

ات دهد یم همادا ار شفرح دایرف اب مه وا هک منزیم ادص دایرف اراب شمان و

دسرب نم شوگ هب

... هنک تبقارم شچب -زا

ندز زا یگدوسآ رطاخ هب هک ار شسفن یادص و منک یم توکس هرابود

دیوگ یم یرتشیب شمارآ اب دعب و مونش یم دنک یم شیاهر شفرح

زا لبق رهظ داوخ یم ... هراکرس هشیمه شدوخ ... هراد ۷سهلا رسپ -هی

نوا هک بش ات دایم شرسپ یتقو هک هشاب هنوخ وت یکی شرسپ ندموا

.... تعاس تشه تفه دودح ... هشابن اهنت هسریم

داد همادا هرابود وطالین اتبسن ثکم زا دعب

... هشاب شرسپ هب تساوح دیاب طقف یدب ماجنا تسین المز یتخس راک -
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شدوخ شنس رطاخ هب منوا هک ینک تبقارم شزا و یدب اذغ شهب ًاتیاهن

!!... نیمه هنوتیم

اب مدوب هدش مارآرت میاه هدینش رطاخ هب درک توکس نم لثم مه وا یتقو

متفگ یمارآ یادص

منک یم رکف شهب -

فرح هب هرابود اهر هک منک عطق ار سامت هاتوک یظفاحادخ کی اب متساوخ

دز میادص مارآ و دمآ

هی نوریب یرب هنوخ زا یاوخیم ؟..وت تسه ؟... تسین دب هک نیا ... اراس -

هک مه یسرت هرذ نوا مک مک هشب ضوع تاوه و حلا یدب ماجنا دیفم راک

یرب ینوتیمن هک منوتدوخ هاگتسد مدو غارس ... هرب هدنوم تدوجو وت

... یدرگیمرب سیئر یریم سیئر لدم

درک هفاضا هدنخ اب

حاالهک یشب اهدر هلپ نوا زا مه راب دنچ یزور یشب روبجم یروجنیا -هک

... هراچیب یاه هلپ یشب تسود نوشاهاب یسرتیمن نوشزا یلیخ هگید

داد همادا زاب ووا مدرک توکس

تشوخ هچباه زا هک مهوت هرادن یرسدرد ... هبسانم راک کی منیا بوخ -

فرح شاهاب مدب وشرامش ... هشیم ترپ عوضوم نوا زا مه تهجوت دایم

؟ ینزب

رد هک ینانیمطا ای دوب عافترا زا مسرت هب شندیدنخ رطاخ هب مناد یمن

ارم هک دوب نئمطم وا زا ردقنآ ًامتح و تشاد صخش نآ هرابرد ندز فرح
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هک دوش ترپ مساوح متساوخیم مدوخ هکنیا ای درک یم نتفر هب بیغرت

اراب یا هلمج هدارا یب هک داد یم مکلقلق تدش هب یسح مدز دنخبل ناهگان

هب مدوب هدرک شرتکزان هک ما هناکدوک یادص هب هجوت اب تیمولظم تیاهن

مدروآ نابز

؟؟ یااایم ماهاب مه !!وت ینامام -

توکس #دس_

۳۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ار هدنخما ولج تمحز هب دیآ یمن ییادص چیه

ناهگان تسا هدش یلکش هچ شا هرهچ هک منک روصت مناوت یم مدوب هتفرگ

دش دنلب شدایرف

؟ هشن تحاران موناخ منارگن دقچ وگب ونم مهفن ی هلا سوگ ... ضرم -

وا هک مدیدنخ دنلب یادص اب هتشادرب مدرشف یم مناهد یور هک ار یتسد

درک دیدهت و درب ارباال شیادص مه

وشربخ و یریگن سامت بش ات هگا حتلا هب یاو متسرفیم تارب وشرامش -

تمتشک ! یدن مهب

مه ار نم ی هدنخ یادص ...هک دیچیپ مشوگ یوت سامت نایاپ قوب یادص
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متفر ورف رکف ورد مدیشک یقیمع سفن درک عطق

هک شردپ میآ یم رب شسپ زا امتح تسین یتخس سهلا!راک تفه یرسپ

تفگ هک یطیارش دای هب ناهگان تسین تقو چیه تسا نم لکشم نیرتمهم

مدرک همزمز مدوخ اب

دوبن هکالمز تشاد هگا ؟... هرادن ردام ؟ یچ شردام سپ -

... نریگب راتسرپ

رد هک ار یشوگ درک ادج نفلت زا ارم مدیدج یا همکد یشوگ کمایپ یادص

اهر ًامتح متفر ما یشوگ تمس وهب مداد رارق شیاج رد دوب هدنام متسد

رارصا هب هک مداتفا شیپ هزور دنچ دای هب دوب هدرک کمایپ ار هرامش هک دوب

ار ریخا یاه قافتا هک مدوب هدرک ار تالمش مامت میتفر یشوگ دیرخ یارب اهر

میاه سرت دای ارم هک یرکف وره مدنخب شیاپ اپهب منک شومارف

هب هجوت ویب هدش هزاغم دراو مناوتب ات مدرک رود دوخ زا تخادنا یم

طقف متشاد هک یزیگنا ترفن دبو ساسحا و دیدج یسمل یاه یشوگ

شوخ نآ رد هک هظحل نآ هب طقف مرخب ار مزاین دروم یا همکد یشوگ

شوخ میدیسر میتساوخ یم ود ره هک هچنآ هب تیاهن رد مشیدنایب مندوب

ار دعب ی هعمج حبص و میدنارذگ مه رانک هناخ اررد بش میدیدنخ مینارذگ

درک نامرادیب یگنسرگ هک ردقنآ میدوب باوخ رهظ گنل ات مه

ودبو دیدهت یلک زا دعب دش هدیشک فرط ود زا میاهبل کمایپ ندرک زاب اب

ات ًامتح هک دوب هدرک دیکات و دوب هداتسرف درم نآ مان اراب یا هرامش هاریب

هلجع راتسرپ مادختسا یارب هکنیا و مریگب سامت ابوا زورما نایاپ زا لبق

مریگیم سامت نم دیوگب ات تسا هدرپس یقداص مناخ شراکمه وهب دراد

اهر هک ار یا هرامش داد یم ناشن ار رهظ زا دعب هک۶ تعاس هب یهاگن اب
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هظحل وره متشاد سرتسا نم و داد یمن باوج یسک متفرگ دوب هداتسرف

س متساوخ ات دیچیپ یشوگ یوت ییادص ناهگان هک مدوب سامت نایاپ رظتنم

دنک یمن تبحص نم هکاب مدش هجوتم منزب فرح و هدرک الم

ماجنا ومتفگ هک یراک مدوخ هب شراپسب شاب هتشادن یراک انوا هب امش -

... هدب

هنینامط واب مارآ یتقو دش رتکیدزن راگنا شیادص شفرح نایاپ زا دعب

تفگ

هلب؟ -

مدرک ندز فرح هب عورش سرتسا اب یمک

ساالیر؟ یاقآ -

؟ نیئامرفب هلب... -

زا یراتسرپ یارب نداد نم هب یقداص مناخ ونوترامش ... متسه یروبص -

متفرگ سامت نوترسپ

هب تسا هدش عطق سامت مدرک نامگ هک هظحل دنچ زا دعب و درک توکس

دمآ فرح

... یشوگ هظحل دنچ -

درک للعت هک دوب میادص ندینش رطاخ هب مدرک سح

یمن هجوتم نآ زا یزیچ هک فارطا یاهادص دمآ فرح هب هرابود یتقو
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حضاو لبق هظحل دنچ سکعرب شدوخ یادص طقف و دوب هدش عطق مدش

دش یم هدینش

؟ مینک تبحص یروضح ات دیرایب فیرشت دینوتیم یک ... دیشخبب -

میادص نت رطاخ اتهب دشاب یدج مندرک تبحص نحل مدرک یعس

متشاد رسدرد ادص نیا اب هشیمه دوشن داجیا یمهافتءوس

... دیشاب هتشاد تقو امش هک نامز -ره

مداد همادا یهاتوک ثکم زا دعب و

! دیراد هلجع مدینش هخآ -

توکس #دس_

۳۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

شتیعضو نارگن نم و هنومب اهنت لزنم یوت دیاب ای مرسپ ... هتسرد هلب -

شطیارش هنافساتم هک راکرس شمرایب مدوخ اب دیاب ای مشاب

۹ تعاس دینوتیم بشما منک یم لا سرا ولزنم سردآ نوتارب ... تسین مهارف

؟ نیایب

متفگ بجعتم نحل اب عیرس یلو دش یچ منادیمن

؟ رید دقنا ارچ -

مرسپ ونم هک یطیارش یارب ال صا دیاش سپ دیراد لکشم شتعاس اب هگا -
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؟ دشابن بسانم میراد

؟ روطچ -

تعاس ات رهظ ۱ تعاس زا هشاب مرسپ رانک راتسرپ ماوخ یم نم هک یتعاس -

تسه بش ۹

... مایب رهظ زا دعب ادرف منوتیم بوخ -

و۹ متسین لزنم ال صا نم هک هینامز متفگ نوتهب هک یتعاس هنافساتم -

مشاب نوتتمدخ رد منوتیم دعب هب بش

هب تسوا ندوبن تعاس راتسرپ یراک تعاس دوبن مساوح .. تفگ یم تسرد

متفگ راچان

تبحص یروضح ات مایم بشما دینک لا سرا وسردآ ... تسین یلکشم هشاب -

.... مینک

نوترادهگن ادخ .. دینکیم فطل -

و متفگ یمارآ ظفاحادخ مدینش یتخس هب مه مدوخ هک یمارآ یادص اب

مداتفا تخت یور ابیرقت

لوبق یچ هساو ...؟ مایم بشما یچ ینعی ...؟ مدرک راکیچ نم یاااو -

مگب ادخ اهر یاو !!!یا درک لوبق عیرس ردقنا ارچ نوا ؟ مدرک

!! هنک تراکیچ

یم ار اهر ی هرامش عیرس و هتفرگ متروص یولج دوب متسد زونه هک یشوگ
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رد هک یکدوک زا مروصت مناد یمن مراد حیلا هچ هک دناد یم ادخ مریگ

ششمارآ ورپ مارآ نحل ای مریذپب تعرس نیا هب دش ثعاب تساهنت هناخ

هارمه نم ۹اب تعاس بش دناوتب اهر هنک ادخ طقف نم اب تبحص ماگنه

هک منک رس بش ات سرتسا همه نیا اب دیاب هنوگچ مناد یمن هن رگو دوش

یاه سفن ما... هدش نامیشپ هک میوگب و هتفرگ سامت تسا نکمم یتح

روتارپا یادص ندیچیپ اب مهد یم رارق مشوگ رانک ار یشوگ و مشکیم قیمع

یتسد و مور یم او داد یم اهر نفلت ندوب شوماخ زا ربخ هک یشوگ یوت

دوش یم اهر مندب رانک ما هتشاد هگن نآ اراب یشوگ هک

؟؟ منک راکیچ ...حاال فووووا -

ارچ مناد یمن یلو ما ینابصع متشاذگ مرانک ار یشوگ و متسشن تخت یور

س یاقآ هب اوه یب هک تسیباوج !!!زا تساهر نفلت یشوماخ زا مناد یمن ؟

یعس هک همه نیا زا دعب هکنیا ایزا ما هدرک ریگرد ار مدوخ ماو هداد االیر

هدروآ نییاپ ار مرس مریگب هدیدان ال ماک ار مسرت مناوت یمن مه زاب منک یم

هک روطنامه دنلب یادص اب تدش هب مدرب ورف میاهوم نورد ار مناتسد

منزیم داد مدرب یم ولج بقع ار مناتسد

-هَا...هَا...هَا

یم رد نکمم لکش نیرتدب هب دوب ولو مفارطا هک ما هتخیر مه هب یاهوم

ار منامشچ و منک یم اهر تخت یور ار مدوخ ؟ مدش یبصع ردقنیا ارچ دیآ

نم رانک اهر هشیمه هک دوش یمن منک زکرمت دیاب منک رکف یمک دیاب مدنبیم

مسرت اب تفگ دوش یمن هک دشاب وا رگا دزادنایب هار ار مراک دهاوخب و دشاب

ما!! هداتفا رد

شرسپ یارب طقف هدب رازآ ونم داوخب تسین هک هناوید مدآ نوا بخ -
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.... داوخ یم راتسرپ

مدرک همزمز مدوخ اب

مشیپ سلا شش ... متفر راک یارب هک دوب ییاج هی متکرش نوا بوخ -

یضوع ... متخادنا ریگ ومدوخ تومنیب تبحم هب ماجیب دامتعا زا روطنیمه

تفاثک

ما... هتخیر مه هب ردقنیا ارچ منکچ مناد یمن مدیشک یدرد ورپ دنلب هآ

توکس #دس_

۳۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

**********

اجنیا ات هنوگچ مناد یمن مدوخ هتخود مشچ هچوک فرط نآ نامتراپآ هب

متفرگ سامت اهر اب ردقچ ره دوب رتهب حملا مدز هک یترچ زا دعب ما هدمآ

مروضح تعاس و سردآ و مدرک لا سرا یکمایپ شیارب دوب شوماخ شنفلت

دشاب هتشاد ربخ زاحملا رفن کی داتفا یقافتا رگا ات مداد طاالع ار اجنآ رد

هار هب مدوخ راچان هب متشاذگ تشاددای شیارب هناخ رد مه یذغاک یور و

وح مدناسر تسا هدش لا سرا میارب هک یسردآ ارهب مدوخ سنا ابآژ مداتفا

یارب مه زاب مراد تصرف هدش نییعت تقو دعوم ات یقیاقد طقف االهک

وهب میوگ یم هللای مسب بل ریز مدنب یم ار منامشچ متسه لد ود نتفر
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دیوگ یم هک ییادص ندینش اب دورو زا دعب مور یم نامتراپآ تمس

؟ دییامرفب -

هب هدیشک یتحار سفن ینابهگن کقاتا ندید اب مخرچ یم ادص تمس هب

هب عورش میادص ندرک فاص واب هداتسیا هرجنپ یور هب ور موریم شتمس

منک یم تبحص

... دحاو مدموا ساالیر یاقآ ندید یارب -سالم

درک عطق ار مفرح ما هلمج نایاپ زا لبق

... نایب نوشدوخ ات دینیشب دییامرفب دیرایم فیرشت نتفگ هلب... هلب -

هکنیا زا ما یضار تسا لا وس میارب هکنیا اب متخود مشچ وا هب بجعتم

سنلا یوت یاه لبم تمس هب مورن شنامتراپآ وهب منامب شرظتنم اجنیا دیاب

رکف ورد دوب هتشذگن رتشیب یا هقیقد دنچ زونه متسشن نآ یور و متفر

شرسپ بقارم اجنآ دیابن رگم مدوب مورب شدحاو هب دادن هزاجا ارچ هکنیا

دروم و دوش یم دراو رد زا یصخش هک مدوب قرغ مدوخ راکفا رد مشاب

دریگ یم رارق نابهگن باطخ

! نتسه امش رظتنم نوشیا ساالیر یاقآ -سالم

دنلب دق یدرم دیخرچ نم تمس هب ووا مداتسیا عیرس شمان ندینش اب

یکشم یاهوربا و مشچ دوب یمدنگوج ال ماک ابیرقت هک ییاهوم اب هناشراهچ

زا مشچ هاگآدوخان درک تکرح متمس هب ناگنل و هاتوک یاه مدق رپاب هتبلا و
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متخود شیاهاپ وهب متفرگ شا هرهچ

ما هریخ هاگن و تشز راک هجوتم هزات داتسیا ما یمدق کی رد هک ینامز

ندوب ایدب بوخ دش یم رگم مدرک یم هاگن تقد نیا ارهب یزیچ هچ مدش

داد صیخشت اهمدآ رهاظ ارزا

هک تسا هدید ار ما هریخ هاگن هک مدش هجوتم شهاگن اب متفرگ ارباال مرس

درک تبحص هب عورش هنینامط و شمارآ اب دشاب هدیدن دوب لا حم

مدموا روتوم اب مسرن رید هکنیا یارب دوب کیفارت دیشخب یم -سالم...

و مگنل یم نیمه یارب مروخب نیمز دش ثعاب مندوب یشان هنافساتم

... دیشخبب ... مبترمان

مداد باوج عیرس منک هئربت ار مدوخ دشات ادیپ یلیلد ما هریخ هاگن یارب

یگتخیر مه هب همه نیا زا منم ... منک یم شهاوخ -سالم

دیشخبب امش ... مدرک بجعت

شعضو رسو یدیمهفن الً صا تدوخ نوج هرآ متفگ مدوخ هب منهذ ورد

هنوخ یدرک رکف تسین هنوخ هک یدیمهفن ال صا تسا هتخیر مه وهب یکاخ

بش هکات۹ هتفگ بقالً ِبوخ رتخد یگنخ ردقچ نییاپ دایب هرارق و تس

!! هنوخ مسریمن

مدمآ نوریب مراکفا زا شیادص اب

... فرط نیا زا دییامرفب -

هدینش ار میادص ینفلت هکنیا اب مه وا مدرک راکش ار شیاه بل یور دنخبل
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ار شلا ح سرتسا اب بدا یور وزا مداتفا هار شهارمه درک بجعت دوب

مدیسرپ

...؟؟ هبوخ نوتلا -االنح

داد باوج تشاذگیم روسناسآ همکد یور ار شتسد هک روطنومه

مبوخ هنرگو هدید برض مکی تسین یلکشم هلب... -

روسناسآ تمس ارهب شتسد و تفر بقع یمک روسناسآ برد ندش زاب اب

تفگ مارآ هتفرگ

دییامرفب -

توکس #دس_

۳۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

همکد دشو دراو مرس تشپ مداتسیا یا هشوگ و مدش روسناسآ دراو عیرس

و مداد تروق ار مناهد بآ داتسیا نم زا هلصاف اب درشف ار جنپ هقبط ی

رکش ار ادخ هک دوشن رتشیب مسرتسا یا هیناث دنچ ییاهنت نیا زا مدرک یعس

دمآ فرح هب دوز و درک ترپ ار مساوح

متسین هک ینامز مدرپس ینابهگن هب نیدنوم رظتنم نییاپ هک دیشخبب -

تساهنت مرسپ ... هخآ باال هرب سک چیه ندن هزاجا
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نآ رطاخ وهب دهدن ارول مسرتسا هک مدرک ار تالمش مامت هک ییادص اب

متفگ منک شتفلک یمک شدنخبل

دیراد قح منک یم شهاوخ -

نم لوا ات داتسیا یرانک هرابود مجنپ هقبط وعاالم روسناسآ نداتسیا اب

یتقو و مداتسیا میوربور زاسنلا یا هشوگ ندش جراخ زا دعب موش جراخ

و سرت فرخزم دبو سح نیا و دشابن مرس تشپ هکنیا یارب دش جراخ

هک دهد ناشن ار ریسم شدوخ ات مدنام رظتنم مشاب هتشادن ار ینیبدب

گنز و داتسیا دوب ورهار یاهتنا هک یرد یوربور داتفا هار هب هناتخبشوخ

نوریب یدیلک درب شبیج یوت ار شتسد نامزمه دروآرد ادص ارهب نامتراپآ

دز ادص مارآ هدز رد هب هبرض دنچ و دروآ

میراد نومهم نک زاب ناج نیسای ؟... نیسای -

ییابیز مان شرسپ تخادنا مرکف هب شیادص اما دوب شراتفر هب مساوه

دراد

یم ساسحا متشاد رظن ریز ار شراتفر مامت تقد اب شمدید هک ینامز زا

منادیمن هک دنکن داجیا میارب یمهافت ءوس ات یمدنک ار شا یعس مامت منک

شراکمه هب ما هرابرد وا متفگیم مدوبن نئمطم اهر زا رگا تسیچ شلیلد

هکنیا اب االنمه نیمه تسا هتشاذگ درم نیا تسد فک مه ووا هدز فرح

رد شا ۷سهلا رسپ ممهفب نم ات دزیم رد اما دوب شتسد رد شدحاو دیلک
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ارم نتفر باال هزاجا شرسپ ییاهنت یارب دوب هتفگ بقال هک نیا اب تسا هناخ

درک شیادص رتدنلب رابنیا دزو رد هب هبرضیا هرابود دنا هدادن

!!!... نیییییسای -

زا دعب لفق ندیخرچ یادص دعب و دمآ رد فرط نآ زا یفیعض یاپ یادص

دروآ نوریب رد تشپ ارزا شرس یا هچب رسپ دشو الزاب ماک رد هیناث دنچ

مه دیاش داد یم ناشن زا۷سلا رتشیب شلکیه دقو مرظن هب هاگن نیلوا رد

هکات یبدا تیاهن واب درک هراشا هناخ لخاد هب تسد اب دوب هتفر شردپ هب

شردپ و نم هب ندرک هاگن نودب روخلد یلو مدوب هدید کدوک کی زا حلا هب

تفگ دوب هتخادنا نییاپ ار شرس هک ردحیلا

لخاد دییامرفب ... نیدموا شوخ -سالم

و یگتخاس مخا هکاب دیخرچ شردپ تمس هب مرس و مدز دنخبل رایتخا یب

ردح تشاذگ رد یور ار شتسد تشاد شندرک ناهنپ رد یعس هک یدنخبل

تفگ یمداد هیکت نآ هب هک یلا

ینیبب یزادنب هاگن باالهی یرایب وترس دیابن امشاالن نیسای -هب..هب..اقآ

! لخاد نایب ینک فراعت شدعب هیک نومنومهم

ناکت ار شتصش ناتشگنا هک روطنامه دزو هرگ مه ارهب شکچوک ناتسد

تفگ ندرک هاگن نودب دادیم
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.... یلو هشاب داوخیم هک سک ره تسادخ بیبح نومهم -

داد همادا ثکم یا هظحل زا دعب

! دادن ونم سالم باوج نوتنومهم -

و دوب ادیوه شردپ زا شا یروخلد هک یا هچب رسپ وزا مدمآ مدوخ هب هزات

اب هتفگ ی دیشخبب عیرس مدیخرچ شردپ تمس هب درک یمن هاگن نم هب

مدرک سالم مارآ یادص

یلیخ هک شا یا هوهق و تشرد نامشچ واب دروآ باال برض ارهب شرس

تفر بقع بقع مدق دنچ تخود مشچ نم هب بجعتم دوب انشآ میارب

دوب ام هب شتشپ تشگرب ناهگان درک هاگن شردپ هب جاو و جاه روطنامه

داد رارق بطاخم ار شردپ هک ینامز

نیتفگ غورد مهب مه -زاب

دیبوک مهب مکحم ردار ندش دراو زا دعب و دیود یقاتا تمس هب تعرس هب

؟؟ دش هچ متخود مشچ شا خیلا یاج هب بجعتم

توکس #دس_
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۳۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

و شرسپ هرابرد شدوخ ات منک توکس ای مسرپب یلا وس دیاب متسناد یمن

وابکال داد رارق هدش زاب برد یور ار شتسد دنزب فرح شبیجع راتفر

درک هراشا لخاد هب دوب دوهشم مه شهاگن زا یتح هک یگف

دییامرفب -

زا لبق دیاب اما متشادن ار شرسپ راتفر رطاخ هب یهاوخ ترذعم راظتنا

مشابن جیگ ردقنا ات یمداد یرصتخم حیضوت لقادح مدورو

یب مرس تشپ رد نتسب هکاب دش رتشیب مسرتسا شا هناخ هب مدورو اب

ایهن! تسا هدیمهف منادب ات مدرکن شهاگن اما مدروخ یناکت هدارا

درک هراشا یتحار یاهلبم و ییاریذپ تمس دشوهب هارمه نم اب

... دییامرفب -

ارهب هملک نیا ما هدید ار وا هک یا هقیقد دنچ نیا رد هک دوب راب نیمدنچ

ضحم هب تفر هناخزپشآ تمس هب تسا بذعم منکیم سح دروآ نابز

هب هک هقیقد دنچ زا دعب مدرک اهر هدوسآ ار ما هدش سبح سفن شنتفر

و ییاچ ناجنف ود اب مداد تحارتسا ما هنیس نورد ی هداتفا شپت هب بلق

تشاذگ زیم یور ملباقم ار اهنآ و تشگرب ینیریش کچوک فرظ

مدرگیم رب دینک هزات یسفن هی دینک لیم یاچ امش -ات
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قاتا رانک تسرد یقاتا تمس دشوهب رود عیرس مهدب یباوج هکنیا زا لبق

لیاسو و ناملبم وهب مدناخرچ فارطا ارهب مرس مندش اهنت اب تفر شرسپ

باوخ قاتآ ود نآ لثم و دوب رتکچوک نم هناخ زا متخود مشچ شا هناخ

یزیمت زا راگنا شلیاسو مامت دوبن یمیدق ما هناخ لثم اما تشاد مهب کیدزن

اب اصوصخم دوب بترم و زیمت راظتنا زا رتشیب اهنت درم کی یارب دزیم قرب

... شا سهلا تفه رسپ دوجو

زاب قاتا برد نامزمه هک مدروخ نآ زا یا هعرج و متشادرب ار میاچ ناجنف

یلبق یکاخ یاهسابل هکاب یتحار یاه سابل و بترم یور رسو دشواب

شرسپ قاتا برد هب یهاگن مین دمآ متمس هب هدمآ نوریب دوب هدرک ضوع

میاج رد یمک هدارا یب زاب نم و تسشن مپچ تمس هپاناک یور تخادنا

دوب نامی هلصاف هب مهاگن مدنادرگرب زیم یور هرابود ار ناجنف مدش هباجاج

مشاب توافت یب دروآ یم موجه هک یراکفا هب متسناوتیمن مدرکیم هچ ره

ناج هب هرابود مدوب هدرک شومارف لک هب هقیقد دنچ نیا رد هک ار یسرتسا

ریز دز هرگ مه ارهب شناتشگنا و تخادنا ریز ارهب شرس متخادنا مدوخ

تحاران شرسپ راتفر زا دوب حضاو ال ماک هکنیا اب مدرکیم شهاگن یمشچ

تفر شرسپ ارچ متشادن هدمآ شیپ تیعضو هب یبوخ سح ال صا اما تسا

؟

ار ادخ درک ندز فرح هب عورش دیراب یم نآ زا لا صیتسا هک ییادص اب

مهاگن میقتسم مدرکیم سح مه شیادص رد هک یگدنمرش رطاخب رکش

درکیمن
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و بوخ یلیخ هرسپ هک دییامرفب رواب مفساتم مرسپ راتفر تباب اعقاو نم -

شارب امش روضح هنافساتم ... ینعی ... مگب روطچ ... یلو هیبدوم

هدرک داجیا مهافتءوس

داد همادا ممهفب شیاهفرح ارزا شروظنم مدرک یعس و مدرک توکس

هبدالیلی انب هنافساتم و میدش ادج مه زا شردام و نم هک تسه -۵سیلا

رد داتفا یقافتا هچ منودیمن ... هدیدن وشردام نیسای سلا دنچ نیا یوت

شاهاب یسک دیاش منود یمن ... دوب هچ شلیلد دشو عورش یک زا تقیقح

یتسردان زیچ ماراکمه مااب هطبار و نم ی هرابرد ای هدز فرح

رد نم هکاب یموناخ ره هب هک تسه سیلا کی هنافساتم ... یلو هدینش

هنافساتم راب وره هرادن یبوخ هاگن !! یلیلد ره ...حاالهب تسه طابترا

زج هب مدادن هزاجا مدوخ هب زگره هکنیا اب هسر یم ثحب ورج هب نومراک

و منک رکف میگدنز و مدوخ یتح یا هگید زیچ هب ششمارآ و شیگدنز مرسپ

هب شارب اجک زا تینهذ نیا منودیمن یلو هدیدن نم زا یتسردان راتفر زگره

... منک جاودزا نوا زا ربخیب نم هرارق هک هدموا دوجو

تخود مشچ نم وهب دروآ ارباال شرس درک توکس

ءوس هتساوخان ات مدب حیضوت نوتهب مدید المز رهحلا ...هب مفساتم -

... مشاب هدرکن داجیا یمهافت

یارب ندشن داجیا مهافتءوس یارب شندرک تاعارم نیا لیلد مدیمهف هزات

دوب هجیتن یب شش اماتال تسا هدوب شرسپ

مدوب هتخود میاچ ناجنف ارهب منامشچ و تفرگن نم زا یباوج یتقو



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دمآ فرح هب هرابود

ور هچب اب راک هقباس ؟ هنوتلا س دنچ امش ... نومدوخ راک غارس میرب هرتهب -

؟ دیراد

توکس #دس_

۳۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یب یواکجنک رطاخ ایهب تخوس ملد شنحل رطاخ هب دش هچ مناد یمن

راچد و مدوب هدمآ شرطاخ هب هک یرسپ ییاهنت ار منهذ مامت دوب معقوم

یتح مدوب یلع اب شا هسیاقم ردحلا هک درک رپ دوب هدش مهافت ءوس

مامت زا دعب هک مدمآ مدوخ هب یتقو طقف دوبن مه مدوخ راکفا هب مساوح

درکیم هاگن نم هب دوب هدش درگ بجعت زا هک ینامشچ مااب هلمج ندش

؟ منزب فرح نوترسپ اب نم هشیم -

داد باوج وطالین یثکم زا دعب

؟؟ ار -چـــــ

مدروآ نابز ارهب دیسر یم مرظن هب هک یباوج نیرت  یقطنم

ءوس نیا عفر امش... اب راک نیا یارب مقفاوت و نم ی هقباس زا رتمهم -االن
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امش اب نم قفاوت هشن عفر هگا هک هرادید نیا بلطم لصا درف یارب اه مهافت

!! هرادن یا هدیاف مه

متفگ یهاتوک ثکم زا دعب

... ثحبورج نودب هتبلا -

دش اجباج شرسپ قاتا برد و نم نیب شنامشچ

و هشاب هتشادن یتسرد راتفر هنکمم طیارش نیا وت نیسای ...!! نینئمطم -

مشب هدنمرش بخ...نم و هشابن دنیاشوخ هک هنزب یفرح

رتمک شلا متحا ات منکن ثحبورج شاهاب مدیم لوق نم یلو ... منودیم هلب -

هشب

نیب الًزا ماک مسرتسا ارچ مناد یمن یتح درک دامتعا نم هب ارچ مناد یمن

دوبن مهم میارب رگید ارچ مناد یمن مدوب شا هزاجا رظتنم طقف و دوب هتفر

هتسیاش ار مدوخ مهاوخیم یلو مرادن یا هقباس الً صا راک نیا یارب هک

رگید منک داجیا ما هرهلد ورپزا تخاونکی یگدنز رد یرییغت و مهدب ناشن

متشاد هک ....حیلا منک تشپ وا هب هک مدیسرتن مدوبن مندش راتفرگ نارگن

هب متسناوتن هک هسیاقم نآ اب اصوصخم دیزرل مبلق مدوب نیگمغ دوبن بوخ

منادب رت تخبشوخ ار یلع ای وا مسرب یتسرد ی هجیتن

نم لثم مدرک ساسحا نوچ دیاش تفرگ رارق تیولوا رد میارب شرسپ

منک تبحص وابوا منیبب هرابود ار شرسپ تساوخ یم ملد طقف تساهنت
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میاج زا داد ناکت هاتوک راب دنچ دییات یانعم ارهب شرس هکنیا زا دعب

دنچ تشگنا واب مداتسیا رد تشپ متفر شرسپ قاتا تمس وهب متساخرب

سح ار شردپ هاگن ینیگنس دنام باوج یب هک مدز رد هب مارآ ی هبرض

نئمطم رد فرط نآ زا شندینش زا هک ییادص اب مدنادرگنرب ور اما مدرکیم

مدرک ندز فرح هب عورش مدوب

...؟؟ لخاد مایب هشیم -

مدز رد هب رگید ی هبرض دنچ متفرگن یباوج مه زاب

و یشیم تحار متسد زا رتدوز یروج نیا ینک زاب مارب ورد هرتهب مرظن -هب

!! ینک یهاوخ ترذعم مزا هگا هتبلا ... نوریب مریم نوتنوخ زا رتدوز

زونه هک روطنامه دش رهاظ ممشچ ولج هدش زاب رد ناهگان هیناث دنچ زا دعب

تفگ یراکبلط نحل اب دوب رد یور شتسد

یام! هنوخ یدموا هزاجا نودب !وت منک یهاوخ ترذعم نم -

مداد ار شباوج شدوخ هیبش ینحل اما شمارآ اب

مزا نوتردپ نوتنوخ مدموین هزاجا نودب نم ًامود امش... هن -واالوت

! نتساوخ

داد باوج ینابصع

ونم ردام یاج ینوت یمن زگره نودب مه امش ... ندرک نوهنپ نم زا اباب -

... یریگب

یا هلمج اما دمآ رانک ابوا دوش یم مدیمهف درکن مباطخ وت هرابود هک نیا زا

ار ادخ منزب متساوخیم هک یفرح زا تخادنا ملد رد یدب سح درب راک هب هک
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هب تسد اب رخسمت هیبش یتلا ابح دنیبیمن ار متروص شردپ هک مدرک رکش

متفگ هدرک هراشا وا

ون... ...یاــــ عوهوا -

هک یدب سح اب حلا نامه رد مدوب وا هب متشپ مدیخرچ شردپ تمس هب

مداد همادا متشاد

داوخب ملد هک مریگیم لیوحت ردقنیا ور امش نم هتفگ یک ... اباب ورب -

منک تلمحت هفیظو زا رتشیب

هب یراد انعم هاگن هکاب تسشن شردپ تروص یور یا هظحل منامشچ

متفگ و متشگرب برض هب دیاین شک شیاهبل درکیم یعس شرسپ

... تدب خاالق نیا اب هزات -

داد باوج یزابجل واب عیرس یلیخ

تسین دب خاالمق نم -

متفگ هدیخرچ یلا یخ یب واب متخادنا یاباال هناش

تسه مه یلیخ -

تفگ هرابود و دیبوک نیمز ارهب شیاپ

... تسین -

هک ییادص اب یلو مکحم و مدش هریخ شنامشچ رد نتسشن میاهوناز یور

متفگ دوب رت مارآ وا زا

هچب لثم ماجنیا ارچ ماو یک نم ینودب هکنیا زا لبق هک تسه ... تسه -
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!! یرادن لوبق متدوخ فرح ... هزات تقاتا وت یریم و ینک یم رهق اه

مروظنم ماو هتفگ هچ هک تسا هدیمهفن زونه هک دوب مولعم شیاهمشچ زا

داد باوج و درک یثکم دوب هچ

؟ فرح مودک -

متفگ یسنجدب واب مدرک گنت ار منامشچ

ینودب هکنیا زا لبق هک هیبیبح هچ ...نیا تسادخ بیبح نومهم هکنیا -

؟! یراک بلط شزا ـــه یک

توکس #دس_

۳۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

نیب شهاگن و دوب هدز شکشخ روط نامه درک یم هاگن نم هب جاو و جاه

دیسرپ مارآ یادص هکاب دید منامشچ رد هچ دشیم اجباج منامشچ

؟ نیتسه یک امش -
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وور متسشن ما یلبق یاج رد متفر شردپ تمس وهب مداتسیا یلا یخ یب اب

یمک میادص و دوب هدش کشخ مناهد سرتسا زا هک ردحیلا شردپ هب

متفگ دیزرلیم

ردقنیا نوترسپ نیتفگن ارچ.. ... دوب امش ریصقت شمه ... درک خی مییاچ

تسین مهم شارب نوتینارگن ...و ِهاوخدوخ

لخاد ار شیاهبل بترم دشن حملا هجوتم ال صا ساالیر یاقآ رکش ار ادخ

و دندنخن ات درک یم ار شیعس مامت درک یم شیاهر و دیشک یم ناهد

الت ضع ندرک نییاپ وباال تمحز رازه اب هرخ دادباال یم ناکت ار شرس

تفگ دیزرلیم هدنخ راهم زا زونه هدنخ هک ییادص و شتروص

... دیشخبب ... مفساتم هلب... -

رس اتحملا مدرواین ارباال مرس اما مدرک ساسحا ار شرسپ ندش کیدزن

یارب طقف هاگآدوخان دیاش دمآ نوریب قاتا زا هک رکش ار ادخ دیایب شیاج

موش مارآ ماات هدرک واتالش ندیشک نوریب

ور شدوخ هیبش تسرد مدرک یهجوت یب وا وهب مدیشک مه اررد میاهوربا

میاهاپ کیدزن تسرد هک مداد شیاهاپ ارهب میاهمشچ داتسیا نم یور هب

دیمهفیم دیاب مدرک یمن هاگن شتروص وهب مدوب هتخادنا نییاپ ار مرس دوب

تفگ لدود و مارآ یادص اب تسا هدرک هدنمرش ار شردپ شراتفر اب

؟ دینک هاگن نم هب هشیم ... هشیم -

هب میقتسم راکبلط یتلا وح هتفر باال ییاهوربا واب مدروآ ارباال مرس
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تفگ مارتحا تیاهن رد اما مکحم راب نیا مدز لز شنامشچ

؟ نومنوخ نیدموا ؟ارچ نیتسه یک امش نیگب نم هب ًافطل -

زا یکی خساپ دیاش مداد باوج وطالین و راکبلط یمک یلو مکحم و حیرص

ممارآ ییاریذپ رد شروضح دوب مه دسرپب تساوخیم شردپ هک ییاهلا وس

دریگب تسرد یباوج دوب شقح دوب هدرک

هرابرد ات مدموا ... مدرگ یم راک لا بند ... هملا ما۲۲...س یروبص اراس نم -

قفاوت هگا و منک تبحص نوتردپ اب هنوخوت امش ییاهنت یاه تعاس ی

هنوخ وت نتسین نوشیا هک بش ۱ات۹ تعاس زور ره میدرک

... هتبلا ....ااا مشاب نوترانک

مدرک هراشا مدوخ هب یا هرخسم ....وابحتلا متفگ دیکات اراب رخآ ءهملک

اقآ.... نیدب هزاجا و نیدنسپب امش هگا -

هریخ نم هب ووا درک یم هاگن شرسپ و نم هب نادنخ ینامشچ اب شردپ

س هیبش راگنا مراذگب شرس هب رس متشاد تسود ارچ مناد یمن دوب هدش

متفگ هرابود هدنزرس و روشرپ مدوب هدش لبق یاهلا

!!... دید یم هزاجا ای مسرب میگدنز هب مرب مشاپ ؟؟ منک راکیچ -

شرس شمک نس نیا دشاب هدنمرش راگنا درک رییغت شا هرهچ عوضو هب
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ار شناتسد هک وردحیلا تفر بقع بقع ار کچوک مدق دنچ داتفا نییاپ

تفگ یمدرب ناجنف تمس هب

منک ضوع ونوتیاچ مریم -

ار نم هک ساالیر یاقآ مکحم یادص هک دورب ات دیخرچ تشادرب ار ناجنف

درک شبوکخیم درک برطضم یمک مه

؟؟ یگب یاوخیمن یزیچ نیسای -اقآ

تفگ یمدش هدینش روز هب هک ییادص واب مارآ هداتفا ریز رس واب داتسیا

... مگب یچ -

هکاب وا هب هک ینامز و دروآ ارباال شرس هدینشن یزیچ شردپ زا یتقو

یادص دشاب هجاوم دوب هدش شا هریخ مخا یمک و هدش تشرد نامشچ

تفگ نم هب ور یمارآ

ماوخیم ترذعم ... دیشخبب -

فرح هب عورش شردپ هب ور دنت یلیخ و تشگرب عیرس و تفر بقع یمدق

درک ندز

نم هک دیدرک ناهنپ امش ؟ نیتفگن نم هب ارچ دوب امش ریصقت شمه یلو -

! مدرک هابتشا
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دش دیدپان نامنامشچ یولج زا ودنت

توکس #دس_

۳۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هاگن دوب هدش هریخ یوا هتفر هار هب هک ساالیر یاقآ وهب هدروآ ارباال مرس

متینهذ اوه یب دوب دنت زونه هک یهاگن زا دیخرچ متمس هب هک شرس مدرک

مدروآ نابز ارهب

.... مقفاوم شاهاب -

تفگ بجعت واب تسشن شیاهوربا نیب زیر مخا

!! ًاعقاو -

جرخ هب تقادص اما مدش ریز هب رس ما هدز رکف یب هک یفرح تلا جخ زا

مداد

ًاعقاو -هلب

؟؟ ارچ -

حاالهک یلو دشیم تحاران دیاش مدوب نامیشپ مدوب هدرک تلا خد هکنیا زا

سح اب شمراذگب باوج یب مناوتیمن تسا هدیسرپ لا وس ماو هدز فرح

متفگ ندرک نِم نِم اب متشاد مراتفر زا هک یمرش

...حاالهک... دینک یم یگدنز اهنت نوترسپ اب دیراد نوچ ... نوچ -
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هفیظو نیا بخ ... ندب طاالع نوشهب و ننک نوشهیجوت ات نتسین نوشردام

... طقف راگنا یلو ... تسامش دوخ ی

تفگ هکدرکیم مهاگن مخا واب یدج حتلا نامه رد زونه

؟ طقف -

تشاد یطبر هچ نم الهب صا مدش یمن الل ارچ

مدوب راودیما طقف مدز ار مفرح دوب هداتفا هرامش هب هک یسفن و یلدود اب

ما هدرک شا هرخسم دنکن رکف

دیاش منودیمن وشاجک زا هتبلا ... همهفب شدوخ نیراد راظتنا طقف -

! هراد بیغ ملع نوترسپ

مدناخرچ شتمس ارهب مرس مدینش ور هبور زا هک ییادص اب

!.. مرادن -

داد باوج ساالیر یاقآ

؟ یرادن یچ -

تفگ هدنخ اب

مرادن بیغ ملع -

راگنا دوب شدرگ رد میدزیم دنخبل هک رفن ود ام نیب ساالیر یاقآ هاگن

یثحبورج نآ زا دعب مه نآ مریگب ار شرسپ فرط هک تشادن ار شراظتنا

تفگ رشت یمک اب دیاش و یدج نیسای هب ور ناهگان دشابن مداد لوق هک
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وک؟ تییاچ -

نامیاهنت هرابود و تفر هناخزپشآ تمس هب عیرس شبل یور دنخبل نامه اب

مدنخبل متسناوتن نوچ دیاش متخادنا ریز ار مرس اه مرجم لثم ... تشاذگ

تفگ یخوش و یدج نایم یتلا ...ابح منک ناهنپ ارچ متسنادیمن هک ار

اب مدوب مرسپ اب مور هبور هچب رتخد ثحبورج دهاش شیپ هقیقد دنچ -ات

! هشابن یثحبورج دوب هداد لوق مهب ناوج موناخ هی شلبق هک نیا

راتفر اه هچب لثم تسرد هکنیا و متفرگ ار تخادنا میادص هب هک یا هکت

تفگ و درک یثکم مدرک

زا منوا ... مهافتءوس و ثحب رجو نیا رصقم مدش ومکلا مامت نم -حاال

... هچب ودات فرط

لثم منحل مدرک یعس متشاد هک یبارطضا دوجو اب مدروآ ارباال مرس

دشاب شدوخ

تساج نیمه ًاقیقد نوتلکشم ... یلو ... دیشخبب -

تفگ یسنجدب واب تخادنا ارباال شیاهوربا ییاتکی
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؟ تساجک اقیقد -

یدج رابنیا داد؟ وا ارهب تراسج نیا منحل دش خیلا ملد هت شراتفر زا

دراذگن ریثات نآ رد مه میادص مدرک یعس و مدز ار مفرح

زا رتگرزب یلیخ نوترسپ مرظن !هب نیفرط هچب اب دینک یم رکف هکنیا -

رذع و درک یمن لوبق وشهابتشا تعرس نیا هب هنرگو هنکیم راتفر شنس

ابرد نوترسپ اب نوتلکشم مامت منک رکف یلو دیشخبب ... تساوخ یمن

یمهافتءوس هگید و هشیم فرطرب نوتتامیمصت یارب شنداد رارق نایرج

منک تسرد هتساوخان ثحب رجو هی شندرک عفر یارب نم هک دایمن شیپ

شتروص مخا اما درکن ادیپ ار نم هب نداد باوج تصرف نیسای ندمآ اب

ایزا دش تحاران مه دیاش مدوب هتخادنا رکف ارهب وا راگنا دوب هدش رتشیب

منادیمن نآ زا زیچ چیه هک شرسپ واو هطبار هرابرد نئمطم روطنیا هکنیا

رظتنم اال متحا هک مدرک راتفر یروط لوا دروخرب رد دروخ اج مدز فرح

دنک منوریب شا هناخ زا رتدوز هچ ره ات مروخب ار میاچ تسا

شردپ رانک هپاناک یور تشاذگ زیم یور میوربور ار ناجنف هک نیسای

تفگ مخا نامه وااب هب ندرک هاگن نودب ساالیر یاقآ تسشن

؟ تقاتا یرب هقیقد دنچ هشیم ناج نیسای -

ار ما هدش خیلا لد هت یا هظحل شفرح هک دوب مرگ ملد شرسپ روضح زا

تفگ مارآ نیسای اما دنازرل

-هن...
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ندروخ هرگ اب داد همادا عیرس دیخرچ شتمس هب نامیود ره رس شباوج اب

تفگ عیرس شردپ یاهوربا

هب نشاب نم رانک هنوخ وت نیتسین امش هک یتدم وت هرارق نوشیا ... بخ -

... هگید مدب رظن دیاب منم امش زج

ینیگنس هک دز دنخبل میور وهب دیخرچ مفرط هب نیسای رس دمآ شک میاهبل

منزب فرح عیرس هدش لوه و منک هاگن وا هب دش ثعاب ساالیر یاقآ هاگن

مرادن یلکشم نم -

هرخسم ینعم هب رتشیب هک یگتخاس بجعت واب تخادنا ارباال شیاهوربا

میمصت وا یاج وهب مدوب شرسپ فرط ًامامت هکنیا و دوب نم باوج ندرک

تفگ متفرگ

!! بجع -

توکس #دس_

۴۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

نوریب لبم یتشپ هب هیکت اب یلبق دشوزاحتلا اجباج شیاج رد یمک
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تفگ هدمآ

وزر... یراک ی هقباس زا دیگب نوتدوخ زا بخ -

رتدوز دوب رتهب دیسر اجنیا هب راک حاالهک دوش مامت شا هلمج متشاذگن

دوش مامت

مرادن -

تفگ بجعتم

؟ یچ -

مرادن یچیه ... یچیه هچباه اب راک دروم ...رد هموزر ... یراک هقباس -

دهدب ار مباوج هدش تام هتبلا و هتفرگ رگ یمک تروص اب هکنیا زا لبق

دمآ فرح هب نیسای

مرادن یلکشم نم -

... نینک ربص -

تسد اررد هفراعم ی هسلج هک دوب نامیود ره اب شتبحص تروص یور

داد همادا عیرس میداد یمن وا ارهب شندرک هرادا هزاجا و میدوب هتفرگ

؟ نییاجنیا ارچاالن سپ ؟ یچ ینعی -

متفگ هناقداص اما هدز تلا جخ

... مراد تسود و نوشرانک ندوب مراد تسود ور اه هچب طقف ... طقف نم -
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!! نیمه

چیه نودب مه نآ مندمآ اجنیا رطاخب مدوخ زا داد نوریب ار شسفن کالهف

مدیشک تلا جخ یراک ی هنیمز شیپ

؟ یلیصحت کردم نس۲۲... ... یروبص اراس -

ماوحاالوااب هتفگ ار منس هنوگچ نیسای ندرک هرخسم رطاخ هب دمآ مدای

متفگ مارآ داد مرارق رخسمت دروم نحل نامه

یشاقن ... ینادراک -

مه ارهب شتسد ود ره نیسای ناهگان هک دنزب یفرح دوب هدرک زاب ار شناهد

دز دایرف دز یم قرب هک ینامشچ واب دیبوک

؟؟ هبوخ یلیخ نوتیشاقن ... نوج -خآ

نامیودره ساالیر یاقآ یادص هک مداد ار شباوج یمارآ ی رسوهلب ناکت اب

درک تکاس ار

!! منم سیئر اجنیا دیمهفیمن اتود امش ارچ ... اباب -یا

تروص دوجو اتاب درک یم ار شش تال مامت هک میدرک هاگن وا هب نامیود ره

درک هاگن نامتفج هب بجعتم ثمالً ددنخن شتینابصع زا هدش خرس

؟ مگیم غورد هگم ؟! هیچ -
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داد همادا نم هب ور منک یج حال منهذ اررد شراتفر مناوتب هکنآ زا لبق

...(هب رتشیب هک مدب دیابن نم ور امش قوقح هگم میسرب هجیتن هب هگا -

؟؟ نیقفاوم نوشیا )اب درک هراشا نیسای

و مشاب یدج مدرکیم یعس هک ردحیلا مداد ناکت یراب دنچ هاتوک ار مرس

دنخبل شراتفر رطاخ وهب متسناوتن اما مهدن ندش یمیمص ی هزاجا وا هب

متخادنا ریز ارهب مرس هدز

!! هتشز نوتراک یلیخ یاااو -

داد همادا هک دش هریخ وا هب نیسای فرح اب

ماجنا نیراد تسود یراک ره هک دینک هدافتسا نوتلوپ زا نیاوخ یم ینعی -

؟ هشابن مهم منم رظن ! نیدب

داد همادا شا یگریخ هب یگتخاس مخا اب

؟ هیچ امش رظن اقآ... بخ -

... مریگب دای یشاقن منم اجنیا نایب نیدب هزاجا -

نامز مناوت یم هک ییاهراک زا نتفگ ومه شرسپ اب یهارمه یارب مه هرابود

هقباس و هموزر نآ نتشادن مه یمک دیاش هک میهد ماجنا نامندوب مه اب

مدمآ فرح هب منک گنرمک ار یراک
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...و.. ذغاک ریمخ لِگ... اب... مدلب ما یزاس همسجم

هک یار مشابن سیئر ... میرب مه اب ییات هس نیسیاو ...حاال بخ بخ بخ -

؟ مدب منوت یم هگید

و شرسپ و نم اب شا یهارمه نیا زا یبوخ سح لبق ی هعفد ربخالف

و داش تروص یور ال ماک شهاگن رابنیا متشاد شخوش و مارآ نحل و راتفر

دوب شرسپ ی هدز قود

تفگ خوش نحل نامه اب

؟؟؟ ... اااه قفاوم -

ارباال متسد دیاب مه نم متسناد یمن دروآ ارباال شتسد عیرس نیسای

ایهن!! مروایب

تفگ یسنجدب اب

؟؟؟ اه... فلا خم -و

شیور ...هب دوب شردپ تسد هب شنامشچ و تخادنا ار شتسد نیسای

تفگ نم هب دزوور دنخبل

میرادن فلا خم یلو میراد قفاوم -هی

متفگ مارآ

؟ هیچ نوتدوخ یار ... سپ -

ِعنتمم میأر نم -
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یهاگ و شمارآ اب دشاب روآ باذع ردقچ مدرک یم رکف هک یا هسلج مامت

تشادن یلا کشا تنطیش یمک سپ دوب هتشذگ هدنخ و یخوش

؟؟ هرادن یریثات هک نم قوقح  تخادرپ وت نوتیار نیا ... مگیم ... تقونوا -

هب هتخادنا شیاپ یور اپ دوب شندوب سیئر ناشن هک بناج هب قح ینحل اب

تفگ هدز هیکت لبم یتشپ

!! نیدوبن نم فرط راب ره یتقو ... هراد هک همولعم -

مریگب ار میاهبل ندشن زاب یولج متسنوتن بشما راب نیمدنچ یارب

توکس #دس_

۴۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

( اضر ریما )

؟؟ ینکیم یراد یطلغ هچ ... یتنعل خاااآ -

ات متشاد هگن ار شتسد چم متسد اب مدرد زا هدش دنلب دایرف اب نامزمه

ارهب شچم دیایب اج اتحملا دنک ربص هکنیا یاج هب اما دشکب راک زا تسد
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دیشک متسد زا برض

نومه ننک ضوع وتنامسناپ شزاونُزان اب یتساوخ یم ... منیبب نک لو -

هک تشاد وت یارب مه یبسانم یاه دروم اقافتا ... یدنوم یم ناتسرامیب

!! وتتسد رادرب ... ننک نامسناپ تارب نایب تساوخیم نوشلد یلیخ

یم ساسحا هک دوب یراب نیمدنچ نیا دوب هدش مقاتا دراو هک یتقو زا

همه نآ اب ماهرپ زا نیا و دشابن منت هب رس دهاوخ یم شلد مدرک

دهد ماجنا ار شراک هتسشن متساوخ هک ینامز زا نآ دوب دیعب شتاساسحا

شندز ابباال طقف دش یم هک یترشیت روز وهب مشکب زارد درک مروبجم و

اب تاعارم یاج هب حاالهک مه نیا دروآرد منت زا درک ضوع ار نامسناپ

ینوخ نمشد اب راگنا هک هداتفا مناج هب یروج تسا هزات زونه هک یمخز

شدوخ لثم تسرد و متشاد هگن مخز کیدزن ار متسد تسا فرط شا

مداد ار شباوج

؟ هتگرم هچ -

تفگ یم یرگید زیچ شهاگن یلو دش رتمارآ یمک

... ناتسرامیب مرب دیاب مراد هلجع ...!! وتتسد رادرب ... یچیه -

مدیسرپ رتمارآ الً باقتم
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یا؟ هتخیر مه هب ردقنیا ؟ارچ هدش یچ -

یمن تدش هب هک یدنخزوپ دوب دنخزوپ هیبش رتشیب هک یدنخبل دز دنخبل

زا ارچ هک ممهفب دش ثعاب و دمآ فرح هب دوب ادیپ نآ ؟رد ییارچ یناد

مشخ و صرح رپزا شتاکرح و تسا ینابصع و نیگمغ شهاگن هدمآ یتقو

ما؟ هتخیر مه هب نم نم؟ -

دنزب ار شلد فرح هداد همادا ات مدرک توکس

؟ نااااه ؟ هگم هدش یچ مشاب هتخیر مه الهب صا ؟ارچ هتفگ یک -

تینابصع و منزب دایرف مه نم تساوخ یم ملد دز دایرف ًابیرقت ار رخآ هملک

هشیمه هک یسک نامه دوب ماهرپ وا یلو مزیرب شرس اررب ما یگراچیب و

شرازآ ردقچره نامز ره هک یسک نامه دیمهفیم هتفگن هک یسک نامه دوب

تسد زا ممهفب مناوت یم حاالهک نیمه یتح تفرن تشاذگن اهنت ارم مداد

دشاب المز تقو ره هک یسک نامه دور یمن یلو تسینابصع و تحاران نم

تبل هب دنخبل ات تا یگف کال نامز و تسا تسود ، تسا کشزپ ، تسا ردارب

مارآ ات مدرک اهر تدشب ار مسفن متسب ار منامشچ دنک یمن تیاهر درواین

متفگ نارگن یلو مارآ ییادص اب منزن دایرف و موش

؟ هدش یچ وگب ...وت منودیمن -

مشخ و تینابصع هکاب دوب هلمج نیمه ندینش رظتنم اقیقد دوب رظتنم



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

و درک ترپ لطس لخاد ار شتسد یوت هبنپ دوب مولعم شتاکرح زا هک یدایز

و نم تمس ارهب شرس برض هب تفرگ هلصاف یمدق هدش دنلب تخت هبل زا

دناخرچ دوب هدرک مخیم تخت هب رابجا هب هک ما هنهرب ی باالهنت

هگم ؟ همهم تارب هگم ال ؟صا یمهفیم وت هگم ... هدش یچ مگب نم مریگ -

هب یدش وروز یتقو هگم ؟ ینک یم رکف مه هگید سک هب تدوخ زج هب

یچ ؟وت یچ ینعی ینارگن یمهفیم یچ ؟وت یدرک رکف تردام و رهاوخ

یشوگ هب ینزب گنز یتقو ندادن نفلت باوج زور هس زا دعب یمهفیم

نیا اب هگب تردام ؟ یچ ینعی هتشگرب و هتفر گرم ات هگب ترهاوخ تردارب

نیا هرابود یمهفیم یچ ؟وت یچ ینعی منک شصخرم هدرک مروبجم عاضوا

هب تروعش !!! هنووید میراد تیفرظ ردقچ ام هگم ؟ یچ ینعی تندید یلکش

...ً ال صا ؟وت هسر یم اه زیچ نیا

رد یتح درکیمن یمارتحا یب نم هب زگره ماهرپ دیسر دیابن هک ییاج هب

یم هگن ار نامیلا س تشه تفه ینس هلصاف تیاعر شا یتحاران جوا

حاال... یلو درک یم یخوش تشاد

توکس #دس_

۴۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

نآ هب دسرن ات دوشن رتدب ات مدرک عطق ار شفرح هنوگ رادشه رابجا هب

منک شنوریب ...هک مریگن وا زا یغارس و دورب هک دهاوخ یمن ملد هک ییاج
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! ددرگن زاب رگید ووا

!! شیسانش یم هک وت هونشیم نامام ... نییاپ رایب وتادص ؟... ماااهرپ -

دوب ینابصع نانچمه اما دمآ رت نییاپ شیادص دشو رت مارآ

نارگن نم ؟ یسانشب وتردام دیابن وت نوشمسانشب دیاب نم -هع...!!!

یتخبدب روج رازه اب دیاب ؟نم یشرسپ هک یشاب دیابن وت مشاب شینارگن

هیلخت تساوخ متفر نوریب قاتا نیا زا یتقو هک منک مه رس لغد و غورد

!؟ هشن نارگن هک مگب یچ هنک میتاع طاال

یخلا یب دیوگب دهاوخب هک راگنا درک رییغت یا هرخسم حتلا هب شنحل

تسا

مخز وگالخ نیا یارب هکنیا ... تسین یچیه مناخ هراسخر ادخ هب -هن

بسچ هکاب تساوخ یمن نامسناپ ... نتفاکشیم وشنیس دیاب هشیمن باسح

مه ناتسرامیب تخت یکلا نیدرک شصخرم رتهب دش.... یم بوخ مخز

... یکلا هنیزه دش یمن لا غشا نمرپوس نیا ی هداس مخز هساو

دعب شدوخ ی هتفگ هب هک یتیعضو زا تسا تحاران و نارگن هک مدیمهفیم

هچ و دوب هدش علطم نآ زا اهر تنطیش مااب یشوگ یشوماخ زور هس زا

تباب زا ناشلا ویخ دنناشکب اجنیا ارهب وا هکنیا رطاخ هب ردام و اهر هک اسب

مارآ دیاب ای دوبن یا هراچ اما دندوب هدرک دایز ار شغاد زایپ دوش تحار نم
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ییادص اب تفر یم اجنیا زا دیاب ای دوشن رتدب نامنیب تیعضو دشات یم

مدرک عطق ار شفرح هرابود مکحم یلو مارآ

... نوریب ورب -

ارم نوچ مه دیاش دش شوماخ ناهگان مشاب هتخیر بآ ششتآ یور هک راگنا

متیعضو نیمه اب شندرک تکاس یارب موش روبجم رگا هک تخانش یم بوخ

منک یم شنوریب هدش راک هب تسد

فرح هب عورش نییاپ ییادص اب تخت ی هبل شنتسشن هرابود اب نامزمه

دوب ندز رغ هب هیبش رتشیب هک درک ندز

وشاپ یراد وشروز ینک راکیچ یاوخیم منیبب مریمن وررپ هچب ... اباب ورب -

نوغاد و برد ِیرازود نک؟... منوریب

مه یور میاه نادند شناتسد تکرح رطاخ هب متخود مشچ شتروص هب

نم هب یهاگن مین دنیشن شچم یور هرابود ات مدرک تشم ار متسد دش لفق

تفگ مومغم ینحل اب یمداد همادا شراک هب هک نانچمه و درک

من یدیدن ؟ یچ ینعی ندید عضو نیا وت ور وت یمهفیمن هک ؟وت هیچ -

تحارتسا هنوخ وت زور دنچ منک یراک هی تساوخ مزا یتقو وراهر مشچ

دیاب یقش هلک ردقچ ننودیم ماهادخ هدنب نوا ...!! هشب بوخ اتحتلا ینک

!! مرادن اروز نیا نم ننود یمن طقف یدب شوگ فرح ات هشاب ترس باال روز
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یدایز هشیمه الف خرب رگا یتح منک ضوع ار شلا ح نیا تساوخ یم ملد

هار هب هک یا هگنش ملع نیا اب دنک رکف یتح هکنیا ای مهدب جرخ هب شمرن

رطاخ هب هک ییادص اب رطاخ نیمه هب دسرب شفده هب هدش قفوم هتخادنا

متفگ دش یم هدینش روز هب ما هدش دیلک یاهنادند نیب زا شراک

... یراد -

منیبب ار وا حتلا نیا رد تساوخ یمن ملد تخود مشچ متروص هب بجعتم

یور ار متسد دعاس دوب سب مدوب هدید تعاس مین نیا رد ردقچ ره

مدیسرپ و متشاذگ منامشچ

؟ زور دنچ -

زا مدوخ لثم مه وا دوب صخشم و دمآ یم هاچ هت زا راگنا هک ییادص اب

تفگ تسا ریحتم و بجعتم مراتفر نیا

؟ زور دنچ یچ -

نوا وتو یخلا نیراد مهگن هنوخ وت نینوبسچب تخت نیا هب ونم زور دنچ -

؟ رتکد یاقآ هشیم تحار اهیرد ِتشپ

داد باوج عیرس

... هتفه -ود
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توکس #دس_

۴۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ار مبجعت ات متفرگ باال یمک ار مرس و متشادرب ار متسد شیادص ندینش اب

یب واب تخادنا یاباال هناش اما تسا هدرک یور هدایز هک دمهفب و دنیبب

تفگ یلا یخ

ات هشابن مفرح هتفه ود مگیم هک مکشزپ نم هگا ؟ یراد بلط ؟ هیچ -

هام! کی شمدرکن مدشن نومیشپ

هدارا یب درک یم یخوش زیچ همه هکاب نامه یگشیمه ماهرپ نامه دش

راتفر نیا ردقچ دنام رود شنامشچ زا شندیخرچ رطاخ هب هک مدز دنخبل

یدایز نم رظن زا یتقو شندرک هاگن لدم یتح دوب هیبش اهر هب شیاه

متسب ار منامشچ و متخادنا تشلا ب یور ار مرس شا یروآدای یمدشاب وررپ

نامیانشآ لوا یاهزور هب منهذ یتقو دشابن شنامشچ و تروص هب مهاگن ات

هدش کیدزن نم هب اهر رطاخ هب مدرک یم نامگ و متشاد کش وا هب هک تفر

ردارب کی لثم تسرد هک شهاگن عون و شیاه نتفگ رهاوخ ووااب تسا

رد هشیمه اهر اب شندز فرح اهو یخوش یتح درک هدنمرش ارم دوب

روک هرگ ثعاب مدوخ نادجو یولج ما یگدنمرش دوب ردام ای نم روضح

مدینش قاتا زا جورخ ارردحلا شخوش یادص دشو میاهوربا نایم
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مدآ لد دنب نکن کورچ وتروص رسو نوا هتفه ود رطاخ هساو -

یفیرش یریگب یصخرم هتفه ود تهب مدیم همان سرتن ...! هشیم هراپ

هنکن تجارخا

روآ مرش یروآدای رطاخ هب هک مسفن ندش اهر دشاب نامزمه رد ندش هتسب

مدوب هدرک شسبح مدوخ هب منهذ

***********

-هن..هن..هن

!!! یداد لوق تدوخ ... شاااداد -

هک مدرک لوبق یدرک رکف وت مدرک توکس طقف مدادن لوق نم -واالًهک

مدوخ یاوخیم وت هک یزیچ هساو ًامود ... تسین نداد لوق ینعم هب مزاب

!! تخت نیا هب مشاب هدیبسچ نامام وتو فطل هب هکنیا هن مشاب اپرس دیاب

ام!! ندرگ یزادنیم وتدوخ ندش نیدرف یچ هساو -هع...هع...هع...!!

رطاخب هک نم تینابصع و اهر رارصا نیا دیسر یمن اجک چیه هب ثحب نیا

نامه دش یم مه زاب چیه تشادن هک یدوس دوب شلصاح شندش راکبلط

اررد دوخ اهر مدیمهفیم هک تسا تسرد میتشاد هک هساک نامه و شآ

شرسرب هچ شا یضوع رهوش نآ دنک شومارف ات دنکیم قرغ اهزیچ یضعب

دوب نکمم منک کسیر متسناوتیمن اما دهد رازآ ار دوخ رتمک و تسا هدروآ

یلو دورن باال میادص مدرک یعس دزادنایب رطخب شا هتساوخ اراب دوخ ناج
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دورب ششوگ هب فرح هرخ اتباال دشاب التب صرپ و مکحم

روگب روگ ماهرپ نوا وتو یچ الره صا ... نمرپوس ... وروز ... نیدرف نم -

بیغ اجک درک رداص وشتاروتسد هکنیا زا دعب تسین مولعم هک نیگیم هدش

هکات دیشک وماه هیخب هک یزور ات زور هد ًاتیاهن دوب سب هتفه ...کی هدش

متخت ور زونه هتشذگ شزا زور االنود هکنیا هن درکن لو درواین رد ومادص

! دنیامرف جاالل لوزن وناب هراسخر ات

ییاهر یارب ناتسرامیب رد هک یجاب ات دنک میضار دناوت یمن هک دوب هدیمهف

الزا ماک ار شدوخ هک دنک دقن ار تسا هتفرگ نامردام تسد زا رتخد نآ

تخادنا ردام ندرگ ارهب زیچ همه و دیشک نوریب هلئسم

ینوتن ات هدش میج نامام هک هچ نم هب نم شاداد ... اباب -یا

... یدنبب وگنلف

؟ یچ ینعی هدش میج اه هنامام ...! ااهر نک تبحص تسرد -

ندوبن وت نوج اقآ هب کمک ی هنوهب هب نامام ... نوچیپن ونم حاال بوخ -

هک یا هتفه ود مامت یشب روبجم اتوت هدیمن باوج مه ور یشوگ هتفر وت

متخت یور وت هراد نم راک هب یطبر هچ نیا ینومب هنوخ ووت یداد لوق

! متفریم اهنت نم یشابن

وت دعب ویاوخیم هک یزیچ مدرکن لوبق زونه نم میرب مه وشاب هدایپ -

؟! تسه تلَک نوا وت زغم وج هی زونه منک رکف راذب ... اهنت یگیم

درک ضارتعا و دیشک غیج یدنلب ًاتبسن یادص اب
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مدرک باسح شور نم ینکیم تیذا ارچ اضرریما -عـــه...

یوت هتشادن لقع یور مدرک هابتشا نم هک یروطنومه یدرک هابتشا بخ -

! مدرک باسح

وهب مدیشک مه رد وربا دنک اوه و داد هرابود دهاوخب هکنیا زا لبق

دنک ذوفن الً ماک اتکالمم مدش هریخ شنامشچ

هار هب ور منم هدرگرب دیاب نامام ... اهر مدرگیمنرب مفرح زا هک ینودیم -

... مگیم نم هک یطیارش اب هتب االاــ یاوخیم وت هک یزیچ نوا هشب ات مشب

؟؟ یدیمهف !! نیمه

توکس #دس_

۴۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یادص قاتا زا جورخ زا دعب دشو دنلب تخت یور زا نازیوآ ی هچول و بل اب

دوب متسد رد هک یشوگ ی هحفص هب یهاگن دشاب دنلب شیاه ندز رغ

ردام یارب مدوب نآ نتشون ردحلا اهر اب ندز فرح ماگنه هک ار یمایپ

مدرک لا سرا

قبط نم لوبق هشاب ... هنوخ ایب وشاپ ... نامام نک سب ادخ وروت 《سالم.

《 نوج اقآ شیپ مریم نومیلبق رارق
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*******************

دنلب یادص اب مدیشکیم میاهوم هب یتسد هک ردحیلا مداتسیا هنیآ یوربور

مداد ار ردام باوج

نییاپ مایم ...االن مقاتا وت هلب -

ات متفر نییاپ تعرس وهب متفرگ شیپ اهاررد هلپ ِهار قاتا زا جورخ زا دعب

هب مهدن گرزب یفیرش تسد هب یا هناهب و موش جراخ هناخ زا رتدوز هچره

روضح ی هجوتم دیسر یم هناخزپشآ زا هک ییاهادص زا متفر رد تمس

مدرک یظفاحادخ اجنامه زا هناخزپشآ هب ندز رس نودب مدش اجنآ رد ردام

... احادخ متفر نم ؟؟... نامام یرادن یراک -

مدینش ار شا هدز تهب یادص منک یظفاحادخ لماک هکنآ زا لبق

!؟ اضرریما ... یااااو -

هکاب مدید هناخزپشآ یدورو رد هداتسیا توبهم ار ووا مدناخرچ ار مرس

درک نکسا نییاپ ارزاباالات ملکیه مامت راب دنچ درگ ینامشچ
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؟ هیعضو هچ نیا -

یرتسکاخ یترشیت و هریت و یرتسکاخ ناتک راولش متخادنا مدوخ هب یهاگن

دنلب یدایز یاه نیتسآ و هتسب و درگ ی هقی اب داشگ هشیمه دننام و نشور

مدیسرپ ...یبیخلا دوب عیلا مرظن هب تشذگیم مچم زا هک

!؟ مراد یلکشم ؟ هیعضو هچ یچ -

هک تخادنا نییاپ باتش اب دوب هدش هلا چم نآ رد یلا متسد هک ار شناتسد

دروخ شندب فرط ود هب هبرضیا

!! همهم شارب ردقچ تنوج اقآ ینودیم هبوخ ؟ یرب یاوخ یم عضو نیا -اب

اصوصخم مرهاظ زا یگشیمه ی هلگ نامه مدوب هدیمهف ار شروظنم هزات

نواعم ناونع هب شا ییاذغ داوم ی هناخراک رد گرزب یفیرش رانک یتقو

متفرگ یم رارق

یفرح وره مدوب هدرک ثحب ردام اب شرطاخ هب هعفد ره یفاک ی هزادنا هب

و هداس مدوخ هتساوخ قبط مرهاظ یارب هک تسنادیم دوب هفاضا مرظن هب

شزرا یگتسارآ یارب طقف شندوبن ای ندوب کرام هب هجوت نودب هدیشوپ

رطاخب یتح منکیمن داجیا نآ رد یرییغت نیرتکچوک زگره و ملئاق یدایز

!! شردپ هب دسرب هچ شدوخ

ضوع دوش یم ثعاب ینیشن هناخ هتفه ود درک یم رکف ارچ منادیمن یلو

هریخ شنامشچ هب فرح یب رورغم یتلا وابح مدش هنیس هب تسد موش

مه وا راگنا اما تسا یرارکت میارب شفرح هک دمهفب شدوخ دیاش ات مدش
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هرابود هک دشن مروظنم هجوتم مدشن هجوتم ار شلوا هاگن هک نم لثم

تفگ لا یخیب

نک... نوشضوع ورب -

مداد باوج مکحم و عیرس

؟ نیراد یعقوت نینچمه هکاالن مدرک و راکنیا یک -

هب عیرس مفرح هکاب دوب هناخزپشآ هب تشگزاب وردحلا هدنادرگرب ور

تفگ یمجاهت یتلا ابح هدیخرچ متمس

!! یداد لوق تدوخ هعفد نیا یلو ... تقو چیه -

تسشن میاهوربا نایم یمخا دوبن مدای مدوخ هک مدوب هداد لوق یک نم!!

ود ارهب مناتسد دروایب موجه متمس هب هرابود دوشن ثعاب هک ییادص اب

متفگ هدرک زاب فرط

قیمع یگدیرب هی طقف ما هثداح نوا ...وت هبوخ !حملا نامام نیبب ونم -

یم رکف هک هدروخن هبرض مرس ... هدش بوخ ال ماک ابیرقت هکاالن متشاد

ور یزیچ نیچمه ندرک لوبق نیاوخب هک هتفر مدای ومدوخ یاهفرح نینک

؟ مندرگ نیزادنب

دیپوت صرح اب درک شرت ینابصع مه نآ دوب هدروخن فده هب شریت

مه یتقو ... نوجاقآ شیپ یرب کمک یارب یدرک لوبق وت نکن کالهف ونم -

؟! یرب یروج هچ دیاب هک یتسنودیم یدرک لوبق
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تال مامت اما مدش ینابصع دنزب ملوگ هچبرسپ کی لثم تساوخیم هکنیا زا

رد یزیچ هچ میآ یم هاتوک درک یم رکف ارچ دورن باال میادص هک مدرک ار مش

هک وا دوب هدش شرکفت زرط نیا ثعاب هک دوب هدرک رییغت تدم نیا

تسنادیم دروم نیا اررد متیساسح

هک مدرک لوبق طقف نم ینزب ملوگ یاوخیم هک ما هچب نم هگم ! نامام -

هک تسه مدای اقیقد منومیلبق رارق و نوج اقآ شیپ مرب نومیلبق رارق قبط

!؟ دوب یچ

مداد همادا هتفرگ مدوخ هب بناج هب قح هرهچ

هب مریم مرادن یلکشم نم مینزب مه کالًهب ورارق نیاوخیم هگا -االمن

!! شکلا وم هنوخراک نوا ی هدیچیپ لئاسم یاج هب مسریم مدوخ یگدنز

هب روبجم ارم ات دنکب ار شا یعس مامت تساوخ یم راگنا درک رییغت شتلا ح

نم و دوب هدرک رییغت هناخراک نآ رد یزیچ تدم نیا رد دیاش دنک شریذپ

!؟ متسنادیمن

توکس #دس_

۴۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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طلغ هک هعفد نامه رگم مریذپ یمن روز ارهب یزیچ زگره تسناد یم ار نیا

دش درس شهاگن و نیگمغ شا هرهچ مدوب هدرک یا هفاضا

؟ یشاب مگ یم نم هک یروجنیا راب هی هشیم یچ -حاال

هدرک ضوع شفک اراب میاه لدنص هک وردحیلا متفر رد تمس هب لا یخیب

متفگ مدیشوپیم

مگیم دعب یاه هعفد هشیم راد هلا بند یلو نم... ردام هشیمن یزیچ راب -هی

ظفاحادخ ... هشیم رت تخس نوتارب هن

رسدرد و رکف و منک عورش بوخ ابحلا مدرک یم یعس هک ار یحبص

اب ادتبا نامه دنکن شبارخ گرزب یفیرش اب تکراشم ِیراک ی هلغشم

لا سکی هک یقافتا یپ ار مساوح ی همه دشو بارخ وناب هراسخر یاه  فرح

دناشک دوب هداتفا شیپ

اما ردام ای دوب نم فرط زا شعورش تسین مدای تسرد یتح هک ییاوعد

ییاهفرح رطاخ هب یلو دوبن مدنیاشوخ الً صا هک یقفاوت هب دیسر شرخآ

رطاخ هب هک ییاه شنزرس مامت و دوب هتفر هکباال ییادصو مدوب هدز هک

مارآ ات مدش ششریذپ هب روبجم مدوب هدرک راوآ مردام رس رب ساهلا نیا

دریگب
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هتفر نوریب مدیسر طایح یدورو رد هب نامتخاس زا یک مدیمهفن یتح

متخادنا مدش جراخ نآ زا هک یوالیی نامتخاس هب یهاگن مدش نیشام راوس

رصقم ار ردام اوعد نآ رد دروآ موجه مرس هب تارطاخ زا یدیدج جوم و

مامت شقفومان کرتشم ِیگدنز یتح اهر ندوب یوزنم و ییاهنت یارب متسناد

ار مندید هب مایپ یاه رارسا صوصخلا یلعریخا سلا دنچرد مراکفا راشف

هک ییاهزیچ هچ مدزن هک ییاه  فرح هچ و متخیر شرس رب اوعد نآ رد

یتح مدروآ نابز هب مه ار یناوجون نارود زا متینهذ مامت ندینشن

الهن داعان تواضق میاهفرح و تسین تسرد متسناد یم مدوخ هک ییاهزیچ

تسا

زونه مدوب هدش مه نم دوشیم ورک روک ینابصع ناسنا هک دنا هتفگ تسرد

مجالت شتارطاخ ندش وحم و اوعد نآ زا سلا کی نتشذگ دوجو اب

مراد رطاخ هب فرح هب فرح ار یوا هدنبوک

؟ یدوب هراک یچ ؟وت یچ 《-وت

مدرک ار تالمش مامت اما دوب ینابصع مدوب ینابصع مدوب هتخود مشچ وا هب

دایرف زا هک یا هرجنه زا نیا و تشادن رثا یلو منکن یمارتحا یب هک

مدرک اهر هدش لر تنک ار میادص دوب صخشم تخوسیم

مزونه هک یردپ و امش کرتشم یگدنز وت مدوب هراک هچ نم یچ!! ینعی -

وشرابجا منوت یمن شدمآ و تفر سلا تسیب کیدزن زا دعب
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یاوعد نوا رصقم مدوب شنتفر رصقم ِنم۷سهلا اعقاو هنکن ... منک لوبق

؟؟ درک رکف شهب یتح هشیمن هک هرخسم

کدوک نم میوگب یتقو متسنادیم دش مه رد شتروص مدز هک یفرح زا

یتشادرب هچ تسا هدز بش نآ مایپ هک یفرح هب هجوت مااب هدوب رصقم

دیشک دایرف دنلب یادص اب مردام هب مه نآ متفگ یمحر یب اب یلو دنکیم

لیلد منک؟هک ظفح ور یگدنز نیا متسنوتن هک منم رصقم یگیمن هگم -

لو مه وماه هچب شدعب یگیمن هگم ؟ سهلا تفه یوت دوجو دش شیدوبان

گرزب یروج هچ ینود یمن یتح یگیمن هگم ؟؟ مردپ غارس متفر مدرک

!!... نیدیشک ودق نیدش

دیشک دایرف رتدنلب

راتفر یگیم !هک یدوب هراکچیه بش نوا هک یدنمشناد و لقاع یوت -وت...

تدوخ هک یتقو ؟زا یدوب هراکیچ شدعب !! تتنوزوسب تاباب دش ثعاب نم

؟...هب یدرک راکیچ یمهفب و هسرب تلقع هک ییاج هب یدیسر و یدش گرزب

ونم تشپ و یشاب هنوخ درم هکنیا یاج هب تاباب لثم تسرد هکنیا زج

جرخ و یگدنز هکنیا زج ؟...هب یدرک راکیچ یدرک رارف یتسیاو ترهاوخ

ونز هشب مرگ تهب ملد هک یدرک راکیچ ؟... یدرک راکیچ ینک ادج نم زا وت

هگیم هکاالن یا هچب منکن لو وماه هچب ؟هک مشب مچب ردام مشب هنوخ

نم ات یریگب ونم یاج یدش رضاح !!...وت!!وت مرصقم نم شدوجو رطاخب
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الً صا !وت درم مه مشاب نز مه راشف اب ماوخب هکنیا ؟هن مشب هنوخ نز

الًهب صا !! منم الت کشم همه رصقم حاال هک یدرک رکف یگدنز نیا ونم هب

وزج وتردام !! ینک یم باسح تا هداوناخ ءزج ونم ترهاوخ و تدوخ زج

؟ ینیبیم هداوناخ

مارآ شیادص هک یسفن ویب یگتسخ ای دوب شا هرجنح یناوتان زا مدیمهفن

دش

... هنم هداوناخ ءزج مردپ متسین وت لثم نم ... منیبیم نم یلو -هن...

شخ شیادص دوب هدیشک هک ییاه دایرف رطاخ دزوهب یم سفن سفن

عطق هک دوب دروآرد ادص هب مشوگ رد یدنلب توس شت مجال دوب هتشادرب

زودلآوج هک یا هدز تدوخ ارهب نزوس تفگ یم مزغم رد ییادص دش یمن

!!! تردام یک؟... مه یا....نآ هداتفا وا نت ناج هب هتشادرب ار

شت مجال تابرض اما دوب هدش رت مارآ دوب هدمآ رت نییاپ شیادص نت

و هنادرمناوجان ردقچ ممهفب ات مدیشچیم دیاب هک یدرد تشاد درد ردقنامه

مدوخ دوجو ی هرابرد مه نآ ما هدز فرح ابوا یمرش یب تیاهن رد

ح هک مرسپ لثم زگره نوا ... دوب مرانک هشیمه ... دوب متشپ هشیمه مردپ -

تقو چیه یلو مراکهدب شهب هشیمه ... درکن تواضق ونم هدش یدرم اال

هن دوب مرانک شدوخ درک هذخاوم ونم هگا یتح ... دوبن راکبلط مزا وت لثم

وحاال یتشاذگ اهنت وتردام یراد یناهنپ وت رهاوخ یاوه طقف هک وت لثم
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ا....

توکس #دس_

۴۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

زورما هک دیسرن ییاج هب زگره اما میدوب هدرک دادیب و داد هدرک اوعد اهراب

رگیدکی هب میتفگ زورما هک یزیچ هب هیبش یتح هک ییاه فرح زگره دیسر

هدرک ناهنپ نامدوخ اررد نامدرد و دوب هتفرن باال نامیادص میدوب هدزن

هتساوخان ود ره راگنا حاال یلو میدوب هدز یمهفن ارهب نامدوخ و میدوب

... میدوب هدروآ اهارباال سلا نیا مامت

تقو چیه ارچ مدرکیم شهاگن مگردرس مدوب هدش توهبم میاه هدینش زا

ناونع هب نم زا دیاش مدرکن رکف ارچ مدرکن هاگن وا دید ارزا تیعضو

اب هطبار اررد مبصعت طقف ارچ دشاب هتشاد یراظتنا شا هناخ درم ، شرسپ

شا هجیتن !هک مدوب راکبلط طقف وا لوق هب ارچ ؟ دوب هدید شردپ روضح

شمدروآ نابز هب هنوگچ منادیمن هک مشیپ هقیقد دنچ یمرش یب دوشب

بات ... دیبوک مرس هب تشاد ضغب و دیزرلیم هک ییادص اراب شیاه  فرح

دوب هدز رمک ارهب شناتسد دنادرگرب ور نم ...زا دادن شناما هیرگ ... درواین

راگنا دنک یریگولج شیاهکشا رتشیب شزیر اتزا دوب هتفرگ ارباال شرس و
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دنک هاگن فقس هب تساوخیم هک

ایاب میدوب هدرک یهجوت یب مه هب مه ردقچ ره ساهلا نیا رد مدوب هدنمرش

هک اجنیا هب دوب هدیشکن اجنیا هب نامراک زگره میتشاد لدج و ثحب مه

ارهب سلا دنچ نیا رد ما ینهذ تاروصت هک میاهفرح واب تواضق اب منادب

متلا جخ زا مه وا هک هنامحر یب ردقنآ متسکش ار شلد تسا هتشاذگ شیامن

دنکیمن مهاگن رگید و هدنادرگرب ور نم زا هدمآ رد

ار مرهاوخ یاوه یناهنپ دنک یم رکف هک ما هدرک هچ ؟! دوب هنوگچ مراتفر

ارهب وا هک مراتفر ایزا مشاب ینابصع مدوخ زا دیاب منیبیمن ار ووا مراد

!؟ موش هکوش هتخادنا رکف نیا

منادیمن هک ییاهاپ اب دوب هداتسیا نم هب تشپ هک هنوگ نامه ار مدق دنچ

هکاب دوب هدرک ساسحا ار مندش کیدزن ... مدش کیدزن وا هب دیزرلیم ارچ

دیخرچ متمس هب برض وهب درک کاپ ار شتروص شناتسد

.... اضرریما نیبب -

هدنمرش متسناوت یمن نیا زا شیب درک یم ادیپ همادا دیابن مدادن شتلهم

دنام یمن نم زا یزیچ منک هل مدوخ ربارب اررد مرورغ و تیصخش و موش

یب تینابصع یور زا رکف نودب هتساوخان و دوب ما یتسه ی همه هک وا رگا

یمرب ور نم زا مه زاب شمدوب هدرزآ ما یگرمزور رد ندش قرغ ای یهجوت

وا هب ندروآ راشف اب مدرک هقلح شرود ارهب مناتسد تفرگیم هاگن و دنادرگ

شا هناش تشپ یور ار ما هناچ هدرب ولج ار مرس مدنابسچ وا ارهب مدوخ
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و شسابل یور هک ییاه هسوب نایم هدنمرش و سمتلم ینحل واب متشاذگ

متفگ مدز یم شا هناش رس

شاب ینابصع نک... اوعد ... نزب ...داد مدرک طلغ ... مدرک طلغ -

نم زا یلو ... یلو ... نوریب زادنب هنوخ زا ونم ... وگب هاریب ...دبو متسد زا

ونم ... هشاب ... منودیم ؟ متسکش وتلد ... شکن ...هآ ریگن وت هاگن ... ریگن ور

ونم ... شکن هآ یلو نک ملا بند ییاپمد اب ماه یگچب لثم ... نزب

!!!... نکن تخبدب

دیزرل یم میادص مه زاب مدرک ار میعس مامت هک یدوجو ...اب مدوب هدیسرت

میاهولهپ یور ار شیاهتسد یمندز یفرح دمآرد لوا کوش حتلا نآ زا

وحاالزا مدوب وا زا رتگرزب مدوب شرسپ دنک میادج شدوخ اتزا تشاذگ

وا هب رت مکحم مدرک هدافتسا ما هدرک هک یطلغ رطاخب مدوخ عفنب متردق

مدیبسچ

... ندیمهف یعدم ردقچ ...ره درم ردقچ ...ره گرزب ردقچ ره نم -

... نکن هیرگ ... شکن هآ متشپ ... مترسپ مزاب مشاب دب مردقچره

مدرک طلغ نامه رگم منزب یفرح ما هتفگ هک یلوا مجالت زا متسناوتیمن

راکیچ ... مدرک طلغ ... مدز هک یفرخزم و توبرمان فرح ره مدرک طلغ -

هب ونم نم! ؟ یناهنپ منوا مراد ور اهر یاوه طقف ینک یم رکف هک مدرک

! متسین درمان دقنا نم ... نزن یتفرعم یب بوچ

دز میادص یکاش دنک ادج نم ارزا دوخ ات دروخ یناکت هرابود
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... اضرریما نک ملو -

مشیم دوبان ... یشکب هآ یاوخیم زاب منک تلو ... نامام منکیمن تلو -

؟؟ هشاب ... نامام شکن هآ وت مدرک یمهفن ؟نم یمهفیم

کشا منک هاگن ار شتروص هدرک شیادج مدوخ زا عیرس دش ثعاب شندیزرل

هریخ شنامشچ ...هب دوب هدیشک نادند ارهب شنیریز وبل تخیر یم

ابوا؟! مدرک هچ مدش

!! ناامام -

دمآ فرح وهب دیدنخ هیرگ نایم مهاگن اب

! میدوب هدرک اوعد رتدوز شاک -

داد همادا یهاتوک ثکم اب

؟؟ یدرک مادص نامام یک راب نیرخآ -

دنام زاب شفرح زا مناهد

؟) مدوب هدرکن )!! منک یم نوتادص نامام هشیمه نم ؟ نیگیم یچ -

راب... هی سیلا یلو ... هرآ -

دیایب هار دیاش ات مدرک هدافتسا هدمآ شیپ تصرف زا
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؟ یشکن ؟هآ ینکن هیرگ یایم هاتوک منک تادص زور ره مدب لوق نم -

تسین هدرزآ لبق تدش هب تفگ یم هک ینحل واب درک کاپ ار شتروص

سنجدب یلو ما هدز مایپ تسد زا تینابصع یور ارزا فرح نآ تسنادیم

تفگ

متسین نم الً صا راگنا امیس دعب زا سهلا دنچ ... یدرک ملد هب نوخ -هن...

!.. مایب هاتوک یتحار نیمه االنهب دعب

توکس #دس_

۴۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مداد باوج ترارش اب هتبلا و نئمطم ینحل واب متفرگ ار شناتسد

... نتفرگ نز زجب منک یم یگب یراک منک؟...ره راکیچ وگب -

هب نرپسب ندرواین هار رس زا ونوشرتخد مدرم ... ماوخب ًارمع هک نوا -

... یرادن متردام یاوه هک ییوت

مدیشک شوغآ ارهب وا هرابود و تساوخرب مدنلب یااااو یادص هدارا یب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

!! ینک یم رکف وت هک تسین یروجنیا ادخ !!هب نامام وگن یروطنیا -

متسد زا یراک ره دنک مرواب هک نیا یارب هک یکچوک ی هچب رسپ مدوب هدش

مدرک یم دمآ یمرب

یدوب هتسخ ای یدوب متقو ...ره یدوب هنوخ مک یلیخ ... یدوبن تقو چیه -

هک میدید یم ور رگیدمه ردقچ هگم ...ام نوجاقآ ی هدنوم یاهراک ریگرد ای

! شاب هتشاد فاصنا هرذ هی !! مشاب هتشادن ای مشاب هتشاد وتاوه ماوخب

...؟؟ منک تتیذا متساوخیم یدمع ینعی

؟! یدز ور افرح نوا یتقو یتشاد فاصنا وت هگم -

دروایب مرس هب هچ ره تسناد یم هک دوب یسک اهنت مدرک شهاگن مومغم

نیا نداد ریگ و یگف کال رطاخبو هتساوخان وحاالهک منک یمن شتحاران

منک یم شتیاضر یارب یراک ره ما هداد شرازآ هدش ینابصع مایپ یاهزور

یفیرش یگیم ماباب هب منودیمن یدرک رکف مدرک طلغ یگب یچره -حاال

ما!! وناب هراسخر مه مدوخ ... گرزب

مدرک تنطیش

دایم نوجاقآ هب ممسا نوا ... منک یم نوتادص یگنشق نیا هب هدب هگم -

؟؟ دایمن ... هگید
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اب یزاب لوغشم و تسشن لبم نیرتکیدزن یور و درک کزان یمشچ تشپ

دش دوب شتسد ارچ مناد یمن ییادج زا۲۷سلا دعب مه زونه هک یا هقلح

متفرگ ار شتسد هرابود متسشن یاپ هجنپ یور مدرک مخ وناز شیور هبور

؟؟ ینک متیذا یاوخیم ؟ای نامام مرایب رد تلد زا منک راکیچ یگیم -

.... گیم همهم تارب ردقنیا حاالهک هشاب -

مدرک شیادص دنت یمک

!! یروجنیا نکن ... یمهم یلیخ یلیخ مارب ... همممهم ؟! نامام -

شزور و زاحلا هاگن ات متسشن شرانک مدید هک ار شنامشچ کمدرم شزرل

ار شرکف لبق زا راگنا دیشک یقیمع سفن مریگب تسا مدوخ راکهاش هک

تفگ عیرس موش نامیشپ هکنآ زا لبق هک دوب هدرک

... ماوخ یم نم هک تقو ره ات مینک یم ضوع ونوماهاج -

مدیمهفن ار شروظنم

؟؟ نوماهاج -

هچب ردام یگیم وت هک نومه هنوخ نز مشیم ... منومیم هنوخ ..نم هرآ -

و هنک یگدنز وت لوق هب منک یم یراک مدوخ مراد مدوخ مه اهر یاوه ماه

!! ینک یم شکمک نوجاقآ شیپ یریم نم یاج هب مه ...وت هربب تذل شزا

هب امیس هک نآبالیی اب شیپ ساهلا درک یم ضوع ار شطرش دیاب هن نیا

هب هرابود یتحار حاالهب هک ما هدرکن رارف یفیرش زا یتخس هب دروآ مرس

هدیمهف تفگ شهاگن اما منک مرن ار شلد یکریز اب مدرک یعس ... متفیب هلت

تسا
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! مدوب هنوخ مناخ مدرک رکف مینک ضوع ونوماهاج نیتفگ یروج -هی

تخادنا متروص هب یکوکشم هاگن

نوجاقآ یاهراک نم یاج مکی راذب ... دروآرد ملد زا هشیم هار نیا اب طقف -

!؟ یسر یم یا هگید زیچ هب منیبب تقو نوا ترس هزیرب

!!... نااامام -

؟ ینک یمن لوبق ؟ هیچ -

-هن

-هن؟

!! منک لو منوتیمن هک ومدوخ یاهراک مراد رتفد نم هک هنیا مروظنم -هن....

؟ هسرب انوا هب یک سپ ! تسه مه هنوخ پاچ هزات

تفگ و تخادنا یاباال هناش

...!؟ ییوت هنوخ درم منود یمن -

تفگ تفر یم اه هلپ تمس هب هدش دنلب هک روط نامه

تساوخ یم دعوم زا شیپ یگتسشنزاب ملد دقچ ... شیییخآ -

دروایب مرس هب تساوخیم هرابود هک بالیی رطاخب زجع رس وزا هدنامرد

مدز شیادص

!! نااامام -

تفگ دوش فقوتم هکنیا نودب یسنجدب اب

زا یتساوخن ... هگید یاهزور یارب رازب مشمکی یدرک مادص یلیخ زورما -
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هشب لا حشوخ مدیم ربخ مدوخ ماباب هب نمض ...رد وگب دوز یرایب رد ملد

یفیرش رکف وهب متفگ یدنلب یااو هدارا یب اه هلپ چیپ رد شندش مگ اب

لا حشوخ تدم نودب مه نآ ردام طسوت منداتفا ماد هب زا ردقچ مداتفا

حاالهک دوب شیوزرآ سلا دنچ زا دعب هایس ی هناخراک نآ هب منتفر دوشیم

و دهدب روتسد نم هب دناوتیم وزاب تسا هدرک مریسا راد تدم ردام دمهفب

《 دروآ یم رد دنکبلا ملر تنک

توکس #دس_

۴۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دوب هدش ترپ لخاد هب راگنا رتشیب هک اهر نتسشن و نیشام رد ندش زاب اب

مدمآ نوریب مراکفا زا

میرب -سالم...

؟ یشیم راوس یروجنیا ؟ارچ میرب اجک سالم... کیلع -

؟ نوجاقآ شیپ یر یمن هگم -

؟ بُخ -

؟ یدب ونم جاب ینک هدامآ طیارش وت مایب منم دشن رارق هگم ! بُخ هک بُخ -
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هشاب هغولش مرس مریم مراد هتفه هس ود زا دعب زورما ... اهر وش هدایپ -

مدیم ربخ تهب هگید زور هی

!! اضرریما -

هلجع نییاپ ورب منکب وتلَک داوخیم ملد ینک یم هک هلیپ ... اهر فوووا -

! مراد

.. ماوخیمن -

نییاپ ورب مگیم ! ینکیم جل یا هچب وت هگم -

مریمن -

متفگ هدز یا همین هفصن دنخبل دیسر منهذ هب هک یرکف اب

هشاب ... هشاب -

یا هچب رتخد لثم تسرد ما هدید شیارب یباوخ هچ دنادب هکنآ نودب اهر

ارهب شناتسد فک هدرک یهارمه هب راداو ار شردپ و هدیسر شفده هب هک

ردقنیا اعقاو مدرکیم رکف شمتخانشیمن تفگ یدنلب نوج خآ هدیبوک مه

یزاب شقن وردحلا تسین شدوخ هک تسا سلا نیدنچ وا تسا هدز قوذ

تسا ندرک

************
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هدش دنلب یدایز زاب هک ییاهوم رس زا تسد و متخادنا ندرگ یور ار هلوح

هدرک ناشهاتوک زورما شاک متشادرب تشاد تمحز شندرک کشخ و دوب

متفر اه هلپ تمس هناخزپشآ هب نتفر دصق هب هتفر نوریب قاتا زا مدوب

نیمه مدوب هدش هنسرگ بیجع دوب هدروآ اج ار حملا یباسح مرگ بآ شود

رغرغ یادص متشاذگ ییاریذپ یاه کیمارس یور واپ مدیسر هلپ نیرخآ هک

مدز دنخبل هاگآدوخان و مدینش ار اهر ندرک

شنشگ هگا نک شلو ... مروخب نوکت منوتیمن نامام .. مرادن نوج ادخ -هب

دایم شدوخ هشاب

دنام هفصن ردام فرح هناخزپشآ هب مندمآ اب

.... شادص ورب وشاپ -

متمس هب دوب هتسشن یدورو هب تشپ و یلدنص یور هک مه اهر شهاگن اب

تفگ هدیخرچ

!! گرزب نارماک یاقآ هناخراک نواعم منیا امرفب -

ردام ههقهق یادص نامزمه دش درگ دوب هداد نم هب هک یبقل زا میاهمشچ

دمآ فرح هب هرابود شا هدنخ نایم دش دنلب

.... دوب تقح -

داد همادا نامیود ره هب ور

نم یاباب هب یشاب ...اتوت اهر دوب عقوم وهب بوخ یلیخ تشادن فرح -

! گرزب یفیرش یگن
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دزن مه دنخبل یتح اما ینابصع و روخلد یاهر

شبقل هک هدروآ نم زور هب هچ زورما ینودیم ؟؟ نامام یدنخیم -

تاقبط نیب ییاجباج ، یرتفد ، یپیات ، یرتویپماک یاهراک همه !! نیا هدش

شدوخ و نم ندرگ تخادنا ور همه و همه یچ... همه ... هنوخراک یرادا

ونم تفرگ یمن سامت شاهاب تقو رخآ نوج اقآ هگا نک رواب دش... دیدپان

!! ملا بند دموا یمن دوب هتفر شدای

یور تسد مدرک لا غشا ار شرانک یلدنص مدنخن مدرکیم یعس هک ردحیلا

متفگ یدج هداد ژ اسام یشیامن یتلا ردح متشاذگ شا هناش

ونوریب یاهراک مدیسر یمن زورما یدوبن وت هگا نامرهق نیرفآ -

مومت زور هس ود وت تزورما تمه هب مدرکن هتفه ود هک یراک ... مدب ماجنا

هشیم

شرصقم اما دوب روخلد دیشک نوریب متسد ریز زا برض ارهب شا هناش

درکن شوگ و مدرک دیکات وا هب ندش هدایپ یارب نم دوب شدوخ

ینک یم هرخسم االن یدز ملوگ نک... ملو -

تفر ییاریذپ تمس دشوهب دنلب تفگ " یوررپ " بل ریز

؟ اااهر اجک -

دادرارق بطاخم ار ردام حلا نامه رد

مباوخب مریم ما هتسخ مروخیمن ماش نم -
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نم هب شراتفر اب تساوخ یم راگنا دریگب هلصاف نم زا تساوخ یم

تسا کچوک یروخلد کی زا شیب شا یتحاران هک دنامهفب

توکس #دس_

۴۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

؟؟ یدرک وراک نیا اعقاو -

متفگ لا یخیب مدیشک یم ولج ار باقشب هک روطنامه

مرس مدوب هتفگ شهب دایب ماهاب درک رارصا دوب شدوخ ریصقت ... هرآ -

... هغولش

مداد همادا ثکم اب

... نامام روخب وتماش منک یم شتسرد مدوخ -

شلد زا یاوخیم االن یدیشک راک شزا یدرب ور هچب ودات... امش تسد -زا

؟ یرایبرد

داد همادا دیکات اب

!! سا هدننک هتسخ و تخس ردقچ اجنوا یاهراک منودیم نم -

متفگ بجعتم

ترتخد نیشابن نارگن مدعب ؟؟ نامام هشلا س دنچ ترتخد ینودیم ؟؟ هچب -
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دایم رانک ماهاب هک داوخیم مزا یزیچ هی

؟! ینک یم هدافتسا ءوس شزا -ااو...

مراد وش اوه ردقچ نینود یم بوخ هن... هک همولعم -

مداد همادا و هدز دنخبل

!! داوخیم یچ ینودیمن امش هک هنک رکش ار ادخ طقف -

متفگ نآ یاجب مدرواین مدوخ یور هب هک درک مهاگن کوکشم

مرب رتدوز دیاب حبص ادرف ... یتسار -

ارچ؟ -

عورش ادرف دیدج رابنا زاس و تخاس ... رفن دنچ لا بند مرب دوز حبص دیاب -

اجنوا نوخ سورخ هراد رارصا نوج ...اقآ دیشخبب ... رزب یفیرش هشیم

مشاب

رکف هک یگیمن نم یولج حاالثمالً گرزب یفیرش یگیم هشیمه هک -وت

؟ یگیمن کالً منک

هک روطنامه شکوکشم یاه هاگن ریز مدادن مه باوج مدنخن مدرک یعس

شا هتساوخرد ار اهر دیاب روطچ هک مدرک رکف نیا هب مدوب ندروخ لوغشم

ای دنیشن تحیصن ایهب دریگن نم زا یجاب یفیرش مه ات منک یهارمه

ب یدوز هب منادب هکنآ نودب دیایب اهر رس هب هکبالیی موشن ثعاب هتساوخان

یارب اهر اصوصخم یسک ره کمک جاتحم هک دمآ دهاوخ مدوخ رس هب الیی

دش مهاوخ میاهراک نیرتکچوک ماجنا

************
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اراس) )

بشید ار تعاس مدرک زاب یتخس ارهب منامشچ تعاس گنید گنید یادص اب

شا هفخ و دسرن متسد حبص ات مداد رارق رترود دمع زا مدیباوخ رید هک

یباسح ار هتقو دنچ نیا متسشن تخت یور یگف وابکال یتخس هب منکن

یزیر  همانرب هناخ عضو رسو هب یگدیسر یارب دیاب مدوب هدرک یلبنت

مورب ساالیر یاقآ ی هناخ هب ررقم تعاس رس ات مدرک یم

نم یاه تنطیش اب شا یهارمه مامت دوجو اب بش نآ هک تسه مدای زونه

ی هرابرد یدج ردقچ شرسپ ندناچیپ شدوخ لوق هب زا دعب نیسای و

صا هک درک تحار ار ملا ویخ درک دیکات نیسای ندوبن اهنت و مروضح تعاس

و نیسای شمارآ اهنت و تسین مهم شیارب ما هقباس و یلیصحت کردم ال

زونه تسا تیولوا رد میتسه مه رانک هک ییاه تعاس رد شندرب تذل

نم زا هک ینامز تسا منامشچ یولج حضاو شبش نآ نادنخ ی هرهچ

نیا نیسای ندناوخ سرد ای یشزومآ یاه نامز نآ زج هب تساوخ

شرسپ ردقچره هک منک ظفح ار شرسپ اب مبش نآ یشوگیزاب اهو تنطیش

تسا رت یضار وا دشاب رتداش

دمآ هناخ هب رترید تعاس کی هکنآ زا دعب بشید هام ود نتشذگ زا دعب حاال

ردقچ دنزب ار شیاه فرح اتوا مدش ندنام هب روبجم نم مه تعاس کی

هک نیا و مدینش ار مراک زا شتیاضر شیاه فرح نایم وزا مدنام هک بوخ

یلیخ نیسای اهزور نیا هک دنک فارتعا هک دوب نآ تقو شدوخ لوق هب

هک شفرح یروآدای اب تسا نم نویدم ار همه و تسا رتمارآ و رتداش

یدنخبل هاگآدوخان دوشن داجیا یرییغت شتروص رد درکیم یعس نآ رطاخب

تسشن میاهبل یور
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نوتمدید هک لوا زور یلو مگ یم ونیا هک ماوخ یم ترذعم نم ... مووا -

کشخ و یدج مناخ هی مرظنب نیشابن راک نیا بسانم الً صا مدرک رکف

نومیشپ متشاد هک یدید نیا زا ًاعقاو شدعب تعاس کی هتبلا هک نیدوب

مدرگرب یتقو هشیم ثعاب نوتنورد کدوک نیا مدرک یم رکف نوچ مدش

نیدب لیوحت نم هب هدش رجفنم ی هنوخ هی هنوخ

توکس #دس_

۵۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تفگ ممشچ ولج یروابان مکلا رد ووا مدرکن ناهنپ ار مدنخبل

دلب مه یتنطیش ره نیسای هک مدوب نیا نارگن شدعب هتفه ود یکی هزات -

هریگب دای امش زا تسین

ساالیر...!! یاقآ -

هدز ادص دنلب ًاتبسن ییادص و بجعت اراب شمان مدینش هک یزیچ زا ریحتم

متفگ

؟ نیدرک رکف یروجنیا هک مدوب یروطچ نم هگم -

داد همادا لا یخیب و دیدنخ یدنلب یادص اب

هب تسد نیسای اب لوا زور نومه دوب کیدزن یلو نیدوبن یصاخ روط -واال
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!! نیشب هقی

زا دعب و منک لمع نآ هب متسناوتن و مداد لوا زور هک یلوق یروآ دای اب

مدرک توکس هدش ریز هب رس هدنمرش درک شا یروآدای مه زاب هامود

اب دمآرد ملوا زور یلوقدب رطاخ هب متلا جخ وزا دیدنخ یباسح هکنیا زا دعب

تفگ رتمک شناجیه و دوب هدش رتمارآ هک ییادص

مدرک یمن رکف الً صا منونمم نوتزا هام ود نیا رطاخ هب اعقاو نم -

... هشب مورآ و دایب رانک نوتاهاب بوخ ردقنا نیسای

فرح نم اب تحار لکش نیا هب رخاوا نیا هک وا هک مدرک رکش ار ادخ ردقچ

مه نآ هقیقد دنچ زا رتشیب راب وره تسین هناخ رد تاقوا رثکا دنزیم

مدشیمن وربور ابوا منتفر ماگنه

متشادرب تسد بشید یروآدای وزا مدرک زاب ار منامشچ نفلت یادص اب

؟ هلب -

مشیپ ییایم ...هک یداد هلب بوخ ردقنا وت یدوب یک رگیج ... نووووج _

؟ مقشع

ار میادص مدیدنخ دنلب شا هزماب نحل ونآ اهر داش یادص ندینش زا

مداد ار شباوج هداد شا هولج رت هناکدوک

تسین مدرک رهوش تقو مچب زونه نم نوج ومع -

... ومع یگیم مهب هک منوتلحم باصق نم هگم مهفن ی هرتخد ضرم -
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!! باصق مراد تسود رتشیب وتیبصع دش نیا ... ناااهآ -

ید؟ یمن ونفلت باوج یدوب یروگ مودک -

متفگ لا یخیب

... باوخ -

قیمع ردقنیا روطچ دوب ترسح نم یارب هشیمه وت! باوخ نیا هراد لویا -

... تلا حبشوخ ؟؟ یباوخ یم

هرابود ماات هدنارذگ ار ییاهباوخ هچ و اهزور هچ نم تسنادیم شدوخ

هدیسرن اهنآ هب مه زونه هکنآ مااب هتشذگ نیگنس و مارآ یاهباوخ هب مسرب

منادیمن ار شلیلد یتح هک تسیزیچ نامه میاهدازآ طوقس ماو

؟ ینک یروآدای وتترسح یدز گنز -االن

هنوخ دایم زورما نوتاقآ هک راذب راهان مگب مدز گنز ریخن -

متفگ بناج هب قح و دنلب ًاتبسن یادص اب

هک هروخیم مزورما هدروخ راهان اج ره زور دنچ نیا نوماقآ ... عوهوا -

مراد راک یلک

دش راکبلط

ینودیم ... بسچن هدش گنت تارب ملد تنوخ مایب ماوخ یم وشن سول -

هشب رس هی مه ًارمع ... ینزیمن مگنز هی یتح هک وت میدیدن ومه هزور دنچ

ومع هبوخ ؟ یرازیمن مایب ماوخ یم هک منم ناتسرامیب ای مهاگباوخ یایب

نم!! هب تدرپس

دش یتشم شاد یاهتفلک لیبیس هیبش شندز فرح نحل
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نم ِسد تندرپس تاباب هنن مشاب تبظاوم ساب همندرگ تتیلوئسم رتخد -

ایب! وابامار ایب

یخوش منونکا ناماسبان تیعضو دنادب ات مداد باوج مکحم یادص اب

تسین

مدیشکن هنوخ یور رسو هب تسد ههام کی مراد راک یلک تدوخ نوج -

شوت یتخس هب مدوخ هگید هکاخ و درگ رپزا تسا هتخیر مه اجهب همه

!! یرایب متوراج و لطس دیاب یایب یاوخ یم وت! هب هسرب هچ مریم هار

؟؟ مراد ابوت یقرف هچ نم ًامود ... تدوخ نوج -واالًهب

هکتیا هب شساوح و دهدب ریگ وراج و لطس یهارمه هب رتشیب مدرکیم رکف

متفگ مدنخن مدرک یم یعس هک ردحیلا دشابن متخادنا شلکیه هب هک

تسین مهم -حاالاا...

مهتالیف یروضح وراج و لطس یب مایم نم ناج زارد شوگ -

وسالم.... منک یم یریگدرگ مه طقف ماوخ یم مراهان ... منک یم

عطق ار نفلت یظفاحادخ نودب مه زاب هناوید تفگ یم قو ـــــــــــ ب یادص

تسا هدرک

توکس #دس_

۵۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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؟ هگید دوب نوبایخ نیمه ... مراد هلجع هک نک زگ هدایپ وشیقب ... نییاپ رپب -

؟ ااامرفب ... نونمم هرآ -

بیقر نوا ...هب هنکیم توعد نومهم ندیم هار روز هب وشدوخ اباب ورب -

هرادن ندروخ مدرم ملا نیسای شاد وگب نوسرب سالم منم یقشع

متفگ هدیدنخ دنلب

ظفاحادخ ... ومع یدیبسچن تفس وت -ملا

مدینش ار شیادص ندش هدایپ ردحلا

مهفن ... ومع ورام رهز -

هب دمآ و تفر اب حملا اهزور نیا هک متشاذگ ینابایخ یانشآ یور هدایپ اپرد

اجنآ هب عقوم وهب دوب تسرد میاهراک یارب ما یدنبنامز دوب رتهب اجنیا

مربب تذل ما یور هدایپ زا تحار یخلا اب متسناوتیم مدیسریم

تداع قبط نابهگن مدورو زا متفر شتمس هب نامتراپآ هب ندش کیدزن اب

ار شباوج میاهمدق ندرک دنک و مرس نداد ناکت اب هکداتسیا شا یگشیمه

دیلک مدز ار لوا هقبط همکد و هدش راوس متفر روسناسآ تمس وهب هداد

زا دوبن المز رگید و دوب هدرپس نم هب یگزات هب هک ار ساالیر یاقآ هدحاو

هدش جراخ روسناسآ نداتسیا واب مدروآ رد مفیک زا مریگب شلیوحت ینابهگن

دشو زاب مارآ رد مزادنا یب لفق ارهب دیلک هکنآ زا لبق متفر دحاو تمس هب

هکاب ردحیلا تفرگ رارق میور هبور تسرد رد بوچراچ رد ساالیر یاقآ

ارهب شتسد فک و داد ناکت میارب ار شرس درک یم تبحص شهارمه نفلت

ار ادخ هک وا وهب مدز دنخبل تفرگ میور ولج منامب رظتنم هکنیا یانعم

س عیرس شتبحص نایاپ اب متخود مشچ دراد هلجع دوب صخشم ال ماک رکش
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دمآ فرح هب دوب شکانتشحو یشوگ هب شمشچ زونه هک ووا مدرک الم

شلا بند هسردم تفر یمن زورما شا هسردم سیورس ؟ نیبوخ -سالم.

... هشقاتا ...وت شمدروآ رتدوز متفر مدوخ متشاد راک ارونوا

تفگ تفر یم رانک رد یولج زا هک روطنامه

... ظفاحادخ مراد هلجع -

منتشگرب ضحم هب متسب ردار هدش دراو و مدرک یظفاحادخ مارآ یادص اب

مرف یاج وهب دوب هدرک ضوع ار شیاهسابل هک مدش وربور ینیسای اب

واب تخادنا نم هب یکوکشم هاگن تشاد نت ارهب شا یگناخ سابل هسردم

تفگ هدرک هراشا رد هب رس

؟ نتفر -

؟ یک -

! هگید ماباب -

؟ روطچ ... نتشاد هلجع هرآ -

! مینک نیرمت میرب ایب ودب ... نوجاراس -ایب

متفگ تفر یم ییاریذپ تمس هب دیشک یم ار متسد هک روطنامه

؟ ونم یشکیم اجک ...! منیبب اسیاو -

هب هک ینامز مدرک لفق نیمز ارهب میاهاپ و متشاد هگن مکحم ار شتسد

مدیشک مه رد وربا دیخرچ متمس

تحارتسا لوا هشیمه دشن رارق امش امود ؟ شیدروخ وک! -واالًسالتم
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؟ مینک نیرمت شدعب یسرب بجاو یاهراک و تفیلا کت ،هب یروخب اذغ ینک،

تخود مشچ نم هب سمتلم مدوب هتشاد هگن ار شتسد زونه هک روطنامه

مدیم لوق زورما نیمه طقف مینک نیرمت لوا زورما ایب ادخوروت -سالم...

؟ هشاب .. مروخب ومراهان لماک شدعب

ربخالف هک یراهان زا دش یم ار یشزرو تاکرح ماجنا هب شقایتشا

وحاال درک یمن شمامت زگره دروخیم هک ینامیپ رپو ماش و هناحبص

هک روطنامه متشاذگ شتسد یور ار متسد دیمهف ار یمداد لوق شرطاخب

مدش هریخ وا هب دوب هدز لز منامشچ هب

نایرج ورد متفگن تاباب هب هکنیا رطاخ هب مشن اال نیمه نم ناج نیسای -

مک هگید یاهراک زا شرطاخ هب هشاب رارق هگا مراد نادجو باذع تسین

و هاگشاب یرب دایمن ششوخ یتفگ تدوخ هک ًاصوصخم هشیمن هک یراذب

! ینک شزرو

تخادنا نییاپ ار شرس نیگمغ

مدب نوشن نوتهب یزیچ هی متساوخیم طقف نم -

توکس #دس_

۵۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مدیسرپ هناکدوک و واکجنک شلا زاح تحاران
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! منیبب هدب نوشن ؟ یچ -

منزب وراب کتشپ مرن کشت کمک نودب منوت یم -

مدیسرپ تشحو اب راب نیا

؟ یدرک وراک نیا ؟یک یچ -

تفرگ هلصاف نم زا هدیشک نوریب مناتسد ارزا شناتسد

یم اباب هک بش ره ادخ هب مدوب مدوخ بظاوم خهلا... ینزیم داد ارچ -

دنلب یلیخ شادص یلو نیمز مدروخ مه یراب دنچ مدرک یم نیرمت دیباوخ

هتسخ یلیخ هشیمه ... هنیگنس یلیخ شباوخ ... هشب رادیب اباب هک دوبن

تسا

نم هب تاباب ؟ یدرک راکیچ یمهف یمن ال صا ...! منک یم بوخ منزیم داد -

یگیم حاالوت یلو مداد یم دای وت هب شا هزاجا نودب دیابن نم هدرک دامتعا

؟ مدب دیاب نم وت اباب باوج یمهفیم یچ؟! دشیم تیزیچ هگا !! کشت نودب

شیارب ملد دش شناتشگنا اب یزاب لوغشم و تخادنا ریز ار شرس مارآ

عورش ار راک نیا مدوخ مدرک یم شخیبوت و مدز یم داد دیابن تخوس

و مدز فرح شا هرابرد هک یلوا زور مریذپب ار شبقاوع دیاب ماو هدرک

رطاخب دناوتن تسا نکمم هک متسنادیم مدوخ مداد ناشن وا ارهب یتاکرح

دهد شوگ میاهفرح مامت وهب دنک لر تنک ار شدوخ شقایتشا

متفرگ تسد اررد شناتسد هرابود متسشن وناز یور شیوربور

... متنارگن نم ناج نیسای ... یشب تحاران متساوخیمن نم ... دیشخبب -

نم هشب تیروط ای همهفب هگا حاال دایمن ششوخ ال صا تاباب یتفگ تدوخ
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... مشاب تبظاوم مداد لوق نم هچ؟ ینعی یلوقدب ینودیم !! منک راکیچ

دیسر مشوگ هب نیگمغ و مارآ یادص

ثکم ...اب همهفن اباب مدوب بظاوم یشب لوق دب امش متساوخ یمن هک نم -

داد همادا

شزرو مراد تسود هک منک راکیچ نم ... همهفب بخ ال ...صا همهفب مرگا -

هک ینیبب مدب تنوشن متساوخ یم طقف ؟؟االمن هرادن تسود نوا و منک

نیمه ... منوت یم بوخ ردقچ

دهد ناشن نم هب مهد هزاجا هک دوب نیا شلد زا ندروآ رد هار اهنت راگنا

هک ار صاخ یاهمشچ نیا نم دوب ملد هت زا اعقاو هک متفگ ار یا هلمج

متشاد تسود مراد ششک نآ هب ردقنا ارچ منادیمن

منیبب ور تلگشوخ یامشچ نوا یرازیم یدب نوشن مهب مدب هزاجا هگا -االن

؟

مدیشک بقع ار اهلبم یمک تمحز هب دز دنخبل میور وهب دروآ ارباال شرس

مداتسیا سنلا یاهتنا متخادناین نیمز یور یکشت لبق تاعفد سکعلا وب

متفگ دنک تکرح هب عورش هکنآ زا لبق

ال صا نک... زکرمت هشاب نکن هلجع شاب بظاوم یلیخ ناج نیسای -

؟؟ مزادنب کشت مه هعفدنیا یاوخیم

هتفگ یکاش

! منوتیم مگیم -خهلا

هنیس شناتسد هب نداد سوق ابو درب ارباال شناتسد شا هلمج ندش مامت اب
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شخرچ کی واب داد بات اوه یور رودکی ار اهنآ شیاهاپ و مکش دعب و

و داش هرهچ ندید درک رارکت هرابود هرابود و دمآ نیمز یور شیاهاپ

سح زا راشرس یتذل یمداد نم ارهب تذل نیرتهب هظحل نیا رد شلا حشوخ

تفگ هدیبوک مه ارهب شناتسد ... یگدنز

منوتیم یدید -

مراد شتاکرح ندید زا مداد ناشن هک یرورغ واب متخود مشچ وا هب رکفتم

متفگ

! منیبب نک شرارکت هرابود ... دوب -عیلا

زا لبق اما مدینش رد زا ییادص سنلا یاهتنا هب شنتفر و هرابود عورش اب

نورد ار ساالیر یاقآ تسیچ یادص ممهفب و منک شا لیلحت مناوتب هکنآ

شتاکرح و نیسای هب توهبم و هدش درگ ییاهمشچ هکاب مدید ییاریذپ

درک خی منت مامت مدرک ساسحا نآ کی دوب هدش هریخ

توکس #دس_

۵۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هدش تام هدز شکشخ دوب هدش لفق شیور هب میاهمشچ ... داتسیا نامز

نیسای ندش نییاپ ابباالو هارمه شمشچ مخت طقف دز یمن مه کلپ دوب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

و هدش فیعض تیاهن یب کوش زا هک وا مارآ نتفگ نیسای اب دروخ یم ناکت

نیه دید ار شردپ دشو فقوتم مه نیسای دش یم هدینش اه تسد رود زا

دشو جراخ شناهد زا دوب دنلب یسفن یادص هیبش رتشیب هک یهاتوک و مارآ

درک سالم نازرل ییادص اب

لس..ماا... س.. -

اب تشادرب شتمس هب یمدق دوب هدش جراخ تهب زا هزات هک ساالیر یاقآ

تفگ دوب هدناشوپ مشخ و مخا ار شمامت حاال هک هرهچیا

؟ ینک یم راکیچ -

.... طقف نم..... نم..... -م.....

شساوح مامت و دوب هدیدن ارم ال صا هک راگنا تفر ساالیرباال یاقآ یادص

تفگ یدنلب اتبسن یادص اب دوب هدرک رپ شتاکرح و نیسای ار

! ماوتاب ؟ یدرکیم راکیچ ؟ یچ -وت

سرت ای تهب زا متسناد یمن هک یتوکس و مدزیم فرح دیاب دوب شتقو

یم تحاران وا هک متسناد یم مدوخ مدوب شلوئسم نم متسکش یم تسا

تمیق هب یتح مریذپب ار شبقاوع دیاب و دمهفیم یزور هک متسناد یم دوش

یبارطضا واب مدروآ رد تکرح ارهب ما هدش لفق نابز هناخ نیا زا منتفر

مارآ ییادص اب دشیم شا هجوتم میور و گنر زا امتح درکیم مهاگن رگا هک

متفگ دوش بلج نم هب شا هجوت هک

نیشابن هتسخ -سالم.
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رسات هب یموهفم ان یهاگن درک بجعت مندید زا دناخرچ متمس ارهب شرس

خرس مشخ زا شتروص !؟ منادب مه نم تشادن عقوت ینعی تخادنا میاپ

ثکم یا هظحل دوب مشخ زا رتشیب شیاهمشچ رد ریحت سح اما دوب هدش

مناوتب ات منک عمج ار مناوت ومه منک رکف ما هلمج یتسرد هب مه ات مدرک

مداد همادا ... متسایب شلا ح نیا اب درم نیا یوربور

تقاتا وت ورب امش ناج نیسای ...! نیسای هن مدب ونوتباوج دیاب نم...نم -

منک تبحص نوتردپ اب نم ات

دش دنلب ساالیر یاقآ داد یادص ًاددجم هک دوب هتشادنرب ار لوا مدق زونه

نوشیا روطچ ؟ یریم یراد هک تسین طوبرم وت هب هلئسم نیا هگم ؟ اجک -

االن یدب رظن دوب طوبرم وت هب هنوخ نیا وت دموا یتقو درک) هراشا نم (هب

!!! هطوبرم نوشیا هب طقف نیتخادنا ار هاگشاب هنوخ نیا وت مه هکاب

هداد ماجنا شلیم خالف یراک هکنیا و دایز تینابصع دوجو اب هکنیا زا

یمک ملد دهد ناشن یتسرد راتفر شرسپ هک دوب شساوح مه زاب میدوب

یارب شنحل اما تسین ینابصع دهد یم ناشن هک مه اهردق نآ هک دش مرگ

رد هداتسیا وقر قش یتلا ردح ؟؟ دوبن دنت دایز ۷سهلا یکدوک اب تبحص

تفگ نیسای هب ور شیاج

... نیشب -

یا هزادنا زا شیب دادیم ناشن هک مدید یم ار شنازرل و کچوک یاه تسد

هک نیا اب دوب هدیسرت دوشیم هچ دمهفب شردپ یزور رگا مدرک یم رکف هک

مدینش شردپ تفلا خم هرابرد شدوخ زا لوا زور هک ییاهزیچ هب هجوت اب
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دناوتن ! دنکشب شرورغ دنکن مدوب شنارگن مه زاب یلو متشاد ار شراظتنا

شقاتا هب وا نتفر یارب ار ساالیر یاقآ متساوخ دنک هیرگ و دنک لمحت

دوش مامت ما هلمج تشاذگن هک منک یضار

.... دیرازب ًافطل ساالیر یاقآ -

هک یتناما رد تنایخ هب هجوت اب مدرک یم رکف ارچ !؟ نییاجنیا زونه امش -

! نیش یم دیدپان عیرس نیدرک

درک دراو نم هب یکوش نانچ دش؟ یمن زاب نیا زا رتشیب میاهمشچ ًانئمطم

متفگ دنلب یادص اب دیرپ منهذ زا لک هب ابوا ندز فرح رد طایتحا هک

؟ تنایخ ؟ مدرک راکیچ ؟؟؟ یچ -

تفگ میوگب غورد مهاوخ یم نم راگنا هکنیا هب هیبش یتلا ابح

راک نیا هکاب منیا نم زا شراک ندرک ناهنپ زا ادج رسپ اقآ نیا هک نیگن -

؟ هدرک یفخم امش زا ومتسه فلا خم

! هدرکن هک همولعم -

نیگیم راکبلط مه دعب نیدرک شیهارمه امش و هتفگ نوتهب سپ ... هبوخ -

؟! تنایخ

رپزا شیاهمشچ دیخرچ متمس هب هدز رادادص یدنخزوپ و درک یثکم

تفگ یتقو دوب ینیبدب و رخسمت

!؟ هداد دای شهب وراک نیا یکی و هدرکن یراک ناهنپ نوا مدیاش -

تفگ و دیخرچ نیسای هب ور دنزب فرح نم یاجب هکنیا هب هیبش دعب و
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و میدیم شماجنا ... هشاب ؟ هفلا خم تاباب هرادن لا کشا ناج نیسای بوخ -

مینک یم نوهنپ شزا

ما هدنخ درک نم هب هک یمیقتسم نیهوت اب تیعضو نیا رد ارچ مناد یمن

نم هب ینعی شفرح و دوب یدج الً ماک وا هکنیا اب دوب هتفرگ

دنکیم رکف یتقو تسا هدرپس نم ارهب شرسپ روطچ سپ .... درادن دامتعا

نونک ات هامود نیا اررد وا درک دروخرب هضح مال یب ردقنا ارچ ...!!! مراتفر

رد نامیاهیخوش و نیسای یاهیشوگ یزاب رد هشیمه مدوب هدیدن هنوگنیا

هب هک لوا زور یتح دوب هدرک نامیهارمه شروضح یاه هقیقد دنچ نامه

حاال..؟ یلو متخانشیمن زورما هزادنا

ارول مبارطضا مدرک یعس هک درس ینحل واب متفرگ دوخ هب یدج هرهچ

متفگ دهدن

یراک نیچمه هک مدیمن هزاجا مدوخ هب زگره ...نم نیراین رد ونم یادا -

! مگب نوتهب شتقو هب متساوخیم ًاملسم منکب

توکس #دس_

۵۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هک دز دایرف رتدنلب درک رتدب ار شلا ح مفرح ارچ منادیمن و دوب ینابصع

دیرپ باال نامزمه نیسای و نم یاه هناش
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؟ درک تکرش تاقباسم وت یتقو نیگب نیتساوخ یم یک هگید -

زا ملمعلا سکع مدرب باالرت یمک ار میادص و مداد باوج شدوخ دننام

دوشیم رتشیب متینما مدرکیم رکف دیاش دوب هداتفا مناج هب هک دوب یسرت

و دیشاب نئمطم شزا ات هدب ماجنا تسرد ویتکرح تسنوت یتقو -هن...

هی طقف نوا نمض ...رد دیدب هزاجا شهب هشب شیزیچ دنیسرتب هکنیا نودب

!! تاقباسم دیگیم هک میتفرن شیپ یلیخ هتفرگ دای تکرح

رظتنم و متفگ مشاب هدروآ اررد شیادا هکنیا هب هیبش یتلا ارردح رخآ هملک

دوب هدرک مروسج نیسای روضح مدنام وا زا رتشیب مشخ

شا هرهچ رد مفرح زا هک یتهب اما دوب مهرد و ینابصع زونه شا هرهچ

تفرگ هدیدان دش یمن ار دش ادیپ

امش.... امش.... -

هک یشوگ هب یهاگن دنک مامت ار شا هلمج تسناوتن شهارمه نفلت یادص اب

تفگ هتخادنا دوب شتسد رد

راتسرپ ثمالً امش ...!! نوتاراک نیا اب نیراز یمن مدآ یارب ساوح ... هااَا -

نینک هیجوت و نم فرح اب نیاوخیم هکاالن نیسای یزابمه هن نیدوب

منکن نوتاوعد

داد همادا نیسای هب ور

شاهراک و شراهان هب نیرب مه امش .... سرب تقشم و سرد هب ورب -

ونم هگید رضم یاهراک لثم مندروخن راهان هساو نیاوخ یمن هگا نیسرب

!! نینک یضار

رد زا تفر شقاتا تمس هب هلجع اب مهدب ار شباوج دهدب هزاجا هکنآ نودب

دزیم فرح یروط ارچ دوب دمک یوت نتشگ ردحلا هک مدیدیم هدنام زاب
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ار نیسای مارآ یادص هک مدوب قرغ مراکفا رد ما هچب مه نم هک راگنا

مدینش

؟ منک راکیچ -حاال

مداد ار شباوج دشاب نارگن دیابن هک دنک شنئمطم دناوتب هک یدنخبل اب

مرایب وتراهان ات سرب تاسرد هب ورب -

اب مدشیم در شرانک زا هک ینامز مداتفا هار هب هناخزپشآ هب نتفر دصق هب

متفگ یمارآ یادص اب متشاد هک یبارطضا دوجو

دوب عیلا رهحلا -هب

کی وا درک دنت اپ شقاتا یوس دزوهب دنخبل هک درک مرگ ار شلد مفرح

هک یراک و شقی وعال اهوزرآ رطاخ هب دیابن دوب هدنزرس و طاشن اب کدوک

دشاب راد هصغ ما هداد ماجنا یفاک ندرک رکف نودب دیاش نم

ساسحا ار شردپ روضح هک مندوب نیسای یارب زیم ندرک هدامآ ردحلا

دورب دیاش مدز ندیمهفن ارهب مدوخ و مداد همادا مراک هب نانچمه اما مدرک

؟ مشاب راکبلط دیاب نم مدرکیم رکف ...! بجع -

یادص هک تسا هدمآ مدیمهفن میوگب متساوخ مدیخرچ شتمس هب مخا اب

هب هدیخرچ هک روطنامه دوب شتسد رد یتکاپ مدرک شهاگن دمآ شدنخزوپ

دونشب مه نیسای تساوخ یم درب ارباال شیادص تفر یم یجورخ تمس

!! نیسای اب هتبلا مینزب فرح مه اب دیاب نیریم رترید تعاس هی بش -

هک دوب نیا زا ناشن ادص تدش و دادیم شنتفر زا ناشن یدورو ِرد یادص

... تسینابصع نانچمه

هب شدوخ منزب ادص ار نیسای و منک زاب ناهد مهاوخب هکنآ زا لبق
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دمآ هناخزپشآ

؟ درک نوتاوعد -

نیا یگدنز رد شسرت مامت هک شلا حبشوخ تفرگ ما هدنخ شا هلمج زا

دش زاب دنخبل هب میاهبل دنک اوعد ار ایوا نم شردپ هک تسا

ما! هچب نم هگم -هن

؟ درک اوعد دیاب وراه هچب طقف ینعی -

ینعی ... مییوت لوئسم هک میگرزب مدآ ودات ام دوبن نیا مروظنم -هن...

هرتشیب شدوخ تیلوئسم یلو نم هب هداد تسین یتقو وتتیلوئسم تردپ

نم هک هتحاران واالن نم هب هدرپس زور رد یتعاس دنچ یارب وروت نوا

یکیچوک زونه هک باالوت تفر شادص و مدوبن هتساوخ نوا هک یروجنیا

شفرح هب هک هتحاران هک ممهفیم نم یلو هدرک اوعد یدرک رکف

!! نیمه ... مدادن شوگ

ناجیه زا زونه یتقو ایهن مراد لوبق متفگ هک ار یزیچ مه مدوخ منادیمن

دزرلیم میاهتسد سرت و

؟ هشیم بوخ یک -

مجال اب راگنا دوبن دیمهفیم شنس زا رتشیب هشیمه هک یکدوک نآ هیبش هگید

مدرک شجیگ متفگ هک یمه رس تشپ ت

هبوخ هبوخ هگید هنوخ دایب بش ات تسه بوخ -

!!... اوعد دایم تفگ -
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تشاد هک یا هناکدوک یابیز حلا نیا یارب ملد و مشاب راددوخ متسناوتن

دنلب ییادص اب دوب مناج رد زونه شرثا هک یبارطضا نآ اب تفر فعض

مدیشک شوغآ هب مکحم ار ووا مدیدنخ

توکس #دس_

۵۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

وگب خهلا نک ملو .. اوعد دایب داوخ یم بش ؟... یدنخیم ارچ -

!؟ مینک راکیچ

متفگ مریگب ار ما هدنخ یولج مدرک یم یعس هک ردحیلا

! مینک اوعد هک هن مینزب فرح مه اب بش نتفگ -

؟ تسین ! هگید تساوعد دنلب یادص اب ندز فرح بخ -

هراشا زیم هب هداتسیا فاص هدرک اهر ار وا راب نیا یلو مدیدنخ هرابود

مدرک

راهان هنودیم تاباب هک روخب ... یروخب لماک یداد لوق روخب وتراهان -ایب

تقشم و سرد غارس میرب مدعب ! هزادنیم هکیت نم هب هیلکش هچ تندروخ

هشابن اوعد و هنزب فرح مورآ دایم بش هک تاباب ات
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******************

تساجنیا بشما اهر ینعی اه غارچ ندوب نشور مدناخرچ لفق اررد دیلک

مناوتب دیاش مروایب اررد شدوخ یاهادا و هدرک تفلک ار میادص مدرک یعس

منک ضوع ار حملا

... ریگب متسد زا ورانیا ایب وشاپ ... ییاجک یعلا یاآ -

زاگ یبیس هک ردحیلا هپاناک یور هدش ولو ار اهر و مدیسر ییاریذپ هب

مدید دوب شتسد رد هک یباتک ندناوخ لوغشم و دزیم

!! یلپت متسین ابوت نم هگم -

؟ وووک الت یبیس اجک نم یاقآ اجک گالیب...وت یگیم یچ ... موووه -

خ هک متاتسد .... یرازیمن نومارب وربآ هک درم یریمب ...یا تفر یدز ور همه

!! ریگب ورانیا ایب یگیم یچ هیلا

متفگ مدوخ نحل و ادص اب

مکلب ترهوش لا بقتسا رد مد یایب دیاب یمهفب یریگب دای ماوخ یم هدب -

؟ یدرگنرب هعفدنیا تفرگ ور وت درک ادیپ ویرخ هی هرابود نیهم خهلا یتقو

مه ار مگرم لا متحا هک دوب هنامصخ نانچ شهاگن درک گنت ار شنامشچ

هب شمشچ هک روطنامه درک رییغت شا هرهچ ناهگان اما مداد یم بشما

تفگ دوب باتک طوطخ
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مدوبن رخ نم منوا هک هدرک ادیپ ویرخ هی راب هی نهیم خهلا مزاب -حاال

نیمیس خهلا تندوب رخ همهنیا هکاب یچ وت منک شرخ بوخ متسنوتن

!؟ هزادنب یرخ چیه هب وروت زور دنچ هزادنا مرابی هساو تسنوتن

دونشب ار میادص متشاذگن یلو مدنخن شندرک رخرخ همهنیا زا متسناوتن

متفر قاتا تمس هب هدرک وا هب تشپ

وهی هشیم رخ وت رخ دایز ینومب اجنیا هلیطعت هفاک ورب نک عمج وشاپ -

! ونم هن تفرگ وروت یسک هگید هن حبص یدید

هک متسناد یم مدرواین مدوخ یور هب یلو مدینش ار شا هدنخ دنلب یادص

متسب ردار مدز وا ارهب فرح نیا ارچ مدیمهفن مه مدوخ تسا هدرک بجعت

یاه هبرض ... دوب هدش عطق مک مک شیادص مدوب سابل ضیوعت لوغشم و

دروخ قاتا برد هب یمارآ

؟ یریمن ؟ارچ هیچ ! اااه -

وت! مایب ماوخ یم شوپب لگشوخ سابل -

دایم مباوخ متسخ تراک یپ ورب ینک یم طلغ -وت

شش تال دوب هدش خرس هدنخ زا شتروص درک در رد ارزا شرس درک زاب ردار

متفگ ما هدنخ نایم تخادنا هدنخ هب ارم ددنخن هکنیا یارب
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! مرادن هلصوح اهر وشمگ ورب -

؟ مدیمهفن نم یدش ابحلا ردقنیا یک ... نوووووج -

تسا هلصوح حولا مرادن بشما هک یزیچ ًاقافتا -

یکیدزن دشات قاتا دراو و درک الزاب ماک ردار دش مفرح ندوب یدج هجوتم

دیسرپ نارگن دمآ تخت

؟ هدش یچ ؟ ارچ -

! متفر -ول

تفگ هدیسرت و دنلب

؟؟؟ یچ -

... مدادیم شزومآ نیسای هب دیمهف ... نیسای یاباب -

توکس #دس_

۵۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مدوب هتفگ وا هب هک راگنا دوب نیگمغ و بجعتم تیاهن یب تفگ هک ییاو یا

تسا هدرک نوریب یگندرُا اب ارم

؟ دیمهف یروجچ -
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دیسر رس ...وهی بخ -

مدیرپ اج زا دوب منت رد شسرتسا زونه نوچ هک تفگ یدنلب نیه

باال!! هریم تادص مگیم یچره ... هتچ ضرم -

ارم یوا هزادنا هب سک چیه ما هتخیر مه هب یباسح هک دوب هجوتم

! تخانش یمن

وشدوخ ساوه داوخیم موناخ زاب وگن !! یدز یفرح نیچمه وطچ مگیم -

هنک ترپ

تفگ یهاتوک ثکم اب

؟ یرن هگید تفگ ؟ درک راکیچ ... تفگ یچ -حاال

دش دنلب شیادص هرابود ما هلب هاتوک باوجاب

... اباب -یا

ود...ر...د اباب -یا

؟؟ دش ینابصع یلیخ حاال... بخ یلیخ -

مدوخ نیب هک یقافتا اهو فرح یروآدای اب مدیشک یرادادص و قیمع سفن

مه مدوخ هک ردقنآ دمآ نییاپ هجرد نیرخآ ات میادص داتفا ساالیر یاقآ و

مدینش یم روز هب

تحاران نوا تینابصع اتزا اهر ما هدنمرش مدوخ راک رطاخ هب رتشیب -

مشاب

دش؟ یچ یگیمن -

کشا هرطق دنچ دش یم دیاش اما متساوخیم هک دوبن یزیچ شا یروآدای
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ناهگان ارچ دش اوعد هک دش هچ ممهفب دیاش موش رت مارآ و مزیرب

نم هک دش هچ تفرگ شتآ هعفدکی ارچ دش... وزیت دنت ردقنآ نامیاهفرح

االت وحا رطاخ هب مه زاب مدیمهف هابتشا هک دش هچ شرسپ نمشد مدش

مدش هدنمرش ما یگشیمه تارکفت و مدوخ

و شردپ یپ مساوح مامت و مدوب نیسای ماش زیم ندرک عمج 《ردحلا

و تفرگ ار ما وتنام  نیتسآ نیسای هک مدز یم وا هب دیاب هک دوب ییاه فرح

تفگ دادیم ناکت ار متسد هک روط نامه

! یدروخن هک مراهان یدروخن ماش تدوخ ارچ -خهلا؟...

لوئسم مدرک یم رود دوش تسرد دوب نکمم هک یا هکرعم نیا ارزا وا دیاب

دادیم خر یشنت شردپ واو نیب دیابن مدوب نم داتفا هک یقافتا

مریم تاباب ندموا زا دعب مریس منم ناج نیسای باوخب ورب -

ریخب بش -

مداد ار شباوج منک هاگن نوا هب هکنیا نودب

یباوخب بوخ ... ریخب بش -

؟ اااجک -

!!!... نیییه -

دش کنیس لخاد متسد فورظ نتخیر و مندیسرت ثعاب ساالیر یاقآ یادص
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نیمز یور همه هنرگو دوب کنیس باالی فورظ اب متسد هک مدرک رکش ار ادخ

دوب هدش درخ و هتخیر

و شردپ ندید زا ردقچ هک یمداد ناشن نیسای مارآ هزادنا زا شیب یادص

تسا هدش ریگلفاغ و هدیسرت شتبحص نحل

مباوخب مریم -

و دوب هداتسیا هناخزپشآ یدورو رد هک وا هب هک دوب ینم اب شتبحص یور

مدوب هریخ دوب هتشاذگ نیسای هناش یور ار شتسد

!؟ هباوخب شنیتسرف یم امش دعب مینزب فرح میایب دوب رارق -

هتفرگ ار مچم هک تسا نیا رطاخ هب شبل هشوگ دنخزوپ مدرک یم ساسحا

مدرک سالم درس تیاهن یب ییادص واب مدز لز شنامشچ هب تسا

هرهچ رد دوب هدرکن وسالم دوب هدمآ ادصورس یب هکنیا ارزا شا یگدنمرش

مدرک عورش دنزب یفرح هکنآ زا لبق درک سالم یمارآ هب مه وا مدید شا

.. شدوخ شور هب مه نآ مدادیم ار شباوج دیاب

مدوخ اب دیدموین یتقو ... نیایم رتدوز ندرک تبحص یارب مدرک یم رکف -

... هکنیا رگم ... تسین راک رد یندز فرح بشما امتح متفگ

دوب هدش هریخ میاهمشچ هب مخا واب رظتنم

نیسای یارب ار رضم یاهزیچ زورما نیاوخب نم لثم مه امش هک نیا هگم -

!! ندیباوخ رید لثم ... دینک زیوجت

ساالیر یاقآ نامه نیا دشیمن مرواب دناشوپ ار شتروص مامت ظیلغ یمخا
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نیسای رمک یور شتسد دگنجب نم اب تساوخ یم هک دوب یسک هیبش دشاب

داد شلُه شقاتا تمس هب هتسشن

باوخب ورب -

یارب هک یتدش اب دیزرل مندب مامت اما ارچ مناد یمن کشخ و دوب هتفگ مکحم

هراشا ییاریذپ هب شتسد اب متفرگ کنیس هبل ارهب متسد مدوخ نتشاد هگن

درک

نییامرفب -

هب شرس تشپ دنک و نازرل یاهمدق اب تفر نوریب نم زا رتدوز شدوخ و

اب میاهسفن و دیزرلیم مبلق یتح متشاد حیلا هچ دنادیم ادخ مداتفا هار

نآ متشادن مه ار شتروص هب هاگن تارج دوب هارمه مرارقیب ی هنیس شزرل

دوبن ینیسای رگید یتقو مه

توکس #دس_

۵۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مدید ار ینیسای منیشنب لبم یور شیور هب وور مخرچب متساوخ هک ینامز

زاالی یا هظحل دوب ددرم قاتا رد نتسب یارب و هتفر شتقاتا هب رابجا هب هک

مدرک یعس تخود مشچ نم هب مومغم دوب ندش هتسب ردحلا هک یرد

یا یشوگ ارهب مهاگن متسشن شیوربور متسناوتن ارچ مناد یمن اما مدنخب
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دش وطالین شتوکس دیایب فرح هب شدوخ ات مدش رظتنم و متخود زیم زا

و دوب هدرک لفق مه ارهب شناتسد مدش هریخ وا وهب هدروآ ارباال مرس

شتسار یاپ ناتشگنا دوب هتخادنا نییاپ ار شرس و هتشاذگ وناز یور جنرآ

درک یم نییاپ باالو بترم ار

و تسشن فاص نامزمه هدیشک یراد ادص و قیمع سفن دنلب اتبسن یادص اب

هب درک داجیا ندز فک زا رتدنلب ییادص هک دز شیوناز ارهب شتسد ود فک

هدیسرت دوب هداتفا مناج هب هک یسرتسا و شتکرح ندوب یناهگان رطاخ

هچ مناد یمن هک ییادص و مدیشک بقع یمک ار مدوخ هدروخ یدیدش ناکت

اج ما یناهگان لمعلا سکع زا مدوخ دننام مه وا دش جراخ ما هرجنح زا دوب

دیسرپ هتخود مشچ نم هب بجعتم دروخ

؟ نوتمدنوسرت -

یم سفن مهودنت رس تشپ هک روطنامه مدیشک مناهد لخاد ار منیریز بل

اما مدیسرت هتساوخان و دوب ابوا قح هکنآ اب مدرشف مه یور کلپ مدیشک

متفگ ظیغ اب مدش ینابصع ردقنآ شفرح زا ارچ منادیمن

!! ندیدنوسرت ونوترسپ نوتراتفر اتحاالاب رهظ زا هک یا هزادنا هب -هن

یادص واب تخادنا نیسای قاتا هب یهاگن دش ریحتم و تام شا هرهچ

تفگ یمارآ

؟ هدیسرت نم زا نیسای یچ!!! -

یم مه دیاش مروایبرد ار شصرح متساوخ یم اما ارچ متسناد یمن مه زاب

یارب شزرو و دنک یم هابتشا منک تباث شرهظ دنت راتفر هبتالیف متساوخ

مندیسرت مهتالِیف دیاش تسین کانرطخ شرسپ
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هی دادیب و داد زا یتح یا هچب چیه منکن رکف هک دایز ردقنیا ... یلیخ -

! شردپ هب هسرب هچ هسرتب هبیرغ

دنزب ادص ار اتوا دنک زاب ار شناهد هکنآ زا لبق تخود مشچ نیسای قاتا هب

مدرک شتکاس ما هلمج اب

... شنینوسرت یم مزاب ... هلصاف نیا !!زا یروطنیا منوا .. دینکن شادص -

تراسج نیا اب روطچ دنازرلیم ار منت دوب میاهمشچ خیم هک شیاهمشچ

ره شمخا ما هدرک تشم تسد مشزرل ندرک ناهنپ یارب یتقو مدزیم فرح

هدز نوریب شندرگ گر و تفریم یدوبک هب شتروص گنر دش رتشیب هظحل

هدش تفج مه یور شیاه نادند دش تشم شیاهاپ نار یور شناتسد دوب

دیرغ مارآ یادص اب دوب

؟ یسانش یم ومرسپ نم زا رتشیب امش ینعی -

تینابصع نیا هکاب مدوب نئمطم مدرک یهت قبلا شیادص ندینش اب

هک ییادص اب دنک هراپ هراپ شیاه نادند اب ارم یتح هک دراد ار نیا لیسناتپ

متفگ مدوبن قفوم نادنچ اما دزرلن مدوجو مامت دننام مدرک یعس

لوه دیاش ... هشاب هتفر باوخ دیاش هک... دوب نیا مروظنم نم -هن...م...

....م...ن... هنک

درک اهر نیگنس ار شسفن

... طقف امش -

تخادنا نییاپ ار شرس دروخ ار شفرح اما دیوگب تساوخ یم هچ مناد یمن

یادص زا هظحل دنچ زا دعب داد هیکت شا هدش لفق ناتسد ارهب شا یناشیپ
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رکف هک ردقنآ دیاش و تسا هدش مارآرت هک دیمهف دش یم شیاه سفن

هظحل نیلوا رد اهر لوقب مدیسرتیم وا زا دیابن و دوبن کانسرت مدرک یم

فرح هب یتقو مشیدنایم قافتا نیرتدب هب هشیمه لثم یلیلد چیه نودب

دوب کاندرد اما دوبن کانسرت هک مدیمهف دمآ

! دوب هابتشا -

دروآ مفرح هب شا وطالین توکس اما دهد همادا ات مدرک ربص

؟ دوب هابتشا یچ یچ... -

دش هریخ متروص وهب دروآ ارباال شرس دیشک شا یناشیپ شلا زام تسد

نم! ی هنوخ هب امش ندموا -

مدیلا ن ًابیرقت موش ریحتم و تام هک دوب نم تبون حاال

... هگم ؟! ارچ -

!! مدرک راکیچ هگم نیگن -

ات مدنام رظتنم هدرک تفچ مه ارهب منازرل ناتسد و متخادنا ریز ارهب مرس

دهد همادا

مدموا یتقو هک لوبق ... مدرپس نوتهب ومرسپ مدرک دامتعا امش هب نم -

نیسای مدرک رکف ...اما اما مدوب ینابصع یزیچ زا دوب دنت مراتفر هنوخ

هک هدرک وراک نیا رسدوخ و ییاهنت ...!! تساهنت تاکرح نوا ماجنا نامز

دقنا منوا شرانک امش ندوب یلو ... هرایب شدوخ رس اتبال رازه دوب نکمم

نم زا ناهنپ هک یراک زا ینعی نوا هن نیئامش شلوئسم هک بناج هب قح

هب نیسای و نیتسنودیم هکنیا همه زا رتدب نیتسین نومیشپ نیداد ماجنا
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!!! هاگشاب هرب نوا ماوخیمن نم دوب هتفگ امش

توکس #دس_

۵۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

متفگ دوش هدینش هک ییادص اب یلو مارآ

!! دوب تکرح هی طقف هک... میتفرن هاگشاب -

یمن راگنا درب شیاهوم لخاد ار شتسد دش رود نم زا مدق دنچ و داتسیا

داد همادا نم هب ور هرابود و درک یثکم دیوگب دهاوخ یم هچ تسناد

یروط نیا ماوخب هکنیا زا رتدوز نوتدوخ ارچ ارچ... ... رانک هب انیا همه -

نوا هگم ؟ مفلا خم ارچ نیدیسرپن الً صا ارچ ؟... نیتفگن نم هب ممهفب

نم نتشاذگ نایرج رد نودب نیداد هزاجا نوتدوخ هب ارچ ؟ تسین نم رسپ

ارچ... ارچ... نیدب ماجنا داوخیم نوتلد یراک ره

سفن سفن و دوب یبصع کالهفو دیوگب دهاوخ یم هک یزیچ زا دوب لدود

ار شا هلمج و دمآ فرح هب هرخ اماباال تفر یم باالرت بترم شیادص دزیم

دش هتخیر مرس یور خی بآ لطس دننام هک داد همادا هدرک لماک
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داد زا نیگب هک ردق نیا دینودب نم رتزا قحم ونوتدوخ دیاب ارچ امش -

هنم ی هچب هنم رسپ نوا ارچ!!... نم زا یلو هسرت یمن امش لثم یا هبیرغ

دنچ مه زاب نوتهابتشا یاهراتفر مامت دوجو هکاب هرادن امش اب یتبسن

متکرح نیرتکچوک اب هزات ؟ دینک شرود نم زا نیدرک یم یعس لبق هقیقد

؟؟؟ منم هدب مدآ دیسرتیم نم زا

دز دایرف ًابیرقت

هیزیچ نیا ؟ نیشبقارم امش یلو یممنز بیسآ مرسپ هب نم ی؟ چـــــ -هک

ااار؟ اااه...چــــ ... نینومهفب نیسای هب نیاوخ یم هک

یادص اب تفر سنلا یاهتنا ی هرجنپ تمس هب تفرگن نم زا یباوج یتقو

تسا ندیشک راگیس اب شدوخ ندرک مارآ ردحلا هک مدیمهف شکدنف

تسرد فرح و تسرد راک متسنادیمن متفر ورف دوخ رد بذعم و برطضم

عمج مدوجو رد هقیقد دنچ نیمه رد هک یدب سح همهنیا اب مه نآ تسیچ

شنداد هولج تیافک یب یارب درکیم رکف هک تشادن ملوبق اهنت هن دوب هدش

مدوخ زا ارچ دش! هچ مدیمهفن الً صا دیشک یمن منهذ ما هدز ار فرح نآ

اجک مدوب هدرک هدامآ هک ییاه  فرح ؟ مهدیمن ار شباوج ارچ ؟ منکیمن عافد

طقف منک رود وا ارزا شرسپ مدرک یعس یمدنک رکف هک متفگ ؟هچ دنتفر

رکف مدیسرت هتساوخان هک نیا رطاخ هب طقف !ای هدناسرت ار وا متفگ نوچ

تکرح کی رطاخ هب ارچ ! مهدب هولج بوخ ار مدوخ مهاوخ یم یمدنک

سح دوب هدرک رییغت ردقنیا شراتفر زور هنابش کی تدم فرظ هداس

هدرک اررپ شا هناخ مامت یزییاپ درس یاوه و هدنام زاب یا هرجنپ مدرکیم

منک رابتعا یب ار وا متساوخ یمن نم ... دشیم روم روم امرس زا منت تسوپ

یدمع هک دوب نئمطم ردقنآ وا روطچ ! منک بارخ ار شرسپ اب شا هطبار ای

زا ارچ !! هتشاد دیدرت ردقنیا مراک هب تبسن هامود نیا مامت ینعی تسا هدوب

نوریب مراکفا زا ارم شلوا هلمج هرابود رارکت ؟ دوب ینابصع رتشیب رهظ
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دیشک

... دوب هابتشا -

دنازرل ار مدوجو مامت درک شمامت یرگید روج هکنیا اما

یمدش شراتسرپ درجم مناخ هی دیابن -

هک هچ ره دوب هتخیر نوریب هلمج کی نیمه اراب دوب شنهذ رد هک هچره

وا راکفا ... مدوب هدیمهفن و دنامهفب نم هب هتسبرس درکیم یعس یقیاقد

!؟ دوبن محر یب دح زا دایز هداس قافتا نیا رطاخب نم ی هرابرد

ناهنپ وا ارزا شرسپ همانرب ماو هدرک یور هدایز دیاش مدوب هدرک دب دیاش

وا تیاضر یارب ایهن!ات دناوت یم منادب هکنیا رطاخ هب مه نآ مدوب هدرک

هک ممهفب ات نیسای زا وج و سرپ یلک زا دعب مه ونآ موش راک هب تسد

رطاخ هب یلو دشاب هتشادن یناوختسا لکشم یتح ای یبلق یسفنت یرامیب

قح دنیبن یبیسآ شرسپ ماات هتفرگ رظن اررد بناوج مامت دناد یمن هک نیا

دهدب تبسن نم هب دیآ یم شنهذ هب یلیلد ره هب هک هچ ره درادن

و دیزرل یم دوب هدمآ اجک زا مناد یمن هک ییامرس رطاخ هب هک ییاهاپ اب

تمس وهب مداتسیا لبم ی هتسد نتفرگ روز هب تشادن ار منتشاد هگن ناوت

یاهسح مامت دوب ادص ویب نازرل ، هاتوک میاه مدق مداتفا هار هب شدحاو رد

راودیما طقف دوب هتخیر مرس هب شفرح اب اجکی متشاد ینامز هک ار یدب

اب مناوت یم رگید مناد یمن نوچ دریگب ار میولج هک دهاوخن و ددرگنرب مدوب

طقف داتفا دهاوخ یقافتا هچ مورب زاحلا ایهنورگا منامب اپرس حلا نیا

زا رتعیرس هچ ره مفیک و رداچ نتشادرب واب هدیسر رد هب متساوخ یم

اقآ ات منامب رظتنم ینابهگن رد متسناوت یم ًانئمطم موش جراخ اجنیا

هک متسد دسرب هار زا دیایب رترید یتعاس بش مدوب هتفگ وا هب هک یفطصم

یور مرس تشپ زا یا هیاس مرادرب ار نآ مناوتب هکنآ زا لبق دیسر رداچ هب
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مندرگ دش لیدبت لر تنک نودب اما کچوک یاه ناکت هب مشزرل داتفا یشفکاج

یمن دوب هدش کشخ بوچ دننام و تشادن ار مرس نتشاد هگن ناوت رگید

دوب هدش کشخ منت مامت هک راگنا منادرگرب بقع ارهب مرس یا هرذ متسناوت

مندب مامت و مدروآ نییاپ دیزرل یم تدش وهب دوب هدنام اوه رد هک ار متسد

رد ۷سهلا یکدوک وا دشاب هچ ره منیبب ار مرس تشپ ات مدناخرچ مه اراب

شدرد رپ یاه  فرح ندینش و فرح رپ یاه هاگن ندید زج وهب تشاد هناخ

... دیایب مرس هب یرتدب بالی دوبن رارق

توکس #دس_

۵۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هدز تشحو و توهبم ینامشچ اب کیدزن ی هلصاف نآ رد شتروص ندید اب

دنچ هکات یدرم هک مدوب یتیعضو هچ رد رگم تخوس مدوخ یارب ملد

و تشحو همه نیا حاالاب دوب هتشادرب ار هناخ لک شیادص لبق هقیقد

هظحل ره شا هرهچ ... داتفا قافتا هظحل دنچ فرظ دنک یم هاگن نم هب ریحت

هدرپ و دوب هدش وحم الً ماک وا تکاس اج همه رت رات مه دیاش دش رترود

ار تفگ یم یلع هکای یا همزمز هب هیبش ییادص تسشن شیاج هب هایس یا

دروخ مرمک رسو هب مکحم یا هبرض دشو خیلا میاپ ریز مدینش

********************
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مامت یریگراک هب یتح یلو منیبب مدرک یم یعس مدوب ردخالء هک راگنا

یدرس دشیمن اما موش رادیب متساوخ یم هک متسناد یم دوبن رثوم مه مناوت

ما هسم ال سح تفگ یم هک یدرس مدرک ساسحا متروص یور ار یزیچ

مارآ و دوب هتفرگ ار متسد یسک دنادرگرب مه ار ما ییاونش و دوب شیاجرس

دادیم ژ اسام

؟؟ ییاباب هدرس دقنا شاتسد ارچ -

متروص یور هرابود ار یدرس مراد نآ هب یبوخ سح مسانشیم ار ادص نیا

منیبب مناوتب دیاش دش میاهکلپ ندروخ ناکت ثعاب هک مدرک ساسحا

! دایم شوه هب هراد ... شیییه -

؟ متسه اجک ! تسا هبیرغ میارب ادص نیا ارچ

منک زاب مشچ میاهکلپ راشف اب مدرک یم یعس منیبب هک مدرک ار تالمش مامت

فلتخم لا کشا دشوهب یگنر مک مک هک یدیفس رون دوب رون طقف ادتبا

ندز کلپ واب مدناخرچ ار منیگنس رس ما هدش کشخ ندرگ طسوت دمآرد

و مدناخرچ ار منامشچ منک رت حضاو ار مدید مدرک یعس ددعتم یاه

یور مه نآ مدوب نیسای قاتا یوت ! متخانشیم ار اجنیا مدرک هاگن ار فارطا

نم رانک دادیم ژ اسام و دوب هتفرگ ار متسد شکچوک ناتسد ووااب شتخت

یشان هک ینازرل یادص اب دوب هتفرگ کشا من ار شنامشچ هتسشن تخت هبل

تفگ دوب شضغب زا
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!... نینک یمن اوعد یتفگ هک ؟...وت خهلا دش تچ -

رایب دنق بآ ناویل هی ورب -

رد یناویل دوب هتسشن تخت رگید فرط ساالیر یاقآ متفرگ ار ادص تهج

طسوت بآ ندیشاپ زا یشان یدرس نآ ینعی شسیخ ناتسد و دوب شتسد

؟ ارچ ...اما تسا هدوب متروص یور وا

یمک ار شا هنت دورب هک درک یم هراشا نیسای هب رس اب هرابود هک ردحیلا

دزو یم جوم نآ رد ینارگن هک ییادص واب دروآ کیدزن ار شرس درک مخ

دیسرپ

؟ وهی دش یچ ؟ نیبوخ -

یور مه نآ نیسای قاتا رد نم الً ...صا دوب هدش کیدزن نم هب دقنا ارچ

هاگن ؟اب یک ؟اب مدرک اوعد ؟ تفگ هچ نیسای ... مدرک یم هچ شتخت

مدش هریخ تسا کیدزن یدایز مدرک یم سح مه زونه هک وا هب مرگشسرپ

تفگ هدرک سح ار ما ینادرگرس و بجعت

دش یچ منود یمن امش... ... یلو میدزیم فرح میتشاد ؟ تسین نوتدای -

... وهی یلو

هک ییاهادص مدینش یم ار ییاهادص درک روبع منامشچ یولج زا ریواصت

رد وا زا هک ییادص نت ًاملسم ؟هن! میدز یم فرح تفگ یمن یبوخ زیچ

نیه اب دمآ مدای هب شا هلصاف ناهگان !! دوبن ندز فرح یادص تسه مرس
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ما ینیگنس و هدرک مخ ار میاه وناز مدیشک بقع ار مدوخ تعرس هب یدنلب

اما متسیاب مدرک یعس متفر نییاپ تخت وزا مدیشک تخت ی هبل تمس ارهب

ی هناکدوک تخت جات ارهب متسد دیزرلیم میاهاپ و تفر یم جیگ مرس

ره هک مدینش ار شیادص متشادن ار شناوت اما متسیاب ات متفرگ نیساپ

دشیم رتکیدزن هظحل

دنلب هدموین اج حتلا زونه ؟... ینک یم راکیچ نک!... ربص یه...یه... -

... وشن

و نداتسیا رد یعس و هتسشن تخت هبل هک نم یوربور حاال هدز رود ار تخت

دوب هداتسیا متشاد ما هتفشآ یدایز االً متحا عضو رسو ندرک بترم

رد یمک و مدیشک بقع تخت یور ار مدوخ هاگآدوخان هک دش کیدزن یمدق

وش مرواین مدوخ یور ارهب ما هدارا یب تکرح مدرک یعس مدش عمج دوخ

جراخ هناخ زا متشاد هچ یارب دشو هچ مدروآ دای هب اما منک بترم ار ملا

مدای هک ردحیلا مهنآ ... متسه اجنیا زونه ارچ مناد یمن یلو مدش یم

!!! دمآ مرس هب هچبالیی و داتفا یقافتا هچ تسین

؟؟؟ مدش شوهیب نم

راک ًاملسم ! هدروآ اجنیا هب ورهار زا ارم یسک هچ !؟ متخت یور ارچ سپ

دوب هدش متکرح هجوتم تشگرب ار شا هدمآ ولج مدق ... تسادوبن نیسای

دوب رابفسا دوشن هجوتم وا مدوب هدرک یعس هامود هک ینم یارب نیا و

... مایمن ولج ! شاب مورآ نیشب -
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مناتسد متخادنا نییاپ ار مرس منک شهاگن متسناوت یمن مدرک یمن شهاگن

دشاب هدروآ اجنیا وهب دشاب هدیشک شوغآ هب ارم وا هکنآ رکف دیزرل یم

یمن ! منک زیوآ قلح ار مدوخ تساوخیم ملد هدش مرتشیب شزرل ثعاب

مورب نوریب ات متسیاب مدرک یعس و متخود مشچ رد هب منک هچ متسناد

مدناشن شمکحم یادص اب ندش دنلب زا لبق یلو

دایم ...االن وشن دنلب -

نیسای دنلب ییادص اب تفرن دنق بآ لا بند شدوخ نیسای یاجب ارچ منادیمن

دز ادص ار

دش!! یچ ؟... یدنوم اجک نیسای -

توکس #دس_

۶۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دنق همین زا رتشیب و دوب شتسد رد یناویل هک نیسای شا هلمج نایاپ زا لبق

قاتا دراو دنک لح بآ رد قشاق اهاراب نآ درک یم یعس هتخادنا نآ لخاد

ار ناویل ساالیر یاقآ نم هب ندیسر زا لبق ... دمآ متمس هب عیرس دشو

زا دیاش ؟! هنوگچ مناد یمن دش کیدزن هدروآ متروص تمس ارهب نآ تفرگ

روز هب هک متفگ یماوخ یمن و مدرک ادیپ ار ما هدرک مگ یادص هک دوب سرت

! شرسپ یولج مه نآ دوشن کیدزن وا متساوخ یم طقف دش هدینش
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مناوتن و منزب یطوبرمان فرح وای مهد ماجنا یتسردان تکرح مدیسرت یم

تفرگ میور یولج ار ناویل دیمهف مه زاب منک لر تنک ار مدوخ

نک! نوشکمک ناج نیسای ... نیروخب نوتدوخ نیریگب -

درک کیدزن میاهبل ارهب ونآ مریگب ار ناویل ات درک کمک شکچوک ناتسد اب

متساوخ مدش شدح زا شیب ینیریش هجوتم نآ زا یا هعرج ندروخ اب

یمن هک ساالیر یاقآ تسد هک منک رکشت نیسای وزا هتشاذگ نیمز ار ناویل

واب تفرگ رارق ناویل فک تسرد دوب هدش کیدزن ردق نآ هرابود یک مناد

هدرک رداص ار شندروخ روتسد نامزمه نآ هب ندروآ راشف

... هداتفا نوتراشف ! نیروخب -

اررب شتسد دیسرن هدشن لح یاه دنق یور هب ناویل ِبآ هک ینامز ات

شا ینیریش مدروخ ًامامت ار دح زا شیب ینیریش نآ رابجا هب نم و تشادن

یب ووا مداتسیا هدرک هیکت نیسای هب مداتفا هفرس هب دنازوس ار میولگ

هناخزپشآ هب مورب نوریب هتشادرب مدق رد تمس هب هک درک ما یهارمه فرح

ندرک فاص نایم و متسشن زیم تشپ مدرک یم هفرس نانچمه میتفر

رپ یناویل ساالیر یاقآ نم زا شندش ادج زا لبق متساوخ بآ وا زا میادص

تشاذگ زیم یور ار

؟ دوب دایز شینیریش -

ار بآ مدرک یمن هاگن وا هب مه زونه مداد ار شباوج رس نداد ناکت اب

درک منتسشن هب روبجم شیادص هک مزیخرب متساوخ و مدروخ

تسین بوخ !حتلا نیشب -
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مداد ار شباوج مناج ویب مارآ یادص اب منک شهاگن هکنیا نودب

وخ... مرب دیاب -

...و نیرب نیسیاو نوتاهاپ ور نیتسنوت هک نیا زا دعب یلو ... نیرب هشاب -

دش!! مومت نومافرح هکنیا زا دعب هتبلا

یسک دشاب یم رگم الً ؟صا مینزب هک میتشاد یفرح هچ ام تفگ یم هچ

نم میوگب متساوخ هک ینامز دوب نییاپ مرس دز؟ فرح دنزیم داد طقف هک

داد ار شباوج مارآ نیسای نآ زا لبق اما مرادن یفرح امش اب

! نیدز یم داد نیدزیمن فرح هک امش -

داد همادا یلا وس دعب و

؟؟ نیدرکیم اوعد -

و درکیم راک مزغم اما دوبن بوخ حملا مدادن وا ارهب ندز فرح تصرف

نیا روضح هب ملد نم دنکیم رواب یسک هچ دوب هدرک مروسج نیسای روضح

دیاب دز فرح اهنت یمندشابوا حاالهک تسا مرگ سهلا تفه ی هچب رسپ

هب ور دوب ناج یب زونه و دیزرل یم میادص منامهفب وا هب شرسپ طسوت

مهاگن یکچوک مخا ابو هریخ طقف هک وا روضح هب هجوت نودب نیسای

متفگ درکیم

! درک ماوعد ونم تاباب هتبلا ... میدرک اوعد ... هرآ -

ای دوب تسرد نیسای یولج مه نآ منزب متساوخ یم هک یفرح متسناد یمن

وا هب هک دیاین شیپ یرگید تصرف دیاش درک یم ما هناوید شنتفگن اما هن

مداد همادا نییاپ ییادص نت اب سپ دنک یم هابتشا میوگب
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و یسرب تاهوزرآ هب منک کمک وت هب متساوخ یم نوچ ... درک اوعد ونم -

هنوخ زا شا هزاجا نودب ام هنکیم رکف نوچ درک ماوعد .... ینک شزرو

مدرک یعس هنکیم رکف نوچ درک ماوعد ... هاگشاب مدرب ور ووت نوریب متفر

ات....ات.... منک لر تنک منک ترود منک رود شزا ور وت

رتشیب مه میادص شزرل دادیم مرازآ مه شنتفگ اما میوگن متسناوت یمن

هرطق منک شلر تنک مناوتب هک نآ نودب و تخوس مدوخ یارب ملد دوب هدش

مدوخ اب هشیمه ما هتشذگ رطاخ هب دیکچ ممشچ ی هشوگ زا کشا یا

دوب نیگنس دح زا شیب میارب ماهتا نیا و مدوب ریگرد

... مشب تکیدزن مدوخ -ات...ات

رس ناهگان اما داد یمن ار مفرح ی همادا ی هزاجا مضغب دیزرل یم میادص

مشچ نم هب توهبم ارچ مناد یمن هک ییوا هب مدش هریخ وا هب مدناخرچ

متفگ یتخس هب ؟؟ ما هدز ار شدوخ فرح هک نیا هن رگم دوب هتخود

زا نیسای مدرک یعس طقف نم !؟... نیتخود و نیدیرب تحار ردقنیا روطچ -

! دیتساوخ نوتدوخ هک ینومه هربب تذل نم رانک شاه هظحل

زا یمرش هک دوب شدوخ ی هدنبوک ی هلمج مفعض لیلد دش هجوتم

دوب تینابصع زا ششاعترا یلو دیزرل یم مه وا یادص تشذگ شیاهمشچ

؟ مدز یفرح نیچمه یک نم ؟ نیگیم یچ -

منک مارآ نآ اراب مبلق ی هدش دنت شپت مدرک یعس و مدیشک یقیمع سفن
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حلا زاو دشیم دب حملا هرابود دیابن دیشک یم ریت دوب هدش نیگنس ما هنیس

متفریم

تفگ یبصع

... نوچ ... نوچ یمدش شراتسرپ درجم هی دیابن متفگ طقف نم نم... -

یردام یتقو شردپ اب رسپ یهی هطبار نیدیمهفن مرظن هب نوچ دیشخبب

هک یرسپ یارب دیابن نیمهفیمن نیدشن ردام یتقو نوچ ؟ یچ ینعی تسین

!! نینک یردام شتشاب هتشادن و شتنیبن مه زگره هنکمم و هرادن ردام

توکس #دس_

۶۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هشچ یم وشندوب هزم یا هرذ نوتدوجو هکاالناب یزیچ رصقم ردپ ِنم ات

دیاب نوت هطبار نیتسنودیم دیاب .... مشابن مراد شهگن متسنوتن یلو

مدوب شفلا خم نم هک یراک نیمهفب متساوخ طقف نم .... هشاب هناتسود

یب نم طقف شماجنا االناب یلو نم! طاالع اب رگم دش یم ماجنا دیابن

دیاش دوب هگا دوب قفاوم دیاش دوب یردام هگا و مفلا خم ارچ هک مدش رابتعا

... وزرآ هب

هزات دنام مامتان شفرح ییاریذپ تمس هب شنتفر و نیسای نداتسیا اب

دوب اجنیا مه وا هک دمآ شدای

؟ یریم اجک -
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و مولظم ییادص اب تخود مشچ شردپ هب دیخرچ هداتسیا نپا رانک نیسای

تفگ مارآ

؟ دایمن تقو چیه -

دیزرل ضغب زا شیادص هدش راد من هرابود شنامشچ

؟ شمنیب یمن تقو چیه نیتفگ -

نم... ... ناج نیسای -

یسک وا هک راگنا هن راگنا دوب یعقاو ی هدروخ تسکش کی هب هیبش شهاگن

دزیم فرح بناجب قح نحل و ادص نآ اب شیپ ی هقیقد دنچ هک دوب

... دیراب یم شیور رسو زا لا صیتسا

رگید نم و شدوخ راکفا رد مادک ره دندوب هدش هریخ رگیدکی هب توکس رد

هب یمدق وا هک دش کیدزن نیسای هب یمدق داتسیا ساالیر یاقآ مدوبن اجنآ

دمآ فرح هب هرابود و تفر بقع

یم ونم نیتفگ ...! دایم یزور هی نیتفگ بقال ارچ ارچ... سپ -

!؟ هنیبب ونم داوخیم شلد منوا نیتفگ ...! شمنیبب نیرب

و دیشک ارباال شا ینیب داتفا هار هب شیاه کشا و هدرشف مه یور کلپ

فرح هب هرابود یتقو دش لیدبت قه قه هب شا هیرگ درک هاگن وا هب هرابود

دش جراخ شناهد زا هکت هکت تاملک دمآ

شلد ... داوخیمن ... ونم نوا وا... نیتفگ غورد نم... -هب

...ن... تسود ... سود ود... ونم مردام ... مردام ام... هنیبب ... ونم داوخیمن

... هرادن

تشپ ام هب شقه قه یادص و هدش هرگ مه هب یناتسد هداتفا یاه هناش اب
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دش... دنلب شا هیرگ یادص تسب هک ردار تفر شقاتا تمس وهب درک

ار ردام ی هرهچ و دنک شیاج ارزا مبلق شراد ضغب و مولظم یادص نآ اب

ممشچ یولج مدزیم راز هدیبسچ شا هنیس هب هک یناپز مرادید نیرخآ رد

دوبن بوخ مه ساالیر یاقآ حلا متشاذگ مبلق یور تسد درد زا درک هدنز

نایم ار شرس و تشاذگ زیم یور جنرآ داتفا یلدنص یور دوب هدز شکشخ

تفرگ شناتسد

... اااادخ یاااااو -

هناش !نآ تشاد مغ شنتفگ ماگنه ردقچ ! دوب نیگنس هملکود نیا ردقچ

دوب هتشاد هگن ار هوک کی نزو شرس یور هدش تفچ ناتسد و هداتفا یاه

رطاخ هب مدوب شرصقم نم !! ادخ یاو ! متفگ یم نم ار هملک ود نآ دیاب

مهابتشا تشادرب ثعاب مراکفا رطاخ ما!وهب هتشذگ رطاخ !هب متاینهذ

زا شرسپ دامتعا نداد تسد زا سرت و مندرک حیجوت رطاخ هب ووا مدش

دیاش هک تفگ ییاهزیچدیوگب دیابن دیاش هک تفگ ییاهزیچ و تفر رد هروک

رد نم مه ...زاب ادخ یاو دیمهف یم زگره نیسای دیابن دیاش ! تفگیم دیابن

متسناد یمن هتسشن اجنامه فده یب هقیقد دنچ !!! تسردان یناکم و نامز

دیابن !! بشما نیمه مدرک یم شتسرد دیاب یلو مهد ماجنا دیاب یراک هچ

هشیمه نم لثم و دوش گرزب ات دنام یم شکچوک لد رد سرت نیا

درادن شتسود شردام وای تسین ینتساوخ دنک رکف دیابن دشاب شهارمه

یکچوک یاه شزرل زونه هکنیا اب مدرک بآ یناویل تسا هدرک شیاهر و

ساالیر یاقآ هجوت ات متشاذگ زیم یور مارآ یا هبرض اب نیگنس یمک متشاد

ناریح ردقچ شهاگن دروآ ارباال شرس و تشادرب ار شناتسد منک بلج ار

دوب نادرگرس و

... نیروخب -
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یم فرح شدوخ اب ناویل هب هریخ دنکب یمادقا ندروخ یارب هکنیا نودب

دز

! متفگن شهب روطچ نم ... هریمیم شارب نوا ... تسین تسرد -

دوش عمج شساوح و دنک هاگن نم اتهب مدرک شیادص

ساالیر؟ یاقآ -

ارم ؟ دوب هدرک شومارف ار مروضح اعقاو دش زاب شمهرد تروص ناهگان

؟ ارچ ! دوب هدیدن

ردام رگم دنازرل ار ملد تفگ هک یمارآ ی هلب تسا نادرگرس ردقنآ ارچ

؟؟ تسا ناشیرپ ردقنیا وا هک هدش ؟هچ دوب اجک نیسای

؟ مسرپب یزیچ هی هشیم -

متفگ مارآ داد ناکت ار شرس و تشاذگ مه یور کلپ

؟ دایم -

تفگ سوسفا اب

مدز ...دنگ هدرک رهق هک ینیبیم -

زور هی تسه شناکما ؟ دایب زور هی هنوتیم دوب... شردام ... مروظنم -

؟ شتنیبب

اب مدوخ اما تسنادیمن وا دیاش تسا هدرک بجعت ملا وس زا متسناد یم

یگداس نیع رد تسا نکمم ردقچ یگدنز هک متسناد یم ما هتشذگ هب هجوت

فارطا و رود شنامشچ دادن یباوج ... فیثک یتح دشاب بیرغ و بیجع

زا یدیدش یجیگ دوبن نئمطم مه شدوخ راگنا دوبن تباث دیخرچ یم

دمهفب ار مفرح ات مداد همادا دوب ادیوه شا هرهچ
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شتنیبب یزور هی هنوتب هنکمم دینودب هک نیمه ! دیشاب نئمطم تسین -المز

ماوخ یم طقف نم نم.... ....! هیفاک هراد شتسود هک هگب شهب شردام و

مرایب شرد سرت نیا زا

تفگ یا هدش راد شخ و فیعض یادص اب

؟؟ شردام -

دیشک یقیمع سفن و درک وطالین ثکم

میدموا ... هراد تسود یسک ره زا رتشیب ونیسای ... هریمیم شارب شردام -

کیدزن شهب نیمه یارب ... شتنیبب ات منک هدامآ ویچ همه ات اجنیا

!! درک یمن شاهر زگره دوب شدوخ تسد هگا ...هگا... شردام .... مدش

توکس #دس_

۶۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

درک رارکت هرابود ار رخآ تاملک

! درکن شاهر اهر.. .... درک یمن شاهر -

دیکچ شمشچ زا هک یکشا هرطق دزیم فرح شدوخ اب مه زاب راگنا

ادا مجالتار نآ یسح نانچ اب دوب هظحل نآ رد شساسحا مامت هدنهد  ناشن

هناقشاع ار وا مدرکیم رکف دنا هدش ادج دوب هتفگن لوا زور رگا هک دوب هدرک

تسا نیسای نارگن هنوگنیا وا رطاخ وهب دراد تسود
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طقف ...نم هرظتنم سهلا دنچ نوا ... ششیپ میرب ... دوب رارق نم...ام -

... ششیپ میرب ات میدموا ...ام مشب نتفر ی هدامآ دیاب ... دیاب ماوخیم نامز

! هشکیم لوط مکی ... طقف

یم هک یراک یارب مدوخ زورما راتفر و هدمآ شیپ لئاسم رطاخ هب

قاتا تمس هب للعت یمک زا دعب هرخ اماباال مدوب لدود مهد ماجنا متساوخ

متفگ وا هب حلا نامه ورد متفر نیسای

لوق مرب ات ننومب رظتنم ملا بند ندموا هگا دیریگب سامت ینابهگن اب هشیم -

..... هناردام هن هشاب هناتسود مراتفر مدیم

ی هشوگ مدش نیسای قاتا دراو ندز رد نودب داد ناکت رس هدز یوحم دنخبل

هب شناتسد هتشاذگ وناز یور ار شرس دوب مخ شیاهوناز دوب هتسشن تخت

وا هتخادنا شا هناش رود ار متسد و متسشن شرانک دوب هدش هقلح شرود

دش دنلب شقه قه یادص منزب یفرح هکنآ زا لبق مدرشف دوخ ارهب

... یمن ونم .... نوا ... شمنیبب متساوخ یم ....نم هتشادن تسود ونم -

... دادن وا هب ندز فرح رتشیب هزاجا هیرگ

متفگ دنک نانیمطا ات دشاب مکحم مدرک یم یعس هک ییادص اب

منک یم تباث تهب یدب شوگ و ینک کاپ وتاکشا یدب لوق هگا بخ -

... هئوت ندید رظتنم مه نوا و هراد تسود

قه یادص دوش بلج رتشیب شا  هجوت ات مدرک دیکات ندرک شوگ هملک یور
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هدنخ ثعاب هک دیشک ارباال شا ینیب دروآ ارباال شرس اما دشن عطق شقه

و تشاذگ ینیب یور ار شتسد فک هک دوب هدادن هجیتن شش تال راگنا دش ما

دیشک باال تمس هب

...؟ ینودیم ... اجک -زا....زا

مداد باوج دنخبل اب

مدیسرپ تاباب زا یتفر هک -وت

... تفگ غورد نم... هب هکنوا -وا...

تفگن ور ییازیچ هی تفگ ور ییازیچ نم...هی زا دوب ینابصع تفگن -

! یدرک رکف یروجنیا وت نیمه یارب تفگ همین هفصن ینعی

! مدیمهفن -

شهب تاباب هک تسه ییاج هی تنامام .. نیبب ... یمهفب مگیم نم بخ -

ور وت هک هنئمطم طقف تفگن منم هب نوچ هیچ منودیمن هرادن یسرتسد

عف هنوتیمن منوا یلو هنیبب ور وت داوخیم یلیخ شلد و دیراد تسود یلیخ

هکاالن دوب نیا شروظنم تاباب دایم یزور هی امتح یلو .... دایب ال

! نیمه ... هربب ور وت هنوتیمن عفال مشدوخ و تسین نکمم شندموا

تفگ هدش تام

؟ هرب یم ونم یزور هی تفگ اباب ارچ سپ ....! تسین نکمم -

بُخ بُخ یک!.... هتفگن ینعی .... یزور هی یگیم متدوخ االن... متفگ -

ینوتب ات یشاب رتروبص مکی دیاب دیاش یتفر تدوخ یزور الهی صا دیاش

.... شینیبب

شیاه کشا ندرک کاپ ی هجیتن هک یسیخ ناتسد و مدیخرچ شتمس هب
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متفرگ ار دوب

تاباب ...! تقو چیه نگیمن غورد تقو چیه اه اباب منودیم طقف نم نیبب -

االنزا تاباب بوخ رسپ ... ینیبب وتردام هربب ور اتوت هراد المز نامز طقف

فرح تینابصع ...زا هینابصع نومراک ندرک مئاق رطاخ هب وت ونم تسد

دش یچ میدب حیضوت شهب میرب دیاب لوا ! هرایم نوبز هب دایز مکو وشاه

وت هک هدب حیضوت هنوتیم امتح تاباب و مراذ یم نوتاهنت ور امش نم دعب

... یشب عناق

تفگ نازیوآ یاه بل اب

!؟ هنزب ملوگ ینعی -

مدیدنخ

؟ ینک یم رکف یروجنیا ارچ -هن...

! هدرک ور راکنیا بقال بخ -

! هدرک وراکنیا ارچ مینیبب میرب ایب سپ .. هشاب .. هشاب -

تفگ یدنلب اتبسن یادص واب دیشک بقع ار شدوخ

ماوخ یمن -

؟؟ ارچ -هع...

مرهق نوچ -

؟ ینکیم رهق هک یا هچب وت هگم یه... -

اربا شرس اما مدرک شیادص دشن داجیا شراتفر رد یرییغت اما مدرک ثکم

درکن مهاگن و درواین ال
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... نیسای -

مدز ار مفرح نارگن نحل و فیعض یادص اب

وشاوه دیاب ....وت تساهنت وت لثم منوا ... هنارگن االن تاباب -

اوعد نم اب هگید دوب وت نارگن هکنیا رطاخ هب ینیبب ...یم یشاب هتشاد

وشاوه دیابن ؟ ینکب یراک هی تاباب ینارگن یارب دیابن !!...االنوت درکن

؟ یشاب هتشاد

ضغب اب دیشک شتآ ارهب ملد هک دیکچ شمشچ هشوگ زا یکشا هرطق هرابود

ندیلا

منیبب ومنامام ... داوخیم ملد -

تقو ات مدرک شدنلب و مدیشک ار شتسد مداتسرف نوریب دننام ارهآ مسفن

دنکن مارح ندروخ هصغ ارهب یرتشیب

فرح هرادن هیرگ وشاپ ... شینیبیم امتح سپ هداد لوق تاباب وشاپ -

مینکیم شتسرد مینز یم

ساالیر یاقآ هک ییاج هناخزپشآ تمس هب هدیشک نوریب قاتا ارزا وا

اما یمدش هدیشک مرس تشپ و دوب نیگنس شیاه مدق مدرب دوب هتسشن

وهب داتسیا ساالیر یاقآ هناخزپشآ هب نامدورو ضحم هب درک یمن یتفلا خم

دمآ نامتمس

نم... ییاباب ناج نیسای -

مامت رطاخ هب مه دیوگب یتسردان زیچ و دوش مامت شفرح هک نآ زا لبق

متفگ داتفا ریز یرس اب نتفر یارب ما هلجع رطاخ هب ومه ثحب نیا ندش
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توکس #دس_

۶۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دش یچ میدب حیضوت مه دعب ... مینک یهاوخ ترذعم لوا ات میدموا -ام

فرح نیسای ردام ی هرابرد تحار رسپ و ردپ ات مرب نم دعب دش... یروطنیا

دینزب

ما هلمج ندش مامت واب درک اهر مامتان ار شفرح مندرک تبحص عورش اب

تشپ داد ام ارهب شهاگن ... تسشن لبق یاج نامه هرابود و درک درگ بقع

مداد رارق شیاه هناش یور ار متسد ود وره متفرگ رارق نیسای رس

یادص دعب یا هظحل دنک عورش هک منامهفب وا هب مدرک یعس راشف یمک اب

دیسر شوگ هب شفیعض و نازرل

... میتساوخ یم طقف ؟ هشب یروطنیا میتساوخ یمن ...ام... ینعی نم... -

دنراذگب مامتان ار شا هلمج هدش ثعاب ساالیر یاقآ کشخ و درس یادص

؟ هشب یروطچ -

مدرک هاگن وا هب دش شتسد ناتشگنا اب یزاب لوغشم دادن همادا رگید نیسای

وا درک رواب دش یمن الً صا هک دوب هدرک رییغت نانچ هیناث دنچ ضرع رد

دوب شرسپ یتحاران نارگن تدش هب هک تسا شیپ ی هظحل دنچ درم نامه

هرهچ هرابود حاال یلو دنک هئربت هدش روط ره ار شدوخ تساوخ یم و

یدج یا هفایق واب هدز هنیس هب تسد و تسا هتفرگ دوخ ارهب اهراکبلط
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دش ثعاب نیسای وطالین توکس تسام فرط زا هدننک عناق یباوج رظتنم

نم هب سرپزاب کی دننام ووا مریگب ار شفرح همادا و میایب فرح اتهب

دنک هاگن مرجم

واب هزاجا نودب میتساوخ یم دینک رکف و نیشب تحاران امش هک یروطنیا -

مینکب ونومدوخ راک یراک  ناهنپ

تفگ یدج و کشخ ینحل اب هرابود

... نیدرک نوهنپ مزا متحاران ؟االنمه نیدرکن وراک نیمه هگم -

طسو ومه دمهفب ار مروظنم مه ات منزب فرح دنت ودنت عیرس مدرک یعس

یمهافتءوس هرابود و دورن رد متسد کالمزا هتشر ات دسرپن ی لا وس مفرح

دوشن

هب دوب نیا نومرارق لوا امزا ینعی دوبن نیا نومدصق یلو هتسرد بخ -

هاگشاب زا امش تفگ مدب دای شهب منوتیم دیمهف نیسای یتقو میگب امش

یراک ره دیتساوخ شزا دایمن نوتشوخ ندرک شزرو یا هفرح و نتفر

هب نوتفرح نیا مدرک رکف نم نیا! زج هب هگب نوتهب هنکب تشاد تسود

هی متساوخ نیمه یارب هنزب بیسآ شدوخ هب نیدیسرت هک هنیا رطاخ

یم نیسای میگب امش هب داد شماجنا بوخ هک شدعب ات هریگب ودای تکرح

... هنک شزرو شدوخ هب ندز بیسآ نودب هنوت

و دروآ مجالمتباال هب نداد نایاپ یانعم ارهب شتسد سیئر کی هب هیبش

و مدرب باال انعم نامه ارهب متسد مه نم هک دنزب فرح ات درک زاب ار شناهد

مدز ار مفرح همادا

ات مدرک لا وس یلک شیمسج سالتم هرابرد نیسای زا شلبق نم ادخ -هب
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ای یسفنت لکشم هکنیا میدرک عورش شدعب و هرادن ررض شارب مشب نئمطم

ییاهزور وت یتح هگید یاهزیچ و ندرک دشر بوخ شاناوختسا هرادن یبلق

هنک نیرمت مداد یمن هزاجا دوب رت نیگنس شاسرد هک

سفن مدرک فیدر مه تشپ هک مجالیت رطاخ هب متفرگ سفن و مدرک توکس

تفگ تشاد شندرک ناهنپ رد یعس هک یدنخبل اب مدزیم سفن

دش؟ مومت -

داد همادا ووا مداد ناکت ار مرس

یزیچ نوا ملیلد مگب ات نیدیسرپ یم مدوخ زا دیاب اهراک نیا همه یاج -هب

نیا اب هنوخ طسو نیسای ارچ هتشذگ انیا !زا دینکیم رکف امش هک تسین

؟ درک یم نیرمت هنک دروخرب شیکی هب دوب نکمم نآ ره هک هلیسو همه

یلیخ و تسا هدرک هجوت تایئزج مامت هب هک مدیمهف دیسرپ هک یلا وس زا

لهس رطاخ ماوهب هدرک ریگرد ار شنهذ مدرک یم رکف هچنآ زا رتشیب

رادرب تسد دزادناین ندرک طلغ هب ارم ات شرسپ یتم سال ظفح رد یراگنا

اه راکاطخ لثم هک ینامشچ و نییاپ یرس و مارآ ییادص ...اب تسین

متفگ مدوب هتخود زیم زا یا هشوگ

... دوبن نیرمت -

؟ یچ ینعی -

نیدموا امش هک زورما ... زورما ... وتکرح نوا هتفرگ ....کالًدای بخ -

... دوب نم هب شتانیرمت هجیتن نداد نوشن ردحلا
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زا مشخ مه زاب مدرک هاگن شنامشچ وهب مدرب ارباال مرس درک توکس یتقو

دراد شردپ ندرک یضار رد یعس هک هچبیا دننام عیرس دیشک یم هنابز اهنآ

مداد همادا

هعفد مدوب شرانک مه مدوخ درک یم نیرمت کشت یور هشیمه ادخ -هب

دوب هدرک نیرمت یباسح نوچ منوا داد شماجنا کشت نودب دوب شلوا

یاهوم و درب شرس تشپ ار شتسد دیشک باالیی دنلب کالهفو فووووپ

دنزب یفرح تساوخ هکنیا ضحم هب دز گنچ راب نیدنچ ار شرس تشپ

تفگ یمارآ یادص اب نیسای

... دوبن راب نیلوا -

؟؟؟ یچ -

مدرک نیرمت کشت نودب هک.. دوبن راب نیلوا -وا...

توکس #دس_

۶۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

برض هب تسا هتفرگ نتفگ غورد تقو ار مچم هک یسک دننام ساالیر یاقآ

مدرک ساسحا هک تخود مشچ نم هب مشخ اب نانچ دناخرچ رس متمس هب
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دشکیم هنابز شتآ شرس زا نآ وره دوش یمن زاب زگره شیاهوربا هرگ

! تسا هدز یفرح نینچ نیسای ارچ متسناد یمن ! میوگب هچ متسناد یمن

ار شا هلمج هکنآ زا لبق یلو دمآ فرح هب ساالیر یاقآ و مدرک توکس

تسکش ار نآ نیسای دنک لماک

.... ورد نم هب امش امش... -

دوبن نوجاراس -

درک رییغت وا تمس هب شنیگمشخ هاگن تهج نیسای فرح اب

ودات؟ امش نگیم یچ ؟ یچ ینعی -

مدرک نیرمت کشت نودب مقاتا یوت ... اهبش مدوخ راب دنچ ... مدوخ -

یاقآ دوب هدز مه نم ارهب فرح نیا دید ارم هک زورما هک دمآ مدای هب هزات

دیپوت ساالیر

شدعب هاگشاب نیر یم هزاجا نودب یتقو ... نیریگب لیوحت ... نییامرفب -

مدوخ سپ هنک رکف مدیاب هچب نیا دینک یم نیرمت کشت اب هنوخ وت نوتدوخ

!! منک یم نیرمت اهنت منوتیم

یمن ناکت و مدوب هدرک سبح شتینابصع تدش رطاخ هب هک ار مسفن

مدز بل هدنمرش نحل واب متخادنا ریز هب رس هدرک اهر مدروخ

مدربن ونیسای زگره هزاجا نودب نم یلو ... ماوخ یم ترذعم ... مفساتم -

نوریب

دز داد

یا هگید یاج شاجب و نیگب غورد و نیشاب هتفر هزاجا اب هنکیم یقرف هچ -

! نیدب هزاجا نودب هکنیا ای نیرب
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مدز ادص ار شمان یکاش دوب نتفر هبباال ور شیادص زاب هرابود ارچ

مگ؟ یم یچ دیدیم شوگ ال صا ساالیر... یاقآ -

؟؟ مگیم غورد هگم ؟ هیچ -

مدز داد دنلب مه نم الً باقتم

واب هزاجا نودب زگره میتفرن هاگشاب الً صا ...ام دینک یم هابتشا یلو -هن

میشاب هتفرگ یا هگید یاج هزاجا امش زا هک میتفرن ییاج غرود

شا هرهچ زا همه هک دوب یتاساسحا ینادرگرس ، ینارگن ، ریحت ، مشخ

تفگ هک یتقو درکیم ناروف

امش... ... روطچ سپ -

دیاب هچ ًاقیقد تسناد یمن دوب نادرگرس و توبهم دوب هدرک مگ ار شتاملک

تیعضو نیا زا ییاهر یارب مهدب وا هب دهاوخ یم هک ار یباوج ات دسرپب

هفرح ینامز هک یا هتشذگ ی هرابرد حیضوت نودب هتبلا مداد همادا مدوخ

مدرکیم شزرو یا

و متفرگ دای وشلحارم همه مدوخ مداد دای نیسای هب وتاکرح نیا همه نم -

نودب هتسرد میدرک وراکنیا هنوخ یوت هشیمه .... مداد شزومآ نوا هب

... میتشاذن نوریب ونوماپ هزاجا یب اما هزاجا

مدش هریخ شنامشچ هب

تقو چیه ... زگره -

هب نم هب شا هدش قارب هاگن و هدیشک ندرگ دشیم رت مارآ هظحل هب هظحل

هکات شا هنیس الت ضع تفرگ مارآ شا  یلدنص یور و دمآرد سکلیر حتلا
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زیم یور جنرآ دش رتمارآ دش یم نییاپ باالو تینابصع زا لبق هقیقد دنچ

درک یم یعس هک روطنامه و درک تفچ مه اررد شناتشگنا و تشاذگ

دشو مخ ولج تمس هب یمک دنک مارآ ار دوخ و دشکب سفن هدرمش هدرمش

و هدناشن وا رانک یلدنص یور ار نیسای مینیشنب ات درک هراشا ام هب رس اب

تفگ مارآ درک یم هاگن نم هب رکفتم متسشن شیور هب ور مدوخ

؟ مشاب نئمطم -

؟ یچ -زا

؟ نیتفرن نوریب -هک

نامز شا یتم زاسال رگم دوب نم وااب نتفر نوریب نارگن همه نیا ارچ

متفگ دیکات اب دوبن نئمطم نم اب یهارمه

یب نم هب هدش ثعاب هک مه هلئسم نیا ندرک ناهنپ رطاخ هب متفگن غورد -

! میتفرن نوریب نوتزاجا نودب زگره دینک رواب یلو مفساتم نیشب دامتعا

داتسرف نوریب دننام ارهآ شسفن

نتفگیم مهب ویچ همه لوا زا شاک -

مدیسرپ اوه یب

؟ نیفلا خم ارچ -

توکس #دس_

۶۵_ تراپ #
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ورهزا دوب هتخادنا ریز هب رس توکس رد تدم مامت هک نیسای ملا وس نیا اب

وهب دروآ ارباال شرس درک یم هاگن شردپ ای نم هب یمشچ ریز یهاگ دنچ

دوب دمآ و تفر رد نیسای و نم نیب ساالیر یاقآ یاهمشچ دش هریخ شردپ

ار شا هیکت دشو هنیس هب تسد دراد تنطیش شهاگن مدرک یم سح ارچ

وهب درک هفاضا مه هفرط کی دنخبل کی شهاگن نآ وهب داد یلدنص هب

دمآ فرح

... مگن وشلیلد و منک ناربج منم نیدرک متیذا دقنا حاالهک مرظن -هب

؟ هروطچ

ای دوب شرسپ رطاخ داد!هب یم عضوم رییغت عیرس ردقنیا درم نیا ارچ

نم نامشچ ینارگن هجوتم دش؟ای مارآ هک دوب نامنتفر نوریب نارگن طقف

شرس ناکت واب تخادنا باال وربا درکیم هاگن ام هب رظتنم روطنامه دوب هدش

تفگ دروآ رد هک یموه یادص و

؟ نوترظن -

لا بند میوگب هچ متسناد یمن متخود زیم هب مشچ و مدیشک ناهد هب بل

دش مبجعت و توکس ثعاب مدید هک یزیچ اما متشگ یم یتسرد هلمج

یتکرح رد تفر وا تمس وهب تساخرب شیاج زا تعرس هب نیسای

رود ار شناتسد و دنابسچ شا هنیس هب مکحم ار شدوخ هناریگلفاغ

رتزا زاب شنامشچ دوب یندید اعقاو ساالیر یاقآ هرهچ درک هقلح شندرگ
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و هدرک زاب هنیس یور ارزا شناتسد دوب هدنام زاب مه شناهد دش یمن نیا

هدارا نودب درشف شدوخ هب دیشک شوغآ ارهب وا دیناسر نیسای تشپ هب

دیایب فرح هب هک نآ زا لبق دش نایامن میاهنادند و دمآ شک میاهبل ما

تسکش ار دوب هدش نیشنلد میوربور روصت نیا اب بیجع هک یتوکس نیسای

متفر ورف تهب رد رتشیب هدناماج هب نم و

نوتدوخ طقف نوریب مرب نیرازیمن متفگن خهلا ...هب مرب نیرازب ادخ وروت -

یب مدرک هابتشا .. هربب ونم هزاجا یب تقو هی دیاش ات متفگن نم منیرب یم

؟! مرب راذب حاال ادخ ور هک...وت متفرن یلو مرب متساوخ یم هزاجا

زا دوب هدرک بجعت مه وا اما دش مه مجالترد نیا اب ساالیر یاقآ هرهچ

شا هناکدوک تقادص نیا

؟ یرب مراذ یمن ارچ ینودب یاوخ یمن -

هب ور ناشیاه تروص دروآ نوریب دوب هدرب ورف وا ندرگ رد هک ار شرس

دیسوب ار شا هنوگ ساالیر یاقآ تفرگ رارق رگیدکی یور

.. مینزب فرح نیشب ورب یتسکش ومندرگ -

شیاهولهپ فرطود و تسشن شردپ یاهاپ یور و دیشک ارباال شیاهاپ

تشاذگ شا هنیس یور ار شرس و تفرگ ار شندرگ رتمکحم هداد رارق

هبوخ اج نیمه ... چون -

! نییاپ ورب -

ماوخیمن -
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درک تفلک ار شیادص

ما؟ ینابصع زونه -

مر یمن ... نیشاب -

هک مدش هجوتم یتقو و مریگب ار ما هدنخبل یولج متسناوتن مدرک هچره

مدینش ار شا هنعط هدید مدوخ یور ار ساالیر یاقآ هریخ هاگن

؟ هدموا نوتشوخ -

شباوج مدرکیم شسح هرابود دوب هظحل دنچ هک یشمارآ و دنخبل نامه اب

مداد ار

وشهار هکنوا دش یم راک هب تسد رتدوز دیاب طقف هن... هک ارچ -

! مدش یمن تیذا منم ... دوب دلب

متساخرب میاج زا

مریم هگید نم نوتزاجا -اب

تفگ دوب هتفرگ شسفن نیسای ندیبسچ رطاخب هک روطنامه

؟ ارچ نینودب نیاوخ یمن امش ؟ اجک -

متفگ حلا نامه رد متشادرب مدق نوریب تمس هب

! هشاب طوبرم نم هب منکن رکف -

! دینک هاگشاب ور اجنیا هکنیا زا لبق ات یلو هلب -

دوب ددرم درک ثکم یا هظحل مدرک هاگن وا وهب مدیخرچ هدیزگ نادند هب بل



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

درک یم یعس هکنیا نیع رد درک زاب نابز هرخ وباال نتفگن ای نتفگ رطاخ هب

دروآ نابز ارهب هلمج نیا ناهنپ یصرح اب اما دشاب یخلا یب

هراد ییاد هی نیسای -

تخود مشچ وا هبباالهب وور درک ادج شا هنیس ارزا شرس عیرس نیسای

!! تسا هدینشن یزیچ نینچ حلا هکاتهب دوب نیا هب هیبش

داد همادا شا هدش نیگنس ی هنیس اب ساالیر یاقآ

... رداهب نزب مگب هرتهب هتبلا هه... ... هراکشزرو -

منکشب ار توکس دش ثعاب شا وطالین ثکم

! بُخ -

داد همادا یراکشآ صرح اب

ثمالً هک شدعب یلو دوبن یروطنیا نیسای ردام اب ییانشآ لیاوا -

دز فرح شاهاب دشیمن ال صا هک یکی دش درک یطاق دش راکشزرو

تفگ هک دوب نیسای

! مدیمهفن -

... دایم مدب رداهب نزب و یا هلضع یاهدرم ...زا یشب نوا لثم وت ماوخیمن -

التت ضع زا ندز فرح یاج هب هکنیا ...زا دایم مدب نوا لثم یشب هکنیا زا

ات دوبن دنیاشوخ ال صا تییاد ونم رادید نیرخآ ... دایم مدب ینک هدافتسا

!! منک هاگن هنیآ وت ومدوخ متسنوتیمن یتح هتفه کی
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توکس #دس_

۶۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دیاب یباوج هچ مشخ و صرح همه نیا هب متسناد یمن و مدوب هدننیب طقف

دیسرپ زاب هک دوب نیسای داد

؟ ااارچ -

مشخ واب تشاذگ نییاپ شیاپ یور ارزا نیسای تفرگ تدش شتینابصع

تفگ

متسنوت یمن ممشچ ریز مرو رطاخ هب مه مدوب هداتفا تخیر زا مه نوچ -

منک زاب وممشچ

توکس رد دوب هداتسیا شیوربور هک ردحیلا هدش داشگ ینامشچ اب نیسای

منهذ هب هک یزیچ اوه ویب هتسکش ار توکس نم اما تخود مشچ وا هب

مدروآ نابز ارهب دیسر

؟ مولعم اجک -زا

دیخرچ متمس هب شرس

؟ یچ -

متفگ ندرک نم نم اب
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زا ندز فرح یاج هب !هک شییاد لثم هشب نیسای ... مولعم اجک ..زا بُخ -

سلا دنچ منوا هگید یکی هابتشا رطاخ هب امش ؟ هنک هدافتسا شت ال ضع

؟ هرذگب شا زاعالهق نوترسپ نیاوخیم ... شیپ

هکنآ یارب افگ یم شا هدز نوریب کف تخود مشچ نم هب قیمع یمخا اب

دوب منهذ رد هک یزیچ اما ارچ مناد یمن دیاس یم مه هب نادند دنزن یفرح

مدوب هدرک شیپ یتعاس هک یهابتشا دیاش دنک کمک وا هب تسناوت یم دیاش

اب دوب هداد هزاجا هدرک دامتعا نم هب هرابود وا رهحلا هب درک یم ناربج ار

منزب فرح نیسای

نم... -

ار مرس شهاگن ریت اب دهاوخ یم مدرکیم رکف درک یم هاگن نم هب رظتنم

زا دعب مهنآ ابوا ندز فرح ردحلا هک نیا دوب یسح هچ مناد یمن دفاکشب

میوگب یزیچ متساوخ یم مدوب مارآ ردقنآ ارچ شنترپ تعاس کی ندنارذگ

مدروآ یمن نابز هب زگره دیاش یداع طیارش رد هک

ات شرطاخ هب هک یملظ ... درک ملظ مقح ...رد هبیرغ هی شیپ سلا دنچ -

یم مدب دوب نوا هب هیبش یسک ره زا نوا زا دعب و مدوب یرتسب هتفه کی

... یتح ... دموا

ما هلمج ی همادا اب دنیشنب شتروص یور دمآ یم هک یا هنادنمزوریپ دنخبل

تفر ورف یبیجع ریحت رد شتروص دشو وحم

امش!! دوخ یتح ... شاسنج یمه همه ... یتح -
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؟ ااارچ -

نیا زا ناشن تشاد مغ هک ییادص اب شتهب رپ حلا نیع ورد هدیشک ی ارچ

مدب مه وا زا هتفگما هکنیا زا تام و شیک دیاش و هدش تحاران هک دوب

تسا هدید نم زا تسیتعاس کی هک یتاکرح هب هجوت اب هتبلا یمدیآ

تحار وا هب ندرک هاگن نودب ات مدش ریز هب رس مدیشک یقیمع و دنلب سفن

دنک بترم مجالتار و تاملک تسناوت یمن هک ینهذ اب منزب ار مفرح رت

... دمویم مدب نم... .. دایمن مدب امش زا نم ینعی ... دایم مدب بخ -

... ینعی ... نیدوبن امش مروظنم

مدز متشاد شندرک ناهنپ رد یعس هک ار یفرح و مدرک اهر ار مسفن

مدرک یعس یلو ... یلو ... دمویم مدب ینعی ... دایم مدب اهدرم همه -زا

... مدرگب دیاب هرابود ... راگنا هک متشگ یم راک لا بند نیمه یارب مدن همادا

مداد همادا و مدرک ثکم یمک

... منک یگدنز رتهب منوتب ... منوتب مکمک !ات اجنیا مدموا نیمه یارب -

! هشیم یلو ... هتخس ... مسیونن همه یاپ ور رفن هی هابتشا

متسناد یمن متخود مشچ وا فساتم و رکفتم هاگن وهب مدروآ ارباال مرس

شنهذ منادب مه متساوخ یمن و دنک یم یرکف هچ اه فرح نیا ندینش زا

کمک متساوخیم طقف دنک یم یخلا هچ نم ندیسرت ونآ شنتسناد نیا زا

دوبن مهم میارب شناهنپ تمسق و منک

رفن هی هابتشا رطاخ هب دینکب ور راک نیمه دیاب مه امش ... مرظن -هب

! دینکن مورحم شاه هتساوخ وا وزا نوترسپ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ار شتروص یزیر مخا تشاذگ نیسای یاه هناش یور تسد تشپ زا هداتسیا

کی زا دعب هرخ مهباال ات متسکش ار توکس دوب نیمز هب شهاگن و دناشوپ

رد تسیچ متسناد یمن هک یرکف ارزا وا ومه مورب رتدوز هچره تعاس

مروآ

مریم هگید نم -

؟؟ نیرادن االنراک هگم نیدرگب راک لا بند هرابود نیاوخ یم ارچ -

مدیخرچن اما دش منداتسیا ثعاب مرس تشپ زا شا یدج یادص ندینش

شیپ رد یجورخ تمس ارهب مهار هک روط نامه دعب مدرک ثکم یا هظحل

مداد ار شباوج هناتسود ینحل اب متفرگ یم

منک ادیپ راک هک ینامز ات هتبلا مشاب راتسرپ ماوخ یمن هگید یلو مراد -

دینک ادیپ ور هگید یکی دینوتیم مه امش تقو نوا ات مایم

دوب مهکالهف دیاش تشاد مشخ شیادص

هن نیدرگب راک لا بند دیاب امش هن یروط نیا ... دینومب اجنیمه بخ ... بخ -

زور نیا زج ؟هب هدب ندوب راتسرپ هگم ال صا ... مشابراتسرپ لا بند نم

!؟ دوب دب هگید یاهزور هگم تشذگ هک یفرخزم

هداتسیا ار نیسای وواو مدیخرچ متشاد یم اررب مفیک و رداچ هک روطنامه

هب یبصع و دوب هدز رمک هب تسد مدید یجورخ ورهار و هناخزپشآ نیبام

دیسر یم رظن
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توکس #دس_

۶۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

شرطاخ هب ینعی تسناد یم فرخزم ار زور نیا هکنیا هب شا هراشا

مداد باوج و هدز دنخبل تسا فساتم

یم نم طقف ... طقف ... زورما یتح دوبن دب مه یزور چیه ... تسین دب -هن

منک ضوع ومراک ماوخ

هک نم رانک دمآ متمس هب هدش ادج نیسای زا هک مدوب رداچ ندیشوپ ردحلا

تساوخ یمن راگنا دروآ نییاپ ار شیادص هدروخ هرگ شیاهوربا دیسر

دونشب نیسای

...هب اهدرم نم؟زا زا دایم نوتدب ؟ نیسرتیم ...؟ نینک یم رارف نیراد -

؟ زورما رطاخ ؟هب نیریم نیراد نیا رطاخ

هک ییاه  فرح رطاخ هب هکنیا نیع رد مداد ار شباوج مارآ مه نم عبط هب

دوب هدیشک راکفا نیا تمس ار وا تینهذ هک مدوب هدنمرش مدز

... مودکچیه -

دیرغ

؟ نینوچیپن ونم -
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یتح مدرک شهاگن هریخ شدننام شرغ خیبوت نیا زا هتفر واو بجعتم

ردق نیا هک دشن ثعاب مه درک شا ینابصع یباسح هک یقافتا نآ اب زورما

ارچ حاال دهدب ار یراتفر نینچ قح شدوخ وهب دوش رگ هذخاوم و راکبلط

رسم و بناج هب قح همه نیا هک دوب هدش مهم ردقنآ شیارب مندماین لیلد

رکف دنکن ؟؟... متفگ هک یا رسوهت یب هلمج دنچ نامه رطاخ هب طقف دشاب

دیآ؟ یم مدب وا زا دنک یم

دوب هداتسیا هلصاف مدق دنچ اب میور هبور مدیبسچ رد هب هتفر بقع یمدق

هدناشوپ شا هدز رمک هب ناتسد اراب یدورو کچوک یورهار مامت ًابیرقت و

درک یم تبحص مارآ ییادص و نحل نامه اب نانچمه دوب

؟ شمودک ؟ بخ -

مرها اب درک یم یعس وحاال دوب هدیمهف ار ندنام اج نیا زا ما ینارگن لیلد

نم اب دزیرگب دهاوخ یم هک یکدوک هب هیبش و دسرب شا  هتساوخ هب راشف

مهاوخب هکنآ زا لبق دش یم مه رد رتشیب هظحل ره شتروص دنک راتفر

نیسای مورب اجنیا زا تحار یلا یخ واب دوش منتفر هب یضار ات منزب یفرح

راتفر سرتسا و راشف زا هک ار مناتسد تفرگ رارق ام نیب دشو در شرانک زا

تفگ و تفرگ درک یم هلا چم ار رداچ شردپ

؟ یاین هگید یاوخ یم درک تاوعد اباب نم رطاخ هب هکنیا یارب -

شا یکیدزن و ساالیر یاقآ دوجو ارزا مساوح تسناوت بوخ شا هلمج اب

یعس متفرگ شردپ زا هاگن و مدرک لیامتم نییاپ تمس ارهب مرس دنک ترپ

دریگن نادجو باذع ات مهدب ار شباوج یروط مدرک

یلو مایب منوتیمن هگید هک مگب متساوخیم هزور دنچ نم ! مزیزع -هن

دشن تصرف

تفگ هک مدینش ار ساالیر یاقآ ی هنوگ رخسمت اما مارآ یادص
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! مدرک رواب ... ااًامتح -

رپ هک شیادص هکاب یتقو دوب هدشن شروظنم هجوتم نیسای رکش ار ادخ

تفگ دوب یتحاران مغو زا

! مشیم اهنت هرابود نم یرب -

مدرشف هتفرگ ار شناتسد مه نم مدز دنخبل

... دایم نم زا رتهب یکی مرب نم -

مداد همادا ساالیر یاقآ هب یهاگن اب

! نیدش رت هبرجت اب شنیزگ یارب هکاالن ًاصوصخم -

تشاذگ بقع یمدق و درک اهر ار مناتسد مولظم

رکش راب نارازه ار ادخ دیاب دیراب یم تینابصع و یگف کال شردپ تروص زا

زا لبق مناوت یم و دهدب همادا ار ثحب نیسای یولج دناوت یمن هک مدرک یم

مدیخرچ رد تمس هب منک رارف شدوخ لوق هب ندش هذخاوم هرابود

نوترادهگنادخ ... ریخب بش -

تفگ تسشن هریگتسد یور هک متسد

مایم نوتهارمه نییاپ -ات

مدرکیم شفرصنم دیاب تخیر ورف هدش هدنک شیاج زا یا هظحل مبلق

اب روسناسآ و تاقبط یورهار رد تسا ینابصع ردقنیا حاالهک متساوخ یمن

رت مارآ ادرف ات دیاش مهد ناشن یتسرد لمعلا سکع مناوتن و مشاب اهنت وا

منزب فرح ابوا متسناوت یم رت تحار دشو یم

تساهنت ناج نیسای ... هتقو رید مریم مدوخ دیشکن تمحز -
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دوب هدش مفرح لیلد ی هجوتم راگنا درک گنت ار شنامشچ شمخا ظفح اب

دنکب یروتسد دیکات هرابود یهارمه یارب ای دنزب یفرح دناوتب هکنآ زا لبق

اهر تدش ارهب مسفن متسب یهاتوک ظفاحادخ ورداراب مدش جراخ عیرس

《 مدرک دنت اپ روسناسآ تمس وهب هدرک

توکس #دس_

۶۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

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

یمن نآ هب متسد دوب هتفرگ ار مندیباوخ هرابود ی هزاجا یشوگ یادص

باوخ رطاخ هب هک میادص شمتشاذگ اجک بشید متسناد یمن یتح دیسر

مدرک دنلب ار دوب هدش فیعض و هتفرگ

نک!! شفخ وشاپ تردام نوج ... ااااهر -

تفگ دولآ باوخ یادص اب مه نوا

لمُا کابالِس نم یشوگ ... هئوت ملا تردام نوج ... مووووه -

عمج ار مدوخ وتپ ریز دوب دایرف هب هیبش رتشیب هک باالیی دنلب هَا نتفگ اب
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اب اما مدرگب یشوگ لا وبند هتساخرب ات مدز سپ ار وتپ تکرح وابهی مدرک

هک مدید ار اهر مراد شهگن زاب مدرک یم یعس روز هب هک ییاه مشچ نامه

درک یم هاگن نآ هب مخا اب دوب هداتسیا قاتا طسو شناتسد رد ما یشوگ

دایم مباوخ نک شفخ ... هنووید ی هرتخد -

تفگ یلا یخیب اب

یلو مدرک شادصیب راب دنچ حبص زا هک هیک نیبب ایب یدش رادیب -حاالهک

! هراد یمهم راک دیاش هتفرگ سامت مزاب

متفگ متخادنا یم شلا ب یور ار مدوخ تروص هکاب روطنامه

! هشاب مهم هسرب هچ هرادن یراک نم اب یسک -

تفگ دوب صخشم شیادص و هرهچ رد هک یسنجدب اب

؟ یچ ساالیر یاقآ -

متسشن برض هب یدنلب نیه اب

؟ ساالهیر یااو -

تفگ یلا یخ یب دشووااب عطق یشوگ یادص

زورما یتسنودیمن هگم یچ! شرخآ یدرک رارف بشید ؟ هیچ هساو تیاو -

...؟ یرب دیاب

رتدوز هگرزب ادخ مبش ات تسین هنوخ هک منوا رهظ وکات یلو .... ااارچ بخ -

مراد هلجع متفگ یم ًاتیاهن ای شمنیبن متشگیمرب

رکف ازیچ نیا هب تسین گنخ منوا یدرکن رکف یشوهاب یردقنا هک -وت
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؟ هگیم یچ نیبب هدب باوج ایب وشاپ ؟...حاال هنکیم

هک!! دش عطق -

هنزیم گنز هراد مدرک شادصیب ریخن -

مه زاب رگا میوگب هچ شباوج رد متسناد یمن متساوخرب اج زا کالهف

یباوج هچ دسرپب یزیچ هتشذگ هرابرد ای منامب اجنآ رارصا هب دهاوخب

؟ مهدب

یارب ملد اما مورن اجنآ هب رگید ای مهدن ار شسامت باوج دشیم شاک

زور زا درکیم ما هناوید وا تیعضو یارب ینارگن و دشیم گنت ًامتح نیسای

مدوب هتفریذپ ار راک نیا وا رطاخب مه لوا

نیا یدزن فرح سکچیه اب تدم همه نیا دیوگب تسین یکی نم هب تنعل

و دنامب دوخ یخاالت رد یتشاذگیم دوب هچ ابساالیر تندز فرح طسو

؟؟ تشاد وت هب یطبر هچ الً صا دوب شردپ وا دنک شزرو شرسپ دراذگن

متشاد هگن میاپ رانک ار یشوگ مدیشک یا کالهف فووه هدز گنچ ار یشوگ

متفگ منک هاگن نآ هب هکنآ نودب

؟ مگب شهب یچ -

هک یا هدنخ اب هدمآ شیپ ییاهزیچ هچ متفگن اهر هب اقیقد هک رکش ار ادخ

رد ارم یادا درک یم یعس هک ییادص و دزرلب شیادص دوب هدش ثعاب

تفگ دروایب

نوجومع مایمن هگید یدرک ماوعد ... وگب -
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زا بجعتم تفر نوریب قاتا زا تعرس وهب دیدنخ دنلب یادص اب ناهگان

سامت گنز تامیظنت ندید اب مدرک هاگن نآ وهب هدروآ ارباال یشوگ شراتفر

هدیشک غیج تسا هتشاذگ راکرس ارم هک مدیمهف هزات یشوگ ی هحفص یور

متفر نوریب قاتا وزا

! تمشکیم .... ااااهر -

تفرگ رارق لبم تشپ تعرس وهب دیدنخ دنلب یادص اب

!... هتشه تعاس یدیباوخ یلیخ هرپب تباوخ متساوخ یم مدوخ نوج -هب

نوا اب ندیباوخ دب مه یلیخ ... مدیباوخ رید بشید یناور ...!! ضرم -

! تمنزب منک تلا بند مرادن حلا متسخ دقنا ... عاضوا

هب هاگن اب دروخ گنز متسد یوت یشوگ منزب یرگید فرح هکنآ زا لبق

متخود مشچ یشوگ هب دوب هتفرگ سامت رابود مه زورید هک سانشان هرامش

...؟! ساالهیر هک وگن -

متخادنا باال وربا و هدز یوحم دنخبل یسنج ابدب

؟ هیک سپ -

لا یخیب یکچیه -

یم متفر سیورس تمس وهب نتشاذگ ما یتحار راولش بیج اررد یشوگ

دسر یم راجفنا دح هب یلوضف زا هک متسناد

توکس #دس_
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۶۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

؟ دوب ؟یک یریم اجک -

! هنم ِیشوگ تسین طوبرم وت -هب

نم ارهب شدوخ مندش لخاد زا لبق مدرک زاب ار سیورس رد هدز یکمشچ

متفگ دوب دصق زا هک یندناچیپ یارب نم و دیسرپ هرابود و دناسر

... دوب الساالیر صا ... اباب یکچیه -

! یدوب هدرک هتکس وت هک دوب -ساالیر

مدرکن -حاالهک

مریگب ار وا هکنآ زا لبق دروآرد ار یشوگ و درب مبیج یوت ار شتسد اوه یب

منک شلا بند هک متشادن ار نآ سح یتح تشاذگ رارف اپهب هرابود

نم... شدب -

ردحلا دسانشب مه وا تسا لا حم ًابیرقت ار سانشان هرامش هک متسناد یم

تفگ یشوگ یسراو

؟ یدیمن باوج منم ولج یدرکن ویس هک هیک نیا -

متفگ شرازآ یارب

هچ؟ وت یک!هب -ره
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هناش دمآرد ادص هب اهر تسد یوت هرابود یشوگ هک دوب هدشن مامت ما هلمج

تفگ و تخادنا یاباال

! هشیم مولعم -االن

ار یشوگ و درشف ار سامت لا صتا ی همکد منک تفلا خم مناوتب هکنآ زا لبق

هک ینامشچ هکاب دینش هچ نتفگ ولا زا دعب مناد یمن دادرارق ششوگ یور

تفگ عیرس دوب هدش داشگ بجعت زا

نوتروضح یشوگ هلب... -

یمارآ یادص واب تشاذگ یشوگ یور ار شتسد تفرگ متمس ارهب یشوگ

تفگ دوب ندز بل هب هیبش رتشیب هک

!! متسین اراس نم تسنودیم ... مراد راک یروبص اراس اب هگیم هموناخ -هی

و متشاذگ مشوگ یور متفرگ شتسد ارزا یشوگ مدرک مخا ارچ مناد یمن

ال ماک اما مونشب طخ فرط نآ زا ییادص دیاش ات مدرک توکس هظحل دنچ

درواین تقاط اهر ... توکس و دوب توکس ً

! بخ نزب فرح -

ارهب مبطاخم یادص دش هدینش فرط نآ زا شیادص راگنا هک مدیشک سفن

دناسر مشوگ

؟ ناج اراس -ولا...

! دوبن مه انشآ یتح متخانشیمن ار مدینش هک ییادص
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! ممدوخ دییامرفب هلب -سالم...

یداد باوج رکش ار ادخ یاو -

مدیسرپ راکبلط

؟ امش -

؟ مزیزع یبوخ ما... هراسخر -

!! متخانشن دیشخبب یلو ... منونمم یلیخ -

دز دنخبل مدرک ساسحا

ماضرریما ردام -

! دوب هک رگید اضرریما متخانشن ار تفگ هک یا هراسخر دش رتدب دوب دب

مدروآ نابز ارهب دیسر منهذ هب هک یزیچ نیلوا نیمه یارب

! مسانشیمن اضرریما و هراسخر نم دیتفرگ هابتشا منک رکف -

مسا ود نیا ندینش اب درک یم هاگن نم هب لا وس رسارس یهاگن هکاب اهر

دیشک ولج و هداد یاباال هزماب حتلا ارهب شیاه وبل تخادنا باال وربا

دز بل مارآ

؟ هیک -

شنحل و تشاد هک یا هلجع مدینش ار فرط نآ یادص و متخادنا باال هناش

منک عطق ار نفلت دوش ثعاب مراد هک ینامگ دسرتب هک دوب نیا لثم
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هدموا ناتسرامیب یوت متفرگ تدوخ زا وترامش یسانشیم ارچ... ارچ... -

ییادص نیچمه اب اراس اتدنچ هگم متفرگ تسرد ... مرسپ تدایع یدوب

! منک هابتشا نم هک تسه

نیا رگم ... مرسپ ... تدایع ... ناتسرامیب دش... رارکت مرس یوت تاملک

ال صا ... مرواین دای هب هک مدوب هتفر ناتسرامیب تدایع یارب راب دنچ رخاوا

هب هک دوب یمکحم ی هبرض راگنا شا یروآدای ؟ متفریم ناتسرامیب نم رگم

زیت دمآ خیم هب یزلف شکچ ی هبرض دننام  ییادص مزغم یوت دش هدز مرس

یتح متیثیح ! مدرک شومارف هنوگچ دش یم رارکت مه تشپ هفقو نودب و

فرح هب هرابود ار وا ما وطالین توکس مدوب نویدم شرسپ ارهب مناج

دروآ

؟ یتسه -

ار مرس دنیب یم وا هک راگنا یشومارف نیا زا هدنمرش مدرشف مه یور کلپ

بل متشاذگ یناشیپ یور ار مدازآ تسد مداد ناکت فرط ود هب راب دنچ

هب دوب هتخود مشچ نم هب ریحتم نانچمه اهر متفرگ نادند ارهب منییاپ

ما هناش یور شاب مارآ یانعم ارهب شتسد دوب دهاش هک حملا نیا رطاخ

تشاذگ

؟ ناج اراس -

ال صا هتشذگ یتقو دنچ ماوخ یم ترذعم اعقاو ...نم دیشخبب هلب... -

... ماوخ یم ترذعم دایب مرطاخ هب دیشک لوط متشادن وشراظتنا
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توکس #دس_

۷۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ار دمآ مغارس هب قافتا نآ یروآدای زا هک یدب اتحلا مدرک ار تالمش مامت

هدرک مریگلفاغ ردقچ شسامت هک دوشن هجوتم اتوا منک ناهنپ تاملک تشپ

! تسا

مزیزع هرادن لا کشا -

فرح مدرک یعس دنکن ریگ هنیس ییوت مسفن مدرک یم یعس هک روطنامه

سرتسا هزادنا نیا هب ساالیر یاقآ اب اوعد ماگنه بشید یتح منزب مه

متشادن

؟ هرتهب نوترسپ ؟حلا هبوخ نوتلا -ح

یدایز نامز متسنادیم مدوخ هکنیا اب مدیسرپ ار شرسپ حلا بدا یور زا

رگید هک مدوب هدز تلا جخ هتفای دوبهب الً ماک شرسپ ًامتح و تسا هتشذگ

لا وحا وا سامت اب هام هس هب کیدزن زا دعب وحاال متفرگن ار ناشغارس

منتفگ ولا ثعاب هک دش وطالین شتوکس ردقنآ و درک توکس منک یم یسرپ

روز ارهب هملک هس ود دمآ یم نیف نیف یادص بترم دیزرلیم شیادص دوش

تفگ هلصاف واب

! تسین ... بوخ -هن...
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شسامت زا متهُب ؟ ااارچ ؟ شرسپ ای وا ؟حلا دوبن بوخ ؟ درک یم هیرگ

داد ینارگن ارهب شیاج

؟ هدش یزیچ ؟ هبوخ نوتلا -ح

؟ تمنیبب هشیم ... هشیم ... مبوخ وخ... -

متفگ دوب هتفرگرب اررد مناج مامت هک ینارگن اب

؟ دینک یم هیرگ ؟ارچ هدش یچ دیگب لوا یمهش -

؟ تمنیبب منوتیم ... هشیمن ینفلت تمنیبب دیاب طقف ... مگیم ... مگیم -

یم شیادص ندینش اب طقف و طخ تشپ زا یتح و تشاد هک یدب حلا

مروایب هناهب و هدرک تفلا خم تشاذگ یمن منک سح ار شتماخو متسناوت

ًامتح هلب... -

؟ یشاب اجنوا ۱۰ تعاس ینوتیم مد یم سردآ هی نم سپ -

مسرپب هداد ناشن لمعلا سکع عیرس دش ثعاب میگشیمه راکفا

؟ تساجک -

! مایب نم هدب سردآ وت هشیم تتخس !...هگا هکراپ -هی

متفگ مدرک هک یلا وس هیجوت یارب

س... مرب دیاب کی تعاس یارب نم طقف -هن..هن..

تفگ عیرس هک مورن هک دش نارگن مدرک سح

اجره شدعب ال ...صا مریگیمن وتتقو یلیخ هشک یمن لوط یلیخ مراک -
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! تمربیم مدوخ یرب یتساوخ

مایم امتح ات۱۰ نم نیگب وسردآ ... تسین -المز

؟ منک لا سرا تارب ... منونمم -

... هشاب -

ظفاحادخ ...عفال منونمم مزاب -

هحفص هب هک روطنامه دش عطق نفلت منک یظفاحادخ مناوتب هکنآ زا لبق

متفگ مدوخ اب مدرک یم هاگن یشوگ

؟ هدش یچ -

دیشک منوریب ینادرگرس و تهب نآ زا اهر یادص

؟! هیک هراسخر ؟ تفگ یم یچ ؟ دوب یک -

متفگ ناریح

! منودیمن تسرد ینعی ... منودیمن -

تفگ ینارگن مخا اب

؟ وگب وینود یم هک ینومه -

تکرش نوا زا نم ات هدب نتشک هب وشدوخ دوب کیدزن یکی ... متفگ هتدای -

؟؟ مایب نوریب سملا

؟؟ بخ -

متسناد یم هک هدنام مفرح همادا رظتنم ینعی شیی باال دنلب و هدیشک بخ

یمدنک شریحتم



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

! تساقآ نومه ردام موناخ نیا بخ -

تفگ هدز لوه

؟ هدروآ اجک زا وترامش ؟ هدرک ادیپ اجک زا وروت -

... مداد شهب مدوخ -

؟ ؟یک اجک ؟؟ تدوخ -

دشابن نم زور و حلا نارگن ات مدوب هتفگن و هدرک ناهنپ وا زا هک ییاهزیچ

هشیمه لثم شندینش هکاب متشاد ار نیا راظتنا و متفگ یم دیاب ارحاال

هکنیا زا دوش تحاران و نارگن و دنک خیبوت هدش یدج رتگرزب رهاوخ دننام

متشاذگن شنایرج رد رتدوز ارچ

... ناتسرامیب -

؟ ؟یک ییاهنت ؟ ناتسرامیب یتفروت -

... هریمب ... مدوب هدیسرت شرسپ تدایع متفر زور نومه یادرف .. هرآ -

متفگ عیرس دریگب مارآ هکنیا یارب

! دشن دب ...حملا ادخب -

رد سفن و دیزرل یم میادص زور نامه هب دوب هدنادرگرب ارم شا یروآدای

مداد همادا هدرک ضغب درک توکس مخا هکاب اهر دوب هدش لفق ما هنیس

هک دوب نارگن یلیخ شردام مزور نوا ... هدموا شرس هیبالیی منک رکف -

... دیاش ... دیاش مدرک یم رکف ... تفرگ ومرامش

؟ یچ دیاش -
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تعرس هب شرس تشپ یدعب تارطق و دیکچ مکشا هرطق نیلوا هدارا یب

دش هناور

... یلو هتفرگ شرسپ رانک نووج رتخد کی ندوب زا ینارگن رطاخ هب دیاش -

و...و...اتح هدموا شرس نمبالیی رطاخب دیاش منک یم رکف االن...االن

...رُم... دیاش ... نتفگن مهب اال

تهب ازور نومه دوب شیروط هثداح نوا رطاخ هب ؟هگا هتچ یه -یه...

شرسپ رانک وت ندوب نارگن مشردام هام!؟... هس زا دعب هن ندز یم گنز

زیچ هی شاب نئمطم تغارس دموا یم رت دوز یلیخ هنرگ و هدوبن

!! تس هگید

دنک ممارآ ات درک یم ار شش تال مامت هک وا وهب متفرگ ارباال مرس نارگن

مدرک هاگن

توکس #دس_

۷۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

! هنووید یگیم ونیا هک شیدیدن یرتن وتکال هگم مشدعب -

تفگ و دیدنخ درک گنت ار شیاهمشچ

تنوشن زاحاال داوخیم یدیدزد ور هرسپ پاق دیاش ! مولعم اجک الزا صا -
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! هرایب اج وت حلا دایب داوخیم هیرهوشردام هچ هدب

مدرک کاپ ار میاه کشا مناتشگنا واب هدز دنخبل

هراد هچب و االًنز متحا یگیم هک هرسپ نیا ... هنووید -

؟ ینودیم اجک -زا

! تفگیم ونیا شرهاظ .. بخ -

تفگ یلا وس

؟ شرهاظ -

متفگ مدز یم دنخبل هک روطنامه

س دنچ و یس دیاش دوب لماک درم هی یلو ... هرسپ یگیم ...وت شرهاظ هرآ -

دوب شلا

دیبوک مرس یوت یشیامن حتلا وهب هدرب ارباال شتسد

تندیدزد پاق نیا اب ترس وت کاخ ... کاخ ینعی -

ار هناخ یاضف نامیود یره هدنخ راجفنا یادص دعب و دوب توکس یا هظحل

درک رپ

وا زا هک یریوصت نیرخآ دوب هتسناوت دنک ضوع ار حملا دش قفوم مه زاب

واب لر تنک نودب هک ردقنآ دنک رود منامشچ یولج ارزا مدید تکرش نآ رد

هب یا هرذ هک یهاگن اب شا یهت یاهمشچ ریوصت و مدز یم هقهق دنلب یادص

ار شمدید یرتن ردکال زور هد زا رتشیب زا دعب یتقو مه نآ دوبن نم

منک شومارف
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********************

تفگ هک ینامز زا مدوب هتسشن گنر یبآ یاه یلدنص یور کراپ زا یا هشوگ

تعاس مین هب کیدزن دشاب اجنآ تعاس رس امتح تشاد رارصا و دیآ یم

هاگن ما یچم تعاس هب راب نیمدنچ یارب تسا هدماین زونه و دوب هتشذگ

هب هیبش دنت ییاه مدق هکاب مدید ار وا مرس ندروآ باال ضحم هب مدرک

وسالم هداتسیا هک دسرب نم هب دوب هدنام یمدق یمدمآ متمس هب ندیود

متسد ات دوب هدرک زارد ار شتسد هک ردحیلا دزیم سفن سفن هک وا مدرک

داد باوج هدیرب هدیرب دریگب ار

یم ترذعم .. هتخیر مه هب یلیخ ... هنوخ عاضوا ... دیشخبب -سالم...

! همرگ ردقچ ... هوووا ... تمتشاذگ علطم ماوخ

دادیم ناکت ار شاوتنام ی هقی شرگید تسد واب دوب هتفرگ ار متسد

!! هزییاپ هبوخ -

هدز دنخبل و مدیشک نوریب مارآ دراد هگن نانچمه درک یم یعس هک ار متسد

مدرک نتسشن هب توعد ار وا

... دییامرفب -

متشاد یعس هک یناتسد و هدرک زارد تسد هرابود و تسشن مرانک نم هب ور

تفرگ تسد رد دنیبن ار شا شزرل ات منک شناهنپ رداچ ریز

؟ یدش لطعم یلیخ -

مداد باوج و هدز دنخبل
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مدموا هتعاس ...مین دایز -هن

دز بل هدنمرش و تشاذگ دوب شرگید تسد نورد هک متسد یور تسد

دادیب و داد اهای هچب لثم هدش هنکیم تیذا ردقچ ینودیمن ... مفساتم -

... اذغ باصتعا ...ای هروخیمن وراد ...ای هنکیم

ار وا نم هک راگنا دنزیم فرح یروج ارچ درک؟ یم تبحص یسک هچ هرابرد

هرهچ شمنیب یم تسا مود راب یارب حاالهک هک ردحیلا مسانشیم بوخ

یب یادصاب هرابود مدرک هک یتوکس باوج رد مدوب هدرب رطاخ ارزا شا

تفگ مارآ تیاهن

!؟ منک شراکیچ منودیمن ... هنزیم فرح روز هب یتح هدش نوغاد مچب -

یا هظحل دوب هدرک ضغب و هدیزرل شا هناچ هک تفگ یلا حرد ار شرخآ هلمج

ار مناتسد دش دنلب شنیف نیف یادص و دنادرگ نم هاگن تهج ارزا شتروص

و دناشوپ ار شتروص دیشک یم نوریب شفیک زا هک یلا متسد واب درک اهر

هچ زا تسا هدش هچ مدرک یم هاگن وا هب طقف ریحتم داد رس یدنلب قه قه

هب۳ کیدزن !! دوب هدشن بوخ شلا ح ینعی ؟ شرسپ دز؟ یم فرح یسک

نیا ارهب وا هک دوب دب شلا ح ردق نیا زونه روطچ درذگ یم ارجام نآ زا هام

متفر ناتسرامیب هب شتدایع یارب زور نآ رگم ! تسا هتخادنا زور و حلا

تسا هداد تسد زا یدایز نوخ طقف و یمندنک شدیدهت یرطخ هک دنتفگن

حاال سپ ؟ مدیدن یرتن ردکال وسالتم حیحص ار وا نم اهر لوق هب رگم

هناش تشپ و هدرک دنلب ار متسد هک ؟ردحیلا تشاد ینعم هچ اه فرح نیا

مدیسرپ ینازرل و هدیسرت ییادص اب متشاذگ شا

؟ هدش یچ ؟ نیگیم یچ -
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توکس #دس_

۷۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تفگ و تشادرب شتروص یور ارزا لا متسد دیشک هک یدنلب سفن اب

... تفر یم هک شحبص منود یمن تسرد مه مدوخ -

یور ار شلا متسد و دزیم قه ندز فرح نیب ام دیزرلیم مه وا یادص

دوشن دنلب شیادص ات تشاذگ یم شناهد

تفرگ سامت ماباب دعب تعاس هس ...ود دوب بوخ شلا ...ح تفریم یتقو -

... هناتسرامیب تفگ

زا هکنیا زا مدیشک یتحار سفن اما یدرمان یتح مه دیاش دوب یتفرعم یب

هب هک بالیی یارب و هداتفا یرگید قافتا و تسا هدوبن هثداح نآ تارثا

حلا ارهب وا متخود مشچ شتروص هب رظتنم مدوبن رصقم نم هدمآ شرس

شدوخ وهآ کشا واب دنک فیرعت تسا تحار هک روط ره ات متشاذگ دوخ

دنک ارخیلا

هن هنک یمن هاگن و بقع الً صا نویماک هدننار حلا صم هیلخت نامز راگنا -

حلا.... صم رپزا شتشپ هک یا هگید نیشام ...هن هنیبیم ... ومچب
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یادص دشاب دنلب شا هیرگ یادص دنک لر تنک ار شدوخ تسناوتن رگید

دز یم قه و دیشک یم دایرف دنک شلر تنک دناوتیمن دوب مولعم هک یدنلب

هدش.... هیلخت شیکی ...هک حلا صم رپزا نیشام ودات نیب ... مچب -

شخ شیادص درکیم هیرگ دنلب دنلب هتشاذگ شتروص یور ار شتسد ود ره

دوب هتشادرب

... هدش درخ شانوختسا -

نآ هک یا هدیزرو لکیه نآ اب دنمونت مدآ نآ مدرک شهاگن تام مدش هکوش

مدوخ !!زا هابتشا یراب هیلخت کی حاالاب دندشن شفرح رفنود نآ زور

یم هک یزیچ مناوتیمن مدیشک هک یتحار سفن نآ رطاخب مدیشک تلا جخ

مقح رد هک یگنادرم و فطل نآ اب یجان نآ درم نآ ینعی منک مضه ار دیوگ

دتفیب وا یارب یقافتا نینچ دیاب ارچ دراد یعضو هچ درک

وا هک حیلا نیا اب اما مدرک ضغب ... دروخ ناکت ... دیزرل ... تخوس ملد

دوبن یتسرد راتفر نم ندرک هیرگ تشاد

اما تسیچ تسرد وراک میوگب هچ ای مهدب ماجنا دیاب یراک هچ متسناد یمن

دیاب هچ مدیمهفن نم ارچ سپ دنهد یم یرادلد همه طیارش نیا الرد ومعم

هملک کی اب مه نآ مدیسرپ هک دوب یلا وس هچ نیا مدز ار فرح نآ هک میوگب

ای تسوا رانک متسنادیمن هک یساوح ای دوب ینارگن !!!زا کانتشحو ی

زا روز هب میادص متفرگ شوغآ اررد ووا مدیشک ولج ار مدوخ یمک شردام

دمآ نوریب ما هرجنه

؟؟! شعاخن -

اب هدیشک نوریب ملغب ارزا شدوخ برض هب دعب دزو شکشخ یا هظحل
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تفگ یدنلب نیه

...هن هنکن ادخ -هن...هن...

هدش هباپ نآ رد هک ینافوط دش رتمارآ هظحل هظحل شا هدش داشگ نامشچ

متفگ یمارآ دیشخبب هتخادنا ریز هب رس هدز تلا جخ نم دشو مارآ دوب

طقف فرح نآ اب میوگب هچ متسناد یمن اما منک شتسرد متساوخ

منادب ار شلا ح تماخو و دوش تحار ملا یخ متساوخیم

دزایاب یم فرح نم اب تسین مولعم تفگ یم شیادص نت داد همادا یتقو

شدوخ

هک مدیسرت و مدش تحاران ردقنآ نم ... یااااو ... مدرکن رکف شهب نم ارچ -

مدرکن رکف شهب ال صا

دیشک شوغآ هب ارم و دیخرچ متمس هب برض ...هب درک وطالین ثکم

شهب ال صا نم ... منونمم مزیزع منونمم ... ترکش ایادخ یاااو -

نم... ... مدرکن رکف

دنچ ددنخیم ای دنک یم هیرگ مدیمهف یمن دروخ یم ناکت ناکت و دیزرل یم

درک یا هراوهگ تروص هب شدوخ و نم نداد ناکت هب عورش ات تشذگ هقیقد

هک یتقو تسا هدش مارآ هک دوب صخشم اما تشاد همادا زونه شنیف نیف

مدز هک یفرح رطاخ هب ما یگدنمرش درک زاب نابز مارآ ییادص اب مشوگ رانک

دش رت گنرمک

یرکشان ردقنیا زور دنچ نیا یوت هک هشیمن مرواب ... منونمم تزا یلیخ -
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دوب نکمم مدرکن رکف الً صا ...اما اما مچب زور و حلا نیا رطاخ هب مدرک

!؟ هتفیب یقافتا هچ

داد همادا دنخبل دشواب ادج نم زا

شندرگ ، شعاخن ، شرس هن ناوختسا منوا هراد یگتسکش طقف -

نومه هشیم هگید سلا کی ات هام ۶ ًاتیاهن ... نملا س همه .. همه ... شرمک ،

دیاب تسین هشیمه یارب هک نیمه ... هراد وشدوخ یداع یگدنز و یلبق مدآ

.... یدرک یروآدای هک منونمم یتفگ هک منونمم ... منک رکش ار ادخ هظحل ره

یا هتشرف وت رتخد !! ایادخ

دز دنخبل میور هب هرابود نامندش ادج اب درشف شدوخ هب ارم مکحم هرابود

مرب ...ات منک تنومهم یزیچ هی تقوم هب رگنلت نیا رطاخ هب میرب وشاپ -

هرایم رد مغامد زا ومبوخ حلا حلا نوا وت شندید هنوخ

رگید تعاس ود دیاب متفگ وا هب هک تسا هدرک شومارف ینعی شفرح نیا

مشاب یرگید یاج

مرب دیاب نم ... ماوخ یم ترذعم -

دز شا یناشیپ هب یا هبرض تسد اب

یلیخ امتح مدموا رید هک منم یرب دوز دوب رارق دوبن مدای دیشخبب -خآ

تمنوسرب ...ایب هدش ترید

ار شرسپ میخو عاضوا و دنک یراز و هیرگ هک دوب هدمآ طقف دش؟وا هچ

طقف تشاد رارصا نآ هب ردقنآ هک یرادید نیا لیلد و دناسرب مشوگ هب
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؟ دوب نیمه

توکس #دس_

۷۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

لزان شرسپ رس هب وبالیهک مدوبن نم شرصقم متسناد یم رگید حاالهک

زا هچ مناد یمن دوب هدش رت بیجع میارب تسین طوبرم نم هب تسا هدش

ردقنآ دزیمن یفرح و دوب هدش هریخ منامشچ هب توکس رد هک دناوخ مهاگن

مدناشن وربا هب مخا یمک هدش بذعم هک

؟ هدش یزیچ -

تسکش ار شتوکس مفرح

تقو هک هگید زور هی رازب یلو ... یلو متشاد تاهاب یراک کی نم شتسار -

؟ ادرف ثمالً مینزب فرح لصفم یشاب هتشاد

دوب نامه دیاش دراد نم اب یراک هچ منادب تساوخیم ملد و مدوب واکجنک

هب مه وزاب مهد ماجنا شرسپ یارب ات تساوخ یم ناتسرامیب رد زور نآ هک

متفگ ریز هب رس هدنمرش منک شبیغرت نتفگ هب هکنیا یارب درواین نابز

نوتمنیبب هرابود منوتن حاالحاالاه دیاش هغولش مرس مکی نم دیشخبب -

فرح هب متساوخ یم دیمهف مه دیاش درک دادیب شتروص رد بجعت
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تفگ هدرک مخا هک شمروایب

؟ یدرک ادیپ ... یتشگ یم راک لا بند هک ؟وت ینک یم راکیچ هگم ؟ ارچ -هع..

راک لا بند هک تسناد یم اجک زا وا متفر او تدش هب داد هک یباوج زا

زا میقتسم و هتفرگ شیپ رد ندیمهف یارب ار شور نیرت تحار متشگ یم

مدیسرپ شدوخ

؟ متشگیم راک لا بند دینودیم اجک زا امش -

تفگ مامت یلا یخ یب واب تحار یلیخ

هدنورپ رسفا زا اجنوا یرتن کال متفر ریما هکاب هثداح نوا اب هطبار رد بخ -

یهانپ تکرش یدوب هتفر راک یارب زور نوا هک مدینش

اجنآ دوب هدیمهف هکنیا زا اما درک یم متحاران زور نآ یروآدای هک نیا اب

لا حشوخ ما هتخادناین رسدرد ارهب شرسپ دصق وزا هدوب یفداصت مندوب

متفگ دنخبل واب هدش

مشاب اجنوا دیاب هگید تعاس کی ... مدرک ادیپ یلو متشگ یم راک لا بند هلب -

؟ یراد هلجع هک راک رس یرب دیاب سپ ... مووها -

داد همادا دیدرت و کش نیبام یتلا وردح هدرک ثکم

!!... ینک یم ضوع وت ؟راک یچ هشب ادیپ رتهب قوقح اب رتهب راک هگا -حاال

؟ تسه یچ تراک الً صا
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شیب یتحار نیا هب تبسن یبوخ ساسحا ال ؟صا دوب تحار نم اب ردقنآ ارچ

ره ارچ متشادن تشاد نم اب مدید ار وا هک لوا ی هعفد یتح هک یدح زا

موشن وا یگدنز ریگرد وای منک لا وس هنایفخم مدرک یم یعس نم ردقچ

عاضوا االتو وحا و نم هرابرد تحار ردق نیا و دوب سکعرب وا یارب

حیرص مداد یمن ار شلا وس باوج رگا دوب بدا زا رود دزیم فرح ما یگدنز

دریگب حیرص باوج دوب رتهب و دوب هدیسرپ

لا وبند منک ضوع ومراک یدوز هب هک هنیا رب رارق هتبلا ... مکدوک راتسرپ -

مدرگ یم مه رتهب راک

دمآ یم شاشب هزادنا زا شیب رظن دشوهب زاب مه زا ناهگان هک شا هرهچ زا

هب مباوج ینعی درک نایامن ار شیاهنادند هک دمآ شک ردقنآ هک ییاه وبل

مین هک هرهچیا هکاب یداش ی هرهچ نامه اب تسا هدمآ شوخ شقاذم

تفگ تشاد توافت نامسآ ات نیمز مدید وا زا تاظحل نیلوا رد شیپ تعاس

؟ یراتسرپ اعقاو -

ار متسد تساوخرب مدینش ار شرکش ایادخ همزمز و متفگ یمارآ ی هلب

درک هارمه شدوخ اب کراپ یجورخ تمس وهب هتفرگ

! درگن راک لا بند هگید سپ -

توکس #دس_

۷۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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دیخرچ متمس وهب داتسیا مه وا هک مداتسیا هدارا یب

؟ ااارچ -

یراتسرپ هزات ... عیلا قوقح اب مراد تارب بوخ راک هی نم بخ -

... طقف ... تسه مه

متفگ کوکشم

؟ یچ طقف -

کرت وراکاالوتن یایب ینوتیم یک زا ینعی ... ینوتیم یک ...زا هکنیا طقف -

؟؟ ینک

؟ هلجع نیا اب ارچ -

مراد راتسرپ هب زاین االن نوچ -

! یروف یلیخ ...

دیاش ؟ دهاوخیم هچ یارب ار راتسرپ یمدش رتشیب مبجعت و تهب هظحل ره

هک وا تسا هتفرگ هابتشا ار بلطم و تسا راکتمدخ لا بند شا هناخ یارب

دهد ماجنا ار شدوخ یاهراک دناوت یم هک مه شدوخ درادن یکچوک دنزرف

داد لیکشت ار یلا وس تشذگ یم مرس زا هک ییاهرکف ! راتسرپ هب یزاین هچ

دش یراج منابز ورب

هب زاین هک امش راکتمدخ هن راتسرپ متفگ ! نیدش هجوتم هابتشا منک رکف -

؟ دیراد ... دیرادن راتسرپ
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داد باوج یدج

!! راکتمدخ هن راتسرپ یتفگ .. مدش هجوتم -

تفگ ثکم اب

ماوخ یمن مدوخ یارب -

؟ یک سپ -

یایب رتدوز هچ وره یایب مرسپ زا یراتسرپ یارب ماوخ یم ... مرسپ یارب -

رتهب

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

مدیمهف یمن ار الحملا صا دوبن شوخ حملا نونکات شیپ تعاس کی زا

یتسرد لر تنک ما هدیسرت یتح دیاش وای تحاران ای ما ینابصع متسناد یمن

باوج نتفرگ و نم تمس زا تسردان راتفر ثعاب نیا و متشادن مراتفر یور

ساال لزنم تمس وهب مدرک کرت ار نز نآ هک یتقو زا دش وا تمس زا یرتدب

تهب رد مداد در باوج مه مندناسر یارب شرارصا وهب مدمآ یر

دوب اهنت هک ردحیلا لزنم رد ساالیر یاقآ ندید مدرب یم رس هب شیاه  فرح

نیا زور هب هچ ار مسرت دیاش وای درک رتشیب ار متهب دیشکیم ارم راظتنا و

تسد مساسحا و زغم ندرک ریگلفاغ یارب همه زورما ارچ ؟ دوب هدمآ اهمدآ

هک متسناد یم نوچ دیاش درک مبجعتم سرت زا رتشیب ! دندوب هدش تسد هب

هکنآ اب یمدنک راک شیارب هک دروایب یسک رس هب بالیی تسین رارق زگره



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ندز فرح یارب شرارصا نیا زا اما دوبن نکمم ریغ ایند نیا رد زیچ چیه

درک رو هلعش ار یشتآ منورد دروآ نابز هب هک یلوا مجالت مدروآ یمن رد رس

هک یمیقتسم هلمج و دورو هب فراعت زا دعب دوب هدز نز نآ ار شا هقرج هک

ار شراظتنا هک دوبن یزیچ الً صا شمود هلمج داد نیسای ندوبن زا ربخ

یلو ما هدرک شواکجنک ما هدز هک ییاهفرح اب متسناد یم دیاش متشاد

دسرپب یلا وس ای هدز یفرح شا  هرابرد میقتسم دهاوخب مدرک یمن رکف زگره

رس شدنزرف اب نم ندوب اهنت ی هناهب اتهب دنزب شا یگدنز و راک زا یتح ای

دروایبرد میگدنز زا

تسین هنوخ نیسای ... مایم االن نینیشب -

راظتنا دوب هدز مکشخ رد مد روطنامه نم و تفر یم هناخزپشآ تمس هب

ار ندنام رتشیب تعاس کی یارب دیکات و مرارف رطاخ هب خیبوت و شندوب

؟؟؟ تیعضو نیا اما متشاد

؟ تسین -

یور زیر مخا و تخادنا باال هناش هدش هنیس هب تسد و دیخرچ هداتسیا

تسشن شتروص

؟ نیراد یلکشم ... تسین -هن

توکس #دس_

۷۵_ تراپ #
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

نآ زا هک یسرت هب ًامیقتسم مدرک سح ال ماک ار شراتفر یکالمو هنعط

یتس وابژ دیزرل شفرح زا مدوجو هک نآ اب دوب هدرک هراشا مدوب هدز فرح

مخا اب اما مراذگب رارف اپهب رتعیرس هچ ره تساوخیم ملد دوب هتفرگ هک

متفگ یرهاظ سفنب دامتعا اب هتخادنا شا هناخ فارطا هب یهاگن

... تسین حاالهک ماجنیا االن نوا رطاخ هب مراد هک هلب -

متفگ هتخادنا یاباال هناش شدوخ لثم

مریم -

هب بجعت زا هک مدید متشگرب رد تمس ارهب مدوب هدمآ لخاد هک یمدق دنچ

ورف سرت زا ملد دیآ یم متمس وهب هدمآ رد شراکبلط زاحتلا تعرس

ما یلبق یاه  فرح زا مناد یمن مهدن ناشن ات مدرک ار تالمش مامت اما تخیر

هارمه یلا یخ یب وحتلا هدش گنت نامشچ نآ زا اما دوب هدرک یتشادرب هچ

تشاد ار مشیوشت و ندش هچاپتسد راظتنا هک دوب صخشم مخا اب

هک ار یشفک دشاب رت طاتحم و هدرک مک ار شتراسج دش ثعاب ملمعلا سکع

هریگتسد یور ار متسد و مدیشوپ ار مدوب هدرکن شتفج و هدروآرد لا یخیب

لبق و هدرک لمع عیرس یلیخ متسناوت یم مورب و هدرک زاب اتردار متشاذگ

دمع هب اما مورب اجنآ زا دهد ناشن یلمعلا سکع ای دنزب فرح دناوتب هکنآ زا

منت یور هک یدرس قرع مامت اب مدرک مک شا یتخس مامت اراب متعرس

یاج اتهب منک روبجم ار مدوخ ومه ممارآ و هدیسرتن دنادب مه ات تسشن

هدزن بیسآ نم لا حب واات منزب ار مفرح و هدنام رابکی نتخیرگ راب نیدنچ
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ار مدوخ تشاذگ رد یور ار شتسد رد ندرک زاب زا لبق داتسیا مرانک دوب

اما دیاش ار وا متفرگ دوخ هب یدج حتلا مدرک مخا و هدیشک بقع یمک

مرازآ شا یکیدزن مدوب هدش لوه منزب لوگ متسناوت یمن هک ار مدوخ

حاال مرهاظ ظفح اب مدرک یعس اما مدرک سح ار مرمک ندیزرل یتح یمداد

تباث ییاج و دزرلیم مهاگن هکنیا متسنادیم هک ردحیلا دشاب یداع مت

نآ یاج هب دوب هدش ثعاب مراتفر دوجو نیا مااب هدیسرت ینعی دنامیمن

دوش حیضوت ناماد هب تسد هیلوا تراسج

هشابن نیسای هک الهمز منزب فرح نوتاهاب دیاب ... نینک ربص -

تفرگ لخاد تمس ارهب شرگید تسد

... ًافطل -

تشادن هنعط تفرگ شا هدیدان دشیمن هک یتشادرب رد یشهاوخ شنًافطل

مدرکیم شهاگن مخا اب نانچمه و مدروخن ناکت اما درکیمن هاگن هریخ

منکیم شهاوخ ... نیئامرفب -

تشذگ یدورو یورهار وزا تفر هک یمدق دنچ داتفا هار هب نم زا رتولج

مدق لخاد تمس هب یتقو تخود مشچ نم هب رظتنم و هداتسیا هرابود

نیا ندش مامت رتدوز یارب رابجا هب تفر هناخزپشآ تمس هب هرابود متشادرب

متفگ تیعضو

! مرب دیاب ... مینزب فرح رتدوز ًافطل هشیم ... مروخ یمن یزیچ نم -

هک شهاگن یگشیمه تنطیش داد ار مباوج و دیخرچ متمس هب یتقو

دوب هتشگرب درک یم شرسپ هیبش ار وا بیجع

مهاالن امش دایم هگید تعاس کی ات نیسای نمضرد ... مروخ یم نم یلو -
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دیشاب اجنیا دیاب یتقو دیربب فیرشت نیاوخیم اجک مسرپب هشیم نیراکرس

؟

دهد همادا دش ثعاب متوکس

هب هسرب نیسای مه ات مداد ماجنا دنت رود یور وراک ات رازه حبص -زا

امش! هب مسرب مدوخ مه شراهان ِینومهم

دوب هناخزپشآ رد رگید حاال

دایم مباوخ بیجع منومب ماهاپ ور بش ات منوتب هک مروخب یزیچ هی دیاب -

مدیباوخن ال صا بشید

رگم یمندز فرح زگره ًابیرقت تسا هدیباوخن هک داد یم حیضوت نم هب ارچ

یمن وا هرابرد یزیچ نم و دیسرپ یمن نم زا زیچ چیه وا نیسای هرابرد

هتشاد تیمیمص و یتسود سح راتفر نیا اب تساوخ یم دیاش متسناد

ردحلا هک وا وهب مداتسیا نپُا هب هیکت اب متفر هناخزپشآ تمس هب مشاب

مدوب ییاریذپ رد زونه شدوخ یخلا هب مدرک هاگن دوب هوهق ندرک تسرد

تفگ دنلب هک

؟ نیروخ یم هوهق -

تفگ یمارآ یادص اب رابنیا دز دنخبل مندید اب تخادنا هاگن نوریب تمس هب

؟؟ نیروخیم -

دسرب رظنب یعیبط مراتفر مدرکیم یعس متسشن یلدنص یور هتفر رتولج

متفگ یدج یلیخ مداد ناکت فرط ود ارهب مرس

مروخ یمن یزیچ نم هک متفگ -
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تنیباک یور تشپ ارزا شیاه تسد دز هیکت شرس تشپ تنیباک هب

دنادرگ اپ یور اپ تشاذگ

هرارق ... منود یمن ؟ ارچ ... دیرادن وملصوح ... دایم نوتدب اهدرم ام -زا

اب هگید یلو ... منود یمن منوا ؟ اااارچ نیدرگب راک لا وبند نیاین هگید

؟ نیراد ... نیرادن لکشم هک نم هنوخ وت ندروخ

توکس #دس_

۷۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

شنت ارزا شرس تساوخ یم ملد تخادنا باال هناش شت مجال نیب راب ره

!؟ دیشکیم فرح و دیسرپ یم نم زا سوسحمان تشاد االنثمال منک ادج

هک ؟ردحیلا موشیمن شراک ی هجوتم دنکیم رکف مراد هک ییادص رطاخب

متفگ یلا یخیب اب مدروخیم صرح

! مرادن هک همولعم -

! منک یمن رکف -

؟؟ وطچ -

تفگ دوب لوغشم هک روطنامه
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! نیدروخن ماش و راهان تفگ نیسای مدینش مدموا هک بشید همدای -

دیخرچ متمس هب

؟ هتسرد -

تساوخ یم دوب هناریگ چم بیجع شندز فرح نحل و ندرک هاگن لدم

یم ناشن هک هچنآ زا رتشیب دنامهفب نم هب هکنیا ای تسه شساوح دیوگب

مشوخ ای مسرت یم اهدرم شدوخ لوق هب اهنآ وزا منارگن و برطضم مهد

دایمن

دهاوخیم دیاش درک ما ینابصع بیجع مود دروم هب ندرک رکف ارچ مناد یمن

هب بل شا هناخ رد هک تسیا  هزادنا هب وا زا مسرت تدش هک دیوگب نم هب

باوج دیاب تسا نیمه شیاهبل یور دنخزوپ نآ لیلد و منز یمن یزیچ

تسین بیع یب دایز مه شدوخ دیمهف یم یتح تفرگ یم ینکش نادند

بناوج ندرک تیاعر و دشابن بیع الًمه صا دیاش هک ارم بیع ردقنیا هک

مکلا رد دنراد وا لا ثما هک یراتفر اب مه نآ دروآ یم میور هب تسا طایتحا

متفگ یرهاظ شمارآ

دوب لوغشم منهذ بخ -

؟ ارچ -

شرسپ اب شا هطبار ردقچ متسنادیم بوخ متخادنا باال هناش لا یخیب

دوب هتفرگ فعض هطقن هک وا لثم تسا مهم شیارب

رود شردپ مشخ سرریت زا ور هچب هی یروطچ مدرک یم رکف متشاد نوچ -

مراد هگن
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یور ابیرقت ار هوهق ناجنف ود یواح ینیس درک رییغت شهاگن حتلا ینآ هب

مهب ار مندب متسیس مامت نآ یوب یتح دیآ یم مدب هوهق زا ردقچ دیبوک زیم

دزیریم

؟ هیچ نوتروظنم -

متشادن یروظنم -

مفرح رطاخ هب هک یمشخ حوضو هب تفر بقع یمدق دزو رمک هب تسد

و هاگن رد درک یعس مدید یم دوب هدنازوس ار وا هتفرگ ار شدوجو ی همه

هداد ناشن ابوا یتبحص مه راب دنچ ی هبرجت اما دشابن صخشم شتاکرح

دنخزوپ درک دهاوخ رییغت شیادص نت هک مدوب نئمطم ... دناوت یمن هک دوب

دوب نم ندرک هرخسم و ندیدنخ هیبش رتشیب هک دز یراد ادص و دنلب

منزیم بیسآ مرسپ هب نم نیگ یم نیراد حضاو یلیخ ؟ نیتشادن یروظنم -

مدوب راجفنا هب ور وا زا رتشیب هک ردحیلا مدز یلا یبیخ ارهب مدوخ مه زاب

مشاب هدز یفرح نیچمه منک یمن رکف ... ًادج -

دیشک داد ینابصع

!! نیتفگ ونیمه اقیقد نیدز ارچ -

مدز داد مه نم

متساوخ مسرت یم امش زا نم دیتفگ حضاو یلیخ مه امش نوچ دیاش بخ -

هسرتیم رتشیب یلیخ نوترسپ سپ مسرتب امش زا نم هشاب رارق هگا دینودب

! دیرادن نوتراتفر یور یلر تنک و دیتسه ینابصع یتقو ًاصوصخم
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اررد ششداد و منزب داد منک ثحبورج دشابوا ثعاب یزیچ هچ مناد یمن

دوش یم هچ دهدب تسد ارزا شلر تنک ًاعقاو رگا مدرک یمن رکف ارچ مروایب

شثعاب متشاد نآ ظفح رد یعس هک مرهاظ یتحار مدز داد تحار ردقنا ارچ

؟ دوب

هدزن یفرح نیچمه دیوگب درک یم یعس دشاب تسرد شراتفر درک یم یعس

دنلب دیوگب دیاب هچ هک دناد یمن دوب صخشم تسا هدرکن نم هب ینیهوت و

تفگ نشخ و

مدزن یفرح نیچمه نم -

مداد شلیوحت ار شدوخ فرح

نیتفگ ونیمه اقیقد -

دیشک دایرف رتدنلب

متفگن -

زیم یور مکحم ار متسد هداتسیا مدنار بقع ار مسرت ی همه هظحل کی رد

مدز دایرف یدنلب اتبسن یادص اب مدیبوک

ساالیر!! یاقآ نینزن داد نم رس -

باالو شا هنیس ندز دایرف رطاخ هب تسشن شتروص یور یظیلغ مخا

هب شا هناخزپشآ زا ییوس وتمس ره وهب هدز رمک هب تسد دش یم نییاپ

رارف هدیسرت دیاب وا رظن زا تشادن ار شراظتنا درک یم هاگن نم زج

رابنیا و مدوب هتفر زاحلا لبق ی هعفد روطچ متسنادیمن مه مدوخ مدرکیم

ما هدیسر راجفنا زرم هب
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توکس #دس_

۷۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

شیپ اررد جورخ هار مینزب فرح مه اب میتسناوتیمن ام دوب یفاک مرظنب

ار میاهمشچ دشاب هدز دگل مرس هب یسک راگنا درک یم درد ما یناشیپ متفرگ

دس ار مهار دق مامت و تفرگ ار مهار یولج ناهگان مدرشف یم مه هب درد زا

درک

؟ نیریم اجک -

متخابن ار مدوخ دوب هدش رتشیب شتکرح زا مبارطضا هکنآ اب

مرب نم دیرازب ... هرادن یا هدیاف امش اب نم ندز فرح -

کرت ار اجنآ هنامرتحم مدرک یعس و دوب هدرک ارخیلا ملد هت یمک شتاکرح

تشادن رب تسد اما منک

!؟ نوتلا ح نیا اب نیرب نیاوخیم اجک نیزرلیم نیراد ... نینیشب نیرب -

هزاجا شدوخ هب هک شراتفر زا دایز مشخ مدوب هدیمهفن ار مشزرل روطچ

رکف هچ وا دوب هتخادنا هزرل ارهب مندب دشکب کرس ما یگدنز رد دوب هداد

ما! هدیسرت درک؟هک یم
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! هتینابصع زا تسین سرت نیشاب نئمطم رانک... نیرب -

! نیدوبن ینابصع هگید دیاش مدیم حیضوت نم نینیشب امش هشاب ... هشاب -

ساالیر یاقآ ًافطل -

داد ناکت فرط ود ارهب شرس مارآ و سوسحمان

منک لح ومهافت وس نیا دیاب ... نیرب مراذیمن مینزن فرح -ات

رارکت هب رجنم طقف اجنآ نداتسیا و منامب میاهاپ یور متسناوت یمن رگید

نپا هبل ارهب متسد دوبن لزنم رد نیسای هک یتقو مه نآ دش یم لبق هثداح

دنک مکمک تساوخ یم دمآ ولج شناتسد منامب اپرس ات مدز

... منک نوتکمک نیرازب -

هک یقافتا هب رکف زا زونه مداد ناشن لمعلا سکع عیرس ما یناوتان مامت اب

مدیزرلیم هدرک خی مندب دوب هدرک اجباج ارم ووا دوب هداتفا شیپ هعفد

منوت یم مدوخ ... تسین -ال...المز

متسشن یلدنص یور هرابود متشگرب ار هتفر شیپ یاه مدق وا هب انتعا یب

هک یا هوهق ناجنف تمس ارهب متسد ًاراچان مورب زاحلا مدیسرتیم

و دیشک بقع ار نآ هناتخبشوخ هک مدرک زارد دشاب نیریش مدوب راودیما

تشاذگ میور هب ور تسا هویم بآ تفگیم شیاوتحم گنر وبو هک یناویل

یور کلپ تشذگ یقیاقد مدیشک رس ار ناویل همین وات هتشادرب ثکم نودب

ناویل رود نانچمه مناتسد مدوب هداد هیکت یلدنص یتشپ وهب هدرشف مه
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ار میوربور یلدنص مدیشون یم هعرج هعرج ار شا یقبام دوب هدش هقلح

زا یا هملک ار توکس ... درکیم هاگن نم هب توکس ورد دوب هدرک لا غشا

مدرک یعس هدز تلا جخ نم و تسکش تشادرب رد ینعم رازه هک وا بناج

مرواین مدوخ یور هب

؟ نیرتهب -

دوب شدوخ حملا رصقم یلو دوب یئورپ مداد هک یباوج

مدوب بوخ ملوا -زا

تفگ هدز دنخبل

؟ مینزب فرح -

متفگ یمسر و کشخ

... مدیم شوگ دییامرفب -

هب زاین منک رکف هدموا شیپ تاقافتا ...اب بلطم لصا رس مرب هرتهب -

یلیخ مدا هی هکنیا زج هب مسانشیمن ورامش نم ... تسین ینیچ  همدقم

ونم یخلا نوتندوب دامتعا لباق وزا درک یفرعم انشآ و نئمطم

نوتزا نیا زا ریغ نم نیدوب اجنیا هک یتدم مامت ...وت بُخ ...و درک تحار

؟ زورید ... یلو مدیدن

مریگب ار شفرح همادا نم دش ثعاب شتوکس

مدرک هدافتسا ءوس نوتدامتعا ؟زا مدرب ومدوخ یوربآ زورید ؟ یچ زورید -

؟

تفگ رگ هذخاوم
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نیسای و نم هب شا هیقب بخ دش...و مومت زورید نومه زورید هلئسم -هن

... هطوبرم

لا بند هب متسین ندمآ هب قاتشم رگید مدوخ هکنیا اب مدرک ساسحا ارچ

نم هب شا یدج تروص اب مخا هکاب روطنامه تسا مندماین یارب هناهب

داد همادا دوب هدش هریخ

هابتشا امش مدیاش مدنوسر هابتشا ومروظنم نم راگنا ... زورما هلئسم -اما

نوتاهاب اهنت نیسای روضح نودب ات اجنیا نیایب متساوخ زورما ... نیدیمهف

یلو ... یلو تسین امش رازآ مدصق منک تراسج ماوخ یمن ... منزب فرح

مرظن ایامهب نم ؟... دایم نوتدب نم زا ارچ منودب ماوخ یم ... ماوخ یم

ت نیدوب اجنیا هک یتدم مامت ؟؟...وت دایم  نوتدب اهدرم زا ارچ هرادن یقرف

هک دوب تروص نیا رد نوچ نیسرب نوتراک هب شمارآ اترد مدرک الش

هکالهمز نیتفگ یزیچ امش زورید ... زورید یلو تشاد شمارآ مه نیسای

؟ ارچ منودب

توکس #دس_

۷۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یزاب ناویل ی هراوید اراب مناتشگنا توکس رد طقف نم و دزیم فرح وا



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دوش مامت ای متساوخیم طقف مدوب هچ رظتنم منادیمن مدرک یم شوگ هداد

هک ییا هناهب منک ادیپ منتفر رتدوز یارب یا هناهب مناوتب هک دیوگب یزیچ ای

خیبوت هن دشاب حیجوت

هنوخ وت امش اب وشتقو زا یمین نم رسپ ...! هنیا نوتدید ارچ منودب دیاب -

! هشب لقتنم شهب امش زا هنکمم هک مشاب یراکفا نارگن دیاب نم هنک یم رس

بیصن یرادناج ی هدیشک یتح ای مدیشک یم دایرف مدشیم ینابصع دیاب

شرسپ ارهب مراکفا هک دنکن رکف رگید ات مدرک یم شا هدش ویش تروص

هب نم زا ندیشک فرح یارب و یمندنک رکف رگا یتح وای منک یم لقتنم

ار شتارج هک دروایب نابز هب هک دنکن ادیپ ار شتارج رگید تسا هدروآ نابز

تفگ یدج دش... وطالین هک متوکس متخود مشچ وا هب طقف ... متشادن

؟ متفگ یچ نیدینش -

مداد ناکت ار مرس

؟ تشادن باوج -

متفگ یرهاظ یشمارآ اب هدیشک ناویل اب یزاب زا تسد

هب مراکفا هگید .. سپ مدب همادا مراک هب اجنیا تسین رارق هگید یتقو -

یعس زگره تدم نیا وت تحار نوتلا یخ مه امش ... تسین طوبرم یسک

نومه هگم... مدزن فرح شزا زگره و منک لقتنم نوترسپ هب ومراکفا مدرکن

دیدیمهفن تسرد مه امش دوخ یتح هک متفگ نوتدوخ هب هک یا هلمج ات دنچ

۷سهلا نیسای هب هسرب هچ

تفگ مخا واب دیشک ولج یمک ار شدوخ
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! مشب هجوتم نم ات دیگب امش بخ -

منود یمن -المز

؟ ارچ -

... هگید تسین رارق نوچ -

دیرپ مفرح نایم راکبلط

؟ دینک راک اجنیا تسین رارق هگید هتفگ یک -

... هگید و مراک لا بند هک متفگ نوتهب نم -

درک رارکت هرابود ار شراک و دوب کالهف

مدرکن لوبق زونه نم یتقو ؟ مووه ؟ مدرک لوبق نم هگم یلو دیتفگ امش -

؟ ینوتیم ! یرب یراذب یروجنیمه ینوتیمن امش هک

تسا نکمم هکنیا اب مدروآ نابز ارهب دش یم نییاپ باال منهذ رد هک یزیچ

دوش رت ینابصع یتح ای دجنرب

ساالیر...هک یاقآ متشاد امش اب هام کی دادرارق ودات نم -

هگید هک تسه یزور دنچ هدنب ًامسر و متسبن وموس دادرارق دش... مومت

متساوخ زاب دینوت یمن امش مرب االنمه نیمه هگا و منک یمن راک امش یارب

دینک ادیپ یا هگید راتسرپ دینوتب امش ات مدنوم یلو ... دینک

رارق یتقو مدز ار فرح نیا ال صا ارچ مناد یمن مدروآ نییاپ ار میادص

راک اطخ و هدنمرش مدآ لکش هب راکبلط حتلا نآ زا یلو مریگب یدج تسین

مدمآ رد
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مرب دیاب رتدوز و مدرک ادیپ دیدج راک هی زورما نم... نمض -رد

دیراب یم شنامشچ زا یگف دشکال یم رتشیب هظحل ره شمخا

؟ ًاعقاو -

... زورما نیمه هلب -

ندش رید زور دنچ رطاخ هب نیاوخ یم اعقاو امش ... دوبن نیا مروظنم -

؟ هیدرمان ؟نیا دیرب و دیدنبن دادرارق

لا بند هک متفگ مرب... دوب رارق لوا زا تسین ندش رترید زور دنچ رطاخ -هب

مراک

هک نم دیریم دیراد اوعد رطاخ هب همهفن نتفگ نیسای یولج هک ونوا -

موس هام لوا زور نومه هگا !! دینزب ملوگ نیاوخ یم هک متسین نیسای

دیرب راک ندرک ضوع ی هنوهب هب نیتسنوتیمن هکاالن مدوب هتسب و دادرارق

هگرب نم منک یم وراک نیمه االمن دیدرک یم ربص موس هام نایاپ ات دیاب

... ودادرارق

ی هن اما مدش هدز تلا جخ متفگ هک یغورد و شفرح زا هکنیا دوجو اب

دراو یرگید رد زا دش جراخ هک تهب زا درک تکاس ار وا هک متفگ یمکحم

دش

؟ هشیمن گنت شارب تلد ؟ یرب یراذب اهنت ونیسای دایم تلد امش -

یم منم هشابن هناردام مشاب مراتفر بقارم نیتفگ نوتدوخ ساالیر یاقآ -

.... ماوخ

یاه فرح هب نیدرک هلیپ االن نیدادن شوگ فرح تقو چیه حاال... بُخ -

نم
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منومیم زورما نیمه طقف مرب دیاب منوتیمن نم هش... یمن -

یگف ،کال تینابصع دز... یخرچ تفر رانک زیم تشپ وزا داتسیا شیاج رد

هک دوب صخشم ال ماک دید وا رد اجکی یمدش ار همه ینادرگرس ، ریحت ،

منامب تسین رارق رگید میوگب وا هب کر ردقنیا هک تشادن ار نیا راظتنا

دنک ادیپ یرگید راتسرپ هک ینامز ات یتح

توکس #دس_

۷۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تفرگ رارق میوربور راکبلط دشو رمک هب تسد هرابود

منک ادیپ ویک تعرس نیا اب نم یگیمن وت رتخد !؟... منک راکیچ نم -حاال

؟ هنکیم لوبق هگید ویک قلق یدب هچب نیا الً صا ؟... نیسای شیپ مرازب

هک دوب هدرک گنرمک شیارب ار شلیلد منتفر و نیسای یارب شا ینارگن

درک اهر ال ماک ار هلئسم

تفگ دشاب هدروآ رطاخ هب یزیچ ناهگان راگنا

؟ یتسبن داد رارق هک دیدج راک یارب مگیم -

-هن...

منک ادیپ ور رفن اتهی مراد تقو رتشیب مکی نم یروطنیا ... هبوخ بخ -
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... شارب

میآ یمن هاتوک هک تسنادیم دیاب تسا هناهب لا بند هک مدیمهف یم

هشیمن ساالیر... یاقآ -هن

دیرپ باال میاه هناش هک دز داد

هشیم یچ هن؟ نیگیم مگیم یچره ؟ارچ نینک یم یروجنیا ؟ارچ هیچ -

زا نیاوخ یم عیرس ردقنیا ارچ هام... دنچ یتح ای دینومب رتشیب زور دنچ

؟ هنتفر روج هچ هگید نیا ؟ نیرب اجنیا

حلااال یارب دش یم هک دوب اوژهیا نیرتهب لصاتسم و دوب ینابصع ًاعقاو

دروآ نابز هب شن

ریصقت هگم مدعب ؟ ننک یمن تاریخ اولح هک اوعد ؟وت متفگ یچ نم هگم -

نیع منزب فرح هملک ودات متشادن هک بیغ ملع ...! نیساسح امش هک هنم

حبص ات بشید منک؟ راکیچ ور هچب نیا نم ؟حاال یریم یرپیم کالغرپ یزاب

؟ یمهفیم ال صا امش ... هدرک مدیدهت مه حبص ... تشاذن باصعا نم یارب

هلمج کی هب اهنت شلا ح نیا زا رارف یارب و مدینش ار شیاه فرح مامت

مدرک هدنسب

منز یم فرح شاهاب نم -

دیشک االیی بدنلب فووه
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؟ هراد هیاپ تغرم -

متفگ هدش ریز هب رس

... ًافطل نیشاب نیزگیاج لا بند طقف امش -

... هشاب -

دوب کوکشم شنتفگ هشاب حتلا

! یریم طرش کی -هب

متفگ تیدج اب

مرب منوتیم االمن نیمه نم دیرازن طرش نم یارب -

تفگ لا یخیب

منک یراک منوت یم ماوخب هگا مراد هتفس امش زا نم هک دیدرکن شومارف -

... یلو دینک اضما ار دیدج دادرارق و دینومب هک

میاج زا دوشن جراخ مناهد زا یطوبرمان فرح ات مدرشف مه ارهب میاهنادند

متفگ صرح واب متساخرب

دینک هدافتسا اه هتفس نوا زا مه امش مریم االن نیمه -

مدینش ار شتوهبم یادص مدرک تشپ وا هب هک نیا ضحم هب

! مدز سدح تسرد سپ -

مدرک هاگن وا هب مشخ واب مشچ ی هشوگ وزا هدز یخرچ مین

الً صا اه هتفس نوا غلبم یتح ؟ هتسرد نیرادن زاین راک الهب صا امش -
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رتهب هک دینک یم ...راک طقف نوتدوخ لوق ؟هب هتسرد هرادن یشزرا نوتارب

؟ دیسیونن همه یاپ ورفن هی هابتشا هک دینک یگدنز

اما متفر او درب یپ نآ هب مراتفر رطاخ هب هظحل کی رد هک یتقیقح زا

متخابن ار مدوخ

و مدرک دامتعا امش هب نم هک هنیا مهم تسین مهم اهمدآ ندرک راک لیلد -

یم... امش یلو مداد هتفس نوتهب

تسین یلکشم -

؟زا یچ اوژه مدیمهفن ار شروظنم نم و دوب هدیرپ مفرح نایم مه زاب

دش جراخ مناهد

مایم االن دینک ربص هقیقد دنچ -

راوتسا و مکحم شیاه مدق تفر شقاتا تمس دشوهب جراخ هناخزپشآ زا

نم تمس ارهب نآ هک تشگرب تسد رد یتکاپ اب هقیقد دنچ زا دعب دوب

تفرگ

اه! هتفس ... دییامرفب -

هب ووا متفرگ ار تکاپ هدرک زارد تسد شا یناهگان رییغت نیا زا بجعتم

تفر دحاو رد تمس

دیرب رتدوز نیتساوخ هگا مایم رتدوز مبشما مرایب ونیسای مریم -

هب تفرگ ار هریگتسد هک ینامز دیشوپ ار شیاه شفک و تشادرب ار چیئوس

تخادنا هدنام جاو و جاه نم هب یهاگن دیخرچ متمس
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ظفاحادخ .. نونممزور دنچو هام ود نیارطاخ -هب

تفگ صرح اراب زور دنچ نآ ردقچ

توکس #دس_

۸۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

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

؟ ینک یم یخوش -

نیا دوب هدیمهف دوب هدرک مرت کالهف اهر تشرد و زیر وساالت و مدوب کالهف

هجوت مه تایئزج مامت ماوحاالهب هدرک ناهنپ وا ارزا ییاهزیچ هچ رخاوا

زا یضعب اما مدوب هداد حیضوت ار زورما تاقافتا همه هکنیا اب داد یم ناشن

... دمآ یم باسح هب چیپ هس ریگ رگید شت وساال

یم دقچ یدروآرد وشروش ینک یم یخوش یچ ینعی ... اهر یاو -

درک یظفاحادخ ماهاب و داد ور هتفس ؟... یسرپ
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؟ یره ینعی -

رت هنامرتحم طقف اه... هیام نیمه وت یزیچ -هی

؟ یروطچ -

نیسای شتبحص فرط هتبلا ندموا زا لبق تفرگ سامت هنوخ ...اب فووه -

مرب منوت یم نم و هسر یم هگید هقیقد هد ات هگب نم هب تساوخ دوب

ااه! هنیبب وتتخیر یتح هگید هقیقد دنچ تساوخ یمن ینعی هوا... هوا... -

وکال ینابصع یباسح ار ساالیر دوب ابوا قح داتفا شا هلمج اب میاه هناش

وهب حیضوت نودب مدرک شیاهر یدرمان مکلا رد تیاهن ورد مدوب هدرک هف

ابوا قح مشاب هتشاد دش یم یرگید راظتنا هچ شمدناچیپ شدوخ لوق

ار مراک متساوخ یم متفگ طقف و هدرک روصت نیسای نوچمه ار وا دوب

یتح منتفرن لیلد تسا غورد میتسناد یم ود ره هک ردحیلا منک ضوع

هدش وربور ابوا یلیخ متساوخ یمن رگید طقف دوبن حضاو مه مدوخ یارب

موش اهنت ابوا مشاب روبجم یهاگ دنچ ورهزا

منابز رابنیا دیاش هک منک ناحتما رگید ییاج ار مسناش هرابود مداد حیجرت

موش اجنآ کرت هب روبجم هرابود هک دیوگن یزیچ یزوسلد رس زا عقوم یب

هن؟ مدرک یدرمان ... تساوخیمن هرآ -

! یدرک یگنووید -هن...

؟ ارچ -

یتشگرب هرابود حاال یدموا رانک شهاگ هب هاگ ندوب اب تخس یلیخ نوچ -

و تفر نودب تولخ دقنا ... یراک نیچمه هش یم ادیپ اجک هخآ ... لوا هنوخ
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مدرک ادیپ ور راک نیا تارب ات متشگ یلک ... دمآ

ار تبحص تهج و هدمآ نوریب درس و هدرم لد حتلا نآ زا مدرک یعس

ار مدوخ میدوب هدرک هیکت جات وهب هتسشن تخت یور ود ره منک ضوع

هب هدز هیکت شرس ارهب مرس مدنابسچ شا هناش هب هناش هدیشک ولج یمک

مداد هناکدوک یزان میادص

! دوب رتهب یلیخ حملا هتقو دنچ نیا ؟ یدرگرب مزاب هشیم ینامام -

موش اپ هلک دوب کیدزن هک تساخرب شیاج زا برض هب

!! مشدعب مدرگب شلا بند نم یدرک لو وتراک وت ! هگید یرخ .... هشیمن -هن

؟ یراد عفالًراک هک وت

دزو یثیبخ دنخبل دوب صخشم میاهمشچ زا متریح دنزیم فرح راک مادک زا

تسشن میوربور تخت هبل

هگم یدرک تاق مال شاهاب زورما نیمه !! مزیزع یفیرش نوج هراسخر -

هک.... متسین االفوت ینک یم تیذا ونم ارچ ! درگن راک لا بند هتفگ یتفگن

؟ یدش هریخ یچ هب هیچ

مداد همادا ما یگ هریخ و توکس هب

ما؟ ابوت یووه -

رد اهراب ندرک تبحص ماگنه زگره ًابیرقت هک یا هنینامط و مارآ ینحل اب

متفگ متفرگ یمن شیپ

ومع منودیمن نم .. تشاد تزا هشیمن مه یراظتنا هتبلا ... هگید یمهفیمن -
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... یشب راتسرپ داتسرف ور وت یباسح هچ ور

مدرب ارباال میادص ناهگان

مشب هرسپ نوا راتسرپ مرب نم االغ هخآ -

تفگ هرخسم ابحتلا

راد... هچب ونز ِلماک درم هی هن رسپ -واالً

درکیم هرخسم ارم تسا یلماک درم مدوب هتفگ وا هب هکنیا رطاخ هب

هک منم یراد هبرجت راک نیا وت مه وت هراک راک هراد یلا کشا هچ امود -

؟ تساجک لکشم االن مداد دای تهب ونامسناپ وتاقیرزت

؟ مراد ویچ هبرجت نم دیشخبب -

توکس #دس_

۸۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

؟ مراد ویچ ی هبرجت نم دیشخبب -

اهر اما دش یم ورت هلعش مشتآ هظحل ره مدوب هدیسرپ مشخ و صرح اب

دیشکیمن رانک زگره
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ییوشتسد ! هروخیمن اذغ ! هنکیم وقلا داد هتفگ شردام یتفگن هگم -

تسا هچب هی یاهراتفر هیبش ًاقیقد اهراتفر نیا بخ ...! هنزیمن فرح ! هریمن

! یراد وشلا ۷س هبرجت هک وت زا۷سلا رتمک هزات

باذع هکنآ واب درک شکورف شت مجال اب متینابصع مشاب راددوخ متسناوتن

دوخ هب دوخ میا هدرک تبحص هنوگنیا درم نآ هرابرد هک متشاد نادجو

دش جراخ مناهد زا مه یموهفمان یادص و مدز دنخبل

ریگب سامت شاهاب ورب ودب ... رتخد ال کیرابآ -

مدرک تشپ وا هب هدیشک زارد تخت یور و مدرک شراثن یا هناوید

منک یم شیراک هی یدرگب راک لا بند وت ماوخیمن -

؟ ینکیمن رکف شهب ارچ اراس امتفگ یدج -

ماوخیمن نوچ -

؟ یاوخیمن ارچ بخ -

منوتیمن نوچ -

زا ًابیرقت هتفگ شردام یگیم ؟ ینک راک یچ هرارق هگم ینوتیمن ارچ -هَا..

ای یدب اذغ شهب منودیم هچ ای یدب وشاهوراد دیاب طقف هدش هداتفا راک

تسین تخس هک نیا بخ ! ینک شکمک ودایم رب شزا هک یکچوک یاهراک

!! هرتهب وت یارب ساالیر دروم زا هزات
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نآ وااب ریوصت مدادیم شوگ شیاه فرح وهب مدوب هتسب هک ار منامشچ

اهر لوق هب هک دمآ منامشچ ولج شا هدیزرو لکیه و دیشر تماق دقو

وا؟! ارچ دشاب روآ باذع دیاب ردقچ ... تسا هدش هداتفا راکزا

مدیخرچ شتمس هب مدز یطلغ و هدرک زاب ار میاهمشچ

؟ هرتهب شیچ -

؟ مشاب کُر -

؟ یدوبن اتحاال هگم -

هن! وت یارب -

؟ بخ -

یارب هدش گنر مک تارب ازیچ یلیخ ۶سلا نیا مدرکیم رکف نم اراس نیبب -

۷س هچب هی طقف نوچ یدوب هدنوم یلو ینومب ساالیر شیپ یتسنوت نیمه

رطاخب درک یعس نوا نوچ نوریب یدز ساالیر هنوخ زا وت یدید یم ور هلا

هدرک یعس هدوب نارگن شرسپ یارب طقف اال متحا هشب کیدزن وت هب شرسپ

نوچ ... نوچ رتهب ... هدش ادیپ رتهب دروم حاالهی یلو ... هنزب فرح تاهاب

رب شزا یراک و هدیبسچ تخت هب اضق زا هِک درم ...هی ِدرم هی...هی

یارب نیا منک یم رکف ... منک یم رکف ...!! هنزب همدص تهب داوخب هک دایمن

اب مکی و یشاب کیدزن شهب یروبجم مه نوچ هرتهب ! هرتهب یلیخ وت

هتشاد تهب یراک هنوتیمن نوا مه ینیبن یمارهب ور همه و یایب رانک تدوخ

ینومه نیا هگم هتشذگ انیا همه ...زا هتحار یلیخ رظن نیا وزا هشاب

ییوت هب یلو هتفر گرم هکات تسین ینومه هگم ؟ هداد تتاجن هک تسین

هب سکعرب ! هگید هشاب یدب مدآ هنوت یمن بخ ؟ هدرک کمک هتخانشیمن هک
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درک یم رارف تیعضو نیا اب زور نوا هگا هنرگو هیبوخ مدآ مه یلیخ مرظن

منودیمن دوب رت تحار تفرگ یم سامت سیلپ اب یتح ای دیمهف یمن یسک هک

هشای یم رید هدرک رکف دیاش طسو هتخادنا وشدوخ و هدرک وراک نیا ارچ

وت! یارب هیتسرد دروم مدآ نیااا یلو هگید زیچ ره منود یمن

تفگ دایز دیکات اراب مدآ نیا

... ینعی -

دوب کانرطخ دش یم اهردام هیبش هک ینامز دش شتینابصع ثعاب متوکس

نزب وتفرح -

؟؟ منک هدافتسا وس مدوخ رطاخ هب شطیارش ...زا شزا ینعی -

؟ ینک راک یچ ییاوخ یم هگم ؟ یچ ینعی هدافتسا ءوس وت؟ یگیم یچ -

توکس #دس_

۸۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

؟ ینک راک یچ یاوخ یم هگم یچ؟ ینعی هدافتساءوس وت؟ یگیم یچ -

متفرگ رارق شیوربور و متسشن
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هرامش هک ملوا زا تفگ هشاب هتشاد دامتعا شهب هک داوخیم ویکی شردام -

رد رس ششومچ رسپ راک زا هتساوخیم هک هدوب نیا رطاخ هب هتفرگ ومسامت

هی تباب زا وشلا یخ ات شراک لحم هتسرفب ونم هتساوخیم یتح هرایب

دروم اترد داوخیم ویکی ایچ!...حاالمه تفگن هتبلا هک منک تحار ییازیچ

زا مدوخ طیارش رطاخب مایب نم تقو نوا ... هشاب نئمطم شرسپ اب هطبار

منک؟ هدافتسا شرسپ طیارش

شتروص و تسد تاکرح و ندرک تبحص نحل زا نیا و مدرک شا کالهف

دوب صخشم

هکاالن یزادنیمار ونوا راک یا؟وت هدافتسا هچ ! یگیم یچ ! اراس یاااو -

ررض نوشهب هک !!...وت نیمه تسه مه وت عفن هب طسو نیا هراد زاین تهب

!؟ ینارگن ردقنیا هک ینزیمن

دردرس دوب هدش رتدب راکفا نیا اب وحملا مدوب نم دنیوگیم هک هتخیر ورف

نیا تسد زا دیاش ات مداد ناکت تدش ارهب مرس درک یم هناوید ارم رخآ

ناکت اوه رد فده یب ار مناتسد متفر نییاپ تخت زا موش خالص راکفا

مداد

نزن فرح شا  هرابرد هگید ... اهر ماوخیمن هش... یمن -

.... ااااراس -

تفگ مارآ اما مدش کشخ میاج رد هک دز ایرف خیبوت واب مکحم نانچ

؟ یراد نادجو باذع -

داد همادا ووا مدرک مخا

یتح هکنیا !؟زا یدز رس شهب راب هی طقف هکنیا زا یراد نادجو باذع -

نوا هک یراد نادجو باذع ؟ ینک رکشت شدوخ زا یروضح یدرکن تأرج
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هدرواین شدوخ یور هب یدش وربور شاهاب و یرتن کال یتفر هک یراب دنچ

یتسنوت ات راب ره هک یراد نادجو باذع ؟ هدموا شرس هچبالیی ترطاخب

تکمک ندرک یرود وت تدوخ ی هتفگ هب منوا ؟هک یتسب وگنلف و یتفر رد

یاوخیم هک یراب نیلوا یتسین رضاح حاال هک یراد نادجو باذع ... هدرک

؟ هتیعضو نیا وت شینیبب شدوخ رطاخب طقف و یباسح و تسرد

مدز دایرف مگردرس

مرااادن -هن...

مارآ یلیخ دوب مارآ اهر یلو

رطخ هب ترطاخ هب وشیگدنز نوا هک یراد نادجو باذع ...! یراد ارچ -

باذع یشب کیدزن شهب تدوخ رطاخب یاوخب زاب هکنیا وحاالزا هتخادنا

وت مه وشندید تأرج هتبلا ... یینک لوبق یاوخ یمن نیمه یارب ...! یشکیم

امتح هنیبب ور وت هداتفا حلا نوا هب وت رطاخب مرابی نوچ یرادن عضو نوا

وحاال.... هدب تتاجن هتسنوت شملا س ندب اب ینامز هی دایم شدای

متفگ شفرح نایم متخود مشچ وا هب روخلد مدرک اهر دننام ارهآ مسفن

... یتفرگ ومچم -

دوب یزیچ اهنت یاچ... یاچ... ... یاچ .... متفر هناخزپشآ تمس وهب متفگ

یولج رباربان یگنج رد هک متشاد ار یسک حلا درک یم رتهب ار هکاالنحملا

رارق یتقو و دوب زارب ارم ی همه اهر دشاب هتخیر ورف شسک اهنت نامشچ

کر نم اب تفگ ارچ دش یم محر یب بیجع دنامهفب نم ارهب یزیچ دوب

ناویل ....ود دیسر یم شفده وهب دوب نیمه هشیمه هک وا تسا هدوبن

ارف ار اهر دنلب یادص اب متشاذگ زیم یور مه یوربور و متخیر ییاچ
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مدناوخ

... روخب ییاچ !!ایب ااااهر -

مدینش ار شدنلب یادص

؟ تساجک تیشوگ -

دوبن متساوخ یم هک یباوج

؟ راکیچ یاوخیم -

دایم شزیو زیو یادص -

! مفیک -وت

یور ار مرس متساوخ ندز فرح هلصاف واب دنلب دنلب نیا زا مدش یبصع

دش هناخزپشآ دراو تعرس هب اهر هک مراذگب زیم

! هریگیم سامت هراد سموناخ نیا زاب -ایب

ناویل هب رس اب نآ اب انتعا یب متشاذگ زیم یور سکعرب و هتفرگ ار یشوگ

مدرک هراشا شیاچ

دش... درس -

توکس #دس_

۸۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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؟ یدیمن باوج -

هنکیم لو مدیمن باوج هنیبب مرادن وش هلصوح -

یم رکف یتفگ یدادن یتسرد باوج شهب حبص وت شابن بدا یب -هع...

هگید رفن هی لا بند ات یگب شهب رتدوز دیاب هشاب مه نتفرن هب رارق هگا منک

! هشاب

متخادنا باال هناش

دش عطق -حاالهک

تفرگ متمس وهب تشادرب ار یشوگ

... ریگب سامت وت بخ -

تفگ هنعط اب

شاب تیصخش -اب

!!... اهر ِبش ۱۰ تعاس -

تسین رید شارب بش هد سپ هتفرگ سامت االن نوا ... هشاب -

دعب مروخب ومیاچ راذب -

!! اااه یش یم هدنمرش تدوخ هریگب سامت هرابود هگا -

هیبش هک باالیی دنلب وهآ هتخود مشچ فقس وهب متخادنا بقع ارهب مرس

تفرگ میاهمشچ یولج ار یشوگ هک مدیشک دوب دایرف
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متفرگ نم -ایب

.. ااااهر -

شراک وزا دوب وا هب مهاگن دش جراخ هناخزپشآ وزا تشادرب ار شناویل

ار یشوگ مدینش متسد یشوگ زا ولا فیعض یادص هک مدوب ریحتم و تام

مدرک سالم هتشاذگ مشوگ یور

؟ یبوخ مزیزع -سالم

مدادن باوج دیشخبب نونمم -

؟ ییایم یک ادرف -

؟ مورب اجک دزیم فرح یزیچ هچ زا

؟؟ اااجک -

... مینزب فرح تراک هرابرد ات هگید نم ی هنوخ -

تسا هتفگ نم هب لبق زا هک راگنا دیشک یمک ار شمینزب

نم... یفیرش مناخ -

؟ ینک یمن لوبق هک وگن -

نم... یلو مفساتم -

؟ یداد لوق -وت

نم؟ -

وت!! هرا تشادن بجعت ردقنا -

منکچ ار شا یراکبلط ما هدرکن مضه زونه ار مدوخ اب شم کال یتحار
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؟ یک -

ماجنا دایب رب تتسد زا یراک ره یتفگ تدوخ ناتسرامیب یوت زور نومه -

!؟ یتفگن ید... یم

میوگب شباوج رد یزیچ هچ متسناد یمن اعقاو مدوب هداتفا ِنم ِنم هب

مدرک یمن رکف زگره یلو منکیم یراک ره ناربج یارب مدوب هتفگ ینامز

مشاب یراک نینچ ماجنا هب روبجم

؟! شریز ینزب یاوخ یم -

مدوب هدروآ مک سفن سرتسا زا

نوشیا ... یارب یراک ..من وتیمن نم ... یلو -هن...

اما...اما مدوب راتسرپ هک... هتسرد ... مدب ... ماجنا

رکف مرادن یا هبرجت ال صا ... هنیمز نیا نم...رد ... کدوک راتسرپ

... منکب یکمک نوشیا و... امش ...هب منوتب ... منک یمن

تفگ نانیمطا اب

وشتخس یاهراک هرارق هک تسه اقآ ...هی ینکب یصاخ راک تسین -وتالمز

وشرمزور و هداس یاهراک و یشاب هنوخ یوت هشیمه دیاب طقف وت هدب ماجنا

مامت و میتسین تقو چیه شرهاوخ و نم نوچ منوا هدب ماجنا ینک کمک

هشاب اهنت دیابن شتیعضو هب هجوت اب مریما مینوریب وزور

منک رکف رتشیب نم نیدب هزاجا هگا -

!ا ینک یم شرت تخس تدوخ و نم یارب ینک رکف رتشیب بوخ رتخد -هن
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تیذا هرادن راک یا هبیرغ هک !هکابوت هشق خاال لمحت شیتخس اهنت الن

لا سرا وسردآ تارب مترظتنم ۹ تعاس حبص ادرف ... هنکیمن

... طقف ... منک یم

مسرپب ار شطقف دش  ثعاب شفرح ی همادا نایب رد شللعت

؟ یچ طقف -

قیرط زا هشاب تساوح مدید ور وت لبق زا نم همهفب دیابن یسک طقف -

و نمهفب هیقب ای اضرریما ماوخیمن یایب متساوخ نم و یتفرگ سامت یهگآ

هک؟ یمهفیم ننکب یا هگید رکف

متفگ بجعتم

!!!.. یفیرش مناخ -

تارب ور همه مدوخ تصرف رس هبیجع تارب ییازیچ هی مزیزع منودیم -

؟ هشاب مدیم حیضوت

متفگ یمارآ ی هشاب متشاد هک یبیجع ی هروشلد دوجو اب راچان هب

ظفاحادخ ... ادرف -ات

ظفاحادخ -

یور یاچ هدش درس ناویل مدیبوک زیم یور مکحم ار ما یناشیپ ساوح یب

دش.... خیلا زیم یور شیاوتحم ی همه هدش پچ زیم

-هَا...

دوبن غاد هبوخ -

متخادنا یهاگن بوچراچ رد هداتسیا یاهر هب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

؟ ییاجنیا هک -زا

دز یثیبخ دنخبل و درک گنت مشچ

یرب هرارق منک رکف یلو یدرکن لوبق هک ییاجنوا -زا

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

توکس #دس_

۸۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

( لبق زور (هس

( اضر ریما )

نیا اب تشذگ سلا کی زا رتشیب شا هیناث ره هک یزور تفه ... زور تفه

و مدرک یم رس یشوهیب رد یحارج و درد رطاخ ارهب لوا یاهتعاس هک

ی هدز تشحو یاه هرهچ و ناتسرامیب مهبم ریواصت مراد دای هب هک یزیچ

فرصم هک یدایز یاهوراد و درد رطاخ هب هک ییانشآ هرهچ و دوب منازیزع
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یقافتا دب سح اما تسا هدوب مهوت ای شمدید تسرد مناد یمن مدرک یم

مراد مدوجو رد زونه ار دهد خر دوب نکمم هک یزیچ تشحو و داتفا هک

شوهب قیاقد نیلوا اررد وا مه زاب هک ماهرپ تسا نکمم هکنیا هب رکف

ارزا مپچ یاپ یتم وسال دشاب هتفگ غورد مدید شیپ ساهلا دننام مندمآ

دوب هدرک ما هناوید هظحل نآ رد مشاب هداد تسد

و مشاب مارآ ار لوا یاهزور و اهتعاس مدوب هدرک یعس مناوت مامت اب هکنیا اب

رکف هدمآ مرس هب یفیرش تامیمصت رطاخب زاب هک وبالیی هعجاف قمع هب

راک نیرتکچوک یتح یارب و مدرک یم سح مرانک ار یسک هک راب ره اما منکن

مراوه و داد دنلب یادص و هتفر رد متسد زا مراتفر لر تنک مدش یم دنمزاین

هب دوب هدش روبجم راب نیدنچ ردام هک یتدش هب درک یم اررپ قاتا همه

هک یا هلمج یروآدای دروآ یور تشاد هارمه هک یشخب مارآ گنرس و ماهرپ

ورد دنزب شکشخ اج رد دش ثعاب و متفگ ماهرپ هب دایرف اب راب نیلوا

درک یم ضبقنم ار المت ضع دهد ماجنا ار شراک راتسرپ کمک و روز اب تیاهن

مهار اهنت هک منابز اب زور تفه نیا اررد وا همه زا رتشیب ماهرپ هراچیب

 مدوب هدرک ضیفتسم دوب اهراشف نیا ی هیلخت یارب

《 هروخ یمن نم هب تسجن ِتسد 》

وا ندرک رود یارب مهار اهنت درکن منامیشپ هظحل نآ رد ردام دنلب نیه یتح

سمل منزب شسپ ات دیسریمن وا هب مروز رگید تیعضو نیا اب یتقو دوب

مشاب هتشادن نآ یور یلر تنک مدوخ هک ردحیلا قیرزت و تکرح یارب مندب

درک یم ما هناوید

هکنیا منک یسررب ار معاضوا لماک یرایشوه رد مناوتب تساوخ یم ملد

یک وات تسا هدمآ مرس هب هچبالیی اقیقد ممهفب ناشیرادلد و غورد نودب

هک ناشینعم یب توکس ، ناشروضح اما مراتفرگ راب تقر تیعضو نیا رد

رتشیب ینامز متینابصع و یگف کال درک یم ما کالهف دوب رتدب نداد یرادلد زا
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هب مراک نیرتکچوک یارب زاین راشف زا مدشیم روبجم تیاهن رد هک یمدش

دندیسریم مرانک یتقو و منزب ور ما هدرک ناشرود نحل نیرتدب هکاب ییاهنآ

درکیم ما هناوید ناشت وساال متساوخرد ناونع زا لبق

؟ ییوشتسد یرب یاوخیم ؟ یاوخیم ؟بآ یراد درد

ضحم هب دمآ یم مغارس هب ناشروضح رابجا هک راب ره هک وساالیت

متشاد ار شندرک ناونع راظتنا ناشندید

دنچ و مدوب هدیسر یا یگناوید هچ هب ما یناوتان راشف زا هک دناد یم ادخ

ار بیهم یادص نآ هک یلوا ی هظحل زا مدرک هرود ار زور دنچ نیا راب

ورپ اسرف تقاط زور تفه هدمآ شوه هب هثداح زا دعب هک ینامز ات مدینش

کمک ما ییاجباج یارب هک ینامز ... دندروآ هناخ هب ارم و هدنارذگ ار درد

درد هکاب راب وره دندرک یم راتفر ناجیب مسج کی لثم نم واب هدرک

یعس هک االیت وحا و هتفرگ لیوحت یا هنازوسلد هاگن متفگ یم یمناوت یم

تمسق متسناوت یم تساوخ یم ملد دش یم وور ریز متشاد شرتنک رد

درد زا هک مبوکب ناشتروص رسو یوت ار میاهاپ و تسد ی هتفرگ چگ یاه

ولهپ وهب ندیخرچ تردق یتح متشادن ار ناشنداد ناکت تردق یتح

!!... ندش

یارب رگید نوچ رتهب یمدنک رتهب ار معاضوا مندمآ هناخ هب مدرک یم رکف

یراک دوشب ات متسناوت یم یتح متشادن اه هبیرغ هب زاین میاهراک و تکرح

مدورو زا یتعاس زونه یلو مشاب هتشادن سک چیه هب یزاین ات مدن ماجنا

دوب ما هظحل ره راک اهزور نیا هک یرادیب و باوخ نایم دوب هتشذگن

و هدروآ ارباال مملا س تسد یمدنک تکرح مندب یور یتسد مدرک ساسحا

دنارپ مرس ارزا باوخ ممکش یگنهرب هک متشاذگ ممکش یور
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توکس #دس_

۸۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

رطاخ هب مدایرف یادص هک منیشنب مناتسد کمک اب متساوخ هدرک زاب مشچ

ارهب هتفرگ چگ جنرآ هجوت یب هدرک دراو ما هتسکش تسد هب هک یراشف

دش دنلب مدرشف تخت

... یتنعل ... یآااا -

منک هفخ ار میادص ات مدرشف مه هب نادند

!! هتسکش تتسد یدیمهفن زونه ینک یم راکیچ -

مدرک شهاگن هدیشک ندرگ

؟! نامام ینک یم راکیچ اجنیا -

شود میرب دیاب درک مفخ تناتسرامیب یوب مرایب رد وتاسابل ماوخ یم -

... یریگب

بجعت نامه اراب ملا وس یربــــم!!! ؟ تفگ هچ مدوب هدنام جاو و جاه

مدیسرپ

؟؟؟ یربــــم -
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یم مدوخ ینک مومح ییاهنت تیعضو نیا اب ینوتیمن هک !!وت هگید هرآ -

تمرب

ار ما هنیس و مکش هدرک کیدزن مه ارهب مسابل یاه هبل مملا س تسد اب

مدناشوپ

.. تسین -المز

؟ یمهفیمن ... یدیم یچ!وب ینعی -

فرط زا شحضاو ندرک ناونع و مدوب علطم متشاد هک یتیعضو زا مدوخ

رد وا تساوخ یمن ملد اما مربب ما یگراچیب قمع هب یپ دشات ثعاب ردام

ردح هک یزیچ اهنت رگید سک چیه هن وا هن دنک یگدیسر نم هب طیارش نیا

تفر یم مدش یم دب یمک رگا دیاش دوب ییاهنت یمک متساوخیم رضاح لا

تتیذا نم یوب هگید ات دیربب فیرشت مه امش ... وناب هراسخر تسین -المز

! هنکن

دیزرل یم شیادص مدرک ساسحا درب باال یمک ار شیادص یکاش

زور هی وت هتدوخ رطاخ هب یدیم وب مگیم هگا نم یگیم یچ تسه مولعم -

!! یعضو نیا وت تسا هتفه کی !!حاال یریمیم یریگن شود

مدز دایرف وکالف ینابصع

ورب طقف ... نامام ورب وشاپ ! نکن شرارکت دقنا ومتیعضو منودیم مدوخ -

منامشچ مدش مسابل ی هدش زاب یاه همکد نتسب لوغشم نم و درک توکس

رطاخ هب هک ار سابل یاه هبل مه تسد کی اب مدرکیم یعس و مدوب هتسب ار
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ار همکد نیرخآ مدنبب اهار همکد ومه مراد هگن داتفا یم بترم مندیباوخ

سح مندب هب تشپ ارزا شراشف و سابل ندش هدیشک ناهگان متسب هک

ترپ فارطا اههب همکد هک دیشک تدش وهب تفرگ ار سابل فرط ود مدرک

داتسیا مرانک مشخ و صرح اب دوب هدنام هتسب ما هقی ریز ی همکد اهنت دش

... شدنبب -حاال

دیشک غیج مدرک شهاگن طقف تهب اب

!!... هگید شدنبب -

منیبن میا هداتفا مه ناج هب لصاتسم هک ار ووا مدوخ ات متسب ار منامشچ

هلعش ما یناوتان زا مدوجو رد هک یشتآ قیمع یاه  سفن اب مدرک یعس

منک مارآ ار دیشکیم

نم؟ ...زا تردام ؟زا ینوشوپ یم نم زا وتدوخ -

اوعد یارب ار یبسانم نامز هک منامهفب وا هب مارآ ینحل اب مدرک یعس

تسا هدرکن باختنا

ًافطل ... نامام ورب -

دزیم داد نانچمه

طقف ؟؟... ینک لمحت و دنگ یوب نیا ندشن جاتحم رطاخ هب !!هک مرب -

یشب تیذا ماوخیمن

مدز دایرف دنلب هتفر رد هروک زا ناهگان

!! نوووریب ورب ... نامام نوریب ورب هشب تیذا مردام ماوخ یمن منم -

مدینش ار شمارآ یادص تفر رد تمس هب دعب هدز شکشخ یا هظحل
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دایب اهر مگیم -

-هن...

مدزیم سفن سفن هک روطنامه متشاذگ یناشیپ یور ار متسد دعاس دیخرچ

منکن زاب دایرف هب ناهد هرابود ات مدییاس یم مهب نادند

؟ مریگب سامت ماهرپ -اب

نامام -هن

؟ منک راک یچ سپ -

ینکب یراک تسین المز یچیه -

دز داد هدش کیدزن تخت هب تشگرب شمشخ

؟ هنک تکمک یک سپ ؟ یچ ینعی -

!! ماوخیمن کمک نم تساج نیمه هلئسم -

مدرک ناونع هلصاف و دیکات اب اررخآ ی هملک هس

؟ ینکب یاوخیم یطلغ هچ سپ -

مدرک ار اماتالمش دوبن یتحار راک وا ندرک یضار

اهچگ نیا ..هب هشب رتهب متیعضو .. هرذگب زور دنچ ... هدب تقو مهب مکی -

مد یم ماجنا وماراک مدوخ منک تداع

و تسد دعب هک یدب ماجنا راک هتفرگ چگ یاپ و تسد اب ینک یم طلغ -وت

یرب هرابود یشب ناتسرامیب یهار !!ای یدب نم لیوحت هدش هلوک وجک یاپ

چگ!! وت
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اما دزیم سفن سفن تفرگ شیادص ندز فرح ودنت تینابصع تدش زا

تشادنرب تسد

توکس #دس_

۸۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

اما دزیم سفن سفن و تفرگ شیادص ندز فرح ودنت تینابصع تدش زا

تشادن رب تسد

شتیذا ای یزادنب کتفج هگا حتلا هب یاو دایب ماهرپ مریگیم سامت مریم -

!! هدیشکن تتسد زا زور دنچ نیا !!مک ینک

یمن اما تسا ینابصع ردقچ یمداد ناشن درک هدافتسا هک یدب تاملک

مدب طیارش هک مشاب هتشاد یظفل یریگرد ابوا طیارش نیا رد متساوخ

شیارجا رت تحار مندوب هتسب تسد رطاخب حاال هک وا یاهرابجا رطاخب

دسر یم مدایرف هب هک یسک عاضوا نیا رد متساوخ یمن و دوش رتدب درکیم

متشاد ابوا زور دنچ نیا ییاهراتفر رطاخ هب مه ردام لوق هب دشاب ماهرپ

دوب مناگدید یولج حضاو شا هرهچ ! شمدید هک یراب نیرخآ رطاخ هب مه

زا جورخ ماگنه مهرد تروص نآ واب دوب شتروص یور یظیلغ مخا

اما تسا تحاران متسناد یم درکن مهاگن یا هظحل یتح ناتسرامیب
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! متساوخ یمن مه دیاش منکب یراک متسناوت یمن

... نامام -

روطچ ناتسرامیب وت مدیدن مروک ، مرَخ ، ممهفیمن نم یدرک رکف ... درُم -

هک یدروخیمن یزیچ ندرک ادج وبصم ال گنلش نوا ات مدیمهفن ؟ یدرک راتفر

ای ییوشتسد یرب یسک اب یشن روبجم ؟هک یشن کمک جاتحم

... تخت یور

دش دنلب دروآ ممشچ شیپ شیاهفرح هکاب یریواصت زا مدایرف رایتخا یب

؟ یدرک هلیپ ارچ یدیمهف هگا -

رانک !!ای هنیمه تیعضو هام دنچ ات نوچ ... ینکب شیراک ینوتیمن نوچ -

تمنیبب حلا نیا وت مروبجم !!!حاالهک ییایب رانک منک یم تروبجم ای ایب

ضرم و درد هگید ات رازه شدعب ماوخ یم ... هشاب راب هی نیمه ماوخ یم

! مایم اهر اب مدوخ ای نک لوبق وماهرپ ای یشاب هتشادن

من دهدب ارول وا هدادن شتسد راک شنازرل یادص اردزات شیاهفرح دنت

تفگ هک دوب جورخ ردحلا درک ناهنپ شرس ندناخرچ اراب شیاهمشچ

!! هنک لوبق ماهرپ ...هگا هتبلا -

دنچ مشاب رظتنم متسناوت یم طقف ، هراچیب ، هتسب تسد ،کالهف، ینابصع

و تسد یاسرف تقاط درد راب ره هک موش راک هب تسد مدوخ متساوخ یراب

هدادن ار میوراد دمع هب ردام دیاش هک مدرک رکف یتح دیرب ار مناما میاهاپ

متسناوت یم اه چگ دوجو هکاب دوش ییاه تکرح عنام مدرد ات تسا

اوه یب مقاتا رد هک مدوب لوغشم شندماین هب رکف اب یتعاس مهد شماجنا

رد هک یکاس نم هب هجوت یب هک شمدید مدروآ باال یمک ار مرس دش زاب

زاب ار اهرد تفر مامح و سیورس تمس وهب درک اهر اجنامه ار دوب شتسد
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ار شتک دمآ نوریب هقیقد دنچ زا دعب دش یم هدینش بآ یادص دوب هتشاذگ

ندروآ نوریب زا دعب درک زاب ار دمک برد تخادنا یلدنص یور و دروآ رد

هک یطیارش زا مدوب یرفک تفر اهریز سابل یوشک تمس سابل و هلوح

زا یمک تسد مه وا اما مهد ماجنا یراک شندرک فرطرب یارب متسناوتیمن

دوب ادیوه شتاکرح رد یدیدش صرح تشادن نم

دشاب هجوت یب تسناوت یم یک ات دوب نم ندرک مامح رد کمک شدصق رگا

هتشادرب ار شکاس درک لفق ار قاتا برد دمآ یم مغارس دیاب هک رخآ لوا

نت هب هاتوک ًاتبسن کراولش کی طقف دمآ نوریب هک ینامز دش سیورس دراو

هاگن متروص هب هکنآ نودب ... دوب شتسد گرزب ینولیان رواک دنچ و تشاد

اراب میاپ داد رارق تخت نییاپ ار یرواک تفرگ رارق تخت پچ تمس دنک

شمکحم هدیشک باال منار چگ اراتباالرتزا نآ هدرب لخاد هدرک دنلب طایتحا

نتسکش رظتنم و هدرپس وا ارهب مدوخ یتکرح نیرتکچوک نودب درک

دنک یمن یهجوت و دمهف یم ار مهاگن یگریخ متسنادیم مدوب شتوکس

درد دش مخ میوناز و درک دنلب ار میاپ هک ینامز تفر مرگید یاپ غارس

درک دنلب ار مدایرف هک دیچیپ میاپ قاس رد یدیدش

... خاااآ -

دمآ هک متسار تسد تمس هب درکن یهجوت مه زاب اما دش مارآرت شتاکرح

ار شراک هجوت یب اما دنک لر تنک ار شهاگن دناوتن مدوب رظتنم هظحل ره

یمداد ماجنا

توکس #دس_

۸۷_ تراپ #
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

واب داد شرارق تخت رانک تفر قاتا هشوگ رچلیو غارس شراک ندش مامت اب

دناشک رچلیو یور ارم و منیشنب ات درک کمک مرمک تشپ شتسد نتشاذگ

اهچگ دوجو هک ار منزو ینیگنس مملا س تسد هکاب مدرک ار میعس مامت

همه هرابود میدش مامح دراو یتقو منک رتمک وا یارب دوب هدش رتشیب یلیخ

اجباج دوب هتشاذگ مامح یوت هک یلدنص و رچیو نیب ارم اردزو شروز

لفاغان یتح درکن هاگن میاهمشچ هب میدوب مامح رد هک یتدم مامت رد درک

اهتدم ات مندرک یلحم مک زا راب ره هک یتاساسحا یوا یارب دماین شیپ مه

دوب روآ ناقفخ و صقن یب طیارش نیا رد شهاگن لر تنک دیکلپیم مفارطا

رکف هک اه یگتفوک هب شتسد دروخ رب درد زا ما هکنهلا ییاه  نامز یتح

هک یماگنه جورخ زا لبق درک یمن یهجوت دش یم دنلب دوب یدمع منکیم

متفرگ ار شتسد چم ناهگان دنک مادقا مریز سابل ندروآ رد یارب تساوخ

هکنیا نودب مه زاب اما دمآ فرح هب درس ینحل و مارآ یادص اب درک یثکم

دنکب میاهمشچ هب یهاگن نیرتکچوک

؟ ینوت یم تدوخ -

میاپ کی مدرشف مه یور کلپ ما یناوتان یروآدای زا وزاب متسب ار منامشچ

نیا ندیشوپ نامز ًاناملسم ارهنو مرگید یاپ اما منک مخ متسناوت یم ار

یاوه هب دشووا وطالین باوج یارب مثکم دش یم رارکت زاب تیعضو

و مدیشک نییاپ ار مسابل مملا س تسد اب داتسیا نم هب تشپ مناوت یم هکنیا

نوریب نآ ارزا یمدش مخ هک ییاپ هداد شروبع هاگنمیشن زا یتخس هب

شرد ما هدنام تسار یاپ وزا موش مخ مناوتب هک نآ زا لبق اما مدروآ

متسناوت یمن میاپ الت ضع ندش هدیشک رطاخ هب دش اهر متسد زا مروایب
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دوب هداتسیا نم هب تشپ نانچمه ووا موش مخ رتشیب

؟ یرایب هلوح هی مارب هشیم -

مکلا رد تشگرب هک ینامز و تفر نکتخر تمس هب نم هب تشپ روطنامه

بیجع شنونکا دروخرب اب ماهرپ زا تسا هتسب ار شنامشچ هک مدید مبجعت

شتسد هلوح نداد یارب دشاب نم یاهتیساسح هب شساوح ردقنیا هک دوبن

متخادنا مرمک یور و هتفرگ ار هلوح درک زارد ار

دش مومت -

ار شود و درک میظنت ار بآ تفر کرحتم شود تمس وهب درک زاب مشچ

نم ارهب ندب وپماش رگید تسد واب تفرگ متمس هب دنک هاگن هکنآ نودب

کمک واب مدیشک ما هنت نییاپ یور ار هلوح هرابود مراک نایاپ زا دعب داد

یتخس هب مدرک کشخ ار مدوخ هدش اج اجهب یلدنص نامه یور ماهرپ

راک هب تسد مریز سابل ندناشوپ یارب شدوخ و درک منت ار یداشگ ترشیت

هدش راد من ریز سابل هب یهاگن درک یم عمج ار سیخ هلوح هک یماگنه دش

تفگ بل ریز و تخادنا ما

... هرتهب ندروخ شحف -زا

تحاران مزور دنچ نیا یاهراتفر رطاخ هب متسناد یم مدیمهف ار شروظنم

زا لمعلا  سکع نیرتدب رظتنم شتکرح ره یارب تشذگ هک یتعاس و تسا

هملکیا رگید مدرگرب تخت یور هرابود هک ینامز ات تسا هدوب نم بناج

یارب دروآ یم فرح هب ارم وا هشیمه مدوب هدرک توکس مه نم دزن فرح

تعاس کی مدیسر یم ماسرس هب رخآ ماهرپ رانک مندوب راب ره اب هکنیا

متساوخ یم هشیمه هکنیا اب دوب هتشذگ نکمم حتلا نیرتدب هب هتشذگ

هدننک هناوید بیجع میدنارذگ مه هکاب یتعاس کی توکس اما منک شتکاس

هب هک شراک دوب شیاه  سابل ییاجباج وردحلا هتسشن شکاس رانک دوب
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دناخرچ لفق اررد دیلک تفر رد تمس وهب تسب ار شکاس پیز دیسر مامتا

اما مدروآ رد شلد ارزا هتشذگ زور دنچ یروخلد متسناوت یمن زگره دیاش

اما داتسیا مدز شیادص مارآ جورخ زا لبق مدرکیم رکشت مدز یفرح دیاب

تشگنرب

یدرک فطل ... ماهرپ اقآ نونمم -

میدوب اه هبیرغ لثم تسرد و مدوب ینابصع وا زا هک ییاه نامز دننام

یفطل نیچمه راظتنا و تسیلا ح هچ رد هک مناد یم دمهفب ات مدرک شیادص

زا فرح نودب و دمآ شدنخزوپ یادص ما هتشادن دش مشمارآ ثعاب هک ار

تسب ردار هدش جراخ قاتا

توکس #دس_

۸۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

***********

؟ هدب شوگ ... شاداد هدب شوگ -

هلیپ !!حاالوت مدرک یضار ونامام تسین تعاس هی اهر نک ملو ... اباب -یا

.. مرادن هلصوح تراک یپ ورب یدرک

واب مدیشک متروص یور ار مملا س تسد درک یم مهاگن طقف هریخ هریخ

متفگ زجع

نیا منودیمن ... مباوخب رازب هدرک کالمف درد نیا ... نوریب ورب نم نوج -
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.... وماهوراد هک هتفگ نامام هب یچ ماهرپ

هک تخبدب نوا هخآ ! شابن تفرعم ؟یب ماهرپ هب یدرک هلیپ ارچ -وت

راب دنچ یزور هدموین هک یزور ود نیا وت شاداد ادخب ؟! هئوت نارگن شمه

رکف هب هک هراچیب دینش هاریب دبو یلک مرخآ هنک یضار ونامام هتفرگ سامت

و... تسا هچب منودیمن و تسین وت

متفگ هدز دنخزوپ

وت!! غارس دایب دیاب نوا مدرک یضار مدوخ هک ونامام -

گب... تهب منک یم تالش مراد تعاس !...ود بخ نیمه -

هب هتفرگ باال یمک ار مرس دش تکاس ناهگان و تشاذگ همین ار شفرح

منامشچ زج وهب دوب هدیشک ناهد لخاد ار شیاهبل مدش هریخ شیاهمشچ

ح شنازیرگ هاگن شا هدنام همین هلمج درک یم هاگن قاتا زا یا هشوگ ره هب

همادا ما یگریخ هب دنک یم ناهنپ ار یزیچ ینعی شبرطضم و هچاپتسد تلا

تفگ هدز لز نم هب ناهگان هک مداد

!! تسکش تندرگ هگید باوخب -

؟ هدش یچ -

تفگ مولظم

! یچیه -

وگب ! ینیچیم یربک یرغص یتسشن تسَب اجنیا هتعاسود یچیه رطاخ -هب

؟ هگید

نم بخ ... بخ -
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وای مربخیب نآ زا تخت هب هدیبسچ نم و هداتفا یقافتا مه زاب هکنآ رکف

مدز داد درک ما هناوید هدروآ راب هب تراسخ هک یراک

؟ هدش یچ زاب؟ یدرک راکیچ نزب فرح تسرد ... ااااهر -

دمآ ولج یمدق نارگن

... نامام یلو مدرکن یراک نم ادخ -هب

دش تکاس هرابود

؟ یچ نامام -

سرپب دایب شدوخ رازب .. یچیه -

؟ هگید وگب ! اهر هدش یچ مشیم هنووید نم هک دایب نوا -ات

هدشن یضار نامام ... نامام ... بخ -

دش مک منهذ بوشآ ارچ مناد یمن اما متفرگن ار شروظنم

؟ یتساوخیم یچ هگم ! هدشن یضار یچ ینعی -

تفگ دش یم کیدزن هک روطنامه و داد ناکت اوه اررد شتسد

هن...وت! -هن...هن...نم

ما یبصع رتدب شا همین و فصن ندز فرح لدم و دیوگ یم هچ مدیمهفن

مدز دایرف درک

؟ یچ نم؟نم -

تفگ هدرک لوه
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تهب منک یم یعس مراد هتعاس ...ود یدرک یضار ور نامام یتفگ -

... طقف ... هنکیم وشدوخ راک هراد هدشن یضار منومهفب

دمآ رت نییاپ شیادص

شیراک ینوتن هگید هک یمهفب وهی ینعی ... یمهفن وت هدرک توکس طقف -

ینکب

یعاخن هعیاض اباب !؟ هخآ منک راکیچ امش تسد زا ...نم اباب ...یا اباب -یا

!! مدشن هک

! هنکن ادخ -هع...

باال یمک ار مدوخ دمآ مکمک هب عیرس اهر منیشنب هدش زیخ مین مدرک یعس

ردام !اب دوب هدش هچ زاب منادیمن درک بترم متشپ اهار تشلا وواب مدیشک

تفگ و تفریذپ ار میاهفرح مدز فرح راب نیرخآ یارب شیپ یتعاس هک

ار یسک دنکیمن تارج میاهزور نیا خاالق رطاخب نوچ تسا هدش فرصنم

شراک هب تحار ات هتفگ غورد نم هب یگداس نیمه هب ینعی دناشکب اجنیا هب

؟؟ دشاب هداد مراتفر هرابرد یرکذت طقف ؟و دسرب

؟ هیچ شباسح فرح -

تسشن نآ یور هدیشک ولج یمک ار قاتا هشوگ رچلیو

هنوخ یدموا هک یزور دنچ نیمه وت یلو مدیمهفن تسرد منم شتسار -

شدوخ نوچ یدب ماجنا وتاراک رت تحار ات هرایب ور یکی دیاب یمهگ بترم

متسین هشیمه هک منم هرب وت یاج دیاب هک

تفگ عیرس ووا مدیشک یا وکالهف دنلب فووه

وشرظن میدرک یعس یلیخ ماهرپ و نم نامام وتو یاوعد زا دعب ادخ -هب
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هک تفگ شهب یچ زورما نامام منودیمن هک ماهرپ رتشیب هتبلا مینک ضوع

تفرگن سامت هگید منوا

توکس #دس_

۸۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

متفگ دنلب یادص اب

!؟ هشاب تفگ هک نم هب وهی دش یچ ... اباب -یا

هکاب زورما اما دوب هتفگ زور ود نیا زا لبق ور هشاب یلو ... منود یم -

هلیپ ینیبب مه وت هک مدرک ربص زور دنچ تفگ مدینش درکیم اوعد ماهرپ

هن!! یگب یه ینکن

لو مشب نئمطم هک متفرگ سامت شاهاب تسین تعاس !!!هی یگیم یچ -

..... مووناخ وگن هدرک

متفگ ثکم یمک اب مدینش ار شفرح هزات راگنا

؟ هنیبب ویچ ماهرپ هتساوخیم -

... شروظنم ... منک رکف -

- بخ -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دنزب فرح دنلب و هداتسیا مهکالهف وا دش ثعاب ما یبصع بخ

مبشید هدرک ربص زور !!ود هگید هتدوخ ریصقت بخ نم زیزع اباب... -یا

اذغ تسرد .. یریمن ییوشتسد .. یروخیم بآ مک هک دوب ینابصع یلک

.... هگید ازیچ نیمه منودیم ..هچ یروخیمن

داد همادا و درک یثکم

تفگ ماهرپ هب مه هگید ییازیچ هی هزات -

دوب هدش هفاضا میاه ناوختسا هب مه مکف درد میاه نادند دایز راشف زا

و هداتسیا مدرد رپ یاهاپ نیمه یور تساوخ یم ملد هک مدوب یبصع ردقنآ

قاتا نیا یوت و تخت نیا یور درک یم رکف ارچ منک رارف قاتا نیا زا

دننام دناوت یم تسا هتسب متسد حاالهک درک یم رکف ارچ هدشما راگدنام

راب نیدنچ هدرب میاهوم لخاد ار مملا س تسد دنک راتفر نم اب کدوک کی

تفگ یخوش هب اهر هک مدز ناشگنچ

یشب لچک هدنوم نیمه نک نوشلو شاداد -هع...

متفگ یدج

؟ هتفگ یچ ماهرپ -هب

ار ونآ تساوخرب دش دنلب مهارمه نفلت یادص دهد باوج هک نآ زا لبق

تفگ هدز دنخبل یشوگ هحفص هب یهاگن اب تشادرب

... ِماهرپ -

نم ریخا یاهراتفر اب هتبلا تسیلا ح هچ رد ماهرپ و نم ی هطبار تسنادیم

تشلا ارهبب متشپ دریگب متمس ارهب یشوگ هکنآ زا لبق دنادن هک دوبن یسک
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متفگ هدرشف اه

... هدب باوج -

متفگ عیرس سامت لصو زا لبق

رکیپسا ور رازب -

شتوکس ماهرپ هکنیا رطاخ هب لا حشوخ ... نارگن مه مدوب لا حشوخ مه

و دوش رتهب مدرک شرجفنم نم هک یا هطبار تیعضو دیاش و دنکش یم ار

ثعاب هک دوب هدینش وناب هراسخر زا هچ متسناد یمن هکنیا رطاخ هب نارگن

هب دریگب سامت نم واب دنکشب ار شا هزور دنچ مکحم توکس دوب هدش

دیچیپ قاتا یوت شدایرف یادص اهر طسوت سامت ندش لصو ضحم

یرادن لقع ؟ یتسین مدآ ...وت نوغاد و برد هخآ یچالق.... هکیترم هخآ -

نم رس زا تسد ارچ ! هریگب ونم هقی دیاب یراد یتخبدب یچره یچ هساو ؟

ردام هک هچ نم هب ینک نوغاد وتدوخ یاوخیم هک هچ نم !هب یراد یمن رب

؟؟ نیمهف یمن ومه فرح رسپ

دش یم هدینش حوضو هب شا یبصع یاه سفن یادص

نم هشکب نم هب راک هگا اضر ریما یلع ....هب هشکب نم هب راک رگا ادخب -

هگا ایب!ای رانک شدوخ ...ایاب منک تلو مایب هاتوک متسین تردام لثم

داد نم رس هرابود هگا ! دایب نم غارس هگا ادخ ..هب هشب نم نماد هب تسد

تلهم تهب نکن مشرکف یتح !! هشب نومثحب والش شآ یوت رطاخ هب هنزب

یم هک تردام نومه نوج ...هب اضر ریما منکب وتتاعارم نکن مشرکف ... مدب

تمدنبب تخت هب یروجی اجنوا مایب مشب روبجم هگا هزیزع مارب دقچ ینود

نیا رطاخب نم زا رتشیب راب رازه هک منک یچیپ میس وتهاگتسد ومد نوا
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!؟ یتفیب ندرک طلغ هب یتسود

ردقنآ مدرکیمن رکف نم؟! اب یتسود رطاخ ؟هب دوب هداتفا ندرک طلغ هب

!! دشاب نامیشپ نم اب یتسود زا یتح هک شمشاب هدرزآ

متسناد یم هدیدن هک دز یم دایرف مشخ و صرح اب نانچ ار شتاملک

االهب متحا و درک ثکم یمک تسا هدش دوبک شگنر و تس باال ردقچ شراشف

دش رتمارآ شنحل و دمآ رت نییاپ شییادص طخ فرط نیا توکس رطاخ

مزادن یمن نیمز داوخب یطوبرمان زیچ هگا یتح وتردام یور نم -

هگا هک هریگب سامت نم اب هرابود هکنیا زا لبق نکب وت ارکف ... اضر ریما

.... ِمرس و دنُس هکنیا مدرک یم منکب مه یزارد تسد تهب تساوخیم

توکس #دس_

۹۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مجال ندینش هکاب دوب اهر تروص هب ممشچ و مدرشف مهب نادند تدم مامت

هکنآ اب ددنخن درک یم یعس و درشف یم مه ارهب شیاهبل شرخآ ت

زا هک یادص واب درواین تقاط مه رخآ تسینابصع ردقچ ماهرپ دیمهفیم
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تفگ دیزرلیم دوب هتشاد هگن هک یا هدنخ روز

! هگید هگیم تسار -

هک ماهرپ دننام عِه یادص هک دوب هدشن جراخ شناهد زا لماک شفرح زونه

دنخبل واب داد یشوگ ارهب شهاگن اهر مدینش ار دوب یدنلب ٔهکسکس هیبش

تفگ

درک عطق -

تفریم رد تمس هب هک وردحیلا تشاذگ متسد یوت ار یشوگ هدمآ ولج

تفگ

مادص یتساوخ یزیچ … هراد ربخ نم زا رتشیب نوا ریگب سامت شاهاب -

نک

هب مه تشپ و صرح رس زا هک ییاه مسق دوب مشوگ یوت ماهرپ دنلب یادص

دوش روبجم رگا هکنیا و دنک عاضوا تماخو هجوتم ار نم ات دوب هدروآ نابز

هدافتسا هک یتاملک و نم اب شتبحص نحل ردقنیا روطچ اما یمدنک شیارجا

راکاطخ ار مدوخ و مدوب هدرک ینیشن بقع هکنیا راگنا دوب هدش دب درک یم

!! دوب هدرک رت یرج ار وا متسناد یم

دوب ماهرپ اب سامت رد دشیم نییاپ باالو منهذ رد هک یلئاسم مامت باوج

قوب نیدنچ زا دعب متشاذگ مشوگ یور ار یشوگ و هتفرگ ار شا هرامش

یوت شا هدنمرش و مارآ یادص مدوب سامت ندش عطق رظتنم رگید هک ینامز

تسشن مشوگ
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تشپ وگالخ ییورپ هچب نوا مدرکیم رکف نک رواب یجبآ ما هدنمرش ادخب -

دیشخبب ما هدنمرش ًاعقاو ... متشادن تراسج دصق هطخ

طقف هرسکی تسا طخ تشپ یسک هچ دنادب هکنآ نودب مه زاب هکنیا زا

یلمعلا سکع هچ منیبب ات مدرک توکس تسشن مبل یور دنخبل دوب هدز فرح

دهد یم ناشن

!! ناج …اهر -ولا

هدرمش دونشن ات منک لر تنک ار مسفن یادص مدرک یعس مدرک توکس مه زاب

تشاذگ مه رانک ار شتاملک هدرمش

ادخب … هگید دیشخبب ! مدرک یهاوخ ترذعم هک ...نم ناجرهاوخ -

هچ موناخ هراسخر یدینشن هک وت یتسین نم یاج هک وت ما هدنمرش

رطاخ هب هنکن منیبب نک ربص … وگب یزیچ هی اباب دز!!… نم هب ییاهفرح

ونم یاوه مه مکی ااامشاداد منم لا یخیب ؟ یتحاران تشاداد اقآ

دبو مهب مک هدروآ نم زور هب هچ هزور هد یدیدن ! شاب هتشاد

ضوع مدز هک ییاهفرح ٔهمه هدرک متلا فسآ سکان و سک یولج ... تفگ هاریب

یم طقف هزات !! هدشن هدز مهب ناتسرامیب وت هک یتشز یاهفرح نوا زا یکی

؟ هیدج نامام همهفب متساوخ

وا هب تدم نیا رد هک یتشز تاملک یروآدای زا نم و درک توکس مهوا

هب رتدوز ماهرپ زاب هک مهدب ار شباوج متساوخ هدز تلا جخ مداد تبسن

دمآ فرح

باالی متفگ نوتشاداد اقآ هب مدرک طلغ ...نم دیشخبب امش ... اباب هشاب -

هئوربا شمشچ

داد همادا و دیدنخ
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!! تسه ورپ شیروج نیمه اه شهب یگن نومتفج نوج یلو -

مدمآ فرح هب ناهگان

مگیمن هشاب -

و یشوگ هب یهاگن اب هدرک عطق مدرک رکف هک ردقنآ درک توکس هیناث نیدنچ

متفگ سامت ندوب رارقرب زا نانیمطا

؟ ماهرپ -

مدرک شیادص شدوخ لثم دماین هک یباوج

؟ یدرُم -

دنزب خی مدوجو مامت دش ثعاب شکشخ و درس یادص

طسو یرپن ننزیم فرح هک رفن ود ندادن دای امش ...هب هزور هد مدرُم هرآ -

؟

ینس هلصاف اروهن تکازن و بدا هن درک یمن تیاعر ار زیچ چیه رگید راگنا

دمآ یم هار هب مدادیم شلد هب لد یمک رگا دیاش نامنیب

عورش هطخ تشپ یک یدیمهفن ات ندادن دای تهب ؟ یچ امش … ًاقافتا ارچ -

؟ یدرک شرارکت هقیقد وت۵ هرابود !هک ینکن نتفگ رشورو هب

توکس #دس_

۹۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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هدیدن ینابصع درم کی هب هیبش زگره حلا اتهب یدج یلیخ دوب یدج

!! تدش نیا هب مه نآ شمدوب

یچ نیبب نک شوگ بخ هن... لوا هعفد اما دوب رو ورش هرآ مود ی هعفد -

یتقو ینودیم بوخ متدوخ مشیمن تنامام فیرح !!نم اضرریما مگیم

گنز تاراک وتو تسد زا مدش هنووید هزور !!ود یشیمن شفیرح متدوخ

شارب هناثم منودیم هچ ینک یم نوکیف نک وتدوخ یراد هگ یم نم هب هدز

تارب یمدآ هنک یم رکف ... افرح نیا …زا هریگیم هدعم مخز … هنوم یمن

!! هنوزوس یم لد

متفگ دنلب یادص و رشت اب

!!! ماهرپ -

بیجع نم زا یهاگ هک مدوب ینامه نم هک راگنا هن راگنا دوب مارآ وا اما

دربیم باسح

نم یارب یا هرذ هگید عیلا بانج نیبب ... مگیم غورد هگم ؟ هیچ ! اااه -

نم یلو نکب داوخیم تلد یراک ...ره مارب یضیرم هی هکنیا زج یتسین مهم

بارخ ور هیقب اب مطبار ماابوت هتشادن بوخ ٔهطبار رطاخ هب

هگااا یلو تسا هناگ هچب ای هرخسم مراک ینک رکف مردقچره ... منک یمن

رضاح هک ...االمن مدیم شماجنا و مایم شاب نئمطم داوخب مزا تردام

یناد دوخ هگید تساهر ولد تردام رطاخ هب منزب فرح تاهاب مدش

!!... ریگب وتمیمصت
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تفگ هرخسم و راودیدهت یتلا ابح تفرگن یباوج نوچ و درک یثکم

! تمنیب …یم مسرب تمدخ دیاب بش راگنا -

مدیبوک تخت یور میاهاپ رانک ار یشوگ

اجک تسناد یم ردام اما دنکن یراک نینچ ماهرپ زگره دیاش هک متسناد یم

راشف ماهرپ هب ردقنیا هکنیا دوش شدوخ فرح فرح ات دریگب هناشن ار

لا مرن تیعضو ممهفب ات درکیمن تیاعر ار زیچ چیه رگید هک دوب هدروآ

و دوب هتشاذگن مقاتا اپهب راب ود زا شیب شدوخ هک دوب زور ود اما تسین

ات دنامب هناخ ورد درذگب نم رطاخ هب شزیچ همه زا دوب هدرک روبجم ار اهر

نم رطاخ هب همه یگدنز متیر ای منک لوبق ار راتسرپ دیاب ای دنامهفب نم هب

رابرس هک تسا مهم میارب ردقچ تسنادیم هک ردحیلا دروخ دهاوخ مه هب

میاهراک نیرتکچوک رد یتح مشابن یسک

یعس و منک لوبق لوپ وا زا مدشن رضاح رگید یگلا س هدزناش زا هک ینم

هداد رارق مدوخ یوربور مزادناین تمحز ارهب یسک زگره میگدنز یارب مدرک

هب هک تسا یهاوخدوخ هک نک هسیاقم تدوخ اراب تدوخ دیوگب ات دوب

ریگرد ار همه حاال ما هتخادناین رسدرد ارهب یسک زگره هک یمدوخ رطاخ

میدرک یم تبحص مه اب هرابود دیاب منک

دهدب ریگ ماهرپ و اهر هب رتشیب و دشاب هدیاف یب تسا نکمم هک متسنادیم

نآ زا لبق دشکب اجنآ هب راک متشاذگ یمن اما مشاب ندمآ هاتوک هبروبجم ات

مدزیم فرح اهر اب دیاب
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******************

تفگ سامت لصو ضحم هب متفرگ ار ردام هارمه و هدروآ ارباال یشوگ

؟ مناج ......... یشوگ یشوگ -

-سالم

؟ یبوخ ! اضرریما یوت -هع..

؟ مشاب بوخ یرازیم -

؟ یراد درد ارچ -

!! تسگید زیچ هی نم روظنم یلو هرآ هک ونوا -

رد یعس هک ار یزیچ تحار ردقنآ ماهرپ و اهر درکیمن رکف دیاش درک توکس

مارآ نحل اب دننک نایب مریگب رارق هدش ماجنا لمع اترد تشاد شندرک ناهنپ

متفگ یشهاوخ و

؟ یرادرب تسد منک راک یچ ... نامام -

؟ یرادرب تسد تاراک زا وت منک راک یچ نم -

؟ منکیم راک یچ نم هگم -

رتشیب چیه هک هدشن رتمک تدرد ارچ ینودیم ؟ یراد درد ارچ ینودیم -
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؟ ارچ ینودیم ؟ یشیم تیذا

توکس #دس_

۹۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

داد خساپ شدوخ منک رکف شباوج هب هکنآ زا لبق

چگ و هتسکش یاپ و تسد زا تدوخ هسریمن وت هب شروز اهر نوچ -

ینک یم رکف هزات !! هشب تیذا رتمک نوا ات ینک یم هدافتسا تتفرگ

هشن تیذا یسک هک یرایم تدوخ رس اتبال رازه یراد !؟ ِماهرپ شرصقم

... نوچ یدیم رازآ ور همه یلو

متحار شاهاب ردقنیا هک هسرن اهر روز یتقو هنکیم یقرف هچ !!! ناااامام -

... هنوتیمن مه یا هگید نز

... یلو ینک تیذا ور اهر یرضاح وت ینعی -

... ادخ هب -هن...هن

؟ منکب ومراک یراذیمن ارچ سپ -
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! نیمه تسین تسرد تلح هار مگیم نم... ردام هنکیمن یقرف مگیم مراد -

؟ وگب ؟وت هیچ تسرد لح هار -

هکاب منک مسجت تفگ ار هلمج نیا یتقو ار شا یدج ی هرهچ متسناوت یم

دنک یم هاگن ار شیوربور اسءور لثم و هدز هیکت شا  یلدنص هب مخا

!! درَم هی ِدرَم هی شتسرد -

دز یرادادص دنخزوپ

؟ ینک شراچیب ماهرپ لثم هک درَم !!هی نکن هرخسم ونم -

متفگ کالهف

یطاق ال صا مدوب غاد مدوب یبصع دوبن بوخ حملا نم ناج اباب ... اباب -یا

... منک یم شتسرد وماهرپ مدوخ نم ... نیگب یه ؟حاال هبوخ مدوب

مدروآ نییاپ ار میادص

؟ نکب یفطل هی ترسپ وهب ایب امش -

؟ منک راکیچ -

؟ یدز یهگآ تفگ یم اهر -

مدینش قل...ار نهد هرتخد تفگ هک شا همزمز یادص

مسانش یم ار امش مدوخ مدرکن شلو تفگن ات شابن ینابصع شتسد -زا

؟ نیدش تکاس ِزور ود هدش یزیچی ممهف یمن

؟ یچ هک بخ -
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منک یم لوبق وراتسرپ ؟نم هبوخ درَم راتسرپ نزب نامام نک شضوع و -ایب

!! هشاب درم نک لوبق امش

درک ملصاتسم یعقاو یانعم هب تفگ هک یدنلب و مکحم ی هن

؟ ارچ ... اباب -یا

!! تسین اهنز ٔهزادنا هب نوشهجوت اهدرم -

؟ هنک هجوت مهب ماوخ یم نم هگم ... ااادخ -یا

تنتسشن ، تاذغ ، توراد ؟ هشاب یچ همه هب شساوح دیاب ... ماوخ یم نم -

یچ... همه یچ همه ، تندیباوخ ،

متفگ مولظم متفگیم دیاب اما منک شتحاران متساوخیمن

و یس ِنم اب یراد تسه تساوح امش ... تسه مساوح مدوخ هک ونوا -

؟ ینک یم راتفر اه هچب لثم سهلا دنچ

دش دنلب شیادص ناهگان

هگا ال صا !وت یداد یمن قد ونم زور ود نیا وت هک دوب تساوح هگا -وت

شمه هک ازور نیا هتگرم هچ ! یداتفا یمن زور نیا هب هک دوب تساوح

!! تسه مساوح ... تسه مساوح نم یلو منود یمن ینوغاد

دیابن یمدنز دایرف ردام هک ینامز دوب هدرک تباث هبرجت مدرک توکس

یادص یتاظحل زا دعب درک توکس مه وا دوش مارآ ات مهدب ار شباوج

دیچیپ مشوگ رد شمارآ
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منک یم شضوع هشاب -

رییغت ثعاب معقوم هب توکس رخآ رارسا همهنیا زا دعب هک دش یمن مرواب

تام شا یدعب هلمج اب دنیشنب مبل یور یمدمآ هک یدنخبل دوش شعضوم

دش

!! یاوخیم وت هک یروجنوا هن یلو -

مدیسرپ دوشن رتدب هکنیا زا نارگن و توهبم

؟ ینکب یاوخیم راکیچ -

!! منک یم لوبق هک هیرییغت اهنت نیا نز... هی درم -هی

؟ یچ ینعی -

درم هی هشاب ماوخ یم نم هک ییاهراک هب شساوح هکنیا یارب دایم نز -هی

!! نیمه ... هشاب نز یاوخیمن وت هک ییاهراک یارب دایم مه

هکنیا اب تسیزوریپ عون کی شدوخ شندمآ هاتوک نیا دوبن یرگید ی هراچ

درکیم ما هناوید اهنآ هب مندوب دنمزاین و هناخ اههب هبیرغ دورو رکف

توکس #دس_

۹۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

اهزور نیا متلا ح نیا مدوب هتخود مشچ فقس وهب هدیشک زارد تخت یور

رتمک میاهدرد حاالهک متساوخ و مدیشک یدنلب سفن دوب رارکت رود یور

ار میاهبصع اقیقد مه زاب میاپ نیگنس چگ هک مخرچب یمک هدش ولهپ هب هدش

ار ما هقیقش هتشاذگ رس یور تسد دیشک ریت ما یناشیپ درد زا تفرگ هناشن

رگید فرط ات مدروآ ارباال ما هتفرگ چگ و هتسکش تسد مدادیم ژش اسام

تدش هب قاتا رد ناهگان هک مهدب ژ اسام ما هدنام سملا هراشا تشگنا اب مه ار

دش قاتا دراو دز یم جوم نآ رد ینارگن هک ینامشچ اب اهر دشو زاب

؟ شاداد یبوخ -

ار یزیچ دراد یعس هک ممهفب شنامشچ و تروص تاکرح زا متسناوت یم

هب ردام و تسا هدمآ یدیدج دروم متسناد یم هک دوب یتعاس کی دنک ناهنپ

ینعی دمآ مقاتا هب رترید اهر هکنیا وزا دوب ششنیزگ ردحلا شدوخ لوق

عقاو ردام لوبق دروم االً متحا و تسا هدیشک لوط دراوم مامت زا رتشیب

رطاخ هب هتفرگ یادص اب دوب نارگن و هتفشآ ردقنیا اهر ارچ اما دوش یم

متفگ ما هزور مین توکس

؟؟ هدش یچ -

تفگ هنایشان و تخادنا باال هناش

! یچیه -

متفگ مدرشف یم ار ما یناشیپ ی هشوگ هک روطنامه

؟ هگب شدوخ منک ادص ونامام ای یگیم -
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درک ندز فرح هب عورش ناجیه اب

هچ اجنوا هگیم مهب هشیمه هک مراد ویکی هنوخراک وت نم ینود یم -وت

؟ هربخ

؟ یگیم ور یلوسر -

! نوا ارچ -هع...حاال

منئمطم هک تسین نوا وگن -

! هدرک فشک یچ راگنا حاال بخ -

بخ؟ -

... هدرک لوبق ونوشیکی اقآ ات دنچ ندید زا دعب نامام تفگیم -

رگا دوب غورد و تسا نز راتسرپ لا بند طقف و هدز شفرح ریز مدرکیم رکف

متفگ یکشخ نامه هب زاب یلو ما هدشن لا حشوخ اهر فرح زا متفگیم

! بخ -

! شابن خی ردقنیا منوسریم ربخ تهب مراد اباب -هع.!!..

!!!! بووووخ -

نامام دروم دنچ نیا یوت هک هیسک اهنت هک تساجنیا هموناخ هی -االمن

... هراد شلوبق

مدیسرپ هدرک مخا ؟ ؟ارچ تشاد شلوبق
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یتم سال هب شناخ تفه ایزا هراد یراتسرپ کردم ؟ هراد شلوبق ارچ -حاال

؟؟ هتشذگ

تفگ یسنجدب ابحتلا

تسانشآ نوچ -هن...

تفگ دیزرلیم شیادص یلو ددنخن درکیم یعس هک ردحیلا دعب و

... هدرجم -و

؟؟ دندرک یم یراتسرپ یدرجم دوجو هکاب دندوب نامیاهانشآ زا کی مادک

مدیسرپ یدنلب یادص اب شیپ ی هقیقد دنچ !ربخالف متسناد یمن

؟ یک -

تفگ شتروص حتلا نامه ظفح اب

اراس... -

رد مدرک یمن رکف اما دوب انشآ مسا نیا ردقچ ... اراس ... اراس ... اراس

یزیچ زا دشاب هناخراک نانکراک زا هکنیا رگم !! مسانشب ار اراس منایفارطا

متفگ عیرس دمآ منهذ هب هک

؟! هداتسرفویسک هنوخراک زا گرزب یفیرش هک وگن -

مدز دنخزوپ مفرح همادا رد

حاالاقآ هشاباب رصقم هدرک لوبق رابنیا اجنیا دایب تشاذن نامام هه... -

هب... مساوح نم هگب داوخیم یچ؟ !!..هک هداتسرف راتسرپ

مامتان ار مفرح دش ثعاب شا هدش درگ نامشچ و اهر توهبم ی هرهچ
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مسرپب هتشاذگ

؟ هیچ -

؟ تسین تدای -

؟ ویچ -

هک نومه نیدوب تکرش نوا وت مه هکاب نومه هگید اراس اباب -

.... شرطاخ هب

نانچ هام دنچ منزب نتسنادن ارهب مدوخ دوب رتهب مه دیاش دش هچ منادیمن

شومارف ار شمان یتح مدرک ششومارف ال ماک هک مدز ندیمهفن ارهب مدوخ

هاگن نآ اصوصخم دروآ موجه هرابکی هب زیچ همه حاال اما مدوب هدرک

متروص ارهب نوخ موجه متفرگ رگ ناهگان تخیرگیم هک یا هدیسرت

یمن لفق مه هب میاهوربا دشو گنت تینابصع زا منامشچ مدرک ساسحا

هب عورش و درک عطق ار شفرح هک دوب متروص ندید رطاخ هب اهر مناد

!! دیسرت ای درک نداد حیضوت

رطاخ هساو مزور نوا هک... ینودیم ... هتشگ یم راک لا بند هک نیا لثم -

دید... ور ام دوب هدموا یهگآ رطاخب هک ....االمن هدوب تکرش نوا وت نیمه

!! شدیدنسپ مبیجع تشاذن نامام هرب..... تساوخیم

ارچ ندش یم رت یبصع هظحل وره متشاذگ یم مه رانک ار اهر یاهفرح

وحاالوا متشاد هگن رود رتخد نآ ارزا ردام ؟ داتفا یم قافتا نیا دیاب

یرخسمت لوق وهب ییانشآ نیا رطاخ هب ردام و دوب هدمآ اجنیا هب شدوخ

نآ روطچ تسا هدیدنسپ ار وا دراوم هیقب هب تبسن شا یدرجم درک اهر هک
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!! تسا هدمآ اجنیا هب یهگآ کی اب یراتسرپ یارب شت اال وحا نآ اب رتخد

توکس #دس_

۹۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

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

-هن...هن...هن...

؟؟ اااارچ -

مگ یمن هن یگب ویک ره نک باختنا یاوخ یم ویک هن!!...ره مگیم نوچ -

هن! یکی نیا یلو

تفگ دوب قفوم و دروایب مرطاخب ار یزیچ تساوخیم راگنا هک یرخسمت اب

؟ ینک یم لوبق یکره مگب هگا ینعی -

متفگ هتشذگ یروآ دای زا هدش یصرح

!! هشاب بسانم مدآ هی دشن هک یک -ره

؟؟ هنکیم یقرف هچ همه لثم یکی مرتخد نیا بخ ! یکره یگ یمن هگم -
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هنک.... یم قرف نم ردام هنک یم قرف -

دش مهرد ما هلمج نیا ندینش اب دوب هدش خرس تینابصع زا هک شتروص

یقافتا ! یسانشیمن و رتخد نیا یتفگ هک ؟وت یقرف ؟هچ هنکیم قرف -

؟؟ هراد یقرف هچ سپ ! شیدید اجنوا

تفگ هدش درس ناهگان

و... رتخد نیا !! اااضرریما یتفگ غورد مهب هنکن -

هب درک یم نایب ار شت ال یخت مامت و داد یم همادا نانچمه مدنام یم تکاس

مدز دایرف راچان

... مدید نوچ هراد قرف ... هراد قرف نوچ ماوخ یمن ... نامام ماوخ یمن -

!!

رظتنم مدید یتقو دوب هدش هریخ نم هب توکس رد ووا مدز یم سفن سفن

مداد همادا مکحم اما شمارآ اب رابنیا تسا نم حیضوت

یرتن کال میتفر راب ره تدم نیا مامت یوت یروطچ مدید ... نم ردام مدید -

یور مدید ... هنیبب ونم تساوخ یمن شلد مدید ... درک یم رارف نم زا

هک وگن ؟ یدیدن ... یدید هک مه ...وت دوب هدنمرش مدید ... تشادن ونم ندید

یتقو هگیم اهر ! دوب هدموا هک زورما نیمه الً صا ... منک یمن رواب

؟؟ ااارچ نیتشاذن هرب هتساوخیم ییامش هدیمهف
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هتخود مشچ نم هب روطنامه اما دنزب یفرح دیاش مدرک توکس هظحل دنچ

دوب

! نکن هلیپ نم لثم هراچیب نوا هب نک شلو ادخ ور ...وت نامام نک شلو -

نایب هگید رفن دنچراذب

هب مخا و وربا و مشچ واب دریذپب مدش راودیما دش وطالین هک شتوکس

مدنامهف درک یم هاگن ام هب طقف و دوب هداتسیا رد بوچراچ رد هک ییاهر

هداتسیا وا هب تشپ هک ار ردام یاه هناش دمآ ولج دربب دوخ اراب ردام هک

دناخرچ شدوخ تمس وهب تفرگ دوب

سامت رابود نوجاقآ ... یرب دیاب روخب یزیچ هی ...ایب نامام میرب -ایب

هتفرگ

مدینش ار ردام مارآ یادص ناشجورخ زا لبق

دایب ادرف زا متفگ -

رطاخ هب طقف دشاب هجوت یب نم ی هتساوخ هب ردقنیا تسناوت یم روطچ

ای تسین هتخاس نم زا یراک رضاح ماوردحلا هدیبسچ تخت هب هکنیا

مه دیاش !! متشاذگ یم شیاه هتساوخ واو هب هشیمه هک یمارتحا تیاهن

مدوب مدوخ راکفا رد دوب هدش یهاوخدوخ رپزا شیپ ساهلا لثم هرابود

یاج شراتفر ال صا میوگب هچ متسنادیمن مدرکیم شهاگن ندز کلپ نودب

! دمهفب تساوخیمن یتقو دوب هتشاذگ یفرح چیه

ادرف هدرک لوبق حاالهک درک یمن لوبق دوب تسرد یگیم هک ییانیا هگا -
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... یدیمهف هابتشا وت سپ دایب

مدز داد هدش رجفنم ناهگان ینابصع

! نیدروآ راشف شهب امتح -

یاه فرح هب ندرک رکف ردحلا زونه راگنا هک هنوگیا هب دوب تکاس و مارآ

مفرح روظنم ار شنهذ مدیمهف درک زاب نابز هرابود یتقو اما تسا نم یلبق

تسا هدرک لا غشا

شهاوخ طقف !!...نم هنک لوبق مرایب راشف وت لثم هک منوا ردام نم هگم -

درک لوبق منوا مدرک

ردام ی هطبار هرطاخ هب رابره هک تسناد ...یم تسناد یم شدوخ سپ

شا  یتحاران و مریذپن تحار یلیخ مناوت یم ! منک یم تاعارم نامیدنزرف

بذعم نم لثم وا ارچ تشاد یمن رب تسد و تسناد یم دشابن مهم میارب

مدیلا دش!!ن یمن

! ینک یم رارصا وینودیم ... ینودیم -

نم ... تسه نم هب تساوح و ینم رسپ وت هک روطنیمه ... مردام نم -

تسه وت هب مساوح رتشیب ربارب نیدنچ

امتح تسه یلح هار متسناد یم مدرک یم هاگن ناشجورخ هب هدش کشخ

دوشب مه دیاش درک یضار ار ردام نآ اب دوشب هک دشاب یهار دیاب دشاب دیاب

یارب نادجو باذع ای ردام رارصا شراک لیلد رگا ات درک نامیشپ ار رتخد نآ

بوخ ار مدوخ دوبن راکنیا بسانم رتخد نآ دوش نامیشپ تسا نم هب کمک
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یرارف برطضم هاگن نآ اراب وا لثم یصخش مناوت یمن نم مسانشیم

ردام لثم و منیبب ار شنادجو باذع و ینارگن مناوتیمن نم منک لمحت

تسا روآ باذع نامیود ره یارب شندمآ مشاب لا یخیب

توکس #دس_

۹۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

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

ردام و دوب هدمآ رتخد نآ هک ینامز حبص زا مدینش یم ار اهادص رسو

هاتوک رگید ای دریذپب ای مدوب هدرک دیدهت و مدوب هتفرگ بشید هک یمیمصت

دوب هتفگ وا ارهب مور یم مدوخ ی هناخ هب مناوتب هک یشور ره هب هدماین

دندرک یم توکس الً ماک مه یهاگ و دوش یم دایز مکو اهادص بترم

رابره و دزن فرح نم اب رگید مدوب هدرک تجح مامتا هکابوا بشید زا

رییغت یارب ار اهر هک یماگنه یتح مدینشیم اهر اراب شثحب رجو یادص

نیمه ای مدوب هتفگ هتسکش ار شلد یمحر یب تیاهن اب دوب هداتسرف مرظن

هک شا هلمج باوج رد درک هاگن نم هب هدز کوش یا هظحل مه وا مور یم ای

دوب هتفگ

؟ یشاب وت نیا هشیمن مرواب -
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مدوب هتفگ

... وگب مه هیقب هب نکرواب ... متسه -

هب نداد نایاپ یارب مدوب شدنمزاین راب نیدنچ هکنیا واب دماین رگید مه اهر

درذگ یم رتخد نآ نتفر زا یتعاس حاالهک مدرک لمحت ار مزاین تیعضو نیا

ات دننک یم سامتلا اهنآ تسا هدش هفاضا اهنآ هب مه ماهرپ دنلب یادص

زا رتشیب تفگ یم هک ار شرسپ ارم، و دنز یم دایرف ووا دننک شمارآ

هک یمرش ییب هملک دریگ یم ازسان و شحف داب هب دراد ملوبق شیاهمشچ

دنز یم گنز مشوگ رد مه زونه داد تبسن نم ارهب نآ شنایب اب بشید

رگید دناوخ راکبیرف و وگغورد ارم هک شدعب ی هنامحر مجالتیب هک ردقنآ

دیاین ممشچ هب

منهذ هب مراد هک یطیارش نیا اب نامز نیا رد هک دوب یهار اهنت مدوب روبجم

هب مدوخ یرگید سک ره ای ماهرپ و اهر کمک نودب هک یهار اهنت دیسر

ار وا نوچ منک نامیشپ شراک ارزا ردام نآ هب رارصا اب متسناوت یم ییاهنت

متسناوت یم ادعب ردام لد زا تخادنا یم هتشذگ دای هب نم ی هزادنا هب مه

هاریب دبو مامت اب مناد یمن دوب مهم هکلهم نیا زا متاجن عفالً مروایب رد

رد هک مدوب یمدآ دننام مدز یم دنخبل ارچ ما هدینش بشید زا هک ییاه

هرظتنم ریغ و ناهگان هدوب ندروخ تسکش هب نئمطم هکنآ اب رباربان یگنج

تسا هدش زوریپ یتکرح اب

دراو هتخورفارب یا هرهچ اب ینابصع ماهرپ دش زاب برض هب مقاتا رد ناهگان

سپ دوب هدید منک عمج ار مدنخبل متسناوت یمن دوب هدش رید دش قاتا

متفگ و هدز یدنخزوپ

؟ یدمویم تتیرومام ماجنا یارب دیابن بشید ! یدموا رید ینک یمن رکف -
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رابجا هب دیدهت ارم هک نیا تفرگ ار متخادنا هک یکلتم تفگیم شیاهمشچ

تسد روز حاالهک دوب هدیمهف ًاملسم دندوب روبجم اهنآ وحاال دندوب هدرک

دز دنخزوپ مه وا مشکیمن رانک ندمآ هاتوک هب روبجم ردام و تسا نم

نیچمه یچ هساو منودیمن ینک یم رکف ؟ یگنرز یلیخ ینک یم رکف -االن

!االمن یدب یرارف ور هرتخد یتساوخیم ؟ثمالً یتشاذگ یا هرخسم طرش

؟ یلوگنش تتیقفوم زا

هذخاوم یارب ار شملعم شردام هک متشاد ار یکدوک ساسحا ارچ منادیمن

اب مدیشکیم تلا جخ ماهرپ زا مراتفر رطاخ هب مه زونه دشاب هداتسرف شا

هب متسناوتیمن اما دوب هدرک شا تالیف بوخ و دوب رتکچوک نم زا وا هکنآ

منک هاگن شیاهمشچ

وا هب یهاگن ارذگ دنخبل ظفح اب تخت جات هب هیکت و هتسشن حتلا نامه رد

متخادنا

هنود یمن ! هسانشیمن ور وت یدرک ؟رکف هدیمهفن تردام یدرک رکف -

ارجام نیا زا دعب منودب ماوخ یم طقف ! یدب یرارف ور هرتخد یتساوخیم

؟ یریگیم سپ ور یدز هک ییاه فرح روطچ ؟ ینک شعمج یاوخیم روطچ

مناشکب نامدوخ تمس وهب منک ضوع ار ثحب ات مدرک هدافتسا تصرف زا

سپ منوتب ورانیا هک مریگبب سپ ومدز وت هب هک ییاهفرح متسنوت هگم -

نم هب هک ییاه فرح هنوت یمن مه وت نداتسرف هکاب مردام لثم ؟؟ مریگب

... هریگب سپ ور هدز
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متفگ هتفرگ هاگن هدرک یثکم

... یلو هشیمن منودیم -

درک عطق ار مفرح و دمآ ولج یمدق صرح اب

؟ ینک یم هسیاقم نوا اب ونم قمحا هخآ -

یم راکاطخ ار مدوخ مدش یمن هکوش درک یم هدافتسا هک یتاملک زا رگید

متشادن یا هراچ اما مدوب هتخادنا هار هب هک ییوشبلب اب اصوصخم متسناد

هرذ هک ور ینم مدوب ترکون مدوب تشاداد مدوب تتسود ثمالً رخ نم -

و تشوگ زا هک یردام ؟اب ینک یم هسیاقم تردام اب مدوبن مهم تارب یا

؟ یشنوخ و تسوپ

توکس #دس_

۹۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

و دوب ما یگدنز دارفا نیرتمهم زا یکی میارب تشاد رهز دوب هدنشک شتاملک
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یم رکف ما هتشاد ملمحت لباق ریغ طیارش رطاخب هک یتسردان راتفر رطاخب

نیرخآ زا زور نیدنچ تشذگ زا دعب ما هدوبن لئاق شزرا یا هرذ شیارب درک

شتاملک یصرح نانچ حاالاب مدوب هتفگ وا هب هک یمضه لباق ریغ مجالت

ات دیمهفیم دیاب دشاب ماهرپ وا مدرکیم کش متشاد هک دیبوک ملد ارهب

دنکن رارکت ار نم هابتشا

یهار چیه واالن دوب دب حملا مدز ور اهفرح نوا و دوبن بوخ حملا نم -

؟وت ینکب یاوخیم راکیچ ؟وت یچ ...وت شناربج یارب مرادن یهیجوت چیه

شدعب یروطچ یدیم هطبار نوا هب وراتفص نیا یراد و هبوخ هکاالنحتلا

؟ ینک شتسرد یاوخیم

هدرواین دوخ یور هب یلو تفر او یا هظحل شا  ینابصع و راکبلط هرهچ

تفگ عیرس

نوا ! راین رد نوا رس ور همه ...تالیف اضرریما نکن رتخد نوا اب وراکنیا -

وشراب هی تدوخ هدرگ یم راک لا بند ههام نیدنچ هراد زاین راک نیا هب رتخد

شرس هگید هیبالی ...حاالوت هدموا شرس هچبالیی یدید ! یدوب شاهاب

... راین

منک شهاگن مخا واب هدروآ باال برض ارهب مرس دش ثعاب شرخآ ی هلمج

هدیسر قفاوت هب تردام اب زورید ... هشندرک راکیب مروظنم نکن رکف -دب

یدرک شدیماان تطرش نیا وتاب زورما

تفر دوب هتشاذگ شزاب هک رد تمس هب
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هاتوک هگب تهب هدموا تفگ ! هداتسرف اهر هداتسرفن تردام ونم نمضرد -

هضح مال یب ... یدرک شراکان راگنا هک هراچیب رتخد نوا رطاخ هب یایب

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

اراس) )

منک درخ نآ اراب میاپ ریز نیمز متساوخ یم راگنا هک مکحم یاه مدق اب

دوبن مولعم هک یریجنز ی هناوید نآ وهب مدیخرچ یم ییاریذپ رود ات رود

هاریب دبو تسا هداد ناکت ار شزغم ای هدرک درخ ار شناوختسا هثداح نآ

لوو اراب دوخ درک یم یعس هک اهر هب راب نوخ ینامشچ اب متفگ یم

زا مدرک یم هاگن ددنخن ات دنک مارآ فارطا هب شرس ندناخرچ و ندروخ

کی و رازه هب متشگرب هناخ هب روآ مرش داهنشیپ نآ ندینش زا دعب هک حبص

شود ، مدرک دیرخ منک مارآ ار مدوخ هدرک شومارف مدرک یعس دنفرت

ار مساوح ات هناخ رد هدنام راک نارازه و...و...و... مدناوخ باتک ، متفرگ

هب هچ وره مدش رجفنم اهر ندید اب رخآ تسد و مدشن قفوم اما منک ترپ

دشیمن ال صا مداد تبسن دوب هدش هناوید هبش کی هک درم نآ هب دیسر منابز

درادن مه درمان و درم درک دامتعا تادوجوم نیا هب

و مداتسیا اهر یور هبور منک خیلا شرس ار مصرح هک دوبن یرگید سک

متفگ دنلب

؟ هیچ -

تروص هب درک یم یعس و درک یم عمج ار شیاه بل هکیلا ردح مولظم
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تفگ دنکن هاگن نم ی هدش خرس

متفگن یزیچ هک ...نم ادخب یچیه -

متفگ صرح اب

ریصقت شا همه ... اهر نزب فرح هملک کی یراد تئرج ؟ وگب یراد تئرج -

... رسدرد نیا وت یتخادنا وتخبدب نم وت ورب یتفگ وت دوب وت

دنلب یادص دیود مقاتا تمس وهب تساوخرب شیاج زا ما هلمج نایاپ اب

مکحم و دنلب یاه مدق اب شرس تشپ دوب هتشادرب ار هناخ لک شا هدنخ

فک اب دناخرچ لفق اررد دیلک و تسب ردار مندیسر زا لبق اما مدیود

مدیبوک رد هب متسد

!! قمحا ی هرتخد نوریب ایب یراد تارج هگا -

هدینش رد تشپ زا دنک شلر تنک تسناوت یمن هک شا هدنخ یادص نانچمه

دش یم

توکس #دس_

۹۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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مدز دایرف مدوب یبصع

!! اااهر وش هفخ -

نیرتکچوک لا حنیا اب یلو مدوب هدرکن تبحص دبودنت ردقنیا ابوا زگره

دادن ناشن یدب لمعلا سکع

تفگ ندیدنخ نایم

سب ...زا یشثعاب تدوخ !؟ طسو نیا هیچ نم ریصقت هچ!؟... نم -هب

! یسرتیم هک سب زا یدرک رکف شهب

مدز دایرف راب ره ورد مدیبوک رد هب رابود

نم!!! -

.. رتمک ششزرل دشو رت مارآ شیادص

رتهب مدرک یعس نم ردقچ ره یرکف وت ازور نیا دقنیا ... ترخ دوخ هرآ -

تشپ راب هس هشیم هگم نم زیزع هیرونوا تدوخ رکف سب زا دش رتدب هشب

مه!!! رس

هرابود مدادن ار شباوج یتقو دوب ابوا قح مدرک رکف تفگ هک یراب هس هب

دوب هدیبسچ رد هب راگنا دوب هدش رت حضاو رتو کیدزن شیادص درک عورش

هک زاساالیر نوا یتفر ناتسرامیب و یرتن هکاتکال تکرش نوا زا نوا -

!! نیا زا منیا دش مومت رهق و یدرمان اب شرخآ

مهنآ مدوب رارکت رود یور ردقنیا ارچ تفگ یم تسرد مدرک توکس مه زاب

متشاد همهاو نآ زا هک یزیچ
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ریخب تبقاع یراد اه هشیم مومت بوخ یکی نیا ... مگیم ؟... اااراس یلو -

یشیم

... ضرررم -

متسشن هدز هیکت نآ هب رد یور مدوخ نداد رس اب هدرک رد هب تشپ

نک؟ رکف شهب ایب هرخ ! شاب بدوم -هع

رد هب یهاگن مین و مدناخرچ ار مرس منک هاگن وا هب مهاوخب هکنآ هب هیبش

متخادنا

یک متفگیم تهب هنرگو هلفق رد یدروآ سناش اهر تمشکیم نوریب یایب -

! هشیم ریخ هب تبقاع هراد

هب مدوب هداد هیکت رد هب مکحم ساوح یب هک ینم دش خیلا متشپ نآ کی

دش دنلب اهر یادص و مدش ترپ بقع

!! اااراس ... نیه -

هب مداد یادص و دروخ نیمز هب مرس مراد هگن ار مدوخ مناوتب هک نآ زا لبق

تفر اوه

... خآآآآ -

! وتدوخ هن یشکب ونم دوب رارق مدرک زاب ورد -ایب

میاهمشچ و یناشیپ زا یترارح مدرکیم سح دیشکیم ریت درکیم درد مرس

دنز یم نوریب

... تمنیبب رازب -
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مدز سپ تشاذگ متروص یور هک ار شتسد

... خااآ ... یشاب نارگن داوخیمن هدن نتشک هب ونم -

مدادیم ژ اسام متسد ندرک نییاپ باال تکرح اراب مرس تشپ هک روط نامه

مدیشک زارد هتفر تخت تمس هب تفر نوریب قاتا زا هک ییاهر عب انتعا یب

درد وزا متسب ار منامشچ دوب هدش نیگنس مرس مدرک یم فعض ساسحا

مدرشف مه یور کلپ مرس

! مرب تنوبرق -ایب

دوب هتفرگ متمس ارهب ونآ هتسشن تخت هبل شتسد رد هویم بآ ناویل اب

؟؟ ینک یم شاگن هگید ریگب -

درک عورش هرابود متفرگ ار ناویل هک نیمه

یسرب هگید یکی هب هک یشاب هتشاد نوج دیاب -وت

دهد همادا یمدنک تأرج منیبب ات مدش هریخ وا هب یخزرب نامشچ اب طقف

تفگ هدز دنخبل

؟ هیچ -

؟ یراد ور یلیخ -

؟ ارچ ... اااو -

متفگ هتفر لیلحت یادص اب

؟ هرآ ینک مریخب تبقاع یاوخیم -
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؟ هدب هگم -

متفگ تعرس هب

هدب مه یلیخ هدب هرآ -

؟ ااارچ -

منابز اررب فرح نآ هک متشاد یسح هچ دوب هچ حملا دش هچ مناد یمن

ما یسک یب اهنآ مدرکیم سح تخوسیم مدوخ یارب هتفرگ شتآ ملد مدنار

رد هک یسک اهنت نوچ دیاش دنا هدرک یتساوخ رد نینچ هک دنا هدیمهف ار

مدوخ تیصخش زا عافد و ندز فرح یاج هب حبص و دوب اهر دوب مسرتسد

ار مصرح ی همه ماو هتفای اهر مان هب یسکوب هسیک وحاال متخیرگ طقف

مدرک خیلا وا رس

؟؟ت ینزیم روز همهنیا نیمه هساو ... مشب تدوخ لثم منم یاوخیم نوچ -

! متسین رخ وت لثم نم یلو هیندوتس تش ال

ار مدز هک یفرح اما متساوخیم هک دوبن یزیچ !! شهاگن زا ناما !!! شهاگن

یربا شنامشچ تخاب گنر هظحل هظحل شا هرهچ منک عمج متسناوت یمن

کی ورد درک هاگن نم هب دشاب هدرم هک یسک دننام تسرد دش تام هدش

هک یطلغ لوه زا تفر نوریب قاتا وزا تساخرب شیاج زا تعرس هب هظحل

هار شرس تشپ و متشاذگ یلسع یور ار ناویل هتسشن یتخس هب ما هدرک

دوب شاوتنام یاه همکد نتسب وردحلا دوب هداتسیا هپاناک رانک مداتفا

رد تمس هب شنداتفا هار تشادرب ار شفیک هتخادنا رس یور ار شا یرسور

دس و هتخادنا ولج ار مدوخ تعرس هب درکلمع کرحم کی دننام میارب
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مدش شهار

توکس #دس_

۹۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

؟ یریم اجک -

دوب هدش ما هریخ هتفرگ من نامشچ نامه اب

هچ؟ وت -هب

هرابود تقو نآ حلا نیا اب مه نآ دورب هکنیا زا مدوب ناساره و هدش لوه

نارگن هشیمه ِنم مدوبن ندنام اهنت مدآ نم و دیشک یم ازارد هب شندید

ار میاه هصغ مامت متسناوت یمن منامب اهنت زور دنچ زا شیب متسناوتیمن

سلا راهچ زج هب هک یراشف و سرتسا مجح مامت مشکب شود هب ییاهنت

هدرک گنرمک میارب اهر دوجو ار ما هدش لمحتم ریخا سلا ود نیا لوا

یلو مریگب ار شتسد ات مدرب ولج ار مناتسد دورب متشاذگ یم دیابن تسا

دیشک بقع ار دوخ

؟ مینزب فرح ...ایب هشاب -

رانک ورب هدرکن -المز

مراد هگن ار وا هنوگچ متسناد یمن نم و تشاد ضغب شیادص
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فن... مدوب تحاران نم دیشخبب ... نومب -

دز داد

! رااانک ورب ... منهج ...هب کرد -هب

مناد یمن هک ییادص اب درک زاب ار نآ تفر رد تمس هب هدز رانک ارم راب نیا

متفگ مدوب هدش نارگن و هدیسرت ردقنآ یک

حلا!! نیا االناب منیا .. ...ورن نومب ... اهر ًافطل -

شلیلد متسناد یم هک دیکچ شمشچ زا یکشا نامزمه دیخرچ متمس هب

هچ مدرک کش هک تفگ مدرگیمرب مارآ ردقنآ رد نتسب نامز دشو جراخ منم

متفگ یسمتلم نحل اب متفر شتمس هب مدینش

؟ هگید یایم -

یهار یضغب دش شتروص نامهم شرگید مشچ زا هک یرگید کشا هرطق

رد تفرگ شیپ اررد یزلف یاه هلپ ِهار درک نییاپ ارباالو شرس درک میولگ

رد یادص هیبش دمآ هک ییادص متسشن تخت یور متشگرب قاتا هب هتسب ار

روز هب هک ییادص ؟؟اب ابوا مهنآ مدرک هچ نم مدوب هدش تام دوب طایح

مدزیم فرح مدوخ اب دشیم هدینش

... مدرک شدوبان درک مهب هک یفطل همهنیا زا دعب یگداس نیمه ...هب تفر -

نم... ... مدب یلیخ نم ... هلمج اب...هی

منک هفخ ار میادص ات مدرب ورف شلا ب یوت ار مرس هدیخرچ تسکش مضغب

رد ییاه مدق یادص مدرک ساسحا دمآ یم هک دوبن ییادص مقه قه یادص
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و هدنمرش ی هرهچ مدید هک یزیچ زا متسشن هدیسرت دوش یم هدینش هناخ

دیشک مشوغآ هب مکحم و تسشن مرانک دمآ متمس هب دش تام مراک اطخ

زا اما مارآ و ادص یب تسیرگ یم مه وا دش دنلب میادص هرابود و دیزرل ملد

مدیمهف یم شندب شزرل و شیاه ناکت

دش...نم... یچ مدیمهفن ادخب ... دیشخبب ... اهر ادخ وروت ورن -

دوب شا هناچ ریز مرس و دوب هتفرگرب رد ارم شناتسد

... یدیسرت ... مسانش یم رخ یوت نم ... متفرن هک ینیبیم ... شاب مورآ -

شاب مورآ تسین المز یلو ینارگن

یشوخ حلا نم شمناجنرب متساوخیمن دشخبب ات مدرک یم شا یضار دیاب

مدوب هدش ما یردپ یب لوا یاهزور هب هیبش یلیخ اهزور نیا متشادن

مدرکیم ساسحا ینامز ره زا شیب ار ما ییاهنت

اهر ... متفگ ونوا ارچ منودیمن مدیمهفن ادخ هب منک تتیذا متساوخ یمن -

نم....

دش یمن مارآ مقه قه

مینزب فرح منومب یتفگن هگم مینزب فرح شاب مورآ ... مورآ ... شششیه -

؟

وهب متفرگ ار شناتسد مدیشک نوریب هارمه هشیمه راصح نآ ارزا مدوخ

مدرک هاگن تشاد بل یور یدنخبل شنامشچ مغ دوجو هکاب شسیخ هرهچ

.. وفرح نوا متساوخ یمن نم ... نیبب -
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!! وگب دعب نک ماگن بوخ -

و مدوب مدوخ یاهفرح رکف رد مدوب هدادن حیضوت دوب هدنام هفصن مفرح

مدنام رظتنم هدنمرش یهاگن اب مدیمهفن ار اهر روظنم

! هگید نک هاگن -

؟ ویچ -

ونم -

نم... دیشخبب -

؟ یدیمهفن -

یقیاقد هک تسا نامه راگنا هن راگنا دوب مارآ متفگ یموهفمان ی هن توهبم

زورما لثم تسرد تخیرگیم نم نیگنس فرح مغ زا تشاد شیپ

دوبن وسرت دوبن نم !وا تشگرب نم!اما حبص

وت هک متشگنرب مدوخ رطاخ هب یدیمهف یم یدرک یم هاگن بوخ هگا -

متدوخ رطاخ هب یتح ... متشگرب وت رطاخ هب نم ... یدب حیضوت یاوخیم

یمهفب ات ...مرب مرب متساوخیم هک دوب

بقع و مدرک اهر ار شتسد میوگب دهاوخ یم هچ مناد یم مدرک یم سح

ار مناتسد هک دوب حاالوا دیشکن بقع اما دیمهف ار مساسحا مه وا مدیشک

دوب هتفرگ

نک! ماگن ... اراس -
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مدش هریخ شتروص وهب دمآ باال منامشچ

مشوخ نم ینک یم رکف ؟ ینک یگدنز یروجنیا یاوخیم یک ؟...ات یک -ات

؟ ینک سامتلا ندنوم یارب اتوت منک وزان مرب هک دایم مشوخ !! دایم

... ورن یتفگ یتقو متشاد یسح هچ نومب یتفگ یتقو ینودیم

دوب نازرل و راد ضغب شیادص

رتشیب یلیخ مارب ؟؟ ینک یم نم اب وراک نیا و ینم رهاوخ هک ینودیم -وت

! اراس یرهاوخ هی زا

... دوب هدرک هیرگ نم سامتلا رطاخب

؟ یمهفیم مدش هتسخ ... تمنیبب یروجنیا ماوخ یمن نم -

دوب هدش لیدبت قه قه هب شیادص شزرل

... یشب اهنت هکنیا زا منتفر !زا یسرتب مندش تحاران زا ردقنیا دیاب ارچ -
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... یدش رظتنم یدرک ربص ردقچره هسب ... ماوخیمن هگید ... ماوخیمن نم

!! دیااااب یمهفیم ینک یگدنز دیاب

ریز هب رس مدرکیم هاگن دز یم قه و تخیر یم کشا هک وا هب نانچمه

متفگ

.... تساوخ یم اباب -

دش دنلب شداد یادص

ال صا تسین هک سهلا ود شتزرمایب ادخ ... وتزرمایب ادخ یاباب نوا نک لو -

هتفگ هک اجنیا هدنوشک ور وت هک هدش یچ ... هدوب ربخ هچ تسین مولعم

... ینک ربص

دش ریزارس مکشا و تسکش مه نم ضغب

نیا دیاش هشاب هدرم دیاش ! تساجک یضوع دیعس تسین مولعم ال صا -

ارچ ینود یمن یچیه هک وت هشاب هدش مومت ینودب هکنیا نودب هلئسم

هساو یشاب هتشاد ساره و لوه همهنیا دیاب ارچ ینک یم سبح وتدوخ

ال صا دیعس نوا هشب روگ هب روگ !!؟؟ تسا هگید یکی شرصقم هک سزسچ

وت مه دعب دنور وناساس لوا ؟ هکیترم هدرک یم یطلغ هچ تسین مولعم ً

!؟ هینوتسربق مودک شدوخ دشن مولعم مشرخآ ور

متفگ کشا اب دیزرل یم مندب یمدرب ار شمسا هک راب ره

مدرگن رب تفگ هک... تسنودیم اباب ًامتح -

دش یکاش
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یسک هب ؟ارچ هنودیمن هگید سکچیه ارچ تسنودیم هگا ؟ تسنودیم ویچ -

شش ؟ هدیدن وناساس سهلا تشه ارچ ! هرظتنم ردقنا تردام ارچ ؟؟ هتفگن

نوا ؟ هطوبرم مه هب ناساس یوتو هلئسم ال ؟صا ییاجک وت هنودیمن سهلا

همه یتقو ننک یم یگدنز یروطچ انوا یدرک رکف الً صا ؟وت تساجک

تسرد هک دوب هدیمهف یچ ؟ ارچ یدیسرپ تاباب ؟؟زا هدش وت مان هب یچ

نوشادص شامدآ و هاگتسد مدو نوا .... تمان هب دز ور همه شگرم زا لبق

؟؟ یتسه یک هدش تادیپ اجک زا وت سلا ود نیا وت هدموین رد

یادص دعب و درک توکس دسرب شرطاخ هب یزیچ هکنیا هب هیبش ناهگان

دش هدینش شمومغم هزادنا زا شیب

یدرگرب وت دیاش ؟ اراس هشاب هاگشیاسآ دیاب ارچ وسملا حیحص ِگرزباقآ -

؟ هشب تسرد یچ همه

ات ارم مه شروصت مدیشک شتسد ارزا مناتسد مدش دنلب میاج زا برض هب

دایرف هدرک تشحو دیزرل یم میادص لثم مناتسد دناسرتیم گرم دح رس

مدز

؟ یچ تقونوا مشب وربآ یب ومدرگرب مدیاش -

داتسیا مهوا

ییاهنت وت دیاب هگید سلا دنچ !!! هشب تسرد مدیاش ینودیمن هک وت بخ -

؟ ینک یگدنز

متفگ نازرل ییادص واب مدرک شاگن هدیسرت

متسین اهنت نم ... هگید یتسه -وت..

؟؟ تخوس یم میارب شلد دیزرل شا هتفرگ مغ نامشچ کمدرم
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دیاب نوریب یرب دیاب یلو ... یلو ... یاوخب وت تقو ره ات متسه هرآ -

المز یراک ره هشب لح مک مک ات ینک عورش ییاج هی زا دیاب ینک یگدنز

یتح ات یشب رت دنمتردق یشب رتگرزب هنک کمک هک یراک ره ینکب دیاب هشاب

! یشابن وت هسرتیم هک یسک یدید ونوا هگا

یم هچ وا متسنادیمن نم و دهدیم مرازآ مه شمان ندینش یتح تسناد یم

دهاوخ

؟؟ اهر یاوخیم یچ -

ان شتساوخرد نک عورش نیمه زا هراد قرف نوا اب نووج نیا اراس -

... سرتن نکن رارف یلو نک! شعناق نزب فرح شردام اب بخ ؟ هلوقعم

مدرکیم سح ار تشاد هک یخیبوت اما دروآ رت نییاپ ار شیادص

امرجم هیبش حبص زا هک ییوت هداد تیمرحم داهنشیپ هک ینوا هگم -

!! بخ هدب وشباوج شردام هتفرگ سامت راب دص ؟؟ تدوخ نوج هب یداتفا

هن هشاب هدنمرش دیاب نوا ... راکهدب هن شاب راکبلط ... شنهد وت نزب ال صا

وت!!

... هگا ... هگا -

توکس #دس_

۱۰۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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اب ندز فرح هب دسرب هچ متشاد مرش مه مسرپب متساوخیم هک یلا وس زا

نز! نآ

؟ یچ هگا -

وت لثم منوت یمن نم ؟ یچ دش رتدب هگا ؟ یچ منک شعناق متسنوتن هگا -

... تقو هی مسرتیم منزب فرح

اجنیا دایب وگب بخ -

درک مهاگن دنخبل اب مدرک شهاگن بجعتم

تکمک مگب هکنیا ...هن مشاب نم هک ییاج هی رازب رارق شاهاب بخ ؟ هیچ -

منوا و یشاب رت تحار وت هکنیا یارب طقف ... هتدوخ راک نوا هک منک یم

ونم ... تسین تشیپ یسک یرادن رتگرزب هنکن رکف هنک عمج وشساوح رتشیب

مارک اب شباسح هنک اطخ زااپ تسد یشاب نم هیبش مه هرذ هی همهفب هنیبب

!! هنیبتاکلا

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

( اضرریما )
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یا هرخسم زیچ نینچ شریذپ هب روبجم مدوخ هابتشا هکاب دوش یمن مرواب

دربن مباوخ رگید رحس زا ما هدش رادیب هک تسا یتعاس دنچ مشاب هدش

شمهب ارچ میوگ یم ازسان نامز و نیمز هب ییاهنت رد هک مدرک غاد نانچ

دش!! هچ الً صا متفریذپ هدرک توکس طقف شیپ ساهلا دننام ارچ مدزن

مداتفا گرم هب دامتعا کی هابتشا کی رطاخ هب لبق ی هعفد هکنیا هن رگم

رگا مدرکن رکف ارچ منک ادیپ یرتهب هار ات متخادناین راک ارهب ملقع ارچ سپ

منکب دیاب هچ هتسب یاپ وتسد اب دیآ شیپ یلکشم لبق ی هعفد لثم رابنیا

مدوب نئمطم ردقنیا هک دش هچ دوش سکعرب تسا نکمم هک مدرکن رکف ارچ

رکف شندوب قفومان هب یا هرذ ارچ دهد یم باوج ًامتح شور نیا هک

ما هتشذگ هب ارچ مشابن نابیرگ هب تسد مدوخ حاالاب هک مدرکن

مه دندربیم باسح نم زا هشیمه هک یماهرپ و اهر مدوب اهنت .... مدرکن رکف

ارهب مدوخ و مدرک هلجع دوب هتسب ار متسد ردام نامشچ مغ دندرکن کمک

نئمطم رتخد نآ نامشچ سرت هب هزادنا زا شیب مه دیاش متخادنا زور نیا

منادب متساوخیم ای دریذپیمن شمرش رطاخب هک مدوب نئمطم اعقاو ... مدوب

هچ ؟ره تسیچ تسا زومرم یمک منکیم سح هک یرتخد نیا لمعلا سکع

راک منادیمن ماو هداتفا لچه رد مجیگ ما هدرک هک یراک رطاخب حاال دوب

نادجو باذع ردقنیا ینعی ؟ منکب یراک مناوتیم رگید ال ؟صا تسیچ تسرد

دناوتیم ردام ؟ دنک شا یضار تیمرحم هب نآ اب هتسناوت ردام هک هتشاد

راکفا ؟رد دشاب هتشاذگ راشف تحت ار وا شرطاخب هک دشاب دب ردقنیا

هدیشک زارد تخت یور هتشذگ ی هتفه کی لومعم قبط مدوب قرغ مدوخ

مدوب هتخود مشچ فقس وهب هتشاذگ یناشیپ یور ار مملا س تسد دعاس

؟ تشاد مه یا هدیاف -
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ب یمک ار مرس متشادرب ار متسد دیشک نوریب مراکفا تورپه زا ارم شیادص

هک دوب هدش لخاد یک دش شیادیپ اجک زا رگید وا مدرک شهاگن هدیشک اال

واب هدرب راولش بیج لخاد ار شیاهتسد هدز هیکت راوید هب مدیمهفن

نم هب هدز یجک دنخبل متسنادیم بوخ ار شلیلد هک هنادنمزوریپ هرهچیا

درک یم هاگن

؟ تشاد !! یتفگن -

دنلب یادص ناهگان مدنادرگرب تشلا ب یور ار مرس و متخادنا وربا نیب یطخ

هچ یارب منک سح متسناوت یم درک اررپ قاتا مامت شا هدنخ

یهجوت یب ارات شا هلصوح هن متشاد ار شناوت هن اعقاو ... اما تساجنیا

کرد اب ماهرپ مدرکیم رکف ینامز دوش کنخ شلد ات دنازوسب ارم ووا منک

باصعادرکیمن کرد ار مطیارش سکچیه اما مسانشیم هک تسیدرف نیرت

دیدیمن ار تخت یور ندنام رابجا رطاخب ار ما هدش فیعض

؟ یریگرد تدوخ اب یاوخیم یچ یحبص لوا هتچ؟ -

نابز ارهب هلمجیا و درک ادا همین و هفصن ار تاملک دیدنخ یم هک روطنامه

درک رورت هلعش ار مشتآ هک دروآ

اپ هلک وهی یلو یدرُب یدرک رکف یتفیب زور نیا هب یراد قح شییادخ -

! یدش

متفگ مشخ اب

مرادن وتلصوح ماهرپ نوریب ورب -

دوب شیادص رد ندیدنخ تارثا زونه
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یرکف وت ردقنیا یتقو متشادن هلصوح مدوب منم یشاب هتشادن یراد قح -

ییاج هب تندرک رکف و یدز یکلا روز هزات ... قاتا وت مدموا یدیمهفن هک

هدیسرن

هب ندروآ راشف همه نیا تفگیم تسرد متفرگ ار شلوا هلمج روظنم هزات

داد همادا هدنخ رپ یادص نامه اب دوب هدیاف یب یلو مزغم

ینوا نوچ دیاش مدیمهف نم یلو ندیمهفن دیاش منود یمن ور هیقب نیبب -

یلیخ یدرک تالش یلیخ !! مدوب نم دوب ترانک هغیص ندنوخ نامز هک

تدوخ نوچ تشاذن ترورغ یتسنوتن یلو ینزب شمهب یدرک یعس

صرح زا یتشاد دوب یندید یلیخ تفایق ییادخ ... یدوب هتساوخ

نم شاداد ینکب شیراک چیه یتسنوتن یلو یدیکرتیم

دز یم فرح و دیدنخ یم

ویهار هکنیا !زا یتساوخ تدوخ تسین ریبدت ار هدرک دوخ رهحلا -هب

یدرکیمن مشرکف ینعی یدوبن یضار متدوخ منودیم هک یدرک باختنا

...هن!! هنک شیضار هنوتب تردام ینعی ... هشب یضار

دیدنخ دنلب ییادص اب هرابود و تخود مشچ نم هب درک توکس هظحل دنچ

هتفگن ؟؟ هن دوب هتفگن تهب دون هقیقد ات مرگ  شمد وناب هراسخر هب لویا -

و شیک برض هی دعب یلو وخالص یدرب ینک رکف گنرز هچب یوت هک دوب

درک تتام
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توکس #دس_

۱۰۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ادتبا زا منک ناهنپ متسناوت یمن وا زا مدرک یم شناهنپ یسکره زا

وحاال دوب هچ مدوب هتشاذگ هک یا هرخسم ًاعقاو ِطرش نیا لیلد تسناد یم

هغیص نامز ارچ سپ ما هدرک ریگ شلگ رد اعقاو ما هدرک ریگ شلگ رد مدوخ

و دوب هدشن مقاتا دراو ردام هکنیا زا ارچ ؟ مدرکیم رکف هدرک توکس طقف

یتسرد راک مدرکیم رکف ارچ مدوب یضار دراد نادجو باذع مدرکیم سح

هدیشک متروص یور ار متسد ما هدروآ شدای ارهب هتشذگ هک ما هدرک

مردام لوه هک یمهرب مهو رد راکفا ربخالف مداد رس باالیی دنلب فوووه

هچ ره ماهرپ تساوخیم ملد و دیخرچ یم ما هدرک هک یطلغ و رتخد نآ

متفگ موش ریگرد مراکفا اب هرابود ات دورب رتدوز

شاجرس هنودرگیمرب ور خاالقوت راک نیا متسنودیم هگا رکش ار ادخ -

؟ مداد یم شداهنشیپ رتدوز

رد دورب نوریب رخآ ورد دنک تالیف دوش ینابصع دریگب ههبج مدوب رظتنم

ات مدوب هدز دورو هظحل زا شیاه فرح مامت تالیف یارب ار هلمج نیا لصا

لوق هب اما مزادنایب میاه فرح دای ارهب ووا دوش مارآ یمک ملد غاد

... ماااهرپ دوب ماهرپ وا شدوخ

دقنا یعوضوم چیه هب دوب تقو یلیخ .... شاداد تسرد تِسد هرآ -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

حوتلا یدرک مراب هک ییاهفرح هساو متساوخ دقچ ...ره مدوب هدیدنخن

.... مریگب حوتلا ماوخیمن هگید االمن متسنوتن مریگب

دیدنخ هرابود

منوا هک تفرگ حوتلا دشیمن نیا زا رتهب ... یشب رتدب نیا زا منکن رکف هخآ -

دیشک وشتمحز تردام

هدرک یورشیپ رتشیب و درادن یا هدیاف منک توکس ردقچ ره متسناد یم

متفگ یدج دوش یمن تکاس

هرابود ات ورب سپ تسا هتفرگ حملا یگیم تدوخ ... ماهرپ تراک یپ ورب -

! یدشن المز شاوراک مدموین رد تتلا جخ زا

وا زا هرابود دوب میوزرآ هتفه ود هب کیدزن هک یشاشب تروص زابو شین اب

تفگ دنک زاب مه ارزا میاهبل دوب کیدزن و منیبب

نک رکف هریگب ونم حلا هنوتیمن دایب رد تنهد زا یچره ...االن ینوت یمن -

تتیذا نیا زا رتشیب دایمن ملد نوچ مریم مدوخ بخ یلو ... ملوگنش ردقچ

حیضوت یروبص مناخ یارب وتطیارش و اهوراد مدوب هدموا نمضرد ... منک

... اهر و ناج هراسخر ییاهنت نوشیا اب زورما هک تمراذب نایرج رد ومدب

! نتسب وگنلف دز- ینکشب

هب دزیم فرح دنلب یادص واب دیدنخیم زونه هک اردزوردحیلا شفرح

تفر رد تمس

لک.. ِلقع ظفاحادخ ریگب سامت یتشاد یراک -

دوش یمن مرواب مدرکن یهجوت تخادنا هک یکلتم هب دز هک یفرح کوش زا

نودب دنا هتشاذگ اهنت ار رتخد نآ لوا زور یارب ینعی ؟؟؟ ما هدینش تسرد

هنوگچ مشاب شدنمزاین الًرگا صا مراد زاین وا هب دح هچ ات دنیوگب هکنآ
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؟ارچ دمآ دهاوخ وا ناشیاج هب منک ادص ار ردام ای اهر رگا منک شربخ دیاب

دوش رود هکنآ لبق دز؟ یم فرح و دیدنخ یم دنلب ردقنیا ماهرپ وا دوجو اب

دنراد میمصت مراک رطاخب ارهاظ تسا ربخ هچ منادب ات مدرک شیادص دنلب

دنراد مهگن نیمز و نامسآ نایم دنناوتیم ات

؟؟ ماااهرپ ... ماهرپ اسیاو -

زورما نم هک دنا هدرک ار شرکف ال صا دادن مه باوج هک تشگنرب اهنت هن اما

وزا شمدید شیپ هام نیدنچ راب نیرخآ هک یسک منکب دیاب هچ رتخد نیا اب

شتروص ریوصت هک یدح رد منک هجوت دایز وا هب دیابن هک مدیمهف شراتفر

ندش وحم ردحلا دوب هتخیگنا اررب ما یواکجنک سح ارچ منادیمن هک

هب هک دش هچ ممهفیمن ارچ ! تفریذپ روطچ ! تساجنیا حاال روطچ تسا

اهنت ابوا اهنآ هکنیا ما هتفرگ هک یکحضم میمصت رطاخب !؟ مدیسر اجنیا

نامیشپ هک منک یراک مناوتب تسا نکمم تسین یبیجع زیچ دنا هدرک میاهر

کوش وا هب ؟رگا دوریم دوش تحاران مراتفر زا لوا زور ؟رگا دورب هدش

؟ روطچ منک دراو

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

اراس) )

تفر و دمآ هناخ نیا رد هک ریخا زور دنچ ریواصت مامت مدورو ی هظحل زا

وزاب مرارف وا، طرش ندینش زا دعب حملا تشذگ منامشچ یولج زا متشاد

رد زا هک مدوب هدیسرت ردقنآ مدورو هظحل ما... هرهلد یاب هرابود تشگرب
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تنعل ار مدوخ یفیرش مناخ ندید یارب شا یهارمه و اهر نتشاذگ نایرج

کچ داهنشیپ یتح دزو یمن فرح ابوا نز نآ رگا دوب هدماین وا رگا مدرک

ارچ ال صا !! مدوبن اجنیا حاال نم دوب هتفریذپن اهر بناج ارزا مقر نآ اب

شرسپ طرش نتفریذپ رطاخ هب هک دنک نانیمطا نم هب ردقنیا نز نیا دیاب

و دهدب کچ تیمرحم نامز نایاپ زا سپ ما یتم سال دییات رد دوش رضاح

نم وزا تسا هدمآ ملا بند هب وا دوشن هجوتم شرسپ دهاوخب شلباقم رد

هچ هب کچ النآ صا دشاب هتشاد ار شرسپ بیجع خاالق اب ندمآ رانک عقوت

؟ دهد خر منک رکف نآ هب مهاوخیمن هک یقافتا رگا دروخیم یدرد

۱۰۱_ تراپ _ همادا #

شرسپ هب ردقچ نز نیا دنادب هتساوخیم طقف تفگ اهر هک دوبن هرخسم

ریغ دح زا شیب مقر نآ یتحار نیا هب وا هک هدرک یمن رکف و تسا نئمطم

مدوخ ی هقی حاال هک مدرکن رکف اهزیچ نیا هب زور نآ ارچ دریذپب ار لوقعم

؟ مبسچن ار

هک دش هچ مناد یمن و دیسرن ییاجب ما ینهذ یریگرد فاصوا نیا مامت اب

اه هلپ اتزا متسه رتکد یاقآ نآ رظتنم و هتسشن یتحار لبم یور اجنیا

دیایب نییاپ

دوش یراج تیمرحم هغیص ات مدمآ اجنیا هب اهر هکاب ینامز ریواصت یتح

دنتسه هم رد ریواصت ماونآ هدوب باوخ راگنا تسا موهفمان و گنگ میارب

زا یرایشوه نامز هک هدادما ماجنا ار یراک و مدوب هتفر ورف هسلخ رد راگنا

اررد شندز مه هب ناوت هن مراد نتخیرگ ناوت هن اما منامیشپ تیاهنیب نآ
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ملد منکن رکف زیچ چیه هب متسناوت یم تساوخ یم ملد هظحل نیا

ریگ اهنآ نیب تفر یم نیب زا اهادص دشو یم وحم ریواصت تساوخیم

لیلد منادیمن دزوسیم مدوخ یارب ملد موش یمن ناشفیرح نم ما هدرک

ینامز هک ییوا یارب ملد ای منک ناربج متساوخیم دوب هچ منتفریذپ

هدیمهف شردام یاهفرح زا هک ییوا دوب هدرک نم قح اررد فطل نیرتگرزب

تسین ناما رد شنابز تسد زا سک چیه و درادن یدعاسم یحور حلا ما

عورش اج کی زا دیاب متفریذپ اهر فرح رطاخب اعقاو مه دیاش تخوس

هیقب دننام یگدنز نیتور طیارش اراب مدوخ یناهگان مناوتیمن نم مدرکیم

مه یتم ردسال ما هدیمهف یزور هک درم نیا هب یکیدزن دیاش مهدب قفو

شناسنج مه اهزا یمازج هب هیبش ات دنک کمک دناوتب تسا دامتعا لباق

ناشدروم اررد مسرت و مطلغ دیاش رواب دناوتب ندوب وا راانک دیاش مزیرگن

دربب نیب زا

توکس #دس_

۱۰۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

... یروبص مناخ دیشک لوط دیشخبب -

اب نتفگ ووااب مداتسیا برض هب هدروآ ارباال مرس شیادص ندینش زا

تفر رد تمس هب یا هزاجا
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وا زا دیاب الً صا ایآ منک ناونع روطچ ار ما ینهذ ی هلغشَم متسناد یمن

هچ رد الوا صا منک عورش دیاب اجک زا مدرکیم هچ دیاب نم ایهن؟ مسرپب

بقالً دوب هدیسرن ملقع ارچ ؟ تسا هدش ناوتان دح هچ ؟ات تسیتیعضو

ماو هدرک هچ تسا هدشن مرواب هک راگنا مسرپب شردام ای رهاوخ ارزا اهنیا

ما!! هتخادنا یلچه هچ اررد دوخ

ووااب متفگ یمنک یم شهاوخ رکف نیا اب مریگب سامت شردام اب دیاب

هچ نآباال دیدنخ یم شنامشچ هک مدید دش جراخ یمارآ ِیظفاحادخ

یمسر ردقنیا نم روضح رد یلو دمآ یم شا هدنخ یادص هک داتفا یقافتا

هناخ رد درادن تکرح ناوت هک وا زج یسک هکنیا زا یا هدوسآ یخلا ؟اب دوب

مفیک واب هدز ات بترم متشادرب ار مرداچ و هتخادنا یاباال هناش تسین

مریگب سامت یفیرش مناخ اب متساوخ تسدب یشوگ مداد رارق لبم هشوگ

اهر دایرف هکاب اه زاباالیهلپ یدنلب یادص متفر ورف کوش رد نآ کی هک

تسینابصع شبحاص ینعی ادص نت نیا مدینش ار تفگ یم

تفگیم هک تسین هناخ رد یسک نم زج تسناد یمن ینعی ؟! دوب شدوخ

! درک یم هچ نآباال رتکد یاقآ نآ سپ ؟ اهر

تدش ششپت هک یبلق و بارطضا اب شدنلب یادص ی هرابود ندینش اب

نیرت کیدزن زا ییادص متفر نآباال زا هدرک دنت اهاپ هلپ تمس هب دوب هتفرگ

هب هیبش ییادص دش یم هدینش تشاد رارق پچ تمس هک اه هلپ هب برد

دیوگیم تسینابصع هک ادص نت نیا و دراد کمک هب زاین دنکن تخت ریج ریج

ردقنا ؟ارچ موش لخاد مناوتیمن یتقو مدمآ تعرس نیا اب ارچ ؟؟ اایب رتدوز

؟ مراد هرهلد

یفیعض یادص مدوب هدش کشخ میاج ورد دوب هدش رد خیم میاهمشچ

ارچ مدیمهفیمن ار حملا دشیم هدینش دنزیم فرح شدوخ اب هکنیا هب هیبش



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دنیبب ار نم یتقو املسم مدوب منارگن و هتفشآ تشاد هک یطیارش زا ردقنا

دایرف اب تشاد ار توراب مکح ما هدینش وا زا هک خاالیق نیا مااب یزوسلد

مدش هدنک اج زا شا هرابود

؟؟؟ ییییاجک ... اااهر -

کیدزن رد هب ادصیب و مارآ یاهمدق ابو متشاذگ ماوتنام بیج اررد یشوگ

مبلق هک دوب زاین و زجع رپزا تفگ هک ییاجک اما دزیم دایرف هکنیا اب مدش

ردقچ دنادیم ادخ دشاب زور و حلا نیا رد دیابن وا تخیر ورف شندینش زا

ایوا؟! دوب مدوخ یارب منادیمن مزیرن کشا هک مدوب ردتالش

هرخ باال مدرک هتسب و زاب سرتسا اراب مناتشگنا مدیشک قیمع سفن دنچ

دبا هکات متسناوتیمن مدش یم وربور ابوا دیاب مدرکیم عورش ییاج زا دیاب

تشپ اب تسینابصع ردقنیا وا مدب سناش زا ارچ منادیمن طقف منک رارف

شزرل میادص هک مدرک ار تالمش مامت مدز رد هب مارآ ی هبرض دنچ تشگنا

مشاب وا راتسرپ وطالین یتدم تسا رارق نم دشاب مکحم و هتشادن

؟ لخاد مایب ... متسه یروبص ؟ نارماک یاقآ -

ییادص مدینش ار شدنلب یادص هرابود دش.... تکاس اج همه یا هظحل

دوب راکبلط یباسح هک هنادرم و رادشخ تخمز

! دایب اهر وگب ...ورب ریخن -

یضار موش لخاد دوب هتساوخن هکنیا زا مدیشک صرح زا یقیمع سفن

تبحص شزینک هکاب دوب نآ هب هیبش شمکحم و هدیشک ریخن نآ اما مدوب
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اما دوب هتفگ میارب شیاهزور نیا زاحلا شردام درک یا هلگ دشیمن دنکیم

دنتسین لزنم رد مادک چیه دندوب هتفگن وا هب ارچ

تسین هنوخ یسک نم ...زج یلو دیشخبب -

مدز هبرض رد هب هرابود هدرک عمج ار متراسج مامت مدینشن هک یباوج

؟ دیراد المز یزیچ ؟ نارماک یاقآ -

دایب ییحی اقآ وگب ...ورب ریخن -

یرگید درم ینعی شمتخانش یمن هک نم دوب هک ییحی اما نحل نامه مه زاب

ماجنا و ندش نئمطم یارب ؟؟ تسه هناخ نیا رد رضاح ردحلا مه

متفگ شروتسد

؟ نتسه اجک مسانشیمن ور ییحی ...اقآ یلو دیشخبب -

دش نیگمشخ شیادص راب نیا

مراد بجاو راک شاهاب دایب دوز وگب ... درگب شلا بند طایح وت ورب بخ -

درک شیادیپ دیاب نآ زا جراخ و تسین نامتخاس لخاد ییحی اقآ نآ سپ

منک شمارآ ندرک تعاطا اب مدرک یعس

مشچ هلب... -

و متشگ ردقچ ره متفر یجورخ تمس وهب هدرک یط اهار هلپ تعرس هب

کی رد هک یتشذگدوخ ابزا یتح مدرکن شیادیپ مدیشک کرس هشوگ ره هب

نابز ارهب شمان هدرب ارباال میادص مدیدیمن دوخ رد زگره دیدج ناکم
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رطاخ هب متشگرب رتزارد زااپ تسد دوبن هک دوبن ییحی اقآ اما مدروآ

زا متسناوتیمن هک شطیارش رطاخب یزوسلد مه دیاش وا ندشن رت نیگمشخ

ممشچ شیپ ار تکرش نآ رد شا هدش هل ریوصت بترم هک منک رود مدوخ

هب هرابود مداتفا سفن سفن هب هک مدیود منویدم وا هب ردقچ هک دروآ یم

درک مریگلفاغ شباوج و دیسر باوج لبق رتزا عیرس مدز هبرض رد

توکس #دس_

۱۰۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

وت -ایب

ریخن نآ هک هن رگو تسا رد تشپ ییحی اقآ دنکیم نامگ دیاش مدرک رکف

درادن نم ندید هب یلیامت ینعی هدیشک و راکبلط یاه

ندوبن ... ییحی یاقآ ... نارماک یاقآ ما یروبص -

تفگ یصرح

؟ یتشگ ور اج همه -

! ندوبن مدرک منوشادص ... متشگ هلب -

همه نیا هک دشاب هتشاد یمهم راک دیاب مدینش ار تفگ هک یمارآ یاباب یا

یارب نم دشاب هچ وره تسا ناوتان وا دیایب رب نم زا دیاش دراد رارصا



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ار ینابصع یادص ونآ مدنار بقع ار میاه یلدود مامت متسه اجنیا نیمه

متخادنا رود هب متشادن ار حلا نآ رد شبحاص ندید هب یلیامت هک مه

؟؟ نارماک یاقآ -

متفگ دیدرت اب دوب تخس میارب شنتفگ مدرک یثکم

؟ دایم رب یراک نم... -زا

شقاتا دراو هکنیا زا هکیلا ردح مدز ار فرح نیا ارچ متسناد یمن مه مدوخ

هک ییوا متشاد همهاو منیبب تسیتیعضو هچ رد مناد یمن هک ار ووا موش

مدوب شرانک یرتن نآکال رد ًارابجا هک راب وره مدرک رارف اهراب شندید زا

نیلوا داد هک یباوج وحاالاب متشادن ار شتروص هب ندرک هاگن تارج یتح

دشاب تیعضو نیا رد دیاب شراب

وت -ایب

تسا کوش و یزوسلد هچره ارزا مهاگن مدرک یعس و مدیشک یقیمع سفن

اب دروخرب نیلوا اترد منک خیلا مشاب هتشاد شندید نامز تسا نکمم هک

اب مدیشک نییاپ ار هریگتسد دیزرل یم هک یتسد اب مناجنرن ار وا مهاگن

یور هک ییوا اتهب مدیشک ارباال مهاگن مدش قاتا دراو هتفگ یمارآ هزاجا

خ شهاگن هک نامه ... یجان نامه ! دوب شدوخ منک هاگن دوب هتسشن تخت

مناد یمن یتح هک نامه ! تشذگ شناج زا ارچ مناد یمن هک نامه دوب یلا

منک رواب متساوخیم ای دوب ناربج یارب اعقاو ! موش شمرحم متفریذپ ارچ

وا زا دوز متسناوت و دمآ فرح هب عیرس رکش ار ادخ متفگ یمارآ ؟سالم

دزادناین ار وا ومه مدوخ مه ما یگریخ ات مریگب مشچ
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نوریب مرب ماوخ یم ولج شکب ور رچلیو نیا -سالم.ایب

ناهنپ نآ تشپ یدایز مشخ و صرح تفگیم شیادص دوب یروتسد شنحل

میتشادن ار تراسج نیا مادک چیه راگنا درک یمن هاگن نم هب یتح تسا

وا نامزمه و مهد ماجنا ار تساوخ هک یراک ات متفر رچلیو تمس هب عیرس

اب اما دشکب تخت ی هبل ار شدوخ درک یم یعس متشاد رظن ریز ار

دوبن یتحار راک شیارب تشاد هک یتیعضو

یاپ چگ دوب چگ یوت طسو تشگنا ود کون ات جنرآ زاباالی شتسار تسد

ارزاباال شرگید یاپ و دوب هدناشوپ شناتشگنا ریز ات وناز ریز ارزا شتسار

وناز ندرک مخ رد یناوتان رطاخب و دندوب هتفرگ چگ شناتشگنا ریز ات نار ی

شسابل تمس هب مهاگن دوب هدش تخس یلیخ معالً شیارب ییاجباج

یور چگ هب هک تشاد نت هب یهاتوک اتبسن کراولش و داشگ یترشیت تفر

هک دادیم شرازآ شتسار یاپ ی هنهرب تمسق راگنا دوب هدیبسچ شنار

دشیم اجباج تخت و نآ یور شتسد بترم تکرح ماگنه

مدوخ بیجع یراک هجوتم یا هظحل هدرشف کلپ دیسر هک تخت هبل هب

ما؟! هتفرگ رظن ریز قیقد ردقنیا ار درم کی هک مدوب نم مدش

هتسد یور ار شتسد دروخن ناکت ات مدرک لفق تخت هب هدیبسچ ار یلدنص

شخرچ کی اراب شدوخ درک یعس داد یلدنص ارهب شتشپ هتشاذگ فلا خم

طقف هک دزادنایب یلدنص یور تشپ وزا دشکب باال تسد کی نامه طسوت

هزاجا نیا اهچگ ینیگنس هک تسنادیمن ینعی دمآ باال شندب فرط کی نامه

وناز ندرک مخ وایاب دروایب راشف شیاپ هب متساوخ یمن !! دهدیمن وا ارهب

یارب نم مدوب شتاکرح هب هریخ تشپ زا دشکب یلدنص یور ار شدوخ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

تعرس هب هظحل کی رد مداد یم شماجنا تسرد دیاب هک مدوب اجنیا یراک

متسد دنک دروخرب یلدنص هتسد هب شا هتفرگ چگ جنرآ ای دتفیب هکنآ زا لبق

ار شیوزاب و هتفرگ چگ تمسق باالی رگید تسد واب متشاذگ شلغب ریز ار

یور مروز ی همه اب متشاد ار شراظتنا هک ینیگنس هب هجوتاب و هتفرگ

متمس هب شرس مدرک اهر ار شیوزاب نتسشن ضحم هب شمدیشک یلدنص

زا تشاد مبلق دیزرل یم مناتسد ارچ مناد یمن مدرکن یهجوت اما دیخرچ

نآ بقالرد هک ردحیلا ما هدرک شسمل هک متشاد هرهلد دمآ یم نوریب مقلح

سابل یور زا هن مه نآ ما هدرک هبرجت یوا هرابرد ار نیا زا رتشیب تکرش

هدش بیجع ردقنا زورما میاهراک ارچ دوب هدرک مرو متسد تسوپ راگنا یلو

هتفرگ چگ لماک هک ییاپ تمس هب هدش مخ مدیشک بقع یمک ار یلدنص دوب

ارهب رچلیو و مداد رارق یلدنص ی هدز نوریب مرها یور ار نآ هتفر دوب

شیب ینیگنس رانک ار شهاگن ینیگنس تدم مامت مدرک تیاده جورخ تمس

مدرک یم سح اه چگ رطاخب شی االباال متحا نزو رطاخب یلدنص دح زا

مدرواین مدوخ یور هب اما مدیدن وا زا زگره رادید دنچ نآ رد هک ینیگنس

تاکرح و میور و گنر مندیشک سفن عون زا دنک تقد رگا هک متسنادیم

ممسج لر تنک یارب ار تالمش مامت نیمه یارب دوشیم یحملا هجوتم منازرل

مدرک

۱۰۳_ تراپ _ همادا #

؟ یرب دیاب اجک یسرپ یمن -

متفگ دهدن ول ارم مدرک یم یعس هک ییادص اب
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؟ دییامرفب ... دوبن مساوح دیشخبب -

! سنلا وت سیورس -

و تسا هدرک شکورف تینابصع نآ هک رکش ار ادخ یمدنز دنخبل مدرک سح

یادص هک تشاد سیورس شقاتا مدید دورو ماگنه دز فرح ابوا دوشیم

یمیدق نم ی هناخ دننام مه هناخ نیا االً متحا دش یم هدینش نآ زا هیوهت

تسا هدش یزاسون طقف و تسا

؟ هراد سیورس ..هک.... نوتقاتا -

مدرک سح ار شدنخبل نآ هرابود

هرت تحار مارب یکی نوا زا هدافتسا نم االن تیعضو اب یلو ... هراد -

هک... ًاصوصخم

درک یثکم

دینک کمک دیاب امش ... تسین ییحی -اقآ

دزوح یم میادص درفم شردام لثم مه وا مدینش ار شیادص هک ینامز زا

هک درک دراو نم هب یکوش نانچ دوب هتسب عمج راب نیلوا یارب االهک

درک هجوتم مه ار وا یلدنص نداتسیا منئمطم هک ردقنآ دز مکشخ یا هظحل

ییاج زا دیاب اهر لوق ...هب مدیزرل یم هکنآ اب مدرک یم یراک دیاب اما

هک یییحی اقآ دوبن اررد راک نیا ینعی ؟! اجنیا زا ارچ یلو مدرک یم عورش

یاهراک تفگن شردام رگم ؟! تسنادیم نم فیاظو زج تساجک منادیمن

ماجنا ار شا هرمزور ی هداس یاهراک طقف دوبن رارق رگم تسوا اب شتخس

؟؟ مهد
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مدیسرپ هدرک هاگن دوب اجنآ هک ییاهرد وهب مدیسر سنلا هب

؟ همودک -

هک منک شا یهارمه متساوخ یم ًاعقاو رگم !! مدروخ اج ملا وس زا مدوخ

؟ دیایب ییحی اقآ ات نک ربص متفگیم دیابن ؟ متشگیم سنلا سیورس لا بند

هظحل دوب رتکچوک همه زا نآ ضرع هک درک هراشا یرد هب شملا س تسد اب

اراب وا نم ال صا ؟؟ دوشیم در رد نآ زا یلدنص نیا ال صا دیسر منهذ هب یا

لوح راکفا مامت ارچ ؟؟ منک در رد نآ زا هنوگچ یلدنص نیا و شنزو نیا

؟؟ دخرچیم راک نیا ماجنا روحم

!! دنک ربص دناوتن هک تسا کدوک وا رگم مناوتیمن و دوشیمن هک میوگب دیاب

شندرک یهارمه رد ما یناوتان هکنآ زا لبق میدیسر رد هب هک مدوب مراکفا رد

.... دمآ نییاپ ی هقبط زا ییادص مروایب نابز ارهب

توکس #دس_

۱۰۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

شندرک یهارمه رد ما یناوتان هکنآ زا لبق میدیسر رد هب هک مدوب مراکفا رد

هبرض یدورو رد هب یسک راگنا دمآ نییاپ هقبط زا ییادص مروایب نابز ارهب
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وردحیلا دیخرچ متمس هب شرس دمآ یم شمناخ مناخ یادص دزو یم

تفگ دنزن دنخبل دنکیم یعس هک دوب نایامن دح زا شیب هک

دموا ییحی -

تشاد ما هدش تحار یخلا زا ناشن هک یراد ادص مد مدینش هک یزیچ زا

شدنخبل هک دنامن رود شمشچ زا مادکچیه مدز دنخبل هاگآدوخان و متفرگ

تناج شون یتشاد هک یبارطضا تفگیم هک ییاهمشچ دشواب عیسو

درکیم مهاگن

دش یم مدیود اه هلپ تمس وهب هدرک شیاهر یلدنص یور اجنامه ار وا

هک یطیارش زا مه شرخسمتم هاگن نآ زا مه مدرک رارف ًابیرقت تفگ

ردح مدیمهفن ار شلیلد هک تسا هتخادنا ریگ نآ رد ارم ادمع دوب صخشم

!! تشاد رارسا ییحی اقآ ندمآ یارب ردقنآ ادتبا هک یلا

نایب مگیم -االن

اب مدید ار سهلا یا هدرخ و لهچ ًادودح یدرم سنلا برد هشیش تشپ زا

هک ییوا زا ندرگ رسو هی ابیرقت تشرد یلکیه ودقو یمدنگوج یاهوم

یارب یبسانم درف لکیه دقو نیا اب دیسریم رظنب رتگرزب دوب مه تشرد

دوب راک نیا

اب دزیم هبرض هشیش هب تشگنا واب دوب شتسد یور کگنس نان صرق ود

مدرک زاب ردار داد مناشن هدروآ ارباال نان مندید
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دییامرفب -سالم

مریگب نون مرب احبص نتفگ نتفر لبق یفیرش مناخ مرتخد ریگب -سالم

مدرک الًزاب ماک ردار هتفرگ ار اهنان

دییامرفب نونمم -

دشکب دوخ تمس ردارهب درک یعس هتشاذگ ینوریب هریگتسد یور تسد

تساجنوا نم یاج مایمن لخاد نم مرتخد ورب -

رارق طایح یاهتنا و دوب کقاتا هیبش رتشیب هک ینامتخاس تمس هب تسد اب

درف اب نارماک زجب دوبن رارق و دمآ یمن لخاد هکنیا زا درک هراشا تشاد

دوب بجاو شندوب امااالن مدرک رکش ار ادخ مشاب اهنت مه یرگید

... یلو -

...ورب لخاد مایب نراد راک اضراقآ یتقو طقف نتفگ یفیرش مناخ مرتخد -

شاب تحار

وا هب هک یتاررقم تیاعر هب رارسا هکنیا و دربیم راک هب هک یمرتخد ظفل زا

تردق تفگیم هک شلکیه دقو زا اما متشاد یبوخ سح تشاد دنا هتفگ

مدیسرتیم دراد ار یراک ره ماجنا

متفگ عیرس

! هگید نراد نوتراک ...االن بخ -
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شا ییامنهار هلصاف ظفح دشاب لخاد هداتفا ریز یرس واب نایوگ هللا ای

هب مدوخ و دراد جایتحا وا هب سیورس زا هدافتسا یارب هک متفگ هدرک

متفر هناخزپشآ تمس هب تعرس

توکس #دس_

۱۰۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

نیا مامت نآ زا لبق دیاب و مدادیم هناحبص وا هب دیاب مولعم رارق زا

یفیرش مناخ دوب رارق رگا ًانئمطم متشگیم لیاسو نتفای یارب ار هناخزپشآ

مراک لوا زور هکنیا هن داد یم حیضوت نم هب لبق زا شدوخ دوش تحاران

لا بند وهب هتشاذگ زیم یور ار اهنان صرح اب شندوبن یروآدای زا دوش بیغ

نتفای هب قفوم ًابیرقت مدرک نتشگ هب عورش هناحبص لیاسو و نان فرظ

و مدینش ار ییحی اقآ نتفگ هللا ای یادص هک مدش زاین دروم لیاسو همه

تشپ تفر رد تمس وهب تفگ یا هزاجا اب مدید اهار هلپ زا شندش ریزارس

مداتفا هار هب شرس

؟ دیروخیمن هناحبص امش... -
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... مروخیم ندموا زا لبق مرتخد -هن

نم لثم تسرد

متسین مه ماش مروخب اجنیا ور راهان هرارق طقف -

یفیرش منک هدامآ راهان ناشیارب دیاب دیاش دروخ دز گنز مرس رد راهان هملک

راهان ی هملک راکتمدخ هن راتسرپ تفگ هک ؟!وا تسا هدرک رکف هچ دوخ اب

درک تحار ار ملا یخ شجورخ زا لبق دینش هک ییحی واقآ مدرک همزمز ار

یمند شرافس نوشدوخ رهظ زور ره نتفگ یفیرش مناخ ... راهان طقف هرآ -

نرایب

نونمم -

شقاتا رد تشپ ار مدوخ هتفر اه هلپ تمس هب تفر نوریب هداد ناکت یرس

لوق یفیرش مناخ هب مهدب شیاهراک واو ارهب مساوح مامت دیاب مدناسر

راکب تسد شدوخ ندشن نمزاین رطاخ اتهب منک عمج ار مساوح ما هداد

مدرک ارعاالم مروضح رد هب یمارآ ی هبرض اب دنزن بیسآ دوخ هب هدشن

؟ هلب -

دوب هدروآ راشف وا هب یدایز شندوب المز سیورس راگنا دوب رت مارآ شیادص

ار لوا ی هظحل سرتسا مدرک عمج ار تسشن مبل یور مرکف زا هک یدنخبل

یم دنت مبلق نانچمه اما دوب هدش باصعا یب دنتفگ هک اهردقنآ متشادن

منک شهاگن تحار متسناوتیمن و دیپت
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ایب... ونوتنوحبص نارماک یاقآ ما یروبص -

وت -ایب

شا ینارمکح یورملق زا ارم شنابز اب لبق ی هعفد لثم هکنیا زا بجعتم

وهب دوب هتسشن تخت یور مدشن لخاد اما مدرک زاب مارآ ردار درکن رود

دروآ هکباال ار شرس دوب شیاپ یور یباتک هدز هیکت تشلا ب نیدنچ

یرییغت مدرک یعس اما متسنادیم بوخ ار شلیلد هک دیدنخ یم شیاهمشچ

هتشاد ار مرازآ دصق ما هدیمهف هک مرواین دوخ یور وهب دهدن خر ردحملا

وا منک رکف دش ثعاب و مدناسرت نتسنادن نیا و ارچ منادیمن هکنآ اب تسا

عیرس دنکیم هدافتسا نآ زا تسا زاب شتسد وحاالهک تسا درم کی مه

متفگ

؟ مرایب هنوحبص -

رایب هوهق نوجنف هی مارب شلبق یلو رایب هرآ -

دوب یفاک شردام هب شنتفگ مدرکیم رکف دروخ چیپ ملد هوهق مان ندینش زا

و شندوبن اب زورما شردام اما مهد حیضوت مه وا هب هرابود دشابن والمز

تخت هب وا حاالهک تسا هدرک مریگلفاغ یباسح وا هب زیچ چیه نتفگن

مه نآ نداد باوج کر اب نم ارچ دهد مرازآ دیآ یمن شدب و تسا هدیبسچ

رس کی منامهفن وا هب مراد زاین هوهق نآ هب ردقچ دیوگیم شا هرهچ یتقو

هب منادیم مدوخ هک دنچ ره متسه نم تسا هتفرگ شیپ رد هک یزاب نیا

دبرچیم نم هب وا روز االمت وحا رطاخ

منوتیمن -
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تفگ مخا دشاب بلج شا هجوت هدش درگ شنامشچ

ارچ؟ -

منک تسرد متسین دلب نوچ -

درکن یرارصا اما تسشن شتروص یور یزیمآ رخسمت دنخزوپ

رایب یاچ سپ -

شقاتا رد تشپ یاچ ناویل اب هقیقد دنچ زا دعب و مدرک درگبقع هتفگ یا هلب

؟؟ مدوب هتسبن ردار مدوب

ار ما هلصاف مدرک یعس لوا ی هظحل زا مداتسیا اجنامه شمدید زاالیرد

شیاهراک ماجنا یارب وا هب ندش کیدزن یارب و منک طایتحا منک تیاعر

زا مدوخ و دنکن راوه و داد شردام لوق اتهب موشن کیدزن وا هب ناهگان

منکن یهت قبلا سرت

؟ لخاد مایب -

... ئفاک هکهالک -ایب

اب اما درک ندز فرح هب عورش روظنم یب مدرک سح راب نیلوا یارب هکنیا اب

دناشن شیاهوربا نایم یمخا دنام هفصن شفرح متسد ینیس ندید

توکس #دس_

۱۰۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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دناشن شیاهوربا نایم یمخا دنام هفصن شفرح متسد ینیس ندید اب

!! نوجنف متفگ نم -

منودیم -

؟ یدروآ ناویل ارچ سپ -

باوج یسح چیه نودب و مارآ مدرکیم یعس نم و دوب راکبلط وا تدم مامت

مهدب

مرایب نوتارب ناویل وت وتاعیام مامت نتساوخ مزا یفیرش مناخ -

ای دیدنخ نم هب مدیمهفن ار شموهفم هک دز یبیرغ بیجع ی هدنخ کت

! شردام

وت نمض !رد مروخن وشفصن منوتیم نم هنکیم یقرف هچ ...! بجع -

! مردام هن ینم راتسرپ

ناویل نیب ار منامشچ مدز یم فرح ابوا یتقو و منکن شهاگن مدرک یعس

هاگن شیاهمشچ هب ًاصوصخم شتروص وهب مدرک یم اج هباج بترم ووا

دوبن یهت رگید مدیمهفیمن هک دوب اهمشچ نآ رد یزیچ مدرک یمن

ماجنا ونتساوخ هک یراک نم هرادن نم هب یطبر هگید نوا ... دیروخن بخ -

... نمض رد مدیم
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یم صخشم ار مهاگیاج ادتبا نیمه زا دیاب اما مدوب لدود شنتفگ یارب

مدرک

مریگ یم قوقح نوشیا وزا ندرک مادختسا نوتردام ونم -

هاگن تأرج مدرک یثکم دوب دنخزوپ هیبش رابنیا هک دز یا هدنخ کت هرابود

متفگ مارآ متشادن ار شتیعقوم هب یتح ندرک

؟ مرایب -

رایب تفگ درسنوخ

تخت هبل ار ینیس درادرب ار ناویل دناوتب هکنیا یارب مدش کیدزن یتقو

متشاذگ

؟ یتسین دلب ًاعقاو ای هتراک بحاص روتسد مه هوهق -

مدرک تسار تماق هدرک ییانتعا یب اما مدرک سح ار شم کال رخسمت

متسین دلب ًاعقاو ونوا -هن

درک گنت مشچ

ریگب دای سپ -

منوتیمن -

تفگ مخا و بجعت اب

اارچ؟ -

بقع یمدق مهد ماجنا ار راک نیا مهاوخیمن دمع هب دیوگب تساوخیم راگنا
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متخادنا باال هناش سوسحم ان متشاذگ

دایم مدب تدش هب هوهق زا نوچ -

تفگ لبق زا رتهب ینحل اب اما یروتسد و کشخ شیادص دشو یدج شهاگن

یریگب دای هرتهب -

مدیسرپ هک مدوب نم حاال

؟ ارچ -

مدرکیم سح و دمآ یم مشچ هب یدایز شندوبن یهت میارب هک ینامشچ اب

تفگ میوگیم نم نوچ تفگ یم دوب ادیپ نآ رد هک یفرح

دایم مشوخ هوهق زا نم نوچ -

روطنامه ییایب هاتوک لوا زور رگا اهر هتفگ ؟هب مداد یم ار شباوج دیابن

مرذگیمن مقح زا ..اما تسرد مدوب نویدم وا ...هب یور یم شیپ رخآ ات

متفگ یلو مدش ریز هب رس

مناخ هب لبق زا تسین نم فیاظو ءزج نیا ... منوتیمن یلو دیشخبب -

ندرک لوبق نوشیا و منکیمن هدامآ هوهق زگره هک متفگ یفیرش

ییادص اب یبصع یتقو یمدش رتشیب و رتشیب هظحل ره شتروص یور مخا

درک منوریب قاتا زا متشادن ار شراظتنا هک ردحیلا دوب هتفر باال یمک هک

دوب هدرک کانسرت ار شیادص شخ
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! نوریب ورب و رادرب وتییاچ -

و متفر ینیس تمس هب تسا مهم میارب وا خیبوت ای ورهق درک یم رکف دیابن

مدش یم جراخ قاتا زا هک ردحیلا شنتشادرب اب متفگ یا هلب حلا نامه رد

متفگ یرهاظ یلا یخیب اب

؟ دیروخیم یچ هناحبص -

ینیس دوب هدش رتشیب شیادص ونت نحل زا مبارطضا مدیخرچ شتمس هب

کی لثم اقیقد مدرک یعس اما دزرلن مناتسد هارمه ات مدوب هدیبسچ تفس ار

راج مراتفر واب مریگب هدیدان ال ماک ار تیمرحم نیا و منک راتفر راتسرپ

و مرخآ تکرح االزا متحا متسنادیم هک ردحیلا تسین مهم میارب هک منزب

مفیلکت لوا زور نیمه دیاب اما دوش یم یبصع رتشیب ما ییانتعا یب

مریذپب دیوگیم وا هچ ره هک شزینک هن مدوب شراتسرپ نم دشیم صخشم

بذعم یارب طقف شردام ی هتفگ و شدوخ لوق هب تیمرحم نآ لیلد و

دهدب مرازآ هنادازآ هکنیا یارب هن دوب نامیود ره ندوبن

توکس #دس_

۱۰۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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***************

( اضرریما )

رد راب وره مدوب هدید هثداح نآ رد هک یرتخد مدرک یمن ار شرکف الً صا

شتروص زا حضاو ار شنادجو باذع و تخیرگ یم نم زا یرتن کال

ی هظحل هک اببالیی مه نآ دهدب ار مباوج یتوافت یب نیا اب مدناوخیم

یراک زا حملا مدوخ هکنآ اب دتفیب سپ دوب کیدزن هک مدروآ شرس هب دورو

گنر ردقچ موریمن شیپ شرخآ ات متسنادیم هک نم اما دوب دب مدرکیم هک

درک بارخ ار مراک مه نامه و دوب هدز متام شا هرهچ

دیاش دوب یسنجدب تخیرگ نم زا ًابیرقت دش ییحی ندمآ هجوتم هک ینامز

رطاخب رگا متساوخیم یلو دنک ما یهارمه دیاب وا متفگ هکنیا یدرمان مه

روبص ، مارآ یمدآ نم دنادب تسا هتفریذپ تکرش نآ تاقافتا ای ردام رارصا

و هدش تحار شتسد زا مناوتب لوا زور نیمه دیاش ات متسین رسدرد ویب

تروص نآ اما مهد تاجن تیعضو نیا زا مه ار وا یساسا یاوعد کی اب

زا هک یصرح هک متسین یدب نآ هب نم درک منامیشپ شا هدش لوه و هکوش

منک خیلا منادیمن ار شنتفریذپ لیلد هک اونیب نیا رس ار مراد ماهرپ و ردام

رد دسرب رظنب لا یخیب و سکلیر درکیم یعس شمدید هک یا هظحل نیلوا زا

متسد زا مه وا یرابجا تیمرحم نیا رطاخ هب مدرک یم رکف هک حیلا

هتفرگ ههبج شراتفر عون زا نانیمطا یارب حبص هک یدح هب دشاب ینابصع

ومه مجنسب شیادص عون ارزا شراتفر مه ات متشاد شهگن رد تشپ و

هدیدن رگا ! دوب بیجع یلیخ میارب ادص نیا منک شوگ بوخ ار شیادص
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کی هناکدوک مه یمک یابیز یادص نیا بحاص مدرکیمن رواب زگره شمدوب

یم فرح ردابوا تشپ هک یا هقیقد دنچ تدم مامت رد دشاب ناوج رتخد

یولج یتخس هب دشاب نم بقارم تسا رارق کدوک کی هکنیا رکف زا مدز

نیا رطاخ هب شندید مدرک یم رکف بقالً هک ردحیلا متفرگ ار ما هدنخ

راب ره شیادص اما دنک ما یبصع دناشک مرابجا هب هک شا یناهگان شریذپ

ردحلا مدرک یم سح تفرگیم هناشن ار متیناباصع درک یم زاب ناهد هک

ندز فرح ماگنه هک مدیمهف ینامز ار نیا متسه هچب رتخد کی اب تبحص

نم ایزا دوب ریز هب رس ای تدم مامت وا یلو متسب یمن عمج ار وا هدارا یب

شیپ رد لوا ی هظحل زا هک یا یتوافت یب مامت اب تخیرگ یم مهاگن و

یم سح الً ماک ار نیا تسا تحار دهد ناشن درکیم یعس و دوب هتفرگ

دنک تیاعر ار طایتحا بناوج و دوشن کیدزن نم هب یمدنک یعس هک مدرک

بقارم اتوا دشاب هدناسرت میاهزور نیا وخاالق نم ارزا وا ردام مه دیاش

دشاب دوخ تینما

دیشک ارمباال هتفرگ ار ملغب ریز مطوقس زا یریگولج یارب هک ینامز

هب شروز ییاهنت هب دوبن مملا س تسد روز رگا هکنیا اب متشادن ار شراظتنا

سح هظحل دنچ ارات شهاگن رارف یتح درک ار شش تال یلو دیسر یمن نم

هنرگو داد شتاجن شا هدز کوش هاگن عون ونآ ییحی تیاهن ورد مدرکیم

نیا هکاب متشاد یماو ییاهراک ارهب وا لوا زور نیمه شنداد یرارف یارب

یمدش شنتفر ثعاب اما داد یم باذع ار مدوخ هک

وح هتسب یدودح ات هتبلا ار متسد دوب مدوخ داهنشیپ هک ییحی دوجو یلو

دیاش مروایب اجار شلا وح مشابراکبلط شراتفر عون زا مهاوخ یم االهک

یارب هک ییاچ ناویل شلا وس اب دورب هتشاذگ شلوک یور ار شمد هک

ال صا دیوگیم شراتفرو هداتسیا رظتنم نم یوربور و دراد تسد رد شندرب

رشت اراب هدیشک هک یتمحز هدروخن ار شیاچ هک درادن تیمها شیارب ً
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رکف ارچ مهدب یباوج هچ منادیمن ... تسا هدرک مریگلفاغ منز یم سپ

؟ دروایب هوهق میارب هک دریذپب ای دنک مبیغرت شندروخ یارب مدرکیم

ملکشم دیاش منک رکف یمک دیاب متشادن ار شراظتنا ! هچب رتخد کی زا

دراد ضقانت شیادص هب تبسن شراتفر و منیبیم یکدوک ار وا تسا نیمه

یمن اما مهد ناشن یلمعلا سکع هچ شراتفر هب تبسن ما یجیگ زا منادیمن

و تحار ابوا نانچمه دنک شومارف ار شندوب راتسرپ تیعضو مهاوخ

مباوج رد راب نیدنچ حبص زا هک یا هلب هک ردحیلا یممنز فرح یروتسد

دروآ یم اررد مصرح یدایز تسا هتفگ

تفر باال شیوربا یمک ووا مدیشک یا کالهف فووه

! راین ریش طقف تسین مهم یچره -

تیاهن اب تسا درسنوخ دیوگب نآ نحل هکاب درکیم یعس هک ییادص هرابود

تسشن مشوگ هب یتوافتیب

! منوتیمن -

تفر بقع هب یهاتوک مدق و دروخ اج یا هظحل هک مدرک شهاگن مشخ اب

هک ییاه باوج هک هدش هجوتم امتح دراب یم شتآ مهاگن زا هک متسناد یم

یم صخشم ار شفیلکت لوا زور نیمه دیاب تسا هدرک ما یبصع دهد یم

یمن داد اما مدوب یبصع دمهفب ار شمکحت ات مدرب باال یمک ار میادص مدرک

مدز

وت هب یزاین الً صا باسح نیا ...ور هدایز تاه منوتیمن ینک یمن رکف -

؟؟ تسه تسین
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دصق دوب هداد شتسد ینیس هب مشچ روطنامه متفگ رتدنلب ار رخآ هملک

مداد یم وا هب ندرک رکف تصرف دیابن متشاذگن هک درک نداد باوج

... وتردام ... بخ -

نم دییأت اب مردام نوا نمض رد نوتردام وگن ردقنیا سپ ینم راتسرپ -

؟ یرب یم فیرشت ای هموهفم هتسب دادرارق تاهاب

توکس #دس_

۱۰۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

رد تساوخ تفگ یا وهلب داد باال هناش هدرشف مه یور کلپ مدنلب یادص زا

متفگ دوب راکبلط نانچمه هک ییادص نت هکاب ددنبب ار

نک الًزاب ماک مرد نوا -

مکحم ار باتک تفر نوریب هدرک الزاب ماک وردار تفگ یمارآ ی هلب هرابود

و یراکیب زا یفاک ی هزادنا هب دوب یتیعضو بجع متخادنا میاپ رانک هتسب

هب دیاب وحاال مدوب کالهف متشاد ما هرمزور یاهراک یارب هک یتخس طیارش

ار هچبرتخد کی اب ندرک لک لک منادیمن ار شلیلد هک ردام یاهرارصا فطل

هک ار ییحی نامه طقف رگا دیوگب تسین یکی مدرک یم هفاضا نآ هب مه

دش یم هچ یدرکیم لوبق
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مارآ دعب هظحل دنچ و مدینش ار شیاه مدق یادص هک مدوب هدشن مارآ زونه

تمس هب ریز هب رس دش قاتا دراو تشاد تسد رد هک یا هناحبص ینیس اب

ی هلصاف اب تخت رانک زیم ندیشک و زیم یور ینیس نتشاذگ واب تفر زیم

تسشن تخت ییاهتنا ی هبل نم زا یدایز

مه هب هرابود میاهوربا دش ثعاب ناجنف یاوتحم تفرگ متمس ارهب یناجنف

دنک مهاگن هکنآ نودب ووا مدرکن ناجنف نتفرگ یارب یتکرح دروخب هرگ

تفگ

ریش نوجنف هی هناحبص شاج ...هب مرایمن ناویل ....وت یچیه .. هگید -

دیروخب

کمدرم درک هاگن میاهمشچ هب میقتسم راب نیلوا یارب و دروآ ارباال شرس

شیابیز گنر هجوتم حلا اتهب دیزرل یم شگنر یا همروس تشرد یاهمشچ

تفگ هک دوب شیاهمشچ گنر هب مساوه مدوب هدشن

همهم ریش  ندروخ ... نوتن اال تیعضو ... یارب -

شزرل رطاخب مدوب شیاهمشچ خیم ارچ مدرک ظفح ار مهاگن مخا حتلا

داد همادا هک دوب هتشاد هگن اوه اررد ناجنف نانچمه ؟ شحضاو

یفیرش مناخ فصن امش فصن ... مریگ یم وطسو دح -

میاهفرح هب ًامامت دناوت یمن هک دوب نیا شروظنم دنک؟ میضار درکیم یعس

ی هعفد رطاخب تساوخیم ملد دوش ارجا مه ردام رماوا دیاب و دنک شوگ

زا رتدوز دیاش منک شتیذا یمک تفر و تشادرب ار یاچ انتعا یب هک لبق
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! تشادن یلکشم سپ دوب مرحم حاالهک دش یم نامیشپ ندمآ اجنیا

متفرگ ار ناجنف هدرک زارد تسد

؟ هراد ویچ مکح نم االن تیعضو یارب ریش ینودیم -

ملا وس اب اما منیبب ار ریش ندرک لوبق تیاضر شا هرهچ رد متسناوت یم

و تروص الت ضع هک منادیم اما مدنخن مدرک یعس درک مهاگن رظتنم

درکیمن مهاگن لوا یگریخ نا اب رگید هکنآ اب دزیم دایرف ار نآ میاهمشچ

!! لهسم -

دزن یفرح اما تفرگ هاگن عیرس دشو داشگ شنامشچ

؟ هنکیم متیذا ردقچ شندروخ تیعضو نیا اب یمهفیم -

دیفس تسوپ دش ریز هب رس مدنادرگرب ار ناجنف و مدروخ یا هعرج

یندمآ شک هب یدایز لیامت میاهبل اما ارچ مناد یمن دش نوگلگ شتروص

مدینش ار شمارآ یادص و ناشمدیشک نادند هب اما دنیبب وا هک تشاد

تسه ییحی یاقآ -

مدرکن شراهم رگید هک یدنخبل و حیرفت واب متخادنا ارباال میوربا یات کی

هک دوب بیجع مه مدوخ یارب مدرک هاگن دوب نتفرگ همقل ردحلا هک وا هب

دیابن نوچ دیاش مراذگب شرس هبرس هدرک شتیذا تساوخیم ملد

شومارف شیادص رطاخ هب نوچ مه دیاش دوش ممرحم تفریذپ یم

راک رضاح ردحلا نوچ مه دیاش ! تسین هچب رتخد کی مفرط مدرک یم
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دوب هدرک مروبجم هک منارذگب ارابوا متقو مامت دوب رارق و متشادن یرگید

مریذپب ار شروضح

دوب نم یاه  همقل فصن دیاش تفرگ متمس هب هک ییودرگ و رینپ ی همقل

متروص هرابود نآ کی مدید ار شناتسد شزرل مریگب ار همقل متساوخ یتقو

و نم فرح رطاخ ایهب دوب هدروخن هناحبص ؟؟ دیزرل یم ارچ دش مه رد

مدیسرپ شنتشاذگ ناهد هب زا لبق !! دوب شتلا جخ

؟ یدروخ هنوحبص تدوخ -

؟؟ تشادن تشاد زرل مه شیادص داد باوج دنک مهاگن هک نیا نودب

مروخیم هنوخ هلب... -

متفگ شناتسد هب رس هراشا اب

؟ هداتفا تراشف ! هزرلیم تاتسد ارچ سپ -

تفرگ یرگید ی همقل توافت یب

... مبوخ -هن

توکس #دس_

۱۰۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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متساوخ یدعب همقل نتفرگ یاج وهب مدرب ناهد ارهب شکچوک ی همقل

اجبالیی نیا رگا دشابن درس موش نئمطم ات مریگب ار شا هدش زارد تسد

! مدرک یم دیاب هچ مراد نم هک تیعضو نیا اب دمآ یم شرس هب

شا هدرک االخی متحا و نازرل تسد هب متسد زونه مدش مخ شتمس هب یمک

هب یتقو هک دوب هتفرگ نآ اب طایتحا اراب همقل هک یفیرظ ناتشگنا نآ اب

هبل زا برض هب یدنلب نیه هکاب دوب هدروخن دشابن یدروخرب دهدیم متسد

دیرپ بقع هب ًابیرقت و هتساوخرب تخت

رکف دیاش ؟؟ ارچ ؟ دیسرت متکرح و نم دش!!!زا هچ مدش هکوش شتکرح زا

هاگن ار شیاپ اترس هدش درگ ییاهمشچ !اب مهدب شرازآ مهاوخیم درک

مدرکیم

هک ییادص دزاب یم سفن سفن سرت زا تفر بقع بقع مدق دنچ

درک مهاگن ناساره و هدز تهب دوب صخشم ال ماک ششاعترا

؟ نیاوخیم یچ... -

دیاش هک تسا تسرد مریگب هدیدان هدرک مضه ار شراتفر متسناوت یمن

ردقنیا هک دنیب یم هنوگچ ار نم رگم اما درک شریگلفاغ ما هدش زارد تسد

دوب یسامت هب المز رگا ؟هک دوبن نیمه یارب تیمرحم نیا رگم ؟ دیسرت
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؟ دشابن یلکشم

متسناوتیمن مه یراک مطیارش لیلد هب هک شا هتخیر مهب تیعضو ندید زا

ییادص نیرتدب شناساره سفن سفن یادص مدش یبصع مهد ماجنا شیارب

ارچ سپ ؟ مکانتشحو ردقنیا وا یارب نم ما هدینش مرمع رد هک دوب

نایامن شدح زا شیب مشخ هک یدنلب یادص ؟اب تفریذپ ارچ ؟ تساجنیا

مدز داد دوب

هتچ؟ ... یزرلیم یراد ؟ تسین بوخ -حتلا

دنکیمن مهاگن هک تسا بذعم ملباقم شراتفر زا مه شدوخ هک مدیمهف یم

شیاهمشچ دوبن قفوم نادنچ اما دنک مارآ ار شندز سفن درکیم یعس

دوب هداتفا تنکل وهب دیخرچیم قاتا فارطا هب نارگن

نم نم... -

یزیچ نیچمه مه نآ مدوبن نتسنادن مدآ نم مدیسرپ یم مدوخ دیاب راگنا

یارب ما هتشذگ لئاسم نتسنادن ما هدش ناوتان ردقنیا هک ردحیلا مه نآ

نم یارب وا دادیم باوج دیاب مدرکیم یلا وس رگا دوب سب ما یگدنز ی همه

درکیم راک

... رتیم نم -زا

دش کیدزن یمدق نازرل ما هلمج ندرک لماک زا لبق اما

.... ِنوا رطاخ بب....هب نیمز مدروخ اه...وخ... هلپ ...وت دیشخبب بب... -

هزرلیم متسد
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اما دیوگ یم غورد مدوب نئمطم یلو ارچ مناد یمن مدرکیم شهاگن هریخ

هدرک نیهوت نم هب ًامیقتسم شدنت تکرح اب تسناد یم شدوخ هک نیمه

دناد یم شدوخ سپ تشاد رکش یاج دنزب ملوگ غورد اب درک یعس و تسا

ندیمهفن ارهب دوخ منک رکف روطنیا نم دهاوخیم مه دیاش دنک یم هابتشا

متساوخیم دیاش دوش مارآ ات مدروخ لوگ تساوخ یم وا هک روطنامه هدز

متساوخ یمن ار تشاد هک حیلا اما منک شتیذا یمک ای مراذگب شرس هبرس

اب هارمه هدش روآ رجز شیارب ندوب اجنیا و دسرتب نم زا متساوخیمن زگره

منادیمن ار شلیلد هک ردحیلا مه نآ دشاب هجنکش

متفگ دنک شمارآ هک نئمطم ینحل اب مدرک هراشا تخت هب رس اب

رت گرزب متاه همقل ... یداتفین سپ ات هدب ونم هنوحبص نیا نیشب ... هشاب -

نک

منک جراخ شا هدز کوش ارزاحتلا ووا مارآ ار وج یخوش اب مدرک یعس

هب شندش کیدزن ثعاب تیمرحم نیا ات دنادب ار شهاگیاج متساوخ یم

باال تدش هب مشخ زا زونه هک یا هنیس نم!اب زا ندیسرت هناب اما دوشن نم

مدرک هراشا شتسد ی همقل هب هتفرگ یقیمع مد دشیم نییاپ و

؟! هریگیم ونم مکش یاجک ؟ نیا هیچ -

اب هرابود دزو یناج مک دنخبل اما تسا هدماین اج زونه شلا ح مدیمهفیم

و مدناوخیم شا هتفرگ من یاهمشچ زا هک یدیدرت اب نازرل و هاتوک یاه مدق
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تسا حضاو تشگرب رترود یمک هتبلا شیاج رس دوب هدرک ما یرفک یباسح

مخ وناز یمارآ هب هتشادرب ار ما یشوگ دنکیم ناهنپ و دسرتیم نم زا هک

وهب منیبب ار شا هحفص مدوخ طقف ات متشاذگ منار یور ار یشوگ مدرک

دشاب تحار وا مه ات مدرکن شهاگن میقتسم رگید نآ اب یمرگرس ی هناهب

زارد  تسد یهاگن مین اب طقف اما دوب تخس میارب موش مارآ مدوخ مه

طایتحا اراب همقل شدوخ ووا منیبب تسرد ار شتسد هک نآ نودب مدرک یم

ار شا هقی تساوخیم ملد هک ردحیلا تشاذگیم مناتشگنا نایم

و مدرکیم زاب ار مناهد هتسب ار میاهمشچ شراتفر رطاخب و مدیبسچیم

هکاب مدوبن یمدآ نم تشذگیمن یسح اما متفگیم دیسر یم منابز هب هچره

رابره هک وا لثم یصخش مه نآ مهدب رازآ ار یسک متردق ندیشک خر هب

ما هدید ار شباذع و سرت ینارگن

اب ندمآ رانک و راک نیا یارب یدایز مه دیاش !؟ دوبن کچوک یدایز رتخد نیا

و هدرک شسح بقالمه هک وا طیارش نیا اب دوب کچوک االمن تیعضو و نم

مناوت یمن رگید یتح دوشیم بذعم هتفرگ هاگن مروضح ماگنه مدیمهفیم

منک ارخالص نامیود وره مهد ناشن یدیدش لمعلا سکع

توکس #دس_

۱۱۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هک یلا حرد هتفریذپ ار هغیص نیا روطچ منک تبحص ردام اب شا هرابرد دیاب
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و هدرک هابتشا ردام ای هتفگ غورد دیاش دراد تشحو نم زا تسا حضاو

تسا هتفگ هک تسین یزیچ نآ شنس

راهان نامز ات منکن شیادص و مشاب هتشادن شراک هب یراک رگید مدرک یعس

ح یسررب یارب دوب شراک هب شساوح دش لخاد اذغ ینیس اب شدوخ هک

یوتنام نیا اب مه دیاش ؟ دوبن الرغ یدایز وا متشاد شرظن ریز الً ماک شلا

الً صا شمدید هک حبص زا تسا فیعض یدایز و یمداد ناشن الرغ یکشم

ساسحا داد ناشن هک یلمعلا سکع نآ زا دعب اما مدرکن هجوت شیاهسابل هب

مشاب وا بقارم نم تسا المز رتشیب منک یم رکف مراد وا هب تبسن یبیجع

هب رت هریت اما گنر نامه هب یا هعنقم و یبآ نیج راولش نم! بقارم اتوا

یم ار زور ره دمآ یم شتشرد یاهمشچ نآ گنر هب بیجع هک تشاد رس

دیخرچ هک متمس ؟هب دوبن تخس ؟ دشاب اه سابل نیمه اب بش ات تساوخ

دوب هدرک اررپ قاتا مامت شبوخ یوب هک مداد ییاذغ ینیس ارهب مهاگن

؟ مرادرب هلوح منوتیم اجک -زا

؟ متفگ هتفرگ هاگن اما تساوخیم هچ یارب هلوح مدرک بجعت

سیورس دمک -وت

مگنر درز کچوک ی هلوح دمآ نوریب سیورس زا یتقو تفر رد تمس هب

یکیتس پال فرظ ارباالی ونآ هتشادرب ینیس زا یبآ یرطب دوب شهارمه

مدرک یم شهاگن جیک روطنامه تفرگ شریز

؟ دیروش یمن ! نوتتسد -
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تقشم ارهب ووا دنک ادص ار ییحی تسناوت یم مدیمهف ار شروظنم هزات

متفرگ فرظ ارباالی متسد ... اما درواین شدوخ یور الًهب صا ای دزادنایب

بآ یامد هجوتم هزات تخیر بآ متسد یور مارآ هدرک زاب ار یرطب برد ووا

ردقنیا شساوح حاالهک تشاذگ مرانک تخت یور ار هلوح دوبن درس مدش

؟ دشیم بذعم دنک! لماک ار شراک متساوخیم دیابن دوب عمج

! هنومب سیخ ماتشگنا نیب دایم مدب منک کشخ نک کمک -

ار هلوح هدمآ ولج اما دش فقوتم هلوح یور شهاگن دروخ اج یا هظحل

ار هلوح هک ینامز تخادنا متسد یور الً ماک و درک زاب ار شیات تشادرب

سح و مراد هگن تباث ار متسد مدرک یعس دیشک یم مناتشگنا نیب مرن

ار متشاد شتسد شزرل لیلد ندیسرپ و شناتشگنا نتفرگ هب هک یلیامت

سح مدرک شهاگن طقف مدوب نئمطم یدودح ات شلیلد زا هکنآ اب منک هفخ

شیاهمشچ کمدرم وزاب درکیمن مهاگن دش یداع ریغ شسفنت هرابود مدرک

متفرگن شتروص زا هاگن اما دمهفیم ار ما یگریخ هک متسنادیم دیزرلیم

تسا هدنهدرازآ ردقچ شراتفر دیمهفیم دیابن ما هدیمهف هک تسنادیم دیابن

متمس ارهب قشاق و تشاذگ تخت یور ار ینیس شراک ندش مامت ؟اب

ات تشادرب ار یکیتس پال فرظ و یرطب هلوح قشاق نتفرگ ضحم هب تفرگ

دنکیم دایز ار دوخ راک دوبن شساوح هک تخیرگیم تعرس اب راگنا دورب

! یرایب یربب دیابن راب ره یروجنیا سیورس وت شراذب -

فقوتم شیاج رس دمآ هک نوریب مدرک ندروخ هب عورش دش سیورس دراو

مدرک سح ار شهاگن ینیگنس راب نیلوا یارب دش

؟ یراد یراک -

تشگرب یتقو دمآ یم بآ یادص دش لخاد هرابود و تفگ یمایم االن

یاهراتفر رطاخب هک یلا وس درک کشخ یذغاک لا متسد اراب شسیخ ناتسد
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؟ دراد ساوسو دیاش مدیسرپ ار دمآ شیپ میارب شلبق

؟ یدرکن هدافتسا هلوح زا ارچ -

درک هاگن سیورس رد هب

! دوب امش ...ملا بخ -

متفگ مدشیم لوغشم هک روطنامه

نزیمت هیقب منک یم هدافتسا یدروآ هک ِدرز نیمه زا طقف -

تخت هبل درک مریگلفاغ شتکرح اما دورب نوریب مدرک رکف دادن یباوج

کمک قشاق ندرک رپ یارب و تشادرب ار لا گنچ ... حبص زا رتکیدزن تسشن

دید ار مهاگن یتقو دش کشخ باقشب یوت متسد شتسد یور موز درک

ممشچ شیپ شحبص ناساره هاگن تساوخرب هدرک اهر ار لا گنچ عیرس

یادص و تشاد سرت دوبن ابیز باقشب هب لا گنچ دروخرب یادص دش هدنز

درک رتدب ار مسح یوا هدیسرت

... متساوخیم طقف ؟ مدزیم تسد ... دیابن ... دیشخبب بب... -

متسناد یمن نم یلو دوب نئمطم شتبثم باوج زا راگنا هک دوب هدرک یلا وس

زا مدوخ هب تبسن هک یسرت مجح نآ اب مدوب بجعتم رتشیب تسیچ مباوج

شیپ تصرف وزا مروخب اذغ رت تحار ات دنامب دش رضاح روطچ ما هدید وا

وا زا تفر یم رگا دوبن رارق ًانئمطم درکن هدافتسا نتفر یارب هدمآ

یاج شندوب فلا خم دوجو اب راک هب شدهعت مدرک یم ندنام تساوخرد

متفرگ یمد هدرک فاص ار میادص تشاد یرایسب نیسحت
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تسین نیا هلئسم -هن...

درک یم مهاگن وشن هریخ نم هب تفگیم هک ییاهمشچ اب نانچمه

؟ یدروخ راهان تدوخ -

مروخیم امش... زا دعب -

متفگ مراذگب شدوخ هدهع ارهب باختنا هکنیا یارب

روخب وتاذغ ورب ینک کمک تسین ایالمز روخب نم اب نامزمه رایب -ای

اذغ رت تحار مه... امش مروخیم رترید هرذ ...هی هنکیم یقرف هچ ... بخ -

دیروخ یم

توکس #دس_

۱۱۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مداد باوج ینابصع اما دنکن متحاران شت مجال درک یعس هک مدیمهف

هتفیب بقع تندروخ اذغ میات مروخ یم اذغ تحاران نم ًاقافتا -
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تفگ نِم نِم اب

هنم ی هفیظو راک نیا ... نیا -

بقع سوسحمان هدروخ ناکت هک مدید متخادنا باقشب یوت مکحم ار قشاق

ثحب نودب دش یمن ارچ دش یم اجباج باقشب و نم نیب شمشچ تفر رت

مهدب شرازآ تساوخ یم شلد شدوخ دوش تیذا رتمک ات دنک شوگ فرح

؟ یدب ماجنا وتفیظو داوخیم تلد یلیخ -

تفگ یفیعض یادص اب

مدب شماجنا دیاب مداد .. دهعت ... تسین یهاوخب لد -

تساوخ یمن شدوخ منک شکمک نتفر یارب مدوب هدرک یعس

!! اجنیا رایب وتراهان ورب -

دش تهب رپ شا هرهچ

؟ ااارچ -

؟ تسین نم یاهراک ماجنا هب کمک وت دهعت هگم ... مگیم نم نوچ -

هلب -

رایب ورب سپ -

زا هک ینامز دعب هقیقد هد دش جراخ قاتا زا هتفر رد تمس هب دیدرت اب

مسرب شباسح هب دعب هدش ندروخ لوغشم متساوخ و مدش دیما ان شندمآ

هک ردحیلا دش رهاظ رد بوچراچ رد دوب هدرک ار شدوخ راک انتعا یب هک

یارب مه دیاش شراتفر رطاخ هب تینابصع زا دوب شتسد یرگید ینیس
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متفگ درکیم للعت دیابن منامهفب وا هب هکنیا

؟ یدنوم اجک -

امش ات نتساوخ نوتردام مدرب یم ور ییحی اقآ راهان دیاب ... دیشخبب -

! ناین لخاد دیرادن نوشاهاب یراک

دوب مباصعا یور یلیخ شاولبات ندوب بذعم و توکس یریز هب رس

دمآ یمن رب متسد زا یراک االتوا وحا و مطیارش هکاب اصوصخم

؟ یداسیاو اجنوا ارچ -حاال

و درک اجباج ار مباقشب تشاذگ زیم یور ار شا ینیس دشو دراو عیرس

یارب دیاب ای دوب هدیمهف ار مروظنم داد اج ینیس یوت ار شدوخ باقشب

عورش تفر یم هدرکن کمک ای دروخ یم اذغ نم اب هارمه نم هب ندرک کمک

تسد زا دوب بیجع درک یم کمک نم هب لا گنچ اب نامزمه درک ندروخ هب

نودب شدوخ ندروخ یارب شپچ تسد وزا نم لا گنچ یارب شتسار

ردح تشادن لا گنچ هب یزاین ال صا شتحار ندروخ درک یم هدافتسا لا گنچ

اذغ تسرد متسناوت یمن و مدوب ریگرد قشاق اب مپچ تسد اب نم هکیلا

داتفا یم یزور هچ هب ینیس و باقشب دنادیم ادخ دنام یمن وا رگا مروخب

؟ یروخیم اذغ تحار ردقنا پچ تسد اب یروطچ -

داد باوج دریگب باقشب زا مشچ هکنیا نودب شیاذغ نداد تروق زا دعب

زا ماهراک یارب ... مپچ تسد کالً یلو مروخیم تسار تسد اب هشیمه -
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هتحار مارب شتفج اب ندروخ اذغ نیمه یارب منک یم هدافتسا مپچ تسد

و اذغ هب طقف توکس رد مدزن یفرح اذغ نایاپ ات رگید و مداد ناکت یرس

تکرح ار لا گنچ یتقو هک یفیرظ یاهتشگنا هب مدرک یم هاگن شیاه تسد

تشاد رکش یاج دنکن دروخرب متسد اتهب درکیم ار شا یعس مامت دادیم

دوبن حبص تدش هب رگید ششزرل

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

دش هدینش رد تشپ زا اراس یادص هدروخ رد هب یا هبرض

؟ نارماک یاقآ -

وت -ایب

مدش قرغ مراکفا رد دوشیم زاب ریخات یمک اب متسنادیم هک یرد هب هریخ

و شیادص نت رطاخ هب ادتبا زا هکنیا اب شندمآ زا هتفه کی نتشذگ زا دعب

شا هبنج ندیجنس یارب لصا ورد دوب هدرک تحار ار ملا یخ هک یتیمرحم

هک یبجعت و مدرک شیادص اراس یراب دنچ یتح مدز یم فرح تحار ابوا

دزیم ادص نارماک یاقآ ار نم نانچمه وا مدید ار دوب هتسشن شنامشچ رد

اراس طقف هداد همادا یتحار نیا هب تساوخ یم ملد بیجع نم اما

تّدش هب تسا هدنام دوخ رظن یور مکحم وا هک مدید یم یلو منک شیادص

یم طایتحا نم اب دروخرب رد نانچمه اما دریگ یمن هلصاف نم زا لوا زور

مادختسا ار یسک ووا مدرک تیاکش نوریب یاذغ زا ردام هب هک یزور درک
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اررد طایتحا نیا دزپب مه اذغ لزنم یاهراک ماجنا رب اتعالهو درک

مدید مه ماهرپ و ییحی اب شدروخرب

راکتمدخ هکنیا متساوخ یم هک دوبن یزیچ نآ زیچ همه اهزور نیا ردقچ

یتح هکنیا دنشاب هناخ رد ما هداوناخ زج یرگید سک ره ای زپشآ راتسرپ

دوب هدش یخلا یب اهر و ماهرپ لثم مندز فرح لدم

یارب داد ربخ صخش نآ ندماین زا ریخات اب ردام لوا زور هک ینامز

شمارآ مکلا رد ووا دنک یزپشآ تساوخ اراس زا نم ندز رغ زا یریگولج

درکیم یراک ره دوبن شا هفیظو هکنآ اب نم زا ندوب رود یارب راگنا تفریذپ

رس ما هلصوح دنامب متساوخ ییحی زا متفر نییاپ سنلا هب ییحی کمک اب

مهاوخب رگا متسناوت یم هکنیا اب مدوب یبصع ینیشن هناخ نیا زا دوب هتفر

هب دوب راک نیرت تخس میارب نارگید نتخادنا تمحز هب اما مورب نوریب

یماهرپ و ییحی و اراس اب نییاپ ردسنلا عونت یارب ار زور نآ رطاخ نیمه

رتزا طاتحم یلیخ ییحی اب اراس راتفر مدنارذگ دیسر هار زا ناهگان هک

یمن شهاگن دش یمن کیدزن مه شا یرتم کی هب ًابیرقت دوب نم اب شراتفر

یور ار ینیس درکن فراعت وا هب مه دروآ یاچ نامیارب هک ینامز یتح و درک

نودب ماهرپ هک دش رتدب یتقو تیعضو تشگرب هناخزپشآ هب هتشاذگ زیم

تشادرب ار هناخ مامت اراس غیج یادص دشو هناخزپشآ دراو طاالع

توکس #دس_

۱۱۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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تمس وهب تساخرب ییحی هک ینامز مدوب یبصع ما یناوتان زا ردقچ

وهب مروخب ناکت متسناوت یمن یلو مدینش یم ار ناشیادص دیود هناخزپشآ

مدز دایرف طقف مورب هناخزپشآ

دش؟ یچ -

درکیم یهاوخ رذع هک دمآ یم ماهرپ ی هنوگ سامتلا یادص

ترذعم ... نیدید ونم مدرک رکف دوبن مساوح ادخ ...هب دیشخبب -

! ماوخ یم

نوریب دیرب -

نوریب هناخزپشآ ارزا ود ره مدوب هدینشن وا زا لا حب هکات یدنلب یادص اب

هب یراک نم و تسا هدیسرت و هدیدن ارم هک دزیم رغ هرسکی ماهرپ دوب هدرک

شرس ار نم هب ماهرپ لوا زور ندیدنخ تالیف هتساوخان اراس ما هتشادن وا

هب دوب شبیجع راتفر و اراس یپ مساوح مامت هکنیا دوجو واب دوب هدروآ رد

زیم رود و متفر هناخزپشآ هب ناشکمک هکاب راهان نامز ات مدیدنخ یم ماهرپ

زا ییاهتشا ییب هناهب وهب دنامن ام رانک یتح شمدیدن رگید میدش عمج

مشچ رخآ هظحل هک مدید ار یوا هدیسرت و ماهرپ هدنمرش هاگن دش رود ام

دهع مدوخ اب زور نآ تخیرگ هتفر نوریب تعرس هب وا هک دندش مشچ رد

تسا ناساره ردقنیا هشیمه ارچ ممهفب مدوخ ای مروایب شفرح ایهب مدرک

یم رد شریز زا یا هناهب هب راب ره منزب فرح ردام اب مدرک یعس ردقچ ره

دورب اراس مراذگ یمن مینزن فرح و دیاین ات مدرک شدیدهت هک زورما ات تفر



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

داتسرف مکمایپ باوج رد ییاقآ مشَچ هنعط هب ووا

وح شهاگن دوب نتفر ی هدامآو هدیشوپ ار شرداچ هداتسیارد هناتسآ رد

هک هدوب یرگید یاج مساوح هک تسا هدش هجوتم تفگیم شا هرهچ تلا

مدرکیم شهاگن هریخ

مریم مراد نوتزاجا -اب

متفگ مخا اب منک شهاگن هکنآ نودب

دایب مردام ات نومب -

! مرب نداد هزاجا ... نایم هگید هقیقد هد ات نتفگ ... نتفرگ سامت -االن

هب شا هرهچ تیموصعم مامت مرظن هب هک شنامشچ هب مدرب ارباال مرس

هظح مال نودب اما متخود مشچ دوب شضرغ یب ندرک هاگن لدم رطاخ

متفگ

... هگید ی هقیقد هد یگیم تدوخ -

مدرک هراشا یلدنص هب تسد اب

نسرب ات دیشاب هتشاد فیرشت سپ -

نیا رد تسشن نآ یور هتفر یلدنص تمس هب تفگن یزیچ اما درک بجعت

ادتبا نامه ثحب نودب ار میوگ یم یراک ره رگا دوب هدیمهف هتفه کی

ما یشوگ گنز یادص ار قاتا توکس تسا رت تحار شدوخ دهد شماجنا

متفگ کالهف نایاش مان ندید اب تسکش

عاضوا نیا وت مراد مک ور وت نیمه -هَا...
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مدرک لصو ار سامت هدرک فاص ولگ

؟ قیفر یروطچ نارماک سدنهم بانج سالم -هب

؟ نایاش یاوخیم یچ -سالم.

؟ یلا وحا حیلا هی هندز فرح زرط هچ نیا -

هک یزیچ یدنگ ... یاوخیم یچ وگب طقف هراد رسدرد ابوت لا وحا و -حلا

زاب؟ یدزن

هب تدم هی دیاب یتفگ ... میدش کیرش ثمالً تربخ ... یِه مرب وت ور اباب -

رتفد یتفگ متفگن یچیه سلا هی دش ینک یگدیسر همرکم ی هدلا و یاهراک

ًامسر االن متفگن یچیه یدنوچیپ ور اج ود ابوتکالره هناخپاچ نم اب

مسامت تسین تزا یربخ چیه تربخ یدش دیدپان تسا هتفه هس هب کیدزن

؟ ورپ یراکبلط متفرگ سامت هک منم یریگ یمن هک

؟ هیچ باسح فرح -االن

همه !! مگیم مراد یچ یدوب هدیمهف هک یدیمهفیم باسح فرح وت هگا -

؟؟ ینوتسربق مودک تسین مولعم نم ندرگ یتخادنا ویچ

تخت یور قاتا یوت ما منوخ هشیم لح نم ناکم ِنتسنود اب هگا  تلکشم -

واپوت... تسد راهچ

دوش مامت ما هلمج دادن هزاجا

ور وت لثم دایم نومدب ام ینک یم رکف !! یپوت یاج بجع ... اداد لویا -

؟ ییاهنت هک وگن طقف ؟ میشاب تخت

یمن شتدوخ یدرکیمن شتکاس ات تشاد ماهرپ هب هیبش یتیصخش نایاش

دوبن اراس روضح هب مساوه ال صا دوش تکاس دیاب دیمهف
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! منزب ومفرح یتشاذگ هگم ... اباب هفخ -

!! ترانک دروم زا هسرب هچ ینزیم فرح روز هب متدوخ زا وت ؟؟ نم ِناج -

؟ یدنوکرت هدش یچ

توکس #دس_

۱۱۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دوب هتسشن ریز هب رس دیخرچ اراس تمس هب مرس هاگآدوخان ؟؟ مرانک دروم

ار ادخ متخادنا یشوگ یادص هب یهاگن درشف یم هدرک تشم ار شرداچ و

شیادص یکاش دشاب هدینش ار نایاش یادص دوب لا حم ًابیرقت و دوب مک رکش

مدرک

!! نااایاش -

تفگ یگدول اب

! نزن فرح شزا بخ !؟ هتچ -

؟ یمهفیم مچگ اپوت وتسد راهچ تسا هتفه هس -
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تفگ هدز کوش دعب و درک توکس یا هظحل

؟ یگیم غورد -

ما! هتسد هب زاسوقاچ وت لثم نم هگم -

؟ ارچ ؟ اعقاو -

؟ وگب وت حاالراک فداصت نک رکف -

مدزیم رس تهب ًامتح هنرگ و مترفاسم وت نوج -

؟ وگب وت راک هدرکن -المز

بیجع تساوخ یم یزیچ رگا نایاش دش ضوع شندرک تبحص نحل کال

دش یم نابرهم

سامت رتفد زا زورما ! ااامدوبن ای تسین مساوح ینکن رکف نم نوج نیبب -

؟ دوب یچ یچ دوب! ناهنکاپ دوب! ناورکاپ ؟ دوب یک هرتخد نیا نتفرگ

؟؟ بخ -

مدیمهف زورما منم هدادن طاالع مه یسک هب راک رس هدموین هزور هس -

تسا هدز دنگ هک دوب مولعم لوا زا

زورما هزات هک رتفد یتفرن هزور هس هک یتسه یمنهج مودک ... اباب -یا

؟ یمهفب یروطنیا

یریم وت مدرک رکف متفرن تسا هتفه کی مترفاسم متفگ ... ماوت اباب بخ -
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!! هگید

؟ یدب ربخ هی دیابن -

؟ یدادن ربخ هی یدموین نم زا لبق هتفه ود تدوخ وت اباب ورب -

؟ یتفریم یتفگیم مدموین یدید یتقو هرخ بخ -

! تفر دش مومت متفگن یتفگن یچ -حاالره

؟ یچ هنوخپاچ ؟ تساوه االنور رتفد نوا هیزاب هچب هگم -

تسه شساوح هرب میجبآ متفگ هزور دنچ متسین لا یخیب ماهردقنیا ریخن -

... طقف

مه نایاش رتزا عمج ساوح ِیداش نآ هک هدش یزیچ هی ینعی طقف نیا

دنک شلح هتسناوتن

؟ هدش یچ ؟ یچ طقف -

مه یداش هدرک یزارد  نوبز نتفرگ سامت شاهاب ناور کاپ هرتخد نیا -

رد نوشادص ایرتشم ادرف زورما هدنوم یپیات راک هیعملا هتساوخ وشرذع

دایم

وت هک تسیپیات ؟ متیعضو نیا اب منک راکیچ ؟ یگیم نم ارچاالنهب بخ -

؟ تسین منیتسآ

هرابود وا هب ندرک هاگن نودب دمآ باال شرس هدروخ ناکت اراس مدرک سح

مداد رارق بطاخم ار نایاش
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؟ یاوخیم یچ -االن

... هشب ادیپ یکی حاالات مدز یهگآ مرادن ویسک وت لثم منم -

تفگ دیدرت اب درک ثکم یمک

هار وراک عفال هنوتیمن ... درک پیات نومارب راک ات دنچ ینامز هی تیجبآ -

؟ هزادنب

شا یلا یخ یب همه نیا زا مدوب ینابصع

شزا یراک هچ اهر هنکاالن تراکیچ ادخ مگب نایاش ... نایاش ... نایاش -

؟ هرادن وناورکاپ تعرس هکنوا دایم رب

هار راک مکی هرتهب هک یچیه زا هشاب هتشادن هک هرادن ... ینکیم نهلا دقچ -

! دایب هگید یکی ات هتفیب

هیقب نیب نک میسقت وشراک بخ -

! نلوف لوف نراد راک هملا هیع مودک ره انیا نم ردارب هشیمن -

هنوگچ اهر اب مریخا یاهراتفر هب هجوت اب طیارش نیا رد متسناد یمن

اهنت اهر عفالً دوبن یرگید لح هار راگنا اما منک شا یضار مناوت یم

مدوب هدش لصاتسم درک باسح وا یور دش یم کمک یارب هک دوب یدروم

مدوخ یتقو دوبن مه یا هلگ هتبلا دشاب رکف یب ردقنا نایاش دوشیمن مرواب

ما هدرک یراک مک

نیا وت ارچ ...وت هغولش یلیخ شرس اهزور نیا ... هنک لوبق منکن رکف -

؟؟ ترفاسم یتفر یغولش

تفگ رارصا اب
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... هزادنیمن نیمز هک ور وت یور اباب یشاداد درک لوبق دیاش وگب -حاالوت

داد همادا هدنخ اب

هام دنچ هک چگ وت متفرن وت لثم مدرگیمرب ادرف ترفاسم متفر نم مشدعب -

!! یایب ات هشیم

رتفد یدروآ ورمق هنن نوا ...وت تفوک -

دیدنخ هرابود

مرظتنم هدب مهب وشربخ -حاالاا...

مینیبیب ...ات شهب مگیم -

منزیم رس تهب متشگرب -

نزب رس رتفد هب ورب هدرکن -المز

درک عطق ار سامت هدرک یظفاحادخ یدنلب ءهدنخ اب

هب راب دنچ ار متشم و مداد هیکت تخت جات ارهب مرس وکالهف هتسخ

یرد هناتسآ رد ردام هدش زاب قاتا رد اوه یب ناهگان هک مدیبوک یناشیپ

دش نایامن

؟ یتفرن ارچ ناج اراس ییاجنیا زونه -هع...

درک توکس هدز دنخبل طقف شباوج رد اراس

دیرایب فیرشت امش ات ننومب متساوخ نم -

دمآ یمن رگا دمهفب ردام هک متفگ یا هنعط نانچ اراب شدیرایب فیرشت
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دورب اراس مهدب هزاجا دوب لا حم

توکس #دس_

۱۱۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تفگ اراس هب ور نم هب هجوت یب

هترظتنم رد مد نیشام ورب وشاپ هگید مدموا -

... منود یم هلب -

داد ناکت یرس نم هب یهاگن اب

ظفاحادخ ریخب نوتبش ... نوتزاجا -اب

یور ار شیاه مدق یادص یتقو متفگ یمارآ ظفاحادخ هداد ناکت ار مرس

متفگ ردام هب ور یدنت و مخا اب مدینش اه هلپ

؟ نییاجک تسه مولعم -

درک زاب فارطا ارهب شناتسد لا یخیب

!! متقاتا ؟وت ینیبیمن -

نیدش لیهس هراتس ؟ نیتسین هنوخ ال صا تسا هتفه کی هک هدش ربخ هچ -

رتخد نیا هب متسنوتن متشاد یراک هی نم دیاش ! درک نوتادیپ هشیمن ال صا
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! مگب

!! مناخ اراس هراد مسا رتخد وگن هتشز نمض ؟رد وگب مدموا حاالهک بخ -

لوق هب ما.....نیا حیلا هچ ازور نیا ینودیم نامام راذن نم رس هب رس -

؟ هیچ شلکشم مناخ اراس امش

داد باال وربا هدرک درگ مشچ بجعتم

؟ یلکشم هچ یگیم یچ -

نامز لثم مشکب فرح وا زا مناوتب دنزب یفرح دهاوخن رگا دوب لا حم

مناوتن ات تسا هدرک لوبق وا ممهفب تشاذگن هظحل نیرخآ ات هقیقد هغیص

هب اراس ندمآ نامز ات دوب هتشاذگن یتح مشیدنایب هراچیا ای هدز شریز

!! تسا ربخ هچ ممهفب مقاتا هب شتسد رتفد و دقاع و هناخ

کش اراس هب یمک دوب المز دیاش مدیشکیم فرح وا زا یرگید روط دیاب سپ

رطاخب سلا تفه زا دعب هک یراک یروآدای زا ینابصع مدشیم دب مدرک یم

متفگ دوب هدرک نم اب هرابود مدوخ تقامح

لوبق ور هغیص یتحار نیمه هب هک هیمدآ روط هچ نوتمناخ اراس نیا -

؟هنن هرادن یگدنز هنوخ ... هراک رس زونه بش زا عقوم نیا ات هزات ! هدرک

یچ؟ اباب

مدوخ هب تبسن مراجزنا سح یمدش جراخ مناهد زا هک یا هملک ره اب

!! رتگرزب و گرزب ردام نامشچ یمدشو رتشیب
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بوخ بش؟ عقوم نیا یچ ینعی !!! اضرریما یگیم یچ -

هریم و دایم یصخش سیورس اب نمض ...رد هشراک تعاس

مدز دنخزوپ

بش ره داوخب هک هریگیم قوقح دقچ راتسرپ هی هگم هک! دش رتدب -هع...

؟ هرب یصخش سیورس اب

!!... ااااضرریما -

مدرک دراو وا هب هک دوب یکوُش ی هجیتن و دوب دنلب یلیخ شیادص

وتیمرحم یچ هساو رتخد نیا یدرک رکف ...وت شاب تندز فرح بظاوم -

! دوب نم داهنشیپ شلیلد ریخن نم؟ وت؟ای رطاخ هساو !! مدرک لوبق

رتشیب هچره متسناد یم مدرک یم هاگن وا هب مجک دنخبل ظفح اب نانچمه

شلد دیاش هک ار ییاهزیچ دیوگ یم و دراد تقادص رتشیب دوش ینابصع

منادب تساوخ یمن

ربارب نیدنچ مداد باال قوقح داهنشیپ شهب نم هراد میلا لکشم رتخد نوا -

یتقو هک شا هگید فصن هنوم یم مداد شهب لوا نومه مشفصن راتسرپ هی

هنومب شدادرارق زا رتشیب دش المز مرگا مدیم شهب یدرک زاب وتاهاپ چگ

شهب هدش روبجم هکنیا رطاخ هب یرادن قح .... مینکیم قفاوت مه اب هرابود

قح ینک یراتفر دب شاهاب شزاین رطاخ هب یرادن قح .... ینزب تمهت

نوا یدش تسپ ردقنیا یروطچ ؟؟ یمهفیم ... یشاب نیبدب شهب دقنا یرادن

وت؟ هتچ !! تراتفر نیا زا منیا ترخسم طرش نوا زا



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ار میادص دوب هدنام زاب مناهد دوب هدز مکشخ مدوب هدش هریخ وا هب توهبم

متفگ ندرک هبنهلا هیبش یتلا ردح مدوب هدرک مگ

؟ نامام ... یدرک راکیچ -

دیشک داد ینابصع

ایوت؟ مدرک راکیچ نم -

اب روطچ مدرک میاه هیر دراو تدش ارهب اوه و مدیشک یقیمع و دنلب سفن

هک مدوب نم حاال تفر باال میادص دوب راکبلط ردقنا دوب هدرک هک یراک

درکیم مهاگن هدز تهب ووا مدرک ناروف

تلد روطچ ؟ مدوب ربخ یب هک نم!؟نم ؟هب شزاین رطاخ هب یگ یم یراد -

نم ؟هب یتسنوت روطچ ؟ یدرک هلماعم شاهاب شزاین رطاخ ؟هب نامام دموا

شروبجم دموا تلد روطچ نم! خاالق؟هب دب یگیم نم ؟هب راتفر دب یگیم

دنچ ...!! یتحار نیمه ؟هب یدرک رارف مشدعب هنک؟ لوبق لوپ رطاخ هب ینک

شینیبن ؟ یشاب هتشادن نادجو باذع ؟هک شینیبن هک هدز تبیغ هزور

ابش ؟؟ ینوتیم ؟ ینک شومارف ینوتیم ویدرک هک یراک شینیبن ؟ یتحار

؟؟ ینوتیم ؟ نامام یباوخب ینوتیم

توکس #دس_

۱۱۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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... نزززن داد -

دمآ قاتا طسو ات اهر دشو زاب ...رد متسب مشچ هک دنلب ردقنآ دیشک غیج

!؟ هنوتربخ هچ -

مدز یدنخ کت راکبلط

؟ سرپب نامام -زا

شناکت هک روطنامه درب ارباال شا هراشا تشگنا و دمآ متمس هب تعرس هب

تفگ یمداد

منودیم هک مدرک هابتشا نم ...هگا اضرریما شاب تندز فرح بظاوم -

تکحضم و هرخسم طرش نوا و ییوت ! ییوت شرصقم مراد لوبق و مدرک

هب ونم ... ههابتشا یدرکن لوبق یتح هک یدموین هاتوک شارب هرذیا هک

شقح رد رتشیب تطرش نیا اب تدوخ هک نزن یدرمان بوچ

.... یدرک یدرمان

ژ اسام ار ما یناشیپ تسد اب مداد رارق منار یور ار مجنرآ و مدرک مخ وناز

ورد دشاب هدرک یراک نیچمه دوشیمن مرواب دوبن مضه لباق میاهدینش مداد

هک یقافتا زا متینابصع دوب ابوا قح مشاب مدوخ شا یلصا ببسم لصا

رتشیب مه دیاش مرصقم هزادنا نامه هب اما مدرک خیلا وا رس ار تسا هداتفا

هچ ارهب اونیب رتخد نیبب اراس هراچیب مدرک یم شتسرد دیاب روطچ حاال

و شسرت رطاخ هب روج همه ار وا هک تسا هتفه کی هزات میا هتخادنا یزور

، شسرت .... دوب تکرش نآ رطاخ هب ینعی یاو ما هدرزآ تیمرحم لوبق

؟ دوبن سناش دب یدایز رتخد نیا تفریذپ هک یتیمرحم ، شا یهارمه
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؟ شاداد -

واب متفرگ ار ناویل دوب هداتسیا مرانک بآ یناویل اب اهر متفرگ ارباال مرس

متفگ دوب هدش هتفرگ شخ دایرف زا هک ییادص

مدرک شتیذا سرب نامام هب ورب -

تفگ دزو ییامن نادند دنخبل

بیجع دقچ ! هیروجچ مه زا نوتندیشک فرح لدم مدیمهف هگید .. هرآ -

؟؟ نینزیم داد مه رس دعب !! نوا نارگن وت هئوت نارگن نوا نیبیرغ

وا دیاش مروایب فرح ارهب اهر ات مدرک هدافتسا هدمآ شیپ تصرف زا

تسنادیم

؟ یتسنودیم -وت

؟ ویچ -

؟ هنک لوبق هدش روبجم لوپ رطاخ هب هک نیا -

! شاداد تسین دب ینک یم رکف هک ماردقنیا مرظن -هب

تفگ هک منک زاب ناهد متساوخ و هدرک مخا

وگب یتساوخ هچ ره دعب منزب ومفرح لماک رازب ... اسیاو اسیاو -

یم دامتعا لباق مدآ هی منامام تشاد زاین راک هب اراس نیبب ؟...... هشاب

نیمه تفر دش اپ برض هب وت طرش ندینش زا دعب هک یسک اهنت تساوخ
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یب منیچمه هیقب هک ردحیلا درک شیضار لوپ اب نامام هک دوب مناخاراس

تحار دشیم یلو ندروخ اج منوشاهیلیخ میرذگن قح زا هتبلا ... ندوبن لیم

زور ره هک یمحر یب یایند نیا وت یلو دوبن فاصنا هرآ .... درک نوشیضار

درک یم ادیپ راک هگید یاج هگا مولعم اجک زا هتفیم یقافتا هی ششوگ هی

شلا یخ نامام اجنیا لقادح دمویمن شرس هیبالیی یهانپ تکرش نوا لثم

تیمرحم ابهی هزات دایب اراس رس بالیی تسین رارق هک هتحار شرسپ تباب

ءوس نامام ینک رکف هکنیا یاج ...هب هراد دمآرد هام هی وت شربارب دنچ

؟ ناااه ... هنک کمک شهب هتساوخ یم نک رکف هدرک هدافتسا

؟ یتفگ یم ور انیمه مه یدوب اراس یاج هب تدوخ هگا -

تفگ دیراب یم نآ زا تبحم و رهم هک ینامشچ اب

ییازیچ هی هک مگیم تهب یلو مگب هک مدوبن لوپ دنمزاین اتحاال منود یمن -

نانیمطا اب اراس هک هدرک یراک نامام ینود یمن وت هک منودیم ور

کانسرت و تخس شارب مه یلیخ تیمرحم نیا نودب سپ ... اجنیا دایم

تسین

نآ اما دش یم ضوع شرظن دید یم ار وا زور دنچ نیا راتفر رگا انئمطم

راک؟

؟ هدرک راکیچ -

یضار مه اراس منکن رکف ... مداد لوق نامام ...هب تهب مگیمن -

! ینودب هشاب

مراد شراک دایب نک ادص ُنامام -
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... هگیمن تهب -

مراد هگید راک شمسانشیم منودیم -

ار متروص مکحم هتخادنا مندرگ رود تسد تشادرب زیخ متمس هب ناهگان

دیسوب

هملا س مندرگ طقف ... هنووید -خآ

شمرایم االن تسه تساوح ردقنیا هک مرب تنوبرق -

ینوتب هگا هتبلا -

تفگ نانیمطا اب

داوخیم مشدوخ نوچ منوتیم -

مولظم هاگن نآ زا یاو مدرک رکف وا!! وهب هدیشک یقیمع سفن اهر نتفر اب

ار طیارش نیا هدرک مروبجم مزاین و یناوتان مدرکیم رکف !! شا هدیسرت و

هک دوب وا دوب سکعرب ال ماک اما مدرک خیلا وا رس ار مصرح رابره و مریذپب

هن هاوخدوخ نم لثم یا هرذ و دوب هدش شریذپ هب روبجم شزاین رطاخب

! درک دزوهنتالیف فرح

نآ یروآدای ما هتشاد هتفه کی نیا رد هک یراتفر اب دوب لا حم بشما زا یاو

.... مباوخب دهدب هزاجا زالل هاگن

توکس #دس_

۱۱۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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اراس) )

کلپ مدینش یمن تسرد ار اهر یادص الً صا هک مدوب هتسخ و جیگ ردقنآ

یم مه هب بترم مراد شهگن زاب مدرک یم یعس هکنیا اب دوب نیگنس میاه

یا هملک کت یاه باوج اراب شت وساال و مدوب هداتفا تخت یور دیبسچ

مدناچیپ یم

راک چیه اجنآ ابیرقت هکنیا مااب هدوبن هتسخ ردقنا زگره مرمع لوط مامت رد

تسا هدش یط یرارکت و هداس یاهراک اب مزور وره مهدیمن ماجنا یصاخ

تیاهن ورد مدش یزپشآ هب روبجم لوقدب مدآ کی رطاخب هک زور کی زجب

یفیرش مناخ یشرافس یاذغ مه رگید یاهزور دشو لسنک شندمآ مه زاب

میدروخ ار

راشف نم هب زور لوط رد ردقنآ شبیرغ و بیجع یاهراتفر نآ اب نارماک اما

منکیم هبرجت ار یگدوسآ و شمارآ نانچ مسریم هناخ هب یتقو هک دروآ یم

شمارآ نآ باوخ اب دهاوخیم ملد طقف ماو هدرک ششومارف تساهلا س هک

اقیقد زور ره موشیم رادیب هک دوز حبص زا ناما یلو مناسرب دوخ جوا ارهب

دنکیم هبرجت ردام نودب ار شا هسردم لوا زور هک متسه یکدوک هب هیبش

نیب زا هک یسرت و نم ایزا تسه شیاهزور نیا واوحلا زا لکشم منادیمن

؟! دوریمن

هتفه کی هگید وگب لماک ! یلوضف زا مدرم رتخد هگید وشاپ ؟؟... اااراس -
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اجنوا ینک یمراکیچ هگم !! یدرگیمرب تّیم لثم بش یریم دوز حبص تسا

!!هَا... ااراس

...و..لنک مووه -

***********

مشچ اه نابایخ حبص رس یغولش وهب مدوب هدز هیکت هشیش ارهب مرس

منک یگدنز هیقب دننام یمک طقف یمک متسناوت یم تساوخ یم ملد متخود

اما مشاب یکاش ما یگدنز هدننک لسک یاهزور زا یتح و موش یگرمزور راچد

ال صا شاک ...یا دشیم مامت شاک منارذگن ساره و لوه همه نیا اب زور ره

دمآ یفطصم اقآ یادص هک مدوب قرغ مراکفا ...رد دوبن یا هتشذگ

؟ ناج اباب یبوخ -

متفگ هدرک هاگن دوب ما هریخ نیشام هنیآ زا هک شنامشچ وهب مدز دنخبل

نونمم هلب -

منهذ هک نآ زا لبق دراد ندز یارب یفرح هک مناوخب شهاگن زا متسناوت یم

دمآ فرح هب شدوخ دوش ریگرد دایز

مداد تعسو مدنخبل ؟هب ناج اباب یراد یلکشم یا؟ هتسخ یلیخ راگنا -

! نیمه .. هنیگنس ماراک هغولش مرس مکی طقف -هن
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راک چیه ًابیرقت هناخ نآ رد نم تسین تسرد مفرح هک متسناد یم مه مدوخ

هک ویخاالیت رکف متشاد هک یساره و لوه زا اما مداد یمن ماجنا ینیگنس

اهر اب ندرک تبحص رارق هک ردقنآ دوب هتسخ منهذ درک یمن میاهر یا هظحل

زا مدیسر یم هک هناخ هب داتفا یم قیوعت هب بش ره لوا بش زا دعب

مه دیاش مدشیم شوهیب یعقاو ینعم هب مدوبن دنب میاهاپ یور یگتسخ

ونآ منک یم هچ هک مهد حیضوت اهر هب متسناوت یمن ؟!اما دشابن دب یلیخ

لدم و شق خاال اب هتفه کی رد مدیشکیم تلا جخ شندید زا هک یجان

لوا زور هک یلوق هک تسا هدمآ رد متلا جخ زا هنوگچ شراکبلط هشیمه

تسا هداتفا قیوعت هب هتفه کی اهنت هن مدوب هداد مدوخ هب وا زا رکشت یارب

لدم اب راب ره وا هک ارچ ما هدش شلا یخ یب لک وهب هدرک ششومارف هکلب

دنک یم نامیشپ دوخ اب یتبحص مه زا ارم شرگ خیبوت هاگن و ندز فرح

یولج زا داتفا تکرش نآ رد هک یکانتشحو قافتا ریواصت راب ره هک هنوگنآ

روطچ تسوا دوخ اعقاو درم نآ میوگ یم دوخ وهب درذگ یم منامشچ

دوش یم راکبلط و یمدنک تخیبوت تتکرح نیرتکچوک یارب هک یمدآ

؟ درذگب یسک یارب شا  یگدنز زا دناوت یم

نیشام فقوت زا دعب میدیسر نارماک هناخی هب هک مدرک یم ریس یخاالمت رد

تسشن مشوگ رد یفطصم اقآ یادص ندش هدایپ زا لبق

شاب تدوخ بظاوم -

تفگ هدز دنخبل مدرک شهاگن هدز کوش یا هظحل

سالتم هب ورب -

مناوخب سرد درک مروبجم هک ینامز تفگ یم مجالتار نیمه ًاقیقد مردپ
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ارم دنک ما یهارمه تسناوتیم و دوب شدوخ هک زور ره مورب هدکشناد هب

هک یدنخبل دوب شت مجال نیرخآ اهنیا ندش هدایپ زا لبق دناسر یم اجنآ هب

دوب میاهزور نیا دنخبل نیرت  یعقاو دیاش مدز

ظفاحادخ نونمم -

رظتنم رتکد یاقآ نآ هکاب لوا زور زج هب مدنام رظتنم و هدز ردار گنز

مه زورما تسا هدرک زاب میارب ردار ییحی اقآ زور ره ًابیرقت مدش وربور

تفر بقع مدق دنچ رد ندوشگ زا دعب رگید یاهزور دننام

مرتخد وت -سالمایب

توکس #دس_

۱۱۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مرتخد وت -سالم.ایب

ریخب نوتحبص -سالم.

مرتخد ...ورب ریخب مه وت حبص -
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هب یاقآ نآ زا رتشیب منکیم سح تسا هدش مراتفر هجوتم هتفه کی نیا رد

مدوب هدینش یفیرش مناخ زا دنک یم تیاعر نارماک یاقآ و رتکد الح طصا

شرتخد دوریم نم زا رترید بش و دیآ یم نم زا رتدوز حبص هک

هتسشنزاب تسا هداد تسد زا یرامیب رطاخ ارهب شرسمه تسوجشناد

نیا و دشابن اهنت اتوا هدرک ناکم لقن شرهش زا شرتخد رطاخ وهب تسا

و شمارآ تیصخش رطاخ ارهب ووا دراد ار یمرگرس مکح شیارب مه راک

تسا هدرک باختنا شیوزاب روز هتبلا

یط مارآ ی ییحی یاقآ ی هرابرد مراکفا اراب یدورو ات طایح برد ریسم

رد زور ره هک یلیبموتا زج هب زورما هک مداد یلیبموتا هب مشچ و مدرک

ییادص هب متفر هناخزپشآ تمس هب رد ندرک زاب اب دوب اجنآ مدید یم طایح

و مدورو زا لبق دوب لوغشم اجنآ یسک راگنا مدرک یم شوگ مدینش یم هک

زا یتقو درک زاب ردار ییحی یاقآ ارچ دوب هناخ رگا دمآ فرح هب مندید

!! دوب هدید ارم نوفیآ

ریخب تحبص مزیزع -سالم

ریخب مامش حبص -سالم

ی هناخزپشآ رد کزان و دوب زاب یدایز مرظن هب هک یتحار سابل تسد کی اب

؟ دوب تحار ردقنا شرسپ ینیشن تخت رطاخ هب داد یم وجالن شا هناخ

شندیخرچ اب دوب هتشاذگ شیامن ارهب شنت باال مامت ًابیرقت شسابل زاب هقی

ار مرس دوب تخل راگنا تشپ زا ندش سابل تشپ ریرح تمسق هجوتم هزات

دوشن ما یگریخ هجوتم وا ومه منک ناهنپ ار مدنخبل مه ات متخادنا ریز هب

رتمرگ هام رذآ رخاوا رد دیابن اما تسا نم راک بحاص وا دشاب هچ ره

یلا وس متساوخ شروضح زا مدوب هدرک بجعت رت؟ هدیشوپ یمک ؟ای دشوپب

تفگ هک مسرپب
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! هدب تاجن شتسد زا ور اهر باال ورب -

مدوب شا هریخ طقف نانچمه

یراک نیبب باال ورب ...وت مرایم مدوخ ور هنوحبص مزیزع متسه یتعاس کی -

هرادرب مچب رس زا تسد دیاش هرادن

هتفگ یمشچ تشاد تواخس ردقنیا نم دروم ایرد دوب شم کال هیکت مزیزع

دش یم رت حضاو ناشیادص متفر یم هکباال هلپ ره متفر اه هلپ تمس وهب

!!... شرهاوخ اما تسینابصع وا هک دوب صخشم ناشیادص زا

نک ملو نک... ملو نک... ملو -

!؟ اهر امتساوخ یزیچ هی تزا راب -هی

هنووید منایاش نوا تسد زا مدرک ور راکنیا بقالمه وتسین راب -واالهی

هغولش مرس امود مدش

دش دنلب شرگ خیبوت یادص

؟؟؟ ااااهر -

شاهاب همظن یب مدآ نیا متفگ ملوا نومه ... مگیم غورد هگم ؟ هیچ -

؟ایب یدرکن شوگ نم شاداد هاچ هت ورن نیا ی هدیسوپ بانط اب وشن کیرش

حاال هک هدوب ینورذگشوخ یپ اجکاقآ تسین مولعم ش!! هجیتن منیا

هک مَلُخ یداش نوا لثم نم هگم مشدعب ... تعضو نیا اب هدش وت ِنوزیوآ

؟ منکب ونوا یلا مح
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؟ هیلا مح یزادنب هار ونم راک یگیم یراد -

دش نابرهم اهر یادص ناهگان

هدب تاجن رسدرد زا ونایاش هک یراک نم یلو یرس جات امش ! رییییخن -

ورپ!! ی هرسپ هدن... باوج یروجنوا ونم فطل هشاب نوا !ات مدیمن ماجنا

دایز طولغ طلغ ! تفگ یچ هگم مشدعب ...! یزادنیم هار ونم راک نک رکف -وت

!! هگید یدرکن شیریگ طلغ یتشاد

دش یکاش شیادص هرابود

نوا هب هدب هرب ال صا ! تسه هک ینیمه مدرکن هک مدرکن ! متشاد هک متشاد -

! ورپ هچب هراد نم هب راکیچ نسیونب طلغ یب شارتخد تسود

؟ اهر نم رطاخ -هب

؟؟ دوب راکبلط یوا یادص اعقاو تبحم اب ِسمتلم یادص نیا

زادنب وشدوخ هدنگ هرادن قح همهفب هک منک یمن لوبق وت رطاخ هب ًاقافتا -

وت! ندرگ

... ااااهر -

-هن...هن...هن...

نم دشاب زاب ورد متفریم رتولج رگا مداتسیا اجنامه مدیسر هلپاه یاهتنا هب

دننیبیم ار

ابوا اهر هک دز فرح هنوگنیا نارماک یاقآ نیا اب دوشب منکیمن مرواب

هب هک دوب ریگ شراک وایوا دوب دایز شرهاوخ تارج یمدنک تبحص

اما دوب هدش کنخ شرهاوخ راک زا ملد هکنیا ؟اب تسا هداتفا سامتلا
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زا شتسد وا ؟حاالهک دنک تالیف روطنیا شطیارش رطاخب هک دوبن یدرمان

؟؟ تسا هاتوک هراچ

اجنوا منوا فصن ًامسر سهلا کی ... شندرگ متخادنا راک یلک نم رهاوخ -

؟؟ موه !! منک ناربج راذب نک کمک هگید رابی ایب متسین

ماوخیمن -

! متسین تخت یور هک دبا ات هگید هتفیم نم هب تراک ... ااهر -هَا...

هک شردام ؟ متفریم ولج دیاب رگید !االن دوب هدشن دنلب یدایز شیادص

هک یتینابصع زا مجح نیا اب ارچ مهد تاجن شتسد ارزا شرتخد تساوخ

؟ درکن رکف نم سالتم هب منیبیم وا زا

توکس #دس_

۱۱۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

زا لبق مدش کیدزن نآ هب هدیخرچ قاتا رد تمس وهب متشاذگ ولج یمدق

یدنلب سالم بجعت مکلا رد مدید دوب هتسشن هک وا دوب رد هب تشپ هک اهر

تفگ شتعاس هب هاگن اب مداد باوج مارآ هک تفگ

؟ یشاب اجنیا ۸ تعاس دیابن ؟ نیدروآ فیرشت بجع هچ -
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زورما دوب هتفگ یکمایپ اب شردام بشید اما مدوب هدمآ رترید تعاس کی

حاال...!؟ اما تساجنیا رتکد یاقآ نآ مدرک رکف نم و مشاب اجنیا ۹ مناوت یم

متشادن ار یلا وس نیچمه راظتنا ینعی میوگب هچ شباوج رد متسناد یمن

دیشک شوغآ هب ارم و داتفا هار هب عیرس دوب هدیخرچ متمس هب هک اهر

؟ یبوخ ناج... اراس -سالم

تفگ شردارب هب ور مهدب باوج هک نآ زا لبق

تفگ بشید نامام ینک یم خیلا اراس رس وتصرح ارچ شاداد -هع

هگید دایب رترید میتسه نومدوخ

نم زا هک یعافد رطاخ هب مه یسرپلا وحا رطاخ هب مه متفگ یمارآ منونمم

تشاذگ مرمک تشپ ار شتسد دوب هدرک

؟ اضرریما یرادن نم اب یراک -

دش دنلب شا یدج و نشخ یادص

؟ یدیم ماجنا متفگ ومراک -

مشچ زا اما متفریذپ یم ارچ و نوچ یب مدوب رگا نم نحل نیا اب ًانئمطم

شردارب زور هب هک حیلا نیا زا ارچ مناد یمن دیراب یم تنطیش اهر یاه

هک مدرک ار میعس اما مدرب یم تذل شدوخ سخت هرهچ ندید و دوب هدروآ

دوشن نایامن ما هرهچ رد

...؟؟ نوا زجب هگید -هن
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تفر نوریب و تفگ یا هزماب یاب یاب داد یم صرح ار شردارب و دیدنخیم

ار شنریز بل دوب هدش ثعاب هک شندروخ صرح وهب مداتسیا اج نامه

هتفرگ چگ نار هب رارکت اررپ شا هراشا تشگنا و هدرک مخا دشکب لخاد

مدرک یم هاگن دنزب شا

دناخرچ متمس ارهب شرس ناهگان

؟ یرادن یراک -

اما ما هدنام هریخ شزور و حلا هب دیمهف مدرک سح و مدروخ اج هکنیا اب

مریگب مدوخ ارهب ما یگشیمه توافت یب هرهچ نآ مدرک یعس

نرایم هنوحبص نوشدوخ نتفگ باال مایب  نتساوخ نوتردام -هن...

تفگ شا یدج یادص و هاگن نامه اب

؟ یایم رترید منودب دیابن هلصو وت هب ماراک یتقو -

یلو مداد یم طاالع وا هب دیاب دوب ابوا قح دیاش مدش ریگلفاغ شلا وس زا

؟ یروجچ هب

دیشخبب -

؟ دیشخبب ....! نیمه -

تدش نآ زا درکیم خیلا نم رس ار شصرح و دوب ینابصع دوب اهر اب قح

مدشیم لوه مه زونه اما دوبن یربخ لوا زور دنچ سرت

ربخ یروطچ ....ً ال صا ... مدب ربخ نوتهب دیاب متسنودیمن ... بخ -

؟؟ مدادیم
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شهاگن بقال ارچ درکیم ملوه و نارگن رتشیب هک دوب مهاگن خیم شنامشچ

یمک ار شنت هتفرگ اه تشلا ارزاب شا هیکت هرابکی هب دوبن نیگنس ردقنیا

تفگ هدرک زارد تسد دیشک ولج

!؟ هدب وتیشوگ -

مدیسرپ شتساوخرد زا بجعتم و هتفر او

؟؟ ارچ -

منزب ومرامش هدب وتیشوگ ؟ یدادیم ربخ یروطچ یگیمن هگم -

اب مداد هک شتسد هب متفر شتمس هب هدیشک نوریب مبیج ارزا ما یشوگ

ار شا هرامش ؟ دوب شندوب یا همکد رطاخ هب درک شهاگن هتفر باال یاهوربا

متسد ارهب یشوگ و تفرگ ار شدوخ ی هرامش ما یشوگ واب درک هریخذ

دنکب دیاب هچ دناد یمن و تسا جیگ دوب صخشم دیشک یقیمع سفن هداد

دهد ماجنا شیارب درکن لوبق اهر هک دوب یراک نامه رطاخب اال متحا

منک یم تادص دوب یراک ... دنبب مرد نوریب ورب -

یمن ملد شیاهراتفر مامت دوجو اب تخوس شیارب ملد ارچ مناد یمن

اما مدیسرپ ار ملا وس ات مداتسیا اجنامه شمنیبب لصأتسم ردق نیا تساوخ

! دیدرت اب

؟ دایمنرب نم... -زا

تشاد مخا زونه

؟ یچ -

!! درکن لوبق نوترهاوخ هک... یراک -
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دش رت ظیلغ شمخا

؟ یداسیاو شوگ -

هب دوب هتفرگ شیپ رد اهر ار تسرد شور دیاش متخادنا باال هناش یخلا یب

دیرپ مدآ نیا هب دیاب ینیشن بقع یاج

دوب دنلب یلیخ نوتادص -هن..

دیشک یدنلب فووه

دایمن رب -هن

؟ نینودیم اجک -زا

دش رتدب ما هلمج نیا واب دوب ینابصع

؟ ینک ثحب نم اب یزیچ ره رس دیابن یدیمهف مدرکرکف -

توکس #دس_

۱۱۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

شقح راگنا هک دوب وا هب کمک طقف مدصق ؟ مدرک ثحب رگم اما مدوب هدیمهف

دیابن یلو مدرک لوه یا هظحل دنامب حلا نیا رد شق خاال نیا اب دوب

یروآدای مدوخ هب راب ره دوب المز طقف راک نیا یارب مدرک یم ینیشن  بقع
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دوب ما یجنم وا منک

؟ مدب شماجنا منوتب نم دیاش ... دیگب بخ ... ینعی ... مگیم -

هکنیا هب هیبش دوب هدش رتشیب شتینابصع و تیدج درک رییغت شهاگن

تفگ دریگب ار حملا دهاوخب

؟ ینوتن هگا حتلا هب یاو -

متفگ عیرس هدش لوه

متفگ ! هیچ نوتراک منود یمن ال صا ! منوتیم امتح متفگن هک -هن..هن...نم

؟ هرادن هک ررض منوتب دیااااش دیگب

شتروص تسوپ دیدنخ شیاهمشچ مندش لوه و سرت نیا زا مدرک سح

ح نیا ندید درک جک فرط کی هب دنخزوپ دننام ار شبل هدش هدیشک یمک

درک منامیشپ ندرک کمک زا شتلا

... هزاجا اب دینک شلو ال... صا -

؟؟ اجک -

متفگ هدرک هفخ مد رد فرح نیا اراب تساوخرب ملد زا هک ییاااو

؟؟ هگید مرب نیتفگ -

!! اجنیا ..ایب یدرک منومیشپ یلو هرآ... -

ورف ملد رد یزیچ یا هظحل شراد روظنم ندز فرح عون و ادص نت زا

ممارآ شا  یدعب هلمج رکش ار ادخ هک مدرک شهاگن طقف ؟ مورب اجک تخیر

تفگ درکیم هراشا هرجنپ هب کیدزن یدمک هب هک ردحیلا درک
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رایب ومپات پل دمک نوا -زا

متفگ دنت تسشن ملد هب هک یسرت زا شا هتساوخ یارجا یاجب

.... نوترهاوخ مگب نیاوخیم منوتن ال صا دیاش ... هیچ نوتراک منودیمن -

تفر باال هدش یبصع شیادص

؟ متفگ یچ یدینشن -

دنادیم ادخ متفر هرجنپ هب کیدزن دمک تمس هب ددرم و نازرل ییاهمدق اب

واب تسا هدرک تشادرب هچ منک شکمک متساوخیم هکنیا رطاخب طقف

دروآ یم متیصخش رس هب هچبالیی شنابز

یکی هک پات پل فیک ود ندید اب مدرک زاب ردار هدناخرچ لفق اررد دیلک

متروص یور هب ور تسرد شدمک مود هقبط رد یکشم یرگید و یکشرز

متفگ تشاد رارق

؟ مرایب ومودک -

هیکشم -

شیور هبور ار فیک متفر تخت تمس هب هتسب ار دمک رد متشادرب ار فیک

متفرگ

دییامرفب -

دش رگ خیبوت شهاگن هدیشک مه رد وربا

! رایب شرد ؟ یروجنیا -

هبل ار فیک دوب هدرک ترپ شزور و ارزاحلا مساوح شراتفر زا مبارطضا
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مدیشک نوریب ار پات وپل متشاذگ تخت

؟ مرازب اجک -

... اجنیا راذب رایب و یلدنص و زیم نوا ورب نم... شدب -

یلدنص و زیم هدرک عمج ار مرداچ درک هراشا تخت هب هطقن نیرت  کیدزن هب

مدرک شنشور هداد رارق نآ یور ار شپات پل شروتسد وهب مدرک اجباج ار

تفگ هک مناخرچب شتمس ارهب پات پل متساوخ مدرک زاب Wordار همانرب

نک... پیات ینوتیم هک یتعرس نیرت هبباال منوخیم هک ینتم نک... پیات -

درک مهاگن هدش تکاس ناهگان

؟ یدلب پیات الً صا -

ندناوخ هب عورش شا هتفگ ربخالف مداد ناکت دییات یانعم ارهب مرس

ماک شهاگن و دناوخیم دنت مدوب هدینشن بقال هک یرعش درک ظفح زا یرعش

متفین بقع ات مدرک عورش و متسشن یلدنص یور دوب هحفص الهب

دریمب ابیز یوق نوچ هک مدینش 》

ــدر یمب ــا بیر وـف داز ـهد نبیرف

یجوم هب دنیشن اهنت ، گرم بش

دریمب اهنت و رود ـهیا شوگ دور

بش نآ دناوخ لزغ نادنچ ، هشوگ نآ رد

ـدر یمب اه ـغلز نایم رد دوخ هک

ـاد یش غرم نیاک دننآ رب یهورگ
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ـدر یمب اج درک؟نـآ ـی قشاع ـکاج

ـد باتش اج ـم،نـآ یب زا گرم شـب

دریمب ـشدوات ـل فاغ گر زاـم هک

مدرکن رواب هک مریگ هتکن نیا نم

دریمب ارح ـص ـیهب یوق هک مدیدن

ـد مآرب ایرد شو زغـآ یزور وچ

دریمب ایرد شو غـآ رد مه ـی بش

نک او شوغآ ، یدوب نم یایرد وت

《 دریمب ابیز ، یوق نیا دهاوخ یم هک

شتمس هب دش مامت شپیات دناوخیم هک یرعش نایاپ زا دعب هظحل دنچ

هاگن نم هب هک ینامز راب نیلوا یارب هک موش نئمطم شنایاپ اتزا متشگرب

شتروص یور هک یدنخبل دزو یم قرب یلا حشوخ زا هک ینامشچ اب درکیم

تفگ داد پات یپل هحفص ارهب شهاگن هک ردحیلا مدش ور هب ور دوب

؟ یتسیپیات -

متفگ یمارآ ی هن

؟ هبوخ یلیخ هک تتعرس -

و دسرپن هرابود ات منک تحار شلا وس باوج ارزا شلا یخ هکنیا یارب

متفگ دنکن ما هذخاوم

مدش لوغشم نوریب نوچ یلو منک پیات هنوخ یوت مدوب روبجم -بقال

متسین یا هفرح تسیپیات یلو مرادن وشتقو
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تفگ دنخبل اب

! یرتهب ناورکاپ زا -اما

مدیمهفن ار شروظنم

شاج رس رازب و زیم نم هدب ُپات پل وشاپ -

دز داد دنلب هک مدوب زیم ندرک اجباج ردحلا

...!؟ اااهر -

متفگ دنلب یادص اب هدارا ویب دروخ یدیدش ناکت میاه هناش

!؟ هنوتربخ هچ -

مهرد هتسشن مخا هب هظحل ره هک شا هتفراو تروص و هدش داشگ نامشچ

مدرک اهر ار زیم ما هدرک راتفر هنوگچ هک درک ما هجوتم دش یم

دوبن مساوح ... دیشخبب -

دوب وا شرصقم هتبلا و مدرک شداجیا هتساوخان هک یتیعقوم زا رارف یارب

متفگ

منک نوشادص مریم -

! اسیاو -

هدنام شخیبوت رظتنم هدش خیم میاج رس ریز هب رس

... ییاجنیا دوبن مساوح -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

داد همادا و درک یثکم

! نیرایب ور اهر قاتا گرزب زیم دیاب زیم نیا یاج هب نک شادص ورب -

توکس #دس_

۱۲۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

درک ثکم هک یا هظحل اما مدوب شدایرف رظتنم دش مارآ ردقنیا شیادص ارچ

دنک یهاوخرذع تساوخ یم مدرک سح

مشچ هلب.. -

اما منک لمحت متسناوتیمار مبلق دیدش شپت مدش جراخ قاتا زا تعرس هب

دزرلیم هدش رپوخیلا ما هنیس مدرکیم سح ارچ

هب ور هدروآ وا قاتا هب شقاتا ارزا یگرزب ریرحت زیم و مدرک ادص ار اهر

تسار ار شرتمک هک ردحیلا مهرد یتروص اب اهر میتشاذگ یلدنص یور

تشاذگ شرمک تشپ ار شناتسد درک یم

! نایاش یریگب درد رمک یهلا -خآ

مدوب هدیدن زگره میوگب متسناوت یم ابیرقت هک نادنخ و یزاب هرهچ وااب اما

تفگ درکیم شهاگن یجک دنخبل و حیرفت هکاب ردحیلا

! تراک یپ ورب -
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تفگ هتفر واو بجعتم اهر

؟؟ اااه -

تفگ دز یم جوم نآ رد هدنخ هک ییادص اب

!! دایمن رب وت زا هیسدنهم شا هیقب تراک یپ ورب دش مومت یلا مح مگیم -

تفرگ ارباال پات پل هک دش یم اجباج ووا نم نیب اهر هاگن

زیم ور شرازب -

هک اهر دننام نهلا یادص متشاذگ زیم یور هتفرگ شتسد ارزا پات پل

دش دنلب مدوب نم شبطاخم

؟؟ یدلب پیات هک وگن -

تفگ هنادنمزوریپ نوا مدز دنخبل طقف هک نم یاج هب

؟ ماوخ یم یچ یارب وزیم نوا یدرک رکف سپ -

... یلو مدوخ رابجا هب یتح مدرک رکف یا هنیزگ ره ...هب بخ ... بخ -

دنخبل مه زونه درک یم هاگن پات وپل نم هب جیگ و دوب توهبم شیادص

دش رجفنم ناهگان هک دوب شردارب تروص یور

! امریگب وشلا ح متساوخ راب هی رتخد ننزب تدنگ -

هدرب ورف تهب اررد متروص هک دیچیپ قاتا رد ییادص اهر هلمج نایاپ اب

؟ تدش نیا اب مه نآ تسا دلب مه ندیدنخ وا دروخ ناکت ملد رد یزیچ
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رخآ رد دیدنخ یم شرهاوخ حلا هب دنلب دنلب هتخادنا بقع ار شرس

تفگ شرهاوخ هب ور هدرک شا هدنخ ینشاچ ینًارمُع

... رایب هنوحبص ورب -حاالمرپب

تفگ مدرک یم شهاگن طقف جاو و جاه نانچمه هک نم هب ور

؟ تساجک میشوگ نیبب -

دوب هدش دنت مبلق شپت زاب ارچ مدرک یم شهاگن طقف هدش کشخ

؟ یبوخ -

رابنیا اما هرهلد و سرت نایم مدینش وا زا تکرش نآ رد راب نیلوا ار هملک نیا

دوب روش رپزا شیادص دیدنخ یم بوخ ردقچ ! دوب یرگید روج شندینش

مدناخرچ رس شیشوگ لا ووبند مداد ناکت ار مرس طقف نم یگدنز سکعرب

دش دنلب اهر یادص هک

؟ هشاب دب ارچ هدز اوه ور ومریگب جاب شتباب وت زا متسنوت یم هک یراک -

هدش تحاران ًاعقاو منک هاگن اهنآ هب هرابود دش ثعاب اهر ضرتعم یادص

رگم رگید دوب نیمه شتسرد منک کمک وا هب متساوخیم طقف ؟نم دوب

نارماک هک منزب یفرح هیجوت رد متساوخ اهر هب هاگن ...اب دوبن ما هفیظو

تفگ نم هب ور

مگیم نم هک ینک یم ویراک وت ریگن یدج -

! یرادن ماهاب یراک هگید یتقو هریگب میدج ارچ !! بخ هرآ -

هک یا هدنخ جوم اب شیادص منکن هاگن وا هب متسناوتیمن ارچ دوب یسح هچ

دش؟ یمن رتابیز دوب نآ رد

! ینک لوبق متفگ هک لوا نومه یتساوخیم -
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دیدنخ مه اهر

؟ یدادیم ! یداد یمن جاب هک لوا نومه -

... یدرکن لمع تسرد مه مداد جاب هک راب هی نومه -

تفگ نم هب یا هراشا اب دعب

؟ وشجیتن نیبب -

دش راکبلط و یکاش اهر

!! یدادن ومجاب مزونه نمضرد یتدوخ شرصقم هک نوا اباب ورب -

؟ مدز مفرح ریز -اتحاال

درک هراشا نم هب مه ووا دیدنخ دنلب یادص اب اهر

! وشجیتن نیبب ... ینوتب منکن رکف -هن

!؟ ااااهر -

زا نانک اردزووه شفرح یدنلب یادص اب درک یهجوت یب شردارب دایرف هب

تفر نوریب قاتا

وووه وووه ... متخیر ومرهز شرخآ -

؟ یدرک ادیپ -

مساوح دوب نم ی هرابرد راگنا هک مدادیم شوگ ناشثحب رجو وهب هداتسیا

نم شا  هجیتن هک دندز یم فرح هچ زا مشاب شا یشوگ یپ دیاب هک دوبن

مدوب
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مرایم -االن...االن

دش دنلب شیادص هک مدرک یم هاگن ار فارطا هدیخرچ مدوخ رود

؟ شینیبیمن تساجک تساوح -

تفگ رکفتم هک مدرک هاگن شتروص هب تام حتلا نامه اب

؟ هدش یزیچ -

هتشادرب دوب هدرک هراشا نآ هب هک هنیآ یولج ارزا یشوگ و متفگ  یمارآ ی هن

هب دسرپب یزیچ دهاوخب هریخ یاه هاگن نآ اب هکنآ زا لبق و مداد شتسد هب

مدرکن یهجوت اما مدینش ار شیادص متفر نوریب قاتا زا تعرس

!! اراس نک... ربص -

یمن دایرف مرس هناخ رد شرهاوخ و ردام روضح دوجو هکاب متسناد یم

دش؟هب یچ .... مدرک لفق لخاد وردارزا هدش سیورس دراو عیرس دنز

اتزا دروآرد ار شیادا طقف دش؟ای تحاران اهر مدرک کمک وا هب هکنیا رطاخ

؟ دریگب جاب شردارب

هچ ره مدیمهفیمن ؟ تسا هداد جاب اهر هب نم رطاخ ؟بقالًهب تفگ هچ وا

شفرح ارچ اهر دیسر یمن ییاج هب مرکف هدش رت جیگ مدرکیم رکف رتشیب

؟ مدوب ود نآ نیب یرارق هجیتن نم درک دییات نم هب هراشا اراب

توکس #دس_

۱۲۱_ تراپ #
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یادص مدمآ نوریب سیورس زا مدش رت جیگ مدرک رکف رتشیب هچ ره

دنروخیم هناحبص دوب صخشم هک ردحیلا دمآ یم شردام اب شتبحص

؟ هگید یدرک شتیذا -

! هبلط تصرف بیجع ترتخد نم.. ردام -هن

دش دنلب هنعط هب شردام نادنخ یادص

نتسه مهب هیبش نوشتفج نم یاه هچب ... راذن بیع مچب ور ناج نامام -

؟ مدوب بلط  تصرف اجک -هع!!...نم

شوگ یرتشیب تقد دشاب ثعاب هک تفگ شرسپ باوج رد هملک کی طقف

مهدب

!! اراس -

؟ یچ اراس -

!!! ینک یم هدافتسا شزا تسیپیات یاج هب یراد هتراتسرپ -

زا یکی منیا هنک مکمک ماهراک وت دیاب نوا ... مدرک راکیچ متفگ ! اباب بخ -

هگید ِنم یاهراک

؟ یچ هغیص یارب ... بخ هرآ -
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دش زیت میاهشوگ

!... نااامام -

دوبن دنلب یدایز شردام مان ندرب یارب شیادص

؟؟ متفگن ای متفگ یدرکن لوبق ایب هاتوک متفگ ؟ هیچ -

؟ یایمن هاتوک امش متسنودیم هچ نم -

یلو ... مایمن هاتوک تقو چیه ماه هچب یگدنز رس نم نودب -زاحاال

!! ااضرریما

؟ مناج -

ار مناردارب یاوه ملد زورما ردقچ دوب شنتفگ مناج نیا رد یبوخ سح هچ

متشاد ار اهنآ مه نم شاک دوب هدرک

نک شتیذا رتمک -

؟ منک یم شتیذا هتفگ یک -

!! هدزد هبرگ یدش تدوخ متشادرب وبوچ طقف نم هتفگن یسک -

ای موش یم جیگ رتشیب و مونش یم رتشیب منامب رتشیب رگا مدرک ساسحا

هک نیمه موشیمن ناشفیرح هک دیآ یم یمهبم ای دب تاساسحا زاب دیاش

یدمع و تسا هدوب رسپ و ردام نیا یزابجل رس زا طقف هغیص نیا مدیمهف

دوب یفاک مشیپ هقیقد دنچ دب حلا ندرک فرطرب یارب هدوبن راک رد

قاتا هب ندیسر زا لبق دنوش هجوتم ار مروضح ات متسب ادص رداراب

ممان اب مه راب نیا درک میادص
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! اراس -

یم ورف مبلق درک یم میادص یدج روطنیا رابره دوب درس و کشخ شیادص

مداتسیا رد هناتسآ ورد مدرک دنت مدق تخیر

هلب!! -

ار ادخ دوب شیور هب ور هناحبص ینیس هتسشن تخت ی هبل شردام هکنیا زا

مشچ نم هب مخا اب مهدب هناحبص وا هب زورما تسین هکالمز مدرک رکش

هجوت اما دز میادص متفریم هک ینامز هکنیا رطاخ االًهب متحا تخود

مدرکن

لیوحت تسین ییحی پیات یارب نرایم هتسب هی مارب رتفد زا نییاپ ورب -

باال رایب یتفرگ

مدش لخاد و متفگ یرگید ی هلب

! ورب متفگ ؟؟ اجک -

متفگ یفیعض یادص واب مارآ

مرادرب ومرداچ -

مدرک یم پیات هتسشن نآ یور هک یلدنص تشپ وزا هدرک زارد تسد

رد هناحبص ینیس اب شردام دریگب متمس هب هکنآ زا لبق تشادرب ار مرداچ

شیاهر اما متفرگ ار رداچ دش جراخ قاتا زا تشاد بل هب دنخبل هک حیلا

نامندش مشچ رد مشچ ضحم اتهب مداد شتروص هب هدیشک باال هاگن درکن

تفگ

؟ تسین بوخ -حتلا

متفگ منک شلر تنک متسناوتیمن ارچ منادیمن هک ینازرل ییادص اب
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وخ...مب -خ...

تفگ رخسمت اب

! همولعم هرآ -

میاه  هدینش رطاخ هب میوگب متسناوت یمن مهدب یباوج هچ متسناد یمن

تفگ هدرک اهر هک ار مرداچ مجیگ

! مینزب فرح .. دیاب ایبباال... دوز یتفرگ شلیوحت -

فرح ابوت منزب دایرف متسناوت یم شاک دوب ددرم شنایب ناگنه مدرک سح

ناکت ار مرس طقف اما شاب هتشادن نم راک هب یراک طقف وت مرت تحار منزن

شردام دوبن اهر مدش نییاپ هقبط یهار هدش جراخ قاتا زا تعرس هب هداد

تفگ مارآ هداد ناکت میارب یتسد دوب زاسنلا جورخ ردحلا هک

ظفاحادخ ... شاب روبص افطل ! هتخس .. منودیم هدب شق -خاال

دوب تکاس اج همه بیجع متخادنا یهاگن فارطا هب هداد ناکترس دنخبل اب

یا هیناث مرپب اج زا دش ثعاب شیادص ندش دنلب و مبیج یوت یشوگ شزرل

یور مسا ندید واب مدیشک نوریب ار یشوگ موش هجوتم ات دیشک لوط

مداد شتسد ارهب ما یشوگ هک حبص متخود مشچ نآ هب ریحتم هحفص

دشاب هدرک ویس میارب شمسا اراب شا هرامش مدرک یمن رکف زگره

مدرشف ار لا صتا ی همکد 《 اضرریما 》

؟؟ نارماک یاقآ هلب -

مان دنکن رکف ات مدرک ادص هشیمه زا رتمکحم ار شا یلیماف دمع هب
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راذگ ریثات مراتفر رد تسا هتسب شقن ما یشوگ هحفص یور هک ییاضرریما

دوب دهاوخ

رایب مه ییاچ ناویل باالودات یایم یتقو -

هک مدوب هدادن نوریب ار مسفن زونه مدرشف ار زمرق همکد عیرس هتفگ یا هلب

ار مرداچ دش هدینش یباال هقبط زا تفگ یم اراس هک شدایرف یادص ناهگان

هچبال مدرک یط ود حتلا اهاراتباالهب هلپ تعرس وهب متخادنا اج نامه

تخت یور یخلا یب هک مدید مدیسر هک قاتا زاب رد ؟هب دمآ شرس یی

نامه اب تسا هدز لز مدوب هدیسرت و مدزیم سفن سفن هک نم وهب هتسشن

زابا هریخ و متشاذگ هنیس یور ار مرگید تسد هدز بوچراچ هب تسد حلا

هدروخن ناکت شیاج وزا دمآ یم سملا هک رظنب مدرک شهاگن نییاپ الات

مدیسرپ لوه دوب

؟ هدش یچ -

! یچیه -

ارچ... سپ ... سپ -

!! یتساوخ تدوخ نوچ -

مدیسرپ هدروآ مک یسفن اب ناریح و جیگ

؟ متساوخ ... مدوخ وخ... -

توکس #دس_

۱۲۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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مدیسرپ هدروآ مک یسفن اب ناریح و جیگ

؟ متس اوخ.. مدوخ وخ... -

داد همادا لا یخیب

سپ یدرک عطق یلو باال یایب یشن روبجم هک منزب ومفرح متفرگ سامت -

!! اجنیا تمدنوشک منم باال یایب تساوخیم تلد

هکنیا رطاخ هب طقف وا هک ردحیلا مناکرتب هرهز سرت زا دوب کیدزن

زور نیا هب ارم ما هدرک عطق ار سامت و دراد مه یرگید فرح متسناد یمن

نآ زا زور دنچ نیا هک یتاملک و منزب دایرف شرس تساوخ یم ملد تخادنا

هب ما هدینش ابوا ندز فرح ماگنه اهر شرهاوخ و ماهرپ ِماهرپ رتکد یاقآ

نیا اب دوب نکمم هملکیا ره مدوبن اهنآ لثم نم یمندش اما مبوکب شتروص

ار مرس تسا جراخ نم ناوت زا هک دوش ییاوعد هب رجنم دراد وا هک خاالیق

مدروخ ورف ار مصرح هتخادنا ریز هب

؟ دیراد یا هگید رما ... دیشخبب -

مور یم رد هروک زا وا لثم درک یم رکف دیاش دروخ اج هک مدید حوضو هب

تسین هتخاس یراک وا زا منادیم حاالهک منکیم ارخیلا مدوخ دایرف واب

رایب هویمبآ ناویل هی شاجب ای... رایب تابن اب وشیکی -

شراظتنا ینعی شا هفقو اب ندز فرح و مدید یم ار ینامیشپ شنامشچ رد

نیا هب شدایرف کی رطاخ هب طقف درک یمن ار شرکف دیاش تسا هتشادن ار

حاال دادیم مکلقلق شرازآ سوه اما مورب متساوخ و متفگ یا هلب متفیب زور
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واب مداتسیا منکن شا هدنمرش رتشیب نم ارچ دناسرت ارم ردقنیا وا هک

متفگ دوب ما هنیس یور متسد زونه هک ردحیلا یمولظم هرهچ

؟ نیاوخیمن یا هگید زیچ -

هظحل دوب صخشم شکف ی هدز نوریب ناوختسا زا هک درشف مه هب نادند

تفگ یمکحم ی وهن تسب مشچ یا

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

( اضرریما )

میمصت مدرک رکف مدرک مارح دوخ اررب باوخ مدنام رادیب ار بش مامت

هرابرد هک مدرک دهع مدوخ اب مدرب رطاخ ارزا همه شندید اب حبص و متفرگ

مداد لوق مدوخ هب منک تبحص ابوا تکرش نآ تانایرج و ریخا تاقافتا

اما منک تحار هناخ نیا رد شتینما ارزا شلا ویخ منک لح ار شلکشم

یم هک حبص و مدش یم شلا یخ یب بش هک زور تفه نآ مامت لثم تسرد

لیمحت نم هب ًاریخا هک ار یزیچ ره وتالیف مدوب یرفک شتسد زا شمدید

یب رطاخب منادیمن هک حبص رس هچ مدرک لمع مدروآ  یمرد وا رس دوب هدش

وا راب هکیت هک اهر تسد زا تینابصع رطاخب ای دوب شندمآ رید زا ما یربخ

ینامز هچ و مدرک مریخذ شا یمیدق و هداس یشوگ اررد ما هرامش و مدرک

هک یصرح زا اما دنک مکمک تسیچ دناد یمن هک یراک رد تساوخ هک

هدش نامیشپ هک شمدناسرت یروج تسشن مناج هب شفرح زا ارچ منادیمن

هاتوک ارچ منادیمن اما دروآ دردب ار ملد شنارگن هاگن دورب تساوخ یم

مریگیم ار شلا وح تسین دلب ندرک پیات مدوب نئمطم نوچ دیاش مدماین

هب یا هرذ مدرک یم تبحص اهر هکاب یماگنه یتح مدش ریگلفاغ مدوخ اما
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مدرک هراشا وا هب اهر راک هجیتن ناونع هب لا یخیب هدرکن یهجوت شتیصخش

مفرح رس هشیمه هکنیا دییات یارب هدرک رارکت ار نم راک مه اهر هکنآ رتدب و

نوچ دوب هغیص ندزن مهب شروظنم لصا رد درک هراشا اراس هب منامیم

اب متساوخیم طقف درادن یا هدیاف شخیبوت متسنادیم مدرک عورش مدوخ

دمع وزا هدوبن نم تساوخ هب شندوب اجنیا منامهفب اراس هب مراتفر

ای دنادب یباسح درم دیوگب تسین یکی مراد شهگن هغیص هکاب متساوخیمن

تیمرحم نیا وا یارب هک دنزیم دایرف شراتفر یتقو دنکیم یقرف هچ دنادن

ردح ؟؟ دیاین شیپ مهافتءوس شیارب ینارگن حاالوت درادن تیمها یا هرذ

راتفر یزاب بابسا کی لثم ابوا بدا ییب هچبرسپ کی لثم تسرد هک یلا

؟ یسرب یهاوخیم هچ ره هب ووت دنک راک تسرد یراد عقوت طقف ینکیم

راتفر مدیمهف هکنآ وااب زج هب دندوب ناما رد متسد زا همه اهزور نیا راگنا

عطق هجوت ییب هناهب هب مه زاب دنک لمحت تسناوتن و داد شرازآ اهر و نم

زا منادیم هک ردحیلا تفر هتکس زرم هکات شمدناسرت نانچ سامت ندرک

هچ زا مصرح ؟ ارچ منادیمن هکنآ اب مدش یصرح تفگ هک ینارماک یاقآ نآ

دنام نم یارب شا یگدنمرش هدرک توکس تفگن یزیچ وا مه زاب اما دوب

یم تسه یتقو ارچ مراکبلط وا زا لوا زور زا ارچ مناد یمن هک ینم یارب

ما هفخ مولظم و مارآ یرتخد اب مراتفر یروآدای دور یم یتقو و شمرازآ

دروآ یمن شدوخ یور الهب صا وا ؟ارچ تسین امیس وا ممهفیمن ارچ یمدنک

تال دناوت یم تحار مطیارش هب هجوت اب هکنیا اب ؟ارچ دوشیمن دب یمک ارچ

ره هک ییاه فرح لقادح ؟وای یمندنک ار راک نیا دریگب ار حملا هدرک یف

ارخ دوخ ات دهدیمن ار مباوج ارچ ؟ دراذگ یم باوج یب ار منک یم شراب راب

راب ره ورگا دنزب فرح نم اب دهاوخیمن شلد یتح منکیم سح دنک یلا

دنکیمن مهاگن یتح دشابن روبجم

راتفر نیا اب ماهرپ لوق هب رگا متفرگ ارباال مرس مدوب مراکفا رد قرغ

هچ؟ موش اپ هلک و مشاب هتسکش ار شلد ما هنوگ سیئر
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... منک یم متسنوت یراک الًره صا منزب فرح شاهاب دیاب ... هدنمرش -

؟ هلح

هب دیسر مشوگ هب طایح زا شغیج یادص هک دوب فقس هب ور مرس زونه

هتخاس نم زا یراک طیارش نیا رد رگم اما متسشن هتفرگ ار ما هیکت برض

دوب

توکس #دس_

۱۲۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هب ییادص چیه هک مدز شیادص دایرف واب مدرک هاگن مفارطا هب هکوش

مسرب نم ًات ال صا داتفا یقافتا هچ دوب رود نم زا یلدنص دماین باوج

وا زج هب دیابن ارچ ! تیعضو نیا هب تنعل ؟ مسرب مناوتیم رگم ؟ دوشیم هچ

رگم دشاب هتشاد ارالمز ییحی زورما ردام دیاب ارچ ؟ دشاب لزنم رد یسک

سفن تسیچ متسنادیمن هک یقافتا سرت ؟زا دشاب هناخ رد دیابن ییحی

تسد زا مدوب ینابصع دشیم نییاپ باالو تدش هب ما هنیس هدز سفن

وزا اراس لثم یسک باختنا زا ردام یرکف یب زا مدوخ راب تقر تیعضو

یم رب نم زا هک یراک اهنت مدز ادص ار شمان دایرف اب هرابود ... ییحی ندوبن

ار شا هرامش تعرس هب شا یشوگ یروآدای ...اب دنام باوج یب زاب هک دمآ

یادص هک مدوب سامت عطق رظتنم دش دایز دروخ هک ییاه قوب دادعت متفرگ

دزیم سفن سفن مه وا راگنا دیچیپ یشوگ رد شنازرل
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؟ هلب -

مدز دایرف

؟ هدش یچ -

یچیه یه... -

مدز داد هرابود

؟ یدیشک غیج ارچ سپ -

مایم ... هگید هقیقد دنچ ...ات نارماک یاقآ باال مایم ... مراد -

هداد لوق مدوخ هب هزات مدیشک یتحار سفن هدماین شرس هب بالیی هکنیا زا

یتقو دوب هدش هناوید راگنا کرتخد مدرک توکس هتفگن یزیچ نیاربانب دوب

مدینش ار شیادص هرابود منک عطق ار سامت صرح اب متساوخ

؟ منک عطق -

بقع ردقنیا هک وا هب تنعل ... مراتفر و نم هب تنعل مدیشکیم سفن یبصع

مدرک عطق ار سامت هتفگ ییایب دوز ؟؟ دنزیمن فرح نم اب یتح هدرک ینیشن

راثن مدوب دلب ازسان هچره دوش تحار ملا یخ هدید ار شلا وح دسرب ات

مدرک مدوخ

هک ینیگنس تکاپ و ییاچ ناویل ود یواح ینیس اب هارمه هقیقد دنچ زا دعب

یباسح تصرف زا دهاوخیم نایاش دادیم ناشن و دوب هتشاد هگن شریز

یور ار ینیس دشات مخ هک ینامز دش نایامن یرد هناتسآ رد دنک هدافتسا

سرتسا ای دیسرت یم تقو ره وا مداد شناتسد ارهب ما هجوت دراذگب زیم

تخت تمس هب یمک ار زیم دیزرل یم حوضو االنهب لثم شیاهتسد تشاد
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دیزرلیم شتسد مدرک شهاگن طقف رظتنم تفرگ متمس ارهب تکاپ و دیشک

ما هدیمهف هک دوش هجوتم مه شدوخ متساوخ یم دروخ یم ناکت کاپ و

هچ منادیمن دشیم اجباج تکاپ و نم نیب شهاگن مسرپب تحار ار ملا وس ات

تفگ هک دید مهاگن رد

تاحیضوت ...اب تساهشرافس ... همه نتفگ -

و شزور و حلا هب تبسن ییانتعا یب نیا رطاخ وهب مشاب مارآ مدرک یعس

شتسد زا ًابیرقت ار تکاپ هدرک زارد تسد مریگن ار شلا ح نم ی هجوت

دوب تکاپ هب مه زاب شنامشچ متخادنا مپچ یاپ رانک تخت یور و مدیشک

حبص هک یلدنص مدش مخ هدرک زارد ار متسد تفر بقع یمدق هدیسرت

یور هک یمخا واب مدناخرچ مدوخ تمس هب دوب هتسشن نآ یور پیات یارب

درک ییانتعا یب اما دیمهف مدرک هراشا نآ هب رس اب دوب متروص

متحار ...ار.. نونمم -م..

و دنلب یادص اب درک راتفر مارآ دشابوا یمن ... تساوخ یمن ... تشاذگ یمن

متفگ یا هنوگ خیبوت

؟ یدیشک غیج ارچ !؟ دوب ربخ هچ نییاپ نوا -

یچیه -

تسا هدیسرت هک مدیمهف یم شت زاحاال دنکن هاگن متروص هب درک یم یعس

؟؟ دنز یمن فرح ارچ هچ؟!... زا اما

شهاگن زا هک مدرک زادنارب ار شیاپ رسات دیسر منهذ هب ناهگان هک یزیچ زا

تفر بقع یمدق بذعم هدنامن رود
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مدرک هراشا تکاپ ؟هب دوب یکاخ شراولش ارچ

؟ دروآ یک ونیا -

مدیسرپن ... پن .. ونوشمسا ... منود .. یمن -ن...

یاو دشاب هداتسرف ار یمظاک رگا یداش هب تنعل دیزرل یم مه شیادص حاال

مارآ ار دوخ ات مدیشک یم قیمع ییاه سفن دوبن رتخد نیا زور زورما هک

دوشن رتدب عاضوا و موشن بارخ وا رس منزن دایرف منک

دنبب ورد نوا -

یم مدوخ تمس ارهب وا دیاب یلو مرب شتمس هب هداتسیا متسناوت یمن

رییغت زا مدوب راودیما طقف دنزب فرح یگداس نیا هب دوبن رارق مدیشک

دیخرچ متمس وهب تسب ردار دنکن کش هلئسم ندرک اهر ماو یناهگان

نک شلفق -

دش درگ شنامشچ

یکی وهی ماوخیمن ینک کمک دیاب منک ضوع سابل ماوخ یم نک.... شلفق -

! هسرب

لفق اررد دیلک مدید یم ار ششزرل مه هلصاف نیا زا هک یناتشگنا اب

دناخرچ

رایب مارب ِدمک وت یرتسکاخ ترشیت -هی
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دمآ تخت تمس هب سابل نتشادرب و دمک رد ندرک زاب زا دعب

رو... نیا -ایب

نآ یور ات دماین شوخ نابز هب هک دوب یلدنص رانک دزوحاال رود ار تخت

هاگن اب دعب و متخادنا یهاگن منت سابل هب هتخادنا نییاپ ار مرس دنیشنب

متفگ وا هب یلا یخیب

نم! هدب -

دوب هدیرپ شگنر داد ماجنا متساوخ یم هک ار یراک توکس رد تدم مامت

هدرک یطلغ رگا متشک یم ار یمظاک دیزرلیم شندب همه چیه هک شناتسد

دشاب

نیتسآ سابل یاج وهب هدرک زارد تسد تفرگ متمس ارهب سابل و دمآ ولج

هتفگ نم هب لبق هعفد هبرجت مدیشک هتفرگ مکحم ار شا وتنام داشگ و دنلب

سابل و دیشک یا هفخ غیج منزب تسد وا هب دیابن تیمورحم دوجو اب دوب

میادص سامتلا واب دتفین نم یور هک تشاد هگن ار شدوخ داتفا شتسد زا

درک

۱۲۳_ تراپ _ همادا #

.. نارماک یاقآآآ -

مدوخ رد هدرک شلر تنک متسناوت یمن نیا زا رتشیب هک یمشخ و صرح اب
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مدز داد مراد هگن

!! نیشب -

نک ...کـ.. ملو هشو... -اب...اا..

دورب ششوگ اترد مدز دایرف رت دنلب رابنیا

!!! نیشب -

تسشن یلدنص یور مارآ دشکب بقع ار شدوخ درکیم یعس هک ردحیلا

دنکن رارف ات مدوب هتشاد هگن مکحم ار شاوتنام  نیتسآ نانچمه

؟ داتفا یقافتا هچ نییاپ نوا وگب -حاال

یچی -هـ..

غیج هیبش شیابیز کزان یادص و دوب هدش هفاضا شدب حلا هب مه هکسکس

متفگ دنلب هدیشک ار شنیتسآ هرابود دیسریم شوگ هب

!! وووو گبـــ -

عیه ...... نارم ...قآ...یا.....اک.. عیه -

دوب هتشاذگن یرگید هار اما مهدب شرازآ ای شمناسرتب متساوخیمن

؟؟؟ -خـــب...
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توکس #دس_

۱۲۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دروخ یم ناکت هکسکس ره اب شندب درک یثکم

... مدرکن ... یراک ... چیه ... عیه نم.. ... ادخ ـ... -بـ...بـ...خب

میادص مدرک یعس اما مدرک شیاهر یدنلب یادص اراب متفرگ هک یقیمع مد

دوش رتمک شسرت ات مشاب مارآ و مروایب نییاپ ار

مورآ ...حاال هدرک یطلغ هچ نم ی هنوخ وت یضوع نوا ممهفب دیاب -

؟؟ هدش یچ وگب طقف ... شاب

هجوتم هزات دیکچ شگنر یا همروس نامشچ زا هک کشا هرطق نیلوا

ار مهفن کدرم دوب هدیسرت یعیبط دح زا رتشیب مدش شا هدز ناراب نامشچ

! تسا هتخادنا زور نیا ارهب وا هک مدزیم شتآ

نم... ... عیه ... اادخب -

دنز یم فرح رت تحار دوش رتمک شسرت رگا مدرک یم شمارآ دیاب

نوا ؟ هیکاخ تسابل ارچ وگب طقف ... ااراس مرادن تیراک ؟ بخ سرتن -

؟ نییاپ نوا هدرک یطلغ هچ یضوع
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مکحم اما دشکب نوریب متسد ارزا شسابل نیتسآ درک یم یعس تدم مامت

رشت اب درک ما هناوید شا هیرگ اب هارمه وطالین توکس شمدوب هتفرگ

مدرک شیادص

...؟؟ ااااراس -

هب روز وهب هدیرب هدیرب درک یم هیرگ هک ردحیلا دیرپ باال شیاه هناش

دمآ فرح

وس... ... دوب هدیبسچ رد ...هب...هب مدرک ..زاب ورد ... طقف نم.... -

وت..ُاُا دش ترپ ... ترپ ... وهی ... وهی ... دوبن شساوح یمدز.. توس

...ور... داتفا

شتاحیضوت اما دادن همادا رگید دش دنلب شقه قه هتخادنا نییاپ ار شرس

دوب حضاو یلیخ

ای رهاوخ االً متحا ماو حیلا هچ رد هک هتسناد یم تفاثک یضوع کدرم

یمن شیارب ردار دشاب رد تشپ وا رگا هک دناد یم دننک یم زاب ردار مردام

ار تفاثک نآ نم دوش هناخ دراو و دزادنایب نییاپ ار شرس واگ لثم ات مینز

رود هتساوخرب یلدنص زا تعرس هب ووا مدرک اهر ار اراس نیتسآ متشک یم

دش

و دوب تسار تمس هک ار یتابن یاچ ناویل مپچ تسد اب مدش مخ یتخس هب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

نییاپ شراشف رگا ات دروایب متساوخ مدرک دراو وا هب هک یلبق راشف یارب

شتمس هب هتشادرب موشب شلا ح ندش دب عنام نداد شدروخ ابهب تسا

یزیچ نابرهم مه دیاش منزب فرح نانیمطا و شمارآ اب مدرک یعس متفرگ

دوب دیعب نم زا هک

روخب ریگب -

متفگ سمتلم اما هرابود دروخن هک ناکت تخیر یم کشا هداتسیا شیاج رد

! متیعضو نیا اب منک راکیچ نم ینک شغ ؟... هگید ریگب -ایب

یمارآ یادص اب منزیمن بیسآ وا هب هک درک یم رواب دیاب دروخن ناکت مه زاب

متفگ

...ایب هدموین ترس اتهیبالیی ...ایب اراس ....ایب مرادن تیراک ... هگید -ایب

! مرایب اج ودرمان تفاثک نیا اتحلا هدب هداتفا منم یشوگ

یرگید هار اما شمدناسرت مدوخ یضوع نآ زا رتشیب دروخن ناکت مه زاب

ما هداتفا یشوگ ات مدش مخ یتخس وهب متشاذگ یلدنص یور ار ناویل دوبن

دوب نیگنس یمک اه چگ رطاخ هب مندب مرادرب تخت رانک کیمارس یور ارزا

امتح و مراد هگن ار مدوخ متسناوت یمن مدرک یمن عمج ار مساوح رگا

هک ییاهناوختسا اهو چگ نیا اب اما دوبن دایز تخت عافترا مدرکیم طوقس

هدشن مخ الً ماک زونه دیایب مرس هب هچ دوبن مولعم هدروخن شوج زونه

متمس ارهب یشوگ هک ردحیلا شتسد و داتفا مرس یور شا هیاس هک مدوب

و تشادرب ار یاچ ناویل ووا متفرگ ار یشوگ دش زارد میوربور دوب هتفرگ

تفرگ هلصاف تخت زا

متفگ اراس هب ور دوش لصو سامت هک ینامز وات متفرگ ار نایاش هرامش
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!! نومن رساپ نیشب ... ویلدنص لقع شکب یتحاران اجنیا -

هدنام شیاپ یور روز هب ینعی نیا و درک شوگ فرح رارصا نودب راب نیا

ار میادص اوه یب نایاش یولا یادص ندینش و سامت لصو ضحم هب تسا

مدید ار یلدنص زا اراس ندش هدنک مشچ هشوگ وزا مدرب باال

متفگن وت هب نم هگم تسا هلیوط نم هنوخ هگم یناور زوغلچ هکیترم -

؟ اجنیا تسرفن وتفاثک نوا هگید

؟ هدش یچ نم ردارب هتچ -

تسشن یلدنص یور مارآ هرابود اراس هک مدید

اجنوا زا وشروگ هگید تعاس کی ات هگا مسق ادخ !هب نایاش مسق ادخ -هب

؟ مریگ یم لِگ ورتفد نوا رد نم هشاب هدرکن مگ

مریگیم لِگ مدوخ یتساوخ دعب مدرک یطلغ هچ وگب لوا ... هشاب -

متفگن ؟ هروخیمن اجنوا درد هب متفگن ؟ تسین مدآ یمظاک متفگن تهب -

مدرب ارباالرت میادص ؟؟ هراذیمن نومارب وربآ

؟؟ تسرفن نم ی هنوخ مد ور هدازمورح نوا هگید متفگن -

؟ اجنوا هدموا حاال؟ هدش یچ -

دوب هدرک ما هناوید شا یجیگ و مدوب ینابصع

!!.. نااایاااش -

نم ! هربخ !هچ هدش یچ منیبب یداش اب مریگب سامت رازب ... هشاب ... نااه -

!! یدیم نم هب وششحف متسین اجنوا هک رخ
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توکس #دس_

۱۲۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هک اجنوا زا هنک مگ وشروگ هرب هنک عمج هگب شهب وگب طقف ... هدرکن -المز

...!!! مرازیمن شدنز ادخب هشاب اجنوا زونه هگید تعاس اتهی هگا

؟ هدرک راکیچ یگیم ...حاال هشاب هشاب بخ بخ -

یناور نوا زونه هک ییاج یداتسرف وترهاوخ روطچ ال... صا یمدآ -وت

؟ تسه

؟؟ ایهن هدروخ یهوگ هچ یگیم .... ااااضرریما -هَا

!! تساجنوا زونه یلو هیتفاثک هچ یدیمهف یتقو یدروخ وت هک وهوگ -

تفگ یا هدش لر تنک مشخ دشاب ینابصع مه وا

شترپ رتفد مریم مدوخ راذب رگیج ور نودند مسر یم هگید مدوخ رهظ -ات

وناورکاپ نوا ضوح هنک ثحب رجو شاهاب یداش ماوخیمن ! نوریب منک یم

!! شنوج هب مزادنب وتفاثک نیا هک مدرکن رپ زونه

تفگ هک منک عطق ار سامت متساوخ

اهر زا هرایب ور اهشرافس نوا مدرکیمن مشرکف ... اضرریما هدنمرش -

نک یهاوخرذع
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خ قاتا هجوتم هزات هک مدناخرچ رس یبصع هدرک یظفاحادخ کشخ و درس

بوچراچرد هک مریگب ار شا هرامش ات مدروآ ارباال یشوگ مدش زاب ورد یلا

دوب شتسد ییاچ ناویل کی یواح یکچوک ینیس هک ردحیلا دش رهاظ رد

دوب هتسشن متروص یور نایاش اب ندز فرح زا هک یمخا واب یلا وس

مدرک شهاگن

مدرک شضوع .. دوب هدش درس -

شناتسد وهن دیزرل یم شیادص هن رگید

نم شدب مراد زاین شهب یلیخ ...االن نونمم -

شنامشچ هب مخا اب ییاچ نتشادرب زا لبق دروآ کیدزن ار ینیس هدش مخ

متفگ یدج هدرک هاگن مدیمهفن ار شهاگن قرب موهفم هک

هنوخ نیا وت یچیه منکیم دیکات ... یچیه ... موناخاراس نک شوگ بوخ -

اب تیلوئسم ییاجنیا هک ینامز ؟وتات هنومب نوهنپ نم زا دیابن یوت هرابرد

؟ یدیمهف ؟ هشابن منتسنودن لیلد تخت نیا ور مندوب !! هنم

تخود نیمز هب هاگن و درک تسار رمک

دیشخبب هلب... -

****************
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اراس) )

هک یراکبلط و دنلب یادص اب درک مهاگن مشخ و هتسشن نوخ هب نامشچ اب

تفگ تشاد قح شطیارش نیا اب اعقاو

زرم !ات رتخد هدش یچ ممهفب ینزب فرح ات مدرک هراپ ومرجنه ؟ مشخبب -

!! متفر هتکس

مدروآ نابز هب عیرس هک دوب تقیقح نتفگ حیضوت نیرتهب

! مدوب هدیسرت ... طقف نم نم... -

درک زارد ار شتسد

! مینزب فرح دایب اج حملا ور ییاچ نوا نم هدب -

هب تسد هب ینیس هتشاذگ تخت ی هبل ار نادنق مداد شتسد ارهب ناویل

نآ یور و هتفر شمدوب هدیشک نکلا ب هرجنپ کیدزن هک یلدنص تمس

یم قیمع سفن هعرج ره زا دعب و دروخ یم ار شیاچ شمارآ رد متسشن

شنتسب کلپ دنک مارآ ار شدایرف و مشخ زا هدش نیگنس هنیس ات دیشک

دروخیم ورف هک دوب یصرح ناشن

کدرم مدرک یم رکف شیپ یقیاقد وهب مدیشک یم ینیس هبل هب نخان

رب شقن هداتفا ملغب یوت شندش زاب هکاب دوب هدیبسچ رد هب نانچ یضوع

هب ندز گنچ اب تسناوت یم تساوخ یم رگا ًانئمطم هک ردحیلا مدش نیمز
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و زیه نامشچ دوب یعونصم شا یهاوخ رذع ردقچ دراد هگن ار شدوخ رد

شنوریب مدرک یعس ردقچ ره دش یمن ادج متروص زا یا هظحل شا هدیرد

رخآ تسد یمدمآ ولج مرداچ ندناکت یارب شناتسد و دوبن رادرب تسد منک

ناج ارهب نارماک بناج زا خیبوت مدوب ینما یاج هکنآ اب شراتفر سرت زا

رکف یناور کدرم مدرک شنوریب ندز داد اب هدش لسوتم غیج وهب مدیرخ

ی هناهب وهب دوش لخاد تساوخ یم بترم هک متسه اهنت هناخ رد درک یم

نارماک دایرف رگا دوش راک هب تسد مسابل ندرک زیمت یارب یهاوخ ترذعم

ار یشوگ راگنا وا یاهدایرف مدوب ریگرد ابوا زونه دیاش دوب هدینشن ار

نآ رطاخ هب ردقچ مدوخ راوه و داد هن درک نتفر دصق هک داد شتسد

شدوخ هکنیا اب متسه شنونمم ندیشک دایرف ار ممان مه تشپ هک یرابود

فیرعت رصتخم و روسناس اراب ارجام شیارب وات دناسرت ارم یباسح زاب

و هدز خی لد شا ینابیتشپ بیجع یلو تشادن رب مرس زا تسد مدرکن

مدیمهف بوخ ار شطایتحا درک مرگ ار مرصقم نم دنک رکف هکنیا زا منارگن

یم تخس هک یتینابصع و هناخ رد نامییاهنت و تیمورحم دوجو اب هکنیا

ردقچ تفرگن ار متسد یتح هدرکن اطخ زااپ تسد دنک شلر تنک تسناوت

شدوبک ی هدرک قرع تروص و هدز نوریب یاهگر هتسشن نوخ هب نامشچ

تیاهن رد اما مدیسرت شدوخ تاکرح زا کدرم نآ زا رتشیب دناسرت ارم

تبسن اه سلا نیا اررد مراد وا هب تبسن مدوجو حاالرد هک یدامتعا نسح

دنکیمن هدافتساوس تیمرحم نیا زا وا ما هتشادن سکچیه هب

توکس #دس_

۱۲۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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؟؟ بُخ -

مدرک هاگن شتروص هب بذعم یتلا ابح هدرک اهر ار مراکفا

؟ مگب نم ای یگیم -وت

هرابرد مفرح دیاش هریخ هاگن نیا راب ریز مه نآ متفگ یم دیاب ار یزیچ هچ

تسا هدرکن رواب ار درم ینآ

؟ مگب دیاب یچ نم... -

؟ منک یم عورش نم سپ بخ -

عیرس دیسر شوگ هب طایح رد یادص دهد همادا ار شفرح هک نآ زا لبق

رد شدنلب یادص هک منک هاگن ار نوریب هتفر هرجنپ تمس اتهب مدش دنلب

درک مبوک خیم میاج

!! نیشب -

ردقنا ارچ متسشن میاج رد مارآ هتخادنا ریز هب رس مدیدزد وا زا مشچ

منتساوخرب یارب طقف داد؟ حتلا رییغت عیرس ردقنا ارچ دش؟ ینابصع

دز؟ دایرف

مناج ارهب بارطضا زاب هدرک نآ راچد ار نم هک حیلا هب تبسن توافت یب

مدینش هک ار قوب یادص تفرگ یا هرامش و تشادرب ار شا یشوگ تخادنا
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تسا رکیپسا یور سامت مدش هجوتم

؟ دییامرفب ؟ مناج -سالماقآ

؟ لخاد یدموا یدوب امش ییحی -سالماقآ

ای نونشن نشاب باال موناخ اراس دیاش نتفگ مناخ مدزن رد دیشخبب هلب... -

باال؟ مایب ؟ اقآ نیراد یراک ... نداد دیلک نوترانک ننومب هشاب بجاو

؟ تشاد راکیچ تاهاب .. طقف ... مریگیم سامت دوب یراک نونمم -هن

مگن امش هب نتفگ دیشخبب -واالاقآ...

دوب یعیبط شیارب شردام راتفر نیا هکنیا هب هیبش دز ییامن نادند دنخبل

...عفال نونمم ! بجع -

هراچیب تخود مشچ مدوب شا هریخ هک نم هب مخا واب هدرک عطق ار سامت

؟؟ دوب هدش نیگنس شهاگن ردقنا ارچ مدیدزد هاگن

شا یراکبلط و دوب هتشادرب شخ دوب هدیشک هک ییاهدایرف زا شیادص

نیب زا منک ظفح دوخ رد وا هب تبسن مدرکیم یعس هک یبوخ سح مامت

دربیم

؟ یگب دیاب یچ یدیمهف -

ی هن درکیم مجیگ ردقنیا ارچ تفگ یزیچ وا رگم مدیمهفیم دیاب اجک زا

دیشک شتروص یور نییاپ زاباالات یتسد متفگ یمارآ

... مگب دیاب نم راگنا ... هشاب -

درک هراشا ریرحت زیم تشپ هب
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نیشب اجنیا -ایب

مسرتسا و سرت ثعاب شضیقن دضو یاهراتفر اما متشاد دامتعا وا هب

نییاپ زاباالات یتسد یگف رسکال زا هرابود مدروخن ناکت میاج زا یمدش

دایرف مراتفر اتاب دنکیم ار شش تال مامت مدرک سح دیشک شتروص یور

دنزن

!! متسین تحار هدایز تا هلصاف نیشب رتولج -ایب

دز یدنلب و صرح رپ دنخزوپ متسشن هرابود و مدرب رتولج یمک ار یلدنص

؟ یسرتیم نم زا ینعی ...االن اراس نکن الهف کونم -

وهن دوبن فاصنا نوچ هلب میوگب متسناوت یم هن مدیزگ بل هتسب مشچ

زا یمندش مسرتیم هک ما هداد ناشن بقالً نوچ هن میوگب متسناوت یم

متفگ دیدرت اب مدوب جیگ دیمهف یزیچ شراتفر

؟ نیاوخ یم یچ .. منود یمن .... طقف نم -

تفگ یدنلب اتبسن یادص اب

هتچ؟ ممهفب ماوخ یم -

دوش مارآ ات مداد ار شباوج عیرس اما مدروخ ناکت دوب هدز داد

مبوخ ... تسین میزیچ -

... اباب -یا
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دوش مارآرت دش بجوم هک درک وطالین اتبسن ثکم

؟ یدش یروجنیا یک -زا

اب دشیم رت موهفمان شندز فرح هظحل ره ارچ مدیمهف یمن ار شروظنم

متفگ یحضاو یجیگ

؟ یروجچ -

درک گنت مشچ

زا هکنیا ؟؟ یتسه یرارف یرکذم سنج ره زا هکنیا ... نزن یمهفن هب وتدوخ -

!! یسرت یم نم

مدرکیم شهاگن طقف هدش کشخ مدرک سح ار متروص تسوپ ندش هدیشک

هدرک هک یش تال مامت اب ینعی دیخرچ یم یدایز ریواصت مرس رد هک ردحیلا

یاقآ ونآ شدوخ زا ندیسرت راب ود نآ باسح ما؟ایهب هدوب ولبات ردقنآ ما

نم هب یناهگان و اوه یب اهنآ تسا هدز ار فرح نیا زورما قافتا و رتکد

؟؟ متسه متسین هناوید هک نم هنرگ و دنا هدش کیدزن

واب میقتسم هک ردحیلا دروآ فرح ارهب وا هرابود ما وطالین توکس

تفگ دوب ما هریخ هنافاکشوم یهاگن

داتفا یهانپ تکرش وت هک یقافتا رطاخ ...هب مسرپب هگید روج هی رازب -

هیقب ایزا یریگیم هلصاف نم زا ردقنیا ... هکنیا ؟ ینک یم راتفر یروج نیا

؟؟ ِزور نوا رطاخ هب یسرتیم

سح مندب یاضعا اررد یدب زرل دش یم نییاپ باال تدش هب ما هنیس

هدشن هریخ نم هب قیقد روطنیا لا حب هکات ینیگنس هاگن راب ریز مدرکیم

یسک متساوخیمن منک هیرگ تساوخیم ملد متشاد یدب تراقح ساسحا دوب
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مدرکیم رکف هک یراتفر لیلد یتح هک دنکیم عاالم ًامیقتسم وحاالوا دمهفب

ح دشاب مظنم میاهسفن مدرکیم یعس هتسب مشچ دنادیم ار ما هدرک شناهنپ

رطاخ هب دنک رکف هک رتهب نامه مدوب هدرک راتفر هنایشان ردقنیا االهک

رس زا هچ یگدنز نیا رد دنادن ات تسا هداد خر تکرش نآ رد هک تسیقافتا

دوب مهاوخ شرانک یهاتوک ی هرود طقف هک وا ما هدنارذگ

ار یگدنمرش دمآ شرس هب هک وبالیی تکرش نآ رد زور نآ یروآدای

هک یمظن رطاخب تاملک درک شندیمهف زا ما ینارگن و تهب نیزگیاج

مناهد زا زکرمت ندب هکت هکت و هدیرب هدیرب مهدب ممدزاب مدو هب متسناوتن

دش یم جراخ

امش... متساوخ یمن ... ماوخ یم ترذعم نم... -

ره ینعی ... منک رکشت نوتزا ... مدرکن تصرف یتح نم... ... دینیبب همدص

راب...

۱۲۶_ تراپ _ همدا #

ترپ یارب منکیم رکف هک دیدنخ ناهگان یلو دادیم شوگ مخا و هنینامط اب

دوب مدوخ زور و زاحلا نم ساوح ندرک

! یدرک رارف و یدیسرت راب -ره

رد دراد شدوخ هب تبسن نم سح ی هرابرد هک یرکف روصت زا هدز تلا جخ

متفگ هدنمرش ما هدیسرت زاب یلو تسا هداد متاجن هک حیلا

... ینعی ... طقف نم... نینک رواب ... مسرت یمن امش زا نم -هن...هن...
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متشادن ... نیهوت دصق ... دوبن مدوخ تسد

و کشخ یادص وااب مدش تکاس نوچ و دوب هتخود مشچ نم هب روطنامه

درک زاب ناهد شا یدج

ینودب ات متفگ !! ینک یهاوخ ترذعم ای رکشت مزا هک متفگن ورانیا -

زا تسین المز مگب ات متفگ ... مارب هحضاو مه شلیلد و مدیمهف

ًانئمطم .... مدوب ییضوع مدآ ..... هگا نم ....... فوووه ....... یسرتب نم

! مدرک یمن تکمک

یارب ار یراشف هچ دوب صخشم هک شندز فرح لدم رطاخ هب هدز تلا جخ

متفرگ وا زا مشچ دنکیم لمحت شنایب

متساوخ ..... متساوخ ور... هغیص نیا نتفریذپ رابجا منودیم االمن یتح -

ترذعم ینوزیرگ نم.... زا هک هرابجا نیا رطاخ ....هب هگا

نیچمه هب مردام و نم یزابجل مدرک یمن رکف اعقاو ....... منک یهاوخ

یدرک رکف هگا ... هگا .. بخ و هرایب راشف تهب لوپ رطاخب و هشکب ییاج

رطاخ ...و...هب منک هدافتسا ءوس ... تیمرحم نیا زا ماوخب دیاش

... ینک یم هابتشا ینودب ماوخیم ... یسرت یم هک.....مزا هنیمه

هب روبجم هکنیمه ..... متسین ندرک یدرمان مدآ .... مدآ نم

منک یمن رت هدنمرش ومدوخ ماو هدنمرش .... مفساتم .... یدش شریذپ

توکس #دس_
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۱۲۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دیوگب دوب رارق هکنیا دش تحار دوب شفرح رس شردام هکنیا تباب ملا یخ

اما هدشما تیمرحم نتفریذپ هب روبجم دبمیلا تیعضو رطاخ هب نم

دوب نیگنس میارب منازیرگ و مسرتیم ای مرادن دامتعا وا هب درک یم رکف هکنیا

ماگنه مه وا یارب ار شا ینیگنس ... متسین سانشردق دنک رکف متساوخیمن

وزا تسین یدب مدآ دیوگب تساوخیم یتقو مدرکیم سح شندز فرح

درکیم ثکم یدارا ریغ شصرح زا دنکیمن هدافتسا وس طیارش

کیدزن وا هب مدوخ سرت ندرک ومک شفطل ناربج یارب حاالهک مهاوخ یمن

هب دنک طایتحا و هدوب نارگن دشاب هتشاد نادجو باذع شرطاخ هب ما هدش

راک نیا یارب یبسانم دروم ووا مدرکیم عورش ییاج زا دیاب اهر ی هتفگ

ار شباوج دیاب تسا هدز فرح ندرک یهنو رما زج هب نم حاالهکاب دوب

دوب ملمعلا سکع رظتنم اال متحا و درک یم مهاگن مخا نامه ظفح اب مهدب

ادص شزرل نودب ات مداد تروق ار مقاذب تشادیمنرب ار شزیت هاگن هک

مدوبن قفوم نادنچ هشیمه لثم هک منک نئمطم ار وا هدز ار مفرح

یلو ... یلو ... ماوخ یم ترذعم مراتفر رطاخ ...هب مسرتیمن امش نم...زا -

منک یم لوه ... هشیم یچ منودیمن ینعی دش... ییوهی راب ...ره دینک رواب

میوگب ار شتسار مدرک یعس

دوب رارق هگا ... هگا ...هک ماجنیا هک مراد دامتعا نوتهب ... مسرت یمن -
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یلو ... مدموا یمن ... متشادن دامتعا یلو مریگب قوقح منیا زا رتشیب یلیخ

دصق .. تسین یدمع .. تسین یدارا نینک رواب ... تسین مدوخ تسد .. بخ

یعس ... منک یم یعس ... دیشخبب ... مرادن شور یلر تنک ... مرادن نیهوت

منک شرارکت رتمک منکیم

منک؟ تکمک یاوخیم -

ارباال ما هداتفا ریز رس تشاد هک یحضاو تنطیش نآ اب شیادص ندینش زا

ندید زا دزیم قرب یاهمشچ دوب هدمآ رد یگریخ نآ زا مه شهاگن متفرگ

متفگ یفیعض و هدز تهب یادص اب دیدج ی هرهچ نیا

؟ یچ -

نم! هدب نکزاب متکاپ نوا نک نشور وپات پل زیم تشپ راذب وتیلدنص -

ی هبعج مداد ماجنا یجیگ و تهب نایم یتلا ارردح تساوخ هک ییاهراک

گرزب کنیع دیشک نوریب دوب هدز هیکت اهنآ هب هک ییاهتشلا ریزب زا یکچوک

ردحلا مدوب هدیدن تدم نیا رد هک تشاذگ شتروص یور ار یا هعلا طم

تفگ یلدنص هب هراشا اب تکاپ نورد یاه ذغاک یسررب

هگید نیشب -

ریگ تخس یاهداتسا هب هیبش دش یم رت یدج شا هفایق ردقچ کنیع نآ اب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

یارب ترسح اب دوب سکلیر ردقنیا هک شلا حبشوخ مدرکیم سح ار ششمارآ

لا یخیب متسشن هتفرگ یسفن دوب مدوجو رد زونه هک یبارطضا ندرک مارآ

تفگ دوب اهذغاک هب شمشچ هک روطنامه

! مرُبب ماوخ یمن هک وت ...رس هریگ یم مه یسفن هچ -

هدرکن عورش دوز یلیخ کمک یارب مدناخرچ شتمس هب رس درگ ینامشچ اب

درک؟ یم ما هرخسم تسین مدوخ تسد متفگ وا هب هکنیا دوجو ؟اب دوب

دز یلدنص دعب و زیم هب یا هبرض نآ واب درک ادج ار اهذغاک زا یا هتسد

منیبب ور هحفص منوتب رتولج نوششکب ور اتود نیا -حاال

مه نآ مراد دامتعا وا هب هک دمهفب دوب رارق اما مدش یم کیدزن وا هب یدایز

یمک زیم مدوب هدرک رت ساسح ار ووا متشاد شیپ یتعاس هک یراتفر اب

وا زا یبوخ یوب رابنیا و متسشن هرابود مهدب شله متسناوت اما دوب نیگنس

شقاتا دراو حبص هک یراب نیلوا راب دنچ تدم میا رد هک ییوب مدرک سح

دروآ ولج ار اهذغاک دشیم سح رتشیب مدشیم

! ینک پیات تعاسود وت ورانیا ینوتیم منیبب -

دیشک بقع هک ناشمریگب متساوخ

تسه متاهطلغ هب مساوح نک پیات طقف وت تارب منوخیم -
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هرت تحار منک پیات منیبب مدوخ ... هتخس یلیخ یروطنیا -

درک یزیر مخا

نک عورش ... راین هنوهب -

روطچ مدرک پیات هب عورش شتروص وحتلا تاکرح هب مقیقد هاگن زا جیگ

کی زا رتشیب دشیمن مرواب درک رییغت ردقنا شراتفر هقیقد دنچ ضرع رد

رد مدرکیم سح اما دروایب نابز هب هناتسود و دنخبل اب دناوتب ار هلمج

میارب هک نشور یسح رون هب هیبش دنخبل هب هیبش یزیچ تسیزیچ شهاگن

تسین هدش هتخانش

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

( اضرریما )

هب عورش هک ینامز زا دش یم اج اجهب اه دیلک یور تعرس هب شناتشگنا

مه اتوا مدرک رتشیب ار متعرس سوسحمان تروص هب مک مک مدرک ندناوخ

رد دح هچ ات منادب تساوخ یم ملد دوش شپیات تعرس ندرب هبباال روبجم

یک وات دناد یمن یا هفرح تسیپیات ار دوخ هک ردحیلا دراد رحبت راک نیا

باال شپیات تعرس طقف دوب ابوا قح اما یمندنز یفرح و دنک یم لمحت

یلکشم هک راب وره تسناد یمن همانرب هرابرد یدایز زیچ هک ردحیلا دوب

هب دش یم ثعاب نیا و مدش یم شندرک لح هب روبجم مدوخ یمدمآ شیپ
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یور دوب زیم تشپ وا هک ارردحیلا متسد و هدش مخ شتمس هب راچان

هب ناهگان ساوح یب نم و متسین دلب تفگ هک لوا هعفد منک اجباج پات پل

یم تفر بقع هتساوخرب شیاج زا عیرس یدنلب نیه اب مدش مخ شتمس

دنکن شرارکت دوب رارق اما تسین شدوخ تسد شدوخ لوق هب هک مدیمهف

هتشذگن مه هقیقد دنچ دوشن رارکت دنکیم یعس هک دوب هدز هک یفرح زا

!! دوب

۱۲۷_ تراپ _ همادا #

مخا اب متشگرب میاج رس هرابود دشو کشخ اوه یور متسد شتکرح زا

مهاوخ یم ترذعم ریز هب رس و تفرگ نادند ارهب شبل مدرک شهاگن

دشابن راکبلط وای نشخ میادص اتمدرک ار تالمش مامت تفگ یمارآ

ًافطل نیشب -

تفگ هتفرگ پات پل تمس ارهب شتسد

... دییامرفب -

تساوخ یم منزب دایرف تساوخیم ملد مدروخیم شتسد زا هک یصرح زا

مهکالهف ار نم و دزیخرب شسرت رطاخ هب دیآ یم شیپ یلکشم هک راب ره

متفگ مارآ هرابود مداتسرف نوریب مشخ اراب مسفن دنک

اراس نیشب -

هجوتم مدیمهف دیدزد هاگن عیرس هدیخرچ متروص یور هک شیاهمشچ زا

تسا هدش متینابصع
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توکس #دس_

۱۲۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ی هجوتم مدیمهف دیدزد هاگن عیرس هدیخرچ متروص یور هک شیاهمشچ زا

هک شهاگن رد هتسشن دیدرت اراب شا هتفر بقع مدق تسا هدش متینابصع

هدرک لفق مه ارهب شناتسد تسشن یلدنص یور و دمآ ولج درکیم ما یرفک

تدم نیا رد منیبب ار شا شزرل دهاوخ یمن هک متسناد یم درشف یم و دوب

ات مدنام یم مارآ و مدرک یم یهجوت یب دیاب دوب هدیمهف ار مهاگن روظنم

متفگ هنعط اب منز یمن بیسآ وا هب زگره دمهفب و دنک تداع نم هب

؟ تسه هزاجا -

مدش مخ ولج هب رت مارآ راب نیا داد ناکت ار شرس طقف ریز هب رس روطنامه

عمج شدوخ رد هک مدید مدناسر سوم وهب هداد روبع شرانک ارزا متسد

ینعی مدرک یم سح ار دوب هدش دایز هک شیاه سفن تدش دشن دنلب اما دش

شا یماح اجنآ مدوخ هکنیا دوجو هکاب دوب هدناسرت ار وا ردقنیا هثداح نآ

ما هدرزآ ار وا شتیفرظ زا شیب زورما ای تسا نازیرگ مه نم زا ما هدوب

شدوخ منک بلج ار شا هجوت ندش کیدزن زا لبق دعب تاعفد مدرک یعس

مشاب رت تحار دشات یم اجباج یمک تشاد زاین کمک هب هک ینامز مه

دوب هدیشک بقع یمک ار شا یلدنص و درک کیدزن نم ارهب پات پل یتح
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رازآ ار نامیودره نیا و میا هتفرگن یدج ار تیمرحم نآ ناممادکچیه راگنا

ءوس یسک یارب هک یروط مروایب هار ارهب وا نامیتحار یارب دیاب داد یم

دروم هشیمه هک متسین دلب ار ندوب هار هب مدوخ هک ینم مه نآ دوشن مهافت

؟ تشاد یلکشم رگم میدمآ یم هار هب الرگا صا مریگیم رارق ماهرپ رخسمت

ال صا ! دوش مهافتوس دشاب رارق رگا دروخیم یدرد هچ هب تیمرحم نیا

ناساره ندوب مرانک زا هشیمه ردقنیا وا تسا رارق یتقو دوشب مهاوخیم

!! دشاب

هتبلا مدرک یم تبحص شا هرابرد اهر ای ماهرپ لثم یسک اب دوب رتهب دیاش

مدآ و ایعملا مهافتوس نامه دش یمن و دندرک یمن تشادرب هابتشا رگا

دنتخاس یمن رادربخ ار ردام اصوصخم

دش؟ مومت -

دوب هتخود مشچ نم هب رظتنم درک بلج ار ما هجوت شیادص

یم ژ اسام ار شا ناتشگنا و درک یم هتسب و زاب ار شناتسد دش مومت هرآ -

داد

؟ منک شوماخ مدرک هریخذ -

درک هک یلا وس و شیاهتسد تیعضو زا نیا و دوب هدش هتسخ یباسح

ار شدوخ و منک مک ار متعرس ات درکن ضارتعا ارچ سپ دوب صخشم

هدش رادیب ابوا تبحص زا دعب مدوجو رد هک یسح نیا مناد یمن دنک تحار

شیادص تساوخ یم ار شا ندروآ فرح هب ملد بیجع اما دوب هچ دوب

تلد تشاد یصاخ ییابیز دمآ یمن هناکدوک مرظن هب رگید دوب نیشنلد

دیاش منادیمن دنیشنب تلد هب شتذل ات یروایب شفرح هب بترم تساوخیم

نم رد یمهبم تذل سح دوب هچ ره اما متشاد تسود ار شندرک تیذا مه
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" هدمآرد تراک هزات ؟ ینک شوماخ " میوگب دوخ هکاب دوب هدرک داجیا

متفگ دنخبل اب هدرک هراشا متسد رانک ی هدش هتسد یاهذغاک هب

هشب مومت دیاب زورما ! ینیبیم ورانیا -

ما هدنخ مارآ یادص هدمآ شک رتشیب مدنخبل دش زاب هکوش هک شیاهمشچ

تفگ اهذغاک هب هریخ هجوت یب وا یلو دش دنلب

؟ ًاعقاو -

ًاعقاو -

! نشیمن مومت هک ندایز یلیخ -

ار ماهرپ یاج راگنا ایهن!! دیآ یم فرح هب هرخ باال منیبب ات مدرک یسنجدب

دوب هتفرگ میارب

!! هشیم مومت امتح یراد وت هک یتعرس -اب

و دوب هدرک مامت نآ زا رتمک اررد دیشک یم لوط تعاس ود هک یا هوزج

داتفا یم راک زا شیاهتسد دوش مامت بش ات مهاوخب رگا راشف نیا اب ًاملسم

تساخرب شیاج زا

؟ مرایب هویم نوتارب -
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یم نم رگا هتبلا دوب هدرک ادیپ ندرک تحارتسا و رارف یارب یبوخ هار

متشاذگ

! مینک عورش ویدعب نیشب داوخیمن -هن

؟ دمآ یم فرح هب مدروآ یم راشف رگا متخادنا ما یچم تعاس هب یهاگن

! شاب دوز تسا همانرب ور مراک اینومب دیاب هشن مومت بش -ات

؟ دیروخب یزیچ هی دیاب ... یلو -

دوب نم نارگن ًاعقاو دیاش تشاد رارصا توکس هب ردقنیا ارچ

!! نیشب ... شابن نم نارگن -

؟ مرایب ییاچ هی لقادح -

متفگ دنخبل اب

؟ یدش هتسخ هنکن منیبب -

دیاب ..نم هکنیا طقف ... طقف مدب ماجنا ور امش یاهراک هنم ی هفیظو -هن

امش!! هن مدب ماجنا

اما دنک تحارتسا و تسا هدش هتسخ دیوگب هک مدرک کمک !؟ تفگ یم هچ

ار شراک مه دیاش !؟ای دریگب هلصاف نم زا هناهب نیا هب تساوخ یم وا

مدز ندیمهفن ارهب مدوخ ؟ دادیم شرازآ مندناوخ !؟ دنک تحار

هچ؟ ینعی -
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!؟ منک یم پیات مدوخ دیدب ور اهذغاک دینک تحارتسا امش -

زا هزن ور نم اتهب دنز یم گنچ ینامسیر ره هب هک شتسد زا هدش یصرح

مدنادرگرب شیپ یتعاس هب هرابود ار منحل دریگب هلصاف نم

ملا یخ هشاب تهب مساوح مشاب مدوخ راین هنوهب !! هدرکن -المز

رتشیب یدب ششک رتشیب یچره شاب دوز ...حاالم هرت تحار

! هشکیم لوط

توکس #دس_

۱۲۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هرابود فرح یب هک دش یمن مرواب مدرکیم شهاگن هدش درگ یاهمشچ اب

رابنیا !! منک تاعارم دوبن المز سپ تساوخ شدوخ دنیشنب متسیس تشپ

تعاس مین ووا دوب دایز مندناوخ تعرس لوا نامه زا لبق هعفد سکع هب

نم دشو یم رتشیب هظحل ره شیاه طلغ نآ زا دعب اما دنارذگ بوخ ار لوا

هروک زا شا یدرسنوخ زا رخآ راب مداد یم رکذت وا هب نحل نیرتدب اب راب ره

مدرب مهباال ار میادص و متفر رد
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ینک پیات یاوخیمن ؟هگا تساجک تساوح ینک یم راکیچ تسه مولعم -

نم؟ باصعا ور یریم ارچ ! وگب

دوب هتشاذگ رثا شملکت تردق یور نیا راب ره لثم و دوب هدش لوه

! نیگیم ...دنت یلیخ امش امش... ... ادخب -هن

متفگ رشت اب مدرک یم شلو یگداس نیمه هب رگم دش!اما حاال

هک!؟ متفگ یروجنیمه منوا دوبن یروطنیا یلبق وطچ -

...االن.. دوب شلوا نوا .. نوا بخ -

دش ریز هب رس

هدش هتسخ متسد -

تذل میارب نتشاذگ وا رس هب رس ارچ مدرک شهاگن یگتخاس مشخ و مخا اب

رس شندمآ رطاخب متساوخ یم لوا زور هک تسین یسک نامه وا دوب شخب

دشابن شنت هب

.. مدوب هدرکن پیات دنت ردق ...نیا تقو چیه اتحاال نم..نم دیشخبب -

متفگ ینابصع

؟ یتفگن لوا نومه زا ارچ ! یگب دیاب -االن

دش راو همزمز شیادص هدش عمج شدوخ رد مولظم

! نیشیم ینابصع ... مدرک رکف -

تایراکبارخ زا رتشیب یلیخ ؟االن ینک صقان وتدوخ دیاب وت مشب بخ -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

!! رایب ییاچ ودات ورب یتشکن نوتدوخ ات وشاپ ما... ینابصع

تفگ دیدرت اب

؟ مرایب راهان ... دعب منک پیات ... هگید مکی -

دهع مدوخ اب نم متفریذپ یم دیاب سپ دوب هدرک تکراشم تعاطا یاج هب

بقع هرابود متشاذگ یم دیابن دوب هدش رتمارآ وحاالهک منک شکمک مدرک

متفگ دش بجعتم شندید زا هک یزیر کمشچ اب دشکب

؟ ایگب دوب دنت -

ی هلب یاج هب راب نیلوا یارب دزو دنخبل اما دش خرس شتروص هدش لوه

و هدش نوگلگ تسوپ نآ هب مهاگن تفگ یمشچ شا یگشیمه رآرد صرح

دنخبل اب یتقو دیدنخ یمن رتشیب ارچ دنام شییابیز نامشچ و دنخبل نآ

کلپ راب دنچ درک سح ار شتروص یور مهاگن فقوت دش! یم باذج ردقنیا

دشاب هدرکن شا هدرزآ مهاگن مراودیما طقف متفرگ شتروص زا هاگن و مدز

! دنک شناونع تسین رارق زگره منادیم نوچ

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

راودیما ... ماهرپ ندمآ یارب رظتنم و مدوب هدیباوخ تخت یور زارد هب زارد

و مروخب ناکت لقادح مناوتب و دننک زاب ار میاهاپ زا یکی چگ زورما هک مدوب
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یم رکف هک ار هتشذگ ی هتفه دنچ هک دش یمن مرواب مبسچب تخت هب رتمک

تخت هب مشاب ! روبجم طقف و دشاب مرمع یاهزور نیرت  هدننک لسک مدرک

تذل ردقنآ اراس روضح اب منزب کپک یراکیب وزا منامب قاتا نیا رد هدیبسچ

مشاب هدنارذگ راب ورُپ شخب

یزور هک مدوب هتفرگ تخس وا هب نانچ اه همانرب یریگدای یارب پیات نامز

ب یلا حشوخ زا تفگ مادختسا یارب دیدج دروم وزا تفرگ سامت نایاش هک

دنک عمج ار زیم و پات پل تساوخ یم هدروآ رد لا

؟ ینک یم راکیچ -

؟ نیاوخیمن تسیپیات هگید دیتفگن هگم -

! نیشب ... مراد هکالمز اجنیا ماوخیمن رتفد -

؟ منک پیات هک تسین یزیچ -

یمدز فرح رت تحار و رتشیب ووا میدوب هدش رتکیدزن مهب هک تدم نیا رد

یم هدرب ناهد ارهب شنییاپ بل مامت دروخ یم صرح یتقو هک ما هدیمهف

یارب یتصرف ره رد نیمه یارب دش یم هزماب بیجع شا هرهچ هک دیوج

مدش یم راک هب تسد ریوصت نیا ندید

!! هشابن -

؟ منک راکیچ سپ -

! یریگب دای یازیچ هی دیاب نیشب -

عیرس درواین رد رس تسرد مه اه همانرب زا دوب فیح پیات تعرس نآ اب
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تفگ زابجل یاه هچب رتخد دننام و تفر بقع یمدق

! ماوخیمن -

شهاگن رد هکنآ نودب یمداد ناشن یلمعلا سکع نینچ هک دوب یراب نیلوا

یارب و هدش ریگلفاغ هک مدوب نم وحاال دوش هدید مرش ای هرهلد و سرت

مخا اب هدرک ثکم متفرگ نادند ارهب مبل مریگب ار مندیدنخ یولج هکنیا

متفگ یعونصم

؟ ارچ -

!! منیب یمن المز نوچ -

دشکن ثحبو رج هب راک ات مداد ار شباوج مکحت اب

! یریگب دای الهمز شرطاخ هب هک مگیم منم یدیم ماجنا ونم یاهراک -وت

رس یباسح تسرد اه همانرب زا پیات تعرس نیا اب تسین فیح نمض ...رد

؟؟ یراین رد

درک یم شیاهر هدیشک ناهد ارهب شبل بترم و دوب هدش یرفک

یتقو منک شفرص تقو یکلا ارچ ... دیتسه نوتدوخ دیراد یراک تقو -ره

پیات هگید نمض !!...رد مدب ماجنا نوتارب یا هگید راک نامز نیا وت هشیم

!! هروخ یمن مدرد هب ماه  همانرب سپ منک یمن

ردقنا حاالهک دوب لا حم اما ارچ متسناد یمن نم و دریگب دای تساوخ یمن

هداتفا بقع یاهراک ومه تسا رتهب حملا مه هک هدوب دیفم میارب شروضح

نم یصخش یاهراک و یراتسرپ هب طقف شتقو مراذگب ما هداد ناماس ار
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هب هک یلدنص هب مکحم تشگنا واب مدرک گنت مشچ رطاخ نیمه هب درذگب

متفگ یروتسد هدز هبرض دوب هدیبسچ تخت

یگداس نیا هب نیتسه نوتدوخ نیا اب نم نکن مشرکف یتح !! اراس نیشب -

مرادرب تسد و مشب نومیشپ

درک نهلا لصاتسم

۱۲۹_ تراپ _ همادا #

؟ دیرادرب تسد منک راکیچ بخ -

مرادرب تسد ات وگب ار شلیلد میوگب متساوخ درک؟ یم تمواقم ردقنیا ارچ

حضاو هک تسا تسرد ! دشاب نم زا رارف شلیلد مدیسرت ارچ مناد یمن اما

هدز ار مکنیع دیمهف شراتفر زا دشیم دمآ یم فرح هب رگا یلو تفگ یمن

متفگ یدج

! یدیم رده یکلا ویشنارگن هک ینامز یراد شاب دوز .. ینکب ینوتیمن یراک -

دزیرگن و دسرتن نم اتزا مدوب هدرک فرص تقو دنچ نیا هک یشمارآ مامت اب

نامراک زاب ات دوب المز شیارب نیا و دربیم باسح مهاگن عون و متیدج زا اما
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دشکن میادص ندش دنلب و اوعد هب

توکس #دس_

۱۳۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یلیلد لا بند رابکی هقیقد دنچ ره کدوک کی هب هیبش اما دوب هتسشن راچان هب

وقنتالتو هویم ندروآ ای نم یگتسخ لثم دالیلی تشگیم نتفر یارب

لمعلا سکع هب رجنم و درک ما ینابصع تدش هب شنایب هک یلیلد یتح

دش مدیدش و یناهگان

؟ مرب هقیقد دنچ هشیمن -

دش دنلب لومعم دح زا رتدنلب میادص هک دوب هدرک ما کالهف

؟ ینک رارف یاوخیم اه هچب لثم ارچ ...!! اااراس -

مراد بجاو -هن...راک

؟ راکیچ -

تفگ درسنوخ

مریگب سامت نوتردام اب دیاب -
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متفگ هتفرگ تسدب ار ما یشوگ

؟ مگیم شهب نم وگب ؟.. یچ هساو -

تفگ نِم نِم اب

راک یاج هب مهاوخب مراک تعاس یوت نم هشابن تسرد دیاش ... دیاش بخ -

!؟ مریگب دای راک امش امش...زا یارب

کی دز مشیتآ یباسح یکی نیا و مدوب ینابصع مه تشپ یاه هناهب نیا زا

یهجوت یب زا هک یصرح اب متفرگ مکحم ار شیوزاب هدرک زارد تسد نآ

متفگ نیگمشخ دوب هتسشن ما هنیس هب شا

زا هطوبرم نم هب هک یزیچ دروم رد هگید راب کی طقف .... هگید راب -هی

؟ هموهفم ابوت! منودب نم ات ریگب هزاجا یا هگید سک

دح زا رتشیب هک شیابیز یاهمشچ اب طقف دروخ یمن ناکت دوب هدش هکوش

مدوب هدرک سمل ار وا هک دوب یراب نیلوا درکیم مهاگن دوب هدش زاب لومعم

زا هتبلا دوب هدش کمک یارب نم سمل هب روبجم اهراب ًارابجا وا هک ردحیلا

مدز داد مدیدن وا زا هک یلمعلا سکع ! سابل یور

؟ یدیمهف -

هلب... -

هدروخ ناکت متسد ریز هک یتفس اما فیرظ یوزاب و شنازرل ی هلب یادص

هدرک شیاهر هدش نامنیب تیعضو ی هجوتم دش بجوم دیشکیم بقع

هتفگ وا هب دوبن دنیاشوخ نیا و دنک لر تنک ار مدوخ متسناوتن مشکب بقع

منک یمن هدنمرش ار مدوخ هدادن شرازآ مدوب هتفگ دنک دامتعا نم هب مدوب

منک هاگن شیاهمشچ هب مناوت یمن یتح ما یناهگان موجه رطاخب حاال یلو

مدز ناشگنچ هدرب میاهوم هب تسد کالهف
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یمارآ ی همزمز اب دادیم ژش اسام هکیلا وردح تشاذگ شیوزاب یور تسد

تسکش ار دوجوم فرخضم توکس تسین نئمطم شنایب زا تفگ یم هک

؟ مرب دیابن -االن...

هک دسرت یمن ردقنآ رگید یلمعلا  سکع نیچمه دوجو هکاب مدوب لا حشوخ

هدیمهفن زونه تدم نیا زا دعب هکنیا اما شمناسرتب متساوخ یمن دنزن فرح

هدرک ما یبصع تسین طوبرم مردام یتح یرگید سک هب نم زج شراک دوب

متفگ منک ششوماخ متسناوتن هک یصرح اب دوب

؟ روخب نوکت یراد تارج -

درک یم یع اما دیسرتیم درک مریگلفاغ داد شنازرل هاگن هکاب یخساپ

دنک لر تنک ار شدوخ

هزاجا منک رکف ... هکنیا اب منکن شرارکت مداد لوق ... اما مراد هک وشتارج -

مدوب هدشن دیدهت بقالً نوچ ... مراد وش

هب یاه نادند زاالی دوب شدوخ شرصقم هک ردحیلا دز هک یفرح زا یرفک

مدیرغ ما هدرشف مه

!! مدرکن تدیدهت نم -

یرگید زیچ شهاگن اما دورب ورف شتوافت یب درسنوخ دلج رد درکیم یعس

تفگ اما دوب نارگن نم اب شندز فرح نیا زا وا تفگ یم

؟ یچ ینعی ابوت منودب نم -

یبوخ تفرشیپ دوب هدیسر هذخاوم وحاال تفلا خم هب تکراشم زاحتلا

دید؟ یم جالاهد هیبش ارم شیپ هتفه دنچ زا رتشیب هک وا یارب مهنآ !! دوبن

منامشچ دوش وا راد هلا بند توکس هب رجنم هک مهدن یباوج ات مدرک توکس

مداد هیکت تخت جات ارهب مرس و متسب ار
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... هدب مهب بآ ناویل -هی

تفگ دعب یا هقیقد

دییامرفب -

دش هچ مدیمهفن مدیشک رس هرس کی و متفرگ دوب هتفرگ میوربور ار ناویل

متساوخیم هک دوبن یسک نامه وا رگم مدش یم ینابصع ردقنیا دیاب ارچ

ارچ سپ دنادب ار شهاگیاج مراتفر اب متساوخیمن رگم مهدب شا یرارف

و تفر ، شا یراک تاعاس ، شروضح هکنیا هب شا یهجوت یب رطاخب

مدش یبصع ردقنیا تسا طوبرم نم هب طقف و طقف شیاهراک مامتو شدمآ

هداتسیا میوربور زونه مدرک یم سح متسب مشچ شمارآ اررد یقیاقد

الت ضع مامت نم ربخالف متخادنا باال وربا شندید وزا مدوشگ مشچ تسا

!! ددنخ یم وا تروص یاضعا و

؟ یلا حشوخ یچ -االنزا

ار شتروص الت ضع هک ردحیلا دنک شنامتک دناوتن ات مدیسرپ میقتسم

تفگ ددنخن و دوشن لش ات درک یم عمج

متسین لا حشوخ -

متفگ هدش فنک یرو کی دنخبل اب

!! یدنخیم نم هب یراد هحضاو -

شدنخبل یور منامشچ دش ثعاب ارچ منادیمن هک دیدنخ زیر راب نیلوا یارب

دپتب رت دنت هنیس رد مبلق و دنامب تباث

-هن

غارس دوخ زا هک ینحل نیرتنابرهم اب ساوح یب دوب شندیدنخ هب مساوح
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مدیسرپ متشاد

! یدنخیم نم زور و حلا هب همولعم ؟ وگب -

هاگن دیدنخ وزاب دشن قفوم اما درک عمج ار شیاهبل راب دنچ درک یثکم

دشیم سح شیادص رد هک یتنطیش مااب هریخ هاگن ریز راچان وهب دیدزد

داد باوج

۱۳۰_ تراپ _ همادا #

تفر رده منامز ... ینعی ... مگیم -هن...

هکاب یا هملا کم نیرت مارآ دشیمن مرواب دش زاب مناهد و اهمشچ هظحل کی رد

مراذگب متساوخ یمن هک یراک هک دش نیا ندیمهف هب رجنم متشاد وا

ماووااب هدرک راومه شیارب ار شهار معقوم یب تینابصع اب دهد شماجنا

رب هک تسام زا ممهفب ات درک شناونع تقادص اب هتبلا و نیریش یتنطیش

منامهفن وا وهب مهدن همادا نم ارچ تسا هدرک عورش وا !!حاالهک تسام

نم!؟ رما ندرک تعاطا هب دسریم شرخآ هک

شندیسرتن زا منانیمطا رطاخب هک یتیدج واب مدرک هراشا یلدنص هب

متفگ دوب هتشگرب هرابود

متسین اضرریما مدنوبسچن یلدنص نیا هب بش ورات وت نم هگا -

دش ضرتعم هدرک رییغت ینآ هب شتروص

.... یزیچ هک نم ؟ اااارچ -
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اجنیا دقنا ... هطوبرم نم هب طقف اجنیا ماوت زیچ همه !! مگیم نم نوچ -

! یمهفب ونیا ات ینیشیم

هب یتح چیه هک دسرت یمن نم زا تدش نآ هب رگید متسناد یم حاالهک

یمن ییاج اتهب زورما و منکب ار شتاعارم دوبن المز رگید ددنخیم مشیر

مدرک یمن شلو دیسر

! یدب حیضوت ومتفگ تهب اتاالن یچ ره دیاب نیشب -حاال

... یلو -

-حاالااا...!!

طقف نم تسین تسرد نیا دینک یم هدافتسا ءوس نوتطیارش زا دیراد -

... مفیظو

مدرک شتام دوب هدرک ما ینابصع نآ هکاب یا هناهب اب

نکن کش ... ینکن رارف هگید یریگب دای هک منکیم صخشم نم وتفیظو -

!! همردام قفاوم نیلوا مراد تهگن یدیم حیضوت ور همه ات ماوخب مرگا

درک یم مهاگن زاب یناهد اب

!! هشاب ؟... ینکیمن رواب -

هب وا یارب متسنادیم هک یدنخبل ظفح اب هدرب ما یشوگ تمس ارهب متسد

متفگ تسا رآرد صرح دیوگیم نم هب هک ییاه هلب ینآ هزادنا

!؟ مسرپب شدوخ زا رازب -

یلدنص یور نآ زا رتدوز اما دنام یم ردام اب سامت رظتنم مدرک یم رکف
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درک همزمز هتفگ یمارآ هشاب و تسشن

!؟ مدرکن رارف هک ...نم دوب نوتدوخ ریصقت -

! هشب مهارف ترارف تیعقوم هک یدرک یراک یلو یدرکن رارف -

نیریش و ابیز حتلا نیا رد شتروص ردقچ درک مهاگن هدروآ رسباال مولظم

درک مجعتم شلا وس اما دنک ضارتعا مدرکیم روصت دوب

؟! مدیدنخ نوچ نینابصع -

قداص رگا هک یندیدنخ نآ رطاخب درکیم رکف دنام شتروص یور مهاگن

تذل درک ضوع ار حملا هکنآ زا هک مدشن تحاران اهنت هن میوگب دیاب مشاب

نئمطم ات متفگ هدیشک و مکحم !؟ منکیم شرابجا ماو ینابصع مدرب مه

منیبب ار هدنخ نآ رارکت یزور هرابود دیاش و دشاب

یزیچ رطاخب هگید ات ینیشیم اجنیا دقنا متفگ تهب مه لوا نومه ... ریخن -

! یریگب هزاجا یا هگید سک زا یاوخن هطوبرم نم هب هک

دیخرچ پات پل تمس هب نازیوآ یا هچول و بل اب

!؟ درک یمن شا هزم اب مه روز هب ندوب عیطم

توکس #دس_

۱۳۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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نآ زج هب یراک ره دوب کالهف یروز یریگدای نآ رطاخ هب زور دنچ نآ ردقچ

رد شریخات تلا جخ وزا دمآ یم یتقو و داد یم شلوط تسناوت یم ارات

یم دایرف ار شندوب یروز شا هرهچ اما یمدش عیطم یتدم ات زاب مدمآ یم

دز

یهاگ یتح مهد رییغت زیچان دنچ ره ار مراتفر متسناوت زور دنچ نآ رد

اما منامهفب وا ارهب ما یلا یخ ویب یتحار ما هریخ هاگن ایاب منک یخوش

ال ماک هن هک زیچان دوب هدید ار ملوا یاهزور یاه راتفر نآ هک ییوا یارب

عورش میاهراتفر زا یضعب رطاخب هک مدیمهف ینامز ار نیا و دوب سوسحم

شیارب تیمرحم هک یسک هن راتسرپ کی رهاوخ کی لثم اما درک ندز رغ هب

یلمعلا سکع نیرتکچوک مه زاب نم ربخالف هطبار نیا رد دشاب هدش مهم

دادن ناشن

مشچ -

دیشک منوریب مراکفا زا مه تفگ قاتا زا نوریب ماهرپ هک یدنلب مشچ یادص

هک ییاراس روضح رکش ار ادخ تسا هدیسر نتفر نامز هک داد ربخ مه

نیا ندرک یرپس دشاب نیشنلد ردقنیا میارب شندنام مدرکیمن رکف زگره

دوب هدرک تحار ار تخس نارود

تخود مشچ نم هب دنخبل اب ماهرپ دشو زاب رد

؟ یتسین هدامآ هک وت -هَب

زا یدایز نامز رگا یتح یمدز رد دورو یارب یطیارش ره رد هک یسک اهنت

دوب اراس دوب هتشذگن شجورخ

منک ضوع نک کمک هدب سابل مهب !ایب هزمشوخ -
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تفگ نتشگ یمک زا دعب تفر دمک تمس وهب تفگ یرادشک نوووج

هک؟ تسین -

؟ یروک ... هئوت نوا سابل همه نوا -

رج هک نومه !! تسین !هک هتلگشوخ راولش نوا مروظنم ... منیبیم هک ونیا -

؟ هنوخ تمیدروآ میدرک تنت لمع دعب میدرک رج او

دب نیرتشیب هک زور نآ درک یم یروآدای ار متیعضو و زور نآ تشاد دمع هب

مرازایب ار وا هرابود متساوخیمن مدرک یهجوت یب متفگ وا ارهب هاریب و

؟ تهب مدب یراگدای ؟ راکیچ یاوخیم ونوا -

دروآ اررد میادا یا هرخسم دنخبل اب

راولش هی اصخش یاوخیمن هک وت هر یم تنت نومه طقف !االن هزمشوخ -

؟ تارب مدب رج وتگید

یزیچ هی هبوخ کراولش نیمه منک یم ضوع ومسابل طقف ... اباب وشمگ -

! ماهاپ ور مزادنیم هدب

دیدنخ حضاو یرخسمت اب

یلکش نیا ور وت منوتب زگره هگید منکن رکف ...!! هشیم یریوصت بجع -

!! منیبب هنوخ زا نوریب

هب مدش یمن ینابصع تساوخ یم وا دیاش هک ردقنآ لوا یاهزور سکع هب

جیاتن اراس روضح راگنا مدوب هدش رت روبص رتو مارآ هملک یعقاو یانعم
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تفرن رد هروک زا زگره هک ییوا تسا هتشاد نم یارب مه یرگید تبثم

مدیسرپ اوه یب شا یروآدای اب دوب شا هدنزارب اعقاو شا یلیماف

؟ دایم یک زورما اراس ینودیم -

هب تشاد تسد هب هک یکشم مرچ تک و یتفن یبآ ترشیت هکاب روطنامه

تفگ هتخادنا باال وربا یمدمآ متمس

نامام حاالهک ینک یم شف ورکال هراچیب ؟ یدش تسود اراس هدش یچ -

؟ یریگیم وشغارس هداد یصخرم شهب زور فصن

سح ؟ربخالف مدمآ تسود اراس ماهرپ رظن هب نم ًاعقاو ؟ تسود اراس

متشاد تشاد ار ما هرامش هکنآ اب منتشاذگ ربخ یب رطاخ هب زاب هک یدب

متفگ لا یخیب

!! هنومن رد تشپ متفگ -

... تسه اهر هنوم یمن -

هک ینامز هکات دوب اراس ندادن طاالع ریگرد مرکف ردقنیا ارچ منادیمن

مدشن شندوب نیتسآ نودب هجوتم مدیشوپن ار یگناخ ترشیت

! رایب یباسح تسرد زیچ ؟هی ماهرپ هیچ نیا -

هک منک تنت یتخبدباب یچ هساو ننک زاب وتتسد چگ ناوخب دیاش اباب ورب -

یاوخیم هدایز ترس زا منیمه ؟ ننک هراپ وسابل نیتسآ نرایب شرد یرازن زاب

؟؟ منک شنت مین مدب شرج

نتم هب مساوح نم هک ردحیلا دیدنخ دنلب یادص اب شدوخ و تفگ

منک لا سرا اراس یارب متساوخ یم هک دوب یکمایپ
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توکس #دس_

۱۳۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

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

اراس) )

رتشیب و رتشیب ما هلمج ره اب دوب هتشادرب ار هناخ لک اهر ی هدنخ یادص

ردقچ ره دوب هدنامن شیارب سفن رگید هک داد همادا ردق نآ دز یم ههقهق

یور ار شناتسد یمدش رپ ناشیاج مه زاب درک یم کاپ ار شنامشچ کشا

یمن تفر یم هسیر هدش عمج دوخ رد لبم یور و دوب هتشاذگ ولهپ و مکش

نامیشپ دوب هداد خر نارماک لزنم رد هک ریخا تاقافتا نتفگ زا متسناد

هک یتدم رد هک نیا اب مدنخب و مشاب لا حشوخ شنتفر هسیر نیا ایزا مشاب

ات دوب هدشن تقو زگره اما میدوب هدرک تبحص شا هرابرد یرابدنچ تشذگ

ار شا هتکن هب هتکن هلصوح و ربص اب نم و دسرب شیاهیواکجنک مامت هب وا

هنیاعم نامز رطاخ هب یرابجا ی هزور مین یصخرم نیا زورما اما میوگب

ومه دوب هدیبسچ مندش رادیب رهظ گنل رطاخ هب نم هب مه بیجع نارماک

 همانرب ما هدش روبجم هک نیا زا متسناد یم نم هب ندیدنخ رطاخ هب اهر هب
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و مریگب دای شرابجا وهب نارماک روضح اررد ما هدوب رفنتم نآ زا هک ییاه

هب هدش هک مه یخوش هب اما تسا لا حشوخ لد هت زا مشکب رارف زا تسد

ومه مدنخب نم مه ات ددنخیم نارماک ی هبذج زا مسرت ماو هتشادن شیر

نیا اما شدب سح و رابجا هن دهدب ارجام بوخ تمسق ارهب ما هجوت

کیدزن نامیود ره یارب ات متساوخ رب دوب هدش یداع ریغ رگید شندیدنخ

هفرس نایم و داتفا هفرس هب ندیدنخ تدش زا مروایب هناحبص رهظ هب

تفگ یدنلب یادص اب شیاه

!! دیشخبب ... یریم اجک حاال... بخ -

متفگ یخلا یب

سیر و تسار یزیچی مریم ! مدش تحار منم یدیکرت دیاش شاب تحار -

میروخب منک

یم زیم یور ار مدرک یم ادیپ هچ ره هلصوح ویب هدرک زاب ار لا چخی

ارچ یتسار هب دوب مدز یم اهر هب هک ییاه فرح یپ مساوح مامت متشاذگ

و داد مرازآ تسناوت ات لوا یاهزور هک دوب بیرغ و بیجع ردقنیا مدآ نیا

هک دوب یا هغیص رطاخ هب هک مدوب هدیمهف دعب زور دنچ ار شحضاو لیلد

یمن دش یم بوسحم رارف هار وا یارب هک ردحیلا شمدوب هتفریذپ نم

وااب هک یراتفر زا اما مداد شرازآ رتشیب کمک یارب دوخ نذ وهب متسناد

و دشاب یضار رتشیب دیاب شدوخ ما هدید شمراحم یهاگ یتح و نایفارطا

هب دنک ملمحت شا یکیدزن رد تسا راچان حاالهک لقادح هک تحار شلا یخ

زا یرگید روج و تشادن نم زا یمک تسد مه وا رهحلا هب متسه مرحم وا

تفرگ یم هلصاف نم ناسنجمه

شریذپ یارب نم میلا لیلد ندینش زا دعب هک متفگ یم رگا دوب یفاصنا یب

مک یارب شدوخ لوق هب لقادح درکن رییغت نامسآ ات نیمز شراتفر شطرش



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

درک مکمک مسرت ندرک

وا هب مدوخ رطاخ هب هکنیا یارب ار منادجو باذع دوب هدیمهف وا هکنیا

داد ار شداهنشیپ لوا زور هک اهر زج هک یلیلد درک مک مدوب هدش کیدزن

وا هب هک تسیلوق رطاخ هب درک یم رکف و تسناد یمن مه شردام یتح

هدادما

نیا دخرچیم شراتفر و تیصخش واو فارطا مراکفا مامت اهزور نیا

تسا تسرد ردقچ منادیمن هک منکیم سح و منیبیم وا زا ییاهزیچ اهزور

قفوم یلیخ هک دنچره منک رکف شا هرابرد و مدب اهب نآ هب ماوخیمن اما

دزادنا یم مدای هب یدیدج راتفر اب رابره ووا موشیمن

یرگید یاهسح اما منکیم سح یهاگ وا رانک ار مسرت رونه هک تسا تسرد

منزیم ار مروز مامت اما دنکیم شدیدشت وا بیجع یاهراتفر هک تسه مه

!!... دیابن هک ییاج هب دسرن ات مشاب ترافت یب نآ هب هک

شتمس هب رس دش ثعاب تسشن یلدنص یور دشو دراو هک اهر یادص

دوب هدنخ رپ شیادص مه زونه مناخرچب

؟ یلدنص هب یبسچب بش ات درک تروبجم اعقاو -

!! بش ات حبص زور هس هک بش ات طقف هن یلو ... هرآ -

یروآ دای تساوخیم ملد مدرک شیهارمه مه مدوخ راب نیا دیدنخ هرابود

منک شا

اب مدروخ یم مُج ... مروخب نوکت دادیمن هزاجا دوب هدش هنووید ... ادخب -

شدوخ راک یاوه هب مدش روبجم رابود دز... یم دوب شتسد مد یچ ره

ار میادص مدرک یعس ) تفگ متشگرب یتقو مرخآ ... ییوشتسد مرب یکشاوی

زیم هب دنوبوک وشباتک ... یرب رَد مرازیم یدرک رکف یدرک رید ( منک تفلک
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!! ییوشتسد مدوب هتفر هزات مدروآ شناش وگن هک تفگ یناااه هی دز داد

ارم هدنخ ریوصت نیا ندید دیدنخ یم هتخادنا زیم یور ار شا هنت مین اهر

ارم هک یزیچ هب دسرب یزور مدرک یمن ار شرکف زگره دیشخب تدش مه

... هبیرغ درم کی اب یا هرطاخ مهنآ مدنخب هنوگنیا تسا هدناسرت

؟؟ دوب هبیرغ اعقاو وا

توکس #دس_

۱۳۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

رد یمدش بوسحم هنارهظ ًامسر هک یا هناحبص ندروخ و ندش مارآ زا دعب

تفگ ییاچ نتخیر ردحلا اهر هک مدوب زیم ندرک عمج حلا

! اراس مگیم -

؟ مووه -

! هشاب بوخ شرثا ردقنیا مدرکیمن رکف تقو چیه -
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مدیسرپ هدیشک راک زا تسد

؟ یچ رثا -

یم شزا هک یزیچ هب یراد تسه تساوح ... یرابجا یراتسرپ نیا رثا -

؟ یدنخیم یدیسرت

و دوب شساوح هشیمه تشاد بجعت یاج دیمهفیمن رگا دوب هدیمهف مه وا

روط هب دنک بلج متبثم رییغت ارهب ما هجوت هکنیا یارب هاگنزب رس تسرد

زیم یور ار ییاچ مدرک شهاگن طقف دروآ یم میور هب حضاو الً ماک

تسشن مه شدوخ و تشاذگ

؟ مسرپب لا وس -هی

مدرک شهاگن طقف مه زاب رظتنم

هش؟ طیارش رطاخ هب طقف ای هیعقاو تدوخ رظن -هب

نآ هب اهراب دوب هچ مناد یمن تسرد باوج ؟ شطیارش رطاخ ایهب یعقاو

ماابواو یتحار هکنیا مدوب هدیسرن یتسرد هجیتن هب اما مدوب هدرک رکف

زا دهد یم ناشن یدوخ رتمک متسه شرانک یتقو اهزور نیا هک یسرت

بیسآ نم هب دناوت یمن طیارش نآ اب هکنیا رواب ای وا هب مدامتعا ؟زا تسیچ

ای دش دهاوخ ضوع مه نم راتفر دنک رییغت شطیارش رگا ینعی ؟ دنزب

یرگید طیارش هب مدرک یعس اهراب متسناد یمن !! مراد دامتعا وا هب نانچمه

متفگ یمورآ منود یمن درک یم تمواقم مزغم اما منک رکف

؟ یدرک رکف شدعب -هب
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هب متساوخ یمن مه دیاش متسناد یمن هک دوب یزیچ اقیقد دیسرپ هک یلا وس

دیشک شلا چ هب ارم دوب هدیمهف هک ووا منک رکف نآ

هشاب رارق یتقو ؟ ینک یم راکیچ هنک زاب وشاپ و تسد چگ یتقو هکنیا -هب

هشاب المز یلو هدب ماجنا رت تحار وشاهراک یتقو یپارتویزیف یرب شهارمه

؟؟ هشابن هگید مه یگیم هک ییحی اقآ نوا ! یشاب شرانک رتشیب

متسکشن ار متوکس

؟ هیچ شا هجیتن ...حاال یدرک رکف شهب ینعی توکس نیا -

اهر یارب تسین رتهب مشیدنا یم ما هدیمهف تقو دنچ نیا رد هک ییاهزیچ هب

نیا زا مه دیاش دشاب تحار شلا یخ نم لثم مه اتوا منک شییوگزاب

یاهزور نارگن هک تسا نیا رطاخ هب هکنیا دوش یبصع نم یخلا یتحار

مدرک همزمز متسین شا یهار هبور

!! منک رکف شهب یلیخ تسین -المز

یچ؟ ینعی -

تسین یزاین نم هب هگید هشب رساپ هک نوا ... بخ -

؟ اارچ -

شردام و رهاوخ اب ماهرپ رتکد یاهفرح زا ییازیچ هی هتفه دنچ نیا -

انوا مه مدوب واکجنک مه بخ یلو مشاب هداسیاو شوگ هک هن مدیمهف

هک... نوشارب دوبن مهم سپ ندز یمن فرح مورآ یلیخ

؟ یدینش یچ حاال.. بخ -

داوخیمن یپارتویزیف شدعب تسین دب مه یلیخ شیاه یگتسکش هکنیا -

هگید هک شاپ هی یارب طقف منوا تسین هسلج هد زا رتشیب داوخب مرگا
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رطاخ ...هب هکنیا لثم ... هسرب شهب هک تسه هار هب ور ردقنیا شدوخ

اتهی هشب نیشن هنوخ ندرک شروبجم شندرکن تاعارم و شدوخ یاهراتفر

رکف ات نتفرگ راتسرپ نیمه یارب هدن شدوخ تسد وراک هشن رتدب تقو

!! نوریب هنزن وهی و هنک تبقارم دیاب یلیخ هنک

تلا یخ یتسین شرانک هشیم هاربور یتقو هکنیا زا ...وت منیبب اسیاو -

رطاخ !هب تسین یعقاو ینعی نیا ؟... یسرت یمن االن نیمه هساو ؟ هتحار

؟ هشطیارش

منزب یهجوت یب ارهب مدوخ مدرک یم یعس ... شرارکت زا مدوب هدش کالهف

تشاذگ یمن ووا

تسین رارق هک نم ایهن هشاب یعقاو هنکیم یقرف هچ ال ؟صا یچ -هک

! منک یم مراد هک منک ناربج وشفطل دوب رارق مشاب شدعب

تفر باال شیادص

تقو طقف یگیم !االن نوا هن یرب تدوخ رطاخ هب رتشیب دش رارق -وت

؟ هدیاف یب یدرک فلت

یخوش وا یارب هلئسم نیا تشاد یمن رب تسد درک یمن اهر و دوب اهر وا

و اهراک مرگرس ار مدوخ و مدرک یهجوت یب ردقنآ هک نم سکعرب دوبن رادرب

دش گنرمک مدوخ دروم رد بلطم لصا هک مدرک نارماک بقلا رد متیلوئسم

ساسحا تدم نیا رد دوبن مهم شندوب یعقاو رگید یلو شمنیبن هکنآ هن

ما!! هدرک هابتشا ادتبا وزا دوبن شلح هار نیا مدرک

دمآ رد حلص لکش هب یمجاهت حتلا نآ زا مندز فرح نحل
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نیب ... نوریب نریم راک.. رس مریم مراد نم ! مدرک فلت تقو یچ ینعی -

یتسرد تخانش شاهمدآ زا هک یا هنوخ وت متفر ... منک یم یگدنز مدرم

یب یگیم هک مردقنوا یلو مدیسرن یگیم وت هک ینوا هب دیاش هرآ ... مرادن

! هدوبن هدیاف

توکس #دس_

۱۳۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تفگ هظحل دنچ زا دعب و درک توکس

؟ یچ یرب یشب روبجم هگا -حاال

متفگ هداد ناکت اوه اررد میاهتسد مداتسیا ناهگان

؟ مشب روبجم دیاب ارچ -

داد ناشن ار لمعلا سکع نامه مه وا

لوا زور شردام ارچ یرن دوب رارق هگا ؟ یمهفن هب یدز وتدوخ ؟ای یگنخ -

منوا نوریب هرب دیاب هک ییاهزور طقف شیقب و زور ره شهام هس ود تفگ

زا رتشیب دیاب تیمرحم دیاب تفگ ارچ یرن هرارق هگا ال صا ... تعاس دنچ

تسرد ینئمطم ؟ هیفاک هام هس ود هتسنودیم لوا زا هک نوا هشاب هام هس

؟! هدوبن تساوح دیاش یداسیاو شوگلا ..واالف یدینش
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ار یمهم نیا هب زیچ دیاب ارچ مدرک بجعت مدوخ یساوح یب همه نیا زا

مدرکن رکف نآ هب مدوخ ارچ دنک دزشوگ نم هب اهر

؟ یگیم یچ ؟ یچ ینعی یاو -

؟ یدینشن -

... راگنا هرتکد نیا طقف هتسنودیمن مشردام هخآ -

؟ یدیسرپ شدوخ زا هگم ؟ ینودیم اجک -زا

شمدیشک نوریب مفیک زا متفر قاتا تمس هب ما یشوگ لا بند هب هدز لوه

دوب هدمآ ملا بند هب دش هدیشک متسد زا ناهگان هک

؟ ینکب یاوخیم راکیچ -

؟ هتفگ غورد ارچ ممهفب دیاب منزب گنز شهب ماوخ یم نم شدب -

!! مداسیاو شوگ یگب ؟ یدیمهف اجک زا یگب یاوخ یم -

مدرک یم هاگن فارطا هب مگردرس و جیگ

دنلب دنلب یلیخ انوا هزات ایهن ممهفب دیاب یچ هک شرخآ ... بخ ... بخ -

؟؟ ..ااه مسرپب نتساوخیم دیاش ال صا ندزیم فرح

تشاذگ متسد فک ار یشوگ شمارآ اب

!! شرخآ یتفگ تدوخ هک روطنومه یلو مهفب هرآ -

متفگ دمآ نوریب ما هدش کشخ هرجنح زا روز هب هک ییادص اب
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؟؟ هشب رید !...هگا شرخآ -

تفگ هک دوب شتسد یوت متسد زونه

!! هدب کچ تسین هنووید هکنوا هشیمن -هن

ارزا متسد برض هب تسا هتفای تاجن هار هک یطوقس ردحلا مدآ دننام

مداد شلوه یمک هدیشک نوریب شتسد

و لوه هب زادنب ونم یه دوبن مدای ال صا ! ینک یم یروجنیا ارچ -هع...

!! هنووید ... ساره

تفگ و درک عمج ار دوب شبل یور متکرح زا هک یا هرخسم دنخبل

نیا هب هگید ات تالشنک مکی تسه شتصرف ؟حاالهک ساره و لوه ارچ -

یتفین ساره و لوه هب یگداس

داد همادا هک دناوخ متروص ارزا ملا وس دیاش هچ؟ یارب منک تالش

هسریم تنهذ هب هک یزیچ نیلوا ...تالشنک یشاب مورآ -تالشنک

زا هک ییاضر ریما نوا !؟ ینک دامتعا ...تالشنک هشابن شتلا ح نیرتدب

سال تقو نوا !! یدید یتم سال تقو ویدرک تشحو همهنیا شندوب مرحم

.... هگید حاالهک درک تنویدم تشادن تاهاب یتبسن هکنیا اب شیتم

رگا ما هدرک سح ییاهزیچ هچ رخاوا نیا تسنادیمن هک وا درک توکس

دمهفب یزیچ تسا هدرک دامتعا نم هب هک شردام رگا مشاب هدیمهف تسرد

یور کمایپ هک مدرک یم یزاب متسد یشوگ اب اهر یاهفرح هب رکف ردحلا
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کمایپ تاغیلبت یاوه هب ساوح یب درک بلج ار ما هجوت شنشور ی هحفص

هکوش شا هدنتسرف ومان کمایپ نتم ندید زا هک مدرک زاب ار هحفص یور

دش زاب دح نیرخآ ات منامشچ هدش

نم مگب مربخ یب زونه نم تعاس نیا وات یراد مه هرامش االنهک هگا "

؟" هدیدهت ابوت منودیم

دوب هدز مکشخ یشوگ هحفص هب هدز لز

؟ ؟هیک هدش یچ -

! هشکیم ونم هگید زورما -

؟ یک -

!! نارماک -

رتشیب شیاهبل هظحل ره تخادنا یهاگن شا هحفص وهب دیشک ار یشوگ

دیدنخ دنلب یادص اب تیاهن رد دمآ یم شک

هلا...!! حاب یلیخ نیا اباب -

اهر نک سب -

متسشن تخت یور هتفگ یدنلب یاو

؟ یتفر او ارچ ... هگید هدرک یخوش ادخ هدنب هگم هتفگ یچ حاال بخ -

مدز داد

وملا اتح ینعی ؟نیا یخوش یگیم هک هتفگ یچ متفگن تهب نم !!! یخوش -

هنکیمن لو هریگن
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دوب هتفگ هکنوا بخ یدادن ربخ شهب ارچ -

مدیبوک نیمز یور یاپ تخت هبل هتسشن روطنامه

؟ منک راکیچ ...َاَاَاه...حاال تفر مدای -

اهزور نیا هک ییاهزیچ زا هک متفگن ما هتشاذگ شربخیب دمع هب هک متفگن

هک تسا تیمها یب میارب دنک رکف وا هک مهاوخیم و مدیسرت منکیم سح

ما!! هدرک شومارف

دنز هقهق

... یچیه -

تفگ هاتوک یثکم زا دعب

؟ منک هجوم وتتبیغ مایب تردام یاج هب یاوخیم -

!!! درد -

درک اررپ هناخ یاضف هرابود شا هدنخ یادص کیلش

توکس #دس_

۱۳۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

*************
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؟ هدنچ تعاس -

ریز شیاهاپ و هدز هیکت تشلا دنچب هب هتسشن تخت یور هک ردحیلا

هب ور رگید تسد اررد شا هدمآ نوریب چگ زا تسد ناتشگنا دوب هفحلم

ار لا وس نیا درک یم هاگن نم هب یدج یلیخ مخا اب هدرک لفق شمکش یور

!!اب متشادن ار شراظتنا ال صا اما متسناد یم بوخ ار شا ینعم هک دیسرپ

مهم ووا مداد هک یدیشخبب باوج و شکمایپ نتم ندید نامز زا هکنیا

هدیسر شقاتا رد تشپ یتقو یلو دزیم روش یمک ملد داتسرف میارب یتسین

صخشم هک ییادص اب یگشیمه یوت ایب یاج هب ووا مدرک شیادص هدز رد

تفگ تسا لا حشوخ دوب

نک" ربص هظحل ...هی مناج "

ندرک زاب اب یلو تسا هدرک شومارف و هدوبن مهم اعقاو رابنیا مدش نئمطم

یم یرگید زیچ شیادص ارچ سپ دز مکشخ شا یدج هرهچ ندید ردو

؟؟ تفگ

؟ یدیمن باوج -

مداد باوج راوید هب یهاگن مین اب متفگ یمارآ سالم مشاب مارآ مدرک یعس

-هس...

تفگ یلا وس دادن ار سالمم باوج دز دنخزوپ
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؟؟ هس -

مدرک هاگن تعاس هب هرابود رایتخا یب شا یلا وس نحل رطاخ هب

هلب -

دش دنلب تشاد رخسمت بیجع هک شا هدنخ یادص

؟ یدموا هکاالن هحبص تشه یدرک رکف ؟ هدنچ تعاس ینود یمن یتح -

و تسناد یم ًانئمطم هک یا هلئسم ی هرابرد ؟ارچ درک یم تیذا ردقنیا ارچ

ال صا دوب ینابصع لا مرن دح زا شیب دوب هدیمهف ریخأت یمک اب طقف دیاش

ارچ !! شردام ای میوگب وا هب هک دشاب هتشادن یقرف شیارب دیابن رگم ً

وا دش یم ینافوط ناهگان و دوب مارآ ینامز ارچ تشاد ضقانت شیاهراتفر

منک سح هک دنکیم راتفر یروج ارچ دشاب رت تحار نم دوبن رد دیاب هک

؟! تسین

مدرک همزمز هداتفا ریز یرس اب

....دام.... هدنچ  تعاس منودیم -

زونه هک دنا هدوب نایرج رد ناتردام هک میوگب متساوخ یهاتوک ثکم اب

ندید واب مدروآ ارباال مرس دوب هدشن جراخ لماک مناهد زا ردام و لوا هملک

رد فرح شا یناشیپ یاهگر و هدش دوبک تروص شا یخزرب خرس هاگن

صرح تسناوتن اما درک نایب مارآ و هدرمش هدرمش ار شتاملک دنام مناهد

دنک ناهنپ ار دوب نآ تشپ هک یدایز
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؟ یمهفب ابوتات منودب نم ًاعقاو دیاب راگنا -

یمن یقرف دوب هتفگ مهدب ار شباوج دوب هتفگ منامن تکاس دوب هتفگ اهر

طقف !! تسینابصع و یدج ای تسا هدرک یخوش ممهفب مسر یم یتقو دنک

و هتفر ولج دیاب ملبق یاج هب مدرگرب و مراذگب بقع مدق و مروایب مک دیابن

یمدش هدینش روز هب میادص یلو موش رتهب

!! تسین مهم نیتفگ نوتدوخ -

تفگ یتقو دوب شتروص یور یجک دنخبل

ینک شناربج ندنوم اب هرارق نوچ تسین مهم ! بخ هرآ -

؟ ندنوم -

رایب ییاچ هی مارب -

هلمح رطاخ هب هک یرد تمس وهب متفگ یمارآ ی هلب دادن ار مباوج ارچ

ثعاب شدنلب یادص هک مدیخرچ مدنبب ار نآ مدرکن تقو یتح شا یناهگان

مدرگرب دش

یا هگید رامرهز و تفوک ره ای مشچ هشاب هلب، یاج هب مدعب هب نیا -زا

!! وگب

یم رگید هک ار مباوج تشاد روز میارب هک دوبن هنابدوم اهنت هن شفرح

دیشک مه هب وربا هک متفگ یرگید مارآ ی !؟هلب منک باختنا مدوخ متسناوت

تفگ رشت واب
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؟ ینک یم هرخسم ونم -

یم ار نیا و دمآ یمن رد شنوخ یدز یم شدراک متفگ یرگید هلب هرابود

یاباال هناش دز سح دوب هتفرگ هک یا هیکت و شنیگمشخ هاگن زا دش

هک وا منکن نم یمدنک هدافتسا ءوس شطیارش زا وا حاالهک ارچ متخادنا

!! دیایب متمس هب دناوت یمن

متفگ یرهاظ یسفنب دامتعا اب

دینزیم فرح نوتنایفارطا اب داوخ یم نوتلد روجره نوتدوخ یتقو ارچ -

؟ منزب فرح مدوخ لیم هب مدوخ منوت یمن نم

تفگ ینابصع

؟ منایفارطا -

داد نوریب یسفن یصرح ووا متفگ یرگید مارآ هلب

-ثمالً؟؟

توکس #دس_

۱۳۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هتسرد .. بخ ... نوترهاوخ !!...ای هنوتتسود ..هک رتکد یاقآ نوا -ثمالً

یم راتفر نوشاهاب داوخ یم نوتلد روط امش...ره یلو نرتکیچوک امش زا
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ننک یم ونوتتاعارم یلو تسین نوشفیظو انوا ... تسین تسرد بخ.. دینک

... نوتطیارش رطاخ هب نیگب یچ وره

ارهب مفرح همادا مدینش رخسمت هب هک شیادص هکاب دوب هدشن مامت مفرح

مدروخ ینآ

هن؟ مشچ یگب هتفیظو هک وت تسین نوشفیظو انوا -

ارچ دوب هچ رطاخب ما هنیس پچ شزرل دش کشخ شتروص یور مهاگن

!! مراد نتخوس سح

اما دوب هچ شا هلمج نایب ماگنه شساسحا ممهفب قیقد متسناوت یمن

مدید رتهب دیخرچ یم متروص یور نارگن شهاگن و دوب مهرد شتروص

ار!! شهاگن یزوسلد نآ زا رتدب و متساوخ یمن ار شا یناشیرپ منک شمامت

ره زا رتهب ار متسه نآ رد هک یطارش مدوخ مرادن وا هجوت هب یزاین نم

..... منادیم یسک

! مدوب انشآ هک شق خاال اب اما متخانش یمن مه ...نم تخانش یمن ار وا اهر

!! مدنازوس یم ار مدوخ هدش شمزیه دیابن مدید ار شتینابصع یتقو ؟

مشچ دوب هدش مارآ حوضو هب هک شیاهمشچ هب هریخ منزب کلپ هکنآ نودب

نامز متفرگ شا هدش تام هاگن ارزا مهاگن و متفگ یسح یب اما دنلب ًاتبسن

دراد ار ایهن تسیعقاو منادیمن هک ییاه سح نآ وا رگا ات دوب یبسانم

ار شروظنم بوخ دنادب هکنآ یارب و متشگرب جورخ ماگنه !! منک شدوبان

دیپت یم رتدنت هدمآ درد هب مبلق هک ردحیلا مناد یم ار ما هفیظو ماو هتفرگ
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مدیسرپ

؟؟ نارماک یاااقآ نیرادن یا هگید رما -

روز هب شیادص اما دش تخس شهاگن متفگ هک یمکحم نارماک یاقآ رطاخب

یادص هرابود رد نتسب ماگنه تفگ یکشخ و مارآ ی هن یمدش هدینش

زاب ردار ارابجا و دیسر مشوگ هب دزیم فرح شدوخ اب راگنا هک شا همزمز

مدرک

؟ مدینشن ، دیشخبب -

مراد ایبباالراک دوز !! متفگن یزیچ -

و متفر نوریب هتفگ یمکحم مشچ هداتسیا فاص ما یگشیمه ی هلب یاج هب

مدرک یهجوت یب هدینش ار تفگ صرح هکاب یتنعل

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

( اضر ریما )

هچ مراتفر نآ لیلد متسناد یمن دوب هدش مگرم هچ متسناد یمن مه مدوخ

هدادن ربخ و هتفرگ هدیدن ارم هکنیا زا اهنت هن متسناد یم بوخ اما دوب

هتفگ ردام یتقو مه نآ شندمآ یارب ندنام رظتنم زا هک مدوب ینابصع تسا

و مدش کالهف دوب هدمآ رترید تعاس کی وا اما دیآ یم راهان زا دعب دوب

هب یتح و مدرک ضیفتسم منابز اب یباسح تعاس کی نآ اررد نامز و نیمز
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نیا ماورد هدیمهفن دنکن ؟ مداتفا ماهرپ ی هلمج دای هب هرابود شرطاخ

نیا رد نم !! تشادن ناکما ؟هن.. مدوب هدش تسود اراس ًاعقاو تدم

تساه هظحل نیا رد نم هارمه هک یسک اهنت ماو هداتفا ریگ ًارابجا طیارش

اراس رگا املسم ما!! هدرک تداع وا هب طقف ما هدشن تسود اراس تساراس

!؟ مدرک یمن خیلا شرس هیانک و شین اب هشیمه ار مصرح مدوب تسود

تسرد باوج کی هب متسناوتیمن ارچ ؟؟ دوب هچ شدعب نادجو باذع سپ

اما مدمآ فیک رس شندمآ و شیادص ندینش زا شدورو زا لبق ؟ارچ مسرب

یب راتفر وااب ارچ !؟ تفریمن رانک ممشچ شیپ زا شا یتوافت یب شندید اب

هب راب ره دیاب ار هداس ی هلئسم کی ارچ ؟ درکیم مرت یبصع راب ره شیانتعا

تیاعر شدوخ ارچ ؟ دیشکیم اوعد هب راک مه وزاب مدرکیم دزشوگ وا

دوب هناخ نیا رد وا شمارآ هب مساوح ردقنا نم یتقو روطچ ال صا درکیمن

؟؟ دهدب ربخ نم هب درکیم شومارف یتح مدیدیمن اهنت هن وا

تابر لثم هتفه کی هک دیابن مدرک یطلغ هی نم ...حاال ااادخ فوووه -

شقح !! مشچ هگیم طقف مگیم یچره هنووید ی هرتخد ؟؟.... هنک راتفر

!! هنک راتفر تسرد هگید ات هنومب وبش نوا مدرک یم شروبجم دوب

یم دش یم روبجم رگا ؟؟؟ دیسر منهذ هب یلا وس مدوخ مااب یریگرد زا

؟؟ دنام

؟؟ یدش هنوید -

شتایوتحم تفگ یم شیوب هک شتسد ینیس اب ماهرپ هب هدروآ ارباال مرس

مدرک هاگن تسا نامراهان

؟؟ ینزیمن رد ارچ -وت

دز!؟ دیاب هزاب هک یرد مدرک یمن رکف -

دوب هتسبن ردار تفر راهان ندروآ یارب هک اراس تفگیم تسرد
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رد ینزیم فرح هک تدوخ !!...اب ییاهنت زا یدرک یطاق همولعم گنشق -

!! ینیب یم هتسب هک مه وزاب

داد همادا مندب هب هراشا و هدنخ اب

هشاب مدای هدرک بیع تاج همه وگن یلو یراد یگتسکش طقف مدرکیم رکف -

!! تمتسرفب پاکچ هی

توکس #دس_

۱۳۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

متفگ سح یب طقف شیاه فرح مامت باوج رد

وک؟ اراس ؟ ینک یم راکیچ اجنیا -

!! وگن ولبات ردقنیا یلو یدش لا حشوخ مندید زا منودیم .. هشاب -

مدرک شهاگن طقف

فرح هب یداتفا یدزن فرح اونیب نیا اب سب زا هک ؟وت ینک یم هاگن هتچ -

هساو حاال تتسد زا هشکیم یچ میتسین ام مه هنودیم ادخ تدوخ اب ندز

! یدرگیم شلا بند یچ

مدیسرپ بجعتم دیسر منهذ هب هک یزیچ زا
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؟ تفر -

تفگ ملا وس باوج لا یخیب

راهان -ایب

؟؟ ماااهررپ -

دیرپ شیاج رد هک دنلب یلیخ مدوب هتفگ دنلب

یچ هساو ؟ یراد شراکیچ ! هشاب تحار مکی رازب !؟ بخ هتچ وووه -

ور همه تالیف متفگ تهب لوا زور هبوخ ؟ ینک یم خیلا نوا رس وتصرح

هگیم تنامام هک یرایم شرس هچبالیی تسین مولعم ! راین رد نوا رس

ریز زا مه مینوتیمن ... رازب شتحار مکی هشکیم رجز تتسد زا هراد هرتخد

نوا وش روج میدرک مه اب نوم همه هک هیطلغ نوریب شمیشکب تتسد

!! هشکیم

دمآ رت نییاپ شیادص

مکی اجنیا مایب منم اهر و شدوخاب هروخب راهان نییاپ تفگ تنامام -

! نکن ....! اضرریما نکن .... ینک شلو وتخبدب نوا هنکن منک تیواکناور

تلا حب درب یم ناهد ارهب قشاق هک وردحیلا دمآ رت نییاپ شیادص زاب

درک هفاضا همزمز

! یرادن تقایل ... یناور کدرم -
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اذغ ابوا تساوخ یمن ملد ارچ دوب ماهرپ تسد تکرح و باقشب هب مهاگن

؟ مهدب ار شباوج یتح ای منزب فرح ابوا تساوخ یمن ملد ارچ ؟ مروخب

لثم زور نآ زا ووا مدرک زاب ار مناهد اوه یب هدرک یطلغ شیپ هتفه کی

دندوب هدید ایوا نم زا هچ اهنآ رگم یلو درک یم راتفر حور نودب مسج کی

!؟! مهد یم شرازآ دندرک یم رکف هک

هللا! دمحلا یراد هک تسد ؟... تنهد مراذب دیاب هنکن هگید روخب -

چیه مدوب هدرک مگ ار مساسحا دوبن شساوح اراس ی هزادنا هب سکچیه

ارچ !! دنراد نم ی هرابرد هک یرکفت ی هرابرد تینابصع یتح متشادن یسح

؟ دننکیم یرکف هچ ووا نم ی هطبار ی هرابرد تسین مهم میارب منکیم سح

تحار نوشلا یخ وگب ماه ینییاپ نوا ....هب مرادن اراس راک هب یراک نم -

هشب

تفگ ندروخ ردحلا روطنامه

ربخ تزا نم هک یباصعا نیا وتاتحاالاب هراد لکشم ًامتح شدوخ !! هرآ -

یاهراک رطاخ هب ردقچ هدیدن مسک چیه ... یشاب هدز داد شرس هلا حم مراد

!!... یدیشک یراگیب شزا ترتفد

تفگ متروص هب هریخ و دروآ ارباال شرس یهاتوک ثکم زا دعب

!! یشاب هدرکن دنلب شور تسد هنک ادخ -

ورف مه رد متروص یاضعا ناهگان هظحل نیا رد ما یسح یب مامت دوجو اب

مکلا رد اما دشابن راوه و داد هب یزاین و دمهفب شدوخ مدرکیم رکف تفر



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

تفگ دوب هدش رپ لا وس زا هک ییاهمشچ اب هدرک اهر ار قشاق بجعت

؟ یدرک -

مدز دایرف

نک... تفوک هگید یاج هی متراهان نوا نوریب وشمگ وشاپ -

مدرک رکف هیروط هی تامشچ !! بُخ هچ نم هب دش هراپ مشوگ هدرپ هتچ -

! شیدز

!! ماهرپ ورب وشاپ -

تفگ ییوررپ اب

خیلا نوا رس ونم زا تصرح دایب هراچیب نوا هک مرب مشاپ ... ماوخیمن -

؟ ینک

درک زاب فرط ود ارهب شناتسد

نیا هرذ هی یراد تسود یک ره نوج یلو ..!! منوکرتب نزب شاداد -ایب

! شاب رتدرم اهزور

رتزا هتسب شناتسد هک ییاراس قح رد متسناد یم مه بوخ ... متسناد یم

وا یمدز فرح ندوب درم زا ارچ وا اما مدوب هدرک یدرمان یباسح دوب نم

مدز داد دندوب هدرکن هدافتسا ءوس مطیارش زا مک هیقب اب هارمه هک

ب نیا هک لوا نومه هک مدوبن درم هگا ؟نم مشاب رتدرم نم ؟ متسین درم نم -

یتقو مدوبن درم هگا نم ! مدوب هتفرگ وگرزب یفیرش نوا حلا دموا مرس ال

! مدوب هتفر هنوخ نیا زا زور نومه هک هریگب راتسرپ داوخیم مردام مدیمهف



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

راک رد یلمع و یتفگ غورد مهب مدیمهف هک یتقو نومه مدوبن درم رگا نم

نم ! مدرک یمن متاگن هگید هک تسین دب یگیم وت هک ردقنیا وحملا هدوبن

نیتخادنا ومولظم رتخد نیا ونم ؟هک اهامش ای نم ؟؟؟ نم ! مشاب رت درم

؟؟ نیدش شنارگن هامود زا دعب هزات لچه نیا وت

توکس #دس_

۱۳۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

! منادب هک درک یمن رکف درک یم مهاگن هدش درگ ینامشچ اب اما توکس رد

مداد همادا هدرک هدافتسا شتریح زا

ییوت ؟ ییوت شمه رصقم لوا الًزا صا ینودیم ...!! یتنعل اهامش ای نم -

االن... هربخ هچ مدیمهف یم و یتفگیم وشتسار هگا هک

نم... هب تنعل -

عطق شا هلمج اراب مفرح هک ینامز دیدنخیم اعقاو یلو !!! دشیمن مرواب

تفگ لا یخیب هک مدرک شهاگن هتفر باال ییاهوربا اب درک

متشاذگ تاهنت نیریش دوخ قل نهد ابوا هقیقد دنچ شمه ؟! بخ هیچ -

رز...!! رز هب وشنهد مه هنکیم زاب وچگ مه متسنودیم هچ

ینعی ما هدرواین شیور هب یلو ما هدیمهف هکنیا تسناد یم وررپ هچب
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مدش یکاش حلص...

؟ هدرک رز -رز

درک ندروخ هب عورش هرابود لا یخیب

یداد یم قح یدید یم لوا زور وتردام تروص هگا ...!! هنووید همولعم -

...واالاا مساسح طاقن یادف ال صا مرس یادف متفگ هک متفگ غورد ... مهب

!! مریگن حوتلا هک یراین رد یزاب ورپ تردام یارب یتساوخیم

دش یدج ناهگان دعب

نک عمج وتساوح !! مساسح اردام ور مرادن ردام هک ینودیم -

دیدنخ هرابود

ینک زاب ور اپ نیا هام رخآ مراذب ات ینکن شتیذا هک نک عمج وتساوح -

نک رکف ... گرزب یفیرش هنوخ یندید دیع تمربیم رچلیو وناب سلا هنرگو

! هدب تسد تاهاب هشب ودال تولج

رطاخ هب شا ینارگن ی هرابرد هک یمه تشپ مجالت و شا یزاب وررپ

یتقو هک مدموا مدوخ هب ینامز و تفرگ هناشن ار متیدج درک فیدر مردام

دوب هدید ار مدنخبل دیدنخ یم دنلب

مورح وت هساو مرادن تقو هک روخب وتراهان ...حاالمه بوخ رسپ نیرفآ -

منک

متفرگ شتسد ارزا قشاق و هدرک شراثن یوررپ

! تارب مراد لوا تسد ربخ هک روخب -

؟ هدش یچ -
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... یصخرم هرب زور هس داوخ یم تراتسرپ -

هب تشم واب مدیشک ولج ماهرپ مداتفا هفرس هب هدیرپ میولگ هب اذغ ناهگان

دیبوک مرمک

؟ یروج نیا هن یلو یروخب متفگ -

تفرگ میادص هدش عمج ممشچ هساک رد کشا

؟ ینودیم اجک -زا

! یروخیم یروطچ منیبیم مراد متسین هک روک -

! مگیم ور اراس -

!! زور راهچ هسای تفگ هتبلا دز یم فرح نامام باالاب مدموی یم .... ااهآ -

؟ یچ هساو -

وت یزیچ ...هی هنک اضما ویزیچ هی هرب دیاب ... ترفاسم هرب دیاب تفگ -

... هزاجا تساوخ یم تفگ یم اه هیام نیمه

تسیرگن نم هب مخا اب هدرک عطق ار شفرح

هرب؟ یرازیمن هک وگن -

مدرک شهاگن مخا اب طقف

شنارگن وهی روطچ ینک یم شتیذا طقف هک ؟وت یرازیمن یچ هساو ال صا -

ود... اراس و یدش

دیسرپ یم هک ییاه لا وس زا مه مدوخ دوب هچ شا هلمج همادا متسناد یم

؟ دوب مهم میارب ردقنیا ارچ اعقاو دوب هدیسر منهذ هب نیمه
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وت... اضرریما منیبب -

مدیسرپ یدج دوب راد وب شفرح

؟ یچ نم -

؟ ینک شدودحم تیمرحم رطاخ هب یاوخیمن هک -وت

؟ یچ ینعی -

؟ هریم اجک منودب دیاب نم همسومان ... هگید ارس اقآباال نیا زا منودیم -هچ

؟؟ ااه هرب؟... دیابن ال صا مدیاش ؟... هریم یک ؟...اب هریم ارچ ...

هک متسناد یم یلو ؟ تسیچ مباوج متسناد یمن مداد همادا ما هریخ هاگن هب

نیا یا هرذ وا ینعی نیا و هتفر ردام غارس نم یاج هب لبق تاعفد لثم

مدیسرپ اوه یب درادن یشزرا شیارب تیمرحم

؟ هیچ ترظن -وت

؟ مرظن -

ایهن؟ هرب مرازب ماوخب هک تسه طوبرم نم الهب صا ترظن هرآ...هب -

تفگ لمات یمک اب

... بخ یلو هتمرحم هشابن یچ ره تسه هک طوبرم -

نم یاج هب ارچ هطوبرم نم هب یتقو ! تسین ای تسه ای هگید هرادن یلو -

؟ هسرپ یم ردام زا

هزاجا نوا زا دیاب هتسب تردام اب ودادرارق بخ مگب متساوخیم ونیمه -

! یصخرم یارب هریگب

؟ هراد مهب هک یطبر نومه رطاخ ؟هب مدب هزاجا دیابن نم ترظن یچ؟هب نم -
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ال.... صا

! وووگن -

؟ ویچ -

وت! یدعب ی هلمج -

؟ یگیم یچ ممهفیمن -

هر؟ یم اجک منودب دیابن ال صا هک دوبن نیا تیدب هلمج -

؟ مگن ارچ هشاب مریگ بخ -

دش رمک تسد داتسیا

؟ همهم تارب ًاعقاو ای ینک شتیذا یاوخیم !؟ اضرریما هتچ -وت

توکس #دس_

۱۳۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هب دیسر منهذ هب هک یزیچ نیلوا نیمه یارب متسناد یمن ... متسناد یمن

مدروآ نابز

نیرخآ رد هشیمه اجنیا نیدنوشک ونوا مرطاخ هب هک ینم ارچ هک هنیا مهم -

... دایمن ... دایم موناخ نیا همهفیم هک ما یرخآ رفن هشیمه ! متیمها هجرد
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... هرب داوخیم ... داین داوخیم ... داین هرارق ... دایب هرارق ... هدموا

!! مدیمهف ... هشاب ... هشاب -

هک طوبرم مهب متخت یور هگا !!...حاال یشاب هدیمهف هگا تدوخ نوج -

؟؟ نامام غارس هریم راب ره یچ هساو تسه

ارهب درکن یهجوت و مدوب هتفگ میقتسم شدوخ هب هعفد دنچ هک یفرح

مدز ماهرپ

لمع ییاتود و هریگ یم میمصت منامام ماجنیا نم راگنا هن راگنا الً صا -

منم هنکیم تیذا وموناخ هک ینوا مشرخآ !! ممهفیم نم شدعب و ننک یم

؟؟؟

حضاو یترابع هب مدرک ار شتیاکش هچب رسپ کی لثم هک دش هچ مدیمهفن

تیمرحم هب تبسن وا یهجوت یب رطاخ هب مشاب هدرک مه شتیذا رگا متفگ

مهاگن هدش گنت نامشچ هکاب مدیمهف یتقو ماهرپ یک!!هب هب مهنآ تسا

مدیسرپ ورپ درک یم

؟ هیچ -

؟ منک یم رکف یچ هب مراد االن ینودیم -

؟ یچ -هب

! تسین مدص رد دص هکنیا -هب

تفگ هک متفگ یچُن مدیمهفن ار شروظنم

تارب مه ینک شتیذا یاوخیم مه ! یرونوا مکی یرونیا مکی وت... ِناج -
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!! هتمرحم همهم

تخود مه ارهب میاهبل عیرس و دنلب یادص ووااب مدرک زاب بل

!! هشیم نیهوت مروعش هب هک هن وگن -

دش دنلب شا هدنخ یادص هرابود

گرزب هیفیرش هنوخ میر یم هک ینودیم مساسح وت یاه  نیهوت یور منم -

!! ینیبب وشندش مخ هک

هرخسم نس نآ اررد یفیرش ندوب مکحم و نداتسیا وقر قش امیقتسم

ریذپانذوفن و هبذج اب ردقنا روطچ هک دوب لا وس ماهرپ یارب هشیمه درکیم

؟ تسا

تشادرب ار ینیس هدش مخ

مربب ونیا مرب میروخب یتشاذن هک راهان -

ییوگم زار دهاوخب هک یسک لثم هدز ادص سیپ سیپ و تفر بقع مدق ود

یم رد ادا نوچ هک یتروص و همزمز هب هیبش ییادص اب دروایب نابز ارهب

تفگ دوب هدش راد هدنخ بیجع دروآ

؟ یروخ یم هرایب اراس مدب -

شا هنیس هب مکحم هک مدرک ترپ شتمس هب دوب هدنام متسد رد هک قشاق

دیشاپ شسابل هب تشروخ و داتفا ینیس یوت هدروخ

مدش خاروس -خآ...

و دوب ینیس ریز شتسد کی درک گنت ار شنامشچ دش عمج رد زا شتروص
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تفگ دیدهت اب دادیم ژ اسام ار شا هنیس رگید تسد اب

...االن متشادن تراک هب یراک هتقو دنچ هک یدید !! یدرک عورش تدوخ -

هرب االن نیمه اراس یداد هزاجا مگیم مریم

دشیم رت وزاب زاب بترم ششین اما ددنخن درکیم یعس

!! ییاراس یب زا ریمب نیشب مه -وت

منک ترپ شتمس اتهب مبایب یرگید یزیچ ای مهدب ار شباوج هک نیا زا لبق

دیسر هلپاه هب شیاپ یادص یتقو تفرگ شیپ اررد نوریب هار تعرس هب

مدز دنخبل هدارا ویب مدینش مه ار شدوخ یادص

!! متفرگ وتزاجا هک ایب موناخ اراس -

ماهرپ تسدب وسژهیا ؟حاال متفگن هک اه هچ دشو هچ دسرب مداد هب ادخ

دنکن شیوگزاب یسک یارب دنک ادخ !! درک یمن شلو یگداس نیا هب هک دوب

هک مهدب ار اراس باوج متسناوت یم هن درک عمج ار نآ دش یم هن رگید هک

!! دنک دامتعا نم هب مدوب هتفگ

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

اراس) )
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هار زا هک بشید یتح مدرکیم رکف ابوا ندش وربور هب طقف ار ریسم مامت

خرچ مرس رد زورما رکف و مدشن شوهیب یگتسخ زا هشیمه لثم مدیسر

باذع میارب هشیمه سلا ود نیا رد زور دنچ نیا ینیگنس دروخ یم

رارق هک یرفن هس و دوب وا ریگرد مرکف تدم مامت راب نیا اما دوب نیرتروآ

تمس نامه رد ییحی یاقآ و دنسرب شیاهراک هب یتبون نم یاج هب دوب

نآ واب تسا هدرک اوعد ناشمادک ره اب راب دنچ یزور االً متحا دنامب دوخ

تسا هدیشک متش و برض هب ناشراک شدوخ لوق هب هراچیب رتکد یاقآ

دوریم او ما هرهچ مروآ یم دای هب شا یتشروخ سابل اراب وا یتقو زونه

" موناخ اراس تبلط سابل هی مدروخ مکتک امش رطاخ هب "ایب

توکس #دس_

۱۴۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هب متسناوت یمن اعقاو دوب هدرک کبس ار نآ هتشادرب ما هناش یور ارزا مراب

هب نوچ ووا دمآ مهاوخن زور دنچ هک مهد طاالع وا وهب هتفر شغارس

ای مورب دراذگن هدرک ما کالهف دوب طوبرم وا هب مزیچ همه شدوخ لوق

یلیخ داد یم ناشن هک روط نآ راگنا دهدب شریخ ادخ دنک ما هرخسم یتح

اب شردام ی هزاجا زا دعب دوبن المز رگید شتبحم اب دوبن یلا یخ یب مدآ مه

مدیسر میاهراک هب هناخ رد هدز نوریب عیرس و موش مشچ رد مشچ وا
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و مدروآ ارباال مرس مهد ناشماجنا یگتسخ اب بش مدوب روبجم هنرگو

هچوک لخاد نیشام هک نآ زا لبق مدوب هدیسر ابیرقت مدرک هاگن ار فارطا

و هدش هدایپ ات مدش رظتنم میدوب کیدزن نوچ دشو دنلب منفلت یادص دوش

و مدیشک نوریب مبیج ارزا یشوگ نیشام ندش رود ضحم هب مهدب باوج

مراذگب گنز یور ار متسد متساوخ مدرک سامت در سانشان هرامش ندید اب

بجعتم مندناخرچ رس درک بلج ار مهجوت ما یکیدزن رد ینیشام قوب هک

دیشک نییاپ ار هشیش مدرک هاگن هدننار هب

؟ نیداد در ؟ارچ نیبوخ -سالم

تسا هدوب طخ تشپ یسک هچ مدش هجوتم هزات

.. هگید دوب سانشان دیشخبب -سالم

تفگ یبجع نارماک لثم و تخادنا باال وربا

!؟ مریگب ونوتتقو هقیقد دنچ هشیم -

؟ دییامرفب -

درک زاب ار دشونآ مخ رد تمس هب هداد شک ار شندب

!! ًافطل نیشراوس -

متفگ عیرس رارف یارب و متفر بقع یمدق مهاوخب هکنآ نودب

... نارماک یاقآ مرب دیاب -

!! منزب فرح نوتاهاب دروم نیمه رد ماوخ یم هشیم گس منودیم -

یم تساوخ یم هچره وا هب تحار ردقچ هک مدوب هدینش اهراب رخاوا نیا

زاب رد هب مهاگن یمندمآ هاتوک هرذیا مه نارماک ی هناخیبوت راتفر واب تفگ

تفگ هک دوب هدنام ووا نیشام
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؟! هقیقد دنچ طقف هشکیمن لوط دایز -

متسب هداد لوه هار رد متشاذگ ولج یمدق

!! نیش هدایپ امش افطل سپ -

تفگ بل ریز دش یم هدایپ هک دزوردحیلا یدنخبل

! نیایم مه هب هک اقح ... ااابجع -

هتفر بقع یمدق داتسیا میوربور هدز رود ار نیشام مدیمهفن ار شروظنم

شمنیبب ات مدرک دنلب رس

؟؟ دییامرفب -

تفگ نامیوربور نامتخاس هب یهاگن اب درک تسد تسد یمک

! هنیبیم یکی االن منک یم رکف شمه ؟؟... اادوب رتهب نیشام -وت

مدش راکبلط هدرک مخا مدرک هک یتشادرب زا

؟ هنیبب بخ -

!!... یکی نوا اصوصخم هنیبب دیابن هگید -هن

تساوخ یم هچ یحبص رس دوبن مولعم مدش یصاع

؟ نیگیم یچ ممهفیمن -

اضرریما هرابرد متساوخیم مناخاراس دیشخبب ... یچیه یچیه -

! منزب فرح

وزا یمداد وجالن مدوجو رد زونه شا یلبق هلمج هب تبسن مدب سح

متفگ دنت ینک مدوب ینابصع مه شراتفر
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؟؟ دییامرفب مدیم شوگ بخ -

! دیتفرگ دراگ متفگن یزیچ هک زونه نینزیم ارچ ...! هیچ -

مدرک شیادص ضرتعم

؟ مرب دیرادن یراک هگا مراد هلجع نم ماهرپ یاقآ -

! مدرک شتحیصن همهنیا هبوخ ؟ هتفرگ مشچرهز ردقنیا ینعی -

هتشذگ زور دنچ رد هک یتینهذ زا مدش نامیشپ دیوگ یم هچ مدیمهف یمن

مدرک زارد گنز تمس ارهب متسد و مدناخرچ رس کالهف متشاد شا هرابرد

تشاذگ نآ یور ار شتسد عیرس هک

!! ًافطل نیدب شوگ .. نیدب شوگ ... هشاب .. هشاب -

مدرک شهاگن رظتنم و مدیخرچ شتمس هب

.... دیرادن یبوخ تیعضو امش منودیم نم موناخ اراس نیبب -

مدرکیم شهاگن نانچمه هدرک مخا

یمن دینک رواب تسه ندرک راک یارب تیمرحم نیا هب نوترابجا مروظنم -

!! نیشن تحاران ادخ وروت مریگب ونوتتقو یکلا ماوخ

متفگن یزیچ هک نم -

! مدیم شحف مراد راگنا نینک یم ماگن یروج هی یلو منود یم هلب -

مدز دنخبل هدارا یب

... دیشخبب -

؟ بلطم لصا رس مرب تسار و کر هشیم -
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مشیم لطعم رتمک منم دییامرفب هلب -

تفگ دوب هدنمرش راگنا هک یمارآ یادص واب تفرگ یسفن

نیا کال تسین لا مرن مگب روطچ تسین بوخ شلا ح اضرریما .. نیبب -

هزاجا زگره هک یمدآ هب هسرب هچ تسین لا مرن یسک چیه یارب طیارش

مه یرورغم یلیخ مدآ بُخ و هدب ماجنا شدوخ زج یسک وشاهراک هدادن

تفگ نوتهب یزیچ دش ینابصع اضرریما هگا دینک فطل متساوخیم تسه

!! هدرکن نوتتیذا مک مهام ود نیا وت هک منود یم هتبلا دیریگن لد هب

توکس #دس_

۱۴۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دما شک میاه بل هرابود

هیبوخ مدآ ریما ... تسین دمع زا ینعی تسین شدوخ تسد دینک رواب یلو -

و تسا کالهف هدوب شیگدنز وت رابجا یلیخ ازور نیا هکنیا رطاخ هب طقف

ریگ نوتهب همه زا رتشیب ! هگید نیشتسد مد همه زا رتشیب امش ... بخ

... دیدوبن زور دنچ حاالمهک هدیم
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دش هناصلخم یدایز راگنا شیادص

ال صا اما میزادنب هار وشاهراک بوخ امش یاج هب میدرک یعس ام هک نیا -اب

اهزور نیا رطاخ االنهب ِنکمم درک یم دادیب و داد شمه دوبن یضار ً

! هشاب هتشاد یدب راتفر ای هگب نوتهب یزیچ هی هشاب ایکالهف ینابصع

دنابسچ مه هب هنیس یولج ار شتسد ود فک

یزیچ ... دیشخبب ... ینعی نیگن یزیچ امش منک یم شهاوخ ًافطل ًافطل -

... هشب رتدب نیگن

تفگ عیرس

؟ هشاب نیدن وشباوج الً صا -

ارچ متسنادیمن اما تسا نم یارب وا زا ندرک فیرعت ردحلا مدرکیم سح

یاهتسدو هدش مولظم ی هرهچ نآ ندید ابو دوب مبل یور هک یدنخبل هب ؟؟

ندیمهف یارب و هدیشخب تعسو دوب هدرک شا هزماب هک شا هدیبسچ مهب

متفگ یلا یخیب اب شروظنم

و منومب اجنیا متسنوت اتحاال روطچ مدادیم ونوشباوج هگا نوترظن -هب

منک؟ رس نوشاهاب

دش دنلب شا ههقهق یادص

! اایشوهاب ... شیسانش یم مرگ تمد ... لویا -

درک فاص ار شیادص وثمالً تفگ یهاتوک مِهِا دیرپ شا هدنخ ینآ هب

!! دینک رواب مارب دییاهر لثم مامش .... ماوخ یم ترذعم دیشخبب -

سح یا هظحل دمآ مدای هب هناخزپشآ رد مزور نا ندیسرت ارچ منادیمن

تسا نم ی هتشذگ راتفر شا یهاوخ ترذعم لیلد مدرک
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؟ مرب ...حاال منود یم -

تساهنت یلیخ مچب اه هشیمن یروط دینزب فرح شاهاب مکی حاال مگیم -

!! هراد هانگ

رتشیب ات مدنخن شفرح هب مدرک یعس دش زاب مه زا یمک میاهبل هکنیا اب

؟؟ تساوخ یچ اقیقد متسنادیمن دنکن ملطعم

؟ مرب -

دیشک رانک

! نییامرفب هلب -

تسشن گنز یور متسد

! هنزیم نیتویگ اب ومرس ؟؟ اامدز فرح نوتاهاب نم همهفن -

متفک هرابود دمع هب

؟ همهفن نیگیم امش یمنمنز فرح نوشاهاب ال صا مگیم نم -

دیشک تسد یشیامن ار شرس تشپ

دش مورآ دیاش نزب یلو ... هگید هیترپ  ساوح دیشخبب -

یادص ورداب مداد ناکت یظفاحادخ یانعم ارهب مرس شفرح هب هجوت یب

دش زاب یکیت

******************
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منادب متساوخ یم مدز یم دید ار وا شقاتا ی هدنام زاب زاالیرد

کی اب موش یم هجاوم یزیچ هچ اب مدورو واب تسا هنوگچ شتیعضو

!! هلصوح ویب یکاش ای صخشتم ناسنا

ار شرس بترم تشادن زکرمت الً صا اما دوب هتشاذگ شیاپ یور یباتک

ار باتک درواین تقاط هرخ باال تخود یم مشچ راوید ردو وهب درک یم دنلب

ناج هب تسد اب درک خیلا نآ رس ار شصرح هتخادنا تخت نییاپ مشخ اب

و داد رس دوب هبنهلا هیبش هک یدنلب هآ یادص دزو ناشگنچ داتفا شیاهوم

وکالهف تحاران یزیچ زا هک دوب صخشم دنابسچ تخت جات ارهب شرس

ردقنیا هک دنک شلر تنک دناوتیمن شطیارش نیا هکاب یزیچ اال متحا و تسا

وهب تفگ یتنعل ناشندرک زاب اب دوب هتسب ار شیاهمشچ !؟ دهدیم شرازآ

ار شندب و تشاذگ تخت هبل ار شا هدش زاب هزات تسد دش مخ باتک تمس

ندید اب درادرب ار باتک شرگید تسد اتاب درک مخ نییاپ تمس هب

هک دوب یتسد هرابود نتسکش دیسر منهذ هب هک یزیچ نیلوا شتیعضو

دراو ادص یب هداد له ردار هدارا یب دوب هتخادنا نآ یور ار شا ینیگنس

تفگ یدنلب خآ ناهگان متفر هک رکش ار ادخ و متفر شتخت تمس وهب مدش

یاو یادص واب متشادرب زیخ دش هدیشک نییاپ تمس هب هدش مخ شتسد و

هک شمدیشک تخت یور مروز مامت واب متفرگ ار شا هناش و اهوزاب یدنلب

ًاعطق دوبن دش میوزاب و تخت دنب هک شدوخ ناتسد کمک رگا

ار مسفن دیشک میوزاب زا تسد و مدش نئمطم هک شیاج ...زا متسناوت یمن

متفگ یدنلب یادص اب هدرک اهر تدش هب

!؟ نینک یم راکیچ -

ارهب وا هثداح نیا دوبن هناوید درم نیا !! درک ما هکوش و دروآ ارباال شرس

هدوب ینیب شیپ لباق ریغ ردقنیا شراتفر ایبقالمه تسا هتخادنا زور نیا

ندرک ردسالم هک راب نیلوا یارب دز؟ یم دنخبل ارچ سپ دوبن یبصع تسا

تسا هدروخ ییاجب شرس مدرک رواب دش مدق شیپ
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!! نیسرب نوتراک باالهب نیدروآ فیرشت بجع هچ ریخب ندیسر -سالم...

ارچ دوب دیعب یراتفر نیچمه مدید شیپ یقیاقد هک یبصع کالهفو مدآ زا

!!!هن!...هن!.. رطاخ هب شیاهراتفر دنکن ؟؟ ما هدرک رید تعاس مین تفگن

...؟؟ دشاب نآ دناوت یمن تسین تسرد

و مدز یم سفن سفن زونه مدز هک یروز و لوه زا شراتفر رطاخ هب

متفگ یتقو دوب یکاش زونه مه میادص

؟ نارماک یاقآ باال مایب نم نیرازیم امش هگم -سالم.

اما دناشن شتروص یور یزیر مخا منتفگ نارماک یاقآ مدرک سح زاب هکنآ اب

دش نایامن یمدنز قرب یدیفس زا هک شیاه نادند فیدر دزو دنخبل

نم؟ -

ار وا مدرک رکف یا هظحل هک دوب هتفگ هناعضاخ نانچ ار شا هلمج همادا

طخ ماهرپ یاقآ لوق هب باصعا نآ اب نارماک اضرریما ووا دنا هدرک ضوع

!! تسوا یاج هب ماهرپ نامه و هدرب ار وا تسین شا یطخ

۱۴۱_ تراپ _ همادا #

؟؟ متفرگ وتولج وطچ !! ِلصو وت هب ماهراک تیعضو نیا اب هکنم -

متساوخیمنمه دیاش تسیچ زا متسناد یمن هک یقرب دزیم قرب شنامشچ
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یزیچ زا هک دوب صخشم الً ماک ... ممهفن هک دوب معفن !!هب منادب

هب دوب ریگرد دوخ اب شیپ هظحل دنچ مدید هک ردحیلا تسا لا حشوخ

!؟ تسین لا مرن وا ماهرپ رتکد لوق

هب مه هک دهد حیضوت شکچوکرسپ هب تساوخ یم هک یردام دننام

تخت ی وهبل متفر ولج یمدق دوشن تحاران ومه هدرب یپ شهابتشا

متسشن

هتعاس مین ؟....نم نارماک یاقآ نیدرب ونم یوربآ هک مدرک راکیچ نم هگم -

ندموا زا لبق امش هک ییاه هاگن اهو فرح ریز زا متسنوت یمن یلو مدموا

باال!!! مایب و مرب رد نیدرک تسرد مارب

توکس #دس_

۱۴۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

راب راگنا هک درک یم هاگن ارم یروط ارچ دوب شتروص یور شدنخبل زونه

اب یتقو درک یم دصر بوخ ار متروص زج هب !؟زج مدنیب یم تسا لوا

تفگ دوب دیعب وا زا هک یتفاطل

؟ هگم هدش یچ -

تخس میارب هکنیا !اب راکبلط نم و دوب درسنوخ وا دوب هدش ضوع نامیاج

زا مدوخ ساوح ندرک ترپ یارب منزب فرح شهاگن عون نیا راب ریز دوب
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متفگ یدنت اب تسیک وا هکنیا هب هجوت یب ما هدیمهف هک یزیچ

و ردام هک نیدرک راتفر یروج زور دنچ نیا وت ؟ارچ هدش یچ نیگیم هزات -

نیا ارهب امش هام ود نیا وت نم ننک رکف ماهرپ یاقآ نوا هتبلا و نوترهاوخ

رکف یچ نیدرکن رکف الً صا ؟؟ مدرک راکیچ نم هگم !؟ متخادنا زور

رد مداد یم ور همه باوج متشاد نییاپ نوا هتعاس نم؟ود هرابرد ننکیم

... هنزیم داد هک منم شرصقم نگیم هک مدرک یطبخ هچ منودیمن هک حیلا

شدوخ ویراک چیه ... هدروخ شباصعا ... هرادن هلصوح

باتک ی هساو نیدرک روبجم ونوترهاوخ اعقاو ...هع...هع... هدیمن ماجنا

ننک رکف نراد قح بخ ؟ مدرکیم وراکنیا نم هگم !؟ هنومب اجنیا ندنوخ

قرو دینوتیم نوتدوخ هملا االنس نوتاتسد تفج هک امش ... منم شرصقم

هکاالن دوبن نوتتخس یلیخ متسد ًابهی بقال هزات ! نیشیمن تیذا دینزب

..... وربآ نوتراک رطاخب دیاب

دوب تقح -

!! اااه -

؟ ارچ دوب!! مقح ... مدیمهفن الً صا دوب نهلا هیبش میادص

فرح نوشاهاب مدوخ ... نیریصقت یب یلا عبانج مگیم حاال!! بخ یلیخ -

!! منزیم

مرس رد متشاد وا ندز فرح هرابرد هک یروصت زا شمنزیم فرح ی هملک

مدش هدنک اج زا رنف لثم هدش وکا

؟؟ دیزادنب ار اوه و داد نیاوخ یم امش نینکن عیاض ونم مگیم نم -

دقنا.... ارچ ؟؟ هک منک یم دادیب و داد متفگن منزیم فرح مگیم -
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؟ دینزب فرح دینوتیمن لا جنج و راج نودب امش !! تساجنیمه لکشم هخآ -

تسد رکفتم تشاد هگن ار شرگید تسد جنرآ درک لفق مکش یور ار شتسد

میادص تخود مشچ نم هب هداد هیکت شتسد ارهب شرس و دیشک هناچ هب

تشگرب لبق یاهزور هب شتلا ح نیا اب دوب هتفر باال دوب هقیقد دنچ هک

ردقنآ مسرت متسه یسک هچ اب ندرک تبحص ردحلا دوبن مساوح روطچ

؟؟ ما هتفرگ یدج یدایز ار منیبیم هک یقاتشم هاگن نیا ای دوب هدش گنرمک

نم... -

دیاب نم یتقو منوا هتخادنا هار لا جنج هگید یکی تسا هقیقد دنچ یلو -

...هن؟ مشاب راکبلط

؟ تسا هدوب وا ربارب رد نم راتفر نیا دش یمن مرواب مدرک توکس

؟ دوبن تقح تدوخ رظن -هب

میلبق یاج زا رترود ییاج اما متشاذگ ولج یمدق یدنک وهب هتفر او

زا یگدنمرش !!اب دوب لقع طرش طایتحا اما مارآ یلیخ دوب مارآ متسشن

مدرک همزمز مراتفر

؟ مدرک راکیچ هگم ؟.. هخآ یچ هساو -هن!...

!!... یهجوت یب ینعی یدرکن یراک چیه ینک یم رکف هک نیمه -

!! متفرگ هک مه هزاجا !! مدوبن هک مزور راهچ مدیسر هزات هک نم -

زا اما مدروخ یناکت دش مخ متمس هب هتفرگ یناهگان تروص ارهب شا هیکت

دوبن ناشفشتآ رگید دنزب فرح نم اب درکیم یعس وا متساوخنرب میاج

هزات ًامود ؟؟ یتفرگ هزاجا مرخآ زور هساو .. زور هن۵ زور راهچ -واال

؟ یچ شلبق .. هشاب ! یدیسر
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! راکهدب نم و دوب هدش راکبلط وا هرابود اما دوب مارآ نامیودره یادص

؟ شلبق -

!! دموا تدای دیاش نک رکف بوخ هرآ... -

درک هراشا دوب زیم یور زونه هک یباتک وهب داد هیکت هرابود

نم!! هدب منوا -

هب شیاج هب مدرکن یهجوت شا هدش زارد تسد هب اما متشادرب ار باتک

ینابصع شا طاالیع یب هب ما یهجوت یب زا رابره وا مدش هریخ شتروص

دش یم

متفرگ هزاجا رابنیا هک نم ؟؟ مدرک راکیچ نیگب  هشیم -

دیشک متسد ارزا باتک دشو مخ

!! هزاجا یگیم نوا هب -وت

؟ هگید متفرگ هزاجا ؟؟؟ یچ ینعی -

دز شا هنیس هب دعب و تفرگ متمس ارهب شا هراشا تشگنا

؟ یتفرگ هزاجا نم زا ینئمطم -وت؟

!!... نیداد هزاجا امش هک نتفگ ماهرپ یاقآ یلو هن... نم ... بخ -

متشادرب زا هدز تریح درک مهاگن دوب روخلد راگنا هک یرکفتم ینامشچ اب

متفگ

؟ نتفگ غورد ینعی ... ینعی -

مشچ میوگب دیاب و متسه شراتسرپ تفگیم هک وا دوب روخلد مه شیادص
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!؟ دوب تسود یکی لثم حاال ارچ دش هچ

هقیقد ود یدرکن هناالن!! یدیمهف یم دیاب زور نومه وشغورد و تسار -

؟ا یتفر هک ورب ؟ِد ینک یظفاحادخ لقادح باال یایب ور اه هلپ نیا مدق ود

ینیبب یدزن مگنز !!هی ییورپ یلیخ ؟؟ ایهن هدوب غورد ینیبب یدموا الن

!؟ هدنز ای مدرم نم

یب هک دش یبصع شروخلد یادص دش مخ ولج هب هرابود منامشچ هریخ

مدیشک بقع ار ما هنت یمک رایتخا

راتسرپ وت هگم ؟ یتفر و انیا هب یدرپس ونم یباسح هچ ور وت منیبب ال صا -

راتسرپ لوا زور زا هک ندمویم رب شسپ زا انیا هگا یدرکن رکف ؟ یدوبن نم

درد نادجو تدوخ هک ندرویم مرس هیبالیی هگا ؟ِد نتفرگ یمن

نم!...االن هن تشاد ربخ مردام هن یدنوچیپ هک مزور هی نوا !! یتفرگ یم

ایهن؟ دوب تقح وگب ؟االن منک راکیچ وگب

توکس #دس_

۱۴۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تیاکش و هلگ اب دهاوخ یم هک دوب هدش سول یاه هچب رسپ هیبش ردق هچ

دیاب دروآ رد ادص هب مرس اررد رطخ گنز راتفر نیا !! دیایب مشچ هب رتشیب

هریخ ار شا هتسشن مخا هب هاگن یتقو ! موش رود وا زا ینامز ره زا رتشیب
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متفگ عیرس مدید مدوخ هب

یم راتفر راتسرپ نم رتزا هنازوسلد و رتهب ًاملسم نتسه نوتداوناخ انوا -

و امش هرامش مدوب هتشاذگ اج ومیشوگ دیشخبب مه... هزاجا یارب .... ننک

تسامش اب قح یلو متسین ظفح زا مدوخ مراد نفلت ور طقف مه نوتردام

!! نیراد قح نیگب یچره زور هی نوا رطاخب

متفگ تشاد هک یمخا و روخلد حتلا هب ور ثکم یمک اب

؟ مسرپب لا وس ...هی هشیم -

تسا هداد میادص ارهب شا هجوت مامت مدرکیم سح درک یم مهاگن طقف

نییاپ شهاگن رطاخب هک یرس و دیدرت اب درکیم منارگن شزکرمت نیا

مدیسرپ دش هدیشک شبل ی هشوگ هک دیمهف و متخادنا

؟ نتفگ غورد ینعی ؟؟... نتفرگن هزاجا اعقاو .. اعقاو ... ماهرپ یاقآ -

هک ایهن ما هدیمهف تسرد مدوبن نئمطم هک دوب یزیچ هب زونه شساوح

درک همزمز

؟ تارب همهم -

؟؟ متیلوئسم رطاخب طقف اما تسه دنادب دوبن رهب

هنم اب شتیلوئسم هکنیا لوا متفر نوشیا فرح باسح ور نم همولعم -

ایهن؟! منک باسح نوشیا فرح ور هگید منودب دیاب ممود

تفگ یدج و کشخ تفرگ یقیمع مد اراب شهاگن

نکن باسح -

مدرک ناروف ناشفشتا هوک لثم و متساخرب میاج زا هدارا یب
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رکف ... ندرکن ونم رکف ؟ نتفگ غورد یگداس نیمه یچ!!هب ینعی .. ًاعقاو -

... ونم تسوپ امش مدرگرب نم ندرکن

هک رکش ار ادخ اما مدروآ نابز ارهب متاروصت زا یمین یساوح یب زا

ار شیادص متسب کلپ هک وردحیلا مدرشف مه ارهب میاهبل شمدروخ

مدینش

یعس نم نیمه رطاخ هساو و هدرک ور راک نیا نیمه رطاخ هساو ًاقیقد -

! هتساوخ یم هک یزیچ نوا هب هسرن ات مشاب مورآ منک یم

تشاد لصا رد مدید ار شندز بلابلا هناخ رد تشپ هک رتکد یاقآ نآ ینعی

مکمک ومه دوب هتخادنا رسدرد هب ارم ومه دوب هتفگ هک یغورد رطاخ هب

دنک ینابصع ار نارماک تساوخ یم هک هچ ینعی درک یم ما هدامآ دوب هدرک

شدوخ وا ارچ الً صا تسیکشزپ هچ رگید نیا ؟ دزادنایب نم ناج وهب

؟ تفگن نم هب زور نامه

؟ دیتفگن مهب زور نومه .. نوتدوخ ارچ... -

تفک راکبلط هدز دنخزوپ

مدرکیم رکف ! یشب دیدپان تعرس نیا هب مدرک یمن رکف هکنیا هساو -

یظفاحادخ ینکب مرواب هگا ًاتیاهن مدرکیم رکف ! یسرپیم و ییآ یم تدوخ

! ینک یم هگید هک

غاد مرس مدرک یمن بجعت دنزیم نوریب دود میاه شوگ زا مدینشیم رگا

مج واو زا مه مدرک یم سح ار میاهشوگ زا هدز نوریب ترارح و دوب هدش

تسد زا مه ما هتخیرگ ولبات ردقنآ هک مدیشک تلا جخ تفگ هک یرخآ الت

نم اب ماهرپ رتکد شیپ یتعاس هکنیا زا ساوح یب مدوب ینابصع هناوید نآ
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متفگ تسا هتفرگ سامت

؟ نیدیم مهب ونوشنفلت هرامش -

دش نایامن شیاه نادند هدش لیدبت دنخبل هب شدنخزوپ

-هن...

؟؟؟ ااارچ -

شیتم سال بخ یلو هتفرگ یخوش هب ور یچ همه یدایز هک هتسرد نوچ -

... هکنیا اب ینزب ششیتآ هک یراد ونیا لیسناتپ !!وتاالن همهم مارب

مداد باال وربا رظتنم

نمض منم!!رد هشاب ینابصع نوتتفج تسد االنزا دیاب هک ینوا هکنیا -اب

هکنیا یاج هب مه !!وت داین اجنیا حاالحاالاه هک تسه گنرز ردقنیا ماهرپ

یضار ونم یروج هچ زور هی نیا رطاخ هساو نک رکف ورب ینک رکف نوا هب

تلا جخ زا زور دنچ نیا لثم مدلب مدوخ نم ! مریگن حوتلا نوا لثم هک ینک

.. مایب رد ماهرپ

حلا مدینشیم تساوخیم ملد دوبن غاد رگید اما دوب هتفرگ ضبن ما یناشیپ

مدیسرپ تلا جخ اب تسا هدمآ اج ماهرپ ِماهرپ رتکد نآ

؟ نیدرک نوشتیذا -

دیدنخ ادص اب

هنک ینزدوخ دوب هدنوم !!مک اهر زا رتشیب یلیخ -

ار قاتا یاضف هک شا هدنخ کیلش یادص دشاب فداصم شفرح ندش مامت
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نآ ریز مدرک یعس هکنآ اب تشاد او هدنخ هب مه ارم شندوب یرسم درک رپ

تسد زا شا یگف کال مامت وااب هک دوب صخشم ! منک شهاتوک هریخ هاگن

نم هک دشابن یزیچ مراودیما و تسا لا حشوخ یزیچ زا ماهرپ

!! منکیم رکف

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

( اضر ریما )

مدیسرپ درک یم تیاده ار یلدنص ووا مدوب ماهرپ هب تشپ و یلدنص یور

؟ وشتفج -

... وشتفج هگید هرآ -

؟؟ هرتدب یلیخ مپچ یاپ تیعضو یتفگ هک -وت

هب دیاب هنومب چگ وت نیا زا رتشیب دیابن هدقتعم تکشزپ یلو ! مگیم -االمن

تفگ عفال هنکیم هنیاعم دایم چگ ندرک زاب زا دعب شدوخ ... نوشیریگب راک

!! ینک زاب وتچگ تمربب

توکس #دس_

۱۴۴_ تراپ #
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

و هرخسم یادص چگ ندرک زاب یارب یریگ چگ یلوئسم ندیسر یارب مراظتنا

ماگنه ماهرپ ی هناگ هچب تاکرح ی هفاضا هب زرف نک دروخ باصعا

رکف ردقنآ لمحت رگید وحاال دوب هدرک ما کالهف یباسح مکراولش ندروآرد

المز ًامتح یپارتویزیف تشاد داقتعا متشادن ار هنیاعم و رتکد لمأت و ندرک

نآ هب کبس یاهنیرمت و یشزرو تکرح اب لزنم رد دیاب مدوخ اما تسا

یلو تحار یلیخ اههن چگ ندرک زاب زا دعب مدرکیم رکف مشخبب تعرس

یارب هقیقد دنچ طقف مه نآ دش یلدنص نیزگیاج اصع اما مورب هار مناوتب

اب متشگرب یلدنص یور ًاددجم دعب و دجنسب ار میاهاپ ناوت کشزپ هکنآ

و میاهاپ یسح یب اما هدرک یم نامگ هک تسیزیچ زا رتهب یلیخ تفگ هکنآ

منک ناشلر تنک لماک درد رطاخ هب متسناوت یمن زونه هکنیا و شندرک زگزگ

هدنیآ ی هتفه ود هکنیا و درک ماهرپ هب ییاه هیصوت دوب هدرک ما یبصع

میاپ یور هرذ هرذ هدنیآ زور دنچ ورد مراذگب رانک الً ماک ار یلدنص دیاب

رتشیب هدشما اهر ینیگنس نیا رش زا هزات نوچ وحاال مرادرب مدق و متسیاب

هیلوا هنیاعم زا رتشیب یلیخ شرخآ مجالت دناد یمن ارصالح نیا زا

دوب هدننکراودیما

هیقب لثم ون سلا مدب لوق منوتیم دینک تبقارم مگیم هک روط نیمه هگا -

!! شمارآ اب هتبلا دیرب هار نوتاهاپ ور یکمک هلیسو چیه نودب

مدینش مشوگ هب کیدزن ییاج ارزا ماهرپ یادص

دقنا درمریپ مینیبیب ویفیرش ندش ودال ون سلا تسین تمسق راگنا -

!!... هسناش شوخ یکلا یکلا هک تسه شدوخ هب شساوه
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شیاه فرح وهب دوب بوخ حملا رتکد ییاهن یاه  فرح ندینش رطاخ هب

دنچ نیا و فرط کی دوب چگ رد میاپ و تسد هک تدم نیا مامت مدیدنخ

!! فرط کی هدنام یقاب تقو

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

دش مگ یقیسوم یادص هک ردقنآ دیچیپ نیشام یوت شا هدنخ دنلب یادص

مدش هریخ وربور هب هرابود دوب هجوت یب نوچ و مدرک یم شهاگن طقف

؟ مگیم غورد هگم هیچ -

هکنیا زا هدنابنج ار شکف هرسکی میدش جراخ کشزپ قاتا زا هک ینامز زا

یمن اراس و دشاب مرانک دراد صصخت شدوخ دننام هک یسک ات مراد زاین

هب زاین و تسا رت نیگنس وا یارب مدیدج یاهراک نوچ دنامب مرانک دناوت

هدز فرح منزب همدص مدوخ هب وا رطاخ هب تسا نکمم دراد رتشیب تبقارم

دوب هتفگ هک تسا شدوخ رخآ هلمج هب ندیدنخ وحاالردحلا دوب

! یشیم اراس یب یراد منک رکف -

متفگ منک شا ینف هبرض هکنیا یارب

منزب فرح شا  هرابرد نامام اب هشاب تدای -

نایرج رد شردام دیاب یراگتساوخ هرب داوخیم مدآ لا حره هب هلب هکنوا -

!! هشاب

دز ما هناشرس هب یا هبرض دش عطق شا هدنخ

! هیضار امتح نامام شابن نارگن -
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دوش الل دوب لا حم شدوخ متسب یم ار شناهد دیاب

ات هشاب ماوخیم تسین المز هکنیا هکاب دوب هغیص خسف یارب مروظنم -واال

ور ینک یم ادص نامام ونم ردام ًادیدج ارچ وت ًامود !! هشب تحار شلا یخ

؟؟ نامام هک ....حاالمه ردارب و رهاوخ ؟ تقو هی ینکن لد

یسح یب تیاهن اب مدرک ار میعس مامت هک ملوا هلمج ندینش زا شنامشچ

لا یخیب اما ددزدب مشچ نم زا دش ثعاب مود هلمج و دوب هدش داشگ میوگب

تفگ

شمه یدوبن هک وت ؟؟ هچ وت هب نامام مگب ماوخ یم همردام امود -

...واال هروخن هصغ مدرک رپ وتاج هدب !! هرن رد وهی تاراس هب یدوب هدیبسچ

؟ یچ اراس سپ ؟ ینک خسف ور هغیص یاوخیم اعقاو

شلطاب دیاب دش یم مومت شراک هک شرخآ بخ ؟ یچ اراس یچ ینعی -

رتدوز هشب تحار ادخ هدنب نوا ینک تمحز لوبق هرارق ؟حاالوت مدرکیم

! هگید هرب

شیاهمشچ ینارگن دیخرچ متمس وهب درک فقوت هدیشک یا هشوگ ار نیشام

؟ دوب هچ رطاخب

هرب؟ یرازب یاوخیم اعقاو اضرریما -

مدز یمهفن ارهب مدوخ

! هگید هرب دیاب منک شراکیچ بخ -هع

ود... ور اراس نیا هک وت هرب یاوخیم یچ هساو ... یتدوخرخ -

و یرب یم تدوخ هساو هتقو دنچ هیچ نک.... سب ...!! ماااااهرپ -

؟؟ یزودیم
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۱۴۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

؟؟؟ دش ینابصع ردقنا ارچ ... درب ارباال شیادص

هک مدید ! منزب یروک و یرک هب ومدوخ منوتیمن نوچ مزودیم و مرب یم -

!! شیاوخیم مگیم هک مدینش شیاوخیم مگیم

مه وا ارهب منک یم ساسحا مدوخ هک یزیچ و مدرک یم ش هیجوت دیاب

یارب طقف نم و دزیرگیم هنوگچ اراس هک تسنادیمن وا مدرک یم لقتنم

ود دیاب دشاب مه یزیچ رب رارق رگا هک تسنادیمن ما هدرک واتالش هب کمک

ورب دیمهفن ار تیمرحم نیا موهفم یتح مدید نم هک ییاراس !! دشاب هفرط

دیسر شا هفیظو هب طقف نم خالف

مدش هریخ شنامشچ هب یدج یلیخ

یتقو وات ِنم راتسرپ طقف موناخ اراس نیا !! ماهرپ نک شوگ بوخ -

هب طقف نوچ رود زادنب یدینش و یدید یچره هنم!! اب شتیلوئسم همرحم

طوبرم نم هب شیچیه میشابن مرحم هگید یتقو و هتیلوئسم نوا رطاخ

؟؟ یدیمهف ! ماوخ یم نم هک هیزیچ نیا و تسین

متمس هب دوش جراخ کراپ زا هکنآ زا لبق درک نشور ار نیشام فرح یب

دیخرچ
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!! یتدوخرخ یلو ... هشاب -

هب هک یتدم مامت یتح دهد ناشن ار شا یروخلد ات دزن یفرح رگید هناخ ات

دوب تکاس موش هناخ دراو و منیشب رچیلو یور هدش هدایپ درک کمک نم

درب باال یمک ار شیادص .. یگشیمه ماهرپ نامه دش دورو ضحم هب یلو

و تک زا نم تسد هدب بآ ناویل هی تسین یسک ؟؟ لزنم لها -

!! مداتفا لوک

نیا و دنتسه لزنم رد اهر و ردام دوب صخشم مدینش یم هک ییاهادص زا

یگنهامه اب طقف دهدب طاالع نمب هکنآ نودب اراس هک دوب یمراهچ ی هعفد

مد ار شیادص لزنم لها ماهرپ لوق هب تیور زا لبق دوب هدماین ردام

مدینش مشوگ

شراک هب تیچیه ینوغاد خی یوت همهفب هک هشاب هدموا اراس هنک ادخ -

!؟ یمندیآ

تفگ یدنلب یادص اب هدش رود نم زا عیرس

دموا رد مانوختسا یادص !! هگید وت ایب تدوخ شاداد یراد هک تسد -

دش هداد له ولج هب یلدنص هک مراذگب اه خرچ یور ار مناتسد متساوخ

رد مشچ دیدنخ یم و دوب هتفرگ اهار هتسد هک ییاراس اب هدناخرچ ار مرس

مدش مشچ

نوتندرک تیذا یارب یتصرف ره زا هک ورتکد یاقآ نیدرک شراکیچ -سالم.

هنک؟ یم هدافتسا

مدیسرپ دنت اوه یب

؟ یدادن ربخ زاب ارچ ؟ یدموا یک سالموت کیلع -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

یم ینتشاد  تسود شا هرهچ ردقچ دز یم دنخبل یتقو تفرگ رارق میوربور

دش

هتفر رتدوز امش یلو ماجنیا حبص تشه زا نم نیدادن ربخ امش هعفدنیا -

! مدزیم فرح نفلت اب مدوب طایح یوت االمن نیدوب

مدیسرپ عیرس تفگ مشوگ مد ماهرپ هک مداتفا مجالیت دای هب

؟ لخاد یدموا یک -

منک کمک مدموا دوز ننک یمن نوتیهارمه نتفگ مدینش االن.. نیمه -

هدمآ هک اهاردزوایوا فرح نآ هک ماهرپ مدوب یبصع ناشمادک تسد زا

مدرک شا خیلا وا رس هک دوب یصرح مباوج !!اما مناد یمن دوب

!! مراد هک تسد هدرکن -المز

هار ارهب یلدنص هک ینم هار رس زا تفگن یزیچ اما تفر او شتروص

و ردام مدورو اب داتفا هار هب مرس تشپ مارآ و تفر رانک مدوب هتخادنا

وا یارب هبوموم ار متیعضو ماهرپ و هتسشن لبم یور هک مدید ار ماهرپ

یصخش ارزا مراکفا و مدوخ ات دیسر منهذ هب هک یزیچ اهنت دادیم حیضوت

مدروآ نابز ارهب منک رود دوب تکرح ردحلا مرس تشپ هک

؟ تساجک اهر -

داد باوج هک دوب ردام

دروخ گنز شنفلت باال تفر ؟... یدروخ -سالوتم

هن راگنا شرانک نیتسشن هک هسب هدرک سالم ماهرپ مدرک رکف -سالم..هع

! مدموا منم راگنا
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داد باوج ییوررپ هکاب دوب ماهرپ راب نیا

نئمطم هریگ یمن شارب ور وت یاج سک چیه یلو همردام متفگ اباب سرتن -

.... سیسخ شاب

دوب تکرح رد ماهرپ و نم نیب هدش درگ و توهبم مردام نامشچ

مد هب وراج ! ااایب هشیم وررپ ریگن لیوحت دایز ونیا متفگن نم ردام امرفب -

! هدموا

بل ار مدرک فذح هک یا هملک یا هرخسم دنخبل هکاب ماهرپ رادانعم هاگن هب

دنک اتغالف مدرک مخا !! خاروس وت تفگ هدز

نیشب ایب یداسیاو اجنیا ارچ ناج اراس -هع

ناشن لمعلا سکع عیرس دش ثعاب ثحب ندش ضوع و اراس هب ردام هجوت

مهد

ما هتسخ یلیخ باال مرب نک کمک ؟ایب ماهرپ -

همه حاال هک نآ هب هیبش تسرد و تخادنا اپ یور اپ هدز لبم ارهب شا هیکت

تفگ تسوا تسد مزیچ

یشن هتسخ هگید نک یعس زاحاال یلا عبانج ناجرسپ ور... اقآ عوهوا -

!! نوریب تمرایب کورور نوا زا هگید راب دنچ هرارق بش ات نوچ

مرادن هلصوح ماهرپ وشاااپ -

توکس #دس_

۱۴۶_ تراپ #
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هب شا هجوت مامت هک اراس دشو دنلب مه ردام یادص مدایرف یادص اب

دیشک ینیه هدیسرت دوب دوخ ردحلا شتسد یشوگ

روخب ییاچ هی مه وت دایب باال شسفن رازب بخ نیشب هقیقد ؟ود ردام هتچ -

باال!! ورب دعب

داتسیا هدرک مخا ماهرپ

! میرب ؟... ینزیم داد ارچ بخ هشاب -

دوب اراس نارگن هک ردام یادص اهنآ زا ندش رود اهو هلپ هب ندش کیدزن اب

مدینش ار

؟ ناج اراس یبوخ -

دوبن اجنیا مساوح ال.. صا دیشخبب هلب.. -

دزیم فرح مشوگ خیب هک دوب ماهرپ مارآ یادص مه زاب

!! تنوج  شون ... یدروخ -

متفگ کالهف

؟ یگیم یچ -

!؟ منک یم تیلا ح نوشزا میشب رود باال میسرب رازب -
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اب درد رطاخب درک یم زگزگ هدیشک ریت هک ار میاهاپ و متسشن تخت یور

شتسد داتسیا مپچ تمس و هدز رود ار تخت ماهرپ مدیشک باال تسد کمک

متفگ تفر مپچ یاپ تمس هب هک

... دعب منک ضوع سابل رازب -

؟ هراد قرف یلیخ تنوخ و نوریب حاال هک -هن

متفگ مدیشک یم نوریب منت ارزا تک هک ردحیلا

ومدوخ مشوپیم مرگ یدایز سابل هنوخ وت مزغم هب هدروخ هبرض بخ -هن

!! منک یم چیپ وتپ

دیدنخ دنلب یادص اب

!!ح تزغم هب دروخ مکحم فده هب دز تسرد دوب تقح مرگ شمد هک نوا -

؟ دموا شاجرس تلقع ؟ تشاد مه یا هدیاف اال

متسناد یم مه دیاش دز یم فرح هچ زا مدرک شهاگن هتفر باال یاهوربا اب

دوب هدرک هنخر مه مدوجو رد مدوخ ندز یمهفن وهب یهجوت یب تداع اما

مه تفگ یم ماهرپ هک روطنآ اما متفگ یم غورد مه مدوخ هب یتح وحاال

!! متشادن ار شراظتنا و مدروخ اج دیاش دوبن

نم یایب نییاپ یرب ؟باال ممهفیمن منم یمهفن هب ینزب وتدوخ یدرک رکف -

هن..!! نوا یلو شیاوخیم مگیم

تفگ یم راد روظنم و دیکات اراب تاملک دش دنلب شا هدنخ یادص هرابود

یچ! یدرک رکف ! شرپ وت یدز یدرک یلحم یب یروطچ مدیمهفن یدرک رکف -

وت هب شساوح ال صا هراد قرف شلدم رتخد نیا اباب ؟ هشیم تچیپاپ دایم ؟

....حاال دیمهفن ال صا درکن هجوت تندرکرهق ثمالً لدم نیا هب هرذیا ! دوبن
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یم ! یدز داد یروجنوا هک تدنوزوس نانچ شیهجوت یب هک !وت وگب وت

ایهن؟! شیاوخ

درسنوخ مدرک ترپ شتمس ارهب تک تسا توافتم وا تسناد یم مه ماهرپ

متفگ

!! سرب تفیاظو هب دوخیب یارکف نیا یاج -هب

چم و وناز ریز تسد ود واب تخادنا زیم یور ار متک تفگ یمکحم ی هشاب

درک تسار مخو ار ونآ تفرگ ار میاپ

!! هنووید شاوی خآاآآ -

!! تکاس امش منودیم ومفیظو نم -

و مشکب نوریب شتسد اپزا یمنداد هزاجا متسوپ یسح ویب ناوختسا درد

درکیم هدافتسا مرازآ یارب تصرف زا وا

!! یناور تهب تنعل ....!! مااااهرپ -

ندرک هجنکش ردحلا کمک یاج هب هک دروآ یمن مه شدوخ یور الهب صا

تفگ یتقو دیسر یم شراک هب درسنوخ تسا نم

ادخ نشب عفلا تزغم یاه بصع هشیم ثعاب درد !! هیعیبط شابن نارگن -

؟؟ ینکب یطلغ هچ دیاب یدیمهف هنکن یدید هچ ور

**************
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نامیشپ هکنآ زا لبق شندش زاب ضحم وهب متفر هناشن رد تمس ارهب باتک

ما هکوش شریوصت و اراس دنلب غیج یادص هک مدرک ترپ شتمس هب موشب

ارچ وا مدرک یم شهاگن جاو و جاه !! دروخ شیولهپ هب مکحم باتک و درک

زا ییاو هدارا یب !! دوبن رد تشپ ماهرپ رگم ندز رد نودب مه نآ دمآ لخاد

شاک ! مدوب هدرک ثکم یمک شاک دش... جراخ مناهد زا هتساوخرب ما هنیس

باختنا یرتکچوک باتک لقادح ای مدوب هتفای یرتهب هار ماهرپ ندز یارب

یم رتمک باتک دروخرب تدش ات دوبن دایز ردقنا متسد برض شاک ! مدرک یم

و دنلب یادص یتقو تشادن یا هدیاف اه شاک نیا زا مادک چیه دش!

درک مجراخ کوش زا ماهرپ ضرتعم

!!... ریما یدش هنووید ... یلع -ای

مخ و هتشاذگ ولهپ یور تسد هک اراس ی هدز کوش ریوصت زا ماهرپ یادص

متفگ ظیغ اب هدرک هاگن شتروص هب درک میادج دوب هدش

؟؟ یدوبن رد تشپ وت هگم -

تفگ شروضح هب هجوت یب دوب هدش مخ یمک اراس تمس هب

؟؟ یدز مکحم ردقنیا یچ هساو ؟ ینک مصقان یتساوخیم !! ضرم -

تشادرب نیمز یور ارزا باتک و درب تسد

؟؟ رجآ ای هباتک نیا -

مداد رارق بطاخم ار اراس شفرح هب هجوت یب

؟ هبوخ -حتلا

یخرس هب شتروص تسوپ هدش مهرد شتروص یمندمآ نوریب وا زا ییادص
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یم مه ارهب شنامشچ ما هداد وا هب هک تشاد یدرد زا ناشن هک دزیم

هتفرگ هریگتسد هب تسد تفر یم بقع بقع حتلا نامه ورد درشف

مدرکیم ادج مدوخ نت رسزا تساوخ یم ملد تفر نوریب قاتا زا تکاس

... یااو ... یااو -

!؟ یدروآ شرس هچبالیی منیبب مرب ؟؟.... مووناخاراس -

اما منک شضوع متسناوت یمن ماو هداد ماجنا هک دوب یراک مدوب ینابصع

مدیشک دایرف شرس منک خیلا متسناوت یم هک ار مصرح

ات اراس وت؟ یداتسرف ونوا ارچ دموا رد تشپ زا وت یادص !! منیبب اسیاو -

!! دایمن لخاد هک هنزن رد

داوخیم تفگ دیسر وهی مدرک !!ردوزاب یدرک یطاق وت هچ نم -هب

وت!! ورب متفگ منم هنک یظفاحادخ

!! یریمب ... ماهرپ یریمب -

توکس #دس_

۱۴۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هناشن ار مباصعا میدوب هتشگرب هک ینامز زا مدوب ینابصع ماهرپ تسد زا

هار رد هک ییاه فرح رطاخ هب هک ردقنآ تشاد یمن رب تسد و دوب هتفرگ
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بش ات تسین المز مرادن شمز ال رگید متفگ و مدیپوت اراس هب میدز تشگرب

دورب دناوتیم و دنک ربص

هب مروز طیارش نیا رد شاک ما هدز ار وا ماهرپ یاج هب مه حاالزاب

ییاهادا نآ اب نک درخ باصعا یاه شمرن نآ ماگنه ات دوب هدیسر شدوخ

مدوب هدیسر ار شباسح دروآ یم رد هک

؟؟ مشاب هدرکن شراکان نیبب ورب یداسیاو ارچ -

ار ردام یادص هک دوب هدشن رود مدق دنچ زونه دش جراخ قاتا زا تعرس هب

مدینش

؟ ماهرپ ؟ یتسشن اجنیا ارچ مزیزع اراس ؟؟... هدش یچ -

!! هدرک نوج شون وریما تسد هبرض تسین یزیچ -

؟ تشادن ناکم و نامز یخوش !! ماهرپ یسانشن تقو نیا زا یاو

؟ شیدز یاو... -یا

!!... شدز اضر ریما ادخب -هن

عاضوا زا ردام ندرک ربخ اب عضو هچ نیا یتسین کشزپ وت رگم وگب رخآ

شغارس وهب مزیخرب متسناوت یم شاک ما!؟ هدز ار وا دمع هب رگم تسا

متشادن ار شندید یور متسناوت یم اما یتخس هب حاالهک مورب

دایرف یادص و دروخ راوید هب برض هب دوب زاب همین ات زونه هک یرد ناهگان

دش دنلب دمآ تخت رانک ات تعرس هب هک ردام

؟ ینک یم یطلغ هچ همولعم چیه -

مدرب ارباال متسد ود میلست حتلا هب
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دش هابتشا !! مدزن دمع هب تدوخ نوج هب نامام نک... ربص نک ربص -

! اراس هب دروخ ماهرپ هب منزب متساوخیم

دش رتدنلب شیادص

؟ مدب ونوشباوج دیابن ؟ هرادن اباب هنن ماهرپ هگم ؟ هنکیم یقرف هچ -

اراس مبوخ مبوخ و اراس هب ندش کیدزن و هنیاعم یارب ماهرپ رارصا یادص

متفگ ردام هب سمتلم دیسر یم مشوگ هب

هشیم تیذا هشابن اهنت ماهرپ اب ورب !! راذن شاهنت ...ورب نامام ادخ وروت -

!! هشاب ... وگب نم هب تساوخ تلد یچره ایب دعب

هب یهاگن درک بجعت هچ زا دشیم رت تام شا هرهچ هظحل ره ارچ مناد یمن

تفر نوریب عیرس و تخادنا رد هب دعب و نم

... نییاپ هرب منک یم شکمک مدوخ !! ناج ماهرپ نک ربص -

... نییاپ هرب اه هلپ زا هشتخس هشکب زارد مکی ییاهر قاتا شنیرایب -هن

یمن دوبن ملد یوت لد دش تکاس اج همه دعب و مدینش ار اهر قاتا رد یادص

اجک چیه راگنا اراس هراچیب !؟ منکب دیاب هچ ما هدرک هک یطلغ اب متسناد

دوب هدماین ال صا زورما شاک تشادن دوجو تینما رتخد نیا یارب

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

؟ یدرکیم یطلغ هچ تعاس ود سپ ... کشزپ نگیم مه وت -هب
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هنیاعم هسرب هچ مشب کیدزن شهب تشاذن الً صا نم! ردارب منک راکیچ -

! هشاب هدشن شیزیچ منیبب منک

؟ هبوخ شلا ح تفگ اجنیا دموا یتقو ارچ سپ -

غارس دموا هک مدعب درک تحارتسا اهر قاتا وت مکی طقف ! منود یم هچ -

تفر مشدعب وت...

هدمآ یظفاحادخ یارب هک ینامز مدوب هدرک عمج رتشیب ار مساوح شاک یا

رارصا شدوخ اما تسا هدماین اج زونه شلا ح تفگ یم شیور و گنر دوب

بقال هک یتیعضو نیا حاالاب دورب رتدوز هچره دیاب و تسا بوخ هک تشاد

شردام زا درادن ردپ یتقو ؟؟ دنک یم هچ ما هدینش ردام زا شا هرابرد ً

ردقچ مناد یمن مه نآ هک تسومع رتخد کی شراک و سک مامت و تسا رود

اما مریگب سامت ابوا دیاب دنک؟ یم هچ دتفیب شیارب یقافتا رگا دراد روضح

وا زا متسناوت یم وات متشادن ار شندید یور دمآ مقاتا هب هک ینامز یتح

: تفگ یمن مدوب هدرک یهاوخ  ترذعم یتقو شاک یا مدیدزد یم مشچ

دوبن هک دمع زا هرادن یلا کشا -

هک وا هن مدوب فرط زارد نابز مدآ کی اب شاک دوب هتفگ یهاریب دبو شاک

مه ار شقطن تکرح نآ اب هکنآ هب دسرب هچ دنزیمن فرح یعیبط روط هب

ما!! هدرک روک

؟ یچ هشب شیروط هگا -

! هئوت اب شتیلوئسم یچیه -

هک ما هدرک شهاگن مخا مااب هدرک رکف دنلب هک مدیمهف ماهرپ باوج زا

درب باال تسد عیرس

مه شتیلوئسم هگید هتمرحم زونه ... هشاب ... شاداد هشاب -
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!! هگید یتفگ ونیمه .... هئوت اب

تفگ مارآ و دیشک ولج ار شدوخ یمک

؟ یداد نادجو باذع -

مدش رجفنم هرابود نم و

رتخد رس هچبالیی یرخآ زور !؟ یدرک راکیچ نیبب ماهرپ هنک تتنعل ادخ -

! مدروآ مدرم

دوب هدننک هناوید تاقوا یهاگ شا یدرسنوخ

نک!! ناربج شارب حاال.... بخ -

؟ دایمن هگید و هتفر حاالهک منکب یطلغ هچ -

تفگ یسنج دب حتلا هب

!.. شلا بند ورب وت دایمن نوا -

توکس #دس_

۱۴۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مدز دایرف ینابصع و مدرک هراشا میاهاپ هب
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!!! تیعضو نیا -اب

ورب هگید هتفه هس ود حاالهن بخ !؟ یدش لیلع راگنا یگیم یروج -هی

؟؟ مووه !!... هشب مک تنادجو باذع هک هدب شهب مداهنشیپ هی شغارس

مدرک شهاگن ما هدشن یشحو گرگ کی زا رتمک متسناد یم هک ینامشچ اب

تفگ هرابود هک

تتسد زا یراک حاالهک نیبب نک... ما هراپ دعب ومداهنشیپ مگب رازب ؟ هیچ -

هار هبور هک مدعب !! سرپب وشلا ح ریگب سامت روخن شوج و صرح دایمن رب

منوا یاوخیم تسیپیات یتفوک رتفد نوا هساو هک ...وت شندید ورب یدش

!! هگید اجنوا دایب وگب بخ راک لا بند هریم ادرف زا هتفر اجنیا االزا متحا هک

ماهرپ هب هک ردحیلا جیگ یتلا ردح دناشوپ ار متروص مامت مخا یا هظحل

طاالع نودب نم اب تیمرحم دوجو اب ینعی مدوب اراس رکف رد مدرک یم هاگن

زا ًابیرقت هک وا دریذپ یم مهدب راک داهنشیپ وا هب ؟!..رگا تسا راک لا بند زاب

!! تسیرارف همه

؟ دوب دب هیچ -

متفگ یلو دوب هدشن زاب ممخا

منک ادیپ راک شارب !! هنیمه ترمع وت یشاب هدز تسرد فرح هی ًاقافتا -هن

!! هنک لوبق هگا هتبلا هناربج نیرتهب شدوخ

تفگ و دیبوک مه ارهب شناتسد

.. نومراک غارس میرب دش... حاال نااااهآ -
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مدرک هاگن شیاهتسد هب هتفر یا هرغ مشچ

!! ینزیمن نم هب تسد -

یکی !؟ امتسین اراس نم مهدعب یراد یپارتویزیف هسلج ادرف سپ اباب ورب -

!! مشاب هتفگ یروخیم اتود ینزب

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

اراس) )

نم!! زیزع شاوی ... یاآ -

میولهپ یور مامت یمحر یب اراب دامپ و دوب هتسشن تخت یور میور هب ور

دادیم ژ اسام

...؟ هتشاد مه یبوخ رثا هچ -

زیررس دوب هدش رابنلت منورد شراتفر و نارماک تسد زا حبص زا هک یصرح

مدرک خیلا وا رس هدش

تاعارم هرذ هی هک مه وت هنکیم درد مه هدش دوبمک ؟مه هبوخ شاجک -

! ینک یمن

دش رتدیدش شتسد راشف و دیدنخ

! مگیمن هک ونیا -
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.. مورآ .. خااآ -

هدرک لقتنم مه وت هب وشم کال هکیت مگیم ویفیرش مناخ هراسخر ِمزیزع -

یدموا یتساوخ یم ممحر لد مه یلیخ نم نمض ...رد هگید هیبوخ رییغت

... ینکن هآونهلا متسد ریز حاال هک هنومب بش ات یرازن ینزب دامپ هی هنوخ

!! اااه هدروآ سناش یلیخ هرتکد نیا نومدوخ یلو

متفگ مدرد یزا نهلا یادص اب

؟ ارچ -

!! دوب هدش میقع نوا هب دوب هدروخ هگا بخ -

ووا مریگب ار ما هدنخ یولج متسناوتن اما مدرب ار شمان دنلب یادص اب

داد همادا رتشیب

هنرگو یشاب شرانک وت شرخآ ات دیابن هک رکش ار ادخ طقف .... ادخب -واال

خاال نیا اب هتسَج هعفد نیا مه هرتکد نیا !! شباصعا نیا اب تتشک یم

! هشیم میقع شرخآ هنارماک نیا غیت مد هدیم وشدوخ هرابود شدوخ شق

مدنخب منوتیمن هنکیم درد ولهپ ...خآ اهر نکن -

یادص هک دوب هتفرگ دز یم اهر هک ییاه فرح رطاخ هب هدنخ زا میادص

متفگ اوه یب شرامش ندید واب متشادرب ار یشوگ دش دنلب ما یشوگ گنز

!! تسا هداز -حالل

؟ تسرتکد ؟ یک -
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مدیزگ بل دوب هتفگ شا هرابرد هک هلمجیا رطاخ هب

! نارماک اباب -هن

ما هدنز ... نوغاد یدشن قفوم وگب هدب باوج بخ -هع!!

مدیدنخ هرابود

هنکن جل هشن تحاران وهی هگیم یچ منیبب مدب باوج رازب نکن تیذا اهر -

!! هغیص هساو

نتسش یارب و تشادرب ار دامپ تساخرب شیاج وزا تفگ یا هدرک طلغ

ار یشوگ میادص ندرک فاص زا دعب تفر هناخزپشآ تمس هب شیاه تسد

متشاذگ مشوگ یور

-سالم

دیسر مشوگ هب شا یدج و مکحم یادص

؟ هبوخ -سالمحتلا

امش.. منونمم هلب -

؟ یتفر یتشاذگ اجک -

هک رابنیا ؟ تسا راکبلط نم زا هک هدش هچ زاب متفر او دوخ رد شدنت نحل زا

مه متش و برض دروم هزات ما هدرک یظفاحادخ وا زا ومه هداد طاالع مه

مدیسرپ تسشن مدوجو رد شنحل زا هک ینارگن اب متفرگ رارق

؟ نارماک یاقآ هدش یزیچ -

تفگ ینارگن یمک اب هارمه دیاش نحل نامه اب

نم هگم !؟ هشاب هدشن یزیچ هنیبب هنک تانیاعم ماهرپ یتشاذن یچ هساو -
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ماهرپ اباب ؟ یچ هشب تیروط هی هگا هنم اب تتیلوئسم اجنیا متفگن وت هب

! مسانش یم هک هیمدآ نیرت نئمطم

زورما و دوب شندرگ هب هک یتیلوئسم !؟زا دوب نیا زا شا یتحاران سپ

یبصع رتکد بناج هب یمارتحا یب ای دوب راکبلط حاالزاب هدروآرد ار شدنگ

شسامت زا ارچ مناد یمن هکنآ اب شتسد زا یص خال یارب دوب هدرک شا

متفگ مدوب لا حشوخ

هعجارم کشزپ هب مدوخ نم نشاب امش بقارم دیاب نوشیا یلو دیشخبب -

مدرک

دیسرپ عیرس دادن ار مفرح همادا هزاجا

؟؟ بخ -

؟ دوب هتفرگ سامت تعاس نیدنچ زا دعب ارچ سپ دوب مهم شیارب اعقاو

تسین یزیچ نتفگ -

؟ تسین یزیچ ! نیمه ؟ یزیچ ... ییوراد -

توکس #دس_

۱۴۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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؟ تسین یزیچ ! نیمه ؟ یزیچ ... یوراد -

متفگ تلا جخ اب دوش تحار شلا یخ هکنیا یارب

! یدوبک و درد عفر یارب نداد دامپ -هی

راچان هب دماین رد وا زا ییادص و تشذگ هیناث نیدنچ اما دش هچ منادیمن

مدرک شیادص

؟ نارماک یاقآ -

... سپ -

نیا هب هک درک ات ادص نیا اب روطچ دوب شدوخ درک رییغت شیادص ارچ

دش؟ راد شخ و هتفرگ تعرس

لا متحا دصرد کی نک رواب .... اراس مفساتم اعقاو نم... ؟ هدش مدوبک سپ -

دز یم رد هشیمه نم طیارش دوجو هکاب یسک اهنت لخاد یایب وت مداد یمن

! یدوب وت

یم سح شیادص رد تدش نیا هب راب نیلوا یارب هک یگدنمرش سح زا

مدیدنخ مدرک

! دینکن رکف شهب هگید مه امش ات مندزن رد همیرج باسح هب نیرازب سپ -

رایتخا یب دوب هدیبسچ نم هب راگنا مدینش یم حضاو ار شیاه سفن یادص

درب ادصباال ناهگان مداد هلصاف مشوگ زا یمک ار یشوگ

نیچمه ندزن رد هی رطاخ هب هک متسپ و درمان دقنا ؟ یدرک ضرف یچ ونم -

؟اااه؟ مرایب ترس بالیی
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دیاب روطچ حاال دنکب یتشادرب نینچ مدرکیمن رکف مدرک توکس هدش لوه

!! تشادن راتفر تابث مدآ نیا مدرکیم شتسرد

... طقف نم... روظنم -

هچ رهظ زا هنودیم ادخ ؟ ینیبیم یچ ونم ما؟ یرونوج هچ یدرک رکف -وت

رطاخ هب متفرگن سامت اتاالمن ینیبیم هگا ! تمدز هتساوخان هک ما حیلا

درک یم تنیاعم هگا همهفب متساوخ یمن دوب هدیبسچ مهب هک دوب ماهرپ

مماهرپ و هداتفا یدب قافتا هدرکن ییادخ ممهفب هکنیا ای یدش یم تیذا

... هسانشیمن هکنوا وروت مسانشیم نم ...! یدرک رارف ارچ هک رکف هب مزادنب

؟ مدرمان ردق نیا نم یگیم حاالوت

هدرک رکف متیعضو و نم هب تدم مامت مدیشک تلا جخ مراکفا و مدوخ زا

نارگن ردقنیا حاالهک یتح متفرگ یخوش ار شباصعا واو راب ره نم و دوب

میارب میوگب متساوخ و تسا هتفرگ سامت فیلکت عفر یارب مدرک رکف دوب

شرت ینابصع ما وطالین توکس منک مامت ار هملا کم دوز و درادن یتیمها

درک

وت... هک مدب ردقنیا نم منزیمن فرح ابوت نم هگم -

متفگ هدرک دنلب ادص متقادص مامت اب لصاتسم

... دوبن نیا مروظنم مروخیم مسق -

مداد همادا هدرک یثکم

هک هنیا مهم تسین مهم مارب دینودب هک شمریگب یخوش هب متساوخ -

! متشادن یدب روظنم ادخب ... دیدزن دمع زا منودیم

دمآ یمن طخ فرط نآ زا ییادص چیه
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دیشخبب ... نارماک یاقآ -

مدز داد و مدش ینابصع ارچ وهی.. منودیمن ... ماوخ یم ترذعم -

نیا ناشی هناخ رد شلا وحا و زاحلا نآ دوب هدش بیجع زورما ردقتا ارچ

یهاوخ ترذعم هک دوب ؟وا دوب شدوخ مدرک یم رواب دیاب ؟؟ شسامت زا مه

هبرض نیا اعقاو راگنا تسا دنلب تاقوا رثکا هک ییادص رطاخ هب مهنآ درک

ره وحاالزا دوب هدرک شا هدنمرش یدایز دوب هدز نم هب هک یا هتساوخان

هنینامط واب مارآ یادص درک یم هدافتسا شا یگدنمرش عاالم یارب یشور

دروآ دوخ ارهب مساوح هرابود شا

ماوخب مرادن وشطیارش ال صا هک ینودیم ... اراس شاب تدوخ بقارم ًافطل -

ًافطل هنم وتاب تیلوئسم مه تیمرحم ندوب اجرباپ نامز ...ات تندید مایب

ینارگن زا راذن ! هربب مباوخ ابش راذب !! هشاب تحار ملا یخ رازب شاب بقارم

؟ هشاب ... مشب هنووید

یزیچ نآ دیابن ادص گنهآ نیا !! تسین تسرد !! دشاب نیا تسناوت یمن

یتح ارچ ! دیایب مندید هب دناوت یمن ؟ تسا نارگن منک یم رکف نم هک دشاب

؟ تسا هدرک قرف دنزیم ادص ار ممان هک ینحل

؟ اراس هشاب -

ی هشاب طقف راچان وهب مدوب هتفرگن یلبق مجالت ارزا شروظنم زونه

متفگ  یمارآ

ریخب بش شاب تدوخ بظاوم . نونمم -
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دش؟ لا حشوخ ارچ مدش شنحل رییغت ی هجوتم

نوترادهگنادخ ریخب بش -

هتسشن تخت یور تسدب یشوگ درک عطق ار سامت و تفگ یمارآ ظفاحادخ

؟ مدزن فرح ارچ ؟ مدرکن تحار ار مدوخ ارچ مدوبن اجنآ الً صا اما مدوب

؟ات یشابن لوئسم رگید ات نک تحار ار نامیودره هلمج کی اب متفگن ارچ

ناکت !؟ یربب نیب زا مه ار یا هتخادنا نم ی هنیس هب هک یدرد نیا دیاش

ممشچ یولج اهر هرهچ دنادرگزاب مقاتا هب ارم ممشچ یولج یزیچ ندروخ

دش رهاظ

نیا تفگ یچ ؟ هدش یچ زاب منک یم تادص یه هتعاس !!ود ییاجک -

؟ یدش یلکش

مزغم دوب نکمم هظحل ره تساوخ رب مناج قمع زا اما متفگ یمارآ یاو یا

دوش یم رگم !؟ مشاب هدیمهف تسرد رگا هتبلا دشاپب مه زا ندیمهف نیا زا

رتدوز ارچ مدنارذگ ارابوا هام هس هب کیدزن ... اادخ یاو ؟... مدرک هچ نم

نیب هرذ ریز ار شنونک ات دروخرب نیلوا وزا منیشنن اجنیا حاال هک مدیمهفن

قداص هب یپ رتشیب هظحل وره منکن شا یسررب مدوخ یارب و مراذگن

دشاب هداتفا یقافتا رگا ابوا!! مدرک هچ .... مربن مدینش هک ییادص نت ندوب

هک مدز لوگ ار مدوخ مدز یمهفن ارهب مدوخ مدرک سح هک راب ؟ره منکچ

هتخوس مرابجا یارب شلد تسا هتخوس شراتسرپ ِنم یارب شلد امتح

ال صا !!! دوب هچ یارب شا هجوت همه نیا سپ دشاب روطنیا رگا ...!! تسا

نم هب تساوخ یم هک منک سح دیاب ما؟ارچ هدرک راتفر هنوگچ نم رگم

تسرد رگا دمهفب یفیرش هراسخر رگا یاو ؟ ممهم شیارب هک دنامهفب

؟؟.... ما هدرک هدافتسا ءوس شدامتعا زا دمهفب مه ووا مشاب هدیمهف
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۱۴۹_ تراپ _ همادا #

هب ور درد زا هداتفا نارود هب مرس متساخرب میاج وزا متفگ یمارآ یاو یا

مدید ار وا هرابود هزات نم دشو هارمه نم اب مه اهر دوب راجفنا

؟؟ دوبن نارماک هنکن اراس دوب یک -

دیسرت مه وا متفگ یمارآ ی هن

؟ دوب یک سپ -

دناخرچ دوخ تمس وهب تفرگ ار میاه هناش هک مدوب قاتا زا جورخ ردحلا

دز دایرف

... هنکن ؟ دوب یک نزب فرح -

هدیسرت مه وا هک دوب حضاو اما دوبن نئمطم دیوگب تساوخیم هک یزیچ زا

تسا

؟؟ وگب یزیچ هی یتنعل ... دوب شدوخ هنکن -

متفگ هتفر لیلحت یادص اب

هیک؟ شدوخ ؟ شدوخ -

درک کچ ار میاهسامت و دیشک منازرل تسد ارزا یشوگ و تفگ یدنلب هَا

توکس #دس_

۱۵۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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؟ تفرگ سامت دوب نارماک اعقاو ... هنارماک هک نیا -

مداد ناکت دییات ینعم اراب مرس

؟ تفگ یچ ؟ هدش یچ ! یرادن ور هب گنر ارچ یپ -

هب زگره رگید مدوب هداد لوق مدوخ هب منک شلر تنک متسناوتن داد خر ناهگان

ار مناوت دروخ یم خرچ مرس رد هک یریواصت دشن اما مسرتن تدش نآ

هرابود مهاوخ یم هک ینامز تسرد مه نآ داتفا یم قافتا دیابن تفرگ

اب هتخیر ورف قاتا طسو و هدیبوک مرس یوت مکحم ار مناتسد منک یگدنز

و دنادب نم زا یزیچ چیه یسک چیه تساوخ یمن ملد متسیرگ دنلب یادص

هدش هتسباو ...رگا مدرک هچ ابوا ...نم دیابن هک تساوخ یم یزیچ حاالوا

شهام دنچ زا رتشیب هک تیمرحم نیا ...اب مزیرب مرس هب یکاخ هچ دشاب

شا یگدنز تسا نکمم وحاال مریگب ار شناج دوب کیدزن منکچ تسا هدنام

یب ردقچ هک یاو منک؟ هچ مشاب هدرک بلج ار شا هجوت منک....رگا بارخ ار

راختفا مدوخ هب ردقچ .... مدشیم کیدزن وا هب مدوخ رطاخ هب ساوح

هب هک متفریذپ ار تیمرحم ال صا ارچ ادخ یاو مسرتیمن وا زا هک مدرکیم

؟! موش یخلا یب ردقنیا شرطاخ

و درک لفق میاه هناش رود ار شیاهتسد دیشک شوغآ هب ارم و تسشن اهر

ار مرمک تشپ شتسد دنک ممارآ درک یم یعس هدش هچ دنادب هکنآ نودب

داد یم ژ اسام

مدآ نوا سرتن مینکیم شتسرد هک هدشن یزیچ رتخد شاب مورآ ... سیه -
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!! تسین یدب

مشاب هتفای یهانپ هکنیا هب هیبش تسا هدیمهف مدرک یم سح ارچ مناد یمن

مدرک ناهنپ ششوغآ اررد مدوخ

... اهر منک راکیچ ... متسه هک نم یچ؟ نم -

مینکب شارب یرکف هی دعب ات نکب وتیرادازع نک.... هیرگ ... یچیه -

متفگ ما یغیج غیج یادص واب مدز شا هنیس هب یتشم یصرح

... شیگدنز ... مدرم ... نووج ... هراد هانگ هنووید -

! هتساوخ شدوخ نوا ! هرادن نک رواب ! هرادن -

ریصقت ... دوب نم ریصقت .. هنودیمن ونم ... تیعضو هکنوا -

نم... ... دوب نم

.. مورآ .. مورآ ... سیه -

یتلا وح دروخ یم ناکت هدارا یب مندب اما مدرک هیرگ ردق هچ مناد یمن

هب درک دنلب مه ار نم هتساخرب اج زا اهر هک مدوب هتفرگ هکسکس هب هیبش

وتپ ارم هشیمه لثم ووا دوب هدش مدرس مدیشک زارد تخت یور شکمک

درک یم شزاون ار میاهوم و هدرک چیپ

************
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نایم نتشگ ردحلا متشاذگ زیم یور ار وراد فرظ و متسشن یلدنص یور

مدینش مرس تشپ ارزا اهر مارآ یادص هک مدوب اهوراد

؟ یاوخیم یچ -

!! یچیه -

؟ یزیریم مه هب ونوا یچ هساو سپ -

مباوخب ماوخ یم یزیچ هی هربیمن مباوخ -

!! تسین درگن مدرک عمج -

تفگ هک مدرک شهاگن مشخ اب مدیخرچ بقع هب عیرس

یاج !!حاالهب هشب تحار ملا یخ مدرک عمج منم یروخیمن هگید مدیمهف -

؟؟ یدروخن هگید وتبلق شپت صرق ارچ وگب یشاب راکبلط هک نیا

هک ییادص واب متشاذگ مناتسد یور زیم یور ار مرس و مداد له ار فرظ

متفگ دوب هدش مب یمک مرس یریگرارق حتلا رطاخ هب

مروخب تسین المز هگید منوا مدرک رکف ... منودیمن -

تشاذگ زیم یور بآ یناویل اراب لونارپورپ هتسب

یریم باوخ باوخب دعب روخب -

مریمن باوخ نیا -اب

.. روخب تبلق یارب ! ورن بخ -

مدرک ضوع ار فرح
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هشیم رجفنم هراد مرس -

؟! ینکن هیرگ ردقنیا یتساوخ یم -

رس مهدب ناج شمشچ یولج دوب کیدزن دوب لا یخیب و درسنوخ ردقنیا ارچ

مدرک دنلب

؟! نکب وتیرادازع یتفگ یدوبن -وت

ینز دوخ تعاس ود هلمج هی رطاخ هب متسنودیم هچ یلو .. متفگ بخ ارچ -

؟ ینک یم

هک تسا هدش هچ درک یم رکف !!وا هلمج کی رطاخ هب دوب یچ شروظنم

یمدنک ما هرخسم شرطاخ وحاالهب متسناد یمن نم

؟؟ هلمج مودک -

و تسناوتن اما درک ار شیعس مامت دروخ یم ناکت بترم شتروص الت ضع

دیدنخ

یداتفا زور نیا هب هک یدینشن ونومه هگم !! هگید فورعم ی هلمج نومه -

؟ هبنج یب

متشاذگ مناتسد یور رس هرابود کالهف

الً صا یبش فصن هک نزب کر وتفرح .. اهر هشیمن زاب هگید مامشچ -

مرادن ندز سدح هلصوح

مراد تسود -

مدیدنخ

زا رازب اهر مروخیمن وصرق نوا االن یلو مراد تسود منم هشاب -
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... بش ادرف

تعاس ود دوبن المز یدوب هداد یخلا یب دقنا نم لثم منوا باوج هگا -

ینک یراز هیرگ

یگنز منهذ رد شا یلبق ی هلمج هک مدوب شا هلمج ینعم شزادرپ رکف رد

دروآ رد ادص ارهب

وا؟ درک یم رکف اهر

ریت هتفرگ درد تدش هب مرس تشپ دش ثعاب هک مدرک دنلب تعرس اراب مرس

؟ دشکب

-خآ...

مدنادرگرب یلبق یاج ارهب مرس هرابود متشاذگ مرس تشپ تسد

هنووید ... هتفگ نم هب نوا ؟؟...هک اهر یدرک یخلا یچ ...وت ااایادخ -

!! مشب تحار نم ندیمن مه تافش

توکس #دس_

۱۵۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هقیقش یور ار شناتسد تفرگ رارق مرس تشپ و تساخرب هک مدش هجوتم

درک نداد ژ اسام هب عورش و تشاذگ میاه
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؟ یتفرگ شیتآ یروجنیا ارچ سپ یدینشن ونیا ،هگا وروت ای هدب افش ونم -

دوبن تساوح نوچ هک مدعب هدیرپ تهب یکلا یرخآ زور یتفگ هک حبص زا

هک شیلبق یاهراتفر زا هتبلا !! تسه یربخ هی مدش نئمطم هگید هدز داد

ور دنپسا و وباتک نوا و زورما یلو دوب هدش مریگتسد ییازیچ هی یتفگیم

یچ سپ مراد تسود هتفگن هگا وگب درک...حاالوت منئمطم شندش شیتآ

؟ یداتفا زلو زلج هب هزات هام هس زا دعب هک هتفگ

!! دوب یروجی طقف منود یمن -

.. هباصعا ور تادص یروجنیا وگب دعب نک دنلب وترس -

مدرک دنلب ار مرس

بخ...؟؟ -

؟ مشاب هدرک هابتشا دیاش منود یمن ال صا .. یچیه -

؟ تفگ یچ وگب ؟ مشاب هدرک هابتشا دیاش یگیم االن یتشک وتدوخ -

هی دوبن هشیمه مدآ الً صا دوب یروج هی یلو مدیمهفن تسرد شتسار -

مدوب هدید شراتفر و شتاکرح یوت بقالمه هک یسح دوب شافرح وت یسح

... اما

!! تخبدب نوا هب هن تسح هب ؟هن هرآ یتشاذن لحم -اما

یبصع ؟؟ مهد ماجنا یراک هچ تشاد عقوت تسناد یم ار متیعضو هک وا

متفگ

؟ ینک یم هاگن یروجی ارچ متفگ یم ؟ هخآ مدرک یم راکیچ ! یگیم یچ -

؟ای یریگیم لیوحت رتشیب هرذگیم رتشیب یچره ارچ ؟ ینارگن یروجی ارچ

ینک یم اجیب ای مشاب مدوخ بظاوم نم هک هچ وت هب متفگ یم بشما هن
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!!! مندید یایب

تسا ندیدنخ ردحلا ینعی شناتشگنا ندروخ ناکت

هتسنودن هگا ! مشاب هدیمهفن هگا مشیم هنووید مراد نم .... اااهر دنخن -

؟؟ منکب یطلغ هچ هشاب هدش هتسباو مهب نوا هک مشاب هدرک راتفر یروجی

تسشن مرانک و دیشک شراک زا تسد

... یتسین رصقم وت هک یروجنیا بخ !! هتسنودن و هدیمهفن یگیم یراد -

... هتبلا

مدیسرپ باتش اب یمک

؟ یچ -

زا یراک هچ هتفر هگید ِلد بخ تسین رصقم مه ادخ هدنب نوا هتبلا -

!! هدوب شور هب ور وت لثم یلوگوگ هی یتقو هدمویمرب شتسد

مدیبوک زیم یور مکحم ار متسد

... منز یم فرح یدج مراد نم ... اهر نک سب -

زا یتقو نیرصقم نوتمودک هرخ هخآ مگیم یدج منم ! هتچ -هع...

هداتفا یقافتا هگا هزات ... هدوب نوتساوح نوتتفج مدیمهف یتفگ هک ییازیچ

؟ ینک یم یروخدوخ یراد وت هک تسین مولعم زونه ؟ هشاب

دیکچ ممشچ زا یکشا هرطق و هدرک ضغب

منکب یطلغ هچ ؟ مدب وشردام باوج یچ !! هشاب هدش هگا منک راکیچ -

ار متروص مامت مناتسد ! منک شعمج یروطچ ! نیبب ومیگدنز ... اااهر

دش دنلب مقه قه هرابود و دناشوپ
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هک دوبن نئمطم وت زا هگا شردام قمحا هخآ ... هگید یرخ -

!.. شنوخ تدربیمن

تفگ یتقو دوب رادجوم هدنخ زا شیادص

.. یدوب شا همعط مه وت هدوب هدرک نهپ ماد شرسپ هساو لوا زا منک رکف -

!؟

یدنلب هَا شا هضح مال یب راتفر تسد زا هدیبوک زیم یور مکحم ار مناتسد

متفگ

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

( اضر ریما )

زا دعب هک یا هتفه دنچ نیا متشاد یبوخ سح هچ هک دناد یم ادخ طقف

ریز مدرک یم مامح ییاهنت مشاب هتشاد کمک هب زاین هکنیا نودب هام هس

نآ ندش مامت تباب ار ادخ و مدز یم دنخبل هدارا ویب مدوب هداتسیا شود

شود هتفر رتکیدزن دش هدز مامح رد هب هبرض دنچ هک مدرکیم رکش اهزور

و متفگ یمکحم و دنلب ی هلب هتشاذگ نکتخر رداپرد ندرک زاب اب متسب ار

متفرگ لیوحت ار ماهرپ لوگنش یادص باوج رد

تمربیم مدوخزاب هک ینکن روش هبرگ طقف هدب همادا مرادن یراک هدنزیا؟ -

!! اتمباسیم هسیکاب مومح
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ملد مدرک مامت ار مراک و متشگرب شود ریز نادنخ دش رود شا هدنخ یادص

و مدیشوپ هلوح مهد ماجنا ار مدوب هدرکن اه تدم هک ییاهراک تساوخیم

هلصاف نآ زا متساوخ ات مدرک شلفق هتسب ردار متفر نوریب نکتخر زا

دش دنلب ماهرپ یادص هرابود مریگب

؟ یشاب هتسش بوخ منک کچ ماوخ یم نک !زاب یتسب ورد ارچ -

دیبوک رد هب هرابود هک متفر دمک تمس هب فرح یب

!! مراد هلجع یایب رتدوز کمک مایب نکزاب ما ...ابوت یووه -

درک ینابصع ار ماهرپ دوشیم هنوگچ متسناد یم رگید مدادن باوج مه زاب

دوب توکس طقف وا باوج تفر یمن رد هروک زا هاریب واابدبو

... دایب دوز نیشام وت مریم ؟ یرادن نوبز هگم هکیترم ننزب تدنگ -

داد همادا و دروآ نییاپ ار شیادص

!! یاوخیم ور اراس مگیم تنامام هب مریم هنرگو -

یهار ًاعقاو دش کشخ اوه رد مناتسد هک مدوب میاهوم ندرک کشخ ردحلا

مدرک شراثن یا هناوید ؟؟ دوب ماهرپ ندرک فقوتم یارب

!؟ مدن تول یاوخیم هگا شاب دوز ماجنیا زونه ااامدینش -

ار وا هک تسا هتفه ود زا شیب دیشک دوخ تمس ارهب مراکفا مامت اراس مان

یتخس مامت دوجو اب متفرگ سامت هکابوا لوا بش نامه زج ماوهب هدیدن

وا هکنآ بیجع ماو هدرک هدنسب یسرپلا وحا یارب کمایپ کی هب طقف شا

مکمایپ باوج ورد تفگن چیه

( یرادن المز یزیچ ؟ هبوخ -(سالمحتلا
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هتشون هملک هس طقف

( نونمم -(سالم.هن.

بش سامت رد هک ممهفب متسناوت یم ساسحا نودب هاتوک باوج نیمه زا

مااب هدرک جیگ مراتفر اراب وا نم دیاش ماو هدش هجوتم تسرد ملوا

مدوبن نئمطم شندوب تسرد زا زونه مه مدوخ هک یراتفر

توکس #دس_

۱۵۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

اه فرح نآ ساسحا یلک هکاب مدمآ مدوخ هب ینامز دش هچ مناد یمن یتح

هک نیمه دیاش و تسا مهم میارب هک مدنامهف وا وهب مدروآ نابز ارهب

ار مرکف هک منک شا هجوتم و مشکب نوریب شدوخ ارزاالک وا متساوخ

هلصاف نم زا هتفر ورف دوخ ردالک رتدب هک دش ثعاب تسا هدرک ریگرد

مدیمهف مه سامت نامه رد یتح هک ردحیلا درواین دوخ یور وهب دریگب

دشاب هجوت یب دهد یم حیجرت اما هدیمهف حضاو الً ماک ار مروظنم

لر تنک هک تاقوا یهاگ هک مدیمهف یم دوب مرانک هک یتدم مامت لثم تسرد

هک مدرک یم یراتفر هتساوخان و هتساوخ ای تفر یم رد متسد زا مراتفر

هتشذگ حاالاب دنک لمع سکع رب درک یم یعس دش یم بلج شا هجوت

ارچ مناد یمن مریگب سامت ابوا هرابود دهاوخ یم ملد هتفه هس هب کیدزن
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تدم نیا رد اهراب شمنیبب یتح وای مونشب ار شیادص دهاوخیم ملد اما

ارهب ما هجوت هک مدرک ار تالمش مامت اما مریگب سامت ابوا تساوخ یم ملد

تسا هدش گنت شیارب ملد هک یهاگن و شتروص ریوصت ات مهدب یرگید زیچ

راب دنچ زجب مرازاین ار وا هتساوخان و دریگن راک هب هدنازرلن اد ملد و تسد

تسد زا سامت دنچ هب رجنم شهارمه نفلت یشوماخ لیلد هب سوسفا هکاب

زور نآ دیاین رگید دش رارق هک ینامز ما هدوب قفوم دراوم ی هیقب دش هتفر

ار مساسحا ات دوب المز ندوبن نیا اما مدوب مگردرس کالهفو یباسح ار رخآ

اراس ماهرپ لوق ایهب تسا هدرک بلج ار ما هجوت طقف منادب هکنیا ممهفب

دروم هک مدش هجوتم و متشاذگن رتارف هکاپ رکش ار ادخ ماو هدش تسود

دراد نم زا هک یدایز ینس هلصاف ووااب تسا رتکیدزن نم ساسحا هب لوا

مهاوخیم ! تسا هدش گنت شیارب ملد تسا هدرک بلج ار ما هجوت طقف

زونه وا دشاب هچ !ره دنکیم رکف ماهرپ هک لکش نآ هب هن اما شمنیبب

و هتفرگ سامت ابوا ًامتح دیاب زورما تسیعیبط سح نیا و تسا نم مرحم

هک یتقو دریگیمن سامت نم اب زگره وا املسم منک لقتنم وا ارهب مداهنشیپ

یارب رابکی یتح تدم نیا رد نامندوب مه رانک هام هس هب کیدزن دوجو اب

یولج متسناوتن هک یراب دنچ رطاخب و تسا هتفرگن سامت حملا ندیسرپ

ح هک منکیم رکش ار ادخ مدش هجاوم ششوماخ یشوگ واب مریگب ار مدوخ

ات شمنیبب هرابود مداهنشیپ ی هناهب و مورب شندید هب یتحار هب مناوتیم اال

مزادنایب هار ار شراد هدرک ناربج

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

اراس) )

؟ یتخپ راهان االن ینعی -
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! فده هب یدز -

!!... اااراک نیا و اراس یخلا یب -

مدیدنخ دنلب یادص اب

؟ یسرب هنوخ کیک و ماش هب هک ورب و روخب دوز -ایب

مدینش ار شنتفگ اراس مارآ یادص

؟ مناج -

؟ یدب ربخ مهب ینک رکف دوب رارق ؟ یایب مه وت یاوخیمن -

متفگ و مدز دنخبل

؟ هبوخ مگیم و مدیم متوداک زیم رس ... راهان -ایب

تفگ یداش یادص اب

مدموا وهک زیم نیچب -

یعس و مدوب هتفرگ هک یمیمصت منهذ ورد دوب مرگ زیم ندیچ هب مرس

یم هکنیا دوب نایرج رد یتوافتم راکفا اب منک شا یلمع اهر کمک اب متشاد

گنت ما هداوناخ یارب ملد اما متسناد یمن ار منز یم اج هار هنایم ایرد مناوت

مرس رد مدوب مردپ رازم گنس ندید گنتلد یتح هک دوب اهزور دوب هدش

هقردب ات مدوبن شرانک شنتفر نامز اما دوب وا هک دروخ یم خرچ ییاهزور

درک اهر روضح هجوتم ارم دیکچ ممشچ زا هک یکشا هرطق منک شا

؟ هدش یچ -

زیم هب تسد ود اب نانیشنراغ ینوتراک تیصخش دننام و متفرگ ارباال مرس

مدرک هراشا غرم اب ولپ کشرز راهان
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... مااااااداداداد -

متخادنا ششوغآ اررد مدوخ دنک مچیپ لا وس دهاوخب هکنآ زا لبق و

نم!! ِیلپت کرابم تدلوت -

شا هنیس هب ارم مکحم تسا هدید ار مکشا هک درواین دوخ یور هب مهوا

دنابسچ

؟ هدش یزپشآ لوغشم موناخ اراس هک مصاخ ردقچ هگید نم نیبب -

مدیشک نوریب ششوغآ ارزا دوخ

! هدشن درس ات نیشب ... هگید هگید -

عورش زا لبق دوب هرقن کدنف هک ار وداک و مدیشک اذغ شیارب قوش یلک اب

متفرگ شتمس هب اذغ ندروخ هب

!! وداک نوج -خآ

یلا حشوخ زا هک یناهد اب شندید زا دعب و درک هلمح وداک ذغاک هب ًابیرقت

تفگ دوب هدنامزاب

!! تتشک یم ماباب ... اراس یاااو -

؟؟ هخآ ارچ -

؟؟ یرخب دیاب وت مراد تسود هرقن کدنف نم مریگ -

! هراد شتسود مدآ هک هشاب یزیچ دیاب وداک ! هگید هرآ -

ومیدموا ..! یدیرخ کدنف مارب هک ممدآ نم هخآ ! مدآ یگیم تدوخ -

؟ یدیم وت وماباب هنن باوج شراک وت مدز مدشرخ
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منک یم هگید یراک هی نم هگید -هن

درک گنت ار شنامشچ

؟ راکیچ -

متخادنا باال هناش لا یخیب

! مدیم ربخ ناماس هب طقف یچیه -

مدوب هدرک هراشا دوب کرتشم نامنیب هک یا هرطاخ هب امیقتسم

؟ ناماس ارچ -حاال

مدیدنخ دنلب یادص اب

شول ناساس وهب دیشک هک یراگیس خن هی نوا رطاخ هساو همدای هخآ -

کالهف ناساس یاه یندرگ سپ امو تسد زا یباسح دروخ کتک دب میداد

هک وت زا رتهب یک هنک شا هدایپ یکی یور داوخ یم شلد زونه منک رکف دوب

!! هینابصع تزا

تفر یا هرغ مشچ

؟ تسین وت زا هک هن ورپ -

مدرک کزان مشچ تشپ

مشیجبآ نم -

؟ اراس -

امیقتسم نم و دیوگب دهاوخ یم هچ درک صخشم ال ماک شندز ادص لدم

هشاب مداد ار شباوج
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توکس #دس_

۱۵۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

امیقتسم نم و دیوگب دهاوخ یم هچ درک صخشم ال ماک شندز ادص لدم

مداد ار شباوج

هشاب -

دیمهف ار مروظنم مه وا

؟ اعقاو -

طقف ... رحس همه زا لوا مک... مک اما نوشمنیبب داوخیم ملد منم هرآ -

هک..... شارمه هشاب یکی ینعی هشن رسدرد شارب هشاب یروجی دیاب

!! تسه دبراب هکنوا -

متفگ هدرک لوه

! شکن طسو وتشاداد یاپ ؟ دبراب ارچ یاو -

! تسه طسو شاپ نوا -

متفگ نازرل یادص اب

؟ ارچ -
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دز یکمشچ

.. هشدزمان هخآ -

مدیشک غیج هتفرگ مناهد یولج ار متسد ود ره ناتشگنا و متفگ یدنلب نیه

ند؟ یم یروطنیا وبوخ ربخ هنوید -

!! مینیا ام هگید هگید -

؟ یکزا سلا... دص یشابن ماوخ یم -

تسه یهام هس -ود

؟ یگیم حاال ارچ -

بیج زا تخادنا تیزاراپ نامشخب تذل هرفن ود عمج نایم زاب منفلت گنز

نشور شوماخ هحفص یور هک یمان ندید واب شمدیشک نوریب مکینوت

مدرک مخا هاگآدوخان دش یم

؟ هیک -

نارماک -

؟ هدز گنز مزاب اباب -هن

!! هشمود هعفد بش نومه طقف -هن

! بخ هگیم یچ نیبب -

... شلبق طقف ... هشاب -

؟ ناج -

! منک شیلا ح رازب متفرگ وممیمصت سالتم... تناج -
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هیکت یلدنص هب تفرگ دوخ هب یدج حتلا شداش هرهچ مفرح ندش مامت اب

اب مدز ار لا صتا همکد داد ناکت ار شرس تفگ هک یا هشاب اب نامز دزومه

فرح هب عورش داد باال وربا شندینش زا مه اهر هک ییاسر و دنلب یادص

مدرک ندز

نارماک یاقآ -سالم

دش شخپ یشوگ یوت شا هدنزرس و داش یادص

؟ هبوخ حتلا اراس -سالم

؟ نارماک یاقآ نییامرفب . نونمم -

مدرک سح ار شندروخ اج حوضو هب

؟ هدش یزیچ -

؟ هگم وطچ ریخن -

؟ یروخلد راگنا هیروط هی تادص منک یم سح -

دمهفب ار شلیلد تساوخ یم ووا دوب هدش یمسر ابوا مندز فرح ینامدوخ

؟؟

! متمدخ رد هدنب دیراد یرما ..هگا مراد هلجع طقف -هن..

!؟ مریگب سامت هگید تقو هی یراد یراک هگا هلجع نیا هناب یلو هرآ... -

منکن تقو ال صا اهزور نیا هنکمم هغولش یلیخ مرس نارماک یاقآ مفساتم -

! منزب فرح نوتاهاب ماوخب هک مدب ونوتنفلت باوج

؟ یدرکن ادیپ هک راک -

دشاب یفنم شلا وس باوج دهاوخ یم شلد یلیخ دمآ رظن وهب دوب بجعتم
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مدرک شدیما ان اما

! مرب دیاب نم نیرادن یرما هگا ...حاال مدرک ادیپ ًاقافتا -

دیسرپ هدادن تلهم

؟ اجک ؟ یراک هچ -

ارهب شباوج ات مدرک بذج ار ممزع مامت دوب هدش نشخ و یدج شیادص

مهدب شدوخ شور

رد.. هشاب هتشاد یطبر امش هب منک یمن رکف .. یلو نارماک یاقآ دیشخبب -

درک میادص رشت اب

!! اااراس -

مدز یم ار مفرح دیاب دوب هتفرن لرباال تنک نودب شیادص ات

!! دینک ادص یروبص ونم دعب هب نیا زا هگا دینک یم فطل نمضرد -

هناچ ریز تسد هک دوب اهر هب مهاگن دوب مشخ رپزا تفگ هک یروطنیا هک

درک یم مهاگن یمدز جوم نآ رد نیسحت هک یدنخبل واب هدز

؟ نارماک یاقآ دیرادن یرما -

عیرس هک تفگ یا هدیشک ریخن مدینش ار شا یصرح سفن یادص

مدرک یظفاحادخ

نوترادهگنادخ -

رس زا یدنلب فووه مدرک عطق ار سامت هدادن وا هب یظفاحادخ هزاجا یتح

اهر متشاذگ زیم یور ار یشوگ و هدیشک تینابصع و سرت دیاش و صرح

مدرک هاگن وا هب طقف شتکرح زا بجعتم درک یشیامن ندز فک هب عورش
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رکف یدرک شتام و شیک نینچمه یلو ...! تا هتفخ تراسج هب نیرفآ -

اه!؟ هغیص خسف یارب هریگب سامت حاالحاالاه منکن

نتخادنا کلتم یارب یبسانم نامز ووا تحاران مه دیاش مدوب ینابصع

دوب هدرکن باختنا

ندش مومت اب هغیص هریگن سامت نوا یدرک رکف ... کرد ...هب منهج -هب

.. شتلهم رخآ ات منک یم ربص بخ !! هشیمن لطاب شتلهم

؟ ینزیم ونم ارچ هشاب -

متفگ شنتشاذگ نایرج رد یارب

شدوخ ات میشن شچیپاپ هرتهب تفگ مدز فرح شردام اب شیپ زور دنچ -

! هنک جل ِنکمم هنرگ و هرب

بال نیا زا ما هدوب شندیمهف نارگن نم هک مه شردام مدرک سح هک متفگن

دیدنخ یم تدم مامت هک تسیضار شرسپ و نم نیب تیعضو یفیلکت

؟ هنکیمن جل یلا عبانج راتفر نیا -االناب

و دشابن مربورود رگید متساوخیم طقف دوب هدش هچ منادیمن مه مدوخ

اهنت نیا مدرک خیلا شرس ار متشاد شناسنج مه زا ساهلا هک یصرح مامت

دوب شندش رود هار

دش!! تسرد دیاش هروخب رب شهب رازب -هن

توکس #دس_
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۱۵۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

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

( اضر ریما )

مورب هار قاتا رد مدق دنچ زا رتشیب متسناوت یمن یتح و مدوب ینابصع

تراسج همه نیا ؟! دوب اراس مدز فرح ابوا لبق هقیقد دنچ هک یسک اعقاو

رتخد نآ !زا منزب ار مفرح لماک دادن هزاجا یتح ؟ دوب هدروآ اجک ارزا

هک نم اب مه نآ دوب دیعب ندز فرح لدم نیا مارآ و تکاس ِنارگن هشیمه

ماهرپ یاهراتفر رطاخ هب حبص !!...زا دربیم باسح ممشخ زا متسنادیم

و مدنارذگ یم ار شرخآ تاسلج هک یپارتویزیف دوب هدیبسچ مامح رد هب هک

هب اما مدوب یبصع دوب هدرک رابنلت مه یور ار رتفد یاهراک مامت هک ینایاش

دشابن بارخ حملا مریگ یم سامت هکابوا ینامز ات مدرک یهجوت یب همه

یمن مرواب اما مربب ار شیادص ندینش تذل امامت ات مشابن وکالهف ینابصع

ملد هک دشاب هتشاد ار مندرک وکالهف ینابصع ردقنیا ناوت وا دوخ دوش

لیاسو مامت ناج هب دگل و تشم اب متسناوت یم ورگا هدیشک دایرف دهاوخب

هرابود الرگا ؟صا دشیم ! منک شلو یروطنیمه هک یمندش ... متفایب مقاتا

!!... هرابود دهاوخب ؟رگا درادن زاین هغیص نیا خسف هب هدرک ادیپ راک

میاج زا تعرس هب مدش شتآ هلولگ دننام دیسر منهذ هب هک یزیچ زا
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دیاب ! منیبب ار وا دیاب نم متشادرب ار یشوگ هدرب تسد هرابود متساخرب

رخآ هظحل وات متفرگ ار شا هرامش کالهف منامهفب وا ارهب ییاهزیچ کی

مدیشک ار متسه شندینش گنتلد مه زونه هک شیادص ندینش راظتنا

نتفر هار زا میاهاپ دنام باوج یب رابره اما متفرگ هرامش راب دنچ و نیدنچ

دردرس مدرک ترپ قاتا هشوگ لبم یور ار مدوخ دوب هدمآ درد هب هجیتن یب

مرس ردقنآ تسد ود ره اب تساوخ یم ملد دوب هدش هفاضا میاپ درد هب مه

مناد یمن دش یم رگم اما دوش جراخ نآ زا محازم راکفا ات مراشفب ار

کیدزن ؟رگا تسیچ شدیدج راک مناد یمن دنک؟ یم هچ منادیمن ؟ تساجک

زا برض هب هرابود المت ضع درد دوجو اب منورد دب سح ...زا یرگید سک

....وا مدمآ رب مدوخ حیجوت هب شمارآ تروص دای وهب متساوخرب اج

یمن هابتشا ! تسا نم مرحم زونه هک دناد یم ؟ دناد یم ار دوخ طیارش

ریصقت !؟ دناد یم محازم ار نم ینعی شندز فرح لدم نیا یلو ! دنک

حیلا دوب متسد مد هک ینامز دیاب ...! متشاذگیم شتحار دیابن دوب مدوخ

وا زیچ همه میوگ یم یتقو !و تسانعم هچ هب تیمرحم نیا مدرک یم شا

وگ تسین هناخ رد شا یراک تعاس هب طوبرم طقف تسا طوبرم نم هب

یلو مداد رکذت اهراب هکنآ اب درکن مفرح هب یهجوت وا مه نامز نآ هکنیا

نابز تسا هدش رود وحاالهک مدرک ار شتاعارم شا یحور طیارش رطاخب

مولعم هناوید !!! اااراس هن تسیروبص وا هک دهدیم رکذت نم هب هدرک زاب

نیا مدرک یم شروبجم دیاب ادتبا نامه ؟!زا هدش مرگ اجک شرس تسین

زا رتشیب زا دعب حاال مدمآ یمن هار ابوا ردقنیا رگا دریگب یدج ار تیمورحم

یمن میادص نارماک یاقآ درس نحل اب زونه درذگیم نامتیمرحم زا هک ۳هام

تیعضو حاال دوب هدماین محر هب شرابجا یارب ملد لوا نامه زا رگا !! درک

! چیه هک هتفرگ هلصاف یخلا یب ووا مودب شلا بند هب هک دوبن نیا مدوخ

شلا یخیب هتفه هس نیا رد دیابن دهدن مه ار نفلت باوج رگید هداد روتسد

سامت ابوا زور ره دیاب ! دورب هک مدادیم هزاجا دیابن ال صا ! مدشیم

نیا هب درادن قح دمهفب ات شمدناشکیم رتفد و هناخ ایهب متفرگیم
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هبیرغ کی لثم !و دهدن ار مباوج درادن قح ! دشاب توافت یب تیمرحم

تحار شتباب زا ملا یخ ارچ !؟ متشاذگ شا هدوسآ ارچ قمحا نم دنک راتفر

و دمآ دهاوخ تیمرحم رطاخب مریگب سامت نامز ره مدرکیم رکف ارچ دوب!؟

هدمآ رانک مدوخ اب تصرف رس !؟و منیبب ار وا مناوتیم مهاوخب تقو ره

مدرک رکف ارچ مدیسرت ؟ارچ مدوبن تسار ور مدوخ اب ؟ارچ مریگب میمصت

هک هدرک مهاگن میقتسم زگره ال صا ؟وا دریگب یدج ار ما هجوت تسا نکمم

رد تاروصت نآ دوبن حاالزا ما؟هک هدوب شا ینهذ تاروصت نارگن نم

لهس رطاخب هک منکب دیاب هچ تیعضو نیا ما!؟حاالاب هتفرگ شتآ شرس

هلصاف هشیمه هک وا هب ارچ ؟ تساجک االن ممرحم مناد یمن مدوخ یراگنا

شندنام یاپ زا شرارف یاپ هک !؟وا مدرک دامتعا ردقنیا تفرگیم

!؟ دوب رتیوق

گنز مرس رد ناهگان ردام مان هک مدرکیم همزمز دوخ اراب ییاجک ییاجک

روطچ یلو دراد ار شا یناشن امتح ؟ تساجک وا دناد یم امتح ردام دروخ

نیا یلو مدش تسد هب یشوگ هرابود مریگب وا زا دوش کوکشم هکنآ نودب

متفرگ ار اهر ی هرامش راب

مکیلع سالم نم پیتشوخ شاداد -هب

؟ اهر ییاجک -سالم

دش ضرتعم و یکاش شیادص

لو ونم نوج واقآ نامام نیا یدنوچیپ هک نم!وت شاداد مشاب اجک -

مرس رخآ منک رکف مباوخب هنوخراک یوت دیاب مه ابش مک مک هگید ننکیمن

هک..... مشب انابهگن نیا زا یکی نز

؟؟ اااهر -

ندروخ ناکت مرتفد ی هشیش تشپ زا هک دوب دنلب ردقنآ مدایرف یادص
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یم یخوش زیچ همه اب ماهرپ لثم ووا مدوب ینابصع نم منیبب ار لنسرپ

درک

؟ هدش یچ !! هیچ ؟ مناج -

مدرک هراشا بلطم لصا هب میقتسم

؟ تساجک اراس -

شراک راکیچ یاوخ یم ونوا ؟ یک - دیمهف دش یم شیادص ارزا شتهب

زونه !!حاالوت یدرک خسف مه هغیص مدرک رکف نم ؟ هگم دشن مومت

؟؟ یشلا بند

؟ یراد وشسردآ تساجک منودیمن شمنیبب دیاب هغیص خسف نیمه یارب -

ربخ شهب نک شخسف تدوخ ؟ راکیچ یاوخیم ونوا مگیم -ااو!!

!! هگید هدب

؟ هدیمن باوج وشنفلت یلو شدوخ هب مدب ماوخ یم هرخ مدب وشرهم دیاب -

لوا زور مدروآ اجک زا رگید ار نیا مدرک بجعت مه مدوخ متفگ هک یزیچ زا

تسین مدای یتح مریذپ یم دنک نییعت هچ ره هک مدرپس ردام ارهب نیا هک

دیدنخ دنلب یادص اب مزادنا یب همان هغیص هب یهاگن دیاب ؟ دوب ردقچ

هچ هب زاغ ردنچ نیا حاال هتفرگ وشقح لماک هک نوا !! شاداد نک لو -

؟ دایم شراک

تسا مک ینعی شنحل نیا و تسا ردقچ تسناد یم اهر سپ

ملا یخ ماوخ یم همندرگ ایهن!هب دایم شراک هب تسین مهم نم یارب -

!! هشاب تحار
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؟ یریگب نامام زا دیاب ! مرادن -

! ریگب مارب بخ -

ما؟ هطساو نم سپ ناهآ -

! ریگب مارب سپ ؟ هنکیم یخلا یچ مریگب سامت مدوخ هک ینودیم -

تفگ دعب و درک توکس یا هظحل

؟هب ینک رکف جاودزا هب مک مک یاوخ یمن اتسین یدب دروم ؟! شاداد مگیم -

اه!! هلگشوخ یلیخ نکن شخسف ال صا مرظن

شیاه  فرح زا اراس راتفر رطاخب منورد ندب سح دوجو اب ارچ مناد یمن

مدرواین مدوخ یور هب یلو مدز دنخبل

؟ هشاب تسرفب مارب یتفرگ !! هدن ریگ ماهرپ لثم هگید وت ادخ ور -وت

مدیم ربخ تهب .. هشاب -

دروآ یم ریگ ار سردآ امتح اهر هک متسناد یم مدش لا حشوخ

یجبآ نوبرق -

؟ ینزیم داد االن مدرک رکف هربخ هچ نیبب !! ووووا -

؟ منزب داد یدش تحاران -

تفگ هدنخ رپ یادص اب

ظفاحادخ تنوبرق -هن

ظفاحادخ -

دش زاب منابز و تسشن میاهبل یور یدنخزوپ
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رد منودب مهاوخ یم !! یروبص مناخاراس میسرب مهب ات نک ربص -حاال

متسد هک هدوب تحار تلا یخ ای ینوبز لبلب و روسج ردق نیمه مروضح

!! هسر یمن تهب

لوا لصف نایاپ

مود لصف عورش

توکس #دس_

۱۵۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

********

؟ نامام یچ ینعی -

تفگ مکحم

درک لوبق یتقو .... مداد لوق رتخد نیا هب !...نم تهب مد یمن ینعی -
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سردآ مایب حاال هشن شیگدنز محازم یسک مداد لوق هشب مرحم

!! تهب مدب

میدیمهفیمن ار مه فرح لومعم قبط و میدوب ینابصع

دید؟ یم وسردآ مایب مدوخ نیتفگ اهر هب یچ هساو سپ -

! منک ثحب نوتتفج اب متساوخ یمن نوچ -

درک هراشا رد هب تسد اب

هب یچ همه یلک یدموین یتقو ...زا ریما مسرب مراک هب راذب ورب -حاالم

یراک بارخ شمه مترهاوخ نوا تسین تلا یخ نیع هک مه ...وت هتخیر مه

!! هنک یم

متفگ یا کالهف چون

ماوخ یم طقف هک.... مشب شمحازم ماوخیمن !! امترسپ نم .. نامام -

! مدب مشرهم هغیص خسف عقوم هشاب شدوخ

درک گنت ار شنامشچ

مدیم شهب نم هدب ورهم نوا مه امش هشاب داوخ یمن شدوخ نوا -

باال میادص و داد متسد راک هرخ باال هجیتن زاتالشیب تینابصع و یگف کال

تفر

نیع دوب نم رانک هنوخ وت رتخد نیا هام هس کیدزن امش!! هنوتِچ اباب -یا

هک!...اباب شمروخب ماوخ یمن ؟ نیدش شنارگن همه حاال دوبن نوتلا یخ

!! مراد شراک
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یم نآ تشپ شدوخ رابجا هب ینامز هک دیبوک یزیم یور تسد ود اب مکحم

دش دنلب مه وا دایرف یادص متسشن

شاهاب یراک ...!! ونوا مه متخانشیم ور وت مه ! دوب مساوح مه یلیخ -

!! مدیمن تهب وشسردآ ... تسین مهم مارب ایهن یراد

یور نییاپ ارباالات متسد موش مارآ ات مدیشک رادشک و قیمع یاهسفن

هب کیدزن و مدرب ولج رس متشاذگ زیم هبل ار متسد ود ره هدیشک متروص

اب دوب زیم یوس نآ طقف نم لثم تسرد شنداتسیا حتلا هک ردام تروص

متفگ یا هدزمرش و مارآ یادص

لوبق ور هغیص امش ونم فرح روز ...هب نامام منک ناربج شارب راذب -

ال مرتفد یوت .... شغارس مرب هدب سردآ !! هراک لا بند رد هب رد درک...االمن

!! هشیم تحار شلا یخ هنکیم راک هک ییاج تینما تباب زا منوا مراد شمز

منک یم خسف مه ور هغیص منک شادیپ

هکنیا اب مدیشک بقع هدز ار مفرح متشاد هک یتقادص و یزوسلد مامت اب

!! نیمه منک ناربج متساوخ یم طقف متسنادیمن زونه

دش مارآ مه وا تسشن یلدنص یور هرابود

یلیخ شیپ زور دنچ منم هراد راک شدوخ نوچ ! دایمن تراک هب هکنیا لوا -

هرابود رازب امود !! درکن  لوبق مراد راک شارب هنوخراک وت دایب متفگ شهب

دیعب هتبلا منزب فرح شاهاب شا هیرهم و خسف یارب شندموا هرابرد

!! مدیم ربخ تهب درک لوبق هگا یلو هنک لوبق منودیم

ملا وس طایتحا واب مشاب ردام وااب هرابرد مندرک تبحص نحل بقارم دیاب

مدیسرپ لا یخیب ینحل اب دوشن مهافتءوس ات مسرپب ار
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؟ هیچ شراک -

تخادنا باال هناش

!! هراتسرپ مزاب دیاش تفگن ... منود یمن -

متفر رد تمس وهب متخادنا باال هناش شا هریخ هاگن ندید اب

هتسخ وتدوخ ردقنیا هنک مادختسا اجنیا هساو ویکی وگب گرزب یفیرش -هب

!! نامام نکن

!؟ منیبب اسیاو -

مدیخرچ شتمس هب دنخبل واب هداتسیا

؟ مناج -

هرخسم ونم تراکرس یدرگیمرب یک یگب هکنیا یاج !!هب یشکیمن تلا جخ -

؟؟ ینک یم

یمن تلا جخ و دینک یم نیاوخیم یراک ره مدیمهف یتقو ...زا مشکیمن -هن

!! مشکن تلا جخ منک یم یراک ره متفرگ دای دیشک

هب مرابجا یتح ماهرپ اب شا یراک ناهنپ و ریخا تاقافتا هب امیقتسم

مدرک هراشا اراس اب تیمرحم

!! اضر ریما ماوخب نم هک یتقو ات میتشاذگ رارق مه -اماب

االنهی مینوت یم ... یلو نم!! ردام دش شثعاب تدوخ یاباب یلو ... هرآ -

!؟ میرازب هگید رارق

تفگ شیابیز یاه نادند شیامن دشاب زاب شا هرهچ

؟ یرارق هچ -
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شیاهمشچ هب منزب متساوخ یم هک یفرح ناجیه زا هدش زاب ینامشچ اب

متفگ یدج مدش هریخ

فرح االنیب نیمه منم ات هدب ور اراس سردآ ثحب نودب االن نیمه -

!! زیم تشپ مدرگرب

االن نیمه ات دهدب ار سردآ متساوخ یم مدوجو مامت هکاب تسا تسرد

یلدنص هب مدرک یم کش شتفرعم هب دیاب داد یم رگا اما مورب شغارس

دز هیکت شا

وسردآ داوخن شدوخ ات نم دیشک وتتمحز یلیخ رتخد نوا ... نوریب -ورب

! منک یم وماهراک مدوخ مندرک گرزب رسپ نیا اب روک ممشچ مد... یمن

داد یم شک رتشیب ار میاهبل دش یم جراخ شناهد زا هک هملک ره

!! تسا هدیرپ گنر و هتسخ یلیخ تتروص نامام هنوخ ورب وشاپ -

توکس #دس_

۱۵۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

!! نوریب ورب متفگ -

متفگ نئمطم و مارآ ینحل اب

تحارتسا ورب منومیم نم زورما !! یدزن فرح شاهاب ات ماوخیمن سردآ -
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ایب.. ادرف نک

دش زیم یور یاهذغاک لوغشم

وتو یاوعد صرح ماوخن شدعب هک منومیم مدوخ دایمن مراک هب زور -هی

!! مروخب وماباب

دنخبل تسه مندنام رتشیب یارب ندز هناچ ردحلا سوسحمان مدرک سح

تسشن میاهبل یور یکنرمک

؟؟ زور هی یگیم یشکیمن تلا جخ ال صا -وت

تلاهدز جخ !؟ زور کی متفگ روطچ دوب ابوا قح اما تفرگ ناج مدنخبل

مدرب مندرگ تشپ هب تسد

؟ هبوخ منومیم مه ادرف ؟ ینزیم ارچ بخ -

دیشک دایرف و داتسیا

!! نوریب ...ورب اااضرریما -

متفرگ ما هنیس ولج وا تمس ارهب مناتسد فک

خُم نم نوج طقف ؟ هبوخ متسه هتفه رخآ ؟ات ینزیم داد ارچ هشاب هشاب -

!! هدش رابنلت مه ور رتفد یاه پیات نزب ور اراس نوا

رد تمس وهب تشادرب ار شفیک متفگ مه مدوخ ی هتساوخ زا مفرح نایم

تفر

!! وررپ هچب -
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... طقف -

درک مهاگن نیگمشخ ینامشچ و مخا واب تشگرب

!؟ قاتا نیا وت ناین هتفه نیا وت نوتاباب هشیم -

شندب رانک هک روطنامه دیشک نییاپ هدرک تشم شا هناش یور ارزا فیک دنب

تفگ یمداد شناکت

؟ ترس وت منزب نیمه -اب

متفگ مراد شهگن متسناوتن شتس ژ ندید زا هک یندیدنخ نایم

! ننیبب ونم هام راهچ هس دعب هشن نوشور دیاش مگیم نوشدوخ رطاخ -هب

هی همه هشن نوتاوعد مه هک داین متفگ شهب ...نم اضریما شکب تلا جخ -

!! درک شعمج هشن هک یگن یزیچ هی وت تقو

؟ دوب یباسح ان هگم متفگ یم مریگ -

دیشک یم غیج امسر هگید

ماهرگراک نیا زا مودک ره یارب دوب نکمم دوب قافتا هی نوا ... اضرریما -

.... یارب یلو دایب شیپ

امش ... منک یم شیراکی مدوخ یشکیم غیج ارچ نم... ردام بخ یلیخ -

ریز تفر یدوخ هی هبیرغ هی یاج هب هک دروآ سناش نوتاباب یلو .... امرفب

!! راوآ

؟ یرادرب تسد یاوخیم یک -

! تشادرب تسد نوا تقو -ره

یمن هک یثحب زا نامیشپ نم دشو جراخ رد زا نازیوآ یاه هناش اب روطنامه
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متسناوت یمن ار مدز هک ییاه  فرح اما مدوب دش هدیشک اجنیا هب ارچ مناد

دشیم مدیدیم ار یفیرش رگا دوب ابوا قح راگنا مریگب سپ رگید

!! دیابن هچنآ

***********

طقف دوب هجیتن یب مه زور دنچ نیا مدرک عطق ار سامت هتفگ یا هشاب

هب شا یگدنز یاج زا ینارگن و اراس راک زا شلا ویخ رکف و ندروخ صرح

هدنام میارب دوب هدمآ اجک زا منادیمن و مدرکیم شسح هک یگنتلد ی هفاضا

ردح مک حاالمک اما مدوب شگنتلد ادتبا زا هک متسناد یم مه دیاش !! دوب

مدوب شندرک رواب لا

دناوت یم ردام مدرکیم رکف !اما مدوب هدرک یرگید رکف رتدوز شاک یا

هک دیوگب و دنامب تخس و تفس ردقنیا مدرک یمن مه روصت دنک شا یضار

شخسف یارب هک دنیب یمن والمز مناسرب وا هب ردام طسوت ار شا هیرهم

دیایب

و دنراد رب مرس زا تسد ات مهدب یتسرد تهج مراکفا هب متسناوت یم شاک

یم هک اهبش تسا هدیسرن اهنآ هب مروز یا هظحل یتح اما منک اهر ار وا

هچ تساجک مناد یمن هکنیا مریگرید مدوخ اهاب هناوید هب هیبش مباوخ

هچ رانک و تسیچ شدیدج راک مناد یمن هکنیا دنکیم ما هناوید دراد دنکیم

تسا هدرک ما کالهف تسیناسک

ار ما یشوگ مریگب سامت ابوا هرابود مدوخ دشاب رتهب دیاش هکنیا هب رکف اب
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شیپ هعفد لثم هک مدوب رظتنم متفرگ ار شا هرامش و متشادرب زیم یور زا

و مارآ یادص بجعت مکلا رد اما دنک سامت در یتح وای دهدن خساپ

تسشن مشوگ رد شنیشنلد

-سالم

متفگ حیرص یدنلب یادص هکاب مدش لا حشوخ ردقنآ هدز تریح

؟ یدیمن باوج مدرک رکف -سالماا.

و تیدج نامه مه زونه دوب هدش گنت شندینش یارب ملد هک ییادص

تشاد ار تراسج

؟ مدب باوج دیابن ارچ -

! دوب روطنیا هک شیپ هعفد .. بخ -

دوبن بوخ حملا شیپ هعفد -

؟ هشابن االمن دایم رظن -هب

؟ نارماک یاقآ دییامرفب ُنوترما امش ... مبوخ ریخن -

میوگب ار مراک رتدوز و تسین طوبرم نم هب شلا ح دنامهف نم هب میقتسم

دیاب لوا اما مروایب اج ار شلا وح مشکب دایرف شرس تساوخ یم ملد

شمنیبب ات منک شا یضار

!! تمنیبب ماوخ یم -

مدینش ار شدنخزوپ یادص مدرک سح یلو ایهن مدرک هابتشا مناد یمن

و هغیص هرابرد نوتتبحص رگا نمض رد منیبب ورامش ماوخ یمن نم یلو -

هک... متفگ نوشیا هب نم و نتفرگ سامت نوتردام هک تسه هیرهم
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...!؟ ااااراس -

درک یم رکف هچ شدوخ اب رتخد نیا دنامب شیاج رس مباصعا تشاذگ یمن

دیوگب درک یم تارج روطچ !! دزیم فرح یمسر و کشخ ردقنیا نم هکاب

تسا سملا میاپ و تسد حاالهک یمدنک رکف دنکن ؟ دنیبب ارم دهاوخ یمن

اب ندرک تبحص شحیجرت مدوخ یاج هب مه زاب هک مراد ار شرازآ دصق

کی مامت دشاب شتوکس ثعاب دز ادص ار شمان هک مدایرف یادص دوب مردام

شرازآ ای منک شتحاران تساوخیمن ملد نم زا شا هرخسم رارف و یگدند

دمهفب ار مروظنم رتدوز دوب رتهب مدرک بارخ ...حاالهک مهدب

نارگن ! ینک یم راک هک ییاج نارگن ! متنارگن نم ... اراس نک شوگ -

یا هیحور هب هجوت اب متیراک تیعضو نارگن ... تتینما و یتحار

؟ ییاجک منودب ماوخ یم ؟ یمهفیم ... یراد هک

۱۵۶_ تراپ _ همادا #

هک... هشاب تحار ملا یخ ماوخ یم ! تمنیبب ماوخ یم

تسین -المز

هک دشکب بقع یمک دوب هدش ثعاب مدایرف راگنا اما دیرب ار مفرح هکنیا اب

دوب هدش رت مارآ شناراکبلط و روسج یادص

زا نم تحار نوتلا یخ !! نیشاب نم نارگن امش منیب یمن المز نم ینعی -

مایمرب مدوخ سپ

مشاب مارآ مه نم مدرک یعس
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تیلوئسم یتسه هک ینامز وات ینم مرحم زونه ؟وت یمگیم یچ یمهفیم -

هنم اب تزیچ همه

دش یبصع شندوب مرحم ندرک ناونع زا راگنا تفر باال شیادص ناهگان

هگید ینعی هشب خسف هغیص هرارق یتقو متسین هک دبا ات مشاب بخ -

!! تسین طوبرم امش هب یچیه

توکس #دس_

۱۵۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مدرب ادصباال هدز داد مه نم

ینک یم راکیچ ممهفن ات تمنیبن مدوخ !!ات مهفب ... منک یمن شخسف -

؟؟ یدیمهف منکیمن شخسف ... ییاجک منودنات

مدز دایرف هرابود نم و درک توکس

؟ مگیم یچ یدیمهف -

اب دوب رتهب دوب هدمآ رانک حاالهک مدینشن طخ فرط نآ زا ییادص مه زاب

مرادن شرازآ مدصق هک منامهفب وا هب شمارآ
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مدیم سردآ ... مشب نئمطم ماوخ یم طقف ... اراس منک تتیذا ماوخیمن -

منودیمن و یراد هک ما یراک !!ره یرهام ابیرقت راک نیا وت مرتفد ایب وشاپ

مک کی ! متسه نم ات یرب هگید یاج تسین یزاین نک شلو تسه یچ

منک یم شخسف مه هغیص نوا یروضح مدرک تانشآ اهراک اب یدش ریگاج

دیاب داد هگید سکچیه هب هشیمن ورهم نمض !!رد یشاب نئمطم مه اتوت

! تدوخ هب مدب ًامیقتسم

دماین ییادص مزاب

؟ متفگ یچ یدینش -

مشوگ هب تشاد دوجو نآ رد ینانیمطا اما دوب مارآ دح زا دایز هک شیادص

دیسر

و تفر شرطاخ هب هشابن هکالمز مراد غارس یرتهب هار نم یلو هلب... -

!! منک ضوع ومراک ای منک دمآ

زا میادص مشاب قفاوم نآ اب نم هک دوب یرگید هار رگم یمدز؟ فرح هچ زا

دمآ یم نوریب هاچ هت

؟ یهار هچ -

!! هیفاک مارب منک ربص طقف هگا نم یلو منک یم نوتدیما هکان مفساتم -

؟ یچ ینعی ؟ یگیم یچ -

حیجرت نم هراد تلهم هغیص نیا !! نارماک یاقآ دینود یم بوخ مه امش -

یراک ره ای منک ضوع ومراک ماوخب هکنیا ات هسرب شنامز ات منک ربص مدیم
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!! مدب ماجنا نیگیم امش هک

؟ میوگ یم هچ نم دش یمن شا حیلا ارچ متفرگ رگ مدینش هک یزیچ زا

یدب هچ ندوب نم رانک زا رگم ؟ تشاد رارصا نم زا یرود یارب ردقنیا ارچ

شندرک تمواقم نیا ؟ مدوب هداد شرازآ دوب مرانک هک ینامز رگم ؟ دوب هدید

متفگ یدنلب یادص ؟اب دوب هچ رطاخ هب

! مشچ یگیم ووت مدیم سردآ ؟ متفگ یچ یدینشن راگنا -

طقف مدرپس شوگ هدش تام !! مدینش ار شا هدنخ یادص بجعت مکلا رد

جوا رد مدوب هدینش ار ادص نیا دز یم فرح اهر و ردام هکاب یراب دنچ

مدوب هتفگ مدوخ هب اهراب مدز دنخبل متشاد شیاه  فرح زا هک یتینابصع

هک یتحار و طاشن نامه اب مه نم روضح رد شاک وای ددنخیمن رتشیب ارچ

ددنخب تشاد اهر رانک

دیگیم امش هک یراک دینودب .... نارماک یاقآ دیشابن نم نارگن -

لیلد دینودب ات مگیم هشاب تحار نوتلا یخ هکنیا یارب یلو !! مدیمن ماجنا

هک روطنومه امش ... تسین نوتزا ندیسرت ای امش زا ندرک یرود مندموین

اجنوا مایمن ...! مسرتن لبق تدش نوا هب هگید ات نیدرک کمک نیتساوخ

حاالهک یلو !! هگید سک هن منک یگدنز مدوخ تیلوئسم اب ماوخ یم نوچ

مه نوتاهسامت باوج هگید .. یتح مگیم تقادص واب نوتمنیبن هگید هرارق

دامتعا نوشهب هک دیتسه ییاهمدآ دودعم ءزج امش دینودب هک مگیم .. مدن

هشیمه یلو منک رکشت نوتزا یباسح و تسرد ات دشن تصرف زگره ... مراد

نوا ... منویدم نوتهب یهانپ تکرش یوت متیثیح و نوج تاجن رطاخ هب

لثم ییاهدرم لسن و نراد دوجو زونه بوخ یاه مدآ هک مدرک رواب زور
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هدوب رابجا یور زا هغیص نوا نینک یم رکف هگا یتح .... هدشن ضرقنم امش

مه یتیاضر نومه لیلد اما مدوبن یضار هک هتسرد دینکیم هابتشا مگب دیاب

هتساوخان هگا دیشخبب ... دوب امش هب نانیمطا متشاد هک

ردقنیا هک منونمم ... مدرک نوتتیذا ازور نوا وت هگا دیشخبب ... مداد نوترازآ

تسین المز دینک رواب یلو نم!! نارگن و دیریذپ تیلوئسم

مدوب هدینشن وا زا لا حب هکات دوب شطاشن رپ یادص هب تهب و توکس رد

یم مدرک یم ساسحا هک دوب هدز ارردحیلا شیاهفرح مامت مداد شوگ

اب زگره حلا اتهب مهدب ار شباوج دشات مامت یک مدیمهفن یتح و ددنخ

ندینش تریح و تهب رد زونه دوب هدزن فرح وطالین و تحار ردقنا نم

عطق ار سامت اردزو شرخآ فرح هک مدوب شنیشنلد و شخب مارآ یادص

درک

یمن هک مفساتم ... نارماک یاقآ مدش لا حشوخ ًاعقاو امش اب ییانشآ -زا

نوترادهگنادخ ... مشچ مگب و منک شوگ نوتفرح هب منوت

توکس #دس_

۱۵۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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************

ار یشوگ رگا مدرک یم ساسحا دوب مشوگ رد زونه شمارآ ی هدنخ یادص

ارم شیادص روطچ !! مونشب ار شیادص مناوت یم زونه مراذگب مشوگ یور

یم ملد دنکیم مشزاون مدرکیم سح هک ییادص ؟ دوب هتخادنا حلا نیا هب

!! شمشکب فرط نیا هب هتفرگ ار شتسد نفلت تشپ زا متسناوتیم تساوخ

دش جراخ ما هنیس زا مسوسفا زا یدنلب هآ

کچوک قاتا نیا رد جیگ نانچمه نم و تسا هتشذگ بش هد زا تعاس

مساسحا اب ارم یگداس هب دناوتب هلمج دنچ اب مدرک یمن رکف ما هتسشن

ینابز نیریش نیا وحاال دوب هدرکن تبحص روطنیا نم اب زگره دنک ریگرد

رتخد نیا ما هدید ار شساسحا مامت منکیم سح ! تسا هداد متسد راک شا

!! تسا زالل

زا مراد تسود ار وا منئمطم ماوحاال هدرک هابتشا منک یم یخلا هکنیا

دش یمن منک رکف شندوب هب ًاعقاو متساوخیم هک ینامز سپ ارچ ؟؟ تسیچ

؟!

رد مداتفا یم رکف هب میاهیئاهنت ایرد ماهرپ یاهفرح هکاب نامز ره ارچ

دشیم رود هک راب ره ارچ متفگیم ملد و لقع هب مکحم ی هن کی طقف تیاهن

ار مدوخ تاناجیه و اهراتفر نیا بقالمه مدوب کالهف دوبن یتعاس ای زور و
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حاال ارچ سپ ما هدیسرن هجیتن ماوهب هدرک نییاپ رابباالو رازه زا شیب

هدرک میور و ریز تشاد تقادص یوب بیجع و تفگ هک یا هلمج دنچ نیا

!؟ تسا

هکاب یتقو زا ارچ ! متشادن شندوب هب رارصا ردقنا یرود نیا زا لبق ات ارچ

یم ارچ ! مراد شندمآ هب رارصا دیآ یمن تفگ و درک زاب نابز تراسج

نوچ یب ووا میوگب هکنیا ؟ دنک کرد ار شدوخ هب تبسن نم تردق مهاوخ

!؟ تسا نیا حملااالن هک هتخادنا مرسدرد هب نیمه !!و دریذپب طقف ارچ و

! موش تحار ات منکیمن شمامت تسیریذپ تیلوئسم لکشم طقف الرگا صا

؟ دشاب نیا رگا تسین تسرد طسو نیا یزیچ منک یم سح ارچ

!! مشاب قداص مه مدوخ اب مناوتیمن هک تسیچ معنام !! شمهاوخ یم

اب مدیسرت یم هکنیا ؟ دیسرتیم و درکیم رارف ؟ای تساوخیمن وا هکنیا

یم دنک رکف ؟ دشاب هتشاد یپ اررد وا بناج زا یدب دروخرب شندرک ناونع

وا منکیم رکف شندز فرح حاالاب !؟اما منک هدافتسا وس طیارش زا مهاوخ

!؟یم تشاد قح مه تشاد رگا هک تشاد دهاوخن یتشادرب نینچ زگره

شناسنج مه زا یدادعت هیبش زگره هک ار یرتخد نیا منک شا یضار مناوت

یم ظفح ار شا هلصاف هشیمه دوش کیدزن نم هب درکن یعس زگره دوبن

!؟ درک یضار دوش یم درک

هچ و تساجک منادیمن و دراد نم هکاب یا هلصاف زا هک تسزور دنچ هکنیا
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منک لمحت ار شا یرود و منکن رکف وا هب مناوتیمن هکنیا ما... کالهف دنکیم

باوخ بش نیناجم هب هیبش هکنیا ؟؟... تسا نتشاد تسود نامه شلیلد

سمل میاهذغاک یور ار شطخ تسد یور راب رازه یزور هکنیا !؟... مرادن

ار مراد وا زا هک یساسحا زا خیلا کمایپ دنچ نامه هکنیا !؟... منکیم

ما!؟ هدناوخ راب نیدنچ

وحاال مراد شتسود ما هدش دنم واعالهق هب دوبن تداع دوب ماهرپ اب قح

هدش لیمکت یرود یارب متیفرظ شمدیدن هک تسا هام کی هب کیدزن هک

!؟ متسین هن دیوگب هک مرورغ نارگن رگید و تسا

یم و تسه مهاوخب هک تقو ره تیمرحم نیا رطاخب مدرکیم رکف هناقمحا

شهگن تفس هک مدوب نئمطم ردقنا مراد ار وا مهاوخب هک تقو ره دیآ

مهاگن هک راب نیلوا هک متسه هلبا ردقچ دیوگیم شراتفر !؟حاال متشادن

مدرب تذل شیادص ندینش وزا دنام شتروص رد مهاوخب هکنیا نودب

!؟!؟ تسا هدروخ ناکت ملد هک مدیمهفن

رکف ینامز مهدب شا یرارف و دورب متساوخیم هناقمحا لوا یاهزور یتح

ار هغیص مناوت یم و تسا هتفر و تسین هکنیا زا دوشب هک مامت مدرکیم

هک تساجک ماهرپ !؟ تسیندید بیجع متیعضو حاال مراد شمارآ منک خسف

نیا و مراد یتسیابردور مه مدوخ اب یتح هک دریگب هرخس هب ارم و دنیبب

یزور و مشاب شلا بند رد هب رد هک تسا هدیشک ییاج ارهب مراک خاالمق

طقف مه نآ دورب یگداس هب مداد هزاجا هک نم هب تنعل میوگب راب رازه

نیرتکچوک مدوخ هک ردحیلا مندیدن و نم هب شا ییانتعا یب رطاخب
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ما!! هتشاد رظن ریز ار وا خاالیق تایئزج

توکس #دس_

۱۵۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دیآ یمن تفگ مه زاب هک ییاراس زا کالهف دیسرن هجیتن هب هک یراکفا زا جیگ

ار شناوت اما مورب هناخ هب هدرک عمج ار ملیاسو ات متساوخ یمرب دیاب

مدرکیم رکف مه زونه دیاب مدوب هدنابسچ یلدنص هب یزیچ راگنا متشادن

؟ روطچ ملد اب مفیلکت منک؟ شلو یتحار نیمه هب دشن هک نیا

دش زاب قاتا برد ناهگان هک مدینش زاسنلا یدنلب و مکحم یاه مدق یادص

دش نایامن رد بوچراچ رد دیراب یم نوخ شنامشچ زا هک ینابصع ماهرپ و

زا زگره ار نحل و ادص نیا دمآرد متلا جخ زا دعب و دیشک یتحار سفن ادتبا

مدوب هدینشن وا

؟ارچ یراد یمن رب شرس زا تسد ارچ ؟ هتگرم هچ ... روعشیب ... ممهفن -

؟ ینک یم شتیذا دقنیا
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هکنیا روصت زا یمدش کیدزن یمدق دیشکیم دایرف هک هملکیا ره اب

نم هب هکنیا ضحم هب مدز رود ار زیم هدرک مخا تسیک رطاخ هب شنانخس

دایرف هدیبوک ما هنیس تخت مکحم تسد ود واب درب ارباال شناتسد دیسر

دیشک

؟ یرازیمن شتحار ارچ ؟ یاوخیم شنوج زا یچ -

لبق مدش ترپ بقع هب شا هبرض ندوب هرظتنم هریغ و مطیارش رطاخ هب

یمدق هرابود منک زاب ناهد و موش جراخ شراک کوش زا مناوتب هکنآ زا

دبیسچ ار مسابل هقی تسد ود دشواب کیدزن

ال یمهفب هک هنکب دیاب راکیچ ! شیزادنا یم زور نیا هب هک هتچ هتچ؟ -

وت یراین وشبلق ؟هک یمهم شارب ینودب ؟هک یشب مدآ هک هنک راکیچ ! بصم

؟ نااه ؟ شنهد

مدناچیپ شناتسد چم رود ار مناتشگنا دادیم مناکت یصرح شا هلمج ره اب

مدیشک دایرف شدوخ لثم تسرد

؟ یدرک هراپ راسفا ارچ منیبب نک لو -

دیشکن بقع هرذیا اما

یچ وت ناتسرامیب یداتسرف وتردام ارچ ....وت شاداد مراد راسفا نم -

؟ یهاوخدوخ دقنا ؟ارچ یتسه

هدرک اهر ار ما هقی تشادن یناوت رگید هک تفگ ارردحیلا شرخآ هلمج
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کیدزن تشاذگ شا یناشیپ و مشچ یور ار شناتسد فک دش ترپ لبم یور

دتفایب هیرگ هب دوب

! شیتخادنا زور نیا هب هک درم هرذگن تزا ادخ -

؟ ناتسرامیب ؟ مردام تفگ هچ

مداتسیا شیوربور

؟ هبوخ شلا ؟ح تساجک نامام ؟ ماهرپ هدش یچ -

هرابود دشو دنلب یک مدیمهفن هک داد ناشن لمعلا سکع تعرس اب نانچ

دیبوک ما هنیس تخت

؟ یشراکیچ وت هگم ؟ هراد یطبر هچ وت هچ؟هب وت -هب

وهب شمدناخرچ هتفرگ ار شا هقی تسد ود دشاب جراخ متسد زا لر تنک

متفرگ هدینشن نم و تفگ یدنلب خآ مدیبوک شرس تشپ راوید

ردقچ نم منک تیلا اتح نزب طبر یب فرح نم باوج زج هب هگید راب -هی

!! مهاوخدوخ

مسپ و دریگب ار میولج متسناوت یم تساوخ یم رگا متشاد هک یتیعضو اب

و هتفرگ من نامشچ اب منامشچ هب هریخ !! شتاساسحا و دوب ماهرپ اما دنزب

تفگ تشاد ضغب هک ییادص

یفیرش اب هدیمهف هک بش رس ...زا مرس ...ریز هناتسرامیب وت فطل -هب

مرخآ یدادن باوج هک هتفرگ ور هنوخراک وتدوخ هرامش راب دص هدش تاوعد

ییاجنوا زونه نتفگ هک دز گنز ینابهگن هب

داد ملوه یمک
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دش....اب شوهیب داد وشباوج نابهگن ات دوب شتسد یشوگ مدید بصم -ِدال

مومت هک ینَک یم ویک ربق منیبب مدموا مدعب !! ناتسرامیب شمیدرب اهر

!! هتفین زور نوا هب یدب تدوخ زا یربخ هی هشیمن

شیاهر دوب متسد رد شا هقی زونه دیکچ شنامشچ زا هک کشا هرطق نیلوا

زارد شتمس ارهب متسد یبصع دوب شوماخ متفر ما یشوگ تمس هب هدرک

مدرک

! وتیشوگ هدب -

مدز دایرف درک مهاگن طقف

!!! هدب -

مهاگن طقف ناج یب همسجم لثم ووا متفرگ ار اهر هرامش هتفرگ ار یشوگ

درک

!؟ ماهرپ وولا -

!! نامام هدب ویشوگ اهر منم -

؟؟ ییاجک تسه مولعم شاداد یاو -

!! شهب هدب -

مطخ تشپ نم دادیم حیضوت ردام هب هک مدینش ار شرود یادص

؟ نامام -ولا

؟ هبوخ حتلا اضرریما ییاجک -

شیاج زا ندش هدنک ردحلا مبلق مدش راوآ لبم یور شیادص ندینش اب

درک ممارآ شیادص هک دوب
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ما هنوخراک ما؟ هچب نم هگم نم! ردام ینک یم تدوخ اب وراکنیا ارچ -

دش شوماخ مه میشوگ دیشک لوط مراک

؟ ینارگن زا مریمیم یگیمن ؟ ینزب گنز هی یتسنوت یمن -

یم ژ اسام ار ما یناشیپ کالهف رگید تسد اب هتفرگ ار یشوگ تسد کی اب

مداد

تیذا وتدوخ دوخیب ارچ هک هرادن تفآ مب نوجمداب .... هنکن ادخ -

!؟ ینک یم

توکس #دس_

۱۶۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دش دنلب شا هیرگ یادص

... ینکیمن یگدنز منیبیم سهلا تفه ... یمهفیمن ... اضرریما یمهف یمن -

یب تزا راب ره هک اهزور نیا منک راکیچ وگب یلو !! منم شرصقم .. هشاب

؟ مدش یم یچ رظتنم بشما دیاب وگب !!وت هدموا ترس هیبالیی مدوب ربخ

تخیر ورف ملد شا هیرگ یادص زا

!!هب هنومَن ییایم ادرف منک عمج ار اهراک یتفگ تدوخ !! نامام نکن هیرگ -

اجنوا مایم متفیم االنهار دوبن تعاس هب مساوح ادخ
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دش رت مارآ شا هیرگ یادص

نم اجنیا ییایب ... همشیپ اهر نک تحارتسا هنوخ ورب ماهرپ اب هدرکن -المز

ابوت!! منودیم

هداتسیا زونه حتلا نامه هکاب ماهرپ هب یهاگن مین اب مدیدنخ شدیدهت زا

متفگ دوب

هک!! نم اب هنودیم ورپ هچب نیا نم ردام منومب مه اجنیا -

هدب شهب ویشوگ -

... تبحص مه اب اجنوا دایم -

؟ هدب شهب ور یشوگ حاال ینک تحارتسا دیاب زونه !!وت ریما هنوخ ورب -

ویب هثداح ود نآ رطاخب ؟؟ دوب هدش نارگن ردقنا ارچ مدرک ثکم دیدرت اب

نم؟! زا شا یربخ

ریخب بش ... شاب تدوخ بظاوم -

متفرگ ماهرپ تمس ارهب یشوگ و مدینش ار شمارآ ریخب بش

! بانج امرفب -

یدنلب هجوتم ردام یادص ندینش اب دیشک متسد زا ور یشوگ کانبضغ

مدش ماهرپ طسوت نامیاه  فرح ندینش و یشوگ یادص

؟ مناج -

دوب راد ضغب و هتفرگ بیجع شیادص

ح نم ... اادایب یرازن هنوخ دیرب اضرریما اب شکب یتمحز هی ناج ماهرپ -

؟ هشاب مایم اهر اب مدوخ حبص هبوخ ملا
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!! مایم مدوخ حبص یلو نم... اب نوتدزاش ممشچ -ور

نیشاب نوتدوخ بقارم .. مزیزع هشاب -

! شاب تدوخ بظاوم مه امش مشچ -

دیراب یم شتآ شنامشچ زا زونه نم هب ندرک هاگن ماگنه سامت نایاپ زا دعب

!! یتسه مراکبلط ناتسرامیب یداتسرف وتردام ؟ ینک یم هاگن ورپ؟! هیچ -

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

... هنکیم درد ماهاپ زونه ! ماهرپ هنک تتنعل ادخ -

؟ مدز ور وت نم راگنا یگیم یروج -هی

؟ یدزن -

کتک ًاعقاو هگا مشدعب !! امدوب نم راوید هب دیبسچ هک یتخبدب نوا -

یب هرابود دوب کیدزن الل منوبز دوب تقح متفگیم یدوب هدروخ

هکاالن یلا یخ یب نیا هن دوب هدام ورن ی هدیشک ودات تقح ! ینک مردام

!! مراد

یرپیم ینکیم دوخیب یرادن وشضرع هک !وت یدیبسچ هک یدیبسچ -

رانک شکب نم!! هب

یلدنص یور تشاذگ شدوخ یاج ار ییاچ ینیس دشو دنلب تخت ی هبل زا

تسشن دوب مقاتا ناملبم ءزج زونه هک یرادخرچ
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؟ یگب یاوخ یمن حاال بخ -

مدیشک مهرد وربا

؟ مگب یچ -

؟ یدب ربخ یدرک شومارف هک هناخراک نوا وت یدرک یم یطلغ هچ -

متفگ راکبلط

!؟ یدرک یکی ومبش و زور یدموین !؟ یدیدن -

درک هراشا نم هب تسد اب هدز یرورش دنخبل

مدید ورهاظ نم -

دز شا هقیقش هب تشگنا اب دعب

!! منیبیمن هک ور اجنیا -

درکیم یزاب نآ اب هدرک ولج بقع ار یلدنص تسد اب

!؟ هدوبن تعاس هب تساوح هک هربخ هچ اجنوا وگب -حاال

دش؟ یم یچ متفگ یم حضاو رگا مدوب هریخ شنامشچ هب هتفر ورف رکف هب

دش یم ؟ تفگ دریگ یم هرخس ارهب نامز و نیمز هک ماهرپ هب یمدش ال صا

ربخاب یزاریش ظفاح هجاوخ و اهر و ردام هک یروط دز فرح یدج ابوا

رد هک یزیچ زگره شمسانشیم هک تسا سلا تفه زا رتشیب !! دنوشن

هلئسم مه زگره اما تسا هدرکن وگزاب رگید یاج ار هتفگما هرفنود تولخ

تسا هدوبن مهم ردقنیا میارب

اه!؟ وگن یاوخیم -

نآ هب هک تساوخ یم یلدنص ناج زا هچ مدرک شهاگن هریخ هرابود
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تخت ارهب یلدنص دیشک ولج ار شا هنت تفر یم رو نآ واب دوب هدیبسچ

تفگ دنخبل دشواب هریخ منامشچ هب دوب هدنابسچ

... مگب مدوخ منک تمزیتونپیه راذب -

هریخ منامشچ وهب درک زاب تشاد هار ارات شیاهمشچ یا هرخسم حتلا هب

دش مدنلب هدنخ ثعاب هک دش

-هع...!!

مدنارپ اج زا شنتفگ هع دنلب یادص

؟ رااامرهز -

! شمدید -

مدرک شهاگن جیگ

؟ یچ -

؟ یک یگب دیاب هن یچ -

تفگ هک مدرک مخا درکیم هرخسم ار یزیچ هدش هناوید زاب

!! مدید ور اراس ... مگیم مدوخ وگن اباب بخ -

درکیم ما یبصع مه شتاکرح دیوگ یم هچ مدیمهف یمن ال صا

ور ویلدنص نوا نک لو ؟ یگنووید رد هب یدز ؟ یدرک یطاق ؟زاب یگیم یچ -

!! همباصعا

هچ یمهفیمن متدوخ هنیمه ؟ هیطاق یچ همه یلیخ وت نیا هچ نم هب بخ -

!؟ هتگرم
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یم هراشا نآ وهب دوب هدش هریخ منامشچ هب هک تفگ ار شا هلمج ردحیلا

متفگ هداد ناکترس سوسفا اب درک

!؟ یتسین کشزپ مشچ رکشورادخ ... تاضیرم هراچیب -

یریمیم ای هنومیم هتگرم هچ ممهفب متسنوتیم ! دوبن دب منوا یگیم تسار -

؟! وگب تدوخ لقادح ور هیقب متفگ نم هک وشلوا !.....حاال مشیم تحار

رد هروک زا یصرح ار وا هک متفگ دوب شروظنم ندیمهفن ینعم هب هک ینااه

درب

هب لهسم دیاب یشیمن مرن هروج چیه یکشخ دقچ !! اااضر ریما -هَا...

! هدن وتباوج هرتخد هراد قح بخ ....... هرادن رثا منوا هچرگ داد!! تدوخ

! یلوضف زا مدرم هگید وگب ؟.....

۱۶۰_ تراپ _ همادا #

! تخادنا یم رکف هب ارم ماهرپ یاهفرح ی همه ارچ متفرگ ار شروظنم هزات

متساوخ یم ماوحاالهک هدرک دروخرب اراس اب یدج و کشخ یدایز دیاش ؟

دیاش یمدمآ رد متلا جخ زا یباسح و درک یم تالیف موش کیدزن وا هب

هتفرگ یدج ار زیچ همه یدایز مدش یم ماهرپ لثمدیاب دوب نیمه شتسرد

ندوب وا لثم دیاش ما هدرک رهز هیقب و مدوخ ارهب یگدنز وا لوق هب ما

متفگ دنخبل اب دنک لح ار زیچ همه

؟ هدب تتاجن گرم زا هک ینودب یاوخیم یچ -

درک ندز فرح هب عورش ناجیه اب
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... هدرکن لوبق وراک داهنشیپ اراس تفگ نامام -

توکس #دس_

۱۶۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یارب دایب تسین مرضاح ! هدرکن لوبق وراک داهنشیپ اراس تفگ نامام -

یاوخیم راکیچ منودب ماوخ یم ینک شخسف تدوخ هتفگ نوتغیص خسف

؟؟؟ یچ ای شلا بند یرب یاوخیم ؟ ینکب

اب مدرک اهر ار مسفن ؟ دوبن دایز شتاع طاال مدرک گنت مشچ رایتخا یب

متفگ روظنم

یلو... مدرک ومتسنوت یم هک یراک ! یچیه امود ... موناخ اراس -واالً

تفگ هدش لوه

؟ هنووید یدرک راکیچ یچ؟ یلو -

مشاب هدرک هچ تسا نکمم دنادیم هک دوب صخشم ال ماک

متفرگ سامت شاهاب مدوخ -

؟؟ بخ -
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... منم درکن شوگ فرح شوخ نوبز -هب

؟؟ یدرک اوه و داد -وت

تسد دشیم کالهف ردقنیا و متخانش یم یبوخ نیا هب هکنیا یارب مندیدنخ

اب دروآ دایب ار ما هدز شدوخ رس هک ییاهداد زا یکی راگنا دوبن مدوخ

متفگ دنخبل

!! مدز وداد ... بخ یلو ابوت ِتدش نوا هب -هن

!؟ کب هدنگ سهتلا دنچ ؟ ینزب داد موناخ هی رس دیابن یمهفیمن !وت یتنعل -

؟ مگب تهب دیاب نم منیا

هداد تسد ارزا یشزرا اب زیچ هک راگنا دوب بیجع میارب شندروخ صرح

دیشک شتروص هب یتسد کالهف متسه نآ ثعاب نم و دشاب

؟ تفگ یچ یچ!... شرخآ -

رارکت ولج بقع شیب مکو ار اراس یاه فرح یبصع هک دش هچ مدیمهفن

مدرک

یدامتعا لباق تفگ ... شابن یلو ینارگن هک نونمم تفگ ... دایمن تفگ -

ربص تفگ ... منکیمن ضوع ومراک نم یلو یدرم تفگ ... ماوخیمن یلو

مد! یمن شوگ وت فرح هب یلو هشب مومت هغیص ات منکیم

هب رکفتم ینامشچ اب ماهرپ دوب هتفر باال رخآ مجالت رد میادص هدارا یب

متفگ دیدهت هب هیبش یتلا هکابح دوب هدش هریخ نم

مدیمن متنفلت باوج هگید هگیم نم هب هسرن شهب متسد هرایب سناش هگم -

.... هرتخد

ور بخ !؟ ینکیم دیدهت یراد ممشچ ولج ینزب داد دیابن متفگ االن نیمه -
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و داد ای هدیدهت ای شمه یتقو هدب شوگ تفرح هب هنک تارج یباسح هچ

!؟ شیراتسرپ نومه دش هکنیا راوه

هدرک مخا درک هراشا اراس یراتسرپ نامز مراتفر هب زاب هکنیا زا یبصع

داد تشاذگ مدق مباصعا یور فاص هدمآ شک ماهرپ یاهبل هک مدرک یچون

مدز

؟ هشیم هتسب و زاب تشین یه هیچ یا! هنووید وت؟ هتچ -

یزوسیم یراد دقنا هک هتفگ یچ اقیقد مدیمهفن هکنیا اب منکیم رکف مراد -

!! فده هب هدز مزاب مرگ شمد ... یلو دوبک شاج اال متحا هدش دنلب شوب

... یلو اایراد ییاسح هی شهب مدوب هدیمهف ....

تشاد چلا فرط کی هک اراس دننام شیاه هنوگ دشو نایامن شیاهنادند

زیگنا لد ردقنیا هنوگ چلا مدرک یمن رکف تقو چیه دش چلا فرط ود

! دشاب

اضرریما یاوخیم وشرطاخ یلیخ مگیم االن یلو -

؟؟ یچ -

هاتوک هدرواین مک اما دنار بقع یمک ار ماهرپ متفگ هک یا هدننز دبو یچ

دماین

نزن یمهفن هب وتدوخ دقنا تردام نوج وروت ... مدیسرت درد و یچ -

ی هنوهب هب یراد هک شیاوخ یم ... یاوخ یم ور اراس !!وت اضرریما

یاج هب هدرک تنووید شیرود هک یاوخیم ... ینزیم بلابلا تیمرحم
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راک! اب تدوخ ندرک مرگرس همه نیا یاج هب تدوخ رود ندیخرچ همهنیا

تساسحا اب ندیگنج همهنیا یاج !هب شندید هساو ندروآ هنوهب یاج هب

!! بخ شلا بند ورب

دش رت مارآ شیادص

رتخد نیا نوجاباب ... یاوخیم وشرطاخ هک وگب شهب راوه و داد یاج -هب

رارق اراس ... یگب شهب میقتسم دیاب ! تسین یدید هک هگید یانوا لثم

تسد زا یبنجب رید هشب کیدزن تهب ندرک سد سد اب یروطنیا تسین

رتخد نیا ؟ یراد شسود هک یگب شهب دیاب ؟ مگیم یچ یمهفیم ... ااشیداد

! یباسح درم ینک شنئمطم دیاب هر!! یم رد اهام زا هراد قرف هیقب اب

... اما دوب االمت وحا اقیقد مدرکیم شهاگن هدرک تریح

؟ ماهرپ یگیم یچ یمهفیم -

! مدوب جیگ دوب یروج هی حتلا شیپ زور دنچ ...ات ممهفیم مبوخ -هرآ

نوا ...وت مدیسر یمن هگا یدشیم هنووید بشما یلو هتچ مدیمهفیمن

ره هتفگ تهب یچ ...!!ره یدیمهف یمن و یدرک یم رس حبص ات هناخراک

تساراس زا یرود رطاخ هب یراد وت هک یسح نیا یلو منود یمن هدرک یراک

هرارق یدرک رکف یدز فرح شاهاب !! نیمه طقف هنوا یهجوت یب رطاخ هب

همه یریگیم سامت شاهاب زور دنچ زا دعب هرابود یدرک رکف دایب هشاپ ترز

یلو یدینش وشادص هک یدش هنووید ووت دشن یلو !! لبق لثم هشیم یچ

هزات .... ممهفیم متسین هک رخ نم ردارب هگید هدب !!...او تسین شدوخ

هیروج هی حتلا هگ یم تردام ؟؟ هربخ هچ رد نیا نوریب یرادن ربخ

هدش اوه هب رس هگیم و هدیمهفن اهر ! یدن تدوخ تسد راک مشاب تبظاوم

اهراک هب شساوح هشچ تسین مولعم هگیم تگرزب ردپ نوا !! اقشاع لثم
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مهب نتفر تقو ییحی زورما هک دوب هدنوم نیمه !! هریگیم ونم هقی تسین

ندیمهف همه ینود یم ... هرادن یبوخ حلا نیشاب اضراقآ بظاوم هگب

دیاب ینعی ؟ حوتلا یمهف یمن ینعی تسین تدوخ تسد ینعی یچ!؟ ینعی

!! هشب بوخ حتلا شینیبب دیاب ؟ یمهفیم شلا بند یرب

کی طقف تسا تقیقح نیع مدرک یم رکف حاال هک ییاه فرح ندینش زا دعب

ار مرکف مدوخ ندرک یضار یارب مراکفا رد هک دروخیم ناکت منهذ رد زیچ

یارب شندوب نم رانک ال صا دیاش فیرظ و دوب کچوک اراس درکیم لوغشمم

؟؟ دنزب بیسآ وا هب ما یهاوخدوخ دیاش دشابن ریذپ ناکما وا

۱۶۱_ تراپ _ همادا #

مدرک شیادص ناج یب

؟ ماهرپ -

!؟ اااه -

؟ هیعیبط مسح ... ترظن ؟هب هرتکیچوک نم زا سلا دنچ اراس ینودیم -

؟ ینک عمج وتلد ینوت یم یچ؟ هک بخ -

متفگ تساوخ یم هک یباوج هب تبسن طبر یب

زا سلا دنچ ماباب ینودیم ؟ دوب دقچ شرهوش و اهر ینس هلصاف ینودیم -
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؟؟ دوب رتگرزب مردام

هک ینم هب یلیخ اهزور نیا درب ارباال شیادص تفرگن هک یباوج زا کالهف

؟ دیرپ یمن دربیم باسح مزا

؟ هیچ تروظنم یچ؟ هک بخ -

یمدش هدینش تسدرود زا زونه میادص

منوتیمن هک هنیمه رطاخب دیاش ... دیاش منکیم سح سلا... هد زا رتشیب -

هک... هنیمه رطاخ هب منک لوبق

یم هک یسح نآ مدرک دییات میقتسم ریغ نوچ منکیم سح دز دنخبل هرابود

منارگن طقف دیوگیم وا هک تسا نامه میوگ

... هشاب بخ -

دیبوک شبلق یور ار شتشگنا

نوا بلق رازب هدب تدوخ هب ینوکت !...هی ریگب هنوشن وشاجنیا ...! اجنیا -

!! یشاب ینس هلصاف نارگن داوخیمن هروخب نوکت مرتخد

توکس #دس_

۱۶۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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دراد هبرجت ساهلا هک درک یم تبحص یریپ لثم یهاگ هک دوب ماهرپ اب قح

اب متساوخ یم ار وا نم تفگ یم تسرد مساسحا و اراس هرابرد حاالمه

یریگرد نایب دش مندرک رکف تیاهن مدوب ریگرد شنتساوخ رس مه مدوخ

!! مزور دنچ نیا ینهذ

! هدیمن ومنفلت باوج هگید تفگ ؟ منک شادیپ وطچ -

داد باال وربا بجعتم

؟! هرادن وشسردآ نامام هگم -

متفگ کالهف

نم رطاخ هب مداد لوق شهب ... ینویدم اراس هب هگیم ! هدیمن یلو هراد -

!! هگید افرح نیا زا منودیم هچ هشب تیذا مرازیمن ... هدرک لوبق

دیپوت هدیشک شیاهوم هب یتسد دوب مهکالهف وا دش دنلب یلدنص یور زا

کیدزن اراس هب هسرتیم یتح یخی دقچ نیبب !؟ هگید هتدوخریصقت -هَا...

!! یدش قشاع تربخ هدیمهفن متردام !؟... یشب

رایتخا یب دیوجیم ار شبل ی هشوگ و دوب منارگن اعقاو هک یماهرپ ندید زا

یاجب و دهدب ملد هب لد ردارب کی لثم تسرد هک دشیمن مرواب مدز دنخبل

دنک تبحص یدج درکیم ما کالهف شیاه یگرخسم هکاب شا هشیمه راتفر

تفگ نانیمطا اب هتفرگ برض نیمز یور شیاپ اب دشاب هراچ لا وبند

منئمطم ... مشب نئمطم دیاب ؟ شلبق اهتنم منک یم ادیپ وسردآ تارب نم -
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!! اضرریما نک

شا هرابرد مرکف زا مه یا هقیقد دوبن یدارا متروص یور هتسشن مخا

حاالوا!؟!؟ دوب هتشذگن

!! تسیزاب یمدنک رکف مهوا نم؟ زا دوش نئمطم تساوخیم یزیچ هچ زا

یم اراس ندروآ ریگ و مفرح ندناشن یسرک هب رطاخ هب دنک یم یخلا

مدیپوت ابوا نم رابنیا ؟ موش کیدزن وا هب مهاوخ

هزات ی هبیرغ هی هک اراس زا نم ؟؟... مدوخ ؟زا یچ ؟زا منک تنئمطم -

... اهامش یتقو مراد یراظتنا هچ تسانشآ

هی یگ؟وت یم یچ وت مگ یم یچ نم نم!!... ردارب میرب مه وشاب هدایپ -

! متفگ نم هک ور همه ؟ شیاوخ یم یتفگ ؟ یدز فرح تسرد نم اب هملک

دوز سح هی نک نئمطم ونم ... نودب لباق ونم ... نکب وتارکف

!! مرایم تارب وشدوخ هلهس هک سردآ ! یاوخیم وگب هملک ...کی تسین رذگ

داد ناکت ناکت ار شیاهوربا هدناشن بل یور یا هرخسم دنخبل

ره هلیوط خیم یوت سکع رب مدوب شرسپ وت یاجب هتدم هی هک ینودیم -

!؟ نوریب مشکب تردام نوبز ریز زا منوتیم ینکن و ینکب رکف یچ

متفگ دیدهت اب

!! ااانک عمج وتساوح -
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دمآ ینیس تمس هب یخلا یب

! دییاچ میئاچ ... مشاب مندرک نئمطم رکف هب امش -

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

اراس) )

نامشچ مدرک زاب مندب فرط ود ار میاه تسد مداتفا تخت یور هتسخ

ات هتفه کی زا رتمک دوش مک ششزوس اتزا مدرک هتسب و زاب ار ما هتسخ

ما هداتفا هناخ ناج هب مناوت مامت هکاب تسیزور دنچ و تسا هدنام زورون

یارب ومه دنوش رود محازم و هدوهیب راکفا ات منک یم مرگ ار مدوخ رس مه

یا هناخ بحاص هیبش مراد یرتهب ساسحا هناخما رد رحس رتشیب روضح

هدرک وور ریز ار هناخ ی همه شرطاخ وهب دراد یزیزع نامهم هک ما هدش

راهب ندمآ ماات هدش راک هب تسد رحس روضح رطاخ هب رتشیب نم اما تسا

زاب مشچ ینیف نیف یادص ندینش اب تخت نیمه یور هک یزور یروآدای اب

ردقچ دش نیزم یدنخبل هب میاه بل مدید تخت ی هبل هتسشن ار ووا مدرک

مدش هکوش

متفگ یم هدروآ هناهب راب وره مهدب هزاجا ات مدوب ریگرد اهر اب یزور دنچ

شندید رکف زا !!اما دوب هچ حملا متسناد یمن مه مدوخ تسا رتهب ادرف

یارب اهر و دیایب شیپ یلکشم شیارب شندمآ اب مدیسرتیم متفرگ یم هرهلد
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لخاد ارهب دبراب شردارب واو مرهظ زا دعب باوخ ماگنه راک ندرک مامت

زا سیخ تروص و یناراب نامشچ وهب متسشن یتخس هب دوب هدروآ هناخ

ینعی نیا و دوب هدش زمرق شا ینیب کون اهو مشچ ریز مدش هریخ شکشا

دیشک ولج ار شدوخ یمک درذگ یم یتعاس مقاتا رد شروضح نامز زا

دش اج اجهب متروص و اهتسد نیب شهاگن

؟ تلغب مایب ینکیمن زاب وتاهتسد -

ندروخ ناکت تردق اما تسب هقلح منامشچ رد کشا دوب ابیز شیادص ردقچ

متشادن

! ینک لغب ونم دیاب ...وت ییوت هگرزب یجبآ .... هخآ -

دش جراخ ما هرجنح زا دنک ریگ میولگ نورد هک یا هکسکس هب هیبش ییادص

یادص ... دیزخ مشوغآ وهب دیشک رتولج ار شدوخ مدرک زاب ار مناتسد و

مدرشف دوخ هب مکحم ار وا هدش کشخ طقف نم اما دش دنلب شقه قه

هدیپتن لکش نیا هب تساهتدم تفگ یم هک ییادص مدینش یم ار مبلق یادص

هداتفا شپت هب هنوگنیا نوخمه کی ندید یارب ترهاوخ ندید یارب نم ما

!! یرود سلا شش زا شیب تعسو هب تشاد مغ شیادص ردقچ ما!

مرهاوخ داوخیم ملد نک مادص نک... مادص یجبآ مرحس ! مرحس نم -

!! هدیپس نک مادص نک... ادص ونم ... هنک مادص

سیخ دس دیشک ریت مبلق مدوب هدرک ششومارف ساهلا هک یمان ندینش زا

ار...مه مرهاوخ ار... ووا تسکش مضغب تخیر ورف مهاگن

مدرک ادص ار... منوخ
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.. رحس -

مناج -

نم! ..ره اوخ -

مناج -

هکیچوک ... رحس -

... هزان رحس ... هسول رحس ... ورغرغ رحس ... ممدوخ .. هرآ -

دوب هتشادرب ار قاتا لک نامیودره هیرگ یادص هک دوب هدشن هیناث دنچ

توکس #دس_

۱۶۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مدیشک یم اروب شیاهوم و مدرشف یم ما هنیس ارهب شرس

یروز یاه لغب نوا زا یکی ملد ... منک توب نک ملغب مباوخب ترانک راذب -

! داوخیم متفرگ یم تزا هک

درکیم نم تخت نامهم ار شدوخ روز وهب دیسرت یم هک ییاهبش دای هب

وا درک یم هیرگ دنلب دنلب مدناباوخ مدوخ رانک ار ووا متفگ یمارآ ی هشاب
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تمس ارهب نم و دوب هدز گنچ ار مسابل ی باالهنت دوب گنتلد رتشیب نم زا

دیشک یم دوخ

! یدرمان یلیخ -

منود یم.. -

! یتفرعم یب یلیخ -

منود یم -

دزیم فرح قه قه اب شیاه هیرگ نایم

...! هاوخدوخ دوب هدش گنت تارب !!...ملد هدیپس دوب هدش گنت تارب ملد -

ممهفب یتشاذن ارچ ؟ یدموین تدوخ .. رتدوز ارچ ؟... مایب یتشاذن رتدوز ارچ

!! هتگنتلد نامام ... هدش ریپ نامام هدیپس ... نامام ؟... ییاجک

مداتفا قه قه هب هدرک دنلب مه ارم مارآ هیرگ یادص شمان ندینش

... ناماس ...زا تدوخ !...زا وگب نامام ..زا رحس هدش گنت ... شارب ملد -

!! وگب مارب همه ..زا ناساس زا

نوتاتود ... هریم مدای هراد وشتروص ... تشگنرب هگید وت... لثم مناساس -

!! نیتفرعم یب

ما هدرک هچ اهنآ اب دروآ مدای هب شا هیرگ زوس

؟ یدرگرب منک راکیچ ؟ یایب منک راکیچ ؟... نیتفر ارچ دش؟ یروطنیا ارچ -

مدرک توکس دیبوک یم تشم منازوس و ناج یب هنیس دزوهب یم داد دنلب

مکمک میدوب اهنت مه اب تعاس راهچ زا رتشیب درک ارخیلا دوخ یباسح ووا

نامعمج ارهب دوخ و هدز رد اهر هک میدز یم فرح زیچ همه وزا هدش مارآ
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مدای هب راب ره شندینش نامز زا هک یدنخبل رحس رانک دبراب ندید .... دناسر

تسدب رطاخ هب دبراب وهب داد شک مدرک یم متروص نامهم ار یمدمآ

هک درک عاالم رحس دشوهب رود ام زا هدز تلا جخ متفگ کیربت رحس ندروآ

هظحل ره درک یمن مه هاگن رحس هب نم روضح رد یتح وا دنورب رتدوز دیاب

کی لوط رد درک یم مرگرس نآ اراب دوخ و دوب شهارمه نفلت هب شهاگن

دهاوخب شلد هک نامز ره دیابن هک مدنامهف وا هب مدید ار رحس رابود هتفه

اما دش جراخ ما هناخ زا روخلد داد مهاوخ طاالع وا هب مدوخ نم و دیایب

یمندنک ندمآ هب روبجم ار دبراب بترم هک تسا تحار ملا یخ لقادح

زا ارم منفلت یادص هک دوب هدش باوخ مرگ ممشچ و مدوب قرغ مراکفا رد

اب متشادرب یلسع ارزا یشوگ و هدرک زارد تسد دیشک نوریب باوخ قمع

باوج و سامت در نایم لدود متسشن تعرس وهب هعفدکی هرامش ندید

و دشاب هدمآ نارماک رس هب بالیی هرابود تسا نکمم هکنیا اما مدوب نداد

بیغرت ارم ما هدادن باوج هتفرگ سامت شدوخ تدم نیا رد هچره هکنیا

متشاذگ مشوگ یور ار یشوگ مدرشف ار لا صتا همکد درک سامت لصو هب

دیسر مشوگ هب شا  یگشیمه لا حرس و داش یادص

؟ نیبوخ یرارف مناخ اراس -سالم

؟ میوگب هچ شا هلمج ی هیقب رطاخ هب متسناد یمن اما متفگ یمارآ سالم

مهد یمن ار شباوج نوچ مه دیاش تسا هدز فرح ابوا نارماک ینعی نیا

اب شدوخ هک مدوب مدوخ راکفا رد دریگب سامت نم اب تسا هتساوخ وا زا

درک متحار یدعب هلمج

هگید نیدرک عاالم دوب هتفگ مهب اضرریما ! نیدب باوج مدرک یمن رکف -

یراک ره نوا نکن یکی اضرریما نوا وراب ام ادخب ! نیدیمن ونفلت باوج

! نیبن ام مشچ زا هدرک شدوخ هدرک
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یمنداد ندز فرح تلهم ال صا وا مداد یم شوگ طقف

؟ یتسه ؟ وولا -

؟ نیبوخ امش هلب... -

نونمم یلیخ ! بجع هچ -

هک ندرکن یراک نوشیا نمض رد مد یمن ار همه سامت باوج متفگن نم -

! منیبب یسک مشچ زا ماوخب

تشاد تنطیش شیادص

؟ نیدیمن وشسامت باوج ارچ سپ !! ًادج -

! مداد یمن مه ور امش باوج هنیا نوتفرح متسنود یم -

؟! هدرکن یراک وگب مزاب امرفب -

مدرک شیادص دوهشم یضارتعا اب

؟ نیراد یرما ماهرپ یاقآ -

؟ ینز یمن هگا بخ هرآ -

! نییامرفب -

!! اادز فرح تاهاب شرابرد هشیمن راگنا یلو -

متفگ هدش چیگ

؟ نیگیم یچ ممهفیمن -
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توکس #دس_

۱۶۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

؟ مگب تساضرریما هرابرد مفرح ... نیمهفب مگیم یروج هی هشاب -

مدروآ نابز هب ینارگن اراب دیسر منهذ هب هک یلا متحا نیلوا

؟ هداتفا نوشارب یقافتا -

درک توکس

؟ ماهرپ یاقآ -ولا

هلب -

متفگ هدش لوه

؟ هدش یزیچ ؟ یچ هلب -

!! هگید هدش بخ ... یلو هن هک یزیچ -

؟ دینزب فرح حضاو هشیم یچ! ینعی -

! هشیمن -

دیگیم ؟ارچ دیتفرگ سامت ارچ سپ !! ماهرپ یاقآ دیگیم یچ یاو.. -یا

؟ دیگب نیاوخیمن هگا دیراد فرح نوشرابرد
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! نیونشب نیاوخ یمن امش نوچ بخ -

؟ دییامرفب متفگ هک نم -

تفر باال یمک شیادص

!! بوخ رتخد یتفگ یم دیابن نم -هب

متفگ توهبم و نادرگرس ....!! دوب هدرک مجیگ

؟ بخ مگب یک هب منز یم فرح امش اب یتقو -

شدوخ ات یدب ور اضرریما باوج دیاب تهایس تسیل وت یرازیمن منم هگا -

! هدش یچ هگب

متفگ عیرس دهدن ششک هکنآ یارب

؟ هدش یچ نیگب امش مد یمن حاالهک بخ -

تشادرب مندز عمج زا تسد ناهگان هتشگزاب شیادص تنطیش

مه منوخ یتفر رد یدیرخن هک وسابل هشکیم ونم اضرریما منوتیمن هدنمرش -

! تمراذب نایرج رد هک متفرگ سامت طقف ...! تندرگ هتفیم

؟ ًاقیقد دیتشاذگ یچ نایرج رد ونم -االن

! دایمنرب مزا نیا زا رتشیب نک رواب یلو ! یچیه ... منودیم مدوخ -

تهایس تسیل وت راذن ونم ریما نوج مدز فرح تاهاب مدش لا حشوخ

هنک تادیپ هگا شاب متدوخ بظاوم ... مریگب تزا یربخ هی منوتب لقادح
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!! هحتاااف

؟ هدش یچ دیگیم یمن ؟ دیگیم یچ -

ظفاحادخ منوت یمن -

؟! ماهرپ یاقآ -

اب دوب هناوید رسپ نیا درک عطق ار سامت منک لماک ار شمان هکنآ زا لبق

هتخادنا زور و حلا نآ ارهب نارماک باصعا شبیرغ بیجع خاالق نیمه

عطق ار سامت یخلا ویب درک رتشیب ار میاهزور نیا ینهذ یریگرد ! دوب

!! درک

باوج دیاب تفگ ؟ هداتفا وا یارب تفگ هن! ؟اما هداتفا یقافتا ؟ تفگ هچ

یاو ؟ دشک یم ار وا دمهفب نارماک ؟رگا دیوگب شدوخ ات مهدب ار شدوخ

مدیشک هشیر ارزا میاهوم هدرب تسد و متفگ یدنلب

!!... شتسد زا مدش لخ هنووید ی هرسپ -

مبسچب تخت هب روز هب هک تشادن یا هدیاف رگید دوب هدیرپ مرس زا باوخ

ناج هب هرابود ما هدینش ماهرپ زا هک ییاهفرح زا چیگ متفر نییاپ تخت زا

دعب رگا دشیم هچ دش یمن دازآ نارماک زا منهذ اما مداتفا هناخ رانک و هشوگ

هرابود ؟ مریگب سامت ابوا مدوخ ما هدادن ار شباوج راب نیدنچ هکنیا زا

راب ره یتخس هب هک ؟ردحیلا مهدن ار شباوج مهاوخب هک دش یمن تخس

نیرخآ داد؟ یم ار مباوج الً صا ما!! هدرک یلحم یب هب روبجم ار مدوخ

ندادن باوج راب کی زا سپ هشیمه هکنیا اب دوب هتفرگ سامت لبق بش راب

مک مه رخآ و مدرک شدیما ان راب جنپ زا رتشیب اما تفرگ یمن سامت رگید

داتسرف مایپ میارب هدرواین
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یم شدعب ! منک یم تادیپ وروت هرخ هکباال نم ... هشاب ؟ یدیمن باوج )-

ینوتیم ؟ مرتفد یاین ینوتیم ؟ ینکن ضوع وتراک ینوت یم منودب ماوخ

؟) ینومن مرانک

منادیمن دش یهت ناهگان راگنا تخیر ورف ملد اررد یزیچ شرخآ هملک هس

مدیمهف یمن ار حملا هکنیا اب مدز دنخبل شیاج هب مدرکن لوه مدیسرتن ارچ

رگا ینادن ایهن؟... یهاوخب ار یسک یناوت یم ینادن هک دوب یدب سح هچ

الً ایهن؟صا دهد یم وت ارهب شنتشاد هزاجا راگزور شا یهاوخب

رود وا زا شدوخ رطاخ هب دیاب !ای یراد ار شنتشاد هگن تردق تدوخ

یمن مه زونه ؟ یشک یمن بقع وت دوش تیگدنز زا یئزج الرگا ؟صا ییوش

ار یراک ره تردق هک ردحیلا سملا یاپ و تسد اراب وا ینامز رگا متسناد

تکرش رد شراک ریوصت راب ره هکنیا ؟؟اب تسیچ ملمعلا سکع منیبب دراد

ِدق وا اما دوبن مه یسح و تخانش یمن ارم هکنآ اب دوب مدید یولج یهانپ

هک ردقنآ !! دایز رایسب روز هتبلا و دراد یا هدیزرو و تشرد ی هثج و دنلب

دوب هتفرگ ار ما وتنام نیتسآ هک شملا س تسد کی نامه اب زور نآ

! مزیرگب هدیشک نوریب شتسد زا متسناوتن

تمس وهب هتشادرب ار میاچ ناویل دوبن میاهاپ رد ناج رگید یگتسخ زا

متشاذگ یلسع یور ار ناویل مزادنایب تخت یور ار مدوخ ات متفر قاتا

راگنا دش دنلب ما یشوگ یادص هک دوب هدیسرن تشلا هبب مرس زونه متسشن

زا نیا و ماهرپ سامت و رهظ زا نآ مباوخب تخت نیا یور زورما دوبن رارق

زا متشادرب یلسع یور ارزا یشوگ مداد شک ار مندب ما هدننک هتسخ بورغ

مندید ار هحفص یور مان هکنیا ضحم هب مدوب هدرک شیاهر اجنامه رهظ

متسشن خیس
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!! ااتفگ ماهرپ ... هدش یروطی امتح !! ادخ یاو -

توکس #دس_

۱۶۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مدرک لصو ار سامت للعت نودب و عیرس

؟؟ وولا -

درک مرت نارگن دماین ییادص چیه هکنیا

؟ ووولا ؟ دایمن نوتادص .... ووولا یفیرش مناخ ووولا -

تسا هداتفا یقافتا مدش نئمطم نتفرگن باوج و ندز ادص راب دنچ زا دعب

دیآ یم هک یطیحم یادص زا هک هنرگا تسین بوخ شلا االًح متحا و

دسریم وا هب میادص تسا مولعم

؟ هبوخ نوتلا ح هداتفا یقافتا یفیرش مناخ -

درک توکس مه زاب

؟ هبوخ نوشلا ح نارماک یاقآ ؟ نیگب یزیچ هی اباب -یا

میولگ زا یا هدارا یب عیه هدروآ دنب ار مسفن یا هظحل مدینش هک ییادص

دمآ نوریب
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نونمم مبوخ -

دوخ متسناد یمن و مدوب وا یارب ما ینارگن زا ندرک زلو وزلج ردحلا

مه وا ینعی ما هداد باوج تسا طخ تشپ شردام هکنیا یخلا !!هب تسوا

؟؟ دناد یم

کوش زا دوب هتفرگ دوخ ارهب ماهرپ ندز فرح لدم بیجع هک شیادص

دروآ منوریب

؟ یدز یم فرح بوخ ؟اتاالنهک یتفر ؟ یدش یچ -

قح ماو ینابصع شراک زا هک دیمهف یم دیاب مدرک یم روک ار شقطن دیاب

مدرب ارباال میادص ! دنک یزاب نم اب تسا هتشادن

... وتباوج دینیب یم یتقو !؟ دیشک یمن تلا جخ امش -

درک عطق ار مفرح ییاسر و دنلب یادص اب

-سالمااا

هب نداد باوج و ندرک سالم تسناد یم مدرشف مه یور کلپ هتسب مشچ

ار مضارتعا نابز نآ واب تسا دنمشزرا رایسب نم رظن زا ووگ تفگ رد نآ

مدرک همزمز دش مشتآ یور سالمبآ نآ متفرگ یسفن مارآ تسب

-سالم

؟ هبوخ -حتلا

هچ نیا تخیر ورف ملد تسشن مشوگ رد هک شنابرهم نحل و هنادرم یادص

! مشکب دایرف و منک شا ینابصع متساوخ یمن رگم ؟! دوب یعضو

؟ نزب فرح لقادح ! یداد باوج هک -وت
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متفگ یمارآ نحل اب

! نارماک یاقآ دوبن تسرد نوتراک -

هبرجت مبلق رد یرتشیب تدش اراب شزیر نآ زاب دمآ هک شا هدنخ یادص

روطچ مداتسرف تنعل مدوخ هب سامت نیا هب نداد باوج رطاخ وهب مدرک

یک ات درادیمنرب تسد ارچ !وا دسرب مداد هب ادخ ؟... مراد هگن ار ملد

؟! منازوسب لد طقف ملد حلا هب مناوتیم

منودیم -

متفگ ثکم اب

هک... نیتسنود یم ؟ نیدرک وراک نیا ارچ سپ -

تفگ یدنلب و مکحم هلب

نفلت زا نیمه یارب یدیمن ومدوخ سامت باوج هک متسنود یم هلب.... -

!! مدرک هدافتسا مردام

نم ؟رگا دشیم هچ مدرکیم عطق اوه یب رگا تسیچ تسرد راک متسناد یمن

هچ؟ مداد یمن باوج هرابود و دنک عطق ار سامت ات مدزیم شلوگ وا لثم مه

هنکیم رکف هدیمهفن شدوخ هک مگیم هشاب تحار تلا یخ هکنیا یارب -

! ِماهرپ شیپ شیشوگ

ملد هب یساره شهت رسو یب یاهفرح هکاب وا دوب راک رد مه وا تسد سپ
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متفگ یروخلد اب مهدب هدرک لوه ار سامت نیا باوج دش ثعاب هک تخادنا

!؟ دینزیم لوگ ونوتردام هک نیا هچب امش هگم -

دیدنخ مه زاب

!؟ هروخ یم یچ ملکیه !؟هب میدیدن -

تشاد یمن رب ما هنیس ناج زا تسد زرل نیا ارچ مهدب باوج متسناوت یمن

داد همادا دوب شعترم هدنخ زا هک ییادص و ثکم اب

! دیسر ماهرپ نهذ هب هک دوب یهار اهنت -

و دوب ور هدنخ خاالقو شوخ وا هک دوب هدش تحار یدایز نم نحل

؟ تسا هتخادنا زور نیا ارهب وا ماهرپ نامه اب ینیشنمه ای درکیم یخوش

نم ندز لوگ یارب طقف ! هداتفا شیارب یقافتا تفگ یم ماهرپ روطچ

؟؟ دوب

هک وا یارب هن دوبن بوخ ناممادک چیه یارب عضو نیا یمدش یضار دیاب

یم مدوخ هک نم یارب هن یممرب رس هب یراگزور هچ رد نم تسناد یمن

وا هب ندرک رکف ردحلا میآ یم دوخ اتهب رایتخا یب اهزور نیا مدیمهف

دشاب هنامرتحم منحل مدرک یعس متسه

تسین تسرد نارماک یاقآ نینک رکف یقطنم ًافطل !! متشادن راظتنا امش -زا

هک...

درک المل شا یناهگان دایرف یادص
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هک منک رکف یقطنم ماوخب هگا ؟؟ هیچ قطنم ینود یم ال صا ؟وت قطنم -

؟ ییاجک منودب دیاب هک مشاب یقطنم ماوخب هگا ؟ یشاب نم رانک االن دیاب

؟ ینک یم راکیچ راک؟ رس یریم اجک

دوب روخلد مه وا راگنا دمآ نییاپ شیادص

!! منک تبحص تاهاب منوتب طقف دنفرت ات رازه اب هزات هکنیا -هن

ایزا داتفا یم ماب رونیا ایزا تشادن طسو دح دز فرح ابوا دشیمن

دنادرگ شرب یمجاهت حتلا هب متوکس رو!! نآ

ینیا شتسرد ؟؟ هیچ شتسرد ؟ وگب و نک رکف یقطنم ؟!... هگید وگب -

نم!! ؟راک یشاب اجنیا دیابن ؟االن مگیم نم هک تسین

ملد هب هک یبارطضا نودب میوگب ار شتسرد شدوخ لوق وهب هدرمش دیاب

تخادنا

نومرارق رس هرتهب میتشاد یرارق هک....امهی دوب نیا مروظنم نم... -

!! نیمه طقف ... مینومب

؟! رارق مودک -

درک رتشیب مفرح نتفگ یارب ار نم بارطضا و دوب هتفگ یدج و مکحم

هگید هگا ... شدعب یارب ... منومب هام هس ود طقف نم .. دوب رارق ... بخ -

ور... هغیص مهامش .. مرب دوبن یزاین

؟؟؟ یتشاذگ رارق یک -اب

یم وت هچنآ هک یا هدناوخ روک تفگ یم هک یمکحم نحل نیا زا هدز تریح

مدرک شیادص روابان یگداس نیا هب مه نآ دوشب یهاوخ

؟؟ نارماک یاقآ -
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توکس #دس_

۱۶۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هگم !!...ود! کی نیا نم هن دوب مردام اب ترارق ؟ مگیم غورد هگم هیچ؟ -

مدب تهب یباسح تسرد راک هی ایب متفگن هگم ؟ متفگن تهب ونیمه نم

!؟ منک یم ربص یتفگ ووت متفگن هگم منک؟ خسف ور هغیص نوا شدعب

!؟...حاال ماوخیمن ، مایمن یتفگ !؟ مدیمن شوگ تفرح هب یتفگ و متفگن

!؟ ینک ربص رخآ ات دیاب مه یایب هگا هگید

مه تشپ مجالتار نآ هداد همادا وا هک مدوب شا یلبق فرح کش رد زونه

داد همادا زاب دوخ فرح یور دیکات یارب تفگ

!! ینک یم ربص و منک یم تادیپ ای ینک یم ربص و یایم -ای

وا هچ و مورب هچ ینعی درک؟ دیدهت ارم وا متفگ ینیه هدارا یب شفرح زا

اضرریما اعقاو وا ؟؟ منک ربص و منامب شرانک دنک یم مروبجم دنک میادیپ

رطاخب تفگ ؟هک دنزیمن بیسآ نم هب زگره تفگ هک نامه ؟ دوب نارماک

؟حاال دنکیمن رت هدنمرش ار دوخ و تسا هدنمرش هغیص هب مرابجا

؟ منامب شرانک روز هب هک دنک مروبجم تساوخیم

متسناد یم شیاهراتفر زا مدروآ نابز ارهب دیسر منهذ هب هک یزیچ نیرخآ
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یم کالهف دروخ دهاوخ رب وا هب امتح ساسح تدش هب تسا مهم شیارب

دوش

.... هگا ... هگا -

دباین نآ رد یکش ات منزب ار مفرح شمارآ اب مدرک یعس و متفرگ یسفن

؟ یچ مسرتیم مگب هگا -

مداد همادا هدرک ادیپ تراسج تفگ یا هدز تریح ِیچ

... داوخیمن ...ملد نوتمنیبب داوخیمن ملد ... مسرتیم نوتزا نم... بخ -

ال صا ... دیتسه امش هک مشاب ییاج داوخیمن ملد ... مشب کیدزن نوتهب

امش... اب منوتیمن

دیرب ار مفرح هدیدنخ دنلب یادص اب ناهگان

نارگن دیاش ! ینزب لوگ ونم ینوت یمن ...! اراس نک سب -

نم ... یسرت یمن نم زا یلو هتدوخ ریصقت منوا ...هک هرآ ! یشاب مندید

... طقف ...وت هرادن سرت ادص نیا مسانشیم وتسرت سنج

دمآ نییاپ شیادص

! یشن وربور ماوخ یم تزا نم هک یزیچ ...اتاب ینک رارف یاوخیم طقف -

! مگب یراذن ات

درک هاتوک هراچ ارزا متسد وا زا رظتنم دیاش و ساسحا رپ نحل نیا ندینش

متفگ یشهاوخ نحل اب

... ًافطل نارماک یاقآ -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

توکس بدا یور زا اما مدینش روز هب هک ردقنآ دوب نییاپ یلیخ شیادص

مدرک

هگید ... منوت یمن نک رواب ... اراس منوتیمن هگید .... منوت یمن ... هشیمن -

... ماوخیم نم ... منزب تلوگ ...ای.. تیمرحم ... تیلوئسم مگب ماوخ یمن

مدیرب سامتلا اراب شفرح تعرس هب

!؟ نارماک یاااقآ -

نیا هک متسین مکحم ردقنیا نم دوبر ار متردق مامت شمارآ ی هدنخ یادص

!؟ تسیضار طیارش زا ردقنیا ارچ وا مدنازرلن ادص

تفگ هدیشک یهآ ثکم اب

مردام هرامش اب هگید مدیم لوق ...! سامت یارب طقف یلو .. هشاب -

تساوخ یم ملد طقف ..... مرابنیا ! تحار تلا ..یخ اراس مشن تمحازم

!! مونشب وتادص

طقف متشادن دوب شساسحا مامت راگنا هک ییاهفرح ربارب رد یفرح چیه

درک نامتک دش یمن ار شیادص تقادص !! شتسکش وا هک مدرک توکس

تفگ هک ینامز

امتح ... شاب تدوخ بقارم ... اراس مدینش وتادص مدش لا حشوخ یلیخ -

!؟ هشاب ... شاب مرظتنم ... تمنیبیم یدوز هب

چیه اما مدید یم نآ یور ار سامت یاه هیناث رذگ دوب متسد رد یشوگ

هب بیغرت ار وا هتفگ یمارآ ی هشاب ساوح یب مناوت یمن رابنیا متفگن

عطق فرح یب ار سامت اما تخوس ما هدش نیگنس ی هنیس منک یورشیپ

مدرک
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یساسحا نم هب ؟وا مدوب هدیمهف تسرد مدوب هدینش تسرد اعقاو رابنیا

! دوش ملا یخ یب دناوت یمن هک دهدیم شرازآ مندوبن هک یدح هب دراد

زا شدوخ تاجن یارب یزیوآ تسد ار هغیص نآ هک بصعتم یاضرریما

؟؟ منامب رود تشاذگ یمن زیوآ تسد نامه حاالاب تسناد یم راتسرپ

ترپ یارب مدنک اج زا متسد نورد نفلت کمایپ یادص هک مدوب رکف رد نانچ

شیادص واو زا هک ییاه سح ماو هدینش هک ییاهزیچ زا مساوح ندرک

مدرک زاب ار کمایپ عیرس دنک یم ما هراچیب مناد یم ماو هدرک تفایرد

و دنلب مد دنمزاین ار مندب مایپ نتم و هدنتسرف ناونع هب شمان ندید

دوب ما هیرگ یادص ندش دنلب اب نامز مه شیادص ندش عطق هک درک یقیمع

وت، ندروآ تسد هب ِميظع ناجيه )

تسا  هتشابنا ىداش زا ارم بلق

زونه هك نيا روصت اما،

رگيد  یتدم ات

، منامب رود وت زا دياب ىم

( اضرریما )( دراد  یمزاب تكرح ارزا مبلق

توکس #دس_
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۱۶۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

**********

( اضر ریما )

هک دوب متسد ردام یشوگ زونه دش یم رت عیسو هظحل ره مبل یور دنخبل

ردحلا هک راگنا مدرک یم هاگن نآ هب یروط مدرک لا سرا ار کمایپ شیارب

هدارا یب مدنخبل شلوجخ و هتخادنا لگ تروص روصت زا متسه اراس ندید

ار شش ماتال یگف کال یاهزور شمارآ دش لیدبت یمارآ راد ادص ی هدنخ هب

تلا جخ نیا زا شیب دیاب مدرک یم ساسحا ارچ ! دنک یضار ارم هک درک

؟ تسینارگن منیب یم وا رد هک یسح نیرتشیب ارچ ؟ دوبن روطنیا اما دشکب

هب مخا دنخبل یاج دش ثعاب مراکفا دسرت یم اعقاو و تفگ یم تسار دیاش

دیایب متروص

نم.. هدب -

متفرگ شتمس ارهب یشوگ و مدروآ ارباال مرس ماهرپ یادص اب
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؟ وسامت یدرک کاپ -

متفگ یسح یب هرآ

؟ تمنیبب لوگنش میراحتنا تکرح رطاخ هب مدرک رکف ؟ هتچ -

مینز یم فرح ایب هدب ورب -

!! یرازیمن ساوح -خآ...

هلپ زا هک ردحیلا مدینش یم ار شیادص اما تفر نوریب قاتا زا تعرس هب

تفگ یم دنلب تفر یم نییاپ اه

! یدرک زاب نووج کی الت کشم زا هرگ ناجردام هدب تریخ ادخ -

دوخ ارهب نم تس ژ اقیقد و هتسشن میوربور دیشکن لوط دایز شتشگزاب

مه یور هدرک زارد ار میاهاپ هک ردحیلا تخت جات هب هیکت اب تفرگ

متفگ مدوب هتخادنا

؟ هیچ -

تفگ ییوررپ اب

یطلغ هچ اقیقد یمهد حیضوت هیچ؟ هگ یمن شاه همانرب ریدم هب مدآ -

! هدرک

وا تردق اراس یادص ندینش حاالاب هک تشاد حیلا مه ندوب ماهرپ لثم

متفگ دنخبل اب متشاد ار ندوب

هرابرد !ثمال مدب حیضوت مردام هب ور ییازیچ هی مرب شاجب یاوخ یم -

؟ شهارمه نفلت

دیدنخ دنلب یادص اب
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ییاوخ یم ؟ ینوچیپب ونم یاوخیم مراکنیا مدوخ نم ! یوخَا تولگ هجَن -

؟ مگب شهب هنک ربص دیاب مزاب ای هنک ربص دیاب هکای اراس هرابرد مرب منم

مدرک شهاگن داشگ ینامشچ اب

؟ یداسیاو شوگ تنس نیا اب شکب تلا جخ هلا! غزب یمدآ -وت

درک لفق هنیس یور ار شیاهتسد یخلا یب

ایهن؟...حاال مشب نئمطم یروج هی دیاب مدوخ یدرکن منئمطم هک ..وت هرآ -

هدیمن منم باوج هگید یدز وت هک ییاهفرح اب منک شتسرد یروطچ وگب

!! مریگب ربخ هک مرب شنوخ رد مد ات دیاب

! متفگ یمارآ ی هن هدارا یب مدرک یم شهاگن ناریح و جیگ

؟! شا هناخ تفگ مدینش تسرد اعقاو ینعی

؟ دربب یگناوید زرم ات ارم زورما تشاد دصق

ارهب مردام یشوگ هناگ هچب یراک واب مداد شفرح هب لد هکنیا زا زونه

ماف هدیمهف اهنت هن هک هتشذگن هقیقد هد میا هدرک رد ود شدوخ لوق

متفگ هدز تریح ..!؟ هکلب هدوب شوگلا

؟ یراد وشسردآ هگم -

داد باوج درسنوخ یلیخ

!! بخ هرآ -

منک ادج شنت رسزا تساوخیم ملد
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؟ یدادن رتدوز یگ؟ارچ یم ...االن زغم لُش وهرآ تفوک -

! مدب تهب تسین رارق متفگ طقف -االمن

!! ماااهرپ -

؟ مدب یچ هساو !! ماهرپ وتفوک یلو اادیشخبب -

!؟ ینک مربخ یدرک شادیپ دوب رارق نوچ -

حاال مرایب سردآ تارب نم دعب ینک نئمطم ونم وت دوب رارق ...!! اباب ورب -

هک! مینزب مهب وراک دنور هش یمن لیلد متفگ هک یراک لا بند متفر رتدوز نم

مدرک زارد شتمس هب تسد دوب متسد ما یشوگ هک ردحیلا

! وسردآ نزب -

تفر رد تمس هب هداتسیا درک عمج ار شیاهاپ

! منزب نک رکف -

مدز داد

!! منیبب اسیاو ما -ابوت

تفرگ باال دیدهت حتلا ارهب شا هراشا تشگنا و درک گنت مشچ هدیخرچ

دوب هدش یدج هتسشن مخا هب شتروص

زونه ! یزوسب رتشیب یلیخ هک یزیچ هشیم تباوج یگب هگید هملک کی -

؟ مدب سردآ هک مدشن نئمطم
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دیدیم ار مندش شتآ یور دنپسا هک !!وا شمدیمهف یمن دوب هدرک غاد مزغم

فارتعا وا هب ًامیقتسم تساوخ یم دوش!؟ نئمطم تساوخ یم هچ زا رگید

دیاش هک یسک اهنت ما هدرکن فارتعا مدوخ هب امیقتسم زونه نم ؟ منک

حا دادن ار شا هزاجا هک دوب اراس متشاد ار وا ارهب شنتفگ میقتسم تارج

!؟! منک شنئمطم دهاوخیم الوا

سردآ یوحن هب مناوتب ات دوب شنتشاد هگن دمآ یمرب متسد زا هک یراک اهنت

مریگب ار

؟ ماهرپ -

دنکیم جل متسناد یم مینزب فرح ات دنامب طقف هک ردقنآ مدرک شیادص مارآ

اب مه نآ موش یمن شفرح ارمع دربیم نم زا هک یباسح دوجو اب

!! شنابز نآ

ردحلا دنازوس بیجع و دنازوس یم تفگ درک افو شدهع هب عیرس وا اما

دیخرچ برض هب هک دوب جورخ

! منک یم ادیپ تارب متفگ هک یتقو نومه زا متشاد وشسردآ لوا نومه -زا

شدصق دنکن مدرک شهاگن طقف هدنام زاب یناهد و هتفر باال یاهوربا اب

ما!؟ هدرک تدم نیا رد هک ییاهراک مامت ؟تالیف دوب مرازآ

داد باوج لبق تدش نامه هب دشووا جراخ مناهد زا ییارچ یاوآ

مشدوخ هک یمدآ رپ مد متسرفیمن ومدرم رتخد مدشن نئمطم ات نوچ -

نم!! هب هسرب هچ تسین نئمطم

درک هاگن متروص هب هرابود اما دورب ات تفرگ ور
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هب متخادنا مدوخ نوچ !! هدب سردآ تهب هلا حم تنامام نودب نمض -رد

هچ اب یدید یم یدوب دیاب ! ینک ادیپ و ذغاک هکت نوا هنکمم هک شرس

هگید یخی !! درک شا هراپ یدب رازآ ومدرم رتخد یاوخ یم هک وت زا یصرح

خی...عفال!

یم ار مقاتا رود ات رود منامشچ مدوب جیگ تفر و هتخادنا مناج ارهب شتآ

اجک ؟ مشکب کرس هرابود شیاجک هب مشیدنایب هچ هب متسناد یمن دیواک

!! تسوا رازآ مدصق دننک یم رکف هک تسا هدوب دب ردقنآ اراس اب مراتفر

یراک دیاب درادن دامتعا نم هب زونه مندیرپ نییاپ باال نیا اب ماهرپ یتح

هارمه هشیمه یوا هب یزاین یتح دیاش هک یهار !؟ دشاب یهار دیاب منکب

مشاب هتشادن

************
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ار شغارس هدرک نییاپ ارباالو ناتسرامیب یاه شخب مامت وکالهف هتسخ

متفر یجورخ رد تمس هب دیماان تخانش یمن ار وا سک چیه اما متفرگ

طایح زا زونه منزب رس مه یرگید ناتسرامیب هب مراد تقو هک زورما دیاب

دروآ نابز هب دنلب ار ممان ییانشآ یادص هک مدوب هدشن جراخ

!!... اضرریما نک ربص ... ریما اسیاو -

شمنیبب اهنیا زا رتدوز مدرک یم رکف مدیخرچ شتمس وهب هداتسیا

هب لبق زا رتشیب راب وره مدوب هدید دیفس شوپور نآ اراب ماهرپ یرابدنچ

سفن !! متخادنا متخیرگ شتسد زا یک راب نیرخآ تسین مدای هک وا دای

دیسر نم هب نانز

؟ ینک یم راکیچ اجنیا -سالم.

مداد ار شباوج کشخ

؟ مدب حیضوت امش هب دیاب سالم. کیلع -

دز میوزاب هب یتسد

؟ هدش شیروط یسک ! شابن هرخسم -

مداد ناکت یرس

-هن!
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مفقوتم و دیشک هتفرگ ار میوزاب تشپ زا هک مداد همادا ار مریسم هرابود

درک

؟ اجنیا یدموا یچ هساو سپ ! منیبب اسیاو -

متخادنا یدرس هاگن دوب هقلح میوزاب رود هک یتسد هب

! مدرگیم رفن هی لا بند -

مخا شتلا ح نیا زا بجعتم دش ادج میوزاب زا شتسد و دیرپ شگنر ینآ هب

هچ دز یم کلپ مه تشپ دروخ یم ناکت شیولگ بیس مدرک شهاگن هدرک

دوش یم دنت یدارا ریغ شندز کلپ دراد سرتسا یتقو دنادن هک دوب یسک

دروآ نابز هب هملک ود تمحز هب

؟ لا...یک بند -

هتشگن بوخ اما ما هدمآ تسرد دیاش دوب هدیسرت و هدرک لوه ردقنا ارچ

ما؟

؟ مدموا تسرد هیچ؟ -

؟ یچ -

؟ تساجنیمه مگیم -

؟ یک -

مدز یکحضم دنخبل هداتسیا شیوربور

؟ مدرگیم یک لا بند ینودیمن یک؟وت ینودیمن -

دوب هدنام اج رب میوربور هدیسرت و هدش کشخ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

-هن!

یم فرح یا هملک کت و هاتوک دهدب ناکت دناوت یمن ار شکف مدرک یم سح

دوب هدرک تشم ششوپ ور بیج اررد شناتسد و درک یمن هاگن نم هب دز

متفگ شیاهمشچ رد هریخ مدرب شتروص کیدزن ار متروص

؟ تساجنیا اهر -

دش زاب بجعت زا شناهد و دیرپ باال شیاهوربا

؟ هشاب اجنیا .... دیاب یچ یارب اهر؟!... ؟؟؟ یک -

رد هک دوب یسرت نامه رطاخ ایهب دوب هدرک ادیپ لکشم تاملک یادا رد

هک مدش شا هنیس هب هنیس هتشادرب ولج هب یمدق ؟؟ مدناوخ یم شا هرهچ

تشاذگ بقع یمدق وا

ناتسرامیب هک... هدش شیروط اهر هگم ؟ ینک یم یروجنیا ارچ هیچ؟... -

؟ هشاب

متشاد شهگن هتفرگ ار شچم و مدرب تسد

یومع رتخد هیروبص اهر مروظنم مگیمن ومرهاوخ ...! نکن هرخسم ونم -

؟ یسانشیمن هک وگن اراس

! دیشک یتحار سفن یعقاو یانعم هب درک شیاهر ریخأت واب هتفرگ یسفن

همه هک نم تسین منودیم نم هک ییاج ...ات ینعی ... تسین اجنیا -هن
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!؟ مسانش یمن وناتسرامیب لنسرپ

؟ یدرک لوه دقنا ارچ سپ -

! هشاب هدش شیزیچ یسک مدیسرت بخ ... بخ -

!! تدوخ نوج هرآ -

دیشک نوریب متسد ارزا شچم

؟ یراد شراکیچ ؟ یگیم یچ -حاال

مدز مارآ ی هبرض دنچ شا هنیس هب تشگنا راهچ تشپ اب

یم شادیپ یروطچ نیبب و نیشب یلو هدن سردآ مهب نزب ومردام خم ورب -

!! منک

درک توکس هدش درگ شنامشچ

ادیپ ونوا ، منودیم ...!! ِراتسرپ شومع رتخد منودب یدرک یمن رکف هیچ -

هشیم ادیپ مه اراس منک

متفر یجورخ تمس هب هدز یرگید هبرض

!!ً -عفال

توکس #دس_

۱۶۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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***********

اب یزیچ ره وهب مدزیم مدق قاتا رود ات رود گنم و جیگ ، ناشیرپ ، نادرگرس

تعاس ۲۴ اهنت مدوب کالهف هشیش هب زیم هب دمک هب مدز یم هبرض مارآ تسد

هب هک یهار اهنت و دوب هتشذگ دهد یمن سردآ دوب هتفگ ماهرپ هک ینامز زا

دوب ییومع رتخد ندرک ادیپ نتفر ردام غارس هرابود زجب دوب هدیسر مرکف

ناتسرامیب دنچ طقف منک ادیپ مه ار وا مناوتب ات دنک یم یگدنز اراس هکاب

رت تحار دیاش ؟ تسیچ شدیدج راک متسناد یم شاک یا مدوب هتشگ ار

هداتسیا نکلا ب هشیش تشپ هدز گنچ میاهوم هب مدرک یم ادیپ ار شدوخ

نیا اب متخود مشچ طایح هب بش یهایس ورد مدز رانک ار یروت هدرپ

دوش مامت متقو دیاش !!و دشکب لوط شندرک ادیپ اههام دیاب شور

ندش لخاد دیشک تمس نآ ارهب مهاگن طایح برد ندش هتسب و زاب یادص

رسباال هتخادنا یهاگن نامتخاس هب دناشن متروص هب مخا رایتخا یب ماهرپ

راک نآ تشپ نم ندید غارچ ندوب نشور دشاب هریخ مقاتا هرجنپ وهب دروآ

مه هلصاف نیمه زا دمآ نامتخاس تمس وهب هدش ریز هب رس دوبن یتخس

منیبب ار تشاد یم رب نیگنس هک ییاه مدق و هداتفا یاه هناش متسناوت یم

ملد تسا ماهرپ متسناد یم دش هدز رد هب هبرض دنچ هک تشذگ یقیاقد

مروایب اج ار شلا ح یمک تساوخ یم

!! تسین وگب اهر مرادن وشتخیر ندید هلصوح -
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مدروخن ناکت اما مدینش ردار ندش زاب یادص

کیدزن یلیخ شیادص مدز لز نوریب وهب هدرک هرگ مرس تشپ ار میاهتسد

دیسر مشوگ هب

! تمدید هرجنپ تشپ یتقو یراد ور یلیخ -

! هرد تشپ یک متسنودیم -

؟ اهر یگیم ارچ بُخ -

! تراک ِدَر یرب تدوخ منک ظفح وتتشادن تیصخش متساوخ یم -

! مارآ هشیمه الف خرب اما دیدنخ

؟! مشاب هدش تیصخش اب دیاش زادنب هاگن -حاالهی

شناتک راولش بیج ورد هدز بقع ار شمرچ تک هک یناتسد اب مدز یخرچ

درکیم مهاگن شبل یور یجک دنخبل اب هداتسیا دوب هدرب ورف

! یررره ... یدوب هک یتسه ینومه -

هب دش ثعاب شیادص هک مداتسیا هرجنپ هب ور هرابود هدز یخرچ مین

! مشخ اب مه نآ مدرگرب تعرس

؟ یتشگ وناتسرامیب اتدنچ -

تشاذگ بقع یمدق مهاگن ندید اب

؟ مدرک لا وس !هی هتچ ... وووه -

؟ هرخسم ای یدرک لا وس -

تفگ دنک شعمج تسناوت یمن هک یدنخبل اب
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کیدزن ای یرود مگب تهب هک یتفر شیپ اجک ات منیبب متساوخ لا!!... وس -

! هرتهب یدرگب وفرط مودک الً صا

ارهب شتسد و تشادرب بقع هب مدق دنچ دنت هک مدش کیدزن وا هب یمدق

دروآ ولج میلست حتلا

.... اسیاو اسیاو -

تفگ هدرک لوه متفر رت ولج

ح مدوب اپرس حبص این...زا ولج نم نوج ریما هسریمن تهب مروز -

؟ مگب یزیچ هی رازب ... مرادن لا

مشخ ؟! دوب لا وس میارب شتراسج نیا هشیمه شندرب باسح دوجو اب

زا رامد شرخسمت نیا رطاخ هب مسرب وا هب تسناد یم مدرک ظفح ار مهاگن

یذغاک هکت هدرب شتک بیج لخاد ار شتسد دروآ مهاوخرد شراگزور

تفرگ متمس وهب دیشک نوریب

!! اراس سردآ -ایب

و متشاذگ بقع مدق یتخس هب اما مپاقب اوه اررد ذغاک تساوخیم ملد

شدوخ لوق هب تسد ِسرت زا هدش لوه یوا وهب هتشگرب لبق یاجرس مارآ

مدرک تشپ منیگنس

!! تراک ِدَر ورب ... منک یم شادیپ مدوخ -

رظن هب هتفرگ بیجع شیاه یخوش دوجو اب شدورو هظحل زا هک ییادص

درب باال یمک ار دیسر یم
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... یلو مدب تهب رتدوز متساوخ یم نکرواب -

؟ یدش نئمطم هدش یچ ...حاال منودیم یدوبن نئمطم یلو -

ار سردآ یگدنمرش رطاخ هب طقف و دشابن نئمطم مه زونه مدرک یم رکف

!؟ اما تسا هدروآ میارب

! هگید مدش نئمطم هچ... وت -هب

دیشک بقع یمک هرابود ووا متشگرب شتمس هب مشخ اب هرابود

شلا بند یداتفا مدید ... بشما ینک یم یروجنیا ارچ .... ریما !! اباب -یا

اعقاو ینعی یزیچ هی لا بند تفر شناوت همه اب شدوخ هگا مدآ ...!! بخ

... هگید داوخ یم

داد همادا تشاد نم یاهتیساسح رطاخب هک یطایتحا اب

دامتعا اهر لثم هشب تساوخیمن ملد ! همهم نم یارب رتخد نوا مه... دعب -

نوا ...!! هگید زیچ وداتهی امش نتفرگ رارق مه رانک ! هزیچ هی وت هب نتشاد

ناجک نیبب !حاال قشع یلک اب نغلا وب لقاع مدآ ودات نیبب ور اهر و هکیترم

هب تلد شلا بند یدرگب یتفیب یتخس هب شرطاخب تساوخ یم ملد

!! نیمه ینودب وشردق شیتشاد یتقو هک هنک رکف شندوبن شنتشادن

مراتفر رطاخب شا یدامتعا یب زا میقتسم ریغ هک شیاهفرح هب هجوت یب

دوب شلا ح هب مساوه مامت تفگ

داد ناکت اوه اررد دوب نآ نورد ذغاک زونه هک یتسد
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هشاب .... ینک شادیپ تدوخ یاوخیم ؟! یاوخ یمن هدشن یروط -حاالم

! ینزیم ارچ هگید مریم

توکس #دس_

۱۷۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

شنامشچ رد هچ ! تسا رتدب نم زا شلا ح ماهرپ بشما مدرک یم سح ارچ

مهاگن رتمک درک یم یعس یتح هک تشاد شندرک ناهنپ رد یعس هک دوب

دورب رد تمس هب تساوخ دنک

؟؟ اجک -

مدرک زارد تسد منک شرود رد زا هکنآ یارب داد نم ارهب شهاگن

نم! شدِب -

ثعاب ما هناراکبلط نحل و میتشاد ناتسرامیب طایح رد حبص هک یدروخرب

ما هدش زارد تسد تمس ارهب ذغاک هدمآ ولج ریز هب رس طایتحا دشاب

دوش رتکیدزن ات مداد ناکت رس مخا واب مدرک هتسب و زاب ار مناتشگنا دروایب

ار ذغاک درک یم رکف !! نامه شتسد چم ندش ریسا و انامه شندمآ رتولج

زا تشاد تیولوا میارب ماهرپ هظحل نیا حاالرد اما متساوخ یم مهاوخیم
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نوریب ار شچم تساوخ ات دیشک بقع ار دوخ دروخاج شچم ندش ریسا

هب شتشپ و تسشن شا هنیس یور هک متسد راشف زا شدنلب یادص دشکب

دیچیپ قاتا رد درک دروخرب دمک

... متفگ هک نم هتچ خآآآ ... رریما -

مدش هریخ شنامشچ وهب متفگ یدنلب سیه

غورد مهب هگا حتلا هب یاو ؟؟ هدش یچ وگب حاال مدینش و یتفگ یچره -

!! منکیم چتلا اجنیمه !! یگب

شا هنیس یور رب مپچ تسد و دوب مپچ تسد ریسا شتسار تسد چم

تشاذگ متسد یور ار شدازآ تسد

؟ مدب حیضوت دیاب هتسنودن هک هربخ هچ ؟ هدش یچ یچ -

مدیرغ شتروص یوت ینابصع

رارف نم زا هک هتچ مسانشیم ور وت دوجو ی همه نم !! ماهرپ نوچیپن ونم -

!! ناااه ؟ ینودیم وت هک منود یمن ویچ یریگیم هاگن هک هدش یچ ؟ ینک یم

درواین دوخ یور هب اما مدید ار شیاهمشچ ندروخ اج یا هظحل

هگید منک یم رارف مروخب کتک مسیاو یراد عقوت ینک یم هلمح -

نم!! ردارب

!!.... ماااااهرپ -

رد اهر دعب هظحل دنچ دشو میاهمشچ خیم طقف هک دوب دنلب ردقنآ مدایرف

دش نایامن رد بوچراچ

؟ شاداد ینک یم راکیچ !! یاو -
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ناکت و ماهرپ زاحاالت دیخرچ شتمس هب نامرفن ود ره رس شیادص اب

ار متسد اما منک شیاهر وا ندمآ اب تشاد راظتنا هک مدوب هجوتم شندروخ

مدرک تفچ شا هقی هب

توکس #دس_

۱۷۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

شمدیبوک دمک هب هرابود هدیشک ولج یمک

!! اهر نوریب ورب -

یم یعس هک ار یزیچ تشاد ماهرپ هک ار یدعب سح مدرک یم شسح نم

زگره ار زورما نارگن ماهرپ !! دوبن تحار شندرک ناهنپ وزا دنک ناهنپ درک

هب شدوخ زگره ارگنورد راتفر شوخ مدآ نیا منادب ار شدرد دیاب ما هدیدن

!! دمآ یمن فرح

!؟ شااداد -

مشکب بقع دشن ثعاب مه اهر ی نهلا

!!... نووووریب -

ونم االن ورب هدیمهفن نامام ات ورب !! تسین یزیچ ... یجبآ ورب ... اهر ورب -

! میایم مریما
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مرادیمن رب شرس زا تسد دوب هدیمهف مه شدوخ

هب توعد ار اهر هک یمدنک رتدب ار عاضوا اهر و ردام روضح تسناد یم

درک یم نتفر و توکس

تفر نوریب برطضم و تخادنا نامنیب تیعضو هب یهاگن نارگن هک اهر

دنک ممارآ هناتسود ینحل و نئمطم ییادص اب درک یعس ماهرپ

! مینزب فرح نک لو ... اضرریما نک لو -

! نزب وتفرح متفرگن هک وتنهد -

!! منزب فرح منوتیمن هک بذعم یروجنیا نک لو بصم -ِدال

! وگب ...حاال مبذعم مدوخ منک تلو -

تفگ هللای الهلااال

؟ یاوخیم یچ منودیمن یتقو اباب مگب یچ -

مدرشف رتشیب ار شا هنیس هدرک گنت مشچ

! وتحبص حلا مدیدن ، مروک مرخ، ونم؟ یدرک ضرف یچ ؟ هدش زارد ماشوگ -

هک یتفیب سپ ناتسرامیب وت مندید زا دوب کیدزن زورما مشاب هدیمهفن ؟

نم ینارگن هک یزیچ نوا هیچ ... یرتدب محبص !!...االنزا متسین اضرریما

؟؟ ممهفب

.. بقع ورب .... ههههع -

اما دنزب مسپ تشاذگ ما هنیس هب هک یتسد اب درک یعس دزو داد یبصع

مدروخن ناکت
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؟؟ یاوخیم یچ وت منودیم هچ نم ! ممهفب ممهفب ! وگب وگب یه هیچ -

دیآ یمن هاتوک دوشن روبجم ات شمسانش یم بوخ درک؟ یم اشاح نانچمه

!! مدرک یم شتسرد دیاب

هک یتسد اب متشادرب شا هنیس زا تسد یناهگان و مدرک شهاگن هریخ

شیادص شمدیشک رد تمس هب هتفرگ ار شتک هقی مدوب هتفرگ ار شچم

دش برطضم

!! اضرریما -

مدرک شترپ قاتا زا نوریب وهب هدرک زاب ردار منک هچ مهاوخ یم هک دیمهف

یوت زونه ذغاک دوشن نیمز شقن ات تشاد هگن ار دوخ هدروخ یردنکس

یوت دایرف اب هنامحریب ار متاملک و مدرب ارباال ما هراشا تشگنا دوب شتسد

!! دوب هتشاذگن میارب یرگید هار مدیبوک شتروص

اب مه تیتفوک سردآ نوا !!.. یریم االمن نیمه نوریب یریم هنوخ نیا -زا

!.. تقو چیه یدیمهف یدرگیمنرب متقو چیه هگید ! یربیم تدوخ

متفگ هدروآ مک سفن

!! تمنیبن هگید -

درک مهاگن هکوش

... فرح ... رازب -

هک دروآ یمن مک یگداس نیا هب متسنادیم اما دوب رتدب مه حبص زا شلا ح

مدرب ادصباال زاب

!! نااا ...اال نوووریب -

ردام دناخرچ تمس نآ ارهب نامرفن ود ره رس دمآ هلپاه زا هک ییاپ یادص
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مگنر ما هدروآ دوخ هب هک یراشف زا متسناد یم مدید هدز تریح ار اهر و

تسا هدز نوریب مندرگ و یناشیپ یاهگر و هدش دوبک

؟ ناج ماهرپ هدش یچ هتچ؟ اضرریما !! یاو -

میدوب رفن ود ام زا یکی شمادک ره بطاخم و تفگ هاتوک ی هلمج ود

هب تسد دیراب یم نآ زا یگدنمرش هک ینامشچ و مهرد یتروص اب ماهرپ

نییاپ باالو هدروخ ناکت بترم شیولگ بیس درک ناهنپ ار ذغاک هدرب بیج

مدروآ یم شفرح هب دیاب دوش یم

... هگید راب هی یتح ماوخیمن نامام نوریب یزادنیم اجنیا زا ونیا -

!! ریما -

دوب هدز تهب ماهرپ ی هدنامرد تروص و نم راتفر زا ردام یادص

منک یم شلح نم.. ... دیرب امش.. ! دیشخبب -

دروآ نابز هب روز ارهب هملک دنچ نیا هدنمرش ینحل و شعترم ییادص اب

ردام زا تشگرب ار هدمآ ریسم هتفرگ ار اهر تسد فرح ویب هلصاف بال ردام

ره حلا مه وا راب نیا راگنا !اما تسا هدش هچ دنادب دهاوخن هک دوب دیعب

متسب ار شناهد رتدوز هک دنزب یفرح ات درک زاب ناهد دوب هدیمهف امار یود

! نییاپ ورب ینومب یاوخیم -حاالهک

متفگ دیدهت اب

؟! هتیلا !ح یایمن نم تمس هگید -

متسب شتروص یوت ردار هدش مقاتا دراو تعرس هب
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ردحلا روطنیا هک داد یم شرازآ یزیچ هچ دوب رتدب وا زا حملا مدوخ

ار وا اهراب رخاوا نیا ؟ دروآ یمن نابز هب اما دوب شدوخ ندرک دوبان

تیعضو رطاخ هب مدرک یم رکف راب ره اما مدوب هدید هدیسرت و مگردرس

!؟! زورما یلو تسا نم

راشف زا هتسب یاه کلپ ریز شدنمدرد نامشچ و هداتفا ریز رس ریوصت

نایم ار مرس متسشن تخت ی بل تشذگ یقیاقد تفر یمن رانک ما یبصع

یا هبرض رداب تشپ زا شسمتلم و شعترم یادص هک مدرشف یم مناتسد

دش هارمه

فرح رازب !! اهر و نامام یولج هتشز مینزب فرح وت مایب ؟؟ ااضرریما -

؟ ینودب یتساوخ یمن هگم منزب

توکس #دس_

۱۷۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هداتسیا شیوربور تفر بقع مدق مین مدرک شزاب یدنت اب هتفر رد تمس هب

مدیشک رانک رد یولج ارزا ما هنت

وت!! -ایب

درک یم مهاگن توکس رد
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هتساوخ و ایب وگب ترپ و ترچ و ایب یراد تارج هگا یلو .... هگید وت -ایب

!! ریگب ینوم والل ایب یراد تارج !؟ ینوچیپب ونم شاب

شلبق نحل نامه واب تفرگ متمس هب هرابود دیشک نوریب شبیج ارزا ذغاک

تفگ

!!... مینز یم فرح دعب ریگب ونیا لوا -

مدناپچ شبیج ورد متفر ولج هتفرگ ار ذغاک

ایهن! ماوخیم ونیا مگیم دعب مدینش وتفرح -

دیخرچ متمس دشوهب دراو مدرک هراشا لخاد هب تسد اب

؟ یتشگ یمن اراس لا بند هگم ینک یم جل ارچ -

مدروآ باال توکس یانعم ارهب متسد

 هداوناخ ممهفب دیاب شلبق یلو مدرگیم اراس لا بند ماهرپ نکن ضوع وفرح -

؟ حهیلا هچ رد ما

هب تساهتدم تسناد یم مه شدوخ متسناد یم ما هداوناخ دارفا زج ار وا

مراد نامیا شندوب ردارب

! ادخب تسین نوشیچیه تا هداوناخ -

مدیبوک مه ردارهب رایتخا یب

نک؟ راکیچ وتو ایب یراد تارج هگا متفگ -

حتلا ارهب شناتسد هک ردحیلا دشاب نییاپ درکیم یعس هک ییادص اب

تفگ تفرگ ردباال هب هراشا و میلست

!؟ هتچ ...!! ااضریما -
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مه... هگید نوریب یشیم مگ ای یگیم !ای ماهرپ متسه مفرح رس -

تشادرب ار قاتا مامت شیادص هدرک ناروف هرظتنم ریغ و ناهگان

ملو منک راکیچ ؟ یرادرب تسد منک راک یچ ؟ ینودب یاوخیم یچ ؟ مگب یچ -

هتچ ؟ یمهفب مدیسرت یدیمهف هک ؟وت مگب ماوخ یمن یمهف یم هک ؟وت ینک

؟ ینزب مشیتآ یاوخیم ارچ ؟ یدیم مرازآ هک

داد یم ناکت اوه اررد شناتسد هدز داد

متسنودیمن ؟ مگب رتدوز متسنوت یمن مدوخ ؟ مرادن تلوبق یچ؟ یدرک رکف -

شتقو مگب منوت یمن مگب هشیمن نم! ردارب ممهفب !؟ یمهف یم زاحملا

!! مگب هک تسین

دیشک یم شیاهوم هب تسد کالهف دمآ دورف تخت یور هدنامرد هتفر بقع

... هدب حملا یمهفیمن ارچ نم!!... نوج زا یاوخیم یچ رادرک ال هخآ -ِد

؟! تدوخ رطاخ هب منک یم ربص یمهفیمن ... ییوت مدرد یمهفیمن ارچ

هتشاذگ شبلق یور تسد هک دوب یراب نیمدنچ نیا شمدید هک یا هظحل زا

سفن و دوب هدرک زکرمت دنک مظنم ار شیاه سفن درک یم یعس دادیم ژ اسام

شتسد هب هتخیر یبآ ناویل شرخآ مجالت هب هجوت یب دیشک یم قیمع

تسد دیشک قیمع سفن راب وره دیشون ار ناویل زا یمین هعرج هعرج مداد

اب دوب هدش مارآ دش ریز هب رس تسد هب ناویل روطنامه تشاذگ هنیس هب

!! دیایب فرحب ات متساوخ یم ار شناشفتآ نم هکنآ

... منک تتیذا هک ماوخیمن ... یمهفیم تدوخ مه مگن ...! تهب مگیم ادخب -

تسرد االنراک منود یمن نم...نم .. منک راکیچ منودیمن طقف

... ریما هیچ
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درکیم سامتلا راگنا دش هریخ میاهمشچ هب هدیخرچ متمس هب

یچ همه .. رازب .. هرذگب هگید مکی راذب ! شزا رادرب تسد ادخ ور -وت

ور منوت یمن ازور نیا ! اضرریما هغولش یلیخ نم ورب رود !! هشب رتمورآ

!! مزیرب شمهب مدوخ هکنیا هب هسرب هچ منک زکرمت یچیه

دوبن دعاسم شلا ح مدوب هتسشن تخت یور شرانک تکاس مدزن یفرح

هدش مخ شا هدش فاص تشپ و هدش بیلص یاه هناش ات تشذگ یقیاقد

ار متسد دیشک یم سفن رتمارآ هتشادرب شا هنیس زا تسد تسشن رت تحار

دز دنخبل متشادرب ار ذغاک  هدرب شتک بیج یوت

؟؟ لوبق ینعی نیا -

مدرک اهر یسفن نافوط زا دعب ی هظحل شمارآ زا رایتخا یب

!! لوبق هن منک یم ربص ینعی نیا -

مداد همادا تسا مهم شیارب متسناد یم

!؟ هتخادنا تزور نیا هب هک یزیچ نوا هیچ یگب مهب ات مرادیم شهگن -

درک میادص روابان

!؟ اضرریما -

... اااه -

! هدش رید مشن اال مراد یم شهگن یچ ینعی -

مدیخرچ شتمس هب هدرک لوه

؟ اااارچ -

دیخرچ یمک مه وا
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دعب ات هریم یبنجب رید دیع الت یطعت هساو هریم ! هشیم اجباج هراد نوچ -

!! دوب نتفگ نم التزا یطعت

!؟ تشاد تاع طاال ردقنیا اجک زا

؟؟ ینودیم اجک زا -وت

! دوب مهم شیارب یا هلئسم ًاعقاو هک یماهرپ ... دوب هدش یدج

ور همه شیدید و شغارس یتفر یتقو هک ازیچ یلیخ منودیم ازیچ یلیخ -

ور!! همه مگیم تهب

نآ نایم هب ارم ماهرپ دوب دب رگا متسناد یم اما داد یمن یبوخ ِیهاوگ ملد

داد!! یمن لُه

توکس #دس_

۱۷۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

***********

اراس) )
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مدز رود ار زیم هتشاذگ مبلق یور ار تسد

هچ هشیم هدنک شاج زا هراد مبلق میدز وشفرح هک االمن نیمه اهر نیبب -

... هکنیا هب هسرب

هزات ؟ هتگنتلد ردقچ تنامام ینودیم یدید ور رحس هک یچ!وت هک شرخآ -

منومب امش هنوخ وزور دنچ نیا لک هرارق متهارمه اج همه مدوخ نم

متفگ دوب ادیوه نآ رد ینارگن هک نازرل یادص اب

زا ونم !؟ هنکیم مادیپ !؟ هنیب یم ونم نوا منکیم رکف شمه !! مسرتیم -

.... نوا

دناشن دوخ رانک یلدنص یور تفرگ ار مناتسد

نوا تسین مولعم !! شاب تداوناخ رکف !!هب وونوا نک لو ... سسسیه -

هنوخ وت وزور دنچ نیا لک هرارق هک مه !!ام هینوتسربق مودک هکیترم

ات ایب نم زیزع ینک عورش ییاج هی زا دیاب ... هگید یدرگیمرب مدعب مینومب

!!ایب هدش یچ هنودیم هک هیسک اهنت نوا تاباب زا دعب مینزب فرح تردام اب

هکات ینوتیمن هدب تیعضو نیا هب یناماس هی مه رایب شرد یگنتلد زا ومه

؟ ینک یگدنز یروط نیا دبا

نیا رد هک یردارب تخادنا مردارب دای هب ارم ناماس ی هملک زا شا هدافتسا

رتمک وا هب اهر هک متسناد یم ما هدینش شا هرابرد هیقب زا رتمک سلا دنچ

دوش یم کیدزن
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تفگیم هشیمه دز یمن فرح وا زا مه دوب اهر یاج مردپ هک ینامز یتح

روشرپ رس وزا دوش علطم نم ناکم زا دیاب هک تسیرفن نیرخآ ناماس

مدرک ادص ار شمان مارآ دیسرت یم مردارب

... ناماس -

دنزب فرح وا هرابرد اهر دش ثعاب و

یم رحس جرخ هک ییاه هناردپ ینیبب دیاب ! هتندید هالِک ناماس نک رواب -

و ردام یارب وتاباب و ناساس وتو یاج روطچ ینیبب و یایب دیاب هنک

... هنکیم تیذا وشدوخ ... هتبلا !!و هدرک رپ ترهاوخ

مدوب یدب قافتا رظتنم میدز فرح نتفر هرابرد یتقو زا ارچ منودیمن

مدیسرپ دنت دوب هتفرگ ار مدوجو مامت سرتسا

؟ هدش یزیچ ارچ؟ -

درک اهر تدش ارهب شسفن

!! هدش مدب هرآ -هآ...

؟ هگید وگب یچ!! بُخ -

؟! دروخ یباسح کتک هی ناساس کَچ رپ مد شمیداتسرف ِتدای -

؟ بخ -

ترف ُترف تشاداد اقآ ناساس هن تسه تاباب هن هگید -حاال

نیمه رطاخ هب ِتدای ؟! دوب رازیب راگیس زا دقچ تاباب ِتدای ... هشکیم راگیس

!؟ میتفگ ناساس هب تاباب یاج هب
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دنام زاب مناهد و درگ منامشچ

... هرادن شراک هب یراک یسک یلو هنود یم مرحس هراد ربخ متنامام هتبلا -

!! هدموا راشف شهب یلیخ تاباب نتفر زا دعب سلا دنچ نیا وت

تفرگ ار میاهتسد هرابود هدرک زارد تسد

... اراس نک تسرد ور یچ همه و -ایب

دش یراج منابز یور مراکفا

؟ یچ دش رتدب یچ همه هگا یچ؟ دشن تسرد هگا -

!! هشیم لح نک رواب ... ادخ هب شرپسب ... ااایب -وت

یگدنز نیا هرابرد وای منکب یراک زگره دوبن رارق نم دوب ابوا قح دیاش

یم یگدنز وحن نیمه هب دبا ات دشاب نم هب ورگا مریگب یتسرد میمصت

مه ار نارگید ندرک ربص ییاهنت و ندوب اهنت یاج هب تسا المز دیاش مدرک

ندرک رارف دوب اهر اب قح دروخب یناکت ات مراذگب و منک یگدنز نیا دراو

هب تسا المز دوبن نافوط تراسخ زا یریگولج یارب یبوخ هار مه هشیمه

منک رت مکحم نافوط ربارب رد تمواقم یارب ار هناخما نتفر و ییاجباج یاج

یم صرق ار ملد دنراد متسود و مراد ناشتسود هک یناسک مناکیدزن دوجو

هتشر درک یراج نامنیب ار یتوکس مراکفا موجه ... مکحم ار متشپ و درک

ماو هداوناخ اب رادید یارب اما متساوخ یمن هک مدناشک ییاج هب مراکفا

دش نم طسوت توکس نتسکش ثعاب نیا و دوب مهم ما ینونک تیعضو

! اهر مگیم -
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؟ مووه -

منک؟ شراکیچ ونارماک -

؟ ینک شراکیچ یچ ینعی -

نم... هک همهفب هگا نامام شیپ مرب یتقو بخ ... بخ -

هرادن تراک هب یراک هک نارماک ... همهفب یسک االن تسین یه..!!المز -

؟ هشاب ... مگیم تنامام هب مدوخ مه دش یروط تقو هی هگا

نم هب یراک تفگ یم یتحار نیا هب هک ما هدز فرح ابوا تسناد یمن اهر

متفگ هدز تشحو درادن

... ترتخد یگب ... یگب یاوخیم یچ ؟ یگیم یچ؟ -

دیرپ مفرح نایم

!! هنودب دیاب هشاب المز هگا منک؟ شراکیچ سپ هرآ -

نم ننک رکف انوا ماوخ یمن نم همهفن مینک یراک هی دیاب !! اهر -هن..هن..هن

سلا.... دنچ نیا وت

هب هریخ دیشک ولج ار شتروص مدروخ ار مفرح همادا هدرک توکس ناهگان

تفگ منامشچ

...زا ننکب یرکف وت هرابرد تسین رارق ! نتداوناخ انوا ؟! هشاب .. سرتن -

هشب المز هگا منودیم نم مه تسین یدب مدآ نارماک مه هتشذگ اهنیا

!! مگب یروطچ

داد همادا هدمآ شتروص یور یدنخبل
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؟ هشاب میرب تقو لوا ادرف دنبب وتکاس وشاپ -حاال

شفرح رس ناکت واب مدیشک نادند هب وا یروآ دای بارطضا اراب نیریز بل

مدرک دییات ار

توکس #دس_

۱۷۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

***********

؟ یتشادرب ور یچ همه -

هرآ -

؟ هربن شباوخ نومرف تشپ یتشادرب یکاروخ منوتاقآ هساو -

شفرح نیا ارچ مناد یمن مدرک شهاگن منک شعمج متسناوتن هک یدنخبل اب

متفگ ییااو تخادنا نارماک دای هب ارم

؟ هیچ -

متفگ هداد ناکت هجوت یب ار مرس هداد وا ارهب مساوح

؟ هگم رتشیب هار تعاس هی یاوخیم یکاروخ هک میرب میاوخ یم هگم اجک -
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درک نشور ار نیشام هدز تراتسا داد ناکت اوه رد یتسد

نوا ات رهش رس نیا اه!؟زا یربخ یب تعاس نیا وت کیفارت ...زا اباب ورب -

هشکیم لوط مین و تعاس ود لقادح رس

درک یم رتدب ار حملا وا یلا یخ ویب متشاد سرتسا

؟ اهر مگیم -

!!... یگن یچیه هشیم -

یم شهاگن هتفر او تفرگ نم ارزا شهاگن هدروآرد تکرح ارهب نیشام

مدرک

شیپ شدوخ رازب راب هی یخلا یب نک!! رکف هن وگب یچیه -هن

... نیمه هرب

منکن رکف متسناوت یمن اما مداد شوگ شفرح لوا تمسق هب مدرک توکس

زور دنچ ورد دروآ یم اهنآ زا اهر هک ییاهسکع زا تدم نیا رد هک یریواصت

میور هب ور اهر فرح هب هجوت یب هک رحس کانتشحو یشوگ زا هتشذگ

و تشذگ یم رتشیب هچ ره تشذگ منامشچ یولج زا مدوب هدید دوب هتفرگ

حوضو ارهب مبلق نابرض یادص دش یم رت میخو حملا میدش یم رتکیدزن

منکن بلج ار اهر هجوت ات مدز ملغب ریز ار اهنآ دیزرلیم مناتسد مدینش یم

متسناد یمن اما مدوب مردارب و ردام گنتلد مدناخرچ هرجنپ تمس ارهب مرس

درد هب مبلق ناشدوخ هب ندرک رکف هکاب دریگ یم تاشن هچ زا دب سح نیا

مناد یم مساره رد اهنآ اب ندش وربور زا نم و دنتسه ما هداوناخ اهنآ یمدمآ

؟ روطچ !؟وا ناماس اما تفریذپ دهاوخ قشع اب ارم رحس دننام مردام هک

شرهاوخ ار هتشذگ هب۷سلا کیدزن دناد یمن هک یدرم تسا درم کی وا

تیمرحم کی اب طقف نارماک یتقو !؟ هدرب رس هب یطیارش هچ ورد اجک

تیلوئسم وزا تسا نم لا بند رد هب رد هک داتفا زور و حلا نیا هب هاتوک
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یراتفر هچ ناماس یمدنک راتفر نینچنیا درم کی ناونع وهب دیوگ یم

چیه ابیرقت ردپ میمصت فطل وهب تسا نم نوخمه هک !؟وا تشاد دهاوخ

!! دناد یمن ارجام نیا زا زیچ

نک! شاگن -

هرهچ و نیشام فقوت هجوتم هزات هدناخرچ شتمس هب رس اهر یادص اب

مدش شبجعتم

منک؟ هاگن ... ویچ -

هتفرگ ار میادص دوب هتسکشن ار نآ مه راه یتح هک هتعاس هس توکس نیا

دوب هدرک هتسب و

یشب هدایپ دیاب ؟االن حهیلا هچ نیا مگیم وتدوخ -

درک هراشا ورب ور هب رس اب

!! ینزب ور هنوخ نوا گنز -

کرت ار نآ هک دوب یلکش نامه ًاقیقد مدرک هاگن نامتخاس هب جاو و جاه

گرزب یطایح اب لیوط و ضیرع ینابایخ رد یوالیی ینامتخاس مدوب هدرک

ردک اما دیفس یاه گنس اب ییامن و تخرد ورپ

رد هرادن زپشآ و نوبغاب هگید هک تسه سیلا دنچ ...!! هگید وش هدایپ -

! راذن شرظتنم هنکیم زاب ور رد تردام ینزب

مارآ مدرب یرد هریگتسد هب تسد سرت اب دیبوک یم هنیس رد تدش هب مبلق

هب اما مدوب هدمآ اهنآ ندید یارب نم مدیشک یم سپ اپ دیابن مدرک شزاب

دندروآ موجه کانتشحو یاه سح نآ نیشام زا مندمآ نوریب ضحم

یلدنص یور ار مفیک دیزرلیم میاهاپ دوب هدیرب ار مناما سرت و هروشلد

مراد هگن اپرس ار مدوخ ات متفرگ ورد نیشام فقس ارهب متسد هتشاذگ
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هاگن فارطا هب هدروآ ارباال مرس سرت اب مدرک یم سح ار یهاگن ینیگنس

! تسین یکوکشم زیچ دوبن سک چیه مدرک

رد یزیچ مدرک سح مرادرب مدق هناخ تمس وهب مناخرچب رس متساوخ ات

یلیبموتا رد ندش هتسب یادص اما مدناخرچ رس دروخ ناکت ما یکیدزن

ی هدننار اه هشیش ندوب یدود رطاخ هب هک ردحیلا دیسر مشوگ هب رتدوز

مدید یمن ار دوب هدرک کراپ رت بقع هک یدنلب یساش و یکشم نیشام

اهر لیبموتا رانک زا تعرس وهب دیخرچ ولج یاهکیتس دشال نشور نیشام

یم هاگن لیبموتا نتفر هب مخا هکاب مدرک هاگن اهر هب هدش مخ درک روبع

تفگ هدزما تشحو تروص ندید واب دناخرچ رس مفرط هب درک

ورب ...حاال مسانش یم ونیشام نوا هدننار نم !! شابن نارگن -

دنک طوقس دراد لا متحا هظحل ره هک دوب ییاپون  کدوک هیبش میاهمدق

ارهب نآ هدروآ ارباال متسد مدرکن تصرف یتح متفرگ رارق گنز یوربور

رود هلصاف ارزا رحس دنلب یادص دش زاب یکیت یادص رداب مروایب رد ادص

مدینش

!!... هرد تشپ نامام دموا -

رد ادص ندش مامت دشاب یم هدینش رد فرط نآ زا ییاه مدق یادص

و متشادرب مدق هدرک تارج دوبن یسک اما دش زاب مارآ رد هلصاف نیرتکیدزن

ردح نامتخاس یدورو اررد رحس مدرب ارباال مرس مدش دراو رد هب هیکت اب

هب هاتوک مدق دنچ مدید یمداد ناکت تسد و دیرپ یم نییاپ باال هکیلا

اهر ندش دراو یخلا هب دش هتسب یمارآ یادص رداب هک متشادرب شتمس

ترسح دوب ساهلا هک ییادص اب ممان ندینش اما متشادرب رگید یمدق

ندید اب مدیخرچ درک مکشخ میاج رد مرس تشپ مهنآ متشاد ار شندینش

وهب مشاب هداتسیا نامز زا هتفرگ رابغ هنیآ یوربور هک راگنا اهمشچ نآ

مدرک  دسر زج هب زج ار شتروص مامت تهب رد منزب لز مدوخ نامشچ
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توکس #دس_

۱۷۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یتح متروص یاضعا زا کی چیه شگنر یا همروس و تشرد نامشچ زجب

.... یناور نآ دوب هتفگ هچ دوبن مه وا هب هیبش

میخض رپو یاهوربا هدز نوریب اما کیراب ییاه بل یملق و کچوک ینیب

یدایز تشرد و زیر طوطخ و دوب شنس زا رتشیب شا یدیفس هک ییاهوم

یتخس هب وا یارب نامز تفگیم و دوب هدش هفاضا شتروص تسوپ هب هک

شدوخ هب رگید ردپ نتفر اب مردام دوب اهر اب قح راگنا !! تسا هتشذگ

نم ای دوب رتدرس اوه اجنیا دشیم کیدزن نم هب نازرل ییاه مدق اب دسریمن

مدید یم رات کشا من وزا دوب هدش سبح هنیس رد مسفن مدوب هدرک خی

اهر مدوب هدرک تشم میاه تسد هکاب ار مرداچ داتسیا ما یتناس دنچرد

منک هلا چم ششوغآ اررد مدوخ و دوش هدروآرب میوزرآ ات مدش کیدزن هدرک

سیخ یک شتروص درک مفقوتم شتسد تکرح اما مبسچب شا هنیس وهب

شسفن دیشک یم متروص یازجا یور هدروآ ارباال شتسد مدیمهفن دش

اب متروص تسوپ سمل یمدش جراخ شا هنیس زا یتخس وهب دوب نیگنس

درادن ار قباس تفاطل رگید همدخ ندوبن رطاخ هب تفگیم هک شناتشگنا رس

رود ار مناتسد مدنابسچ شا هنیس هب یهاتوک مد اراب مدوخ تفرگ ار مناوت

زا موش رادیب و دشاب باوخ مدیسرت یم ، مدیسرت یم مدرک هقلح شرمک

هک ندوب شروضح ی هنشت زونه مدرک رتشیب ار متسد راشف تباب نیا
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یادص شنزو ندش نیگنس هناشماو رود زا شتسد ندش لش اب نامزمه

مدینش ار رحس نتفگ نامام دایرف

**********

شدوخ هب ارم دوب مرس ریسا یکی هک یتسد ود اب دوب شا هنیس یور مرس

ره دشاب باوخ دیسرت یم مه وا راگنا دادیم راشف مکحم و دوب هدنابسچ

ره ووااب متفگ یم یمناج نم و درکیم ادص ار ممان راب کی هقیقد دنچ

رد هک ینامز دوش مارآ ات دیشک یم لوط یقیاقد دزو یم قه راب دنچ مناج

قاتا و نامتخاس لخاد ارهب وا اهر کمک اب رحس و تفر زاحلا مشوغآ

ارابواو زور ره دایز تشحو رطاخب مروضح ی اهزور نیرخآ هک شباوخ

زا مدق متسناوتن شنداد تسد زا سرت زا دندرب مدرک یم رس اجنآ مردپ

دنتفر هک یهار هب هریخ هدرک طوقس میاهوناز یور اجنامه مرادرب مدق

لبق زا نوچ و دیسر ردام هب اهر هک هقیقد دنچ زا دعب تیاهن رد دز مکشخ

هدمآ ملا بند هب رحس دوب هدرک هدامآ ار زیچ همه داد یم ار شلا متحا

رطاخ هب دمآ شوه هب هک یماگنه ات مریگب رارق شرانک اترد درک ما یهارمه

مه زونه تعاس کی تشذگ زا دعب وحاال دتفین حلا نامه هب هرابود مندوبن

یمندنک میاهر

؟ نامام -

ملد ِناج -

دوب ناج یب شیادص ردقچ
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منیشب رازب هدش هتسخ تنیس -

تمنیبب داوخیم ملد یلو ... تسین هتسخ -

مین حتلا هب هک ییوا هب دنخبل اب متسشن تخت یور تشادرب ار شناتسد

ار شتسد مدرک هاگن دوب هریخما یناراب ینامشچ واب دوب هداد هیکت زیخ

دش دنلب شقه قه وزاب تفرگ شناهد یور

؟ یدش رت لگشوخ ردقچ -

مدز یکمشچ هدرک رت رادناج ار مدنخبل

... مامشچ اصوصخم -

دش دنلب شا هیرگ یادص هرابود

! هنم یاهمشچ هیبش ردق نیا هک مریمب -

هتفرگ ار دنیشنب شتروص یور تفریم هک یناتسد دیکشخ مبل یور دنخبل

مدرک شزاون

یازیچ نیرتهب زا یکی تهابش !...نیا نامام یگیم یچ ...!! هنکن ادخ -

.... همیگدنز

متفگ دوش دب شلا ح زاب مدیسرتیم هکنیا زا دیدرت واب وطالین یثکم اب

نامشچ زجب ومتروص ی همه .... دشیم گنت تارب هک ملد -

... مدرکیم هاگن شهب .. هنیآ ....وت مدنوشوپ یم

مدیدنخ ناجیب

هکملا هراد یزیچ هی امش یاهمشچ ... تشادن یا هدیاف یلو -

!! نامام دوب هدش گنت تامشچ رهم یارب ...ملد هرادن نم
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الً صا مدوبن مارآ مدوخ یتقو دوش مارآ هک میوگب هچ رگید متسناد یمن

دیعس و هتشذگ هب میوگب هچره هک ردحیلا مدز یم فرح دیاب هچ هرابرد

شزاون ار شناتسد درُزآ یم رتشیب ار نامیود وره دوش یم متخ یمارهب

هدرک گنت ار شنامشچ دش قاتا دراو تبرش ناویل هس اب رحس هک مدرک یم

تسشن تخت هبل

لگ میلوضف ای هدش میدوسح دینکن رکف الًمه صا -

هیرگ زاب دیشاب هتشاد نوج نیروخب یزیچ هی متفگ ...هن!! ااامدموا هدرک

! دینک

اسب هچ دراد ار شیاه تنطیش مه زونه مدیمهف شمدید هک ادتبا نامه زا

ار نیا لبق زا رتشیب راب ره ؟!ووا تسا هتشاد هگن اپرس ار ردام وا روضح

دش ضرتعم شخوش یادص ؟ درک یم تباث نم هب

نیدرکن ضوع منوتنشیزوپ هزات تخت هب نیدیبسچ ِتعاسود !؟ بخ هیچ -

؟ مدیمهفن نم نیدش کشخ هنکن

درک عمج ار رحس هدنخ ردام فرح اما میدیدنخ ود ره

؟ دموین ناماس -

تفرگ نامتمس ارهب ینیس ردام لا وس هب هجوت یب

هدرگرب نوتتفر تسد زا بآ نیروخب .. دییامرفب -

ار رخآ ناویل متشادرب یرگید ناویل مدوخ و مداد ردام تسد هب یناویل

تفگ نم هب هریخ هتشادرب
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!! هگید روخب -

هدشما هجوتم دننادب ات مدیسرپ یم میقتسم مدوخ دیاب دیاش

؟ تساجک ناماس -

تفگ لا یخیب دروخ ار شتبرش زا یا هعرج

! هگید ِناروتسر هشاب یتساوخ یم اجک -

متفگ ردام هب یهاگن مین اب

؟ دایمن ...! هشرظتنم هک نامام .... یلو -

دش یبصع

تفر یمن دایب تساوخیم هگا -

دز رشت ناجیب یادص نامه اب ردام

!!! رحس -

توکس #دس_

۱۷۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هی یِدغ هرسپ مگیم غورد هگم !؟ مدرگب ترود هیچ ... ناج نامام هیچ -
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!! هدند

یمن مردارب مدوب هدرک رکف تسرد مه لبق زا هک مدوب هدیمهف تسرد اهنت هن

تسد هک مدیشیدنا یم شمیمصت واو هب توکس رد دنیبب ار نم تساوخ

تسشن متسد یور ردام

دایم امتح -

مدرک همزمز مسرپن متسناوت یمن اما منک تحاران ار ردام متساوخ یمن

؟ مایم نم تسنودیم -

داد ار مباوج هک دوب رحس

!! تسنودیم هک همولعم -

دسرب رظن هب تفلک درکیم یعس هک ییادص دزواب رمک هب تسد هداتسیا

دروآ یم اررد ناماس یادا مدیمهف درک ندز فرح هب عورش

مسرن دیاش منزب رس نوش همه هب دیاب هغولش یلیخ اه هبعش زور دنچ نیا -

!! میمهف یمن میرخ هک مه ...ام مایب بش ات

یزیچ یتقو هک یرحس دش ووا درک ادص ار رحس دنلب یادص اب ردام هرابود

دش یم دوبن شلیم باب

هنوخ شمشکیم یروج هی دموین هگا منک یم ربص راهان ات نامام ادخب -

!! هاوخدوخ ... هرپب شرس زا قرب

هتفگ یتقو دوب هدز ملوگ مه اهر سپ مدرک یم رکف رحس یلبق فرح هب

مان ارهب شزیچ همه مردپ حاالهک منک رکف ناشطیارش و اهنآ هب دیاب دوب

اهنآ هب مردپ تسا لا حم مدرکن رکف ارچ دننکیم یگدنز روطچ تسا هدز نم

؟ دشاب هدز نم مان هب اجکی ار شلا وما ی همه تسا لا حم ؟ دشاب هدرکن رکف
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مدوب هتشگرب حاالهک متشاد تولخ هب زاین رحس یاه  فرح ندینش زا دعب

زا هکنیا اب مشکب سپ اپ متسناوتیمن مدرک یم یراک مردارب ندید یارب دیاب

! متشاد همهاو مه شندید

اتاب دورب دوز حبصاه و دیایب رید بشاه دراد دصق تفگیم رحس هک روطنآ

دوب مدوخ هب قلعتم مه زونه زا۷سلا دعب هک یقاتا هب دوشن وربور نم

یزیمت زا زیچ همه تسا هدوب خیلا قاتا نیا هک دیمهف دشیمن ال صا متفر

زا دعب ردام دوب رحس اب قح دوبن لیاسو یور کاخ و درگ هرذیا دزیم قرب

یتشلا وب هدز هیکت تخت جات هب تسا هدوب مندمآ رظتنم زور ره ردپ توف

هجیتن چیه هب اما مدوب ریگرد مراکفا هکاب دوب یتعاس متفرگ شوغآ اررد

ارم دوش یمن رضاح یتح هک شدروخرب نیا اب ناماس هکنیا رکف مدیسرن یا

و لوط دوب هدرک ما هناوید دنک یم هچ دمهفب ار متیمرحم یارجام رگا دنیبب

دروخرب سرت ارزا دنک هدزما قوذ شندید مدرک یم رکف هک یقاتا ضرع

رد هب یا هبرض هک مداتسیا قاتا طسو هدش کالهف متفریم ور مدق ناماس

دروخ

؟؟ مناج -

هک شمدروآ نابز هب زاب هدارا ویب مدوب هتفگ اهراب ار هملک نیا حبص زا

زا اهر رس هدش زاب رد تخادنا اضرریما دای هب ارم مراکفا موجه زا رابنیا

دمآ لخاد رد زرد

؟؟ مینک لح وتلکشم وت میایب -

متفگ هدز یعونصم دنخبل

! مور یرازیم بیع ارچ لکشم مودک -

هک منک یراک دوب رتهب سپ دنامب بوخ حملا دندرک تالش رحس واو حبص زا
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تسا هدوب رثوم ناشش تال دننادب

؟ ینک یم رکف شهب هتعاس کی هک ینومه -

منیبب رانک ورب -

هدیشک لخاد هب مه ار وا تسد سپس دش دراو هدز رانک ار اهر هک دوب رحس

تفگ اهر هب ور نم هب هراشا اب تسب ردار

!! شریگب -

یمن و یمدمآ رظن هب عیسو دح زا دایز هک یدنخبل اب اهر دیرپ باال میاهوربا

تفگ رحس هب ور دمآ متمس هب دنک شلر تنک تسناوت

!! داوخیمن نتفرگ یسانشیمن ونیا -

تفگ شدوخ نتسشن زا دعب و دناشن تخت یور هتفرگ ار متسد

عهیلا منم رظن هب هک هراد لح هار هی رحس -

؟ یچ یارب لح؟ هار -

دمآ فرح هب هک دوب رحس راب نیا

سلا هنوخ منوشکب ور ناماس هکنیا نم!! رهاوخ نزن یمهفن هب وتدوخ -

میشاب مه رانک همه لیوحت

دزو اهر هب ور دورو هظحل هک یفرح زا اما تسیچ ناشلح هار متسناد یمن

یمندمآ رظن هب درپب ناماس رس زا قرب دنک یم یراک دوب هتفگ ردام هب هکنیا

متفگ دوب هتفرگ ار مدوجو همه هک یا هروشلد اب دشاب رسدرد یب شلح هار

؟؟ ینک یم ربص راهان ات یتفگ نامام هب هک هک...وت -وت
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! ندروخ رتدوز مه ایلیخ هزات نروخ یم راهان االن مدرم زا یلیخ بخ -

ناکت ما هنیس یولج ار مناتسد مداتسیا عیرس تشاد یدایز تنطیش شنحل

دروآ یم راب هب هعجاف منکن یراک رگا مدرک یم ساسحا مداد

یروطنومه هتحار شدوخ روج ره راذب شاب هتشادن شهب یراک -هن..هن..!!

! هرادن تسود هک هنکب یراک نکن شروبجم !! رحس هشاب

؟ یرادن ربخ ...! هرادن تسود هه -

مدناسرت رتشیب اهر فرح

؟ مرادن ربخ یچ یچ؟زا -زا

مدیسرت یم منک شناهنپ متسناوت یمن و مدوب ناماس اب ناشراتفر نارگن

دوش ینابصع نم زا رتدب هک دننک یراک

!؟ یدید حبص هک یدنلب یساش نوا -

یم اهر هک ار شنیشنرس و نیشام نآ مدوب هتسناوتن مدوب نارگن حبص زا

زا یلیخ لثم و مدرواین مدوخ یور هب اما منک شومارف شدسانش یم تفگ

منک شومارف مدوب هدرک یعس دوبن نم تردق رد ناشلر تنک هک ییاه  قافتا

؟؟ بخ -

تفگ هک دوب رحس

!! ندوب نوتشاداد -اقآ

هک یهاگن ؟نآ دوب ناماس هاگن مدیشک هنیس لخاد هب ادص اراب مسفن

ارم هکنیا زا مشاب تحاران دیاب متسناد یمن ؟! مدرک سح ار شا ینیگنس
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دور یم دوب هتفگ اهنآ هب هکنیا رطاخ هب مشاب لا حشوخ ای دوب هتفر و هدید

!؟ دوب هدنام مندید یارب اما

توکس #دس_

۱۷۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

رد رفن ود ره تروص نیب ممشچ مدرک یم هاگن ناشیود ره هب توکس رد

تفگ رحس هک دوب دمآ و تفر

هنک رواب ات هنیبب ماوخ یم اهر هشاب تساوح -

متفگ هدرک لوه

!اه هگید دایم شدوخ امتح هدوب هتفرن حبص هگا ؟ ینکب یاوخیم راکیچ -

؟؟

شدای حاالحاالاه هک دایب یروج هی ماوخ یم نم یلو دایم بخ هرآ -

!! هنومب

نوریب بیج ارزا شهارمه نفلت هجوت یب ووا مدرک شیادص هدز متام

سامت دش زادنا نینط قاتا یاضف رد قوب یادص تفرگ ار یا هرامش هدیشک

لوط رد هک ییانشآ یادص سامت ندش لصو ضحم هب دوب رکیپسا یور

رحس تخادنا هزرل ارهب مبلق و دیچیپ قاتا رد دوب هدش گنرمک میارب نامز

یب هک ردحیلا تشاذگ مناهد یور تسد اهر درک هراشا اهر هب مشچ اب
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دیاین نوریب میادص ات تشاد مهگن دیدنخ یم ادص

؟ رحس مناج -

هک ییادص نآ زا مساوح و مدرک شهاگن هدز تریح دمآ فرح هب هک رحس

و هدز مغ یادص نیا بحاص یمندش مرواب دش ترپ مدوب شندینش قاتشم

دیدنخ یم ناماس شیر هب شیپ ی هقیقد دنچ هکات دشاب ینامه تحاران

؟ ییاجک -سالم

دیسرپ هدیسرت ناماس هک درک یثکم

؟ هدش یزیچ -سالم

هشب یتساوخیم یچ -

دروآرد ندرک هیرگ یادا ناهگان

سرب تراک هب تحار یخلا حاالاب یتساوخیم هک دش ینومه -

هدنخ دنلب یادص درک عطق ار سامت دنزب یفرح دناوتب ناماس هکنآ زا لبق

نفلت گنز هک مدرکیم هاگن ود ره هب توهبم دیچیپ قاتا رد اهر و شدوخ

دیسرپ هک دوب اهر درک مارآ ار ود ره رحس

؟ هشدوخ -

یرادشک ی وهلب تفرگ متمس ارهب یشوگ هدز دنخبل هنادنمزوریپ رحس

تفگ

!! هگید شمسانشیم -

یور اهر تسد هرابود تفرگ باال توکس یانعم ارهب شتسد هدرک فاص ولگ

درک لصو ار سامت رحس هک تسشن مناهد
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! یدیسر تفده هب هک ؟وت یاوخیم یچ هیچ؟ -

تسا هدش یبصع هک یمداد ناشن ناماس دایرف یادص

؟ هدش یچ رحس نزب فرح تسرد -

! هریم هراد هدموین مرهاوخ .. هریم هراد ؟ هنوخ درم دش تحار تلا یخ -

هتشاد مهگن مکحم اهر هک موش دنلب متساوخ هدروخ ناکت ارچ مناد یمن

یمن ار مناهد یولج رگا متسناد یم درشف مناهد یور رتشیب ار شتسد

هباجاج دیاب اما منزب یفرح متسناوت یمن هک مدوب هکوش ردقنآ مه تفرگ

یراک و هظحل نیا ناجیه مدرک یم تکرح و مدروخ یم ناکت دیاب مدش یم

مهد اج دوخ رد متسناوت یمن ار داد یم ماجنا رحس هک

!؟ هدیسر هتعاس ود هزات هکنوا ! هریم هراد یچ ینعی ؟ یگیم یچ -

درک تکاس ار ناماس رحس نیگمغ دایرف یادص

یچ هساو !! دایب میگن یتفگیم بخ شیاوخیمن ! هئوت ریصقت شمه -

یدرک رکف ؟ همهفیمن شدوخ میگن ام هرخ یدرک رکف ؟ ینک یم مئاق وتدوخ

؟ هشیمن هجوتم ییاین هنک ربص مک هی

دمآ رت نییاپ شیادص و دروآ رد ندرک هیرگ یادا هرابود

اجنیا شاج یدنومهف شهب بوخ دیمهف مبوخ ! دیمهف نم شاداد -هن

مریم شاهاب منم ناخ ناماس یلو ... هرب دیاب یدرک شیلا ح بوخ ! تسین

... منم ادخب

ابوت...نم منودیم نم رحس یروخب نوکت تاج !!زا نوا اب یدرک طلغ -وت

شهب یزیچ نیچمه هگا رحس حتلا هب یاو ! شماوخیمن ای داین متفگ یک

اباب حور هب هرب داوخیم هک هدرک طلغ ... مایم مراد راد شهگن یشاب هتفگ
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!! اتود امش و منودیم نم نیشابن مایب هگا مسق

!! ناماس -

داد نانچمه ناماس یلو دروآ یم رد ادا ای دوب یعقاو دیزرل یم رحس یادص

دزیم

!! گرم وناماس -

هرب؟ هدنبیم وشکاس هراد مراد شهگن یروطچ بوخ -هع

یارب مردارب مدینش یم طخ فرط نآ ارزا ناماس دنت یاهمدق یادص

درک رییغت مه شیادص هک دوب ندیود ردحلا نم هب ندیسر

هگا مایم مراد ... رحس هرب رازن طقف ! منود یم هچ نک لفق شور ورد -

! حتلا هب یاو شهب مسرن

ود ره هدنخ کیلش یادص دوب نیشام رد یادص مدینش هک یزیچ نیرخآ

تخت یور تشپ زا هدیشک نم زا تسد اهر دیچیپ قاتا رد هرابود ناشرفن

هتشاذگ شناهد یور هک یتسد و دمک هب هیکت اب رحس و دیدنخ یم هداتفا

یراک نینچ لقاع مدآ رگم مدیرپ اج زا رنف لثم درکیم هفخ ار شیادص دوب

حاال هدناسر راجفنا زرم ارهب ناماس دندوب هدش هناوید یمدنک

!! دندیدنخ یم

؟؟ دیدنخیم یچ هب هنوتچ -

نایم هدیرب هدیرب دنک لر تنک ار شا هدنخ تسناوت یمن هک ردحیلا اهر

دمآ فرح هب ندیدنخ

!! دوب شقح داد... ...حلا یلیخ -
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مدیبوک میاپ نار هب مکحم ار متسد ود

!! رحس -

ار شدوخ و تخادنا مندرگ رود تسد دمآ متمس هب دیدنخ یم هک ردحیلا

دیزرل یم هدنخ زا مه وا درپس مشوغآ هب

یروطنیا ارچ ... منود یمن هریگب شیتآ دقنا متساوخ یمن ... ادخب ... مناج -

دش!!

مارآ ناشرفن ود ره ات دیشک لوط یمک دش دنلب شا هدنخ یادص هرابود

دننک شوگ مفرح وهب دنوش

منک راکیچ دایم هراد هک شیتآ هلولگ نیا اب نم مگ؟حاال یم یچ نیمهفیم -

؟

بلا ناشیوربور هدنکرس غرم لثم هک نم وهب دندوب هتسشن تخت هبل ود ره

تخادنا یاباال هناش اهر دندرک یم هاگن مدز یم بلا

شقح تدُغ شاداد نوا نمض !!رد دوب تدوخ رهاوخ داهنشیپ هچ نم -هب

شارب هک دایب هفِا ام هساو یه حاال درک لوه یروطچ یدید دوب

!! تسین مهم

توکس #دس_

۱۷۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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... هتنارگن ردقچ هک ینیبب ونیمه متساوخیم منم ! هگید هگیم تسار -

هتساوخیمن ناماس هک ینکب دوخیب یاهرکف تدوخ هساو ینیشن و ینودب

المز !!االمن یتسین مهم شارب ای تتنیبب هتساوخن منودیم هچ ای ییایب

تهب هک دایم هراد هک هنوا !! هنکب یراک هی دیاب هک هنوا ینکب یراک وت تسین

هک یدرک طلغ هنومهفب تهب ترس دادیب و داد ًاب اال متحا هک هسرب

!! مدموین رتدوز ای مدنومن هک مدرک طلغ هتبلا دص و یرب یاوخیم

هاگن دروآ نابز هب دیزرلیم ندیدنخ رطاخ هب هک ییادص اراب رخآ مجالت

دوب هدیمهف ار حملا ینعی نم هب اهر

! تتدروخب هک داوخ یمن هتشاداد نوا اباب هتچ -

مبل تسوپ ناج هب هداتسیا درک بلج نم هب مه ار رحس هجوت شفرح

هب ناشراک نیا اب مدرک یم ساسحا دوبن مدوخ تسد حملا مدوب هداتفا

هدیبوک مهب مکحم یادص دنتسه رگ هراظن و هدز شتآ ار نم ناماس یاج

یسک داد یم ناشن دش هدینش بوخ مه هلصاف نیا زا هک طایح برد ندش

خیس تعرس هب هدیسرت ود ره تسینابصع ردقچ تسا هدش دراو هک

دنداتسیا

! نامام شیپ ورب ودب -

تمس هب متساوخ هک ینامز اما تسا نم اب رحس تبحص یور مدرک نامگ

تفرگ ار میوزاب مورب رد

! یشب هدامآ دیاب ؟وت اجک -وت

تفگ دیشک یم دوخ تمس وردارهب تفر یم نوریب هک روطنامه اهر
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اه!! هزیت ناماس هشاب یعیبط نک یعس -

درک شنوریب هدرک لوه رحس

! هگید ورب -

درک شیادص هرابود تسب ردار اهر ات

اهر ... اهر -

؟ ناااه -

همهفن نامام نک یراک -هی

!! هنزن داد نوتشاداد هگا هشاب -

رگم ! دندوب لا یخیب یلیخ هک رفن ود نیا مدرکیم ناشهاگن جاو و جاه

هکنیا هن رگم دتفیب یقافتا تسین رارق ال صا دنتفگن رگم مسرتن دنتفگن

ردقنیا ارچ سپ !! دندیدنخ یم ناماس زور و حلا وهب دندوب هتفر هسیر

ار ردپ و ناساس خیلا یاج ناماس هک دسر یم رظن !!هب دنا هدرک لوه

باسح وا زا هنوگنیا دنا هدرک هک یتنطیش دوجو هکاب تسا هدرک رپ یباسح

دنرب یم

طقف هدش خسم نم و مشوپب درک کمک و تفرگ متمس ارهب ماوتنام

یم دشیم رتشیب ما هروشلد تشذگیم هک هظحل ره مدرک یم شا یهارمه

یزور نینچ هب ارم ناشلح هار نیا هکاب اه هناوید نیا تسد زا مدیزرل

درک ترپ متمس ارهب مرداچ دنا هتخادنا

! شوپب -

یلیخ شتاکرح دنادرگرب نادمچ ارهب میاهسابل تعرس وهب درک زاب ار دمک



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

مداد ناکت ار ما هدیبسچ ماک هب نابز دیسر یم رظن هب یبصع و دنت

؟ رحس ینک یم راکیچ -

زا رتشیب یلیخ وا منک شمارآ هدرک شدنلب ات متفرگ ار شیاه هناش تشپ زا

دوب نارگن نم

! ورب وشاپ منک یم عمج مدوخ رحس نک نوشلو -

ییادص دش هدینش رد تشپ زا ییاپ یادص درک یم ار شراک هجوت یب وا اما

رد ندشزاب اب تسا درم کی ًامتح مکحم یاه مدق نیا بحاص تفگ یم هک

یاج نادمچ رد درک یم یعس هک ار ییاه  سابل درک سکعرب ار شراک رحس

یسابل بوچ اب بترم هناد هناد و تفر یم دمک تمس هب تخیر نوریب دهد

رد ندش زاب هب یهجوت هک مدوب شتاکرح نارگن ردقنآ درک یم ناشنازیوآ

مدرکن

رازب ...!! نکن ! رحس ... منک یم عمج مدوخ !؟ ینک یم راکیچ رحس نک لو -

منک یم بترم مدوخ

مربب ارباالرت میادص هدش ثعاب شا یهجوت یب

نک!! سب -

تباث مرس تشپ زا یا هطقن رد شنامشچ نم هب یهاگن اب دیخرچ متمس هب

تفگ نازرل ییادص اب دنام

! مدرک ومیعس ... س...سالماا -

! ورب حاال هبوخ -سالم.
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هب هنیسما ینیگنس ! دنز یمن مبلق هک هداتسیا نامز مدرک سح یا هظحل

هدش فقوتم زیچ همه دید یمن ار یزیچ ممشچ دش لقتنم مرس اهو هناش

نیا مدرک فرص میاهشوگ رد ادص نیا نتشاد هگن یارب ار میورین مامت دوب

هدش تخمز رتو هتخپ شیادص راگنا !! انشآ و وابصالتب مکحم یادص

دوب سهلاما نیدنچ یاهترسح زا یکی یکیدزن نیا رد ادص نیا ندینش دوب

هناش یور تسد رحس هن ییوگب یناوتن ووت دنک مکح هک ینوخمه یادص

تشاذگ ما

؟! یجبآ -

تسا نم نارگن تفگیم شیادص و شهاگن

؟ هشدوخ -

ناکت متسناوت یمن مدیسرپ یم دیاب اما دونش یم ار میادص متسناد یم

رحس دوب هدرک بلس نم ارزا یراک ره تردق شیادص منک شهاگن و مروخب

ات درک کمک هتشاذگ میاه هناش رب تسد اهسابل ندرک اهر واب داد ناکت رس

مدرکیم سح ار منت مامت تسوپ یدرس تسا هدز مکشخ تسنادیم میخرچب

اب درک یم هاگن رحس هب طقف راگنا دوب هداتسیا رد رانک دوب هدش رات مدید

یاه کیمارس ارهب شهاگن و درک هراشا نوریب هب هرابود رس اب مندیخرچ

مرانک زا هک ینامز مه رحس مارآ یادص تخود مقاتا فک گنر یرتسکاخ

مندب شزرل موش یم نیمز رب شقن نآ ره مدرک یم سح درکن ممارآ تشذگ

دوب دوهشم

... ِلغب شفعض هطقن -

دای هب دش سبح ما هنیس رد سفن تسب یمارآ ردارهب رحس نتفر نوریب اب

رطاخب دادن هزاجا ردپ و مدمآ هناخ هب ناتسرامیب زا هک مداتفا یزور

راب نیرخآ !! دیوگن ات دنادن ات دمهفن ات دنیبب ارم ناماس زور دنچ ات اهیدوبک
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هدیمهف مورب هناخ نیا زا ردپ میمصت هب دش رارق هک ینامز دعب ی هتفه هی

دوب هدمآ هناخ هب یکشاوی شنتسناد یارب و دوب

۱۷۸_ تراپ _ همادا #

هک دریگب ار دیسرپ هک ییارچ باوج ات دوب ما یمدق کیرد قاتا نیمه رد

مردارب اب مرادید نیرخآ زور نآ دوب هدرک شنوریب رشت و پوت اب هدیسر ردپ

ما هدرکن شباسح چیه مردپ رما هب هک یردارب دوب

یمن مداد دوب هتخود مشچ وا هک یا هطقن نامه ارهب مهاگن دمآ ولج یمدق

یم سفن روز هب یتح مروخب ناکت متسناوت یمن منک شهاگن متسناوت

هدرک وپال شخپ رحس هک ییاه  سابل دش مخ دمآ ولج رگید مدق ود مدیشک

درک فاص رمک تشاذگ دوب هدنام دمک رانک زاب هکابرد ینادمچ یور ار دوب

دوب مخر مین هب هک مدرک یم سح ار شهاگن دز هیکت دمک هتسب رد وهب

دوب هدز مکشخ یعقاو یانعم هب مرادرب نیمز زا مشچ متسناوت یمن

توکس #دس_

۱۷۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

؟ یتفریم یتشاد -
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نوریب ناجیه اتزا متشاد هگن ار ما هنیس رد هدش سبح سفن و متسب کلپ

رگا هتبلا !! یکیدزن نیا رد شیادص ندینش تشاد یبوخ سح هچ !! درپن

همه اب امامت مرش نودب متسناوت یم دندادیم هزاجا ناشراک اب هناوید ود نآ

؟؟ منک شسح مدوجو

؟؟ ینیبب ونم تساوخیمن تلد ینعی ... ینعی ؟... یتحار نیمه -هب

قح دندرک اهنآ هک یراک اب دوب هتفگ مولظم ردقچ متخادنا ریز ارهب مرس

منیبب ار وا متساوخ یمن دنک رکف هک دراد

!؟ مدوب تگنتلد دقنا نم ارچ.. سپ -

ماک هب منابز ؟اما یدرک رارف ارچ سپ ؟ یدنامن ارچ سپ متفگ یم دیابن

دوب هدیبسچ

؟ ینک ماگن یاوخ یمن یتح -

اراب وا هک ما هدنمرش ماو هدوب نتفر ردحلا یمدنک رکف هک تسا تسرد

یمن اما منیبب ار وا تساوخ یمن ملد یمدنک رکف و میا هدیشک هناخ هب هلیح

زا ًاعقاو هک شمناسرب رواب نیا هب مهاگن نتفرگ واب منک ملظ وا هب متسناوت

متسد ناتشگنا ناوختسا متفرگ رارق شیوربور مدز یخرچ مین منازیرگ وا

ار دوب مدوخ یور هک یراشف مه هب ناشندرک تفچ هکاب یراشف رطاخ هب

شیب هکنآ اب مدروآ ارباال مرس تمحز هب دوب ندش درخ ردحلا مدرک یم مک

ار مندرگ ی هدش کشخ یاه ناوختسا یادص دوب هتشذگن هقیقد دنچ زا

تسا هدشن هدافتسا نآ زا ساهلا هک دوب ولالیی دننام هک مدینش

هکنیا منادب ار شهاگن گنر متساوخیم مدرک هاگن شیاه مشچ هب میقتسم

گنتلد هک دیوگ یم تقادص ؟ایاب تسینابصع ؟ دراد ترفن دنک؟ یم شنزرس

سح تسشن شیور هک یتهب ارزا متروص تسوپ ندش هدیشک !! تسا

ار نآ شنامشچ نتفرگ من هک یقایتشا ... قاتشم و دوب رظتنم شهاگن مدرک
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اب یاهزیچ هچ مراد تسود ار هاگن نیا رد هتسشن رهم ردقچ درک یم دییات

ما!! هداد تسد زا یرود رطاخب ار یشزرا

دیزرلیم هک یهایس یوگ ود تشاد ار نامردپ نامشچ گنر هک ینامشچ اب

زا رتشیب هک نآ اب نامز رذگ ورثا دوب هدش رت هنادرم شا هرهچ درکیم مهاگن

دق مدرکیم سح دش یم هدید ششوگ رانک یاهوم یور تشادن ۲۸سلا

هدیزرو رثا دوب هدش رت هناشراهچ رتو تشرد مه شلکیه تسا هدیشک

یمدشو هدیشک هناش فرط ود زا هک شسابل لوا همکد یور شمادنا ندش

زاب هک دمآ ولج یمدق هتفرگ دمک زا هیکت دوب نایامن شناوزاب نتفرگ گنت

هطقن زا متساوخ یمن دوبن مه رتم مین نامنیب هلصاف دش سبح مسفن

هکنآ یارب دوجو همه اب ملد هک نآ اب منک هدافتسا دوب هتفگ رحس هک یفعض

مرش متسناوت یمن اما دیشکیم رپ شتمس هب مراذگب شربتس هنیس یور رس

ارخیلا دوخ و دشکب دایرف یتح دنزب فرح دیوگب متساوخیم تشاذگ یمن

ارزا مجنرآ و دمآ ولج هک شتسد منک تام ار وا یتکرح اب متساوخ یمن دنک

مدرشف مهب رتشیب ار مناتشگنا و مدروخ ناکت رایتخا یب تفرگ رداچ یور

تشاذگ ما هدش تفچ مه هب ناتشگنا یور ار شرگید تسد

نک! نوشلو .. ندش دیفس -

حلا نیا هب شندینش قایتشا زا نم یاهشوگ ای دیزرلیم شیادص

مبذعم شدنلب دق منیبب بوخ ار شتروص ات مدرب ارباال مرس !! دوب هداتفا

یم ردقچ رگم دوبن نم رایتخا رد ملا معا رگید دوب مردارب وا درک یمن

تسد اررد متسار تسد درک زاب مه زا هک ار میاهتسد دنک لمحت متسناوت

مدرب باال دوب شتسد ریسا شجنرآ هک ار مرگید تسد هدارا یب درشف شپچ

هال ردقچ مدیمهف هزات و متشاذگ ششیر وهت هنوگ یور نازرل و سرت واب

مارآ ار شمان دشو خیلا نامزمه میاه مشچ هساک ما هدوب سمل نیا ک

مدروآ نابز هب ندز قه و مضغب نتسکش اب نامزمه
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! نام -اس..

هناش دوب صخشم مه سابل یور زا هک دنمونت یاهوزاب نآ اب شتسد ود ره

دنابسچ شا هنیس هب ارم و دیچیپ شرود هتفرگربرد ار میاه

؟ مناج -

هاگیاج رگید تسد واب مدیچیپ شرمک رود ارهب یتسد دش دنلب مقه قه

تینما یوب داد یم ار ردپ یوب شمدییوب هدز گنچ ار مرس

.... یگنادرم یوب

هناش دیزرل یمن رگید مه وا مدش باریس مردارب دوجو سح زا توکس رد

هب منت نداد راشف اب دیسوب یم ار مرس رداچ یور زا دروخ یمن ناکت شیاه

دمآ فرح هب دوب هتفرگ هیرگ رطاخ هب هک ییادص اب شا هنیس

یتساوخیم ...هک یرب یتساوخیم هک تهب تنعل ... هدیپس تهب تنعل -

!! یرازب ملد هب وتندرک لغب ... وتندید ترسح

دندیسرت یم وا لمعلا سکع زا یلیخ رحس و ...اهر مدادیم ول دیابن

رود تنوخ نم...زا رطاخ هب متساوخ یمن ... یشب تیذا متساوخیمن -

! یشب

هدش وزیت یغامد وت دندوب شندینش قاتشم همه هک میادص هیرگ رطاخ هب

داد مناکت هتفرگ ار میاهوزاب درک میادج شدوخ زا دوب

رابی هگم ؟! یرب یتساوخیم یتحار نیمه هب هک تسین وت هنوخ اجنیا هگم -

شرارکت یتساوخ یم مزاب هک یرود زج۷سلا دش تدیاع یچ یتفر هک

؟ ناااه ینک
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میمصت و فرح هب !اما ترسح زج دوب هدشن مدیاع یزیچ دوب ابوا قح

رییغت طیارش ات تسا میمصت نیرتهب نیا تفگ هک یردپ متفریم دیاب ردپ

زا هدافتسا وس اب یراک ره یارب دیعس تسد ات منامب رود و ناهنپ دیاب دنک

هب مناوت یم دوبن ینامز رگا هک تسیرفن نیرخآ ناماس تفگ دشاب هتسب نم

!! درک یم نارگن ار ردپ هشیمه شداب رپ رس میوگب وا

توکس #دس_

۱۸۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

داد مناکت هرابود

؟ هدب ونم باوج ماوت -اب

نامز دیاش حاال دناد یم ردقچ متسناد یمن میوگب یزیچ متسناوت یمن

دشواب عنام اما مدیشک شتمس ارهب مدوخ دوب شفعض هطقن زا هدافتسا

تشاد مهگن میاهوزاب رود شناتشگنا راشف

! هدیپس هدب باوج -

 هرطاخ ... دیابن هک درب ییاج هب ارم وا نابز زا مقباس یمان هراب دنچ رارکت

ات مدرک یم شا یروآدای هظحل نیا رد دیابن هک دش نایامن مدید یولج یا

ما یگدنز دز ادص ار مقباس مان دایرف هکاب یمرحم نیرخآ منارن دوخ ارزا وا

ریز ارزا میاهوزاب مدرک یعس و مداد ناکت ار دوخ !! دیشک شتآ ارهب
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واب دوب هتسشن مخا هب هک یتروص اب اما مشکب نوریب شدنمتردق ناتشگنا

مدز داد تشاذگن درک رتشیب ار شراشف هک یناتسد

یروبص اراس ... تساراس نم مسا -

دش تام دش مک شیاهتسد راشف دمهفب ار مروظنم ات دیشک لوط یا هظحل

تفگ گنم یتلا ردح

! مدز یم سدح دیاب -

داد همادا حلا نامه رد ووا مدرک شهاگن

هتفگن ًاعقاو سپ ... هشاب هتفگن ور همه نامام هک مدرک یم رکف -

هک.... ما هنووید یاهر نوا ... منک تادیپ متسنوتن هک.... دوب

درک یثکم

ردقچ ینودیم ؟... یروبص اراس یدش یتسین رادیاپ هدیپس هگید ... سپ -

ات متخود مهب و نامز و نیمز تفگ مهب نامام یتقو ینودیم ؟ متشگ تلا بند

؟؟؟ ینودیم ... منک تادیپ

داد مناکت هرابود

ردقچ رضاح ردحلا وا ؟؟ ار اجک ؟؟ات ار یزیچ هچ !! دوب هتفگ وا هب ردام

؟؟ دناد یم

متفگ یمارآ ی وهن مدش هریخ باوج نتفرگ یارب شرظتنم نامشچ هب

تسناوت یمن راگنا دیبسچ دمک وهب تفر بقع بقع هدرک اهر ار میاهوزاب

دعاس هدرک عمج ار شیاهاپ تسشن هدروخ رُس رد یور دنامب رساپ رگید

ور تخت هب هیکت واب متفر بقع یمدق مه نم تشاذگ وناز یور ار شتسد
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متسشن نیمز یور شیور هب

دقچ ؟ مدرک راوه و داد دقچ ؟ ییاجک هگب ات مدرک وشسامتلا ردقچ ینود یم -

مزور و بش سهلا هس ؟ مدرک شتیذا دقچ ؟ مدز رغ شنوج هب

منوتب و هنکشب وش ِتوکس دس ات مدرک تالش دقچ ینودیم ... هدش یکی

؟؟ منک شمتخ ور هلئاق نیا و منک تادیپ منک؟ تادیپ

یم هنوگچ رتشیب شهاگن مشخ دشو یم رت یبصع شیادص هظحل ره

هک یقافتا هرابرد یباسح و تسرد الً دنک؟صا متخ ار هلئاق نیا دهاوخ

دنز؟! یم فرح شندرک متخ زا یگداس نیا هب هک تسا هدش حیجوت هداتفا

دیرغ راب نیا و دیشک یدنلب سفن

؟ دموا مزور هب هچ هدرک یطلغ هچ دیعس ییاد تفگ مهب یتقو ینودیم -

؟ نیدروآ میگنودرم و تریغ زور هب هچ ینود یم

دز هیکت هتخت هب مرانک دمآ متمس واپهب تسد راهچ و دیشک ولج ار شدوخ

یب دز یم فرح هک یتدم لوط رد دروآ ارباال مرس هدز هناچما ریز تسد

!! تسا رتهب شیارب نتسنادن هتسناد یمن مردارب هراچیب متخیریم کشا ادص

هچ هب نیبب نک ماگن ! یروبص ِمناخ اراس نک ماگن نک... ماگن -

هک متخبدب ردقچ نیبب ... نیتخاس مزا یچ نیبب نک ماگن ... مداتفا یزور

یچیه دیابن هک ما هراچیب ردقچ نیبب ! مربخ یب مرهاوخ زا سهلا تفه

تریغ یب نم ! نزب فرح ندرک هیرگ یاج ؟هب مدوب یچ نم وگب ! منودب

؟ هدش یچ تفگن نم هب اباب ؟ارچ مدوبن درم نم هگم ؟! مدوبن تردارب هگم

هک یمیمصت غاد وت نم و هرب تشاذگ ارچ ؟ درکن باسح یچیه ونم ارچ
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هگب دیاب نامام ارچ ؟! هریگب شیتآ متریغ ییاهنت ...وت مزوسب ییاهنت هتفرگ

نوچ ؟؟ مریگب ومدوخ یولج منوتن هنکمم نوچ ؟! منودب نم هتساوخن اباب

؟؟ ؟هرآ رادازع و نوجاقآ و منک ادیپ ویناور نوا هنکمم

روضح هب شساوح ادتبا زا هک مدرکیم سح دوب هتفر باالرت یمک شیادص

دنک لر تنک ار شدوخ تسناوت یمن رگید راگنا اما دوب شندیمهفن و ردام

مرازیمن وربآ زا سرت رطاخ هب منزیم شیتآ وتفاثک نوا نم !! منک یم هرآ -

مرازیم ونجل نوا قح !! هدنخب نومشیر وهب هرب هار سار سار لا غشآ هی

... وشسومان هگید هک هسرتب مشدوخ هیاس زا منک یم یراک .... شتسد فک

تفرگ ار میاهوزاب هرابود دش تکاس یا هظحل

هدیپس ... یرتن کال میرب مهاب رتدوز هچ ره دیاب ... هدیپس یایب ماهاب دیاب -

... شزا دیاب

!!! هسب -

تسد ود اب مروایب بات ار مسا نآ ندینش رگید متسناوتن دش هچ منودیمن

مدز دایرف شنامشچ هب هریخ هدیبوک شا هنیس هب

یمن هرآ ... اراس ... ماراس نم هدیپس وگن نم ...هب هسب -

یب ینعی تیاکش نوچ ....!! یمهفیمن نوچ تساوخ یمن ... ینودب تساوخ

نم!! ندش وربآ

مدیبوک هنیسما هب مکحم تسد اب
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!!حاال مربن ور امش یوربآ ات مشن وربآ یب ات مدش روگ مگو هک ینم -

داب تریغ گر ینوتب ات ینزب راج ... ینزب راج ومیوربآ یب ات میربب یاوخیم

!! نیییه ات.... ینک مورآ وت درک

یتح ... متخوس مدوب هدروخ یلیس هک یراب نیرخآ زا رتشیب ... متخوس

تیاهن واب مدیبسچ راوید هب سرت زا یهانپ تکرش نآ رد هک راب نیرخآ

میولگ و متخوسن ردقنیا دز گنچ ار میولگ یناور ونآ مدروخ کتک یدرمان

درکن داب نآ رد هتفهن درد مجح زا

۱۸۰_ تراپ _ همادا #

مسفن هار دوب مقح یلیس نیا دیاش و مدز وا هب هک یفرح درد حاالزا اما

و مدز گنچ ار ما هنیس یور تفرن متروص یور متسد دوب هدش هتسب

هب شا هنیس دشکب سفن تحار تسناوتیمن مه وا دوش دازآ مسفن ات مدرشف

هدرک تشم ار دوب هدز یلیس نم هب هک یتسد دشیم نییاپ باالو یتخس

هدزن فرح ساهلا هک دوب یسک دننام شیادص درشف یم شیاپ نار یور

دشاب

..!؟ متردارب ؟... ینیبیم یچ ونم نم.... -

یمن هک ییاه وناز و هداتفا یاه هناش اب تساخرب شیاج زا یتخس هب

سا هزرابم زا هک دوب یسک هب هیبش ... دراد هگن ار شندب ینیگنس تسناوت

دشاپ ورف مه زا تسا نکمم هظحل وره هتشگ زاب هدروخ تسکش تخس
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توکس #دس_

۱۸۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مدز گنچ ار شیاپ و هدرک زارد تسد هک دوب هتشادن اررب مدق نیلوا زونه

همه منیبب تسرد متسناوت یمن دوب هدرب خلسم هب ارم هتشذگ یروآدای

دشیم منداتسیا عنام و تفر یم جیگ مرس دوب هتفرگ ردرب یهم ار مفارطا

طقف مدینش یم روز هب مه مدوخ ار مداتسرف نوریب تمحز هب هک میادص

دوش شنتفر عنام و هدرک شفقوتم مدوب راودیما

... نوا ... هراز ... یمن ... نوا ... منوت ... یمن نم... ... ناماس ورن.. -

یم یعس دش یم مندز فرح تسرد عنام و مشکب سفن بوخ متسناوت یمن

یادص دشو یمن اما مشکب میاه هیر نورد هب تردق مامت اراب اوه مدرک

هک دیمهف ار حملا مدوب هدش رضتحم هب هیبش درک یم داجیا یراجنهان

داد مناکت و تفرگ ار میاه هناش دیخرچ متمس هب هدیسرت

!! یجبآ شکب سفن ... شکب سفن -
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و متفرگ ار شسابل هقی مدرک یم سح رتمک ار اوه مدرک یم یعس ردقچره

دوب اهتدم تفر یم یهایس تمس هب منامشچ مدز هبرض هنیسما هب تشم اب

مسفن یبصع راشف رطاخ هب هک یراب نیرخآ مدوب هداتفین زور و حلا نیا هب

هجوتم متکرح رطاخ هب دوب شیپ ساهلا دوب هدش لفق ما هنیس رد

هتفگ اهنآ هب نم هرابرد اهزیچ یلیخ مندمآ زا لبق اهر راگنا دش متساوخرد

ود فک متشاذگ تخت یور و درک ملغب هدرب مرمک و وناز ریز تسد دوب

ابمال درکیم یعس هک وردحیلا تشاذگ ما هنیس یور مه یور ار شتسد

تفگ دهد ژ اسام تمی

؟ تساااجک تِیرپسِا -

دایز راشف ریز ما هنیس و مشکب سفن مدرکیم یعس روز هب هک ردحیلا

هب تسین شدح زا شیب راشف هجوتم و تسا نارگن تفگ یم هک شیاهتسد

مشچ اب دوب هداتفا نیمز یور هک مفیک هب تمحز هب تخوسیم و هداتفا درد

اب دیشک نوریب ار یرپسا و تشادرب ار مفیک دش مخ عیرس مدرک هراشا

ژشهب اسام دشواب زاب یمک مسفن هار هک دز یرپسا میارب ما هناچ نتفرگ

دیسر ییادصرپ و دنلب ِقیمع سفن

اوه و تسکش هنیسما لفق مشاب هدروآ نوریب بآ ریز رسزا ناهگان هک راگنا

قیمع سفن دنچ دش میاه هیر دراو یشارخ شوگ عیه یادص اب تدش هب

متخود مشچ وا هب ناج یب هدیشک

ار وشملا دیشک ار مرداچ مدناخرچ ولهپ هب دشن هچاپتسد اما دوب هدیسرت

مسفن تسشن مرمک یور هک شتسد تشادرب مرس زا هدرک زاب مندرگ رود زا
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راشف و دمآ فرح هب هرابود یبصع هک دادیم ژ اسام ار مرمک دش رتمارآ

دش رتشیب شیاهتسد

و اهر نوا هدنوم منیمه ... یربب وموربآ دیاب وت مدرک یطلغ هی نم -حاال

نوا زا هک مدرُم نم هگم مشدعب ....! ننیبب حوتلا زارد نوبز ِرحس

؟ یسرتیم دقنا هداز *** رح

مندب هب مدوب هدرک مگ دوب اه تدم هک ار یشمارآ شتسد یمرگ و راشف

با دوش لا مرن مسفن یادص ات درک ربص متشاد تسود ار شرارکت درک قیرزت

میوزاب یور تسد تسا هتسشن مرانک ینعی تخت  کشت ندش نییاپ الو

تشاذگ

؟؟ یرتهب -

داد یم همادا رگا متساوخیم هک دوبن یزیچ نیا و دیشک شراک زا تسد

مدز چپ مدیباوخ یم شمارآ رد ًامتح

مباوخب ماوخ ...یم یدب ژ اسام ... مزاب هشیم -

یادص ندینش سلا تفه زا دعب هک یبان سح رطاخب ار دنخبل و دیدنخ مارآ

ار شتسد هرابود سامت هکنآ زا لبق درک متروص نامهم داد نم هب شا هدنخ

راب دنچ هکاب هدشما هتفاب یاهوم دشو زاب مرس هریگ منک سح

ندرک زاب ردحلا درک زاب ار مدوب هدرک شعمج مرس تشپ ناشندناچیپ

درک یم سمل ار مرمک نییاپ زاباالات رگید تسد اب میاهوم

!؟ هدرک یزان زان وروت ارچ منکن شسول ورحس تفگیم هک اباب -
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کلپ هدز دنخبل هرابود تسا رتهب مه وا حلا تفگ یم شنحل هک ییادص زا

زا یشمارآ مدوب هدرکن سح ار شمارآ نیا هک دوب اهتدم متشاذگ مه یور

دشاب تتشپ مکحم هک یسک ! درم کی نوخمه کی روضح زا نانیمطا سنج

مدینش یمن بوخ ار شیادص و دوب هدش نیگنس میاهکلپ

!! هدیرب وتسفن هک هربب شسفن منک یم یراک هی باوخب -

***********

میاهمشچ اما مدوشگ مشچ متروص تسوپ یور یزیچ یمرگ سح اب

رد متروص یولج هیاسیا دیبسچ یم مه هب هرابود میاهکلپ و تخوسیم

یعس و هدروخ ناکت ناهگان ما یگشیمه ماهوا یخاالتو زا دوب دمآ و تفر

و دنلب خآآ یادص و درک دروخرب یتفس زیچ هب ما یناشیپ هک منیشنب مدرک

دیسر مشوگ هب یا هنادرم

مدید منک شزاب مناوتب ات مدیلا ارم میاهمشچ تسد واب مدز کلپ راب دنچ

متسه یتیعقوم هچ ورد اجک مدروآ دای هب هزات دش حضاو هک

نهلا شتروص یور یتسد ابدوب هتسشن تخت هبل نم هب تشپ هک ناماس

یور تسد و متسشن الً ماک تسا هداتفا یقافتا هچ مدز سدح درکیم

دخرچب ات متشاذگ شا هناش
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؟ یدش یچ ؟ تمنیبب -

دوب هدش راد هدنخ هدرک رییغت شیادص شا ینیب یور تسد راشف زا

نز نیرازب اباب ... نینک یم صقان ونم رهاوخ اتود امش شرخآ -خآ...خآ....

نینک منوغاد دعب مریگب

! منیبب رازب ؟ یبوخ -

!! یدروآ متروص زور هب هچ نیبب امدرک سوب هی شمه -

توکس #دس_

۱۸۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

؟ باوخ رد مه ؟!نآ دوب هدیسوب ارم

؟! دوب ناماس هسوب تبحم زا دش یم مدنخبل ثعاب هک ینیریش سح نآ

یعس و متفرگ رارق شیور هب ور متفر نییاپ تخت زا هدرک نازیوآ ار میاهاپ

دش ثعاب و دیشک شوغآ هب ارم ناهگان هک منزب رانک ار شتسد مدرک

مدیسرپ دش تحار ملا یخ هک میاج تینما زا میوگب ینیه هدیسرت

؟ یبوخ -

؟ هسریم نم ینیب هب وت هلک روز یدرک رکف هرآ -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دادن هزاجا هک مشکب بقع ار مندب متساوخ

... دوب هدش گنت تارب ملد دقچ ینودیم مدشن ریس زونه ؟ اجک -

داد همادا ثکم اب

ینودیم ؟ یدیباوخ تعاس راهچ وت مداد ژ اسام ولوچوک هی شمه نم -

هک مداد ورحس یاهرغرغ باوج ردقچ ینودیم دز؟ رس تهب راب دنچ نامام

؟ یدرکن هک شلغب هگیم ورپ دوسح ی هرتخد ؟ یدش شوهیب مدرک تراکیچ

!! هشکیم وشدوخ تمدیسوب باوخ وت همهفب

مدیدنخ اوه یب

هدرک منووید هدز گنز رو نیا زا نیدرک میناور ونم مه اب هدیسرن دنخب هرآ -

زا منک هتکس دوب کیدزن مهفن ی هرتخد هدنخیم مهب هتسشن هنوخ مایب هک

یاج اراس تلا حب یاو هنک یم دیدهت مرو نوا !!زا تنتفر ِسرت

هیچ؟ ودات امش اب نم فیلکت ...! هریگب ونم

هب رحس سپ تفر جنغ شیاه هناردارب و تبحم رپزا یاه فرح زا ملد

طقف !! دوب غورد اهراتفر نآ همه سپ هدرک فارتعا دوب هدرک هک یراک

دزادنایب ووال لوه ارهب ناماس و نم تساوخیم

مرف شوخ هنیس نیا تفگیم هک ییاهزور دای هب متفرگ ناج شیاه  فرح زا

ارزا شیاهتسد زا یکی دش داوخن مفیرح یسک و دوش یم رت هدیزرو رتو

متفگ یمولظم وابحتلا مدرک هراشا شا هنیس وهب هدرک زاب مرود

! هشیم اج منوا دایب مرحس وگب ... هراد اج ردقچ ... هگرزب ردقچ نیبب -

رد تفر اوه هب شا هنادرم و دنلب ی هدنخ یادص و درب بقع ارهب شرس

دش قاتا دراو ام هب هریخ هدش تشرد یاه مشچ اب رحس هدش زاب اوه یب
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ار شدوخ تلا جخ هرذیا نودب بجعت مکلا ورد دمآ نامتمس هب هرس کی

دیبوک شا هنیس هب تشم واب هداد اج ناماس شوغآ رد نم رانک

نوا ِتعاس !؟ود یدنخیم یدرک شلغب هدن شهب ونم یاج مگیم تهب -

؟! ینک شرادیب یدموا طقف ثمالً هدش علطم نامام نوریب

زا ناماس تسد اما مشکب بقع یمک ار مدوخ دش ثعاب ردام مکحم یادص

دشن ادج میاه هناش تشپ

منودیمن زونه یدرک تشاداد هکاب یراک رطاخ ؟...هب رحس ینک یم راکیچ -

؟! ینک شتیذا ومچب یدموا مزاب منک تراکیچ

دوب هدرک هک یراک زا ًاعقاو راگنا دوب هدش مگ ناماس هنیس یوت رحس تروص

یمن مک نابز زا اما تشادن ار اهنآ هب ندرک هاگن یور و دیشک یم تلا جخ

دروآ

! هشاب هدرک تراد هون دیاب نماالن ردام یگیم هک هچب نیا -

خآ یادص و درشف هتفرگ شناتشگنا نیب ار رحس یولهپ تشوگ ناماس مدید

درک شا هفخ ناماس هنیس رد اما دش دنلب شزیر

هیوست شاهاب شتقو هب مدوخ نم ناج نامام ینکب یراک داوخیمن امش -

! منک یم

نوریب هب تسد اب درک یم نامهاگن قشع اب هداتسیا رد بوچراچ رد هک ردام

درک هراشا

نیدرک شرود ردارب و رهاوخ هدروخن راهان زونه مچب ... هسب بخ یلیخ -

دایم منوا نیرب نیایب
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متشاد تولخ هب جایتحا بان سح و ارذگ دیاش ِیتخبشوخ نیا مضه یارب

ردام زا مشچ دش ثعاب مشوگ رانک رحس یادص دیمهف یم ار نیا مردام و

مریگب دوب جورخ ردحلا هک

مراد وشترسح هرمع هی میدب شکلقلق هرن رد نک کمک تخت ور شمزادنیم -

!! هسریمن شهب مروز

متفگ نییاپ یادص واب مدرک دیلقت وا زا عبَط هب

؟؟ هیکلقلق هگم -

مدیمهف یم رتدوز دیاش یدوب هگا هنکیم شمیاق هرآ -

تدوخ لثم ونوا ًاتریغ باال ینک یم زو زو ششوگ رد یه شهب یگیم یچ -

! همورآ هچ نیبب !! نکن

فرح وهب درک مهاگن رظتنم دزیم قرب تنطیش زا هک ینامشچ اب رحس

زا هزات دروخ مرمک هب تشپ زا هک ناماس تسد دادن ناشن یهجوت ناماس

مدمآرد یجیگ

؟ هگیم یچ -

رحس هک متشاد یراک ماجنا هب لیم تدش هب هک دوب یسح هچ مناد یمن
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اب نامیاه تنطیش ماگنه هک ار یسح نآ مه نم تساوخیم ملد تساوخیم

ور مولظم یهاگن واب متفرگ ارباال مرس منک هبرجت هرابود ار متشاد مردارب

مدوب هداتسیا نآ هب کیدزن و تخت هب تشپ شدب سناش زا هک یناماس هب

متفگ

! شاداد دیشخبب -

اب رحس منیبب تسا هدینش هک یزیچ ارزا شتروص تهب مناوتب هکنآ زا لبق

داد شله شناوت مامت

توکس #دس_

۱۸۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ناوت مامت واب دیرپ ناماس یور رحس تفر اوه هب ناماس دایرف یادص

و دوب هدش دنلب شا هدنخ یادص درشف یم شیاهلغب ریز ارهب شیاهتسد

دنک رود ار رحس فیرظ یاه تسد شدنمتردق یاه تسد اب درک یم یعس

!! منک دامتعا تهب راب هی دشن تهب تنعل -
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تخادنا تخت یور ار ووا دیچیپ رحس یاهچم رود ار شیاهتسد

دش دنلب رحس یادص

!! هگید نک کمک -

و دنزب همیخ رحس نت یور درک یعس و دیخرچ نم هب هجوت یب ناماس

رد شیاه لغب ریز و تفرگ رارق نم هب شتشپ هک دنک ارتالیف شراک

یارب و مدش جراخ مدید یم هک یریواصت کوش زا رحس یادص اب سرتسد

ار شناتسد وا هب متسد دروخرب ضحم هب مدرب ولج ار متسد شا یهارمه

دنک لر تنک ار رحس تسناوتن رگید هدش دنلب شیادص و درک عمج

.. ...هااَا نکن .... رحس تمشکیم اه!!.. هنووید -

ار نامیودره تسناوت  یمن دورن اترد مدز ار مروز مامت رحس لثم مه نم

روز و دوب هدش دنک دز یم هک یسفن سفن و هدنخ روز زا شتاکرح دراد هگن

ره نایم نآ رد ووا دوب هتخیر مه هب نامیاهوم اهو سابل رتمک مه شیوزاب

کمک وا هب رحس یاج اتهب دروایب محر ارهب نم درک یم یعس یهاگ دنچ زا

منک

!! یتسه منم رهاوخ ادخ ...هب ینم رهاوخ -

هدش کشخ یولگ زا روز هب هک ییادص واب درک لوبق ار تسکش تیاهن رد

داتفا ندرک طلغ هب نم هب ور دمآ یم نوریب شدنلب یاه هدنخ رطاخ هب

!! مگیمن هن ادخ ...هب هشاب نیگب یچره ... هراد شهگن هشاب ... هشاب -
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دیشک رانک تخت یور ار دوخ بقع بقع ووا متفرگ تشپ ارزا رحس

ردقنیا هک دشیمن مرواب دوب شا هنیس یولج عافد حتلا هب زونه شیاهتسد

دنک سامتلا شرطاخ وهب دشاب ساسح

و پچ ارهب شرس مدیدنخ دنلب یادص اب رحس تاکرح و هرهچ ندید اب

یم ناکت شندب فرط ود هدرک هتسب و زاب ار شیاهتسد درک یم مخ تسار

دنتسه دوخ ندرک مرگ ردحلا هک دروآ یم اررد یناراکشزرو یادا و داد

نیرتگرزب زا یکی یرهاوخ مرگ تمد دیبسچ ردقچ ... شیخآ -

!! دوب ماهوزرآ

ناماس فرط هب تخت رگید تمس وزا متخیر بآ یناویل یلسع یور چراپ زا

سفن سفن و دوب هتسشن تخت هبل هتشگرب گنج زا هک یسک دننام متفر

یمشچ ریز و دوب تخت هبل هب رگید تسد و وناز یور شتسد کی دزیم

هظحل ره هک مناوخب شنامشچ زا متسناوت یم تشاد رظن ریز ار رحس

تسوا فرط زا هرابود هلمح رظتنم

دایب اج حتلا روخب -

! تینارگن نیا هب هن تندرک یهارمه نوا هب -هن

!! مگب هن دش یمن زاساهلا دعب دوب هنارهاوخ تساوخرد هی هگید دیشخبب -

حضاو دمآ یم نوریب شا هدش کشخ هرجنح زا هک شیاه سفن یادص
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هک یهاگن واب دروخ بآ یا هعرج تفرگ رارق مرانک هک رحس یمدش هدینش

تفگ وا هب ور دوب هدش سیخ هدنخ روز زا

!! منک یم تالیف اجک نیبب موناخ رحس دوب تمود هعفد زورما -

تفگ ناماس فرح هب هجوت یب

؟ ماوخ یم یچ مگب -

؟ وگب ... ییوررپ یلیخ -

؟ میدب همادا ای لوبق یشاب هنوخ وزور جنپ نیا مامت دیاب -

فک و هدز قو نامشچ زاب، شین اب میدرک هاگن رحس هب توهبم ود ره

ناماس هب باوج رظتنم دوب هدنابسچ مه هب شا هنیس یولج هک یناتسد

درک یم هاگن

!!! رحس -

هب روبجم ار ناماس متساوخ وا زا لبق هعفد دوب نم بجعتم یادص نیا

رارکت هرابود ار شراک هک دوب هتشذگن رتشیب زور مین زونه و دنکن یراک

رحس تمس هب نداد تسد یارب ار شتسد دیدنخ ناماس اما تسا هدرک

داد نم ارهب ناویل و تفرگ

لوبق ... هشاب -

اما تفرگ ار ناماس تسد و دیبوک مه ارهب شناتسد یلا حشوخ زا رحس

اب ناماس تبحص یور داتفا تخت یور غیج دشواب هدیشک ولج هب ناهگان

دوب نم اب هنادرم و رادشخ یادص نآ

!! تسا هناردارب تساوخرد یروخیمن نوکت تاج -زا
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یم غیج دزو یم واپ تسد رحس مدروخن ناکت و مدرک شوگ شفرح هب

 سامتلا و دیشک غیج ردقچ ره درک یم شراهم هجوت یب ناماس اما دیشک

تشادنرب تسد ناماس درک

دوشب مه ام یودره فیرح تسناوت یم هک مدیمهف مدید یم هک یریوصت زا

دوب هدیسر هار زا هزات نم روضح شلیلد مه دیاش دوب هداد ناملد هب لد اما

تیساسح دوجو هکاب دنزب بیسآ ام هب تیعضو نآ رد دیسرت یم هکنیا ای

وحاالتالیف میهد ماجنا میهاوخ یم هک یراک ره داد هزاجا شندب دایز

درک یم خیلا رحس فیرظ ی هثج یور ار شا

... طلغ ... هسب ... ادخب ... هسب -

هناش یور ار متسد دنزب فرح تسرد تسناوت یمن یتح هدنخ زور زا

متشاذگ ناماس

! تفر شسفن نک شلو ... هشسب -

توکس #دس_

۱۸۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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و دوب هتسشن راشف نودب و یشیامن تروص هب رحس مکش یور هک ردحیلا

ارباال رحس تسد ود دوب مولعم درشفیم ار باوخشوخ هک شیاهوناز زا نیا

درک زاب فرط ود هب هتفرگ شرس ی

؟ دیشخبب وگب ؟... مدرک طلغ وگب ؟... هشیمن رارکت هگید وگب -

تفگ ییوررپ اب دیشک یم سفن یتخس هب هک هراچیب رحس

-هن...

!!! رحس -

دیمهف مه ناماس ار میادص تهب

!؟ هئورپ ردقچ ینیب یم -

یم شرارکت ... دیبسچ ... یلو مدرک طلغ ... مدرک ... طلغ مگیم ... مگیم -

نک!! ملو ... منک

تسناوت یمن هک ردحیلا یتخس وهب تسشن ناماس نتساخرب ضحم هب

تفگ هدش جراخ قاتا زا دنک ظفح ار شلداعت

!! هرن تدای تلوق -

دش دنلب مه ناماس و نم هدنخ یادص شدنلب یادص ندینش اب

!! ورپ هچب -
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************

مدناخرچ یم فارطا هب مشچ و مدوب هدرک هقلح ییاچ ناویل رود ار متسد

اجنیا زا یدایز هرطاخ هکنیا اب مدوب هدیدن هک دوب ارساهلا طایح نیا

شکرت هب روبجم هناخ نیا هب مندمآ زا دعب سلا ود هب کیدزن و متشادن

اجک چیه ی هلمج هب مدوجو مامت اب متشاد هزاتیا و بوخ سح اما مدش

ما هدیسر دوش یمن تدوخ هناخ

هب۷ کیدزن هک یا هناخ نآ اررد مراد ما هداوناخ رانک ورد اجنیا هک یسح

رد اجنیا مرادن ما هدرک یرپس نآ اررد میاه تقشم اهو یتخس همه سلا

هک مراد یشمارآ نآ رد اما تسین یبوخ تارطاخ روآدای میارب رخآ یاهزور

یعس طایح ی هشوگ ِقیچ هبآال نتفر یاج هب ما هتشادن ایند یاجک چیه

هناخ فرط ود یاه  نامتخاس زا هک مریگب اج یروط ناویا هیاس رد مدرک

رسپ هیاس و تسا ساسحا دروم نیا هب ناماس تفگیم رحس موشن ورتی

چیه زا زیچ چیه هک ییاه هیاسمه دنز یم ریت اراب نامیاه هیاسمه زا یکی

مرادن رطاخ هب ناشمادک

... رحس نک لو -

ناویل هدیشون ار یاچما هدنامیقاب نامتخاس زا شجورخ و ناماس یادص اب

متفر ناشتمس هب تسد هب

؟ ناروتسر میایب سپ بخ -

..هن..هن! رحس -هن
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و رحس کیدزن یلیخ ی هطبار هجوتم متشگرب هناخ هب هک یزور هس نیا رد

رود مه زا دنناوت یمن زگره اما دننازچ یم ار رگیدکی یباسح هدشما ناماس

یمدنک راد هصغ ار یرگید مادک ره یتحاران و دنوش

متسد و تسشن رحس و نم نیب هرفس رود ناماس هک سلا لیوحت نامز زا

ار شفصن طقف تاواسم هکاب تفگ نم هب ور یدج یلیخ رحس و تفرگ ار

شا یکیدزن هجوتم منادب دوخ نآ ارزا ناماس مامت دیابن و دهد یم نم هب

مدش ناماس هب شدیدش ِیگتسباو واو هب

ردح تفر هداوناخ عمج ِهناهب وهب دنامن نامرانک اهر لیوحت سلا تاظحل

مدید یم ناماس هب متسنادیمن ار شلیلد هک ار شنیگمشخ یاه هاگن هک یلا

ثعاب ناماس یدیع اما درک کانمن ار ممشچ متفرگ ردام تسد زا هک یدیع

ترپ ششوغآ ارهب مدوخ هدرک ساسحا ار ردپ خیلا یاج دنکشب مضغب دش

ار ناماس و دوب هدروآرد مه ار رحس و ردام یادص مقه قه یادص منک

درک یکاش

! منک مورآ ونوتات هس منوتیمن نم مورآ یه یه... -

نک مورآ ونم طقف نک شلو ونوا -

تسشن مرمک هب هبرض دنچ اب ناماس تسد شیاه  یخوش و دوب رحس

!! هدرکن تادج نم وشاتزا مورآ تدوخ -

نوریب هناخ زا دشن روبجم وات دنام رحس هب شلوق رس ناماس تدم نیا رد

هارمه ومع ی هداوناخ و اهر و ردام اب دیع دیدزاب و دید یارب یتح تفرن

تعاس ود زا دعب دش ناروتسر هب نتفر هب روبجم هک یراب وود دشن
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هک ینامز تفرگ وا زا یرگید یاه لوق مخت و مخا یلک اب رحس و تشگرب

اب رحس اب شا هطبار هرابرد مدش اهنت ناماس اب دیع زور نیلوا بش نایاپ رد

ردپ دوبن تیاهن ورد ردام یاه هیرگ نم، و ناساس نتفر هکنیا دز فرح نم

شیاه هدنخ اهو یخوش همه دوجو واب تسا هدرک اهنت یلیخ ار رحس

هجوتم رحس راتفر رییغت زا ناماس یتح دوش یم ریگ هشوگ بیجع یهاگ

هکنیا و تسا هدرک رتداش ار رحس مروضح هک تفگ تسا هدش نم تشگزاب

مهب ار رحس یگدنز اهراشف نیا هک هدرک ار شیعس مامت سلا دنچ نیا رد وا

لقادح درک مهاوخ هچ نم و تساجک ناساس تسین مولعم وحاالهک دزیرن

دنک یگدنز داش ردارب و رهاوخ راهچ ام زا رفن کی

درک یم یعس مدش یم اهنت ناماس اب زور هس نیا رد راب ره هکنیا دوجو اب

اما دروآ یم موجه متمس هب یدب یاه سح و دنک یضار تیاکش یارب ارم

مدینش هک مدوب قرغ مراکفا رد دوب ما یگدنز یاهزور نیرتهب زور هس نیا

؟ ییاجک -

توکس #دس_

۱۸۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

رحس و ناماس رانک هک مدید ار مدوخ دروخ ناکت منامشچ ولج هک یتسد اب

ما هداتسیا

؟ متفگ یچ یدینش -
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...هن! دیشخبب -

! هتورپَه الوت صا نیا ... امرفب -

!!! رحس -

یعس و متشاذگ شیوزاب یور تسد دنارپ اج زا مه ارم ناماس دنلب یادص

هتفگدنا هچ مدرک یم ریس تورپه رد رحس لوق هب هک ینامز ممهفب مدرک

نیگب ...حاال هگید مدوب تورپه وت هگم تفگ یچ ینزیم داد ارچ -هع..

؟ هدش یچ

شا یدج و دنت یهاگ خاالق اب تفر یم اه هلپ تمس هب هک ردحیلا ناماس

تفگ

!! یچیه -

؟ هیچیه نم تساوخرد -

تروص یوت ددرگرب باتش واب تعرس ارهب هتفر هار دش ثعاب رحس هلمج

دبسچب یدورو رد وهب دورب بقع مدق دنچ هدیسرت رحس و دوش قارب رحس

؟ یدیمهف .. یتفگن یگب هگید راب !...هی ِرتمک مه یچیه زا تتساوخرد -

وا زا یباسح رحس شدوخ نامز رد متسناد یم شیاه  هناردارب مامت دوجو اب

ار رحس نم روضح اما دنز یمن فرح شفرح یور و درب یم باسح

دوب مارآ و هدیسرت شیادص دوب هدرک رتروسج
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؟ ارچ -

... شزوغلچ شاداد نوا زا هن دایم مشوخ شدوخ زا هن نوچ -

متفگ ناماس هب ور رحس هب تشپ مداد رارق ناشنیب ار مدوخ

؟ هدش یچ یگب هشیم -

!! هدب همادا تسین رارق رحس نوچ یچیه -

تفگ مکحم

هن؟ هگم -

هلپاه تعرس هب رحس حلا هب هجوت یب ناماس و تفگ  یمارآ ی هشاب رحس

تفگ دنلب تفریم رد تمس هب هک ردحیلا هتفر نییاپ ار

دینیچب وزیم مایم راهان اب هگید تعاس کی -ات

مدیخرچ دوب هداتسیا هدرک ضغب هک رحس تمس هب

؟ درکن لوبق هک یتساوخیم یچ ؟ هدش یچ -

نینچ عقوت داد یم ناشن هک نازرل ییادص و نازیوآ ی هچول و بل اب

تفگ تسا هتشادن ار ناماس زا یدروخرب

اب متساوخ یم هتشگرب هزات هدوب اکیرمآ سیلا ود ماتسود زا یکی -

... ناروتسر میرب هرازیمن یتح درکن لوبق دایب منک شتوعد ششاداد

مسرپب هدیشک شوغآ ارهب وا دش ثعاب دیکچ شمشچ زا هک یکشا هرطق

؟ همهم تارب دقنا هک هخآ تتسود نوا هیک ...!! ناج رحس -
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دز؟ فرح ماهاب یروطچ یدید ... تسین مهم ... نوا -

شا یگتسباو عالهقو نازیم هجوتم قیقد ناماس یاه هتفگ وزا متسناد یم

و دنلب یادص رطاخ هب مدرک یمن مه ار شرکف یتح اما مدوب هدش ناماس هب

دزیرب کشا هک دوش تحاران ردقنآ شا  یروتسد مجالت

دایب منز یم فرح شاهاب نم تشگرب نک رهق حاال...وت بخ -

!! هرازیمن نیمز ومفرح امگرزب یجبآ ...نم یشک تنم

دز دنخبل و هتشادرب ما هناش ارزا شرس نم نحل زا

... میدرک شتیذا زور دنچ نیا یلیخ هراد هانگ یلو ...! ااایداتفا هار -

هفصن نم هشاب فصن فصن دشن رارق ! ًامود .. میدرک هن یدرک -واالً

منک یم تیذا ومدوخ

حلا اما منک ضوع ار وا حلا متسناوت مه نم هرخ باال دیدنخ دنلب یادص اب

!! ناماس هراچیب

زا دعب مه اهر و ردام و ددرگرب اذغ اب ناماس ات تشذگ تعاس کی زا رتشیب

دورو نامز وزا دوب زیم ندیچ ردحلا رحس دنسرب هار زا دیع دیدزاب و دید

هب درکیم شهاگن وهن دوب هدز فرح سالمهنابوا باوج زج هب ناماس

بیجع مکاح وج دوب عمج رناژی هشیمه هک یرحس توکس و مخا رطاخ

دوب هدش هدننک تحاران میارب

؟ هدش یزیچ -

یم بوشآ زیم رس امتح دنهدب باوج ود نآ ار ردام لا وس رگا متسناد یم

متفگ عیرس نیاربانب دوش
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؟ نیتحاران امش نروخ یم اذغ نتسشن تکاس مراب هی ناج نامام -هن

دز دنخبل

متسین تحاران یچیه زا یتسه اجنیا -اتوت

هک یتلا دزوابح ما هناش هب یتسد دش یم دنلب یلدنص یور زا هک ردحیلا

تفگ دوبن مولعم شا یدج و یخوش

! هرتشیب نومشمارآ نشاب رازب نرهق هگا -

درک ادص ار اهر همادا رد

؟ یایم ناج اهر -

دنت اپ شقاتا تمس وهب دزیخرب تعرس هب رحس هدش ثعاب نامندش اهنت

دز داد درکیم شهاگن هک روطنامه مشخ اب ناماس دنک

منک؟ عمج دیاب نم وزیم نیا -

متشاذگ شتسد یور ار متسد

منک یم عمج نم نک... شلو -

! مدرک شکلف هنکیم رکف هنودن یکی وشراتفر ینیبیم -

دنک عمج ار مدنخبل تسناوتن مه ناماس هرغ مشچ مدیدنخ هدارا یب

! هگید یدرک بخ -

!! مدز فرح شاهاب طقف هک نم ؟ یدیدن ؟ یدوبن یدوب هک وت -هع

تسکش شلد منوا یتفر و یدز داد وت مدید طقف نم ... مدیدن -چن

تخادنا باقشب یوت ار شقشاق کالهف
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لوبق نم تساوخ یتسردان و تسرد زیچ ره تقو ره نوا هک هشیمن اباب -

!... منک

توکس #دس_

۱۸۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یتقو ارچ مگیم یلو ِلا! وس مارب منوا هتبلا یدرکن لوبق ارچ مگیمن نم -

؟ نیمه ... یدز فرح شاهاب یروجنوا هساسح تور ینودیم

دیشک ولج ار شرس

فرح یروجنیا هک نیرفآ یگب مه اتوت مدرکن لوبق ارچ مگب یاوخ یم -

! همهفب یتشاذن یلو یدز

متفگ رظتنم

!! وگب -

منک یم شتسرد مدوخ نک شلو -

متشاذگ شتسد یور تسد هرابود هک دش زیخ مین

!؟ منودب ماوخ یم همهم مارب ناماس وگب -
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تفگ یمارآ یادص دشاب اجباج یمک هدیشک کالهفیا فووه

لبق هرتخد ... رتدب شدوخ زا شردارب نوا تسین یتسرد مدآ شتسود نیا -

داد! یم خن نم هب دوبن شلا ۱۸س زونه هرب هکنیا زا

متشاذگ مناهد یور تسد و هدیشک هنیس لخاد هب دننام عیه ار مسفن

یروجی شمدید راب ؟!هی ششاداد نوا اب هزات نومنوخ دایب مراذب -حاال

نیع ردارب رهاوخ مرآرد هساک زا وشاشچ متساوخیم درکیم هاگن ورحس

شهب ! شابن تسود شاهاب ؟!هک رحس هب متفگ یم یچ نا.... هگیدمه

هنکیمن رکف ؟ ینک یم تلا خد متسود باختنا وت ارچ هگیمن ! وشن کیدزن

طقف هک منوا شتمنیبن مدرک یراک هی مد یم ریگ یدایز ؟ای مرادن شلوبق

!! کرد هب هریم مدعب تساجنیا دیع الت یطعت

مدرک شهاگن طقف ناهد یور یتسد و هدش داشگ ینامشچ اب

مدنوشن ور هرتخد مدوخ هک! منک شتیذا متساوخ یمن ! بخ هیچ -

.. هتفیب رحس هب شمشچ شزوغلچ ردارب نوا منیشب منوتیمن یلو شاجرس

! هریم شدای ادرف منوا تفر دش مومت مدز رشت هی

متفگ تهب زا ندش جراخ هکاب درک زیم ندرک عمج هب عورش

وگب شهب -

درک مهاگن هریخ

؟ ویچ -

ما... هدیسرت عقاو رد متشاد هروشلد
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مدآ ریگرد شدامتعا رطاخب نم لثم هتسنادن رحس هکنیا زا ما هدیسرت

دوش یتسردان

ریگرد هتسنودن نم لثم نوا رازن ... وگب شهب شردارب و شتسود هرابرد -

...و.. دوب هتخانش ودیعس س... ... رخاوا نوا ... اباب .... هشب یتسردان مدآ

.... یلو

ندروآ نابز هب ماگنه منحل و میادص ای تشاد حیلا هچ هرهچما مناد یمن

دمآ ولج هدیسرت ناماس هک دوب هداتفا یزور هچ هب مفرح

نم هگم ! ینک یم یروجنیا ارچ ... منیبب نیشب .. مگیم ... هشاب .. هشاب -

!؟ هشب تسردان مدآ ریگرد مرازب هک مدرم

غارس هب نم ادتبا یلبق رارق واب دنک عمج ار زیم مدرک کمک دمآ اج هک حملا

دیایب ییوجلد یارب ناماس و منک هدامآ ار زیچ همه ات متفر رحس

یشوگ روز هب تفرگ شتآ ناهگان رحس اما اردز شیاه  فرح و دمآ ناماس

شتسد ود واب دوب شمکش یور یشوگ هدش مخ داد یمن هتفرگ ار ناماس

ات درک یم یعس هتخادنا شرمک رود تسد ناماس درک یم تظفاحم نآ زا

دریگب ار شا  یشوگ

!! مدوب چالغ مدوخ هگم ... هنووید نم هدب -

دزیم سپ ار ناماس و دیشک یم غیج
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ومشچ وت یارب هدرک طلغ ... مرایب اج وشلا ح منزب گنز شهب رازب نک... ملو -

!! یلمع ی هرتخد هدروخ هوگ ... هدموا وربا

دیشک نوریب رحس ناتسد نیب ارزا یشوگ دشو قفوم ناماس هرخ باال

شرگید تسد هک ردحیلا داد نم ارهب یشوگ هدروآ شرس تشپ ار شتسد

تفگ دوب رحس هناش رود

نم! مشچ ولج شکب تلا جخ ! هندز فرح لدم هچ هگید ...نیا تیبرت یب -

رمک ارهب دوب هدش زارد یشوگ نتفرگ یارب ناماس رس  تشپ هب هک شتسد

درشف شا هنیس اررد شرس هدنابسچ وا

!! گنهرف یب یرتخد هشقح -

دیبوک ناماس ی هنیس هب تشم اب

هرابود مدزیم مشابن تسود شاهاب قمحا نم هک یتفگن رتدوز یچ هساو -

!! هشب المز لمع

گنز شهب ندرک حیلا یارب هگا یتح هشاب تساوح ...! متفگ حاالهک بخ -

ال ایهن؟صا یدیمهف ابوت منودیم نم رحس ادخ هب یشب شکیدزن ای ینزب

؟ هشاب ... هتشادن دوجو یمدآ نیچمه نک رکف ً

شهب اجک سپ مدب شحف منزن هک مگنز مدب شحف شهب یرازیمن هک اجنیا -

!؟ مدب شحف

دز شرمک هب یمکحم ًاتبسن هبرض ناماس
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مناخرتخد یچ ینعی مدب شحف یگیم وت نک شلو مگیم نم ؟ رحس -هع...

!... شاب بدوم

تفرگ ار شنامشچ من دیشک بقع ار شدوخ

!!... یتفگن مهب رتدوز مریگب حوتلا دیاب یلو -

نآ زا ترارش هک ییاهمشچ و تروص واب تفرگ هلصاف ناماس زا یمدق

تفگ دیرابیم

! یدنورپ وراگتساوخ -هی

هانپ متشپ هتسشن تخت یور تشادرب زیخ شتمس هب مشخ هکاب ناماس

تفرگ

... دیشخبب ... دیشخبب -

!! رایب رد شلد زا ایب وگب یه امرفب -

ما!!اب هدنام شراک رد مدیشک ولج هب مرس تشپ وزا متفرگ ار رحس یوزاب

اب مه نآ دنزب یفرح نینچ دنکیم تارج روطچ دسانشیم ار ناماس هکنیا

!! دبراب دوجو

نیچمه مه دبراب یولج هشیم تور ... هتشز مشیخوش شکب تلا جخ -

؟ ینزب یفرح
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اب دمآ ولج یمدق ناماس اما درشف مه یور کلپ هتفرگ نادند هب بل رحس

تخادنا نم هب یکوکشم هاگن یبصع ینامشچ و مخا

؟ هراد یطبر هچ دبراب هب طسو نیا -

مدیسرپ جیگ ناشیود ره هب هاگن اب

؟ هرادن -

رانک زا زونه تفر رد تمس وهب تساوخرب تخت هبل زا فرح یب رحس

دش دنلب شنیگمشخ و یبصع یادص هک دوب هتشذگن ناماس

؟ منیبب اسیاو ؟ اجک -

دوب هدرک تفچ مه ارهب شیاه تسد هداتفا ریز رس هکاب رحس یور هب ور

تفرگ رارق

؟ مسرپب دیاب ای یگیم تدوخ -

توکس #دس_

۱۸۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هکنیا هن رگم دوش ینابصع دبراب مان ندینش زا دیاب ناماس ارچ مدیمهف یمن

؟؟ شمدیدن زور دنچ نیا ارچ ال ؟صا دوب رحس دزمان وا
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! تسین یچیه ... ادخب -ب...خب...

درک دس ار رحس الًهار ماک دز لغب ریز ار شیاه تسد تفرگ یسفن ناماس

دراد ندوب مارآ رد یعس مدیمهفیم

... وگب ویچیه نومه -

دنک یم هچ تینابصع عقوم ناماس رگم دیزرل یم حوضو هب رحس یاهتسد

دیاب شا  هدنیآ رسمه هرابرد ندز فرح ارچ الً صا هدیسرت روطنیا وا هک

دنک!؟ ینابصع ار ناماس و دناسرتب ار وا ردقنیا

مناج هب شیاهفرح اب اهر یهاگ هک یتاروصت نیا زا نم طقف مدرک یم رکف

درک رت ینابصع ار ناماس رحس توکس مسرت یم تخادنا یم

؟ااه!؟ تسراکیچ طسو نیا دبراب ؟الیل؟ متسین ابوت هگم -

... اراس رطاخب نم... ... ادخ -هب

؟ تسین رحس دزمان دبراب هگم -

اهنآ راتفر اما تسه متسناد یم هک نآ اب مدیسرپ ار لا وس نیا ارچ مناد یمن

هرهم یادص متمس هب ناماس رس یناهگان شخرچ ؟اب دشاب دیابن تفگ یم

دناسرت مه ارم شخرس یاهمشچ مشخ مدینش ار شندرگ یاه

؟ تسین -

صرح اب هدرک اهر ار رحس ناماس مدرک شرارکت نئمطمان و مارآ یادص اب

مداتسیا راچان هب دمآ نم تمس هب

؟ تسه هتفگ یک -

ار یدزمان نیا دیسر یم رظن هب شراتفر ایهن؟زا میوگب دیاب متسناد یمن

؟ تسا هدوب راک رد یدزمان الً صا ... دنتسناد یم اهر و رحس طقف
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؟ هراد رحس هب یطبر هچ هراد نز هک یدبراب نوا ؟ هشاب دیاب ارچ -

دز گنچ ار میوزاب

؟ منودیمن نم هک هیچ شطبر اراس وگب -

هاگن ار رحس هدش درگ یامشچ ؟اب دبراب ؟ دراد نز مدرکیم شهاگن توهبم

دوب هدرک سیخ کشا ار شتروص مدرک

یم ... ششیپ هربب اهنت ونم اهر درک یمن لوبق اراس ... هرادن یطبر چیه -

ات هنم دزمان دبراب میتفگ شهب اهر ونم ... هشاب مرانک درم هی دیاب تفگ

نز تشادن ربخ ... هکنوا شمنیبب منوتب نم و... دایب ماهاب نوا هنک لوبق

!! هراد

هیبش درک جراخ مدینش هک یزیچ تهب زا ارم ناماس ی هتفراو هرهچ ندید

یا نهلا دننام شیادص دنشاب هداد وا ارهب یسک گرم ربخ هک دوب نیا

دیسر یم شوگ هب فیعض

؟ مدوبن درَم نم.. ؟ مدوب هراکیچ ... طسو نیا نم نم... -

شرمک رود ار شناتسد تشپ زا رحس هک تفر رد تمس هب گنم و جیگ

دنابسچ وا ارهب شدوخ و درک هقلح

مدوب شندید هالک ادخب ... ناماس ادخ ور ...وت دیشخبب ادخ ور -وت

! دیشخبب ... مدرک راکیچ مدیمهفن

هدزن داد ات دروآ یم شیاه نادند هب هک یراشف زا هدز نوریب یکف اب ناماس

رد زا هدرک زاب شرود ارزا رحس ناتسد فرح نودب دوشن بارخ شرس

تفر نوریب
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؟! نااااماس ... مدرک طلغ -

توکس #دس_

۱۸۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

؟! ناااماس ... مدرک طلغ -

شا هیرگ دنلب یادص و نیمز یور رحس طوقس مدرک ناشهاگن طقف جیگ

میوگب اهر هب هملک کی متسناوت طقف دناشک قاتا هب همیسارس ار اهر و ردام

! دبراب -

دیبوک شا هنوگ یور مکحم

؟ دیمهف -

درک یم خیبوت ناشراک رطاخب ار ناشیودره ردام هک ردحیلا مداد ناکت رس

مدز رد هب هبرض ود متفر ناماس قاتا تمس وهب هدرک کرت ار قاتا

دروخ وشملق ات رحس مقاتا وت رازب وتاپ یراد تئرج هگا یلو ... هزاب -رد
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! منک

طقف راگنا دوب سح یب یتح وای مارآ شنحل یلو هتفرگ شیادص

دورب ات دناسرتب ار تسا رد تشپ درکیم رکف هک یرحس تساوخیم

متفگ مارآ

! منم -

دادن یباوج

! متشادن مباوج هکنم یداد ور رحس باوج لقادح هبوخ -

تفگ لبق نحل نامه اب

... نوا لثم مه -وت

ور مدش دراو و مدرک زاب ردار هدیشک نییاپ ار هریگتسد هداد جرخ هب تارج

شبارخ زاحلا ناشن دروخ مماشم هب هک ییوب دوب هداتسیا هرجنپ هب

مدوب هدیدن یلو مدینش اهر زا هک یزیچ هب هجوت اب زور هس نیا رد تشاد

رد هناتسآ رد شرس تشپ دنادیم هک یتلا ردح تسرد حاال اما دشکب راگیس

مه شناهنپ یتح هک دشک یمن شراک زا تسد اهنت هن ما هداتسیا قاتا

دنکیمن

!! هنیبب نامام ماوخیمن ... شدنبب ونوریب ورب ای دنبب ورد وت ایب -ای

مدرک همزمز

... هنودیم یتقو -
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!! هنکیم قرف ندید اب نتسنود -

درب ادصباال

!! شدنبب -

متفگ مارآ مدز هیکت نآ هب هتسب ردار

؟ یدیم منم -هب

ار دوخ دنلب یاه مدق واب دیخرچ متمس هب برض هب دوب یدج یلیخ منحل

مدیشک راوید ردو هشوگ ار مدوخ دناسر نم هب

!! منوج هب تفیب دعب هشب بوخ نیدز هک یلبق یاج رازب -

مدرکن توکس اما متفر بقع راوید یور یمک

؟! مشب مورآ منم یشیم مورآ و هبوخ هگا متفگ -

ات تشاذگ راوید یور ما هناش رانک ار دوب شتشگنا الی راگیس هک شتسد

تفگ یبصع مورب رت بقع مناوتن

وت ارب نم نیبب وش مورآ ! یشب مورآ یروطنیا یاوخب ینک یم طلغ -وت

ایهن!؟ مرازیم نودند

ار مرس دوش دنلب میور شتسد نآ ره مدیسرت هک تفگ ضیغ اب نانچ

شیاهبل تمس هب هتشادرب شناتشگنا نایم زا تقد اراب راگیس و مدناخرچ

مداد رارق شیاهبل نیب هدرب

... شکب -
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نیگمغ شنیگمشخ نامشچ درکیم هفخما تشاد ضغب دیزرل یم میادص

دش ریزارس دوب نم نامشچ رد هک یکشا اما تسشن شنامشچ رد یمَن هدش

هنوگ یور تسد شندز سپ سرت زا طایتحا اب تفرگ ار راگیس هک شیاهبل اب

مدیلا ن هتشاذگ شا

رکف هک ِنم رطاخ ...هب ریگن تخس هیقب ...هب تدوخ هب هنم ریصقت شمه -

... هتفگن تهب نامام هک ِنم رطاخ ...هب هدرکن تباسح یچیه اباب ینک یم

رطاخ ...هب ینابصع شزا ووت هدوب مرانک اهر وت یاج هب هک ِنم رطاخ هب

هک ِنم رطاخ ...هب هدموا راشف تهب ردقنیا ... ییاهنت سلا... دنچ نیا هک ِنم

هک ِنم رطاخ هب یشک یم راگیس هک ِنم رطاخ ...هب نتفگ غورد تهب انوا

یدایز ... تلد مغ.. ... ندرکن تباسح درم ینک یم رکف

!! شاداد ... هدش گرزب

منیبب شنامشچ اررد مردارب لد درد متسناوتن رگید دش دنلب مقه قه یادص

منزن ومد

نیا ... یربخ یب یچ همه زا ...هک هنوخ درم اهنت .. یدش هک ِنم رطاخ -هب

ِنم!! ریصقت ... شمه یچ... همه ِنم.... رطاخ هب حتلا

هدروخرس راوید یور هتسیرگ یاه یاه و متشاذگ متروص یور ار مناتسد

متسشن هشوگ نامه

هدنوم مارب هک یدرم اهنت ور... ...وت همه زا رتشیب ... مدرک نوتدوبان نم -

مورآ یروطنیا مدرک یراک ... نرادن تلوبق ینک رکف ... مدرک یراک ور...

!!... هشن تحاران اباب ات یشکب رانک مدرک یراک ... یشب
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درشف شوغآ ارهب هدشما هلا چم نت تسشن مرانک

! اجنیا ینوشک یم ونامام االن مورآ ... شیه -

دوب نارگن ًاعقاو شیادص

! منک یم تفخ مدوخ هریگب تسفن ... اراس نکن -

...المز دنک ممارآ تساوخ یم دوب هدنام میارب هک دوب یدرم اهنت دوب منارگن

ما هدرک دراو وا هب ساهلا هک یراشف زا یمک دوب المز ؟؟ منک شمارآ نم دوب

؟؟ منک مک ار

ماوت رانک ات مدیمهف ... زور دنچ نیا ...وت مدیمهف ... دایمن .. یسک ... سرتن -

!! ممورآ وتاب ... وتاب ننودیم همه ... هشیمن منارگن یسک

دش رتشیب شیوزاب راشف

ملا یخ یشاب ...وت مراد تینما ...ابوت تسنودیم ... رحس یلو یدیمهفن -

رطاخ ...هب درک تنیشن هنوخ ... ینومب درک تروبجم ... ممورآ ...ابوت هتحار

مش!! مورآ ات تشاد تهگن نم... لد ندش صرق رطاخ نم...هب

یم تیامح هک درک یم مارآ مه ار وا ندرشف نیا درشف یم شدوخ هب ارم

وا هب یگمه هک یدرم اهنت منامهفب وا هب مشاب هتسناوت مدوب راودیما دنک

رابجا رس زا هدادمیا ماجنا یراک ره مادک وره تسوا طقف میراد دامتعا

ما!! هدوب نم شرصقم هک یرابجا تسا هدوب
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؟ ناماس -

! مناج -

... دیشخبب -

!! ماوخ یمن -

مدید هک ار شبل یور دنخبل مدیشک نوریب ششوغآ زا تعرس ارهب مرس

متفگ

؟! مدرک یهاوخ ترذعم نم... -

ییاجک متسنودیمن سلا جنپ راهچ !!... دیرهاوخ هک اقح ییوررپ یلیخ -

هن!! نم هندب دیاب موناخ اهر ! نمات نراد تیولوا هیقب مدید مدیمهف هک مدعب

!! شلا بند مداتفیم هنکیمن حالل وشریش هک منامام

توکس #دس_

۱۸۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

؟! مشب لا یخیب یاوخیم دیشخبب االنابهی

متشاذگ شتروص فرط ود تسد

منک؟ راکیچ ور؟ همه ور؟ اباب ونم؟ ؟ یشخبب منک راکیچ ؟ منک راکیچ -
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ارهب شکانسرت تساوخرد دعب دش هریخ منامشچ هب توکس رد یا هظحل

دروآ نابز

! یرتن کال میرب ماهاب -ایب

دروخن یناکت نیرتکچوک اما موش ادج وا زا مدرک یعس و مدروخ یناکت

مرب رازب نک... ملو -

؟! مینزب فرح شا  هرابرد راب هی رازب نک ربص نک... ربص -

دنک میاهر ات مداد یم ناکت ار مدوخ

نک ملو ... ماوخیمن -

یاوخیم ییاجک ... روخن نوکت دقنیا ...!! سرتن ... یجبآ اسیاو ... ااراس -

؟؟ یرب

مرب رازب نک... ملو -

! یدش عناق دیاش نک... ربص -

!! مااااوخیمن -

دیشک دایرف

! نییییشب ... مرازیمن -

دعب دشو هدز رد هب یا هقت هک دز مکشخ میاج رد هدیرپ باال میاه هناش

ار... ما یگدنز یادص نیرت نابرهم

؟ هدش یچ ! ناماس -

تشاذگ ناهد یور تسد منزب ادص ار ردام متساوخ ات
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!!.. یچیه ... یچیه -

!! ناج اراس -

! دایم االن مینز یم فرح میراد ... نامام هبوخ -

یمداد باوج ردام وهب درک یم هاگن نم هب مخا اب

! هنک هدامآ هنورصع داوخیم رحس مچب نیایب دوز سپ ... هشاب -

؟؟؟ ینک یم یروجنیا ارچ هتچ ..... مشچ هشاب -

متفگ هدیسرت و فیعض یادص اب تفرگ ار متسد هک مدیشک نییاپ ار شتسد

... هگا یمهفیمن ...وت مایب ماوخ یمن نم ... ناماس یمهف ... یمن -من...

یم رکف نک!! شمومت ور هگا هگا نیا !! وسرت نیا نک ...لو اراس نک لو -

رکف هب شدعب هب میرب ایب مگیم یتقو ینک یم رکف ؟ متسین نارگن نم ینک

یک !!ات مهفب ... همدوخ یوربآ وت یوربآ ؟ مدرکن رکف توربآ ؟هب مدرکن

زا یاوخیم یک ؟ات ینک ربص یاوخیم یک ؟ات یدب همادا یروجنیا ینوتیم

؟ یسرتب متدوخ هیاس

داد همادا نیگمشخ

ندب ونت منیبب منیشب منوتیمن نم یشاب رظتنم دبا ات ینوتیم وت هگا -

!؟ ننوزرلیم ومسومان

متفگ ساره اب

! هنکیم موربآ -یب...یب

؟؟ مدرم نم هگم .. هنکیم طلغ -
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نم.. ... ناماس -

نم نودب یدش نارگن اجره یدیسرت اج ؟ره هشاب نک رکف شهب طقف -وت

ماوخ یمن ... هشیمن ؟! یمهفیم داد همادا هشیمن یروجنیا ؟ هشاب اراس متسه

نم یشاب نئمطم ماوخ یم ینک رکف شهب ماوخیم ! تمربب مدوخ اب روز هب

؟ هشاب متسه نم ... هنزب بیسآ تهب یسک مرازیمن

مارآ زاب ات تشاد مهگن ششوغآ رد متفگ یمارآ ی هشاب وطالین یثکم اب

موش

تفگ جورخ زا لبق

! مایم منک ضوع سابل نم ورب -

ناهنپ رد یعس وا ارچ سپ دنتسناد یم هک همه ؟ دوب راگیس یوب رطاخ هب

مدرک هراشا نوریب هب ؟؟ تشاد شندرک

! ننودیم همه هک.. انوا -

یم نوچ هک هشیمن .. نشب تیذا رتمک هشاب مساوح دیاب هک نم ... ننودب -

!! منک راتفر داوخیم ملد یروج ره ننود

دوب االن شبسانم نامز دیاش دز یا هقرج منهذ رد

؟ یریمن ارچ هیچ؟ -

نوا اب ارچ سپ ... یتسه ینابصع شزا ارچ هنودیم مه اهر ...! بخ -

مخا وت تسه نوا تقو ره هنودیم نوچ هشیمن ؟ ینک یم راتفر یروطنوا

!؟ ینک

دنخبل دمآ متمس وهب دیشک تسد مفرح هکاب دوب هدرک زاب ار لوا همکد

دش یم رت عیسو هظحل ره شنابل یور
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هن؟ ینود یمن -

ویچ -

ور؟! اهر ونم یارجام -

؟؟!! اهر واو دیرپ باال میاهوربا

ارچ دوب هدیچیپ مه هب زیچ همه ردقنیا ارچ دوب هچ رگید اهر واو یارجام

دوب هدرک ناهنپ ار زیچ همه ردقنیا اهر

؟ هدش یچ -هن...

شسابل هک ردحیلا دیشک نوریب یدیفس ترشیت تفر دمک تمس هب هرابود

تفگ درکیم ضوع نم روضح رد لا یخیب ار

... مدش ینابصع شزا هترانک اهر نم یاج هب مدیمهف یتقو هک هتسرد -

رانک یلو دوب تخس ... مدموا رانک شاهاب هک دشن رتشیب هام دنچ یلو

هتشادن شراک هب یراک داد ممسق اباب حور هب مداد لوق نامام ...هب مدموا

رهحلا ...هب مشاب

دیشک یدنلب هآ

! دوبن اهر هرادن لوبق ونم یسک هکنیا رصقم رهحلا -هب

!! ناااماس -

درک ضوع ار شنحل مدنلب یادص

رارف مزا هشیمه یروج !هی درک رییغت نوا راتفر وهی شدعب یلو ... هشاب -

و مدینش نامام زا شرخآ ات دوب هتسب ور زا وریشمش مارب هشیمه درک یم

! هدش یچ مدیمهف
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درک یم در شرس ارزا ترشیت و تشاد رارق میولج هنهرب هک وا هب یمدق

مدش کیدزن

؟ هدش یچ -

دوب باذج میارب شا یعقاو هدنخ دیدنخیم یمارآ یادص اب

هدیسرپ نم هرابرد ور اهر رظن هگب مهب هکنیا نودب ناج نامام نک رکف -

! هتفرگ دراگ یروجنیا هک متساوخ مدوخ هدرک رکف منوا اال متحا

متفگ باتش اب

؟؟ یتفگن شهب ارچ وت بخ -

تفرگ ار میوزاب و دیدنخ هرابود

دز! فرح شاهاب هشیمن ال صا هنومب یرامخ وت رازب قش هلک ی هرتخد -

!!! ناااماس -

منم نم هب هرپب داوخیم شلد یلیخ مدید ... هشدوخ ریصقت بخ؟! هیچ -

یچ همه ااامدوب شبوبحم یومع رسپ نم شلبق ...ات مداد شهب وشتصرف

بارخ حملا یاهتقوی اادیسرپ یم ومرظن یچ همه هرابرد تفگ یم مهب ور

هداج دز وهی تشاد وماوه متشاد وشاوه تفگیم وت زا دمویم یتح دوب

!! هنومب شتقامح وت متشاذگ منم یکاخ

دشکب دوب هتفرگ هک میاهوزاب زا تسد ات مداد ناکت ار مدوخ

؟ یدنخیم هک یدرک یبوخ راک یلیخ نک ملو ... ههههع -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

توکس #دس_

۱۹۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

!! مدرک هکاالن وبوخ راک -

مدش هریخ دز یم قرب و دیراب یم تنطیش نآ زا هک شنامشچ هب

دنازرل یم ار ملد دوب شیادص رد هک یتبحم دش رت مارآ شیادص

یلیخ هشیمه هک مشنونمم یلو مدرک تیذا یلیخ رخاوا نیا ور اهر -

میضار هکنیا یارب هترانک نوا مدیمهف هک لیاوا نوا ... دوب وت هب شساوح

ثعاب هک ییازیچ زا یکی تفگ هشاب ترانک نز هی هک هنیا شتسرد هنک

یتقو منک تیاعر دیاب تفگ مندموا زا لبق !! ِندوب هنهرب هشیم تسرت

! یایم

شا هنیس وهب تشاد مهگن مکحم هک مشکب بقع ار مدوخ متساوخ

مدنابسچ

ینکن موز تسرت یور ردقنوا دیاب طقف دوبن کانسرت مه یلیخ یدید -

!! نیمه

سابل هدش هنهرب نم یولج و دوب هدرک ترپ شیاه فرح اراب مساوح
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دز!زا یم قرب شیاه مشچ نیمه یارب ؟؟ دیدنخیم نیمه یارب دوب هدیشوپ

هدیسرتن نوا زا هکنیا زا دنک رود مسرت ارزا مساوح دوب هتسناوت هکنیا

ما هدرک گنرمک ار سرت نیا یسک روضح وااب زا لبق تسناد یمن ! مدوب

هدشن گنرمک مه دیاش !؟ دنک یم مدرط حاال نیمه دمهفب رگا هک یسک

نیا رطاخب مدیسرتن هک حاالمه مدوب هدش نئمطم نارماک زا طقف و تسا

لوه و دسرتب مدآ هک تسین نیا شتسرد ال !؟صا تسا نم ردارب وا هک دوب

؟؟؟ دنک!

یاچ نتخیر رطاخب ار شسابل ات مدرک کمک هک متفر یلوا زور هب مراکفا رد

اما منک هتکس سرت زا مدرکیم رکف مراد رطاخب بوخ دنک ضوع نآ یور

ارباال شداشگ ترشیت تسد کی اب درک یعس ووا مداتسیا تخت رانک یتقو

نم زا هکنآ نودب سابل اب شا یریگرد و شلا ح ندید تسناوتن و دشکب

باال تشپ ارزا شسابل و موش مخ هدارا یب دش ثعاب دنک کمک تساوخرد

دیزرل یم میاهتسد و مدزیم سفن سفن هک تسا تسرد منک شکمک هدیشک

منک شکمک رت تحار ات درکیم ییامنهار طقف و درکیمن مهاگن هک وا زا اما

رطاخب هک یمخز مدید ار شمخز یاج راب نیلوا یارب زور نآ مدوب نونمم

ار شسابل رخآ ی هظحل هک ینامز طقف دوب هتسشن شا هبباالهنت نم تاجن

"و هیراگدای " تفگ دنخبل واب درک مهاگن دش مهاگن هجوتم و دیشک نییاپ

مدرک درگ بقع هدمآ شرس هب هک زابالیی یگدنمرش اب نم

؟ هشاب نک رکف شهب طقف وت اراس تسه تهب مساوح -

رد ما هدرک یعس هک ینارماک اضرریما اتزا مداد وا ارهب مساوح شیادص اب

شا هنیس هب تشم اب رحس لثم منک رود منک رکف وا هب رتمک زور دنچ نیا

متفگ تسا هدش قفوم دنک رکف هکنیا یارب تنطیش اب مدیبوک

؟ مدزن اهر شیپ وروت بآ ریز هگا نم ... یسنجدب یلیخ -
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! همادخ زا هک نم نزب -

!! هشادخ زا منوا نودب مهوت -

دوب نم ندیسرتن رطاخ هب مناد یمن هک هرهچیا واب درک میادج شدوخ زا

تفگ دوب شاشب یباسح تسا شیادخ زا مه اهر متفگ هکنیا ای

؟؟ یدج -

! هرآ -

؟؟ تسه یک -

مگیم شهب یلو ینودب وت داوخن شلد دیاش تسه یکی هک نودب .. مگیمن -

هشیمه شاه ییاپمد اهر هک ینودیم !! دایب رد تتلا جخ اتزا یدرک راکیچ

! فده هب هروخیم

درک یزیر مخا مزاب شین و دیدهت هب هجوت یب

!! هنکیم راکیچ تسین مولعم هشاب منوا هب مساوح رتشیب دیاب راگنا -

**********

ور..... وررپ ی هرسپ شریگب -

هک ردام تشپ و تشذگ مرانک زا داب لثم هک یناماس وهب متخادنا باال هناش

مدرک هاگن تفرگ رگنس دوب رت هاتوک یتناس تسیب وا زا
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! مداد شول طقف نم سرب وشباسح تدوخ هچ نم -هب

یمک ردام تشپ زا دش یمن عطق شا هدنخ یادص دوب یتعاس مین هک ناماس

تفگ هدمآ نوریب

! منامام هب هروخن تراد هنشاپ لدنص ومع رتخد شاب بظاوم -

!! یضاردوخ ...زا ییوررپ یلیخ -

یا هفایق وت نم هساو سهلا ود کیدزن شکب تلا جخ ؟؟... رتخد ایوت نم -

؟؟ ما ورپ نم دعب

؟ هدوبن وت فرط زا یتفگن یچ هساو -

تفگ دیدنخیم و دوب هتفرگ ار ردام یاه هناش تشپ زا هک ناماس

؟؟ یتفگن شهب ارچ !! ناج نامام هدب وشباوج -

شدوخ تفگ مناماس مداد داهنشیپ هی طقف نم نیشکن طسو ونم یاپ -

!! هنزیم فرح تاهاب

!! منزب فرح تاهاب هدوب رارق هنودیم منامام ؟؟ نیبب ... موناخ اهر امرفب -

نامه درپ یم نییاپ باالو هنوگنیا تنطیش زا هک درم نیا دش یمن مرواب

حلا ندوب بوخ یارب راگنا درکیم تبحص یدج ردقنآ قاتا رد هک تسا

دنکیم یراک ره هناخ یلا ها

رطاخ هب هک ییاه سفن تدش زا شا هنیس و دوب هدش دوبک اهر تروص

رگا دش یم نییاپ باالو دوب هدش دنت دوب هدینش هک یربخ ناجیه و ندیود

هب کیدزن ارچ مناد یمن درک یم شصقان امتح دیسر یم ناماس هب شتسد

حا هک دوب هدادن ناماس هب ندز فرح هزاجا یتح و دوب هدرک یمهفن لا سود
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دوشن ینابصع هنوگنیا تسا هدرک لمحت تدم نیا هک یراشف رطاخ الهب

.؟ یدز فرح ارچ سپ رارق مودک ؟؟ رارق -

.... مشدعب منزب فرح نم یتشاذگ ال صا !!...وت انیبب وئورپ رتخد -

داد همادا ترارش اب هدرک یثکم

!؟ هدَب ... تخوس تارب ملد یدش مقشاع دیاش .. متفگ -

دز ادص ار شمان غیج اب اهر

مریگن حوتلا هگا متسین اهر !! ناااماس -

۱۹۰_ تراپ _ همادا #

هلولگ هدمآ نوریب ردام تشپ زا ناماس دیود ناماس تمس اردزوهب شفرح

زاسنلا یا هشوگ مادک ره شا هنادرم یاهلدنص تفر طایح تمس هب هدش

ندرک زاب ضحم هب دوب هدروخن فده وهب هدرک ترپ اهر دیدهت یارب هک دوب

دش دنلب شخآ یادص تسشن شرمک طسو اهر  شفک شندیرپ نوریب ردو

یم هار اپ کون یور هنهرب یاپ هکاب ناماس رس تشپ هدروآرد ار یمود اهر

دیود نوریب تفر

!؟ اسیاو یراد تارج -

منوتب هگید یابص راهچ تسین مولعم مشن اال نیمه ...!! مریم ورد مرادن -
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!؟ شیمود رپمد مایب حاال مشب راد هچب

دش دنلب دوب اهر رس تشپ هک ردام یادص

! ناماس شکب تلا جخ -

مگیم مه یچ ره هشیمن شرس تلا جم تلا جخ شریگب ونیا !! وگن نم -هب

ات یرب یشکب تلا جخ دیاب هگیم نامام ومع رتخد یدینشن ... بقع هریمن

!! تمریگب و یراگتساوخ تایب

بقال هک ردحیلا دنکیم شیادص ومع رتخد دمع زا ناماس مدرکیم سح

تسا هدوب یجبآ

دعب و دنونشب همه ار داهنشیپ نیا هکنیا رکف تسیشتآ ردقچ اهر متسناد یم

ار شربص و اهوزرآ همه هک دیایب شرسب یزیچ رخآ ندرک ربص سلا دنچ زا

هک دوب یتینابصع ثعاب دورب شتسد زا شا هدش دیدپان قشع و دهد داب رب

دنک شلر تنک تسناوتیمن

دز ادص ار ناماس و دیشک یدنلب غیج

!!... ناااامااااس -

یادا دوب هداتسیا اپ هجنپ یور هک ردحیلا رود هلصاف زا لا یخیب اما ناماس

دروآ اررد اهر

!! ووومع ___ رتخد یگیم یچ ... ناااااه -

!!... یدرمان یلیخ -

توکس #دس_



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

۱۹۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

شهب یروجنیمه یتخانشن وتفرط ات یشاب ...اتوت ومع رتخد دوب تقح -

!! یدن ریگ

داد همادا یصرح

زا دیابن ؟؟االن تاهراتفر نیا دوب یچ سپ !! متشاداد نم یتفگیمن هگم -

؟؟ یشب بآ هدوب ترس وت نم زا هک ییاهزیچ تلا جخ

شرهاوخ لثم ار وا هشیمه هکنیا زا دوب ینابصع اهر تسد زا مه ناماس

واب تسا ناماس هاگن نارگن هک هداد ناشن شراتفر ووااب هتشاد تسود

دوب هدرک خلت ناشیود ره یارب ار یگدنز تدم نیا رد تجاجل

شیپ ردام فرط زا داهنشیپ کی رطاخ هب طقف هک یمهافت ءوس زا ود ره

تسد زا شا هجیتن وحاال هدزن یفرح مادک چیه دنا هدوب تحاران دوب هدمآ

زا هک تسیتینابصع و درذگب یشوخ هب تسناوت یم هک تسینامز نداد

دنراد شندیمهف

مشاب رثوم حلص داجیا رد مدرک یعس

تبحص ندمتم مدآ اتود لثم وت میرب نیایب نیدیمهف نوتتفج -حاالهک

!! دینک
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دمآ فرح هب رتدوز هک دوب ناماس

نک!!ثمالً هاگن ومزور و !؟حلا نیبب ونم ! دوب اجک ندمت ... اباب ورب -

مریم رد نوت یکی تسد زا مراد زور ره هنوخما درم

دیفس یگناخ راولش و ترشیت اب ییاپمد نودب نیمز یور طایح هشوگ

دوب هتسشن

!! ادخ هار رد هدب مگب هدنوم منیمه -

دش دنلب هرابود شدرد زا دایرف یادص هک دوب هدشن لماک شا هلمج

!! ااهر تتسد هنکشب -خآ...

 یرتم دنچ رد درک ار دوخ راک رخآ هدرک هدافتسا ناماس یساوح یب زا اهر

درکیم شهاگن مشخ واب دوب هداتسیا شا

... درمان -

!! یتدوخ خآ.. -خآ

یمنرب اهر رس زا تسد اما درکیم نهلا درد وزا دوب شتفک یور شتسد

دوب روآ باذع اهر زا رتشیب وا یارب تدم نیا راگنا تشاد

یک یمهفب یچ ینعی یدرمان یمهفب تیراگتساوخ مدمویم دوب تقح -

.... مهب یدش یم روبجم زاب دادیم ریگ تهب ومع !زاب هدرک یدرمان رتشیب

!!.. ناااماس -

مدیشک تلا جخ مه مدرک بجعت مه شفرح زا
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! شاب تحار وگب ... ناج اراس هگب رازب -هن

مزا هگید رهاوخ هی تاهراتفر نیا اب مه وت دوبن مرهاوخ مگیم هک همولعم -

ییور هچ الاب صا ؟!...وت یدرک یرکف نیچمه هک تارب مدوب یچ یتفرگ

؟ تبارخ رکف زا یریمب دیابن یراکبلط

مدز داد هرابود

!! ناااماس -

داد همادا انتعا یب هداد ژ اسام ار شتفک

راگنا هن راگنا هنزیم داد طقف یه هک نیا !! منک یم تیلا ح دایب رحس رازب -

!! ینکیم رکف مرابرد یچ یلا عبانج و مشردارب نم

دش زاب طایح رد دمآ دیلک شخرچ یادص هک دوب هدشن دنلب شیاج زا زونه

یارب متسناد یم هک دوب شتسد رد یلگ هتسد و ینیریش هبعج هک رحس

نآ رد ناماس ندید اب تسا هدش راک هب تسد ناماس لد زا ندروآرد

دیود شتمس وهب درک شیادص هدرک لوه تیعضو

؟ هدش یچ ... شاداد -

ار دوخ هحتاف هک دنامهف اهر هب هاگن دشاب رتدنلب ناماس خوا و خآ یادص

دناوخب

! دشیم یچ یدوب هدموین هگا منودیمن یچیه زونه هتبلا ... یچیه -

دش هریخ اهر و نم هب راکبلط رحس
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؟ نیدرک شراکیچ ... هدش یچ -

زا هتبلا و متشاد ربخ ناماس یور شتیساسح زا منک شمارآ ات متفر ولج

رحس تاساسحا اتزا دوب هتفرگ شیپ رد هدنگ درم نیا هک ییامن مولظم

دنک هدافتسا دوخ عفن هب ششیپ تعاس یاطخ رطاخب

نوشدوخ لخاد میرب ...ایب دوب یردارب رهاوخ یاوعد هی یجبآ یچیه -

!! ننک یم شلح

و هشاب نیا ناماس تیعضو یتقو هشیم لح یروطچ مایب اجک نک... ملو -

! شرانک هنونز ییاپمد هی

داتسیا اهر یوربور و داد مله بقع هب

؟ یدز وناماس -وت

اما اهر دوب هدش خرس تشادیم هگن هک یا هدنخ روز زا ناماس تروص

تفگ یبصع

هچ؟ وت ...هب همشاداد -

شریخا سلا یود هدش ناهنپ سح تشاد شفرح نتفگ نامز اهر هک یسح

دوب

تفگ رخسمت اب رحس

؟؟ تیراگتساوخ دایب هدوب رارق روطچ سپ !! هتشاداد -هع...

هب ور دش دنلب ناماس هدنخ یادص دمآ یمن رد شنوخ یدز یم دراک ار اهر

تفگ اهر

!! تنوج شون ؟ یدروخ -
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؟ یتسنودیم مه -وت

مهافت ءوس هنزب فرح تاهاب یرازیمن یتقو ... متسنود یم هک همولعم -

حاال متفگ ! دوب نم داهنشیپ ًاقافتا ایهن؟ میدرک یم یراک هی دیاب هشب لح

ماجنومه دایب اج شلا اتح شیراگتساوخ ورب هدیمن ندز فرح هزاجا هک

شوگ هگا هیدرمان هگن هشاب نوا ات شنوج شون هدروخ کتک ... نزب فرح

!! دوبن طایح هشوگ تیعضو نیا االناب دادیم

هار نم هب درک یم یعس هشیمه هک اهر دوبن دب دوب هدرک لگ متنطیش

سلا ود هک تسا هدرک هابتشا ردقچ شدوخ دیمهفیم دهد ناشن ار تسرد

کتک یادا طقف هک یناماس یوزاب ریز تسد هتفر ولج هدوب سرت خزرب رد

متفرگ دروآ یم اهاررد هدروخ

! ننک اوعد رهوشرهاوخ و سورع رازب میرب وشاپ !! شاداد وشاپ -

ناماس اب زیر زیر دشاب هدیمهف مدوب راودیما دوب ولهپ ود اهر یارب مفرح

دب ناماس هب هدیبوک نیمز ارهب شیاپ اهر میتشذگ ناشرانک وزا میدیدنخ

تفگ یم هاریب و

!! یناور تهب تنعل ... هنووید ناماس تهب تنعل -

توکس #دس_

۱۹۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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********

بقع مدق شندیسوب اب مدش در دوب ناماس یاهتسد رد هک ینآرق ریز زا

شتسد ارزا بآ هساک و درپس ردام ارهب نآرق هتفر بقع مه وا متشاذگ

دهاوخ یم نم زا هک یراک ماجنا تردق زونه متفگ وا هب هک زورید زا تفرگ

ابوا مزور دنچ نیا یاه یشوخ مامت راگنا تسا هدش نیگنسرس مرادن ار

دوب باوخ

یتح مریگب ششوغآ اترد متفر شتمس هب رحس و ردام ندیسوب زا دعب

شا هنیس هب مکحم ارم راب ره لثم درک ملغب اما دنزب مسپ متشاد راظتنا

درک اهر مارآ مشوگ کیدزن ار شا  هنادرم یادص درشف

اال متحا مشاب هنوخ مزورما هتفگ هدب سردآ مهب اهر هدادن هزاجا نامام -

یریم یک متسنودیمن هک ییاجنوا !زا نوتلا بند مایمن هشاب نئمطم داوخیم

؟ یدیم سردآ مهب تدوخ حاال... متشازن اپب تارب تسین یضار منامام و

تینما یوب مدرشف شا هنیس ارهب مرس دروآ میاه بل هب دنخبل شتقادص

مدرک هریخذ شندوبن یاهزور یارب ار شنت

منک یم کمایپ تارب .. هرآ -

درک مکح هدرشف دوب هدرک تفچ مرمک رود هک ار شتسد

! هدب مهب -االن
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منک لا سرا تارب مدیم لوق -

یایب هگید هرازن درمان نوا سرت و یرب مسرتیم ... یجبآ یدیسرت یلیخ -

! یریگب سامت هرازن

سامت ًامتح اما منک نیشن هنوخ ور همه ومایب هرابود ات هشکب لوط دیاش -

! مریگیم

؟ یمهفیم ییاجک منودب ماوخ ...یم ماوخ یم سردآ نم ...!! سردآ -

تدوخ هگا ؟ ییاجک منودب دیاب مشاب هتشاد شمارآ رازب نک تحار وملا یخ

!! هیضار نامام یدب

مه زاب ما هدرک هچ تسنادیم مردارب رگا دوب انشآ میارب مجالت نیا ردقچ

!؟ تشاد رارصا مندوب هب ردقنیا

متخود شنامشچ ارهب ما هتسشن کشا هب هاگن و متشادرب شا هنیس رسزا

متسرفیم تارب مدوخ شتقو مد...هب یم -

زا لبق دروآ راشف زاب دوب مرمک یور هک شتسد هب تسشن مخا هب شتروص

درک روک ار شقطن تشاد ضغب هک ییادص اب ردام دنزب یفرح هرابود هکنآ

!؟ هرظتنم اهر ناج ناماس هرب رازب -

دیسوب ار ما یناشیپ و درک کیدزن ار شا هدش خرس تروص
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! متسه هشیمه نم هشاب تدای .. تمدرپس ادخ -هب

واب هدش نیشام راوس مدش رود ناشیاه هرهچ هب ندرک هاگن نودب و عیرس

رپ مداد ناکت تسد ناشیارب مدناشن میاهبل یور روز هب هک یعونصم دنخبل

متفگ ضغب

!! اهر ورب دوز -

زاب تومیر رداراب ناماس هک مدید هنیآ زا درک تکرح طایحرد تمس هب

و نارگن یاهمشچ ووااب تفرگ ار شتسد ردام هک تشاذگ ولج یمدق هدرک

درک خیلا نامرس تشپ ار بآ هساک هدرک لا بند ار نامجورخ شسپاولد

سح درک  یگدننار توکس رد اهر و متخیر کشا ادص یب ار ریسم لوط مامت

هک یکدوک دنا هدرک شیادج شا  هداوناخ زا روز هب هک متشاد ار یکدوک

یحور زور و حلا ندید اب تسا ندش رود نیا رصقم شدوخ دنادیم

تشاد هتفرگ ار ما هقی نادجو باذع متسه نم شرصقم هک ما هداوناخ

درکیم ما هفخ

یولج زا مدرک یرپس ما هداوناخ اب زور دنچ نیا رد هک یبوخ تاظحل مامت

دنلب مقه قه یادص هتشاذگ متروص یور تسد رایتخا یب تشذگ منامشچ

متفگ هدارا یب دش

!! هنک تتنعل ادخ ... هنک تتنعل ادخ -

دمآ فرح هب متکرح اب دوب هدرک توکس نونکات هک اهر

!! هیکی ناماس اب مرظن نم -
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مدیخرچ شتمس هب هدرک کاپ ار متروص

؟! یچ -

شاهاب هنزب وتخم درک یم یعس دروایم تریگ اهنت ات ناماس میدیمهف همه -

شدوخ تیاضر اب اراس ات تفگ منوا دوب هتفگ مه خهلا !!هب یرتن کال یرب

تلا ...یخ یشب شکیدزن یرادن هزاجا یتح شیربب یرادن هزاجا هنکن لوبق

و ردام یتحار هب شساوح همه تساهلا ...س هدرم یلیخ ناماس تحار

یباسح تسرد زونه هکنیا اب مه دوب تردپ هک یعقوم نومه یتح هترهاوخ

تاباب هکای دزیم وشروز مامت دوب نارگن تنتفر رطاخب و تسنودیمن یزیچ

!! شدوخ ای هشاب هنوخ یوت

دمآ نییاپ شیادص

اجنیا هب راگنا هرابود دش!! یروجنیا تفر ناساس یتقو زا منک رکف -

تشگرب

هکنیا و هدرک وشاج همه رکف یرتن کال یرب هتفگ هگا ینودب هک متفگ ونیا -

!!زا هنوتیم هکیلا ردح هدشن لسوتم روز هب تردام و تدوخ ی هزاجا نودب

مدمویم مدیمهف هک یزور نومه مدوب نم هگا هنرگ و هشییاقآ و یگنودرم

تمدربیم مدرکیم تشِکرِخ

...وت... ینعی -

ینزیم هک یزاس ره وهب مدنوم ترانک ینیبیم هگا ... اراس مروبجم نم -

راک ندرک ربص نیا مرظن هب هک هن هگا مداد لوق ومع هب نوچ مصقریم

یتح !! هشاب ندرک تیاکش هگا یتح مینکب یراک هی هرتهب تسین یتسرد

! هرتهب یفیلکت بال نیا زا دب ربخ !! هشب رتدب هگا

یتح نم تسا هجیتن یب متسنادیم اما مدرک رکف شیاه  فرح هب توکس رد
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ابوا تسین مردپ یتقو ندرک تیاکش اب روطچ !! منک رکف وا هب مناوتیمن

!؟ مگنجب

دوب هدز هک یفرح رطاخ هب یلو متفگن یزیچ هناخما هب ندیسر نامز ات

هداتسیا شیوربور میدش هناخ دراو هک یماگنه مشاب لا یخیب متسناوتن

مدرک دس ار شهار

؟ اهر -

؟ هیچ -

؟ یداد سردآ ناماس هب -وت

دز دنخبل

یلو میدرگیمرب یک مگب شهب و مدب متساوخ یم لوا زور زا ینعی -هن...

یتقو منک تالیف متساوخ هداد مرازآ دقچ مدیمهف هک مشدعب دشن تصرف

!! مدن هتفگ خهلا متفگ تفگ

؟ دوب هتفگن نامام ینعی -

۱۹۲_ تراپ _ همادا #

درم هی هبوخ تفگ مدب شهب و مگب تهب درک رارصا هگا تفگ -هن...خهلا

!! مدادن منم درکن رارصا هک منوا هرب و دایب هشاب نومرانک
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؟ یدب یتساوخیم درکیم رارصا هگا ینعی -

هرآ -

؟! نارماک دوجو -اب

؟ ییاجک وت هنودیمن ال صا هکنوا ؟؟... تساجنیا نارماک هگم ؟ هتچ -

مه هگید زور راهچ ؟ یتسه یچ نارگن هگید رانک یتشاذگ یتسش وتخبدب

! همهفیمن مه سک چیه هشیم مومت تیمرحم نیا

یمن یگداس نیا هب وا تسناد یمن اهر مداتفا نارماک یاه فرح دای هب زاب

مدیپوت وا هب هدش یکاش ناماس اب شا  هطبار یروآدای اب اما مدیشک یهآ دور

؟ یشکیمن تلا جخ -وت

دیسرپ بجعتم

؟ یچ ؟زا وووهی دش تچ -

مناخ یلو مربب وتوربآ همه یولج متساوخ یمن اجنوا یچ؟ زا یگ یم هزات -

تروص وت ورب .. سرتن نک.. رکف نشور یتفگیم نم هب یدوبن امش زیزع

تدوخ هساو روطچ !! هدب وشباوج .. راین ..مک نزب فرح شاهاب .. نارماک

؟ یتسین سانشناور ردقنیا

توکس #دس_

۱۹۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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ندز فرح راب ابهی یتقو منوا ینک تیذا دقنا ونوا وتدوخ یتسنوت روطچ -

نارماک هک هراچیب نم لثم هن یسانشیم دقنا وناماس وت هزات یمدش! لح

! تس هبیرغ هی مارب

تفرگ نم زا مشچ تسشن مخا هب شمکحم و بناج هب قح هشیمه هرهچ

... ناماس مدیسرتیم .... متسنودیمن نم ... هنکیم قرف نم هلئسم -

؟ هشاب هتسبلد -

منک بلج ما هلمج همادا یارب ار شا  هجوت ات متفگ اوه یب

!؟ ناساس لثم وت... لثم -

درک مهاگن هدز تریح و هریخ دش زاب مه زا شتروص

-وت...!؟

هب سکچیه !اب تخانش یمن وناساس نم هزادنا هب سکچیه نم... هرآ -

مدرک توکس اه یمندز!سلا فرح دزیم فرح هگرزب رهاوخ هکاب یا هزادنا

!؟ هدوب عالهق یور زا تجاودزا و مدیمهف هابتشا مدرک رکف مدرکن تلا خد

مدیمهف زور دنچ نیا وت هلب!اما مموناخ ریخن مدیمهف یتفگ هک شدعب اما

! تفر یلو تتساوخ یم منوا شیتساوخیم ! هدیسرت فوسلیف مناخ

دش دیدپان هک دش یچ مدیمهفن ال صا ارچ مدیمهفن

مدیبوک شیوزاب هب تشم اب
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ات یشیم تحار ومع تسد زا هرخسم جاودزا نوا اب یدرک رکف رخ یوت -و

.. تدوخ موناخ یشب

مدش ترپ بقع هب تسشن هنیسما هب هک اهر یاهتسد روزاب ناهگان

هتفگ ... مشایند همه دوب هتفگ داوخیم ونم دوب هتفگ ... شمتساوخیم هرآ -

ربص یک ...ات نیمز وت تفر دشو بآ ... تفر و تفگن یچیه درک ملو ودوب

س هُن هتشگنرب و هشیم سلا هُن هراد ینیبیمن سلا! سلا!ود کی ؟! مدرک یم

... دشن یلو منک یگدنز مدرک یعس !! تساجک هنودیمن یسک و هدش لا

!! نیمه طقف ... منک ششومارف مدرک یعس

دمآ رت نییاپ شیادص

... بخ مدرک کمک انوا هب طقف نم ! دوب یچ یارب ینودیم مه... مجاودزا -

! تشادرب مرس زا تسد مه ماباب طسو نیا

یم رت تخس هظحل ره ار شیادص تسشن نیمز یور هتفرگ راوید هب تسد

دینش دش

زا یقافتا نوتنوخ وت یتقو نم... هن یشاب اهنت وت هن هک وت رانک مدموا -

منم تدوخ اب راذب متفگ ومع ...هب هدش یچ مدیمهف وخهلا ومع یاه  فرح

نم طقف نوچ !؟ مدوب هدروخ درمان هی زا مدوخ نوچ ... مشاب شرانک

!! تمدیمهف یم هیقب زا رتشیب نم مدرک یم کرد وتسح
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متسشن شیوربور هدز راوید هب هیکت ار میوزاب شرانک هدش کیدزن

هدش یچ ینودیمن هک وت نکن هسیاقم نوا اب وناساس ... اهر وگن یروطنیا -

... دیاش ینودیمن هک وت

هنک لو یکی هک هشاب هدش هنکمم یچ ؟ ینزب ملوگ یاوخیم یچ؟ دیاش -

؟؟ هرب

مدروآ نابز ارهب دوب مهارمه سرت اب دوب اهتدم هک یرکف

!! هداتفا شارب یقافتا دیاش -

.. هداتفین -

؟ ینودیم اجک زا -وت

دیاب ینتفر تفگ راب ره یلو مشکب فرح تاباب زا مدرک یعس یراب دنچ -

!! هبوخ شاج شابن شنارگن تفگ مهب ... مراب نیرخآ ... هرب

؟ تساجک ناساس تسنودیم اباب هگم یچ؟ ینعی -

تساخرب شیاج زا یتخس هب

تسین مهم ممارب .. منود یمن -

هداوناخ زا ما یرود و دوب هداتفا میارب هک یقافتا !؟ مفارطا رد دوب ربخ هچ

ره هرابرد اهر ما هدیمهف هزات و منامب طاالع یب زیچ همه زا دوب هدش ثعاب

نم هب یناکچ هرطق ای صقان ای لماک دهاوخیم شدوخ هک روطره هلئسم

!! دناسریم ربخ
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و ناماس و دبراب هرابرد رحس و اهر یاهراک رطاخ هب مزور دنچ نیا یجیگ

جراخ منت زا زونه دوش لسوتم روز هب ناماس تسا نکمم هکنیا زا مسرت

شومارف رد یعس اهر و تساجک مناد یمن هک یناساس هصغ هک دوب هدشن

دش هفاضا نآ هب مه تشاد شندرک

شتوکس و هناخ نیا هب هرابود دیاب متساخرب میاج زا هدز سپ ار مراکفا

هتساوخن رب ییادص منتشگرب و نتفر زا هک رکش ار ادخ مدرک یم تداع

متسه اجک دناد یمن یسک زونه و هدرکن مبیقعت یسک

یور ار اهر مریگب شود و منک ضوع ار میاه  سابل ات متفر قاتا تمس هب

شلا ح مدید دوب هدش هلا چم دوخ اهرد سابل نامه هکاب ردحیلا متخت

هب متشادرب تخت نییاپ ارزا وتپ تشاد تحارتسا هب زاین و دوبن بوخ

تفگ موش رود هکنآ زا لبق مدیشک شنت یور یمارآ

نک! مرادیب متفیش بشما -

ییاجباج و سابل ضیوعت زا دعب متفر دمک تمس هب هتفگ یمارآ ی هشاب

ار اذغ متفر هناخزپشآ هب ماش ندرک هدامآ یارب و متفرگ شود میاهسابل

مدرک یعس میتسشن ماش زیم رس مه اب اهر ندرک رادیب زا دعب و مدرک هدامآ

مجال رسو نداد ناکت اب طقف دوب هدز خی راگنا اهر اما منک ضوع ار شلا ح

یتقو دنک لمحت تسا هتسناوت روطچ منادیمن درک یم ما یهارمه هاتوک ت

!! ینکیم یگدنز شبوخ یاج ورد هدرک ینابرهمان ناساس دیوگیم

یمارآ ظفاحادخ ماش رطاخ هب رکشت زا دعب دوب شنت اه سابل نامه زونه

تفر رد تمس هب اهسابل نامه اب تفگ

؟ یریگب شود ینک ضوع وتسابل یاوخ یمن ؟ ااهر -
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دز یناج مک دنخبل منامشچ هب هریخ

رس مرب شابن منارگن هشیمن بوخ حملا نتفرگ شود اب متسین وت لثم نم -

! تمنیبیم حبص مشیم بوخ دوخ هب دوخ راک

ار شلا ح شراک هکنیا دیاش هک مدرک یم رکف نیا هب نم دشو جراخ رد زا

مه ناساس دیاش دناد یم هک نیا دشاب طوبرم ناساس هب مه دنک یم بوخ

ردحتلا درمان یایند نیا زا یا هشوگ وحاالرد تسا هداد همادا شراک هب

تسا تبابط

۱۹۳_ تراپ _ همادا #

یزور دنچ مورب قاتا تمس هب هدش هدنک اج زا دش ثعاب منفلت گنز یادص

زاب رگا تخادنا ملد هب ساره شیادص یهرابود ندینش حاال دوب شوماخ

مداد باوج ار سامت عیرس یشوگ یور ی هرامش ندید ؟اب دشاب نارماک

هدرک ارخیلا ملد یمدمآ طخ فرط نآ زا هک یضغب ورپ نازرل یادص

مامت هک وا منیبیم مدوخ هب هیبش ار وا ردقچ تفرگ اج مبلق رد سرت هرابود

دنک یگدنز بوخ ات دنزیم ار شروز

**********

توکس #دس_
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۱۹۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

( اضر ریما )

میاهمشچ هتفرگ یلدنص یتشپ ارزا مرس هیکت یشوگ گنز یادص ندینش اب

یم هک میاهمشچ ما هدوب ندز ترچ ردحلا هک مدیمهف هزات مدرک زاب ار

ماهرپ مان متشادرب دروبشاد یور ارزا یشوگ هتشاد هگن زاب روز هب تخوس

متسب مشچ هرابود هتخادنا یلدنص یور ار یشوگ دوب نایامن هحفص یور

دیوگب دهاوخ یم هچ متسناد یم

و نیمز نایم وحاالهک مدرکن شوگ مدادیم شوگ شفرح هب دیاب هک ینامز

!! متشادن ار شا هیانک و شین و هنعط هلصوح مدزیم واپ تسد نامسآ

یادرف رگا تسا هتشذگ هتفه ود دوش یم رید مورن رگا تفگ هک یبش زا

راشف و ماهرپ نتخادنا ریگ رطاخ وهب مدوب هدمآ شغارس هب بش نامه

دشکیم لوط ردقچ منادیمن هک ار هتفه کی نیا مدرکیمن للعت وا هب ندروآ

مدرب یمن رس هب شاک یا رد

زا تسد ات دنک ترپ ار مساوح هکنیا یارب ماهرپ مدرک رکف مدوخ یخلا هب

ار مدوخ تقشم و یتخس هب تسا هدز ار فرح نآ مرادرب شدوخ رس

مساوح مدید یم ار اراس رگا ًاملسم مدماین اراس غارس و مدرک راک مرگرس

ندوب شوماخ واو ندیدن اب اما دش یم ترپ تساوخ یم وا هک ینازیم هب
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دوب هدش ترپ ماهرپ زا مساوح مه زاب شنفلت

ادص ارهب شا هناخ گنز هتفرگ سامت ابوا مدمآ اجنیا هب بش ره هتفه کی

دش ثعاب یشوگ کمایپ یادص متشگرب رتزارد زااپ تسد راب وره مدروآ رد

مهدن باوج رگا دوب هدرک دیدهت هک دوب ماهرپ مورب شغارس هب هرابود

شمان هرابود شمایپ تیور زا دعب مهد یمن نم هب رگید ار دراد هک یربخ

متشاذگ مشوگ یور ار یشوگ هدرک لصو ار سامت داتفا منفلت یور

؟ ینکیمن لو یاوخیم یچ -

مبوخ منم سالم کیلع -

! نزب وتفرح مرادن هلصوح -سالم.

؟ یبش فصن ییاجک -

دوب هتشذگ زا۱۲ مدرک هاگن متعاس هب

؟ ینود یمن -

دش یکاش شلا یخیب یادص

تهب هک نم ارچ؟ اجنوا یتفر نوراب نیا وت ؟؟ یا هنووید هگم !! ااضرریما -

!! دایمن الت یطعت زا دعب ات متفگ

هشب تحار ملا یخ مدمویم دیاب -

؟ هگید هنوخ ورب دش تحار تلا یخ -حاالهک

مریم دعب منومب هگید مکی -

دمآ رد شداد
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وت ییاجک یگیم ًاقیقد ؟ هتفیب یقافتا هچ هرارق هگید مکی نیا وت هنووید -

!! هدرک ملچک اهر ؟ نوراب نیا

هلمج اما مدز یم فرح ابوا هتسب یاهمشچ و نشیزوپ نامه اب نونکات

دش زاب تشاد هار ات میاهمشچ و درک مرایشوه هدنارپ ار مباوخ شرخآ

؟ یتفگ منوا هب هگم ؟؟ ااهر -

درک توکس

!! ماااهرپ -

شساوح متفگیم یکی هب دیاب متسین نوتنوخ هشیمه هکنم .. نزن داد -

هشاب تهب

دیدنخ یم شیادص

هک تخبدب نم هیک؟ ندرگ تنوخ یدرک یشکدوخ اراس قشع زا ومیدموا -

!! مداد سردآ تهب

!؟ هسریم تهب متسد هک هرخ -باال

تفرگ رس ارزا شایزاب هرخسم یلا یخیب اب

!! سرب تیقشاع و قشع هب وت نوج هچب منکیم شارب یرکف هی هرخ -اتباال

؟ منک تحار ومرهاوخ یخلا نم ییاجک وگب طقف

ب میادص هدروآ شوج ارهب منوخ تسناد یم هناگ هچب هک مراک هب شا هعنط

تفر اال

دش و نتفرگ همقل مارب اگرزب الح طصا هب نوا هک دوب یتقو نوا یزاب هچب -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هک یوت هچب ... شلا بند مداتفا ماوخ یم ویکی مدوخ حاالهک !هن نوا

وت ؟؟ ینودب یاوخیم یلیخ !! یدرک ربخ ور همه تتسد یتفرگ روپیش

!! یداد مهب هک یسردآ نومه سار ، شنوخ رد یولج ، نوراب ،ریز منیشام

!! وگب مرانیا ورب حاال هدوب نیمه مراک بشره

تفگ یدج یادص هکاب منک عطق ار سامت متساوخ

؟ یتفرگ سامت شاهاب بشما -

مدرک توکس

تارب ما هرامش هی هدیمن باوج اما هدرک نشور وشیشوگ ریگب یتفرگن -

! هشومع رتخد ملا نزب گنز نوا هب دادن باوج هگا متسرفیم

تفگ هدرک ثکم یا هظحل

ایهن مراد وشزاجا منودب متساوخیم طقف متفگن اهر هب یزیچ .. نمضرد -

! یاوخیم ویکی هنودیمن هک نوا هتنارگن یلیخ ازور نیا !! مرادن راگنا هک

نآکال هکاب منادیم یزیچ زاب ینعی دوب مدوخ تاملک اقیقد هک رخآ هملک ود

رتشیب وا دوب شساوح رتشیب وا مه !زاب مدرک هلجع مه زاب منک هفتا

! دوب نم نارگن و ریگیپ

.. مرهاوخ ندنوچیپ هراد روز هتفرگ سامت راب دنچ اهر هنوخ ورب دوز -

ظفاحادخ
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یبوخ سح رطاخ هب نم و درک عطق ار سامت منک یظفاحادخ هکنآ زا لبق

هک یروج نفلت هب ور تسشن متسوپ ریز اراس یشوگ ندوب نشور زا هک

متفگ مرگ تمد کی دونش یم ماهرپ راگنا

کی زاب هداد عیرس ار شباوج هداتسرف ار هرامش ماهرپ ینعی دمآ هک یکمایپ

هناناج و هدیشک تفووووووک کی هرابود و مداتسرف شیارب مرگ تمد

متفرگ لیوحت

مدش کالهف دنام باوج یب راب وره متفرگ ار اراس هرامش راب نیدنچ

وزا درک فقوت هچوک رس هک ینیشام هک منک لا سرا کمایپ شیارب متساوخ

تدش مداد لیبموتا نآ ارهب مهاگن درک بلج ار ما هجوت شمدیدیم هنیآ

ندش هدایپ هجوتم اما منیبب بوخ یمنداد هزاجا بقع هشیش یور ناراب

ادتبا رد دوب هدش هدایپ هک یسک و درک تکرح نیشام مدش بقع رد زا یسک

دش مگ راوید یکیرات رد هچوک ی

۱۹۴_ تراپ _ همادا #

سح ارچ منادیمن دوبن بسانم ندید یارب اه هشیش تیعضو ناراب رطاخ هب

مدش مخ نوریب وهب هدرک زاب ردار دیدش ناراب دوجو اب متشادن یبوخ

دراد یم رب مدق یتخس هب ناراب نیا رد دوب صخشم هک راوید هشوگ یهایس

اب دسرب هچوک طسوهب ات دیشک لوط هقیقد دنچ تشاد ار نز کی تبیه
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منت هب هدش سیخ یباسح شنار تمسق هک یراولش و سیخ یاهوم

هب ناهگان هک ینامگ زا متشاد شرظن ریز هدش گنت ینامشچ اب دوب هدیبسچ

هب دشکب ریت ما هنیس دش ثعاب و داتفا ملد هب هک یساره و دیسر منهذ

مدناسر وا ارهب مدوخ دنلب یاه مدق اب هدش هدایپ تعرس

توکس #دس_

۱۹۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هاگن اب مداتسیا هک شیوربور دیزرلیم هنیس رد دشاب وا اعقاو هکنیا زا مبلق

منامشچ و تروص هب دیشک باال مندب یور هرذ هرذ ار شرس میاه شفک هب

زا تعاس نیا حلا نیا ؟اب دوب شدوخ اعقاو مدرک شیادص روابان دیسر هک

؟ دوب هتفر اجک بش

!! اراس -

هب ندرک هاگن زا لبق تهب نیا نم ندید زا هن اما دوب جیگ و هدز تهب

تفگیم شیامشچ اما دوب سیخ شتروص دشیم هدید شا هرهچ رد متروص

درک زارد متمس ارهب شتسد تسین ناراب زا طقف یسیخ نیا

-سالم

تدش هب یادص هک منک مضه مدوب هتسناوتن ار شا هدش زارد تسد زونه

شا  هدیشک ناتشگنا و فیرظ تسد دیدرت اب درک ما هکوش شناج ومک هتفرگ
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متفرگ تسد رد دشکب نوریب متسد زا سرت اب مدوب رظتنم هظحل ره هک ار

ار متسد و مدرک تراسج مدوب هتفرگ ار خی هکت کی راگنا دوبن درس شتسد

رس یور هک یناراب هب انتعا یب متشاذگ شیوزاب یور شسیخ رداچ یور زا

یوا هناخ ایهب رتدوز هچ ره دوب رتهب و تخیریم نامیود ره تروص و

متفگ نم نیشام ایهب میورب

؟ هبوخ -سالم.حتلا

شا هناخ تمس هب هاتوک ییاه مدق اب راوید هب تسد و داد ناکت رس طقف

اررد شتسد نانچمه متشادنرب شیوزاب زا تسد شطوقس سرت زا تفر

زاب یتخس ارهب شفیک داتسیا رد یوربور هک ینامز مدوب هتشاد هگن متسد

و لفق رد دیلک نتخادنا اج عنام شتسد شزرل اما دیشک نوریب یدیلک هدرک

مدرک زاب ردار دیلک نتفرگ اب متفرگ ار شتسد هرابود دش یم رد ندرک زاب

مدرک شتیاده ولج هب هتفرگ ار شفیک متشاذگ شرمک تشپ ار متسد رابنیا

تشاذگ یمن شا  هداتفا ریز رس و دوب هدرک گنت ار منامشچ هک یناراب

یم شا  هتفرگ نادند هب هناشاهوبل ناکت زا اما منیبب بوخ ار شتروص

مریگب ششوغآ رد تخس تساوخ یم ملد دنکیم هیرگ هک مدیمهف

هراشا نامتخاس هب نانیمطا یارب متسنادیم هکنیا اب داتسیا هک طایح طسو

مدیسرپ هدرک

؟ هقبط مودک -

درک یم لصتم لوا هقبط ارهب طایح هک یزلف یاه باالوهلپ هقبط هب رس اب

درک هراشا
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رهش هطقن نیرت نییاپ رد هقبط هس رد یمیدق ًاتبسن و یرجآ ینامتخاس

؟ دوب وا یگدنز لحم اعقاو اجنیا

و متخادنا شرمک رود تسد شلمعلا سکع زا سرت و دیدرت نارازه اب لدود

یم هظحل ره هکنیا زا دنک یط اهار هلپ ات مدرک کمک شتسد نتفرگ اب

ار شا یکیدزن دنک داد و غیج سرت ایاب هدز مسپ تشحو اب مدیسرت

هک مدیمهف یم دوبن هتخاس متسد زا مه یرگید یراک مدوب هدرک شومارف

هگن هب روبجم دشو یم مخ بترم شیاهوناز تسین دنب شیاپ یور

نم هب مشوغآ الًرد ماک و دوب هدرپس نم ارهب شدوخ مدش یم شنتشاد

دوب هدز هیکت

هتفر اجک مسرپب تساوخیم ملد دش نیگنس مبلق شمدید هک یا هظحل زا

هناخ هب تیعضو نیا اب تعاس نیا هک هداتفا شیارب یقافتا هچ ؟ تسا

شدوخ نتشاد هگن تردق یتح ؟اما تساهنت شلا ح نیا اب ارچ ؟! ددرگ  یمرب

؟! دهد حیضوت ووا منک شتساوخزاب مهاوخب هکنیا هب دسرب هچ درادن ار

اب درک یم یعس تفرگ نم ارزا شا هیکت میدیسر هک لوا هقبط سارت هب

شا  یهارمه اترد هناش هب هناش شنداتفا سرت زا دسرب رد هب راوید کمک

هشیش اب کبشم یزلف رد ندوب لفق هجوتم مدرشف هک ار هریگتسد مدرک

درک هراشا متسد دیلک هبرس اب مدش شکچوک یاه

نک... -زاب

رد تخس یگدروخامرس کی ادرف ًامتح ینعی حلا نیا !! شیادص زا یاو یا

تسوا راظتنا

رانک و دروآرد ار شیاه  شفک مدرک شتیاده لخاد هب هدرک زاب ردار
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یط ار یدورو یورهار راوید هب هیکت اب درک شیاهر یبوچ کچوک یشفکاج

هرابود مدوب شبقارم تشپ زا متشاذگ ششفک رانک ار میاهشفک درک یم

هک مدیشک ولج ار مدوخ یمک داتسیا سنلا هب ندیسر اب متفرگ ار شیوزاب

داد ناکت ار نم اما دراد هگن ار دوخ دزات گنچ ار مسابل ناهگان

هب تشاد ولگ رد یگرزب ضغب راگنا دیشکیم سفن هتفرگ و یتخس هب

و نامز هجوتم الً صا مدرک یم سح شتاکرح زا درک یمن هاگن متروص

مدیسرپ مارآ تسین ناکم

؟ میرب اجک -

درک هراشا یرد تمس هب هتفرگ اوه و نیمز نایم ار شتسد

مباوخب ... قاتا -

رود یتسد شمدیشک شوغآ هب یرتشیب نانیمطا اب شلا ح رطاخ هب رابنیا

تسد مدرک شتیاده قاتا ات هتفرگ ار شتسد رگید تسد واب شرمک

تخادنا یم شپت ارهب مبلق هک دوب مسابل گنچ زونه شرگید

وود یراوید دمک اب گرزب اتبسن یقاتا مدناخرچ مشچ قاتا هب دورو اب

لیاسو و دوب هدش هدناشوپ میخض یا هوهق یاه هدرپ هکاب گرزب هرجنپ

مدرک شتیاده تخت تمس هب دوبن شلخاد تلا وت زیم و تخت زجب یدایز

دزادنایب تخت یور ار شدوخ تشپ زا تساوخ دنیشنب نآ هبل ات مدرک کمک

متساوخیمن ؟؟ منزیم سفن سفن ارچ متشاد شهگن هتفرگ ار شیاهوزاب هک

متفگ هک دوب هتسب شنامشچ دوش رتدب نیا زا شلا ح

! هسیخ رایب رد وترداچ -
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ریز هقیقد دنچ نآ زا شیب اال متحا دوب سیخ شیاه  سابل مامت منامگ هب

شا  هتسب نامشچ زا کشا و دروخ ناکت هرابود شیاه هناش تسا هدنام ناراب

متشادرب ار شرداچ هدش راک هب تسد مدوخ داتفا هار هب

۱۹۵_ تراپ _ همادا #

اب مربب شلا ش هب تسد مدیسرت یم اما دوب هدش سیخ ال ماک مه شلا ش

نم هکنیا هجوتم یتح دیاش هک تسا دب یدح هب شلا ح مدیمهف یم هکنیا

دشیم رتدب شتیعضو دیسرت یم رگا اما دشاب هدشن مه متسه یک

!؟ مراد شرب ! هسیخ متلا -ش

هب شندیبسچ هک دیشک فرط کی وزا درک زاب شندرگ رود ارزا نآ ناج یب

شپچ هناش تمس هب شرس ندش جک و ندرگ ندش مخ ثعاب شرس یاهوم

سیخ دوجو هکاب ییاهوم دنام تباث شیاهوم یور ممشچ یا هظحل دش

تروص هب شدنلب و یکشم یاهوم دمآ یم مشچ هب شندوب دنلب رپو ندوب

دوب هدیبسچ شندرگ و

زا مشچ دش نامزمه منیگنس سفن اب دیشک هک ینیگنس و قیمع سفن

شتروص یور ار شتسد ود دش یم نییاپ باالو شا هنیس متفرگ شیاهوم

یمن ! مهدب ماجنا یراک هچ دیاب متسناد یمن داتفا قه قه وهب تشاذگ

یارب تسا نکمم منک شمارآ ات تسا هداتفا شیارب یقافتا هچ متسناد

؟؟ دشاب هداتفا یقافتا شناکیدزن
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توکس #دس_

۱۹۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تلا یخ نیا اب مه نآ مدوب هدشن کیدزن وا هب ردقنا زگره متسشن شرانک

منزیم سفن سفن ارچ سپ تحار

منک شمارآ مدرک یعس شنداد تکرح اب هتشاذگ شرمک تشپ ار متسد

تسد و درک تشم شا هنیس یور ار یتسد تشادرب شتروص زا تسد

هیر هب اوه هک راگنا دیشکیم سفن نیگنس تشاذگ تخت هبل ار شرگید

زاب تسناوت یم یتخس هب هک دوب هدرک مرو نانچ شنامشچ دسریمن شیاه

کلپ هک راب ره دوب هدنام شقاتا قیلا یور ییاج هب شهاگن دراد ناشهگن

تخیریم ورف شیاهمشچ زا یکشا هرطق دزیم

؟ هدش یچ ... اراس -

ار شهاگن دیخرچ متمس هب یمک مسرپب نابرهم و مارآ ینحل اب مدرک یعس

هنیس تفچ شناتسد زونه تخود مسابل ی هدش سیخ ناراب یزا هنیس هب

دوب ما هنیس ی هریخ هک یمدنک ریس اجک متسناد یمن دوب تخت وهبل شا

کلپ درک ما هکوش بشما راب نیمدنچ یارب شتساوخرد اما دوبن اجنیا راگنا

تفگ سمتلم شنازرل و راد ضغب یادص اب درشف مه یور
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نک... ملغب -

رد متسناوت طقف دش جراخ ما هرجنح هآزا هب هیبش ییادص هدنام زاب مناهد

دش فقوتم شرمک یور متسد منک شهاگن تهب

تسا هتفرگ هابتشا یسک اب ارم هکنیا دروخیمن خرچ یبوخ زیچ مرس رد

منادیم هک یسرت نآ اب دشاب هدش ثعاب شتیعضو هک دوب نیا زا رتگنررپ

!! دروایب هانپ نم هب دراد هشیمه

دنت شپت مدروخ یتخس ناکت دز گنچ مسابل وهب دروآ هکباال ار شتسد

درذگیم شندید زا هک یا هقیقد دنچ نیمه رد مدرک یم سح ار مبلق ی هدش

هک یبیجع ناجیه هدشماو ندرک کمک یارب وا سمل هب روبجم راب نیدنچ

و دهاوخب نم زا میقتسم هکنیا اما ما هدرک سح ار تسا هداد منت و ناج هب

! منک مضه مناوت یمن ار دوش مدقشیپ شندیشک شوغآ هب یارب

نامگ ! دشاب نینچ مدرک یمن رکف زگره دوبن نیا نامیرابود رادید زا مروصت

!! مدوب هدیشیدنا اهریبدت شیارب و دنک داد و غیج ای دزیرگب نم زا مدرک یم

ارهب شدوخ یمک منک یم شهاگن زاب یناهد اب شتکرح نیا حاالاب اما

ریحتم نم دش ثعاب مسابل هب شا هدش گنچ تسد ندیشک واب دیشک متمس

هنیسما هب هک ار شتروص فرط کی موش مخ شتمس هب اجرب هدنام تسس

هچ دش سبح ما هنیس رد سفن هتسب کلپ یگراچیب زا هاگآدوخان دنابسچ

هکاب ییوا اب منکب دیاب هچ مدنام حلا نامه رد هیناث دنچ نم! اب دنک یم
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!؟ دمهفیمن ارم وحلا تسا هدیبسچ نم هب شدب حلا نیا

یتقو ؟ دشیم رگم اما منک مارآ ار دوخ ات مدیشکیم قیمع و نیگنس یاهسفن

ارچ ؟! دوب هدز مکشخ ارچ سپ شمشکب شوغآ هب تساوخیم ملد مه نم

رد شدب حلا نیا اب شندیشک شوغآ هب منکیم رکف ارچ ؟ مروخ یمن ناکت

تفرگ یمن تروص قافتا نیا زگره دوب بوخ شلا ح رگا منادیم هک حیلا

!! تسین تسرد

نیا هکاب دشاب هدمآ شرس هب تسا نکمم هچبالیی هکنیا هب رکف اب مثکم

زا شندرک لغب هب ملیم و دشن وطالین تسا هدروآ هانپ نم هب زور و حلا

حلا نیا مااب هدیمهف هک صوصخب دش نادنچ ود ملد رد منت هب شندیبسچ

شیاج زا تشاد هک یبلق اما هدوسآ یلا یخ اب هدز سپ ار مراکفا دسرت یمن

مد مدرشف ما هنیس ارهب وا هدرک هقلح شرود ار مناتسد دش یم هدنک

هک یناجیه زا یتقو دعب یا هظحل مدرک شسبح ما هنیس رد هتفرگ یقیمع

دزرلیم میاهتسد مدرک سح مداتفا سفن سفن هب دوب هدمآ اجک زا منادیمن

مدروآ اررد شیادص و منک شلغب رت مکحم دش بجوم هک

هک دوب دنلب ردقنآ تشادرب ار قاتا مامت شقه ...قه شضغب نتسکش یادص

هک شنازرل ِفیرظ نت دیشکیم غیج راگنا دوش هراپ شا هرجنح مدیسرت یم

هنیسما ولج ار شناتسد دادیم ناکت مه ارم ندب دروخیم  ناکت ما هنیس یور

یمن درک یم عمج مشوغآ اررد شندب و دیشک یم ار مسابل هداد رارق

نورد بوشآ دوجو اب مدرک یعس !؟ دروآ یم نم رس رب هچ شلا ح تسناد

منک ترپ ار مدوخ ساوح هدرک لمحت رت تحار دیاش منک مارآ ار وا مدوخ
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!؟ هدش یچ ... موناخ اراس ... رتخد مورآ ...ورآم... اراس -

ادص ار یسک ومان تفگ یم یموهفمان تاملک هدیرب هدیرب شا هیرگ نایم

هک دوب یا هدوهیب رکف دروخن ناکت رگید هدش مارآ شیادص هتفر هتفر دز یم

دشاب هتفر باوخ

ار متسد دش مخ فرط کی هب شرس هک مدرک شیادج مدوخ زا هدرک لوه

هب رگید تسد واب متشاد هگن ار شا هناشن رسو هتشاذگ شندرگ تشپ

دروخ یمن ناکت اما مدرک شیادص هدز هبرض شتروص

!؟ هدمآ نییاپ شراشف ًامتح مدیمهفن ارچ دوب خی هکت کی لثم شتروص

مه نآ متروص هب شتروص یکیدزن هب هدش لوه هظحل نیا رد ارچ منادیمن

ردح مه نآ ما هدوبن کیدزن وا هب ردقنیا لا حب ات منکیم رکف باجح نودب

ای شتشادرب زا ینارگن نودب ار شتروص مامت هنادازآ مناوتب هک یلا

گنت سفن هک ردقنآ تسابیز وا دوب اهر اب قح منارذگب رظن زا شندیسرت

!! تسا هتفرگ شا هرابود ندید مااب هدش

دش مخ فرط کی هب تدش هب هک شرس شمدناباوخ تخت یور طایتحا اب

رس لگ متفگ هاریب دبو مدوخ هب شرطاخب هک یناجیه زا نازرل یتسد اب

یور ار مهاگن هرابود شیاهوم یدنلب مدرک زاب ار دوب شیاهوم هب هک یگرزب

مداتسیا تخت رانک هتفرگ یسفن مدوخ تسد زا یصرح تشاد هگن دوخ

۱۹۶_ تراپ _ همادا #
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هب شسیخ یاهوم شمدوب هدناباوخ تخت یور ندیباوخ تهج خالف

هک ییاهبل و دوب هدیرپ شگنر دوب هدیبسچ شقارب و دیفس ندرگ و یناشیپ

ار وا هک دوب یلوا راب یمدمآ مشچ هب رتشیب دوب هدش شیاهنادند همعط

هنیس مدوب هتفرگ رگ دوبن مدوخ تسد شا هرهچ رد متقد مدید یم هنوگنیا

ندید نیا رد متقد زا دوب نکمم هظحل ره دشیم نییاپ باالو تدش هب ما

هک ییاعدا همه نآ اب نم هک ییابیز وزالل... ابیز دوب ابیز !وا دیآ دنب مسفن

منکن شهاگن مناوت یمن مراد

هکنیا هب رکف اب اما متفرگ سامت ماهرپ اب هدیشک نوریب بیج ارزا ما یشوگ

مدرک عطق ار سامت دوش یم رید دسرب اجنیا هب دهاوخب ات

هتشاذگ تخت یور وناز مروایب ششوهب مدرک یعس هدرک شهاگن هرابود

مدرک شیادص هدز هبرض شا هنوگ وهب مدش مخ شنت یور

!! ااراس ... رتخد منک تراکیچ ... ااراس ... ااراس -

رد یکیدزن نیا ناجیه تدش زا مدوخ اما تشادن وا یور یرثا نیرتکچوک

دوب هدیبسچ تخت هب هک متسد فک یشوگ گنز مدوب نداد ناج حلا

داد متاجن منورد شتآ زا هدیشک دوخ تمس ارهب میاهمشچ

رواژ سپ دوبن یشوگ هب مساوح ارچ مداد باوج هدرک لصو ار سامت دنت

؟! تسیچ یارب سنا
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؟ ماااهرپ -ولا

! مراد راک وگب دوز -

مراد هلجع نک عطق -

؟ یداد باوج و یدز گنز ارچ سپ -هع

!! سنا رواژ منزب گنز ماوخ یم نک عطق ینزب گنز یه ینکن هلیپ -هک

؟! یچ هساو سنا رواژ -

هداتفا شراشف اراس -

مایم نکاالن ربص -

!! هشیم رید یایب یاوخب ؟!اتوت ییایم اجک -

نک زاب ورد ما هچوک رس -

؟ ینک یم راکیچ اجنیا -

مایم و هنوخوراد مر یم ... مشن لطعم نک زاب هشابن تراک -

ندز اب دسرب رید تسا لا حم و تسا عمج ماهرپ زا ملا یخ هک تباب نیا زا

ای مروایب ششوهب مدرک یعس هرابود و متفر شتمس هب رد یوشزاب دیلک

درکن یرثا اما منک مرگ ار شنت

رکف ارچ منادیمن هک وا اتزا مدیخرچیم شا هناخ رد فده ویب ناشیرپ

باتش هکاب ییاپ یادص هک مشاب رود دیایب شوهب ات منک شلغب دیاب مدرکیم

ماهرپ هدش زاب برض هب هک متفر رد تمس هب مدینش درک یم یط اهار هلپ

دش رهاظ ممشچ ولج
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؟! تساجک -

اراس تیعضو یروآدای اب دوش دراو تساوخ ات مدرک هراشا قاتا هب رس اب

مدز گنچ ار شیوزاب

نک! ربص -

؟ هدب شلا ح یگیمن هگم هیچ -

منک تادص ات نک ربص یلو ارچ -

! اااضرریما -

متفگ شرارصا زا یبصع

!! هگید نک ربص -

هب هدش دراو منک بترم ار شتیعضو شندمآ زا لبق ات دوبن مساوح ارچ

یور ار سیخ شلا نامه دش یمن متخادنا نیمز یور یهاگن شلا ش لا بند

مزادنا یب شرس

! هگید شاب دوز -

توکس #دس_

۱۹۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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دوب هداتسیا قاتا رد یوربور دایز ی هلصاف هکاب ار ماهرپ هدیخرچ جیگ

مدرک هاگن

!! هگید شرس زادنب یزیچ هتچ؟هی -

هدید اراس هداتسیا وا هک ییاجنآ !زا تسین شرس یور یزیچ دیمهف اجک زا

دمک رد یبصع ! متسه نم شا  یشوه یب رصقم دنک یم رکف دیاش دش یمن

هب یهاگن اب متخادنا شرس یور تقد اب مدیشک نوریب شیلا هدرک زاب ار

ورد هتفرگ شیاه وناز و فتک ریز تسد هدز رانک ار وتپ شندیباوخ تیعضو

حملا مدیشک شا هنیس ریز ارات وتپ و شمدناباوخ تخت یور تسرد تهج

منتخوس ردحلا منورد شتآ زا هظحل ره مدرکیم ساسحا مدیمهفیمن ار

یمن ار شلیلد هک دوب یزور و حلا نیا رد شندید رطاخب مه هک یشتآ

هب هریخ ما هتشادن زگره لا حب هکات دوب ییاهسح رطاخب مه متسناد

دش دنلب ماهرپ یادص هک مدرکیم هاگن شتروص

؟! مایب -

مدیخرچ عیرس

!! ودب ... ودب -

زا دهد یم ناشن هک یا هسیک درک زاب ار شفیک داتسیا تخت رانک هدش دراو

دش راک هب تسد دوز هتفرگ ار شراشف دوب شتسد رانک هدرک هیهت هناخوراد

هب یگدیسر رد شی باال تعرس و ماهرپ هب دمک هب هیکت واب متفر بقع بقع

دز هیکت تخت وهب تسشن قیلا یور شراک ندش مامت اب مدرک یم هاگن اراس
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داد مناشن ار مرس دیسر یم رظن هب هتسخ یلیخ شا هرهچ

! ریگب اوه ور ونیا وشاپ -

سح هنیسما یور ار شرس راشف زونه یتح مدوب جیگ هدمآ شیپ قافتا زا

شنتفرگ یارب ار متسد هتفر ولج دوب شدب زاحلا هتفرگ رگ منت و مدرک یم

دش دنلب شا هدنخ یادص هک مدرک زارد

رایب ویسابل بوچ نوا ورب اایقشاع ؟ یراد شهگن یاوخ یم اعقاو -

منک شنوزیوآ

اب شساوح ندرک ترپ و شا هریخ هاگن زا رارف یارب شندرک نازیوآ زا دعب

مدیسرپ مخا

؟ یدرک یم یطلغ هچ هچوکرس -

تفگ شا هریخ هاگن هتبلا و دنخبل ظفح اب

وت بش فصن منک یم تلو یروطنیمه ... مافو یب وت لثم نم یدرک رکف -

!! نوراب

داد ارباال شیوربا یات کی هدش یدج شیادص

تسا هتفه کی هک نومرف تشپ ینیشب هتفگ یک عاضوا نیا اب هزات -

مگب تردام هب متسد مریگب روپیش نک رکف ! اجنیا یایم بشره

مدز دنخزوپ هدارا یب
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! وگب یگیم یتفگ اهر هب هک یروطنیمه هگا -

!! ییوررپ یلیخ -

؟ یچروپیش ایوت نم -

نم ارزا تشاد ینعم رازه هک هریخیا هاگن هک منک راتفر یروط مدرک یعس

هب رس اب دوب هتسشن تخت هب هیکت هکاب روطنامه مدوبن قفوم اما دریگب

تفگ یکوکشم هاگن واب درک گنت مشچ درک هراشا حلا یب یاراس

؟ یدرک شراکیچ -

تسرد سپ درک لفق میاهنادند راشف زا هظحل مکف دشیمن نیا زا رتدب حملا

مدیرغ یبصع ! متسه نم اراس دب حلا لیلد درک یم نامگ مدوب هدز سدح

؟ مدرک شیراکی نم ینک یم رکف ارچ -

ار شجنرآ هک شتسد تشپ دورن باال شیادص هکنیا یارب و داتفا هدنخ هب

تشاذگ شناهد یور دوب هداد هیکت وناز هب

سابل وراب هراچیب رتخد دیاش متفگ ... هسیخ شسابل ... مدید هخآ -

... شود ریز یگتفرگ

گنم زونه شتسد زا متینابصع دوجو اب مدوب هدز هیکت یلسع رانک راوید هب

هک متسد دوب منت هب قرب ندرک لصو لثم شفرح مدوب هتفر ورف مدوخ رد

شتروص رسو ولج ار شدعاس تفر یلسع یور دنق بآ ناویل تمس هب

تفگ هدیسرت هتفرگ
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فرحنم ... یدرک یریگشیپ دیاش متفگ هنکیم بت هراد هغاد مک هی هخآ -

! شابن

مدیشک بقع یمک ار ناویل

... نوریب وشمگ وشاپ -

دزیم فرح و دیدنخ یم

... هشیم چون ... هسیخ طقف ااه!االن هشیم رتدب نوا هب هروخیم ینزب -

! اامتسین وگباوج نم یدموارد شیرود یامُک زا هزات مهوت هشیم نیریش

ار نتشادرب زیخ یادا متشادن نتساخرب حلا مدش مخ شتمس هب یمک

تعرس هب دیرابیم شیور رسو زا یگتسخ هک شلا ح نآ هکاب مدروآرد

دش دنلب شیادص اما تفر نوریب قاتا زا هتساخرب

یمهنک لوه میشاب اجنیا ام طقف هشب رادیب دایب شومع رتخد ریگب سامت -

!! عمج ساوح

دیشک لخاد ار شرس

ور هنومب عضو نیا اب حبص ات هنک ضوع وشاهسابل دیاب یکی ینز یمن هگا -

! هشیم توم هب

مدیسرپ بجعت اب

فصن تساجک ننک یمن یگدنز مه اب هگم ؟ هشاب اجنیا االن دیابن شدوخ -

؟؟ یبش
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تخادنا باال هناش هتفرگ رارق رد بوچراچ رد

اه؟ سرپب منیا ریگب سامت منودیمن -

زاح تسنادیمن ماهرپ مدیشک یم سفن کالهف هتشاذگ یناشیپ یور تسد

ما یبصع ردقچ شلا

هنک؟ هیرلا تاذ یاوخیم هگید وشاپ ... یووه -

هکنیا و هدمآ شیپ هک یتیعضو حیضوت و اراس یومع رتخد اب سامت زا دعب

الف خرب دیایب شسابل ضیوعت یارب رتدوز هک متساوخ وا زا متسه یک نم

ای نیهوت هب ابوا مسامت مدرک یم رکف و متشاد شدروخرب زا هک یراظتنا

و دوب اراس نارگن طقف تشاد یمکحم اما هناتسود دروخرب دسرب هاریب دب

شرانک ماهرپ هک متفگ شندرک نئمطم یارب درکن شواکجنک مروضح یا هرذ

دسرب تسا ناتسرامیب رد شراک لحم رد تفگ هک اتوا دنام یم

شیاهمشچ هتسشن هرفن هس لبم یور هک ردحیلا ماهرپ متفر هک سنلا هب

هداد هیکت لبم یتشپ ارهب شرس هدرک عمج هنیس یور شیاهتسد هتسب ار

تفرگ ار شرس هیکت هک درک سح ار مروضح مدید دوب

؟ دایم -

؟ هدش رید تباوخ دقچ هگم هزمرق دقنا تامشچ ارچ ...وت هتفیش ... هرآ -
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۱۹۷_ تراپ _ همادا #

تسب مشچ هدرک تسرد ندش اج هباج یمک اراب شرس یاج هرابود

هک تشادرب مرس زا تسد زور دنچ زا دعب هزات مدیباوخن هبش دنچ -هی

! تشاذن وت یاوه هک منوا هنوخ مرب بشما

نم؟ یاوه -

! تیرخ ... یچره -

متسشن لبم رگید ی هشوگ هدرک شراثن یوررپ

زا تسد ! نیا هشن تتیعضو هک ینکیمن شلح ارچ هیچ؟ تاباب اب تلکشم -

؟ هرادرب ترس

یور ار شرس دشو مخ مندید اب درک زاب ار دوب نم تمس هک شمشچ کی

دیباوخ لبم یور هتشاذگ میاپ نار

؟ مسنا رواژ بط صصختم نم ینودیم -

؟ بُخ -

مرب ... هرت تخس مارب متفرگ هک یصصخت زا ماباب اب ملکشم ندرک لح -

! مشیم هراچیب هرادیمنرب مرس زا تسد هگید شغارس
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مداد یناکت ار میاپ

؟ هرادن تراک هب یراک حاال هک -هن

تفرگ میاپ زا ینوگشین

... یشحو -

! همشوخ زور هشب هنکمم هک یزیچ ربارب نکاالنرد رواب -

شدوخ رسپ رس زا تسد ون سلا لوا یازور هک هیشوخ زور هچ نیا -

؟؟ هرادیمنرب

توکس #دس_

۱۹۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

!! یرتدب ماباب زا هک وت مباوخب رازب اضرریما نک ملو -هَا...

متفگ یا هرخسم نحل اب هداد ناکت اپ هرابود دنخبل اب

؟ یباوخب بش ادرف هرازب یتفیش مبشما مگب شهب مریگب سامت -

تفرگ متمس ارهب شا هراشا تشگنا و تساخرب تعرس هب

مریگب روپیش مایب رد تتلا جخ زا مدوخ ات مدوب اجک نم وگب هملک کی -وت

!! متسد
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دوب هدش رتشیب شا  یزمرق داتفا شنامشچ هب مهاگن

!! باوخب هشاب -

زا اراس ناج ییب نهلا یادص دراذگب میاپ یور هرابود ار شرس تساوخ ات

رد شتعرس دوب هدش قاتا دراو ماهرپ متسیاب مهاوخب دشات هدینش قاتا

!! درک هدزما تریح دهد ماجنا دیاب هک یراک واو هب هجوت

یشوگ دوب اراس یولگ فارطا شناتشگنا هک شمدید ردحیلا مدش هک دراو

زا رتشیب وا راگنا دوب هدرکن شا هنیاعم رگم درک یم اجباج شا هنیس یور ار

!؟ دوب نارگن نم

؟ هسرب داوخیم یک سپ رتخد نیا -

!! متفرگ سامت تسا هقیقد هد هزات -

رس دایب یتعرس دیاب هنودیمن تسین راتسرپ هگم یچ -ره

!! هشومع رتخد هک نیا هزات ... ضیرم تقو

دز ادص ممسا هدرک لوه

!؟ اااضرریما -

مدوب هدرک لوه شنحل زا مه نم دوب نهلا هیبش میادص

؟ هدش یچ -

نک!! ضوع وشاسابل نوریب مریم -ایب

؟؟ یچ -

شبت حاالم تشاد بت نک ضوع وشسابل !! مداد شحف تهب هگم ؟؟ هتچ -
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باال! هریم هراد

یتشادرب هچ ماهرپ مناد یمن متشادرب بقع هب یمدق مدینش هک ییادص زا

یتعاس گنر هرهچما شفرح رطاخ هب دیاش دز میادص ریحتم هنوگنآ هک درک

دوب هتفرگ ار شیپ

...!؟ ااضرریما -

! دموا منک رکف ... دوب رد یادص -

مرف سابل هکاب یرتخد هب دمآ مرس تشپ مه وا متشگرب سنلا هب تعرس هب

دش دنلب ماهرپ یادص هک مدرک یم هاگن دش دراو رد زا سیخ ناتسرامیب

؟ ییاجک امش تسه مولعم -

تسا هدیسرت ردقچ هک دوب مولعم شا هدز باتش زاحاالت

؟ تساجک -سالم

مداد ار شباوج دنت دوب هدش شا هریخ مخا اب طقف هک یماهرپ ندید اب

!! هقاتا -سالم.وت

تفگ یروتسد حتلا هب هک دوب ماهرپ

!! دووز نک... ضوع وشسابل ورب -

هداتفا تخت رانک زونه هک سیخ وشلا رداچ ندید دشاب قاتا دراو عیرس

لبق حتلا نامه رد هک ردحیلا دعب هقیقد هد تسب ردار هتفگ ینونمم دوب

قاتا زا میدوب تسا کشزپ هک ماهرپ ناتسود زا یکی هرابرد تبحص ردحلا
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دش جراخ

اما تفر هناخزپشآ تمس هب هتفرگ هاگن عیرس ماهرپ تیعضو ندید اب

ندز فرح ردحلا هک راگنا هن راگنا درک فقوتم ار وا ماهرپ راکبلط یادص

تفگ یدنلب یادص وااب هب ور تسشن شیاج رد دوب یشوهیب و باوخ رد

؟ ینک یم راک ناتسرامیب مودک وت امش -

دیسرپ اما تسشن شتروص یور یزیمآ رخسمت دنخبل مدرک سح

؟ روطچ -

ابحتلا بیجع هک تسا هدرک بجعت ینعی دیسرپ هک یلا وس و شیادص

دوب ضقانت رد شتروص

! ندرکن تجارخا اتحاال رامیب هب تیگدیسر نیا هکاب هبیجع -

هب هرابود یتقو اما تسینابصع ندمآ رد شریخأت زا ماهرپ مدرکیم رکف

یم راک طیحم رد شردپ یاهراتفر هرابرد هک ییاهزیچ مدیمهف دمآ فرح

رثوم شراک ردقچ تسناد یم شردپ شاک هتشاذگرثا مه وا یور دیوگ

هک یصصخت ندرک اهر ای رامیب هب ماهرپ یهجوت یب سرت اتزا تسا هدوب

درواین راشف وا هب ردقنیا دراد رارصا شا همادا هب شردپ تفگیم

ریز هک دوب سیئر کی هیبش تسرد دش کیدزن وا هب یمدق داتسیا هدرک مخا

هدیدن کیدزن زا شراک طیحم اررد وا حلا اتهب دنک یم خیبوت ار شتسد

یلو دوب یگشیمه ماهرپ نامه دوب ناتسرامیب رد نم رانک یتقو یتح مدوب

!! شمدید یم راک لحم رد اعقاو راگنا حاال



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هک ندرک ضوع وشسابل زا منیا دیشک لوط تعاس مین هک تندموا زا نوا -

؟ یراتسرپ ینئمطم منک؟ شا  هنیاعم ات ملطعم هتعاس کی

؟اب دوب هدرکن هنیاعم ار اراس هزات رگم درک یم ار راک نیا ارچ متسناد یمن

دنک کرت ار اجنآ و دتفیب هیرگ هب میور هب ور رتخد متشاد راظتنا شنحل نیا

زادنارب نییاپ ارزاباالات وا یقیمع مخا دشاب کیدزن ماهرپ هب یمدق اما

تفگ مدوب هتسشن زونه هک نم هب ور درک

؟ نارماک یاقآ نامش اب نوشیا -

؟ شیادص ایزا منارماک نم دیمهف هنیاعم هرابرد ماهرپ رکذت زا

یور ار شناتسد مداد ناکت ار مرس طقف و مدوب لئود کی یاشامت ردحلا

تفگ ماهرپ هب ور مخا اب درک عمج شا هنیس

!! تساجک جورخ رد متفگیم تهب هنرگ و ینومهم فیح -

هب مدید یم ار شیاهمشچ ندش درگ مدید یم خر مین ارزا ماهرپ هرهچ

تفگ نم هب ور ماهرپ هب هجوت یب تفر هناخزپشآ تمس

؟ نیروخیم یاچ نارماک یاقآ مرب دوز دیاب نم -

سح زا مدزیم فرح هملک کی رگا اراس یارب ما ینارگن مامت دوجو اب

مدشیم رجفنم دوب مبل تشپ هک ماهرپ هرهچ هب ندیدنخ

دشاب هدرک فنک ار وا روطنیا یسک حلا اتهب منکن رکف

؟ دوب نم اب نیا -
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هب تعرس هب دوب هتفرن مناگدید یولج زا زونه یراتسرپ سابل هکاب یرتخد

تشگرب بقع

نیرب نم اب ندرک ثحب یاج هب هگا امش ! امود نوشیا هن نیا -واالً

؟ نیش یمن لطعم رتمک نینک شا  هنیاعم

دش کیدزن وا هب یمدق ماهرپ

توکس #دس_

۱۹۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

همه اب متراک لحم وت هگا ًامود نیا یشیم امش ماوت نم یتقو -واالً

تناشخرد ی همانراک هب مه یبدا یب ینک یم راتفر یروطنیمه اکشزپ

نک! هفاضا

تدش زا ناشیودره تروص مزیخرب دش ثعاب ناشندرک تبحص نحل

و رتکانتشحو ار وا ماهرپ زمرق نامشچ اما دوب هدش خرس تینابصع

رتخد نآ مدرکیم سح ارچ منادیمن دوب هدرک شرت یبصع  یگتسخ

باوج دوب هدش دیلک مه یور هک ییاه  نادند اب دریگب ار شلا ح دهاوخیم

داد ار ماهرپ

هک... تسین نم راک لحم اجنیا -
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دیرپ شفرح نایم ماهرپ

! تسه هگیم هک تنت سابل -

تسین مهم مارب امش فرح هشاب مریگ -

دیسرپ هرابود

؟؟ یناتسرامیب مودک -وت

شیاهمشچ هب هریخ دنخزوپ وااب اما دوب ندرک دیدهت هب هیبش شلا وس

داد باوج

(...) ناتسرامیب -

؟ شخب مودک -

ابح درک عمج هنیس یور ار شیاهتسد دش نایامن مه شیاه نادند راب نیا

تفگ مسرتب دیاب دیوگب تساوخ یم راگنا هک یتلا

!! بلق -

دیدنخ راودیدهت ماهرپ

شهب امتح زرواشک رتکد اجنوا دایب کشزپ هی هرارق یفداصت نسُح بجع -

!! درک تقد دیاب رتشیب یلیخ وت لا ثما راک هب منک یم تیفرعم

تمس هب هرابود اما داد شک ماهرپ یور ار شهاگن رخسمت یا هظحل

هلجع ندمآ یارب ردقچ هک دیمهف دش یم مه شسابل زا تفر هناخزپشآ

رد وا ندش مگ زا لبق ار شیادص تفرگ هدیدان ار نآ ماهرپ و تسا هدرک

درک دنلب هناخزپشآ بوچراهچ
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نیرب رتدوز نوتنومهم اب ندروخ یاچ یاج االنهب تسین رتهب -

؟ نیزادنب گرم هب ویکی مه اجنوا نوتیراک مک اب نیاوخ یم !!...ای نوتراک رس

شهاگن مخا واب دوب هدرب ورف شبیج رد تسد هک ماهرپ هب مشخاب تشگرب

دمآ نوریب یتقو داد رییغت قاتا تمس ارهب شریسم تخود مشچ درک یم

شیاهمشچ اب ماهرپ تدم مامت تفر رد تمس هب دوب ششود یور شفیک

یم لا بند ار وا تسیلا مها نیرتکچوک رظتنم هک قوفام کی هیبش تسرد

تفگ مشخ اب نم هب ور دوش ورهار دراو هکنآ زا لبق درک

!؟ دایب اراس رس بالیی نوتنروآ کشزپ نیا اب هگا نوتلا ح هب یاو -

شیاج رس هرابود و دیخرچ متمس هب ماهرپ رد ندش هتسب ضحم هب

مدش شعنام هداد شله هک دشکب زارد تساوخ تشگرب

وت؟ هتچ -

ار هراچیب هرتخد و دوب ابوا اوعد ردحلا شیپ هقیقد دنچ هک راگنا هن راگنا

تخادنا باال هناش لا یخیب تسا هدرک نوریب

.. یچیه -

! شینزب دوب هدنوم ؟مک یچیه -

دوب -المز

هدیمهفن رگا متسین اضرریما مدز شسپ هرابود هک دباوخب درک یعس زاب

میقتسم ماهرپ زا دوش یم رگم اما دنا هدید ار رگیدکی بقال رفن ود نیا مشاب

دیسرپ
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نارگن ؟ شیسانشیم ؟ هرتخد اب دوب یچ تلکشم ؟ یتدوخ منیبیب ورب -

! شدوخ ی هنوخ زا منوا ؟ نوریب شیتخادنا ارچ هنک لوه هشب رادیب یدوبن

یراک طقف .. هراد هلجع تفگ مه شدوخ هک یدید .. مدرکن شنوریب نم -

!! هشابن اجنوا ام لثم یکی هک هرب رتدوز مدرک

!! تاباب پُک یدش ینعی -

؟ شیدید هگم -

!! هموربور هرآ -

تسب ار دوب هدش درگ یا هظحل هک شنامشچ

وت نوا هک یاهراک ربارب رد نم راک یمهفب ات شینیبب راک عقوم دیاب -

هش! یمن باسح مه مخا هنکیم ناتسرامیب

مدیسرپ هرابود

!؟ شیسانشیمن یتفگ وطچ تسامش ناتسرامیب نومه وت تفگن -

؟ یدعب لا وس ! مسانش یمن وناتسرامیب لنسرپ همه نم هک متفگ -بقالمه

هک یباوج دوبن شنامز شا یگتسخ نیا حاالاب یلو مدیمهف یم هرخ باال

مدادن

زارد هدیشک نییاپ لبم یور ارزا شندب تخادنا نیمز یور ار لبم نسوک

تشاذگ نآ یور رس و دیشک

مرب دیاب دوز حبص ... منک یم تفخ مشیم اپ ینزب فرح هگید هملک کی -

! هشاب مشبت هب تساوح نک مرادیب دش یزیچ هگا شرس باال ورب
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دز میاپ هب یدگل مکحم هکاباپ مرک یم شهاگن هریخ نانچمه

! یناور ... خاآ -

!! هگید ورب وشاپ -

مدرک همزمز

! متتسد ریز نم هگم ... هنووید -

متسشن تخت ی هبل مارآ و متشگرب قاتا هب هدش دنت یبلق شپت اب هرابود

ار شنت یوتنام یاج و دوب هدرک ضوع هرابود مه ار شلا ش شیومع رتخد

هدیباوخ تخت یور تشپ هب لبق لکش نامه هب دوب هتفرگ زبس کینوت کی

سابل ضیوعت یارب االً متحا دیسر یم رظن هب رتهب شیور و گنر دوب

مرس گنلش لخاد هب نوخ یمک هک دوب هدش مرس واو ییاجباج هب روبجم

دوب هتشگرب

شرتشیب  یکیدزن ملد مدرکیم شهاگن رتشیب هچ ره متسشن شرانک یتعاس

شتسد هرابود نتفرگ ملد دوب هدش قیمع و دنلب میاه سفن تساوخ یم ار

دسرتب نم زا زاب هکنیا نودب ار شفیرظ ناتشگنا هرابود سمل تساوخیم ار

دنیشنب ینارگن شیاهمشچ ورد

شا  یناشیپ نامهم شگنر هایس یوم رات دنچ متخادنا یهاگن شتروص هب

ناتشگنا و تسد للعت یمک اب هدرک زارد تسد طایتحا اب هرخ باال دوب

یتعاس دننام متشاذگ شتسد یور مه ار مرگید تسد متفرگ ار شفیرظ

رتولج یمک ار مدوخ دوب درس شناتشگنا کون زونه اما دوبن خی شیپ
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دوب منتسشن فلا خم تهج رد شتروص منیبب رتهب ار شتروص ات مدیشک

ن مدنادرگرب دوخ تمس ارهب شتروص شا هناچ نتفرگ واب مدرب باال تسد

ات متشاد هگن ار شچم داد ناکت ار دوب مرس دنب هک یتسد و درک یفیعض هلا

دنکن عمج ار شتسد

۱۹۹_ تراپ _ همادا #

هک مشیدنایب وا هب ردقنیا مدرک تقو یک !! دوب هدمآ درد هب مبلق شا زانهلا

!؟ مهدب هجنکش ار مدوخ شلا ح نیا ندید حاالاب

؟! مشاب شندوب قاتشم تدش نیا هب هک درک رییغت ردقنیا نوا هب مسح یک

هکاب یدب یاهراتفر اب رابره و دورب طقف متساوخ یم لوا یاهزور هک ییوا

هیبش وا هب مسح ارچ ... درکیم توکس طقف ووا مدادیم شرازآ متشاد وا

وا رد یزیچ هچ تسا توافتم ردقنیا وا هب مسح ارچ تسین سک چیه هب

معضو نیا اب مدرک شیادیپ هک رکش ار ادخ !؟ دشک یم دوخ تمس ارهب نم

مدوخ مدروآ یم منایفارطا و دوخ زور هب هچ دنادیم ادخ شمدید یمن رگا

ار شیادص متسناوتن رگید یتح هک یتدم نیا رد هک مدوب هدیمهف بوخ

هدش یصاع متسد زا همه تخت نآ هب مندیبسچ لوا یاهزور دننام مونشب

دندوب

ِفک هک مدمآ مدوخ هب یتقو مدیمهف یمن ار مساسحا دش هچ مناد یمن

ار شا هنوگ و شوگ تروص فرط کی مگرزب تسد دوب شتروص یور متسد
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شا یناشیپ میاه بل تساوخ یم ملد دوب غاد یمک شتروص دوب هدناشوپ

ندش کیدزن اب دعب و هدش شا هتسب یاهمشچ لفق یا هظحل دنک سمل ار

مهاگن مدوب هدرکن فاص رمک زونه مدناشوپ لمع ی هماج ار ملد ی هتساوخ

تساوخ یم ملد شیاهبل یتروص و تسوپ یدیفس یور دنام شتروص یور

شمدیشک یم مشوغآ هب وزاب دوبن نیا شلا ح

هب ملد یاه  تساوخرد مجح زا سرت اب هدمآ نوریب هسلخ نآ زا راگنا ناهگان

سیورس نتفای اب متفر نوریب هتساخرب تخت ی هبل زا باتش واب تعرس

هدمآ مرس هب هچبالیی متسناد یمن مه مدوخ متسش درس بآ اراب متروص

زا یریگولج رد ما یناوتان زا مسرت مدیسرت وا هب مندش کیدزن زا اما دوب

میارب ندرک تمواقم راگنا شتسد نتفرگ زا لبق ات دوب ملد یاه  هتساوخ

! دوب رت تحار

توکس #دس_

۲۰۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ندروآ نییاپ ضحم هب مدرک کشخ ار متروص تسد دعاس نیتسآ تمسق اب

و یدج دش جراخ قاتا زا شتسد رد خیلا گنرس هکاب مدید ار ماهرپ متسد

تفگ خیبوت اب

؟ شرس باال ورب متفگن تهب -

؟؟ دوب نم اب شنحل نیا اب متفر او
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! متفر -

باال!! هتفر یتفگن ارچ ؟ هشاب شبت هب تساوح متفگن -

و داد یم راشف مه یور ار شیاهکلپ بترم هک دز یم فرح نم اب ردحیلا

تسا هدنام اپرس روز هب هک دوب صخشم درک یم ناش هتسب و زاب

!؟ ماهرپ یبوخ -

داد راشف تشگنا اراب شیاهمشچ هشوگ

شومع رتخد ریگب سامت ورب !! مشب شوهیب هک االهن مدیباوخ -هن...دب

مشاب اجنیا منومب ماهاپ ور منوتیمن ... هنوخ مریم مرایب رد وشمرس دایب

یم هخسن شارب هروخب هدب یزیچی شهب وگب دش رادیب ... مراد ررض رتدب

!! هریگب وگب منوا مسیون

...ایب!! ااهر -

قاتا تمس هب ود ره دوب فیعض تدش هب هک اراس فیرظ یادص اب

دنک شرارکت دش ثعاب شندنام باوج یب میدیخرچ

؟ یایب هشیم ! ناج اهر -
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تفگ یم شیاهمشچ هک ماهرپ !؟ دوب اهر مه شیومع رتخد مان سپ

شرس تشپ دش قاتا دراو تعرس هب تسا هدش رایشوه و هدیرپ شباوخ

هکوش دروآ رسباال نامدورو واب دوب هتسشن هک ار اراس نامندید مدش دراو

درک

دوب شرگید تسد مرس نزوس یور هک ار شتسد دش درگ شیاهمشچ

تفگ ینیه ناجیب اما هدیسرت دیشک بقع ار شدوخ برض هب هتشادرب

ار شتسد هتشادرب زیخ ماهرپ هک دورب نییاپ تخت رگید فرط زا تساوخ

مدرب ادصباال شندیسرت زا نارگن نم و تفرگ

!!... ماااهرپ -

تفگ اراس هب ور هجوت یب

! رتخد هتتسد مرس نیشب ... نیشب -

دنک رارف ماهرپ تسد زا درک یم یعس و دیشک یم بقع ار شتسد ناساره

...نک!! ملو ... بقع ورب -

دناوخ دشیم شیاهمشچ ارزا تشحو دوب هشیمه رتزا فیعض شیادص

! مرادن تیراک نک!! ربص ... تسین بوخ -حتلا

دازآ ار شتسد درکیم یعس ناوت مامت واب داد یمن شوگ ماهرپ فرح هب

تشپ اتزا مدز رود ار تخت هک دندوب ریگرد مهاب ود ره دنزب سپ ار وا هدرک

ما هجوتم ندیسر زا لبق اما منک شمارآ هتشاد شهگن هتفرگ ار شیاه هناش

برض هب دش قفوم ووا تفر بقع یمک ماهرپ هک دیشک یدنلب غیج هدش
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بقع و هدش هدنک شتسد زا مُرس دورب نییاپ تخت زا هدیشک ار شتسد

هب ما هجوت مامت دش هلا چم راوید هشوگ تفر رد فلا خم تمس هب بقع

دز دایرف مشخ اب ماهرپ هک دوب شا  هدیسرت و ناریح هاگن ناشیرپ تروص

؟؟ ما هروخروخ ولول نم هگم ! یدرک نوغاد وتتسد اجنیا -ایب

تفگ نم هب ور دیدن هدز تشحو یاراس زا یهجوت نوچ و

هک!! دنومن شارب نوخ هدرکن شغ هرابود ات ریما شریگب -

ماهرپ ونم نیب دیزرل یم شکمدرم هتشادرب من هک شساره رپ یاهمشچ

یم هدنز میارب ار شمدید تکرش نآ رد هک راب نیلوا ریوصت و دشیم اجباج

شتسد نوخ شدناسرت یم رتشیب شراتفر و ماهرپ یاهفرح متسناد یم درک

دوب هدرک فیثک ار شسابل دوب هدز نوریب نزوس ندش هدیشک رطاخ هب هک

دایز یگف کال دوجو اب دوب هدرک قرع سرت زا شتروص دیزرلیم شناتسد

مدروآ نییاپ ار میادص

! تسه مساوح مدوخ ماهرپ نوریب ورب -

؟ وشتیعضو ینیبیمن مرب اجک -

هتسخ یدایز بشما منک شعناق ات مدیخرچ شتمس هب شا  هتفرگ یادص زا

دوب

.... وریب ورب -

نیا راب نیمدنچ یارب هرابود هک یتسد و شا هدش دوبک تروص ندید اب اما
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دنام مناهد رد فرح دوب شا هنیس یور اهزور

وت؟ هتچ -

... یچیه -

شتروص یور میاهمشچ یمدز فرح مه روز هب راگنا دوب هتفرگ شیادص

دوب هدنام

!! مبوخ نم هرن زاحلا هرابود هک هشاب نوا هب تساوح -

شمارآ ام یرود متسنادیم متفر ماهرپ تمس هب هتشادرب اراس رس زا تسد

مدرک شتیاده نوریب وهب متفرگ ار شیاه هناش دنکیم

.... ریما ینک یم راکیچ -

مدش یم نئمطم یزیچ زا ًامتح دیاب زورما

وش... هفخ -

متفگ دیدهت اب متشگیمرب قاتا هب هک ردحیلا شمدناشن لبم یور

!! یروخ یمن نوکت -

و دوب هداتسیا هشوگ نامه زونه متشگرب هک قاتا هب درک مهاگن طقف یصرح

درک یم هاگن رد هناتسآ هب هریخ شیاهمشچ نازرل کمدرم اب

و مدید مدمآ هک ینامز و دوب شقاتا تلا وت زیم یور هک ار شا یشوگ
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هتسهآ یاه مدق اب هتشادرب ار مدش میاهسامت ندنام خساپ یب لیلد هجوتم

و شا  یشوهیب اما دسرتیمن نم زا تفگ یم هک تسا تسرد متفر شتمس هب

هدرک شجیگ شرس باالی ماهرپ و نم ندید وحاال ناکم و نامز ندرک مگ

یسک هک مدرک یم شنئمطم دیاب شندش مارآ یارب دوب یعیبط سرت نیا

مدرک زارد ار متسد مداتسیا شا  یمدق دنچ مییاجنیا ام دناد یم

سامت تومع رتخد اب ...ایب تقاتا وت میدمویم یروجنیا دیابن دیشخبب -

رتدوز تفگ تفرگ سامت هرب دش روبجم !! دوب اجنیا شیپ تعاس اتهی ریگب

هک...ایب!؟ متسین اجنیا دوخرس یشابن اهنت مینومب هدموین ات دایم

ار شیاهتسد هک ییاج دشات یم رت مارآ شنامشچ متفگیم هک هلمجیا ره اب

شهاگن درک شعضو رسو ندرک بترم رد یعس و تشادرب شناهد یولج زا

ملد ارچ مناد یمن درک هاگن نم هب ناریح تشحو اب داتفا شیاهسابل هب هک

متفگ عیرس مدنخب تساوخیم

؟ یاوخیمن وتیشوگ ... درک ضوع وتسابل دموا تومع رتخد متفرگ سامت -

۲۰۰_ تراپ _ همادا #

یم ار شیاهفرح شیاه مشچ زا دیاب راگنا درک یم هاگن قاتا رد هب فرح یب
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مدناوخ

طقف ... هشفیظو ... هکشزپ هک ینودیم ...!! نیمه دش تنارگن طقف ماهرپ -

هنک تکمک تساوخیم

مداد همادا شتسد هب هراشا اب

زاح هرابود مسرتیم داین نوخ نوا یور یراذب وتتسد هشیم -حاال

!! یرب لا

هب هراشا اب تشاذگ نزوس یاج یور تسد نک شوگ فرح اما فرح یب

متفگ تخت

! نومن اپرس تسین بوخ ...حتلا نیشب -ایب

دنک شمارآ شندوب تسد مد ات متشاذگ تخت یور ار شا  یشوگ

! مرایب مخز بسچ مرب هدب راشف -

تسه مدروآ هک هسیک نومه -وت

دنادرگرب رد تمس ارهب مرس ماهرپ هتفرگ یادص
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توکس #دس_

۲۰۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

کیدزن هک اراس دوب خرس زونه شتروص دوب هداتسیا بوچراچ هب هیکت اب

ار بسچ تفر نوریب هتفگ یچون کالهف تفر بقع یمدق هرابود دوب هدش

ار وا نم دیایب ولج تحار یخلا اتاب متسشن تخت فلا خم وهبل متشادرب

درکیم بوخ ار شلا ح یرود طقف حاال متخانشیم بوخ

... وتتسد ولج رایب -

کی تخت زا رتگرزب شتخت دیسر یمن متسد اما دیشک ولج ار شدوخ یمک

متفر شتمس هب تخت یور وناز واب متفگ یچون دوب هرفن

ترازآ دعب میشاب تبقارم متسین هنووید !! بخ هشب کالهف هراد قح ماهرپ -

! هگید ولج هک...ایب میدب

هک مدید مدز شتسد یور ار بسچ و متسشن تخت یور وناز راهچ شرانک

نیا دنک یم رواب یسک هچ دیشک بقع یمک شتسوپ اب مناتشگنا سامت زا

نیتسآ تساوخ مشاب هتفرگ شوغآ رد شدوخ تساوخ هب بشید ار رتخد

ثمال تفگ  یمارآ ینیه زاب ووا متفرگ ار شچم هک دشکب نییاپ ار شکینوت

متخادنا ارباال میوربا یات کی هجوت یب
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! هشیم ینوخ بخ هیچ؟ -

... هدش -

تسا رتهب شتیعضو دیمهف دش یم شیادص نت وزا داد ار مباوج هکنیا زا

تسین هدز تشحو نامروضح زا شیپ یا هقیقد لثم و

تساوخیمن ملد هکنیا اب تسا هدمآ شیومعرتخد تفگیم یدورو ِرد یادص

هکنیمه دوب دب شلا ح وهن دوبن اهنت هن رگید هک اصوصخم متفریم دیاب اما

اب دوب یفاک دوب هدرکن منوریب و تشادن یلکشم مروضح اب شیومع رتخد

منامب متسناوت یمن اما دمآ یمن مدب هکنیا

دیوگیم ای مدرکیم شنشور بشما مه ار لا یخیب ماهرپ نیا دیاب

!! ممهفیم ای

مرب دیاب نم دموا تومع رتخد -

متفگ یدج شا  یشوگ هب هراشا اب

؟؟ هشاب ! هدب باوج مریگیم سامت -

هک ییوا هب نامنیب تیعضو ندنامهف یارب تفرگ هاگن طقف هدادن یباوج

منکیم هچ اجنیا ماهرپ اب دیمهف یمن هدماین شدای اال متحا و دوب جیگ زونه

متفگ

؟؟ یدیمهف !! یدیم باوج مریگیم سامت ؟! مووه ! اراس مدرک تادیپ -

ناکت ار شتسد دیراب یم شیور رسو زا رابجا دش ریز هب رس هدرشف کلپ

یور دمهفب ادتبا نیمه زا متساوخ یم دهدب باوج ات مداد
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هب هخسن اما ماهرپ ی هرابود دورو دشاب نامزمه شرس ناکت !! متسه مفرح

دادن نم هب نداد همادا ی هزاجا !هک تسد

!! ندش امرف فیرشت هرخ -باال

یمن رب شرس زا تسد ارچ متسناد یمن اما تسیک شروظنم متسناد یم

یم بوخ ار رتخد نیا اال متحا ناشراک رطاخب هک منزب سدح مناوت یم دراد

!! تسا هتفگ غورد نم هب شا هرابرد و دسانش

رد مه ار درک شنوریب ماهرپ هک شیومع رتخد مدیخرچ شتمس هب یتقو

هاگن اراس و نم هب مدیمهفن ار شا ینعم هک یدنخل هکاب مدید رد بوچراچ

هدروآ دای هب هزات دیاش درک مدسر نییاپ باالات لماک رابکی شهاگن درک یم

!؟ تسا هدوب مراتسرپ اراس یزور هک منامه نم دوب

تفرگ شتمس ارهب هخسن راکبلط ماهرپ

!.. ریگب -

تفگ اراس هب شرس هراشا اب

! هدنوم نوراب ریز بشید تفطل هب نزب دوز وش لوپمآ شیشک یمن هگا -

تفگ هرابود دیشک شتسد زا تدشب ار ذغاک هک اهر

! تسین المز رکشت منک یم شهاوخ -

تفگ ماهرپ هب هراشا اب هداتسیا اراس رانک دمآ نامتمس هب تسد هب ذغاک اهر

!! هراکِش دقنا نیدرکن باسح ونوشیا تیزیو -
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هدمآ نییاپ تخت زا دش کیدزن یمدق یبصع ماهرپ هکنیا ضحم هب

مداد شلوه بقع هب یمک شا هنیس یور متسد نتشاذگ اب متساخرب

هتچ؟ .. بقع ورب -

درک رتروسج ار اهر مراک

!! نیدب شنوشن ناور و باصعا صصختم هی -هب

هرابود ماهرپ هک مداد ناکت رس دوب ماهرپ شروظنم هک اهر یارب باوج رد

دمآ ولج

... مگیمن یچیه نم یه -

تسشن شا هنیس یور هرابود متسد

! میرب ... یگب مدیابن -

یمن ماهرپ ندرک عیاض تمیق هب یتح دش یم مامت اوعد نیا ییاج کی دیاب

اراس هکاب دوب یسک وا دشاب طاسب نیمه دنیب یم ار رگیدکی راب ره متساوخ

نیلوا رد مه اراس متساوخ یمن ! شمنیبیم اهنیا زا شیب سپ دنکیم یگدنز

دشاب مروضح نارگن رادید

؟؟ اجک -

! صصختم شیپ یدینشن -

دز داد نم هب ور یبصع اهر دنخزوپ یادص ندینش اب
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؟! ینک یم هرخسم ونم -

شیپ شدوخ اب مندز فرح نحل زا متسناد یم مداتسیا شا هنیس هب هنیس

مدرک یمن شلو اما تسا تحاران رتخد نیا یور

؟ مشب نئمطم اجنیا زا دیاب مدوخ مرادن نوشیا ی هکیت راک هب یراک -

ور مدزیم شا هنیس پچ تمس هب تشگنا هکاب متفگ یلا حرد ار مود هلمج

دوب تحار شناکم نتسناد و یتم سال تباب زا ملا حاالیخ هک ییاراس هب

مدیشک رد تمس هب دوخ اراب ووا متفگ یدنلب ظفاحادخ

!! ااایب -

**********

!! مشاب ناتسرامیب دیاب هگید تعاس هی میریم اجک یگب یاوخیمن -

ارخیلا مصرح نامرف رود مناتشگنا راشف اب مدرک یعس طقف مدادن یباوج

دز هیکت رد هب یمک هدیخرچ متمس الًهب ماک منک

خ نومرف رس وتصرح هکنیا یاج هب مینزب فرح رانک ینزب هشیم -

!! ینک یلا

 هدیمهفن ار شتیعضو نونک ِنماالغات و تسا نم هب هشیمه شساوح ردقچ

دز یمکحم ی هبرض میوزاب هب تشم اب مدرک توکس هرابود ما

یشاب تکاس هک نوریب یدروآ نوشک نوشِک ونم ! وگب یزیچ بخ؟هی هیچ -

؟
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مدیبوک شا هنیس هب تسد تشپ اب رایتخا یب

۲۰۱_ تراپ _ همادا #

!! نییاپ دایم تکف هک رانک منزب هخآ -ِد

دش زاب ششین مدوب هتسکش ار متوکس هکنیا زا

؟ هگم مدرک راکیچ یچ.. هساو -

درک یم راتفر اه هچب لثم یمدزو یمهفن ارهب شدوخ هکنیا و مدوب یبصع

ناهنپ رطاخ ارهب ماهرپ نیا حلا نم مدرکیم ربص دیاب یلو درک مرت هناوید

دوب تخس ... مشاب هدیمهف تسرد رگا شلا ح هب یاو مدروآ یم اج شا یراک

مداد ناکت ار مرس طقف اما

! هشیم مولعم هگید تعاس مین -

دیرپ اج زا

ونم؟ یربیم یراد اجک مشاب ناتسرامیب دیاب هگید تعاس کی مگیم -

! ناتسرامیب منوسرب

!! تمرب یمن ییاج هشن مومت مراک ...ات نزن فرح تاج رس نیشب -
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؟! مرب مدوخ مرادرب ومنیشام یتشاذن ارچ سپ -

یرادن المز ینم اب مه وت نوچ -

؟ اضرریما هتچ اباب -یا

هچ تسناد یم هکنیا االً متحا و دوب هدرک شا ماکالهف یروتسد مجالت

وا دزیرگب ات دنزب یمهفن ارهب دوخ دوب هدش ثعاب تسه شراظتنا رد یزیچ

متخانش یم ار شیاه یگناوید و

!! مریم مدوخ رانک نزب -

مداد همادا مهار هب هجوت یب

! رانک نزب ماوت -اب

مدز داد یبصع هدیشک رانک ار نیشام ناهگان

!! نییاپ ورب -

درک؟ زاب ردار هنادنمزوریپ هک مراد یم رب شرس زا تسد درک یم رکف اعقاو

درک زارد تسد هدیخرچ متمس هب اما تشاذگ نوریب اپ کی

! مرب هدب ومیشوگ -

توکس #دس_

۲۰۲_ تراپ #
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

!! رشب نیا تشاد ییور بجع مدرک شهاگن طقف مخا اب

! هگید هدب -

مدیشک ولج ار منت یمک شنامشچ هب هریخ

مینزب فرح متشاذگرارق منامتراپآ وت کشزپ ابهی متفرگ سامت تیشوگ -اب

و دایب تاباب مریگیم سامت تیشوگ ایاب رفن هس میش یم و یایم ایوت

نک!! باختنا تدوخ ُموس ...رفن رفن هس میشب

هک تسناد یم مه بوخ ... تسناد یم یمدش رت جیگ هظحل ره شیاهمشچ

زگره شا  هلغشم رطاخب هک شردپ اب درک یمن رکف اما میآ یمن هاتوک راب نیا

شدیدهت دشاب هدرک ناهنپ مه وا زا نم لثم تسا نکمم منادیم و شمدیدن

منک شراب فرح شللعت و توکس رطاخ هب دوب نم تبون حاال منک

! مراد هلجع ؟ یایم ای یریم هدزاش بخ -

!! مریم ... یدب ومیشوگ -

مدز دنخزوپ

؟؟ بُخ ... مدیمن -

سپ مدوخ ار شا یشوگ درک یم یراک دنفرت رازه اب دوب هشیمه ماهرپ رگا
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تسبن ردار اما دیشک اپباال ما هدیمهف تسناد یم مه شدوخ اما مهدب

داد ناکت ار شتسد

!؟ مرب هدب ... نکن تیذا -

سامتلا اما موش میلست ات دوب هتخیر شیادص رد تشاد سامتلا هچ ره

متفگ کشخ نحل رداب هب هریخ مدز هیکت یلدنص هب هرابود درکن

... میرب دنبب -

ارهب شهاگن هدیبوک مهب یصرح ردار دوب ادص اب شمد زاب تفرگ یسفن

زگره رگید اما منکن یلمع ار مدیدهت دیاش دورب رگا تسناد یم داد نوریب

زا اراس ی هناخ زا جورخ ماگنه هک ینامز زا مه نم !! مریگ یمن ار شغارس

اب نتفرگ سامت یارب و دیایب شدوخ نیشام اب مدادن هزاجا مندناچیپ سرت

راک متسناد یم متفرگ ار شا  یشوگ دوب شفرح نآاج هک یصصختم نامه

زا هدافتسا هب روبجم هدشن یضار شوخ نابز هب ووا دشک یم اجنیا هب

موش یم راشف مرها

روسناسآ زا هدافتسا نامتراپآ هب دورو ماگنه یتح درک توکس ار ریسم مامت

رد... ندرک زاب یارب شندش لطعم و

ییاریذپ هب میقتسم دش دراو هداتفا ریز یرس اب فرح یب مدرک زاب هک ردار

تسشن لبم یور و تفر

... دوب ادیوه شتاکرح مامت زا سرتسا و یگف کال اما دز یمن فرح

یور اباپ دیشک یم لبم هتسد یور ار شتشگنا و هتسب ار شنامشچ

دوب هتفرگ برض اه کیمارس
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مدرک لا غشا ار شیوربور لبم هدش کیدزن هدرمش ییاهمدق اب متسب ردار

مه مدوخ هک یرابجا تیعضو نیا رد متساوخ یمن متفرگ نییاپ ار مرس

تشاذگن شدوخ اما شمنیبب مدوب هدرک شا هبرجت

!؟ نرایمن فیرشت نوتصصختم -

متساوخ یمن مداد ار شباوج منک شهاگن هکنآ نودب تشاد رخسمت شنحل

وا لوق هب هک تسا تسرد دنیبب ار مدوخ راتفر زا یتحاران هرهچما رد

! تسیک دمهفب هدیدن ار ووا هدماین ات متساوخیمن اما دوب صصختم

! صصختم هن کشزپ متفگ نم -

؟ یدب منوشن صصختم هب تفگ هک مناخ نوا یلو -

رس ار وا صرح و دهدب طبر مه ارهب لئاسم دوب هدش ثعاب شا یگف کال

نیا هیبش تسین وا فرح مراک لیلد متفگ وا هب هک ردحیلا دنک خیلا نم

هریخ مدرک شهاگن توکس رد ددرگ یم رارف هار لا بند ثحب ّرجو هکاب دوب

ینابصع تسا تسرد مسدح ینعی نیا و تفگ یموه راکبلط هدرک مهاگن

دزیم کلپ مه تشپ هدارا ویب دراد سرتسا تس

ارباال وا عیرس و هدرک شوگ ار مفرح نابهگن ینعی مدحاو گنز یادص

مدز دنخبل شراکبلط ی هرهچ هب هداتسرف

دموا -

زارد میوس هب تسد هدرک سالم عیرس دوب رد تشپ هک ووا مدرک زاب ردار

یمک یلکیه دقو اب مدوخ وسلا نس مه ابیرقت یدرم زرواشک رتکد درک

ود یاهوم مامت و دوب هداد هبباالحتلا هک یکشم ییاهوم اب رتروج و عمج

دوب یمدنگ وج ًابیرقت شا هقیقش فرط
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متسد هکنیا و شبل یور دنخبل و هاگن عون یمدنگ تسوپ و یکشم نامشچ

یم ارم لبق زا هک دوب یسک هیبش درشف هناتسود و تشاد هگن یا هظحل ار

دسانش

یور ماهرپ هاگن دورو ضحم هب مدرک شتیاده لخاد هب یسرپلا وحا زا دعب

درک ادص ار شمان هدز تریح دنام وا

!!! ناساس -

دنشاب یمیمص مدرکیمن رکف اما تسانشآ وابوا شدسانش یم دوب هتفگ

؟؟ یدرک شادیپ اجک -زا

مدز هراشا لبم وهب هتشاذگ زرواشک رتکد رمک تشپ ار متسد

متفرگ سامت تیشوگ !!اب متفگ ... دییامرفب -

درک نم هب ور دنیشنب هکنیا زا لبق

؟ هتفگ یزیچ -

متفگ اما دیوگب یزیچ هچ دیاب ماهرپ متسناد یمن

! نیگب امش ... ریخن -

تسشن شیاهبل یور مرگ و نیشنلد دنخبل نآ هرابود

... یزیچ هی نم ات دییامرفب -

دینیشب ًافطل تسین -المز

کیرتسیه تاکرح و هتسب ار شنامشچ هک ماهرپ هب ور تسشن مه شدوخ

تفگ درک یم رارکت هرابود ار شیاپ

؟ مگب نم ای یگیم تدوخ -
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کی هب هکنیا لثم تسرد مشچ هشوگ زا شرس ناکت نودب درک زاب مشچ

دیاب روطچ تسنادیم رتهب زرواشک رتکد راگنا درک هاگن وا هب دنک هاگن یناج

درک راتفر ماهرپ اب

؟ مگب نم سپ -

مدنامن ماهرپ لمعلا سکع رظتنم

توکس ی هزور حبص نوذا هدروخن یرحس هک! دینیب یم دییامرفب امش -

!! هتفرگ

هتشاذگ شیاپ رانک هک ار شفیک هک ردحیلا دش یمن کاپ شبل یور دنخبل

تفگ تشاد یمرب ار شا  یشوگ و درک یم زاب دوب

توکس #دس_

۲۰۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

منکب هنیاعم هی هدنب نیدب هزاجا ... مشچ هلب -

هدنک اج زا رنف لثم ماهرپ تفر ماهرپ سابل ی همکد تمس هب هک شتسد

تفگ نم هب ور یبصع دش

حیضوت تارب یاوخ یم یچ ره نتسه نوشیا ... مرب نم هدب ومیشوگ -
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!! ندیم

دوب لصاتسم هملک یعقاو یانعم هب مدرک شهاگن طقف

! هدن هشاب ؟... یدیمن -

ارباال میادص زرواشک رتکد روضح هب هجوت نودب درک دنت رداپ تمس هب

مدرب

ناتسرامیب مریم هرس هی مریگ یم وشتسد نوریب یراذب وتاپ مسق ادخ -هب

باتفآ یلو درک شادیپ هشب هک ییاج ره دوبن بطم دوبن !! تاباب غارس

!! منک یم هرسی وتراک هدزن

دش درگ مه زرواشک رتکد یاهمشچ هک نم اهنت هن دیخرچ متمس هب هک ماهرپ

دز هیکت رتناک هب یتقو دزیم سفن سفن دوب هدش دوبک هرابود شتروص

رد ود ره یتقو مدرک یم رکف نم هک تسیزیچ زا رتدب تیعضو مدیمهف

تساخرب اج زا هک دوب زرواشک رتکد میدرک یم هاگن مه هب طقف تهب

دنادرگ شرب لبم یور هتفرگ ار شتسد

یمن زاب نادند هکاب هشیم زاب تسد هکاب یهرگ ... ناج ماهرپ نیشب -ایب

! ننک

و درک زاب ار شسابل باالی همکد ود درکن وا راک هب یضارتعا رابنیا و تسشن

ک ماهرپ رادادص اما هاتوک یاه سفن درک یم اجباج شا هنیس یور ار یشوگ

نییاپ باالو تدش نیا هب شا هنیس ارچ متسناد یمن دوب هدرک ما الهف

؟ تشاد لکشم سفنت ایرد دوب یبصع دشیم
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؟ دموا شیپ یک -

درک منداد باوج هب روبجم ماهرپ توکس

! دوبن یمورآ بش ... شیپ تعاس -ود

ار شرس هک دراذگب ماهرپ شوگ یور تساوخ دروآرد ششوگ ارزا یشوگ

دیشک بقع

؟ مگیم یچ هتقو دنچ یمهفب هدب شوگ -

تفگ دادیم ناکت ار شتسد یشوگ هک ردحیلا درکن هک یهجوت

دینک هسیاقم اباالن ودایب شیپ هکنیا زا لبق هگا -

!! هحاضتفا ... مگب منوتیم

!! نااااساس -

ماهرپ دنسپ دروم دیوگ یم وا هک یزیچ ینعی نیا هک دز شیادص داد اب

تسشن شتروص یور دنخبل نآ هرابود تسین

هتفه ... هربخ هچ هنودب یکی لقادح مگب نم راذب یگ یمن هک هیچ؟وت -

... یتساوخیم هگا وت تشادن هدیاف هک متفگ تدوخ هب هک شیپ

مدیرپ ناشفرح نایم هب

؟ نیتفگ شهب هک هدش هتفه کی ینعی -

ناهد لخاد ار شنیریز بل هداد هیکت لبم یتشپ ارهب شرس کالهف ماهرپ

دوب هتفرگ رس ارزا شیاپ ناکت دیشک

شیپ هام هب۵ کیدزن و شیپ هام کی هک شیپ هتفه کی اهنت -هن
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!! متفگ مه

مشچ تئرج مدیمهف شا هتسب نامشچ اب ندش وربور اب مدرک هاگن ماهرپ هب

ناهنپ ار یزیچ نینچ روطچ درادن رضاح ارردحلا نم اب ندش مشچ رد

دوب شتسد فک ملا وحا و حلا مامت هک نم زا مه نآ دوب هدرک

هک.. تسه یدایز تدم هدنب نارماک یاقآ دینیبب -

.. اضرریما -

دز دنخبل مدیکات اب

هک ینامز وزا مسانش یم وماهرپ هک تسه یدایز تدم ...نم اضرریما -

هکنیا دوجو واب مداد رکذت شهب اهراب ... متفگ شهب مدش شاهتلا ح هجوتم

تسرد هک دوب شیپ هام کی راب نیرخآ هتبلا و درکن یهجوت ِکشزپ شدوخ

هب امتح هگید هام کی ات ًاتیاهن هنکن یریگیپ هگا هک مداد رکذت امش لثم

مریگب رظن اررد اهزیچ یلیخ ماوخب ...هگا بُخ .. یلو منک یم عاالم شردپ

ماهرپ یور امش ذوفن منک رکف شردپ ات مگب امش هب منیب یم رتهب االن

هک... هراد یلکشم هی ماهرپ دینیبب ...!! هنم زا رتشیب

!! ناااساس -

مبقع ردقچ ممهفب ات مدوب وا یاهفرح هب نداد شوگ ردحلا ما هجوت مامت اب

یادص اب ماهرپ ماو هدوبن چیه شیارب ردقچ ما هدرک یهجوت یب ردقچ

یرفک تخیر مهب ار مزکرمت مامت دمآ وا تاحیضوت طسو ناهگان هک شدنلب
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متفگ

؟؟ دییامرفب ... تکاس امش -

تفگ یتقو دیسر یم رظن هب ناساره و مگردرس

! اضریما مگیم تهب مدوخ راذب -

یدوب هتفگ اتحاال یگب یتساوخیم هگا -وت

!! هگید مگیم حاال هنکیم یقرف هچ -

تشاذگ ماهرپ تسد یور ار شتسد زرواشک رتکد

!!بقالمه ینک یم رکف هک تسین یزیچ نوا مگب ماوخ یم نم هک یزیچ -

تلا خد شوت و هرادن یطبر نم هب تیگداوناخ لئاسم ناج ماهرپ متفگ تهب

! مگب تتیعضو هرابرد طقف ماوخ یم نم منک یمن

هک نم هک دراد مه یرگید لکشم ماهرپ رگم دوب وا یاهفرح هب مساوح

تفگ شاخرپ اب ماهرپ ؟ مناد یمن تسه ما یردارب یعدم

!! مگیم مدوخ ورب وشاپ امش منودیم رتهب مدوخ ومدوخ تیعضو -

ار مدوخ متسناوتن رگید دیبوک وا یوزاب هب نتساخرب ینعم هب تسد اب

زا شیب درک یم دروخرب هنامرتحم ال ماک هک ابوا ماهرپ راتفر منک لر تنک

مدیشک مه!!داد نیا شدنلب یادصو دنت نحل زا نآ دوب هدننز دح

!! شکب تلا جخ .... ماااهررپ -

مگیم تهب مدوخ ! ریما هرب رازب هئوت لثم نم یارب ناساس اارچ؟ -
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مدیسرپ مکحم درک یم یزابجل بترم هدش اه هچب لثم تسرد بشید زا

؟؟ یگ یم -

منکیم یهار ار ناساس امتح دنک دییات رگا درک رکف راگنا هک ینحل واب عیرس

تفگ دورب ات

!! مگیم ادخب -

توکس #دس_

۲۰۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مدیشک ولج یمک ار منت

؟ وگب بخ -

!! ناساس ورب وشاپ -

متفرگ ار زرواشک رتکد چم

الً ایهن؟صا یگیم تسار ممهفب مرادن بیغ ملع ننوم یم نوشیا -

ایهن! یگیم وشمه

ندیلا
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!! هگید مگیم مگیم ... ریما نکن عیاض ولجش ونم -

مدز دنخزوپ

هب شنتفگ هک یزیچ یلو هنم لثم نوشیا یگب ینک عیاض ونم وت روطچ -

؟! هنودیم نوشیا ور هتخس تارب دقنا نم

دوب نیا هیبش شیادص تسشن شیاهمشچ رد قیمع یمغ میاهمشچ هریخ

دنزب فرح شدوخ هکاب

! یرتمهم همه زا !وت یرت مهم نوا زا !وت یراد قرف وت نوچ -

شا یتم سال هلئسم رابنیا اما تسب یم ار میاهتسد هشیمه ماهرپ تاساسحا

!! دوب

همهنیا اب هکنیا اما مدوب هدید اهراب ار شا یردارب مدرکیم شهاگن بجعت اب

دوب بیجع میارب دنک وگزاب ار نآ مه رگید رفن کی مشچ شیپ ساسحا

نم هب هریخ روطنامه هدز هیکت لبم هب هرابود تفرگ سفن هدز کلپ راب دنچ

دز بل

° متسین یندرُم هنودب وگب ... ناساس وگب شهب -

غارس هدمآ فرح هب عیرس و درک لدب اماردرو نیب یهاگن زرواشک رتکد

ردقنا شنتفگ یارب هک دوب نارگن ماهرپ یارب مه وا راگنا تفر بلطم لصا

دوب هدیسرن وا هب شروز نوچ مه دیاش تشاد هلجع

ای هشن رود شزا هگا هراد شنت شتیفرظ زا شیب ماهرپ یگدنز اهزور نیا -

!! هشاب هدشن لا حب ات هگا هتبلا هشیم وربور یدج لکشم اب امتح هنکن شلح
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شیارب هک هدشن لح الت کشم !! هدادن نم هب زونه وشیسررب هزاجا نوچ

بخ هک هدش تلع رب دیزم هک ییازور نیا یراک راشف هتبلا و ِمهم یلیخ

هن هراد یم رب یمدق الت کشم نوا ندرک لح یارب هن مگیم یچ ره راگنا

...!! هنکیم یمادقا شلئاسم ندش لح ات شراک تعاس ندرک مک یارب

یاهراشف نوا ندرک التومک کشم نوا لح یارب منوتیم هن منم هنافساتم

... یلو شردپ غارس مرب هن منکب یراک یبصع

کشم و دنک یم هدافتسا شنت ی هملک زا وا هک تسا ریگرد ردقنا ماهرپ ینعی

ندش هدنک کی بشید لثم هک ردقنا تسا هتشاذگ رثا مه شراک یور شت ال

راشف شبلق هب دشاب یعیبط وا یارب دیاب هک رامیب تسد زا مرس ی هداس

تسا هدروآ

متفگ متشاد شیاهفرح ندینش زا هک یتهب اب

؟؟ یچ یلو -

تفگ نم هب ور هتخادنا دوب هدرک مخا هک ماهرپ هب یهاگن

.. ینوتیم امش -

!! ناساس -

داد همادا ماهرپ داد هب هجوت یب

ور هشور هک یبصع راشف و یدب  نایاپ شت ال کشم هب ینوتیم مه امش -

غارس هرب شدوخ ینک یراک دیدهت اب هدش هک هسریم تروز مه یرادرب

... شردپ
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دیشک دایرف هرابود

!! ناساس هسب -

هاتوک دصق مه وا اما دوب نامیشپ دیوگب نم هب دوب هتفگ هکنیا زا راگنا

یگداس نیا هب هرابود دوشیمن ار ماهرپ تسنادیم مه وا دیاش تشادن ندمآ

تخادنا ریگ اه

هتحار ملا یخ هتفیب شارب یقافتا هکنیا زا لبق ات هتبلا هنک شلح االن هگا -

قیقد وشلا ح هرازب هگا هتبلا هنکیم یگدنز یداع مدآ لثم هگید هتقو دنچ

لکشم هدرکن ییادخ و هنک ادیپ همادا هگا یلو !؟ هشاب هدشن رید و ممهفب

!! درک شیراک هشیمن هگید دایب شیپ شبلق یارب یدج

دراد یاج اهنآ رد مشخ یباسح متسناد یم میاه  هدینش روز زا هک ینامشچ اب

و درک همزمز یا هناوید ناساس هب ور هدرک یفوپ هک مدش هریخ ماهرپ هب

تسب ار شنامشچ

یمن چیه یکشزپ رظن زا مدیسرپ ار دوب هدمآ شیپ میارب هک یلا وس اهنت

دوب نیمه مه وا روظنم اال متحا هک ار شا یگداوناخ الت کشم اما متسناد

!! منک لح متسناوت یم اعقاو دیاش ار مناوت یم نم هک

منوتیم هک...نم هیروطچ هیچ؟ هدش شیبصع راشف ثعاب هک الیت کشم -

منک؟ شلح

رابنیا اما تساوخرب اج زا رنف نیع هرابود هدرک زاب ار شنامشچ ماهرپ

تفگ هدیسرت

..!؟ ناساس -

شمارآ رد تسشن شتروص یور یمارآ دنخبل نامه هرابود ماهرپ هب هریخ

رظتنم تفر رد تمس هب شفیک نتشادرب واب درک عمج ار شلیاسو
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مدرک شا یهارمه و متساوخرب

اب دیاب و مگب مرادن هزاجا مدوخ رظن هب ونوا یلو منک یمن تراسج -

لئاسم وت تلا خد هن هشیتم سال ظفح نم ی هفیظو ! دینزب فرح شدوخ

... دینوتن امش هگا یلو شیگداوناخ

هب هریخ هدرک مخا شدورو زا دعب راب نیلوا یارب و درک ثکم یا هظحل

داد همادا ماهرپ

ظفاحادخ . نوتزاجا ...اب منک یم تلا خد یدوز هب امتح -

یروسناسآ راوس هدش جراخ توکس رد ووا هدرک زاب ردار هداد ناکت یرس

دش دوب هدنام هقبط رد هک

هاگن ماهرپ تروص هب تساوخ یمن ملد یتح تسیچ تسرد راک متسناد یمن

منک شلر تنک مناوتن دیاش هک یتاقافتا و ندز دایرف یمدشاب یواسم هک منک

نیمه وهب تسنادیم ار ما یگدنز مامت ابیرقت و متسه شردارب تفگیم

ار شا یرامیب ار شت ال کشم دوب هدرک یفخم نم ارزا شزیچ همه یگداس

هب زرواشک رتکد املسم دوب رگا یلو تسیدج ردقچ ما هدیمهفن مه زونه هک

طقف دش یمن ماهرپ فیرح هک مه االوا متحا دشیمن لا یخیب یگداس نیمه

اجنیا حبص ی هدیپس زا تعاس نیا دوب هتفریذپ تبقارم هب شندناسرت یارب

اما تسنادیم وا هک دوب هچ مناوت یم نم تفگ هک یلئاسم اما دیایب

؟؟ تفگن
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متفرگ شتمس هب هدیشک نوریب مراولش بیج ارزا شا یشوگ

!... ِنفلت رانک سنا آژ هرامش -

یادص هک مدرک شزاب هتفر رد تمس هب متسد زا یشوگ نتفرگ ضحم هب

دش دنلب شا یشهاوخ

۲۰۴_ تراپ _ همادا #

! اضرریما اسیاو -

متخادنا شیاپ رسات هب یهاگن یروآ درد دنخزوپ واب مداتسیا

؟ یدنومیم یدوب -وت

... متساوخ یم نم مدب حیضوت رازب -

مدروآ باال توکس یانعم ارهب متسد

تسین مهم مارب هگید تاه  هتساوخ -

مداد همادا مدید ار شروابان ی هرهچ یتقو

ردارب ای شاداد ونم هگید منیبن ! ییاجنیا هک هترخآ ...راب روطنیمه متدوخ -

!! یرررِه ... ینک ادص تدوخ

هب مکحم ردار متشاذگ اج هب شمتخیر مهب یباسح هک هرهچیا اراب ماهرپ
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ناساس هک ییاهزیچ نآ اب متسناد یم مه مدوخ متفر نوریب هدیبوک مه

 هدرک یور هدایز مناد یم شتاساسحا هرابرد مدوخ و تفگ شتیعضو هرابرد

شلئاسم زا شا یتم ارزاسال مدوخ یخلا هشیمه یارب رابکی دیاب اما ما

هناتسآ هک تسا هدرک تباث شن اال زور و حلا نیا اب ماهرپ !! مدرک یم تحار

دنک یمن یراک شدوخ یارب ینکن شزیر رس وات تس باال یلیخ شلمحت

__________________________

توکس #دس_

۲۰۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

راوس و هدیسر نیشام هب روطچ مدیمهفن ال صا هک مدوب گنم و جیگ نانچ

یور ماهرپ هدش زاب رد مروایب رد تکرح ارهب نیشام متساوخ هدشماات

هب مدرکیمن رکف تشاد مدرک شکرت یتقو هک یزور و ابحلا تسشن یلدنص

راگنا یلو دهدب ناشن لمعلا سکع دناوتب هدش جراخ حلا نآ زا تعرس نیا

هکنیا !! هتخادنا عضو نیا ارهب دوخ هنوگچ دش صخشم مدرک یم هابتشا

تسوا ی هتخیر مهب تیعضو لیلد تسا هیقب نارگن شدوخ یاج هب هشیمه

تفگ نم هب ندرک هاگن نودب

! ناتسرامیب منوسرب -

هرابود دوشب هک تسا نآ رتزا یدج نم فرط زا هطبار عطق دوب هدیمهف
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مناد یمن متفرگ شتمس ارهب چیئوس هدرک شوماخ ار نیشام درک شعمج

هدایپ هدرک زاب ردار تفرگ ار چیئوس ات یلو دیدنخ هک دوب هچ شتشادرب

مدش

!!... تمنیبن هگید طقف وت -ملا

حملا متفر ور هدایپ تمس وهب مدش هدایپ شا هدش عمج دنخبل هب یهاگن اب

... حبص لوا و رحس زا مه نیا نامبشید تیعضو زا نآ دوبن بوخ

مدق دنچ درک یم کنخ ار ما هدرک غاد ی هلک دیاش حبص رس ی هزات یاوه

مدینش ار شدنلب یادص هک مدوب هدشن رود رتشیب

هک تسین دب دقنا ؟ یدیم شوگ ؟ ینک یم ربص ...! هبوخ مدرک طلغ مگب -

... بشید نم ...اباب تفگ ناساس

دز داد هدرک ضوع ار شفرح هک مدش رود یمدق انتعا یب

مدرک طلغ .. مدرک نوهنپ و متفگن رتدوز مدرک طلغ -

!! رییییما !! یتسنود یمن

دش دیدهت ناماد هب تسد منتشاد هگن یارب هک مداد همادا مهار هب هجوت یب

نزیرب تاه  هیاسمه منک یم راوه و داد یدن شوگ ینکن ربص هگا ادخ -هب

!! نوریب

نیشام وهب متشاذگ شا هنیس یور تسد هتشگرب یتعرس نانچ اب

تفگ یمارآ یادص اب رابنیا هک شمدنابسچ

!! دیشخبب .. مدرک طلغ -
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هتدوخ یاپ تنوخ رابود هشب هک ینکیم دیدهت موربآ اب ونم ِترخآ هعفد -

؟؟ یچ بشید !!...ود!وت کی نیا

... منم درک لوه وهی اراس مدوب هتسخ .. بشید -

هنکمم هک یزیچ رطاخب منوا ؟ کشزپ هی منوا ؟ هریگیم شبلق هتسخ مدآ -

؟ یشاب هدید راب رازه

! درکیم قرف نوا -

؟؟ اارچ -

؟ ینکیم رواب ... مگب -

! هطوبرم مدوخ هب شنوا !! ووگب -وت

دیسرت مدید اراس ... داتفا مردام یارب قافتا نیمه نیع .. رابی ... مدوب هچب -

دیسرت دوب شرس هکباال ماباب زا مردام ... دوب بش فصن دموا مدای وهی

... یلو هنک شکمک تساوخیم طقف درک تشحو یروطنیمه

حلا دهد هجنکش ار شدوخ هداد همادا متساوخ یمن مدرک عطق ار شفرح

تسا شزرا اب شیارب ردقچ ردام متسناد یم دوب ممشچ شیپ شبشید

!! دشورفیم مردام هب یتحار ارهب نم شاه هناردارب مامت دوجو هکاب ردقنآ

یم تلد و ویدرک طلغ یچ ره یراد تقو هتفه کی طقف ! ماهرپ هتفه کی -

هگید هتفه مسق ادخ هب هن هگا ینک تسرد تدوخ ممهفن نم داوخ

طلغ یگب مه اب تاباب ونم هب یروبجم تعاس نیمه دوز حبص هبنشراهچ

!! مدرک

! لوبق هشاب -
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هکنیا مدروخ ار مرگید یاهفرح هک داد ار مباوج نانیمطا واب عیرس نانچ

ردقنیا ارچ !؟ای تسا کیدزن نم هب ردقنیا هکنیا اب منادب دهاوخ یمن ارچ

مهدب شرازآ تساوخ یمن ملد !؟ تسا هداتفا حلا نیا هب هک هداد ششک

گنچ شتسد ارزا مچیئوس تساوخ یم شدوخ دیاب شلا ح نیا اب مه نآ

متفگ مدشیم راوس هک ردحیلا هدز

! مدرکن تتسار و پچ ات شابن ممشچ یولج یتعاس دنچ ورب -حاالم

دیود نابایخ تمس نآ هب تعرس وهب تفگ یا هشاب هرابود

؟؟ مااااهرپ -

درک مهاگن

هگا رانک تمرازیم مروش یم متسین ناساس نم نکب وتارکف هتفه کی طقف -

!! مشاب تنارگن هشیمه هشاب رارق

نارگن هک دوب صخشم درک دنلب نیشام نیلوا یارب ار شتسد هداد ناکت رس

 فرح تصرف رس شدوخ هدادماات نامز وا هب دناد یم حاالهک اما تسا

دنک رارف اجنیا زا دهاوخ یم دنک شتسرد و دنزب ار شیاه

***********
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!؟ متشادن یا هگید ی هراچ نم نارماک یاقآ دیشخبب -

متسکش ار متوکس شنارگن و هدنمرش یادص ندینش اب

! مایم هگید تعاس کی ات تسین یلکشم -

! مرب هگید تعاس مین ات رثکادح دیاب ..نم هشیمرید ... یلو دیشخبب -

اراس حلا یارب ما ینارگن ما هداتسیا هچوک رس االنمه دمهفب متساوخ یمن

و مریگب شود کی مناوتب طقف دش بجوم ماهرپ زا ندش ادج زا سپ

متفگ نیمه یارب مدرگ زاب اجنیا هب هرابود

مشاب هچوک وت نم نیرب نیتساوخ یتقو ات مایم رتدوز هشاب -

تفگ لا حشوخ

ظفاحادخ منونمم -

ظفاحادخ -

شیومع رتخد هک روط !!نآ دوب هدشن رتهب مه یلیخ شلا ح بشید زا سپ

وا ندمآ امو نتفر واب تسا هتفر اجک اراس بشید دناد یمن مه وا تفگ

مروبجم و میا هدوب شا هناخ امرد هدوبن وا هک ردحیلا ارچ هک هدز رغ طقف

هک مهد حیضوت مه زاب مدوب هتفگ وا هب ینفلت بشید هکنیا دوجو اب درک

ما هدروآ رد شا هناخ لخاد رسزا هنوگچ دشو هچ

دناوت یم تفگ هتفرگن یدج و منک یم شیادیپ متفگ ردقچ شومچ کرتخد

زاب مه دیاش دنکیم ربص حاال هنوگچ منادب دهاوخیم ملد !! دنک ربص

اهر هکنیا هب رکف داد!اب مهاوخن ار شا هزاجا رابنیا یلو دنک رارف دهاوخب

یمن و ددرگرب شراک لحم هب زاب شبشید دمآ و تفر رطاخ هب تسا روبجم
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دراذگب اهنت ار وا دناوت

۲۰۵_ تراپ _ همادا #

هب هتساوخان مه وا نایفارطا زا یکی رابنیا راگنا تسشن میاهبل یور دنخبل

!! دنکیم کمک نم

مدش هچوک لخاد هدرک شنشور دعب هتسشن نیشام رد عبر کی زا رتشیب

رد ندش هتسب و زاب یادص دنیبب ار مندمآ دناوتب ات مدرک کراپ هناخ یولج

تفرگ متمس هب اوه اررد دیلک متفر ولج هدش هدایپ مدینش هک ار

دیدموا هک نونمم -سالم.

متفگ هتفرگ ار دیلک دوب دوهشم لیجعت شتاکرح زا

منک یم شهاوخ -سالم

شیادص مدیمهفن تشگزاب هداتسیا ناهگان اما تفر یلیبموتا تمس هب

؟! دیشکیم تلا جخ ای دوب هدنمرش

!؟ همهفن اراس هشیم ... هشیم ... دیشخبب -

توکس #دس_

۲۰۶_ تراپ #
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

؟ ویچ -

!؟ مداد دیلک نوتهب مدوخ .. هکنیا -

مدیسرپ بجعت اب

؟؟ مدروآ اجک زا مگب سپ -

... ینعی نیتفرگ نوتدوخ نیگب ... ینعی مداد نم همهفن هک -هن

دوب هتفرگ شدوخ هب دیوگب تساوخ یم هک یزیچ رطاخ هب هک یتلا زاح

دشاب کچوک دنخبل کی زا رترادناج مدادن هزاجا هک تفرگ ما هدنخ

؟؟ روز -هب

تفگ یگدنمرشاب

! ..هرآ ینعی -هن...

تفگ ریز هب رس و دنت ناهگان

نم رس زا تسد دینکن شراوق دقو بجو هی هب هاگن هک!؟ شنیسانشیمن -

هک!! هسریمن امش هب شروز ... بخ یلو هنزیم رغ دقنا هرادیمنرب

هتفگ شدوخ مسرپب تساوخیم ملد دیاین شک میاهبل هرابود ات مدرک تالش

دز هک یفرح یا!؟زا هدز سدح تدوخ ای دسر یمن نم هب شروز تسا
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اب ماهرپ بشید راتفر زا نآ دوب هدمآ رد اونیب نیا تلا جخ زا یباسح ینعی

! اراس زا مه نیا وا

رتخد متفگ یم مدوبن شتشادرب نارگن رگا هکنیا اب شلا یخ یتحار یارب

متفگ نانیمطا اب دسریم مه نم هب شروز تیومع

منک یم شیراک هی هشاب -

... هزاجا اب نونمم یلیخ -

ردار دیلک اب مارآ متفر هناخ تمس هب دعب دوش جراخ هچوک زا مدش رظتنم

نتسب اب مدش هک شا هناخ دراو اه هلپ زا نتشذگ زا دعب مدش دراو هدرک زاب

دش دنلب شا  یصرح یادص رد

نابز زا هک تشادن تذل ردقنآ شیومع رتخد نابز زا شا یزارد نابز ندینش

! شدوخ

! هبوخ ...حملا اهر شابن نم یاپب ؟... یتشگرب ارچ -

تفرگ ناج رتشیب میاهبل یور دنخبل شتیعضو ندید اب مدناخرچ رس

دوب شرس یور گرزب ًاتبسن یا هلوح یمدش جراخ سیورس زا هک ردحیلا

دوب هدش سیخ شیاهوم یسیخ رطاخ هب هک شسابل تشپ هلصاف نآ زا

نیمز یور اپ هنشاپ ارزا شرگید یاپ اما دمآ نوریب اپ کی اب دشیم هدید

دراد درد تفگیم هک یتلا ابح دوب رد بوچراچ هب زونه شتسد داد رارق

تفگ

!! مغاد ... اهر هشیم رجفنم هراد متسش ومرس طقف -
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شرس یور ار شناتسد دیخرچ هک مدرک یم شهاگن دنخبل اب روطنامه

یولج شگرزب ی هلوح درک یم کشخ ار شیاهوم هلوح واب دوب هتشاذگ

نیمز هب هاگن واب تخادنا نییاپ ار شرس مدوب هدیدن زونه و دوب شتروص

زا طقف و تشاذگ یمن نیمز یور لماک ار شیاپ کی تفر قاتا تمس هب

یب دوب هدرک هزماب ار شنتفر هار نیا و درک یم هدافتسا شیاپ ی هنشاپ

متفگ هدشن مروضح هجوتم زونه هکنیا زا ساوح

؟؟ یریم هار یروجنیا ارچ -

رد بوچراچ رد منک شناهنپ متسناوتیمن اما ددنخ یم میادص متسناد یم

و تخادنا قاتا یوت ار شدوخ هدیشک یغیج دینش ار میادص هک دوب قاتا

تسب ردار

دنچ رد هب متسد دیلک اب مداتسیا رد تشپ هتفر ولج مدش مراک هجوتم هزات

مدز مارآ ی هبرض

! ماضرریما ؟... اراس -

متسد اب یمکحم ی هبرض دشاب هدش شوهیب زاب هکنیا سرت زا دادن باوج

مدرب ارباال میادص هدز رد هب

؟ هبوخ ؟!حتلا ااراس -

دیسر مشوگ هب رد تشپ زا شا  هدیسرت یادص

وت؟ نیدموا .. یروطچ وخ..مب -

مدز هبرض هرابود

!! بخ نزب فرح نوریب ؟..ایب قاتا وت یتفر ارچ ! ورد نک -زاب
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تفگ یدیکات و دنلب ییادص اب هرابود

وت!؟ نیدموا یروطچ -

دونشب ار شیادص ات مداد ناکت ار دیلک

باال!! مدموا راوید زا یدرک رکف هنکن ... دیلک -اب

؟ نیدروآ اجک زا ودیلک -

ما یبصع رد تشپ زا شا  هدیسرت اما هتفرگ یابیز یادص ندینش و شندیدن

درک یم

رد؟! تشپ زا یچ ینعی نزب فرح نوریب ایب مگیم تهب -

متساوخ یم اما موش دراو هدرک شزاب متسناوت یم دوب هدرکن لفق ردار

زا دعب دسرتب نم زا زگره رگید متساوخیمن دیایب نوریب نانیمطا اب شدوخ

دراو متسناوت یم دیمهف مه وا راگنا مدینش هرابود ار شیادص هظحل دنچ

موش

مایم -االن

زا شا هناش زا یتمسق اب شرس دش زاب اترد مداتسیا اجنامه هقیقد دنچ

رطاخ هب دوب هدیشوپ زبس یوتنام و یکشرز شلا دمآ نوریب رد تشپ

!! یتخس و تفس نیا هب مه ؟!نآ دوب هتفرگ باجح نم روضح

؟ هیعضو هچ نیا -
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دش ریز هب رس هتفر رد تشپ الً ماک

!! تساهر مدرک رکف ... دیئامش هک متسنود یمن ... دیشخبب -

یاهزور یتح اما دوبن مراتسرپ رگید ما؟! هتفگ ار شلبق تیعضو درک رکف

نامیودره ندش تیذا رتمک یارب نامتیمرحم هک مداد رکذت وا هب مه رخآ

! دنک تیذا ار دوخ ووا مشاب تحار نم هکنیا هن دوب

االهتن؟ یوتنام و شلا مروظنم -

؟ هشچ .. بخ یچ؟ ینعی -

مدرک گنت مشچ درکیم ما یبصع دیکچ یم شیاهوم تشپ زا زونه هک یبآ

؟ تسین شیزیچ تدوخ رظن -هب

؟! ممهف یمن -

و جیگ هرهچیا رداب رانک هدرک الًزاب ماک ردار دوب هدمآ نوریب رد تشپ زا

هک مداتسیا شا هنیس هب هنیس هتفر ولج درکیم مهاگن هدنام زاب ینامشچ

نم زا یرود یارب تسناوت یم رگا مناد یم دنابسچ راوید ارهب شدوخ

!! تفر یم ورف راوید لخاد

؟ دینک یم یروجنیا .. ارچ...نیا هیچ؟! -

ترپ وزالشل مولظم هاگن ار مساوح دوب شنامشچ هب مهاگن مدادن یباوج
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!! مدوب هدرک شومارف ار مفرح هدرک

۲۰۶_ تراپ _ همادا #

هدزن فرح ور رد ور ابوا دوب اه تدم شلا ح ونآ بشید نتفرگ روتکاف اب

رانک راوید یور ار شدوخ یمک دوب میوزرآ هلصاف نیا رد ابوا ِندوب مدوب

مولظم هاگن ونآ اهمشچ نآ متساوخ یم زونه اما دوش رود نم اتزا دیشک

دشکب رانک دناوتن ات متشاذگ راویدیور شیوزاب رانک ار متسد منیبب ار کاپ و

دیزرل هتشذگ شیاهمشچ زا یسرت در مدرک سح

توکس #دس_

۲۰۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هام کی زا شیب یرود نیا رطاخ هب طقف دناوتیمن مدرواین دوخ یور هب اما

بشید نامه دوب نیا زا ریغ دسرتب نم زا لوا یاهزور لثم هرابود هک دشاب

دادیمن ار مندش کیدزن ی هزاجا و تفرگ یمن مارآ زگره شلا ح نآ اب

؟! دیراد دیلک روطچ ...ً ال امش...صا -
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و دنزیم کلپ بترم هک هدش لوه دهد یم شرازآ ما یکیدزن مدیمهف یم

رد ما هدارا یب مهاگن دیشک یم خر ارهب شهایس رپو ِدنلب یاه مژه ییابیز

مداد ار شباوج اما دیخرچ یم شتروص

یلو یمنداد هتبلا هرب تساوخیم مدموا یتقو متفرگ تومع  رتخد -زا

دش روبجم

؟ ارچ -

تشاد او دنخبل ارهب مدوخ دش وا مخا ثعاب هک میادص تنطیش

هکیلا ردح بشید هک هئوت رتزا مهم شارب شراک متفگ شهب هخآ -

!؟ هنوخ یدموا عضو نوا وتاب هدوب راک رس و ییاجک هتسنودیمن

!! دینک تیذا ور... ...اهر دیرادن قح -

نیا هک یمدز ار شفرح دورب تسناوت یمن هکنیا اب اما دیزرل یم شیادص

تشاد یلا حشوخ یاج نم یارب

؟ هدوبن تسرد مفرح ترظن -هب

؟ اجنیا دیدموا روطچ ... بشید امش.. ال... صا -

درک مخا وا اما مارآ مدیدنخ

نیمه یارب ... ینک ربص دیاب ووت منک یم تادیپ مدوب هتفگ !؟ هتفر تدای -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

!؟ ماجنیا

مراتفر اب رتشیب هک وا هب دسرب هچ تشاد یگزات مه مدوخ یارب مراتفر

متشاذگ زاب رد یور مه ار مرگید تسد ما هداد شرازآ

؟؟ دموا تدای -

ندروآ زاباال مدرک سح یتح دوب یرارف شهاگن دوب هداتفا سفن سفن هب

نیب شنداتفا ریگ هک دوب حضاو دیسرت هتشذگ لثم مه زاب هدروخ اج متسد

تفگ هتفرگ هاتوک یسفن دهد یم شرازآ میاهتسد

بشید ... بشید ؟ لخاد دیدموا روطچ متفگ ... تسین مهم ... مارب شلیلد -

!؟ نیتشادن دیلک هک...

اما دیشک یم سفن هاتوک و دنت دوب شتاکرح و راتفر هب قیقد مساوح مامت

فرح رت تحار یلو درک یمن هاگن متروص هب دوب هدش رتمک شیادص شزرل

تخس شیارب متسنادیم هکنیا اب درک یم ما هذخاوم تراسج یمدزواب

دنیاشوخ میارب دنکیم راتفر لبق رتزا تحار نم اب هظحل ره هکنیا تسا

تسا

رد رابدنچ هک مسا ونآ دوبن شدای بشید یادتبا ارزا نم روضح هکنیا اما

یسک اراب نم ینعی دش یم رارکت مرس رد بترم دوب هدروآ نابز هب مشوغآ

نتخیرگ رد یعس االن لثم ًامتح منم تسناد یم ورگا دوب هتفرگ هابتشا

تشاد
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رود ار مراکفا هک مدیشک یقیمع سفن متفرگ فقس تمس هب ور ار متروص

منزن دایرف ار مان ونآ منزب فرح شمارآ رد مناوتبات منک

هب نتفر هار دشواب در متسد ریز زا تعرس هب مدرک سح ار شندروخ ناکت

مدرک یراد ادص یلو مارآ هدنخ تفرگ هلصاف نم زا لبق لکش نامه

یلد هتساوخ ربخالف سپ ؟؟ درک یم رارف نم زا درک مریگلفاغ شتکرح

میاهرکذت دوجو اب دوش کیدزن نم هب دهاوخ یمن شلد مه زونه وا نم

تسین یضار دیوگب ات یمدنک تیاعر مکحم نانچمه

هن هک شتروص مخا هب هاگن دشاب شتروص یور یظیلغ مخا ثعاب هدنخما

هدرک یندیشچ یباسح مرظن ارهب شا هرهچ هکلب درک یمن شا یدج اهنت

متفگ دوب

؟! تسین تدای سپ -

کوکشم تفر بقع یمدق هدرک مهاگن زیت توکس رد مدش شکیدزن یمدق

مداد باال وربا هدش

؟ دموا تدای -

نآ اب هدروآ دای اتهب متفگ هدرمش هدرمش داد ناکت فرط ود هب مارآ ار شرس

دنک شمضه تحار دناوتب شا یگشیمه ینارگن

هچوک وت یدش هدایپ هک نیشام ...زا یداد دیلک تدوخ ... مدموا تدوخ -اب

ات... مدموا تهارمه ... دوبن بوخ ...حتلا مدوب
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یم مشچ فارطا هب جیگ تفر یم ورف تهب رد رتشیب هظحل ره شا هرهچ

دناخرچ

!! یتفر زاحلا هک تخت یور -ات...

شراکفا رد بشید زا یدر لا بند مدیمهف یم درکیم هاگن ار فارطا جیگ

بشید هکنآ ای متشاد روضح ادتبا زا هک ما هدوب نم اعقاو دمهفب ات ددرگیم

!؟ دراد دایب شا یرایشوه نامز طقف ار نم راگنا دروآ نابز ارهب شمان

... ماس نوا ... نیدوبن امش -هن...

لوبق هک دوب هدید نم یاج ارهب یسک هچ !! درکن رواب دوب رایتخا یب ممخا

تبث شنهذ رد هک ار شروضح ی هظحل تسین رضاح ما؟ هدوب نم درکن

هتفگن وا هب مه شیومع رتخد ینعی !؟ دربب نیب زا نم روضح رواب اب هدش

ما!؟ هدمآ شا هناخ هب هکابوا ما هدوب نم اهنت هک تسا

اما دیوگب ار دوب هدروآ نابز هب راب دنچ بشید هک یمسا نامه دوب کیدزن

شرانک هتفر ولج تسشن هتفراو تخت ی وهبل تفر بقع مدق تفگن

متروص وهب دمآ باال هرذ هرذ داد هدشما مخ یاهوناز ارهب شهاگن متسشن

نیه هک شناهد ندش زاب دشاب نامزمه بجعت زا شا هرهچ ندش زاب دیسر

نیمه رد اقیقد بشید زا هک یریوصت دیشک بقع ار دوخ یمک تفگ یمارآ
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دش دنت شسفن هرابود دش هدنز مه نم نهذ رد دید ناکم

!! متفرگ هابتشا ... شِا نم نم... -

مدوب هدیمهف ار نیا هنافساتم

تفگ مدش لخاد یتقو درک بلج ار ما هجوت شا هدش نوگلگ یاه هنوگ

؟ دیشک تلا جخ شهابتشا ِیروآدای ایزا دراد بت تسا غاد شرس

یمن ار شلیلد هک ما هنیس رد یدرد اب اما یدج و کشخ هدیشک ولج ار منت

دزیخرب تساوخ هدرک لوه هک متفرگ ار شیوزاب متفگ  یمنود یم متسناد

مدیمهف یم ار شندیسرت شمدیشک مدوخ تمس تدش هب اما

۲۰۷_ تراپ _ همادا #

ابح مهاوخ یمن و دشیم رارکت مرس رد بترم مسا نآ هک هظحل نیا رد اما

یور ار تسد مشاب شسرت نارگن مناوتیمن مشاب هتشاد یدب راتفر شلا

نیا اب یلو دوبن دیدش شبت اما دوب غاد تسب مشچ هک متشاذگ شا  یناشیپ

رده هب ماهرپ یاهتمحز و دوش دیدش دوب نکمم سیخ یاهوم و حلا وعضو

هب دیشک بقع هک ار شتروص شا هناچ نتفرگ اب متشادرب ار متسد دور

هک دنک رارف لصا رد دورب دهاوخیم هک مدیمهفیم مدناخرچ مدوخ تمس
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! تسا نم مرحم وا مدرکن یهجوت اما دشکیم بقع ار دوخ بترم

!؟ دنک یم هچ طسو نیا مان نم!نآ مرحم

؟ یدروخ رُب بت -

کشخ ار شیاهوم دیاب داد ناکت ار شرس اما دوب نتفر یارب ردتالش زونه

و دوب هداتفا هرامش هب هک یسفن اب تفر شلا ش تمس هب هک متسد درک یم

درک زاب نابز دشیم اجباج میاهمشچ رد هک ینازرل هاگن

!!! نارماک یاقآ -

دماین شدای ؟! متسین شمرحم ارچ؟ تشاد خیبوت اما دوب فیعض شیادص

دش!؟ یمن مک ما هنیس درد نآ ارچ ما؟ هدید ار شمامت بشید

مدز یمهفن ارهب مدوخ

هک دایمن نییاپ باال!! هریم تبت یروجنیا ینک کشخ وتاهوم دیاب !؟ هیچ -

!؟ یتسش وترس یتفر

منوتیم ... مدوخ -
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نیا ارزا مساوح دیاب دهد یمن نم ارهب شندید هرابود هزاجا ینعی نیا

رد حیلا هچ رد بشید دنادیم هکنیا و مندوب مرحم هب هجوت اب شراتفر

! مدرک یم ترپ تسا هدوب مشوغآ

؟ یدروخ هنوحبص -

مدرب ادصباال یبصع داد ناکت رس هرابود

ترس نوکت اب مه هدش یچ تاپ مسرپب ؟االن یدیم نوکت وترس ارچ -

؟ یگب ینوتیم

-هن..

مدز رشت

؟؟ بخ -

بش همین ...زا هنکیم درد ... ماتشگنا !...وداتزا هدش یچ ... منود یمن -

!! نییاپ متفر تخت زا هک

؟؟ شدناسرت ماهرپ و نم ندید هک تفگ یم ار یتقو نامه

نک کشخ وتاهوم وشاپ مریگب سامت هی مریم -

زاب مناهد ات مریگب هلصاف وا زا هقیقد دنچ متساوخیم طقف مدوب یبصع

هک یسک ممهفب ات منزن دایرف شرس ار مان ونآ شتاقافتا و بشید ات دوشن

؟! تسیک تسا هدید نم یاج

ار راوشس یادص ات تشذگ یا هظحل دنچ متسب ردار هدش جراخ قاتا زا

نیا اب متساوخ یمن مورب ماهرپ غارس شیاپ رطاخ هب متسناوت یمن مدینش

یم نم اب رگا هتبلا دوش جراخ هناخ زا یراهب درس یاوه نیا رد مه شلا ح
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...!! دمآ

توکس #دس_

۲۰۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هک متفرگ ار شا  هرامش عیرس دنک کمک تسناوت یم زرواشک رتکد دیاش

گنز یادص راوشس یادص ندش عطق اب دعب هقیقد دنچ اما دادن باوج

مارآ یادص سامت لصو دشاب دنلب دوب ینآ هحفص یور شمان هک ما یشوگ

دروآ مبل هب دنخبل شمکحم اما

؟ مناج ... ناج ریما -سالم

بیجع ماهرپ اب شا یتسود مارتحا و بدا تیاهن رد اما یمیمص ردقچ

؟؟ دوبن

؟ متشاد لا وس هی نم دیشخبب رتکد یاقآ -سالم

؟ متمدخرد مناج ... متحار هدنب ناساس یگب ! ناج اضرریما -

دیاش تسین شصصخت هطیح هب طوبرم متسناد یم هک وا هب شنتفگ

یاج هب یلو دنک ما ییامنهار تسناوت یم هک دوب یسک اهنت اما دوبن تسرد
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خ تقو رگید تعاس ود شدوخ تسین یسنا رواژ دروم نوچ تفگ ییامنهار

هرابرد دیاب تفگ دزادناین تمحز ارهب دوخ متساوخ هک ینامز دراد یلا

وره تسوا ردارب ماهرپ ردارب هکنیا و دنک تبحص یروضح نم اب ماهرپ

دهد یم ماجنا دیایب رب شتسد زا یراک

ضوع مه ار شراولش رابنیا قاتا زا اراس جورخ دشاب نامزمه مسامت نایاپ

زور هک ییاه نامه اقیقد دوب شنت نوریب سابل رساتاپ ال ماک و دوب هدرک

اب دوب هدرکن ضوع هعنقم اراب شلا ش هدرک فطل راگنا مدید شنت لوا

تفر هناخزپشآ تمس هب لبق حتلا نامه واب درک ثکم یا هظحل مندید

؟ دوب یعضو هچ رگید نیا

؟؟ دنک یم لمع سکع الرب ماک ووا مداد رکذت وا هب شا  وتنام و شلا هرابرد

دوب هدرک بقال هک یراک دنکن یهجوت یب ندینشن یاوه اتهب مدرب ادصباال

یم ماو ینابصع شتسد زا یرگید زیچ رطاخب هک متسناد یم مه مدوخ

منامهفب وا هب یروج مهاوخ

!؟ منیبب نک ربص -

هب تشادن ار بارطضا و ینارگن نآ رگید شهاگن دش هریخما و داتسیا

رد هقیقد دنچ نآ رد رگم دش یم هدید نآ رد یصاخ سفن هب دامتعا سکع

شیادص تیدج اب هنوگنیا یتقو یهاگ ؟بقالهک دوب هداتفا یقافتا هچ قاتا

! دیرپ یم شگنر مدز یم
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؟! یرب یاوخیم ییاج -

دوب هدش شزرل نودب و مکحم مه شیادص

؟! هگم روطچ -هن.

؟! یرب یاوخیم هگیم هک تاسابل -

؟! هراد یلکشم مشوپب سابل یلدم نیا منوخ یوت ماوخ یم -

ار مناتسد مداتسیا ؟؟ دوب هتسب ور ارزا ریشمش !! دگنجب تساوخ یم سپ

دنچ ار شیاپ رسات هک ردحیلا مدق هب مدق هتسهآ هدز مراولش بیج یوت

مدش کیدزن مدرک زادنا رب راب

سابل رت تحار ینوتیم متسه نم یتقو ینودب دیاب مرظن هب یلو -هن...

...هن؟ یشوپب

دید دش یم تسوپ یور ارزا مه یور شیاهنادند راشف

!! مدیشوپ یم سابل روطنیمه دیدوب امش یتقو -بقالمه

رس رخآ ات تیمرحم رارق یتسنود یمن بقالً نوچ دیاش منک رکف منوتیم -

!؟ یدیشوپ یم یروجنیا هک هشاب شاج

! هرادن یقرف نم یارب شنتسنودن ای نتسنود -

! هشاب هتشاد دیاب مگیم نم یلو -
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بقع یمدق درک زاب فرط ود ارهب شناتسد دش ینابصع ینآ هب شا هرهچ

دز یرآرد صرح دنخزوپ هتشاذگ

؟! نییاجک تسین نوتساوح راگنا -

دمآ ولج ار شا هتفر بقع مدق

! منک یمن راک امش یارب هگید نم!... ی هنوخ ِنم!! ی هنوخ اجنیا -

اجنوا هک ردحیلا مدب ماجنا نیگ یم یراک ره ماوخب هک متسین نوتراتسرپ

هک ییاج دیرب نینوتیم نیتحاران یلیخ ...هگا مدوب یروطنیمه دوب هگا مه

! دیرب هزاجا اب ًامتح ...!! هتبلا .. هشب ارجا نوترماوا

هدرک تشم تسد درک مراب هک ییاه فرح و شتبحص نحل زا هکوش

مدش کیدزن رتدنت ییاه مدق اب تفگ هک ینم ی هناخ هب هجوت یب یصرح

بقع دنک یم شتیاعر هشیمه هک یا هلصاف ظفح یارب دش روبجم هک ردقنآ

بقع هک متفر ولج ییاج ات دوب تخس شیارب شیاپ تیعضو هکاب دورب

دش قاتا دراو بقع

هزات راگنا رادید ود زا دعب مدیمهف تخادنا میاپ رسات هب هک یهاگن زا

دش ضوع شهاگن گنر مک مک تسا هدش میاهاپ ِیتم سال عمج شساوح

طسو هب منکن دروخرب وا اتهب درک رتشیب ار شیاه مدق تعرس و دیسرت

هک دسر یم ییاج هب شساره مهدب همادا رگا مدرک سح و دیسر هک قاتا

هب رد ندیشک و هریگتسد نتفرگ اب جورخ زا لبق مدمآ نوریب درسنوخ دیابن

متفگ مدوخ تمس
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...!! مدید مدرک ضوع شوتلا هک بشید یراد یرتهب یاهسابل تدمک -وت

! اراس هشاب تنت انوا زا یکی نوریب یایم یتقو تارب هرتهب

متسب ردار هتخادنا شا  هداتفا ریز رس و هدش نوگلگ تروص ارهب رخآ هاگن

دوب رتهب اما دهدب مناشن ار دوخ رظن زا مهاگیاج لوا نیمه زا تشاد دصق

تسد رد متسناوت یم ار شزیچ همه عفال هک ینم رظن زا شهاگیاج هب

هک ما هدید ار دنک یم ناهنپ هک یزیچ دروایب دای وهب دنک رکف رتشیب مریگب

!! مراد ار شا هزاجا یتقو دوبن مهم مه مدوب هدیدن رگا

خ شرس یرگید هلئسم ارزا مصرح مدرک یعس هکنیا متسناد یم مه مدوخ

یم دیاب دوب کیدزن یلیخ مهب دروم ود نیا اما دوبن یتسرد راک منک یلا

مسرپب شا  هرابرد تصرف رس و مشاب هدرک یروآدای ار بشید ماات هدید متفگ

ابوا طایتحا تیاهن رد شسرت رطاخ هب لبق دننام تسین رارق دیمهفیم دیاب

!؟ مدمآ هچ یارب دیمهف یمدیاب منک راتفر

توکس #دس_

۲۰۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یراک دیاب مهد ناشن وا ارهب ما وعالهق موش کیدزن وا هب متساوخ یم رگا
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تیذا تسا نکمم منادیم هکنیا اب یتح دهدب نم ارهب شتصرف ات مدرک یم

!! دوش

منک لا سرا یکمایپ ماهرپ یارب ات مدرب یشوگ یوت ار مرس متسشن لبم یور

مرب هک هنیا محیجرت متسین یروبص مدآ نم هشاب تنامز هب تساوح 》

《!! بنجب سپ یگف وکال رسدرد یب تاباب غارس

دیاش دمآ یمن ییادص متخادنا شقاتا رد هب یهاگن دش هداد لیوحت هک مایپ

دش!! یمن راک هب تسد شدوخ مداد یم له مه ار وا دیاب ماهرپ لثم

زارد لبم یور ار یتعاس مین مدرک دصق مرواین راشف وا هب دایز هکنیا یارب

دش.......... هتسب عیرس بشید یگتسخ زا میاهمشچ مشکب

یور زرواشک رتکد مان متساوخرب هدرک زاب کلپ یشوگ گنز یادص ........اب

؟؟ ما هدیباوخ تعاس زا۲ رتشیب مزادنایب یهاگن متعاس هب دش ثعاب یشوگ

مدرک لصو ار سامت عیرس

؟ یتسرفیم وسردآ مایم دشاالن رید هدنمرش اعقاو .. ناج اضر ریما -سالم

هدنخما هب دز یم فرح هدنمرش ینحل واب دنت دنت هک شلوه یادص

تخادنا

یشکیم تمحز هک! هدشن رید ناساس ..اقآ دیشخبب کُد..! یاقآ -سالم
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! متسرفیم ...االن یایب

متساوخ دوب هتسب زونه متخادنا شقاتا رد هب یهاگن سردآ لا سرا اب

هاگن اب دیچیپ میاپ هب یزیچ هک شمشکب نوریب هتفر شغارس اتهب مزیخرب

رد هب هرابود دوب هدیچیپ میاپ هب هک گنر یا همرس هناخراهچ زادنا ور هب

زادنا ور میارب باوخ رد یتح هدمآ نوریب ینعی مدرک هاگن شقاتا

!؟ دوب هدروآ

!! دنکیم یراتسرپ زونه راگنا شا هتفگ الف خرب

ارباال متسد هداتسیا رد تشپ متشاذگ لبم ی هشوگ هدز ارات شزادنا ور

مدینش ار شیادص مرس تشپ ییاج زا هک منزب اترد مدرب

!؟ نیاوخیم یزیچ -

راولش اب یتفن یبآ یکینوت دوب هداتسیا هناخزپشآ یدورو رانک مدیخرچ

نیا گنر ردقچ دوب شرس یور زونه شلا ش اما دوب شنت یلبق یگناخ

دوب شیاهمشچ گنر رطاخب دیاش دمآ یم وا هب کینوت

هتشادرب مه ار نآ شاک دنام شلا ش هب هریخ یزیر مخا اب هدارا یب مهاگن

!! دوب

منکیمن ضوع ... ونوا -
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زا ینارگن نودب متسناوتیم تساوخ یم ملد دوب هدید ار شلا ش هب مهاگن

منک یم زاب مه ار تیاهوم چیه هک مراد یم شرب مدوخ سپ میوگب شسرت

مدیسرپ دش یم هدینش تسدرود زا هک ییادص اب اما

ارچ؟ -

دش زیر هب رس

!! ماوخیمن -

ساهلا رطاخب هک دوبن اهر وا موش کیدزن وا هب هرذ هرذ دیاب هک متسنادیم

لثم یتح دریذپب میوگب هچره و دشاب تحار نم اب یردارب و رهاوخ

بلج ار شدامتعا دیاب !! دوبن مه دندوب مفارطا رد هک یرگید یاهدروم

زیل یهام لثم ات دشاب هناتسود مراتفر دیاب دیایب رانک نم اتاب مدرکیم

یمارآ ی هشاب ما هدرزآ ربخالفِلد درپن هدیسرت کشجنگ لثم ای دروخن

متفر سیورس تمس هب متروص و تسد نتسش یارب و متفگ

؟ نیروخیم ییاچ -

ما هدرکن یتفلا خم هکنیا زا هک درک ریبعت نیا ارهب فراعت نیا یمدش

؟؟ درادن یلکشم مندوب اجنیا واب تسیضار

دایب ات نک ربص تعاس مین یلو هرآ ینعی -هن...

؟! یک -

ارهب کشزپ کی شیاپ رطاخ هب میوگب وا هب یتح هک ما هدرک شومارف
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ما هدیشک اجنیا

رتکد -

هبوخ ...حملا اجنیا دایب نوا ماوخ یمن ...!! تسین -المز

و تخادنا نییاپ ار شرس مدرک هاگن شا  یکاش تروص هب مخا اب یتقو

زا زونه سپ دش مدید شتسد رد هزات هک یا هریگتسد ندرک هلا چم لوغشم

کشزپ ندمآ زا ارچ !اما دربم باسح مدربیم باال یهاگ هک ییادص و هاگن

؟! دوب ماهرپ وا زا شروظنم دوب یضاران

مدیسرپ هدرپ یب مداتسیا شیوربور هتفرگ هلصاف سیورس زا

؟ یسرت یم ماهرپ رتکد زا -وت

تفگ یمکحم ی وهن دمآ باال تعرس هب شا  هداتفا ریزرس

؟ اجنیا دایب یاوخیمن ارچ سپ -

... نوا ... بخ -

تفرگ یسفن

؟ مگب کُر -

وگب -

... یلو هیچ منودیمن هدیم شرازآ دایمن ششوخ اهر زا ماهرپ رتکد یاقآ -

! هشب تیذا اهر ماوخیمن
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! دوب هتفگ وا هب شیومع رتخد سپ

نم امش ِموناخ اهر رطاخ هب هک هرادن یطبر ام وداتهب نوا یاوعد -واالهک

هی تسین ماهرپ دایم هک یسک امود ... میریگب دیدن وماهرپ

!! تسگید کشزپ

هشیمه لثم وا اما مدرک ادیپ یبوخ سح متفگ هک ییام ی هملک زا مدوخ

دمآ ولج یمدق درکن یهجوت نیرتکچوک میاهفرح هب تبسن

مگیم طقف نم هرادن یطبر نم هب نوتندیدن ای ندید -

!! نیمه ... دینیبن اجنیا

هب یضار ناشرطاخ هب هک دنا مهم شیارب ردقنا شنایفارطا هک بوخ هچ

اجنیا دهاوخ یمن زونه منکیم سح هک نم اب ثحب رجو یتح و ندز فرح

با یمک ار میادص دور یم شیپ اجک ات منادب تساوخ یم ملد دوش یم مشاب

متفگ یدنت اب هدرب ال

! تسین ماهرپ متفگ ؟! متفگ یچ یدینش -

!! داین مه ًادعب ینعی داین متفگ منم .. مدینش -

توکس #دس_

۲۱۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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هدز رمک ارهب مناتسد مدیشک کالهفیا فوپ

متفگ االیی بدنلب مشچ

؟ مروشب ومور وتسد مرب نیدیم هزاجا -حاال

دیشخبب -

و شا هدش خرس مولظم هرهچ ات متفر سیورس تمس هب هدیخرچ عیرس

بیجع و درک یم هاگن ار نم زج هب ییاج ره تلا جخ زا هک ییاهمشچ

منیبن درک یم تخس ار ندرک تمواقم

زا هظحل ره شندید راب ود حاالاب ما؟هک هدرک رس وا یب ار تدم نیا روطچ

هک مدوب هدیمهفن هام هس نآ روطچ ؟ موش یم کالهفرت نامنیب هلصاف نیا

نآ رطاخ وهب دوب هدیزرل ملد مدوب هدرکن تداع دوب هدرکن بلج ار ما هجوت

؟؟ دوب هدش ما هناهب هک یتیمرحم هن مدزیم اپ وتسد یرود

شلا ح تیمرحم نآ اب شرارف رطاخ هب شمدید یتقو متساوخ یم روطچ

ما!! هدوب باوخ راگنا تسا هدمآ اج مدوخ حلا هکیلا ردح مریگب ار

مناوتب دیاش هک مدوب هدز باوخ ارهب مدوخ هک تسا نیا شتسرد

ساسحا نآ روز متسناوتن اما تسا هدوب تداع میوگب و منک ششومارف

!! دوش یم رتشیب مه زور ره هدوب رتشیب نم رد بوخ
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مدرک یم ساسحا مدش یمن مارآ اما مدیشاپ یم متروص هب درس بآ بترم

و دروخ رد هب یا هبرض دنز یم نوریب ترارح ما یناشیپ و اهشوگ زا

یم هک ییادص هدشما داتعم شندینش هب ما هدیمهف هک ییادص .. شیادص

نم... ملا طقف ! دشاب نم ملا طقف مهاوخ

! هریگتسد هب متخادنا ور هلوح -

" ینامب رظتنم شاک " تفگ مدوجو رد ییادص

شندید اب مدرک زاب ردار متسش ار متروص راب دنچ هرابود هک نیا زا دعب

زیچ میوگب رتهب وای مدوب هتساوخ یرگید زیچ شاک دز مکشخ یا هظحل

زاب ضحم هب دوب هداتسیا تسد رد هلوحیا رداب یور هب ...ور یرتشیب

تفرگ متمس ارهب هلوح هدروآ ارباال شرس رد ندش

! هتفیب هریگتسد زا دیاش متفگ ... دییامرفب -

ندرک کشخ نودب مدرک شهاگن طقف اما متفرگ ار هلوح گنم و جیگ

دوب هدز مکشخ اج نامه متروص

؟ هبوخ نوتلا -ح

مدرک هاگن شتروص هب

... هرآ ... هرآ -

شتسد ارهب هلوح هرابود هدرک کشخ ار متروص و تسد ما یجیگ زا کالهف

مداد

نونمم -
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نامه هرابود دمآ نوریب یتقو و تفر شقاتا تمس هب هلوح نتفرگ اب

مخا واب هدش دنلب لبم یور زا هاگآدوخان دوب هدیشوپ ار نوریب یاهسابل

دیسرپ ات درک اپ اپونآ نیا یمک مدرک شهاگن هدز رمک هب تسد

؟ هدش یزیچ -

متفگ یکاش شیاپ رسات هب هراشا اب

؟ وگب -وت

؟ دایم یکی .. نیتفگن هگم -

هدادما تسد ارزا مساوح و شوه مامت راگنا دوب هدمآ مرس رب هچ !! ایادخ

دای ارزا ما هتشاذگ مدوخ هک یرارق و فرح هک ردقنیا مرادن زکرمت ال صا

رس دوب شروضح رطاخب هک ار مراتفر زا مصرح هتفگ یدنلب هَا جیگ ما هدرب

مدرک خیلا وا

؟ یرن هار اپ نوا ور دقنیا هشیم ...حاال دایم هرآ -

!! مراذیمن نیمز هک وماتشگنا -

؟ مشچ یگب نداد باوج یاج هب مگب یزیچ هی راب هی دش -

تفگ مارآ هتفر قاتا تمس هب

هدش هرآ -

نوفیآ تمس هب گنز یادص هک مهدب ار شا یباوج رضاح باوج متساوخ
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رد ناساس ندید اب دوب یریوصت و زور هب هناخ نیا رد هک یزیچ اهنت مدناشک

متفگ دونشب هک یروط دنلب هدز ردار یوشزاب ریوصت

دموا -

تفگ هتفرگ نوریب بوچراچ ارزا شرس

هک... منوتدوخ ؟ هبوخ هک..حملا نم ندموا یچ یارب ؟! دیشخبب -

متفگ شیاپ هب هراشا اب

؟ منم هنز یم گنل هک ینوا امتح ! بخ هرآ -

مدینش ار شمارآ یادص اما دیشک لخاد هرابود ار شرس

!؟ هدزن گنل اتحاال شدوخ راگنا الق... خادب -

نیلوا درک لگ متنطیش ؟! تخادنا هکت نم هب دروآ میاهبل هب دنخبل شا هلمج

زاب همین ...رد یناهنپ دنچ ره دوب هدرک مباطخ درفم مدینش هک دوب یراب

مداد لوه ار شقاتا

؟ یدوب نم -اب

هدرک بجعت ما هدینش هکنیا زا تفگ یم شا  هتفر باال یاهوربا و زاب نامشچ

هداتسیا رد تشپ ناساس تفگ یم دروخ یرد هشیش هب هک هبرضیا تسا

متفگ یسنجدب دشاب خرس راب نیمدنچ یارب شتروص هدیزگ بل

ال راتسرپ دیاش مولعم اجک !؟زا ینز یم گنل یک وتات منیبب رازب -
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ایهن!! ینومیم خاالق شوخ منیبب متسه مدوخ شابن نارگن ... یدش مزا

ناساس متفر یم یدورو تمس هب هک ردحیلا دنلب یادص اب هدرک اهر ردار

مداد رارق بطاخم ار

!! هدرکن گنل وشدوخ وتات ...ایب هزاب رد ناج رتکد وت امرفب -

و بدا ندید دش دراو و تفگ یا هزاجا اب متسد ندرشف زا دعب و هدرک سالم

یم مبجعت ثعاب شا  هنینأمط واب مارآ تاکرح و یمداد جرخ هب هک یتکازن

؟؟ دوب ماهرپ یمیمص تسود ًاعقاو وا دش

توکس #دس_

۲۱۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ار میوزاب داتسیا یا هظحل هک مدرک شتیاده قاتا تمس هب مدوخ زا رتولج

تفگ یمارآ یادص یمدشاب هدید شنامشچ قرب رد یبیجع یداش تفرگ

؟ هترسمه ًاعقاو -
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دش رترادناج دوب متروص یور شدورو نامز زا هک یدنخبل

؟ هیک سپ تسین مرسمه هگا ؟ یچ ینعی -

مداد همادا هدیدنخ رادادص

اقآ راتفر نیا اب متفگ شاب ونم هیچ؟ نم هرابرد تینهذ وگب وشتسار -

؟! یرتدب منوا زا هک وت یشاب هنووید ماهرپ نوا قیفر دایمن تهب هناشنم

دیدنخ مه وا تخادنا نییاپ ار شا هدنمرش نامشچ

؟! نیدرکن جاودزا دوب هتفگ ماهرپ ... هخآ متشادن یروظنم دیشخبب -

بقالً یا همانسانش زونه هن یلو همرحم هتفگ تسرد و دروم نیا ًانثتسا -

؟؟ یدینشن شزا دوب مراتسرپ

تخادنا باال وربا بجعت اب هدز مرمک تشپ یتسد

؟ یدروآ شرس هچبالیی ...حاال... هکرابم ؟؟ اعقاو -

اب هرابود متشادن وا ارزا خوش نحل نیا اب یفرح نینچ ندینش راظتنا ال صا

مدیدنخ دنلب یادص

! هتشاذگ رثا بوخ ! یدوب ماهرپ رانک ًاعقاو -هن

... ادص ویب ریز هب رس اما دیدنخ مه وا
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دیرپ دوب هدموا شوه هب هزات یتقو هدروآ شرس بشید ماهرپ هک -بالور

ال صا منودیم دیشخبب ... هتفر رد شاپ یاتشگنا منک رکف دیسرت منوا قاتا وت

منودیم رتهب عفال مراد ماهرپ عفالاب هک یراک اب یلو هرادن امش راک هب یطبر

!! شغارس مرن

تفگ یدج هدش عمج شدنخبل

یرما هدب همادا مه ماهرپ هرابرد منک کمک منوتیم یلو تسین مصصخت -

فرح دیاب نوا هرابرد مسرب تموناخ حلا هب لوا رازب ... متمدخ رد دوب

مینزب

دناخرچ ییاریذپ رد یهاگن

؟ تساجک تمناخ -حاال

قاتا تمس هب تسشن ملد رد یبوخ سح داد اراس هب هک یتبسن ندینش زا

مدرک شتیاده

!! دییامرفب .. قاتا -وت

مدرک یم شسح دوب یا هقیقد دنچ هک یشوخ وزاحلا مدز رد هب یا هبرض

مدز ادص ار اراس دوب هدش رترادناج ناساس فرح واب

؟ ناج اراس -
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دراو لوا ات مدرک فراعت مدرک زاب لماک ردار تفگ یمارآ هللا ای ناساس

تشپ تسد هدیشک بقع یمک لخاد هب ندرک هاگن نودب ریز هب رس هک دوش

تساخرب دوب هتسشن تخت ی هبل هک ییاراس مندش دراو اب تشاذگ مرمک

دش لفق مرس تشپ شیاهمشچ اتخادنا نم هب یهاگن مین

زا مدرک رکف هک دش گرزب هدش درگ یدح هب شنامشچ هیناث دنچ ضرع رد

! مدرک یم شسرت نیا حلا هب یرکف تصرف رس دیاب تسا هدیسرت ناساس

یزیر وربآ هب رجنم هک وا فرط زا یتکرح زا لبق ات متشادرب ولج هب یمدق

وا هب لبق زا یتقو مدرک یمن رکف منک یفرعم ار ناساس دوش داد و غیج ای

ناساس هب یهاگن مین اب دسرتب مه زاب مراد روضح مدوخ ماو هتفگ

درگ یاهمشچ اب مدید اراس حتلا نامه رد مه ار وا هک منزب یفرح متساوخ

ار ما هجوت دشیم نییاپ باالو تدش هب هک شا هنیس درک یم شهاگن هدش

هک یدننام هآ سفن طقف هک درک زاب ناهد هدنام تام یا هظحل درک بلج

دش جراخ نآ زا دوب هدرک ریگ شا هنیس رد راگنا

ارزا تریح و کوش ات تشگرب و تفر ناشیود ره نیب یراب دنچ مهاگن

الف خرب شهاگن دزیم سفن سفن مه اراس مدناوخ ناشیود یره هرهچ

دنچ شیاهمشچ تخیرگ یمن هدنام وا یور تباث تخیرگیم نم زا هک ینامز

تهب اب هدش جراخ کوش زا وا زا رتدوز درک دصر نییاپ ارباالات ناساس راب

دز ادص کچوک مسا ارهب وا نازرل شهاگن رد هتسشن

!! ناس -اس..

وا دوب شدروخرب دوب بیجع میارب هک یزیچ اما دوب راکشآ شیادص ضغب

هدش دنت شپت ؟ دنزب ادص کچوک مان هکاب یدح رد مه ؟!نآ تخانش یم ار

هب یمک راب ره مدرکیم سح هک دیبوک یم مکحم ردقنآ دادیم مرازآ مبلق ی

زا دیابن دوب هچ زا تسشن ما یناشیپ یور یدرس قرع موش یم ترپ ولج
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وا زا بشید هک یمسا دیاش !؟ دوشیم یروآ دای زاب ارچ موش رجفنم صرح

تفرگ مهابتشا هکابوا یسک دیاش ؟! ناماس هن دوب ناساس ما هدینش

شرانک تساوخ یم شلد نم یاج هب هک یسک ؟! تسا ناساس

؟! دریگب ششوغآ رد تساوخ یم تیعضو نآ رد هک یسک ؟! تسوا دشاب

؟! دراد دوجو اعقاو ما ینهذ بیقر ؟! تشاد تقیقح ما ینهذ تاروصت مامت

 یگدنز رد یرگید صخش دوجو اب اراس هک منک رواب دیاب ؟؟ ناساس مه... نآ

؟! تسا هدش نم مرحم شا

یم اجباج ناشرفن ود ره نیب مهاگن تسشن متروص یور یندشن زاب یمخا

حضاو ار میوربور ریواصت هظحل نیا رد ارچ مروخب ناکت متسناوت یمن دش

هک وا دوش یم هدینش حضاو ردقنا امیس یادص ارچ منیب یمن

سکع رظتنم دیاب مدرک یم ناشهاگن طقف دوب هدز مکشخ ... تسین اجنیا

! هنای ما هدیمهف تسرد ممهفب ات مدنام یم ناشلمعلا

بقع یمدق جیگ دزرل یم شیاهتسد مدرک سح هک ناساس بجعت مکلا رد

یتح دیزرل یم حضاو شیادص دیخرچ رد تمس هب نم هب یهاگن اب تشاذگ

تشادن زکرمت راگنا

!! دیشخبب ...ب.. مرب دیاب ... مریم نم... -

رابنیا منکیمن شرارکت هرابود منک شهاگن توکس رد اراس لثم متسناوتن

زاب ناهد یتخس هب مقاذب مااب هدش کشخ یولگ ندرک ابرت منکیمن توکس

مدرک

؟ ینک کمک ... دوبن رارق ؟ اجک -
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۲۱۱_ تراپ _ همادا #

تشاد یحضاو ی هنعط اما دزیم فرح روز هب راگنا دوب مارآ اراس یادص

تفرگ هاگن هدنمرش هک الفوا خرب دیزرل یم وا ندب مامت ناساس الف خرب

تسا هارمه نآ اب یگنتلد مدرکیم سح هک یگریخ درکیم شهاگن هریخ اراس

منک شرواب تساوخ یمن ملد هک

!! هنک رارف ... هراد تداع ..... هرب دیرازب -

دوب هدرکن مباطخ درفم زگره دوب نم ترسح ابوا شندز فرح نحل یتح

درک هاگن اراس هب دنخبل اب توکس رد داتسیا دش فقوتم شفرح اب ناساس

گنتلد ؟ دوب گنتلد مه وا دیخرچ یم اراس تروص رد شهاگن ... شهاگن

؟؟ نم مرحم

اب درک هراشا نوریب هب مدش شنتفرگ یمن هجوتم هزات هک ییاهمشچ اب اراس

دوب شیادص رد یدایز صرح رانیا دشاب مکحم تساوخ یم ششزرل دوجو

دوب هتفر باال یمک هک

!! ورب مزاب نک... رارف ... ورب هرابود ... ورب -

تروص رد وا هاگن درکن دصر ار اراس وا دوب ناساس راتفر هب مساوح ی همه

یمن ناکت ارچ مدوب هدنام اجرد ینانیمطا هچ یارب دوب هدنام نم مرحم
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!؟ تسا هداتفا قافتا میارب مه زاب منک رواب متساوخ یمن مدروخ

دنارذگ رظن ارزا شتروص یازجا مامت ندز کلپ نودب اراس تروص هب هریخ

صرح اراس ربخالف وا تسا کشا من زا شهاگن قرب مدرک سح یتح

اراس مدوب هتفگ هک ینم روضح رد مکحم اما نییاپ ییادص اب یتقو تشادن

تفگ تسا نم رسمه

!! ابیز هتبلا ...و یدش موناخ ... دقچ ... دوب هدش گنت تارب ملد -

سک ره نابز زا هداس رهاظ هب تاملک نیا دوب شیاهمشچ هب میقتسم مهاگن

هک مداد یم ار شباوج تعرس اب نانچ دوب هدش نایب اراس هب تبسن یرگید

مناد یمن زونه هک وا!؟وا هرابرد اما دنک مامت ار شا هلمج یتح دناوتن

بوجحم و تکازن و بدا هک !؟وا دسانش یم ار اراس اجک ؟!زا تسیک

متساوخن ای متسناوتن ، متسناوتن دوب هدرک بلج ار مهجوت ادتبا زا شندوب

ای منزیم لوگ ار مدوخ !! منک رکف تسا هدمآ مرس هب هک بالیی قمع هب

!! دادن مرازآ اراس هب شا هلمج نایب نامز شهاگن

توکس #دس_

۲۱۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مهاگن مدید هک یزیچ مامت اب تفر اراس تمس هب هدرمش و هاتوک یاه مدق اب

سپ دسرتب دنارب بقع دنک فقوتم ار وا هک یتکرحره رظتنم و دوب اراس هب
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کی تفرن بقع یا هرذ مه شدوخ یتح درک شهاگن طقف مخا اب یلو دنزب

درک کیدزن شیاپ ارهب شتسد هدز وناز نیمز یور اراس  یمدق

؟ شیتفرگ هکباال هنیمه -

مرس دش تشم میاهتسد هاگآدوخان دوب هدیسرن اراس یاپ هب شتسد زونه

یم ار شدروخرب لوا دیاب دوب اراس وا مدروخن ناکت زاب اما دیشکیم ریت

مدادیم ناشن ار مدروخرب ات مدید

دمآ فرح هب هنعط هب هرابود دیشک بقع اپ اراس

!! ..ورب اجنیا ...زا مرادن زاین .. تکمک ...هب هشاب مودک -ره..

دش ثعاب هک دیشک ولج هتفرگ ار شیاپ چم شفرح هب هجوت یب ناساس

ربخالف هک اراس یادص رد هتفهن صرح الف خرب دنیشنب تخت یور اراس

هتسشن شتماق هب مدرکیم سح هک یتسس رگا دوب مارآ وا دوب شگنتلد هاگن

متفرگیم هدیدان ار دیزرلیم و تسا

مریم منکب ومراک ... هشاب -

نم یتح مادک چیه یتقو منامب اراس لمعلا سکع رظتنم متسناوت یمن رگید
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هدش کیدزن نم مرحم هب هک ؟وا تسیک وا متسناد یم دیابن دننیب یمن ار

هک دش جراخ ما هرجنح زا ییادص ناهگان ؟ دشاب کشزپ رگا یتح ؟ تسا

دشاب نم یادص توکس نآ اب دشن مرواب

! ینک کمک تسین -المز

هک دوب ناساس اما دندیخرچ متمس هب ودره یدجما نحل و دنلب یادص زا

تسا هتشادن ار شراظتنا تفگ یم شهاگن و ادص داد باوج

؟ مایب یتساوخن نیمه یارب ... هگم ؟؟ ارچ -

رت مارآ ات دریگب هلصاف اراس اتزا مدرک شدنلب شیوزاب نتفرگ اب هتفر ولج

منزب فرح تسوا یاهتسد هب ما هجوت هک حلا نیا رد متسناوت یمن موش

متفگ هنعط واب یدج هداتسیا اراس واو نیب

!! ماوخیمن هگید االن... یلو کمک یایب متساوخ مدوخ ... هرآ -

ضبقنم مکف دش ثعاب هک مرس تشپ هداتسیا یاراس هب یترسح رپ هاگن اب

یور تسد هک دورب ات دیخرچ تشاذگ بقع مدق و تفگ یمارآ ی هشاب دوش

دیاب مدیسرپ یم دیاب اما دوب تخس میارب متشاد شهگن هتشاذگ شا هناش

مدوخ تیصخش و رورغ رس هچبالیی تیمرحم کی اب مه زاب متسنادیم

!! درادن یتیمها ناشیارب ال صا مروضح ما هدید یتقو مه ما!؟نآ هدروآ
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یطابترا هچ ! یتسه یک منودب دیاب یلو ... ماوخ یمن وتکمک متفگ ؟ اجک -

؟ یراد اراس اب

تشاد درد راگنا شدنخبل درک هاگن مرس تشپ هب هرابود

! هترسمه یتفگ ... سرپب تاراس -زا

واو ضرغ یب هاگن ، مارآ راتفر رطاخب ار شطلغ و تسرد هک یتیعضو زا

حملا شا یدرسنوخ و مدوب راجفنا هب وور یبصع متسناد یمن اراس توکس

باوج یب دورب متساوخیمن دورب مهدن هزاجا ات متفر ولج درک یم رتدب ار

یادص !اب تشاذگیم رگا هتبلا منک ارهل مدوخ و موش بارخ اراس رس منامب

متفگ یدنلب

؟! مسرپیم وت زا مراد -

دناخرچ شتمس ارهب مرس اراس ضغب زا نازرل یادص

... نیسرپب نم.. -زا

ناساس هب هریخ دیکچ شا هنوگ یور دوب هدز هقلح شیاهمشچ رد هک یکشا

تفگ درکیم شهاگن توهبم هک

هشاب ساسحا یب دقنا ... هنوتیم مدآ ...هی یروطچ ؟ یتسنوت روطچ -

!؟ یمدآ ؟وت...
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زا ابوا یناراب یاهمشچ اب روطچ دش!! یمن منک لر تنک ار مدوخ متسناوتن

!! مدوب شمرحم هک نم مشچ یولج تسرد مه نآ دزیم فرح شساسحا

هکنیا هب هجوت یب مدیخرچ مشخ اب موش کیدزن وا هب مرادن هزاجا یتح اما

اب تسا هدش دوبک دایز راشف زا متسنادیم هک یتروص اب دسرتب تسا نکمم

مداد شناکت شیوزاب نتفرگ

؟ هیک نیا -

! اااضرریما ... مورآ -

داد هدز سپ هناشما یور ارزا شتسد برض هب دوب برطضم ناساس یادص

مدز

!! مسرپب شدوخ زا یتفگ یتقو نزن فرح -

هرابود هدرک رتشیب ار متسد راشف دکرت یم درد زا نآ ره مرس مدرکیم سح

مداد شناکت

هیک؟ نیا مگیم -

هب هاگن اب طقف اما دیزگ بل هدش عمج میاه هجنپ راشف درد زا شتروص

!! دیشکن بقع ار دوخ دیسرتن یتح تخیر کشا ناساس

خآ متسناوتیم شاک مدز مبلق یور یتشم هدارا یب دیشک یم ریت ما هنیس

زا ابوا شندوب اهنت و ندوب مرحم یخلا یب متسناوت یم شاک میوگب یدنلب

درگن یم ار وا ترسح اب روطنیا هک ابیز یاه مشچ نیا ارچ ... مزیرگب اجنیا
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هک تسا تخس شرواب !؟ تشاد ار یسک رگا دش ممرحم ارچ ؟! دیدن ار نم

... شمرحم مشچ شیپ هک دشاب حیقو ردقنیا امیس لثم دناوت یم مه وا

و مدیشک دایرف هداد شناکت هدش رتشیب ممشخ شهاگن زا هرابود یتقو

اب دنک میادج اراس زا درک یعس ناساس متخادنا شزوس ارهب ما هرجنح

تفگ دیشک یم ار میوزاب هک ردحیلا دنلب یادص

!! ینک یم شتیذا یراد نک... شلو -

شیاهمشچ رد متساوخ یمن منک شهاگن متساوخ یمن مدید یمن رگید ار وا

ار هاگن هس نآ سلا تفه زا شیب زا دعب زونه !! دیابن هک منیبب یزیچ

ما! هدرکن شومارف

دنیشنب شیابیز تروص یوت متشم دوب نکمم نآ ره متشادنرب اراس زا هاگن

منک لر تنک متسناوت یمن ار مشخ زا المت ضع ضابقنا

هدش گنت وت یارب شلد هک هیک ؟ شیسانشیم اجک هیک؟زا ...نیا هدب باوج -

؟ یداتفا حلا نیا هب شرطاخب هک هیک ؟

۲۱۲_ تراپ _ همادا #
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دش دیما ان نم ناتسد ندرک ادج زا هک ناساس درک نهلا میاهتسد راشف زا

مدیشک دایرف هداد شله هک دشکب بقع ار اراس هتفرگ رارق ام نیب تساوخ

!! منک یم درخ وتاتشگنا ینزب تسد شهب -

زا هک دوب ؟هک تشاد یمن رب مشچ هدش شا هریخ هنوگنیا اراس هک دوب هک وا

دنک؟هک شنوریب شا هناخ زا درک یم تأرج یتح هک دوب ؟هک دیسرت یمن وا

نم تسا گنررپ شیارب ردقنیا رگا دسرتن نم زا رگید یتح شروضح رد

؟؟ ممرحم ارچ ؟؟ منکیم هچ اجنیا

دوب مارآ و درسنوخ زونه نم الف خرب ناساس یادص

! نزب فرح نم اب نک...ایب شلو ... هشاب ... هشاب -

ی هریخ دنازوس یم ار میاهمشچ و دیشکیم هلعش منورد هک یشتآ اب زونه

ینابصع مه وا تفگیم هک ییادص اب هرابود هک مدوب اراس یکشا یاهمشچ

دز داد دوب هدش رتشیب هک یتسد راشف و هدش

... هدب نوشن نم هب وتروز !ایب هگید نک شلو -

یکما؟ ینودب یاوخ یمن هگم
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یور حلا ویب هتفر او هک مدرک اهر برض ارهب اراس یوزاب شرخآ راشف اب

تسشن شیاهوزاب یور شیاهتسد هداتفا تخت

مدز داد هتفر ولج دش ترپ هک بقع هب مدیبوک یوا هنیس تخت مکحم

؟؟ یتسه یک -

تفگ دوب اراس هب شنارگن هاگن هک ردحیلا مارآ ییادص اب

!! زرواشک ناساس -

یادص هدمآ درد هب مناتشگنا هک مکحم ردقنا متفرگ تسد ود اراب شا هقی

مشکب ار وا متسناوت یم حلا نیا اب درک رییغت شسفن

مدوب هتشگن شلا بند شاک مدوب هدماین هناخ نیا هب شاک مدزیم سفن سفن

؟؟

مداد شناکت صرح اب

شیسانشیم اجک ؟زا یراد شاهاب یتبسن هچ ؟ یشراکیچ نک!!... هاگن ونم -

؟

نمشد نم تفگ یم هک یمارآ یاه مشچ اب تشاذگ میاه تسد یور تسد

هاگن ار اراس یتقو شترسح و یگریخ هب تبسن متسناوتیمن اما متسین

دش متروص ی هریخ مشاب توافت یب درکیم

مشردارب ... مگیم یسرپب ممورآ -
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توکس #دس_

۲۱۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

؟!؟! شردارب ... متفر او هدنام تام

شکورف هیناث زا یرسک رد متینابصع مامت دش زاب مه زا متروص الت ضع

نامهم ار مخا هرابود اراس فرح اما دش لش شا هقی یور مناتسد هدرک

! مدیبسچ رت مکحم ار شا هقی رابنیا هدرک متروص

! تسین مردارب ... نوا ... تسین -

هب دوب هتسشن تخت ی هبل هداتفا ریز یرس اب مدرک شهاگن هدیشک ندرگ

راگنا دربیم رس هب یسح یب رد مدرکیم سح درکیمن هاگن ناممادک چیه

دوبن مهم شیارب نامندش هقی هب تسد یتح

یکما؟ سپ ؟ یگیم یچ -
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ردارب دیوگب ات دنامهفب اراس هب شا هلمج اب دراد یعس دیاش ؟ دوب هک اعقاو وا

تسوا

متفگ دوب هدش لفق مه یور صرح زا هک ییاهنادند اب

؟ هسانشیمن وشدوخ ردارب نوا ینعی -

یعس طقف دوب مارآ و درسنوخ مه زونه مدرکیم هاگن شیاهمشچ هب هریخ

و متاروصت هب مناوتن دش یم ثعاب ششمارآ نیا تشاد وج ندوب مارآ رد

یم اراس هب شهاگن ..؟! شهاگن ... مشاب نئمطم شلا ح نیا اب اراس یاهفرح

ارچ تشادن ار روفنم دب سح نآ شهاگن ارچ ... تسوا نارگن طقف تفگ

!؟ درکیمن متیذا شا ینارگن

اراس زا رود قاتا زا جراخ ات شمدیشک ولج صرح اب هدمآ دوخ هب یا هظحل

! مشکب فرح درسنوخ هاگن نآ زا مدوخ شور هب مناوتب شروضح نودب

ضوع وملیماف هبدالیلی زرواشک ناساس مشردارب نم ... اضرریما نک ربص -

دوب رادیاپ منم یلیماف هنرگو مدرک

رطاخب افرص درکیم منئمطم دیاب مدشن ادج وا زا اما داد ملوه بقع هب یمک

یم لوا یا هظحل هک اصوصخم منکیمن رواب متشاد وا هب لبق زا هک یدامتعا

دنک رارف تساوخ
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! همرهاوخ هدیپس ادخب ... هگید نک لو -

مان یتح هک تسیردارب روطچ ؟ هدیپس !؟ رادیاپ مدرکیم شهاگن هدش جیگ

زا ارچ ؟! تسا بناج هب قح ردقنا ارچ سپ دنادیمن تسرد مه ار شرهاوخ

زاب متسد راشف دراد رارصا تسا هابتشا هچنآ هب یتقو دساره یمن شراتفر

داد رییغت ار شیادص

! ردارب هصقان تاع -طاال

مداد همادا درک مهاگن جیگ

!! رادیاپ هن هیروبص شیلیماف ! هدیپس هن تساراس شمسا -

داد مله بقع هب یمک بناجب قح هرابود اما درک بجعت هدش تام یا هظحل

مرادیاپ ناساس نم نک رکف وت هنکیمن ضوع ور ام نیب تبسن مسا رییغت -

!! همرهاوخ رادیاپ هدیپس منوا

زاالک ناساس دش ثعاب شتوکس میتخادنا اراس هب یهاگن ودره

دنزب داد هدش جراخ شدرسنوخ

! هدیپس ماوت ؟...اب ینزیمن فرح ارچ هیچ -

دیشک غیج هدش هدنک اج زا رنف لثم اراس ناهگان
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!! هدرُم ... هدرُم رادیاپ هدیپس ... یروبص اراس ... اااراس ...!! ماااراس نم -

دوب هتشادرب شَخ راگنا هک ییادص و اراس ی هدش دوبک تروص ندید

مدش کیدزن یمدق هدیخرچ شتمس هب دش ناساس هقی ندرک اهر بجوم

هدیشک غیج زاب شیوزاب یور نتسشن زا لبق اما مدروآ باال نارگن ار متسد

دز مسپ

! نزن تسد نم ...هب بقع ورب -

تفگ صرح اب ناساس هب ور

یمهفب ؟..هک ینیبب هک یدوب اجک ... هدرم سهلا تفه ... هدرم رادیاپ هدیپس -

... هاوخدوخ ... درمان یدوب اجک ؟... ینودب ؟..هک

دش یم فیعض هتفر هتفر شیادص

! وسرت یدوب اجک ...! یدوب اجک -

سِخ یادص دش گنچ شا هنیس یولج شلا یور شتسد هداتفا تخت یور

هچبالیی مدیمهف یمن مدرک شهاگن هکوش یمدش هدینش شا هنیس زا یسِخ

مدرکیم سح منیشنب شرانک ات مدش مخ دوش یم دوبک ارچ هدمآ شرس هب

یدارا ریغ ممخا تفرگ ار میاج مندز رانک اب ناساس اما دوش یم هفخ نآ ره

تسوا شندوب کشزپ مدرکیم رکف هک یزیچ اهنت هب هظحل نیا رد یلو دوب

؟ هبوخ ...حتلا منیبب رازب -
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مرانک زا تعرس هب هرابود ناساس !! دشاب هدینشن ال صا راگنا دادن ار شباوج

رگا دش تشم میاهتسد هک تسشن اراس رانک شفیک نتشادرب دشواب در

؟ دشابن شردارب

ناساس هب مه یهاگن مین یتح دوب هدش هاتوک و نیگنس اراس یاه سفن

اب تفر بقع یتخس هب وا دیشک ولج ار دوخ ناساس هکنیا ضحم هب درکن

زارد متمس ارهب شتسد هتشاذگ اج ار ناساس ی هدز تریح ِهاگن نم هب هاگن

درک

!!.. ..نُک....مرب مکمک -

ناساس هب شترسحرپ یاه هاگن نآ اب دزیخرب ات متفرگ ار شیوزاب هناکلا م

یمن ارچ مدیمهف یمن ار شلا ح ارچ ؟؟ اتوا دشاب نم رانک دادیم حیجرت

!؟ شیاه هاگن نآ سپ دش دب شلا ح ارچ !؟ تسا ربخ هچ مدیمهف

! تسین بوخ ؟حتلا اجک -

دنکن هجوت شفرح هب شرامیب هک ینامز مدوب یرگید ماهرپ یاشامت ردحلا

مه ار شرگید یوزاب هدش مخ درک یم مهاگن رظتنم وا هب هجوت یب اراس اما

تفر دحباال زا شیب ناساس یادص راب نیلوا یارب هک دتسیاب ات متفرگ
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!! دایم دنب شسفن هراد !؟ ینکب یاوخیم راکیچ -

دنک بلط ار مکمک ینارگن اب مه دشاتوا بجوم منارگن نامشچ

کشزپ اباب مشابن شردارب ! منک شا  هنیاعم هرازب نک مکمک ؟ هگید هترسمه -

!؟ متسه هک

زا ینانیمطا سح تسا نم رسمه وا دنادیم هکنیا زا شفرح ارچ منادیمن

هب دنزب تسد وا هب متساوخ یمن زونه هکنیا اب دناشن ملد هب شندوب ردارب

دوخ هک متفرگ ار شتسد ود ره جنرآ متسشن نیمز یور اراس یوربور رابجا

داد ناکت تمحز ارهب

عییییه -ازب..ر...ب...مر...

۲۱۳_ تراپ _ همادا #

روز هب دوب هارمه راجنهان ییادص اب دوب هدش هکسکس هیبش هک شیاهسفن

هب هدش لفق کف هکاب نم خالف هب دیشک یم شیاه هیر لخاد ارهب اوه

رد یعس باتش اب اما درسنوخ ناساس مدرک یم هاگن شتسد تاکرح

حلا دوجو اب اراس یلو تشاد ار شیاه  همکد ندرک وزاب شلا نتشادرب

شردارب وا هک تسین نیا شا ینعم دوب هتفرگ مکحم ار شلا ش شدب

؟؟ تسین
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!! مشیم مگ مریم شدعب یجبآ منک تکمک رازب -

دادیمن هزاجا هک دوبک تروص نآ یارب ما ینارگن دوجو اب شا هناصلا خ هلمج

درک مرت مارآ دنزب تسد وا هب ناساس

هگن تسناوت یمن هک شندب داتفا یم مه یور هک شیاهکلپ اراس یهجوت یب

دوش لسوتم روز هب درک روبجم ار ناساس دراد

! شمنوباوخب نک کمک -

دناخرچ رد تمس ارهب مرس یدنلب یادص هک مدوب اراس ندرک اجباج ردحلا

؟ هدش یچ -

توکس #دس_

۲۱۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

اراس یاهتسد درک یعس تسا هدش دراو هک یدیدج درف هب هجوت یب ناساس

دوب اهر حاال متفرگ ار شتسدود ره چم هدارا یب هک دنک ادج شا هنیس ارزا

متفگ مکحم هک درک مهاگن دنزب تسد اراس هب وا دوبن یزاین

! رانک شکب -

هب ود هب تساجنیا نم زجب یصخش هکنیا واو هب هجوت یب هدش دراو اهر

دمآ تخت لباقم فرط

منک یم شکمک مدوخ !! نوریب دیرب ؟؟ نیدرک شراکیچ -

... لکشم ینودیم امش هگم -

هرابود اهر ، تخانش یم مه ار وا سپ دنام اهر تروص هب ناساس هاگن

دز شکشخ درک هک شهاگن اما دنک شنوریب تساوخ

... وریب دیرب متفگ -

تفر بقع یمدق هداتسیا تعرس هب هدش درگ شیاهمشچ

!!... نیییه -

؟ هیچ شلکشم ینودیم -

داد دادن یباوج هک اهر دوب هدش جراخ تهب زا رتدوز رابنیا هک دوب ناساس

دز

؟ هراد سفن یگنت ؟؟ ینووودیم -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

-هن...

راب دنچ واب دیشک نوریب اراس فیک زا ییرپسا تفر دمک تمس هب عیرس

دش رت ادص رتومک تحار یمک شندیشک سفن هک ینامز اراس ناهد رد ندز

یور ار ناساس هاگن و دیزرلیم حضاو هک ار شتسد ود تسشن تخت یور

اب نداد ژ اسام هب عورش هدرک تفچ اراس هنیس یور دوب هتشاد هگن دوخ

یتسد برض اب اما یعونصم سفنت تاکرح هب هیبش درک ناج مک یاه هبرض

رت.... دیدش

زا تسد هتسب کلپ دش مارآ اهر ندید اب اراس ی هدیسرت و ناج یب هاگن

ار شراک بترم اهر دیشک یم سفن یتخس هب اما مارآ تشادرب شا هنیس

دزیم فرح اراس اب تسد راشف اب یهاگ رهزا درک یم رارکت

.. مورآ ... منم ... تسین یزیچ ... شاب مورآ -

دنک یم لمحت اهر ار مدیدن اراس یور ناساس زا هک ینیگنس هاگن مدرک سح

شندید دعب زا مدرک سح یتح تشاد رظن ریز ار اهر تاکرح قیقد

دنزیم قرب شیاهمشچ

؟ داوخیمن ژ اسام هک یسفنت لکشم -

دز شسپ صرح اب اهر هک دنزب رانک ار اهر درک یعس شا هلمج مامتا اب

طقف !! یسفنت هن هیبصع شلکشم ؟... هشچ ینودیم یچ نک...وت ملو -

... هدرک لفق شت ال ضع یدب ژش اسام دیاب
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؟؟ ااارچ -

رد اراس قیمع و دنلب سفن یادص نامزمه درک فقوتم ار اهر شدنلب یادص

نیمز یور مدرکیم اشامت طقف کوش زا هک هدش ناج یب نم و دیچیپ قاتا

!! مدیشک یتحار سفن هداتفا

اتهب مدرک یم ناشهاگن برطضم و هداتسیا وناز یور تخت رانک تدم مامت

میاهنادند ندش لفق و یبصع راشف زا مدوب هدیدن حلا نیا اررد اراس حلا

دیشک یم ریت ما هدروخ شوج هزات یاه ناوختسا دوب هدز نوریب مندرگ گر

ارچ مدرکیم دیاب هچ میدوب اهنت رگا ؟! دشیم یچ دمآ یمن باال شسفن رگا

؟؟ دراد یلکشم نینچ متسنادیمن

متسب مشچ هتشاذگ نیمز یور ار مرمک ناشروضح هب هجوت یب هدرک مخ اپ

دوب هتشاذگن میارب یناج مدرک لمحت هک یراشافو طیارش نآ رد شندید

درک سمل ار هناشما یتسد

؟ ااضرریما یبوخ -

دوب هدش مخ متروص یور ناساس مدرک زاب مشچ

!! شاج رس مرایم حوتلا دایب اج حملا راذب ... هرآ -

! مرایب بآ تارب نک ربص -

ردحلا شندب قیمع و دوب دنلب یمدش هدینش زونه اراس یاه سفن یادص

دوب هقیقد دنچ نآ ناربج

! نیشب -
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تفرگ متمس دنخبل اراب ناویل مدز هیکت دمک وهب متفر بقع بقع هتسشن

مهاگن دنخبل اب مدیشون هعرج دنچ دوب هداتفا هرامش هب مه نم یاه سفن

مدیپوت شتسد زا یبصع و راکبلط درکیم

؟ هیچ -

دز چپ مشوگ رانک دوب درسنوخ مه زونه دز هیکت دمک هب هتسشن مرانک

...!! اااتسا هتسب شنوج هب تنوج -

دیاب اما ما هدش نئمطم دیاش مدیشک متروص یور نییاپ زاباالهب یتسد

مدینش یم

؟! یشردارب اعقاو -

تفگ دیکات اب

! مشردارب اعقاو -

درک هفاضا یراد روظنم دنخبل اب

شیلیماف یکی نیا هللا اشنا هگید الهق!!هک خادب مناخ نوا یومعرسپ -و

!! هرادیاپ زونه

.. ییوت شلا ح نیا رصقم مایم رد تتلا جخ -زا

و دوب هتسشن تخت ی هبل هک اهر هب یا هدنمرش هاگن دشاب عمج شدنخبل

تفگ دادیم ژ اسام دوب هدیباوخ ولهپ هب هک ار اراس رمک

! منم یچ... همه رصقم هرآ -
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***********

مه ارهب شناتسد هتشاذگ وناز رس جنرآ هدش مخ ولج هب تسشن لبم یور

دوب هدرک لفق

؟ یگب یاوخ یمن -

دوب شتروص یور رکفتم کی هرهچ زونه دروآ ارباال شرس ملا وس زا

؟ ویچ -

اجنیا دیاب مدوخ و دوب اراس رانک قاتا رد ملد منک ناهنپ ار مدنخبل متسناوتن

هدرک شنوریب قاتا زا یا هدننز لکش هب اهر نوچ متسشن یم شردارب رانک

هدش سفن یب یوا ریوصت بترم ات مدرک یم اررپ ملد ساوح دیاب حاال دوب

! درواین منامشچ یولج ار

نا؟ هنشت تنوخ هب هک یدرکراکیچ ؟ یدروآ ارتخد نیا رس هچبالیی هکنیا -

دیشک یدنلب سفن

مدرکن یراک چیه هک هنیا لکشم !؟ یاوخب وش هقیقد -

هک... مموناخ اهر یدرک رارف تفگ هک اراس یچ؟! ینعی -

هنابدا ییب هلمج هک دوب تسرد مدرک ثکم اهر فرح نتفگ یارب یا هظحل

منک رارکت تساراس ردارب اعقاو وا مناد یم و میحلص رد ارحاالهک یوا

دروآ فرح ارهب وا مثکم
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!! یدوب سلا هُن هک هدشیا بارخ نومه وشمگ وشاپ تفگ -

یوت دنک شنوریب قاتا زا تساوخ یم یتقو اهر هک یا هلمج نامه اقیقد

دروآ نابز ارهب دیبوک شتروص

متفگ ترارشاب

۲۱۴_ تراپ _ همادا #

! یدرک شوگ مقیقد و بوخ هچ -

دز هیکت لبم هب

! مرادن هلصوح نک لو -

مداد شک ار مدنخبل

دیاش نم شیپ تعاس کی تینابصع زا هجرد نوا هب یسرب دیاب -

!! مدرک تلو

تفگ بجعت اب هدرک زاب ار شا هتسب نامشچ

؟ ینک یم تالیف یراد -

یلیخ نم یاه تالیف مدرکن یراک چیه زونه !؟... یاوخب وشقیقد -

ردارب تالیف مگیمن انیا !!...هب هنیگمهس
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توکس #دس_

۲۱۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یارب درادن یشوخ حلا تفگیم شنیگمغ یاهمشچ و مهرد تروص هکنیا اب

دیدنخ دنلب یادص هکاب مدید راب نیلوا

!! هتفگ ماهرپ منودیم ... هرآ -

؟ یرب یشیمن اپ لبم هب یدیبسچ ارچ -حاال

؟ ینک یم منوریب یراد -

؟ یرادن ارچ وت هراد هلجع هشیمه ماهرپ یلو -هن...

شراتسرپ سرت زا هک هقاتا نوا وت مضیرم ...االنهی مراد شتقو هب منم -

هک دعب هنک کرت ورگنَس منک ربص دیاب مشب کیدزن شهب منک یمن تأرج

!! مرب مداد ماجنا ومراک

میداتفا هدنخ هب داد شتبسن اهر هب هک یسرت ی هملک زا ود ره

رب شسپ زا موناخ اهر ینعی مدید هک یزیچ ...زا ورب تحار یخلا اب وشاپ -

!! نمَهاب سهلا دنچ هشاب یچ !ره دایم

؟ یچ شاپ -
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! یرارف ماهرپ نوا غارس مرب مروبجم زاب هگید ونوا -

؟ ماهرپ غارس یرب یاوخیم وت تساجنیا شردارب -

یخلا خب مدادن هزاجا هک دوب قاتا رد مراتفر هب شا هنعط مدیمهف بوخ

متفگ مخا اب دنزب تسد اراس هب شندوب مرحمان

! هردارب نم یارب ماهرپ ینود یمن -

درک مخا مه وا

؟ یراد لوبق یردارب هب اعقاو وماهرپ نوا !حاال تسین هک اراس ردارب هشاب -

؟ دوبن نیا حملا شرطاخب هک متشادن -

دز میادص طاتحم قاتا رد هب یهاگن اب هدرک یثکم تخادنا هناشیاباال

؟ ااضرریما -

مناج -

منزب فرح اراس دیشخبب ... دیپس اب نم نوریب ششکب یروج هی وشاپ -

مدش یدج هدش هدنز ممشچ شیپ سفن یب یاراس ریوصت

تارب مدوخ دعب ششیپ یرب عفال وت مرازیمن نم نوریب دایب مشدوخ هگا -

!! ًارمع منک؟ شروج

!حاال اینَم رهاوخ رانک یک زا یلا عبانج مدب ریگ دیاب نم راگنا اارچ؟... -

!! رادنرب رود مگیمن یچیه
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هتسنادن و دمآ یم فرح هب رگنلت کی اب دیاش مدیشک ولج ار مدوخ یمک

میارب بقالمه اراس ییاهنت رطاخب دیاش هک ییاهزیچ مدیمهف یم ار میاه

متشادن شنتفرگ هلصاف واو توکس اب شندیمهف یارب یهار اما دوب لا وس

ی هتفگ وهب دنادیمن ار شرهاوخ مان یتح هک ردارب کی دوجو حاالاب یلو

...!؟ مدوب هدش رت جیگ هدش رتشیب اه هتسنادن نآ تسا هدوبن سلا هُن اهر

مولعم و هیچ شرهاوخ مسا هنودیمن یتح هک یردارب نم رظن !هب نیبب -

هُن کیدزن هزات ... هدب شلا وح هیشتآ دقنا شرهاوخ هک هدرک راکیچ تسین

!؟ اااه هدب ریگ دعب هنک تباث وشیردارب لوا هرتهب ... هدوبن سملا

داد باوج هناراکبلط ینحل ووااب مدیسرپ یلا وس

ارچ ؟ ییاجنیا روطچ ممهفب مدرکن تصرف زونه هک ییوت وت؟هب -هب

؟؟ یمرحم

مگیم تهب مدوخ سرپب یتساوخ متقو ...ره اراس هن!...هب هک همولعم -

!! ماجنیا روطچ

هکنیا دنادب دهاوخب هک متشاد ار شراظتنا میدش جراخ قاتا زا هک ینامز زا

مک شرهاوخ دروم رد شتیلوئسم و یردارب زا یزیچ تسا هدوبن ساهلا

دنکیمن

نم ار...و شیاهلا وس همه دیسرپ هک دیشکن لوط هقیقد دنچ زا رتشیب
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شرطاخب ردقچ و دوشیم هچ متسنادیم هکنیا اب مداد ار شباوج هناقداص

مامت مدرک شتآ ی هروک کی هب لیدبت ار وا اما دیآ یم شوج هب شنوخ

متفگ ... مدوخ یارب یتح یرابجا تیمرحم ات تکرش نآ زا متفگ ار تایئزج

فرح یتح ای دنکن داجیا یمهافت ءوس و دنامن شیارب یمهبم ی هتکن ات

رارق عاعشلا تحت ار تسا هدیدن ساهلا هک ییاراس هب تبسن شرظن میاه

نم!! لثم تسرد تسا ردارب کی مه وا دشاب هچ ره دهدن

نیرتشیب درک یم رارکت مارآ صرح ارزا متاملک زا یضعب هک دوب مساوح

هب شزاین و دبمیلا تیعضو رطاخ هب متفگ هک دوب نیا دز ششتآ هک یزیچ

کشزپ کی شردارب منیبیم حاال هک ردحیلا تسا هتفریذپ ار تیمرحم راک

دراد یبوخ میلا عضو و تسا

هتشادن نم ارزا یراتفر نیچمه راظتنا ینعی داد میاهفرح هب هک یباوج

! تسا

؟حاال ینک یم هدافتسا ءوس یراد ووتاالن درک دامتعا !! یگداس نیمه -هب

ایهن؟؟ یماهرپ تسود وت منک کش دیاب نم

ماهرپ هب تبسن هک یدامتعا رطاخب شندز فرح میقتسم ریغ زا هکنیا اب

مدرک یعس و درب نیب ارزا ماهرپ ی هرابرد شا یلبق ی هلمج دب سح تشاد

دشن اما مشاب مارآ وا هب هیبش نامرادید لیاوا لثم تدم مامت

؟ هدافتسا ءوس یگیم هک یدیمهفن وشاجک -

وت... یلو داوخ یمن شدوخ هیچ؟ سپ تسین هدافتسا ءوس هگا -

یعنام دیاش هک متفرگ شراتفر هکاب یسح زا راکبلط ینحل اما تقادص اب
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متفگ یرارف یاراس و نم نیب دیشاب

نوچ ینک تالیف وشیپ تعاس هی ینوتب ارمع هکنیا لوا ! ناساس نک سب -

ِدعب نم !!ود! کی نیا یشراکیچ یگب لوا نومه یتساوخیم دوب تقح

شلا بند دقچ ... مدیشک یچ یمهفیمن مدرک شادیپ ور اراس هام کی زا رتشیب

!! هدش دب شلا ح راب ود شمدید هک هدشن تعاس ۲۴ زونه ...االمن متشگ

یگب مهب ینک یم یعس یراد هگا سپ متسشن وت رانک مدوخ ِقاتا وت مبلق

رارق ... مدموین تحار نودب مرب مشکب ومار هک ینک مینابصع ات یدرمان

!! منک خیلا ور نودیم تسین رارق منک شلو و مرب یگداس نیا هب تسین

مداتسیا شیور هب ور

!! یلیخ ... همهم یلیخ نم یارب اراس ؟ شردارب نک!.. هاگن نم هب بوخ -

!؟ منک یمن رارف وت لثم .. منکیمن شلو

۲۱۵_ تراپ _ همادا #

یواو هرابرد زیچ چیه یتقو مدز ار فرح نیا ارچ دش هچ مناد یمن

هک دوب یفرح اما مدرک شتواضق یتحار نیا هب روطچ مناد یمن شا  هتشذگ

مریگب شسپ متسناوت یمن رگید و دوب هدش جراخ مناهد زا

شیاج زا ما هتخادنا شمشچ ارزا مدوخ تفگ یم شفساتم نامشچ

متفگ فساتم درک دس ار شهار هک تساخرب

... تفر رد منهد زا متشادن یروظنم نک... ربص -
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تفر قاتا تمس هب هدز مرانک

ومولج یراد تارج منزب فرح شدوخ اب ماوخ یم .. شمنیبب ماوخ یم -

!! شمرحم ریگب

... اسیاو -

تشگرب هک دوب شا هناش یور متسد

!! هشب دب شلا ح هرابود هگا مریگیم حوتلا ...دب یلو مریگ یمن وتولج -

!! وورپ -

*******

توکس #دس_

۲۱۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

اراس) )

مدرک یم تیور ار مدوخ ما هناخ یمیدق نویزیولت هایس ی هحفص هب هریخ

تکاس ما هناخ هرخ باال زور ود زا دعب متشاذگ زیم یور شمارآ اررد میاهاپ
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مدوخ و مدش هناخ دراو دب حلا نآ هکاب سحن بش نآ زا تسا هدش

شمدیدن هرابود ات ارچ تسا ریگرد منهذ ما هدروآ هناخما ارهب نارماک

ممشچ ولج هک یریوصت االن؟! نیمه یتح نآ!؟ زا دعب یتح !؟ مدیمهفن

!؟ منیبب تفگ هک ار ریوصت نآ مناوت یمن ارچ وا!؟ هن تسا ناماس تسا

ارچ دوبن ناماس رگا دهدیمن ار شا هزاجا مراد مدوجو رد هک یسرت راگنا

ناماس مدب ردحلا مدرکیم رکف ارچ مدیسرپن اهر زا ارچ ؟؟ دوب نما ردقنا

؟ تسا هتفر و هدمآ

چیه ووا مشاب هدرک اضرریما و مدوخ اب یراک نینچ هک دوش یمن مرواب

تشاد یدایز یاه تینطیش رخآ یاهزور هک ؟!وا دهدن ناشن یلمعلا سکع

ناماس هکنیا دوب شنتفر زا دعب اهر ی هتفگ نامه درک منئمطم هک یزیچ اهنت

!! متسه اجک دنادیمن زونه

زا مه زور کی دنک ادیپ ار مسردآ مدرکیمن مه ار شرکف منکچ منادیمن

هتشذگن دریگب سردآ اهر وزا دمهفب ناماس رگا هکنیا ی هرابرد ما ینارگن

دمآ ما هناخ هب هک دوب

ریگرد اهنت هن دوشیمن متخ هرهلد و سرت نیمه هب طقف ما ینهذ یاهیریگرد

هتسناوتن زونه متسه مه اهر و ناساس تیعضو ریگرد هک شیاهراتفر واو

ونآ منک مضه تسا هدرک ادیپ ارم هنوگچ هکنیا و اضرریما روضح مدوب

یمسج دب حلا نآ ما!!هکاب هدروآ دوجو هب ماهوا رد بش نآ هک یتحاضف

! مدید ار ناساس مدیشک یمن رگید هک

هک هتفگما مه اهر هب منزب فرح ابوا مهاوخ یمن ارچ مناد یمن مه زونه
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ارچ ؟ هتفر ارچ دهد حیضوت هکنیا رگم تسا هدید ار وا دیوگب یسک هب دیابن

و راظتنا هب هجوت نودب ووا میا هدوب شنارگن میا هدوب شرظتنم سلا هُن

هب هک ینامز نتفر زا لبق یتح تسا هدیسر شا  یگدنز هب نامیاه ینارگن

تبحص ی هناهب اتهب درک نوریب ار اهر اضرریما کمک و دایرف و داد روز

مدرکن مه شهاگن دنک  هنیاعم دوب هدید برض طقف هک ار میاپ تشگنا ندرک

وا ندرگ ارهب تاقافتا همه مناوت یم هک مشاب هدرک ادیپ یرصقم راگنا

! مزادنایب

وا رگا دوب هتفرن رگا هک دش یم رارکت مرس رد بترم مدید ار وا هک یا هظحل

دش!؟ات یمن دوبان ما یگدنز دمآ یمن مرس هب بالیی نینچ دیاش متشاد ار

شش زابتال مه زورید شمتشاذگ باوج ویب تفرگ سامت راب نیدنچ بش

شیارب مه ردار دمآ رد تشپ ات یتقو هک مدادن ار شباوج اهنت هن اما درک ار

فرح مه اب رگا هک دناسر اضرریما طسوت ار شماغیپ هک ییاج ات مدرکن زاب

دروآ یم رد اهر رس ناتسرامیب اررد شا تالیف مینکن تبحص و مینزن

نآ هک مراد دایب تسا طسو ماهرپ رتکد یاپ ًامتح دروم نیا رد هک مناد یم

اهر زونه ناساس هک مناد یم مه ار نیا اما درک دروخرب اهر اب هنوگچ بش

یم لا بند ار اهر دوب اجنیا هک یتعاس نامه رد شیاهمشچ دراد تسود ار

شدوخ ًامتح دنک تیذا ار وا هک دنک عناق ار شدوخ دشاب هتسناوت ورگا درک

هب تسا روبجم هدش هناوید اهر یندشن زاب یاه مخا و یلحم یب زا

دشاب مدوخ ناماد هب تسد شرطاخ

منک ندمآ هاتوک هب یضار ار اضرریما هنوگچ هکنیا وس کی مراکفا همه

میارب ار راک ناساس اب شبوخ ی هطبار وحاال دوب گرزب لضعم کی میارب

یتسود طسوت دیاش دسانشیم اجک ارزا وا منادیمن تسا هدرک رت تخس
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؟؟ تسا هدش انشآ ابوا ماهرپ رتکد اب شا

بیجع میارب نیا و دنراد ار رگیدکی یاوه هدشما هجوتم زور ود نیا رد

ما یگدنز رد وا ندوب زا ناماس و ناساس ینامز رگا مدرک یم رکف تسا

حاال یلو دنامن میارب وربآ و مور ورف نیمز رد تلا جخ زا دیاب دنوش علطم

زا یتح و هداتفین یقافتا ال صا راگنا تسا هدرک دروخرب یروط ناساس

تسا لا حشوخ وا روضح

... متفگ دنک یمن میادیپ هکنیا زا نانیمطا و تراسج یلک هکاب ییوا

هغیص و تسیمارتحا لباق مدآ میارب متفگ مسرت یمن وا زا هک مداد نانیمطا

شوگ شفرح وهب مدرگیمن رب متفگ ما هتفریذپ وا هب دامتعا رطاخ ارهب

قح وحاال هدرک میادیپ دب تخب وزا منک ربص مناوت یم نوچ منک یمن

ینک ربص دیاب و یمدنک تیادیپ هتفگما دیوگ یم بناج

راک زا فرح هرابود فاصوا نیا هکاب ملا حشوخ ردقچ دنادیم ادخ طقف

هدرک شراب هک یا هکیت زا دعب هک تسه درم ردقنآ و هدزن ار شرتفد رد ندرک

یتقو هک تسا تسرد تسا هدشن هناخما دراو طاالع نودب زگره رگید ما

میارب موش یمن ریگلفاغ زاب هک نیمه اما دریگ یمن مه هزاجا دیایب دهاوخیم

تسیفاک

اب تخیر مه ارهب مراکفا هتشر مدرک یم یزاب نآ هکاب متسد یشوگ شزرل

مان ندید زا متفرگ متروص یولج ار نآ تسا ناساس هرابود هکنیا هب رکف

دشاب رد تشپ هکنیا سرت زا اما داتفا مرس هب ندادن باوج سوه اضرریما

ندش دراو ربخ یب عورش دوشب هدش شا ینارگن ثعاب ندنام باوج ویب

مدرک سالم مارآ هدرک لصو ار سامت ، شا هرابود
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دش هدینش فرط نآ زا شا  یکاش یادص

!؟ یداد باوج بجع -سالم.هچ

! مداد باوج ... نیتفرگ سامت راب هک...ره نم -

تفگ هنادنمزوریپ ییادص اب

۲۱۶_ تراپ _ همادا #

یاهسامت مروظنم ؟!... مدرک تادیپ حاالهک یدن باوج یتسنوتیم هگم -

وا نماد هب تسد ناساس سپ ؟ یدیمن وشباوج ارچ !! مووناخ دوب ناساس

اب نوچ تسین تحاران نم یگدنز رد وا روضح زا نیمه یارب دیاش دوب هدش

شلوا هلمج زا یصرح دنک هدافتسا شکمک زا دناوتیم و تسا تسود وا

متفگ

داوخ یمن ملد نوچ -

! هشیم نارگن هتردارب نوا یچ! ینعی -هع..

مدش راکبلط

؟ همردارب تسنودیمن ؟ دوب اجک هتشذگ سلا هن همردارب هدیمهف هزات -

توکس #دس_
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۲۱۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یدرک داد و غیج ردقنیا هعفد نوا ایهن! یمهفب ات ینزب فرح شاهاب دیاب -

تفر هدزن فرح هک

مدرک توکس

؟ یدش کاســت هیچ؟ -

متفگ دسرب رظن هب سفن هب دامتعا واب یدج مدرک یم یعس هک ییادص اب

نار؟ ماکــ یاقآ منکب یشهاوخ هی نوتزا منوتیم -

اما مدوب لدود مفرح ندروآ نابز هب زا دوب هدرک توکس هک دوب حاالوا

دوب المز شنتفگ

ـــد! ینکن تلا خد نم یگدنز لئاسم وت هگید ...! ًافطل -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

تفگ یتقو دروخیم صرح مدیمهف یم اما دوب هدمآ نییاپ شیادص نت

ید؟ بــ همادا راتفر نیا هب یهاوخ یم یک -ات

هُن نیا هتخس ردقنا یربخ یب زور دنچ نوا یارب حاالهک همهفب هک یتقو -ات

!؟ هدوب یچ ام یارب سلا

زا تیگدنز لئاسم ینک رکف یاوخیم یک !...ات دوبن ناساس هرابرد مروظنم -

هب ینزب وتدوخ راب ره یاوخیم یک ــی؟ات نم مرحم یتقو تسادج نم

ید؟ نببــ عمج ونم ُنارماک یگب و یشب ینابصع ــی؟ای مهفن

!هبتالیف هدمآ تالیف یارب دیاش مدرک یم رکف مک دنچ ره دصرد دنچ زونه

باوج ویب نتفرگ هلصاف !هبتالیف شراک تساوخرد هب یهجوت یب

دای اتهب دوش کیدزن دنک یم یعس و دیآ یم دمع زا شیاهسامت نتشاذگ

ار یزیچ تشاد امسر !اما تسا نم مرحم و دنک یمن خسف ار هغیص مروایب

مونشب متساوخ یمن نم هک درک یم عاالم

تحارص نیا هب هن اما مدوب هدرک شسح شا  ینفلت یاه فرح رد بقالًمه

نیا هک یبوخ ساسحا رطاخ هب طقف مناوت یمن مدرک یم شرود دیاب

رت گنرمک وا هب تبسن ار سرت ونآ هدز هناوج ملد رد منک یم سح اهزور

 هرابرد مهاوخب و مشکب راظتنا ، مشاب شنارگن دوش یم ثعاب یتح هک هدرک

مشکب بوشآ ارهب شا  یگدنز هتخادنا رسدرد ارهب وا منادب رتشیب شا

مداد ار شباوج کشخ و درس دیزرل تفگ هک یمرحم نآ زا مبلق هکنآ اب
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هب یزیچ ار امش مرادن مه دای !هب نارماک یاقآ تسادج نوچ منک یم رکف -

ـــه؟ تسرد ! مشاب هدز ادص نارماک یاقآ زج

دوب هدرک روسج ردقنا ار وا یزیچ هچ دنک ناهنپ ار شصرح درکن یعس رگید

ــنا؟ ساس اب یتسود ؟

هرو؟ طچـــ ؟ ینک ادص منک یم یراکی هیروجنیا !...حاالهک هشاب -

لیوحت مشخ رپزا هتبلا یدجرتو بتارم هب یباوج و مدوب هتفگ یدج

 ینامدوخ شنحل مدرک تبحص ابوا ینفلت سامت قیرط زا هک راب ره متفرگ

هک ما هدیمهف ار نیا تفرگ یم رارق میوربور هک دوب یتقو رتزا تحار رتو

ما هدرک دس ار شهار راب ره اما دوش رتکیدزن نم هب قیرط نیا زا دراد یعس

درک... یم تحار ار نامیودره و تسوا دوخ رطاخ هب تسناد یم شاک

کرت یلیخ اهزور نیا هک نم لد یارب اهنت هن دوش رید هک دنکن یراک شاک

... شدوخ لد یارب هکلب هتشادرب

حاالهک هرتهب نم ندز فرح عون یور ندرک فرص تقو یاج هب مرظن -هب

هکاب یمود رارق رس متشاذگ رارق نوتردام اب نوچ دیدنومن نوملوا رارق رس

؟ هرو طچــ ـد؟ ینومب متشاذگ نوتدوخ

مه نم نفلت تشپ دش یم ینامدوخ هک وا لثم هک مدیمهف یم مه مدوخ
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متشاد یرتمک بارطضا و مدوب رت تحار ندز فرح رد

! ینک ربص دیاب و مدرک تادیپ منومه رس اقیقد -

منک؟ عطق دیرادن یرما هگا . هبوخ -

هچ سامت عطق کی اب هکنیا مروایب شدای ارهب یزیچ ما هلمج اب مدرک یعس

مدش قفوم مدیمهف شدنلب یادص نت زا دروآ مرس هب بالیی

لاــت! بند مایم مراد وش هدامآ هبوخ -حاالهک

اار؟ -چـــ

ره تیلبق راک زا میریم مشلبق !؟ هتفرن هک تدای راکرس یایب هرارق نوچ -

! یدب افتسا تسه هک یچ

ار مشاب وا رانک تقو مامت و مادم دوش ثعاب هک نیا متساوخیمن ار نیا

مدرب ارباال میادص مه نم راچان هب متساوخیمن

منک... یم ربص طقف نم سپ ! دوب ندرک ربص نومرارق دیتفگ نوتدوخ -

ـــن! یمه

ات تتیلوئسم متفگ هک!؟ هتدای ! مگیم نم هک یشور هب یلو بخ.. هرآ -

شـو! هدامآ دوز ... ینک راکیچ مگیم نم سپ هنم اب تیمرحم نیا نایاپ

مدز شیادص یکاش
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! ماکـنار یاقآ -

تفگ دیدنخیم هک یمارآ یادص اب شیپ هظحل دنچ سکع اقیقد

تقونوا نارماک هن ماضرریما وت یارب نم ... ییایب رانک ماهاب ریگب دای -

هنکیم ترتکیدزن هک وتندیگنج نم ـه! تبلا ... مدموا رانک تاهاب منم دیاش

! مراد تسود رتشیب یزاب یم مشرخآ

طقف ـــمدز؟ لوگ مدنام تام درک عطق یظفاحادخ نودب شا هلمج نایاپ اب

بنــدو؟! ینابصع منزب فرح هکابوا دنک ثحب رجو تساوخیم

ارچ دوش کیدزن نم هب ینفلت یاهسامت اب دراد یعس مدوب هدیمهف هک مدوخ

؟ مداد وا ارهب شتصرف

مروصت زا شمدز یم دروخ یم هک ییاج وات دوب مکیدزن تساوخیم ملد

متفر او یا هظحل

" شینزب یاوخیم هک یشب شکیدزن یراد وشتارج وت هگم هخآ "

متفر هناخزپشآ تمس هب هتفگ یدنلب هَا

تسود ار مندیگنج حاالهک متفرگ یا هزات میمصت دز ملوگ هکنیا هب رکف اب
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مدش یم دراو شهاوخ رد زا رگا دیاش منک ضوع ار ما هلباقم هار دیاب دراد

وا مندمآ هاتوک زا هک دوشن سکع رب هک دشاب مساوح دیاب هتبلا تفریذپ یم

! دوش رتدنلب

۲۱۷_ تراپ _ همادا #

ورس رد یرییغت نیرتکچوک نودب هدرک هدامآ ار یوا عالهق دروم شونمد

یم مرس یور یزیچ شدورو زا لبق امتح هک هتبلا مدنام شرظتنم معضو

ناهنپ نارگن ات تسا هدید هک درک دزشوگ شدوخ هک ییاهوم و متخادنا

هک مدیمهف لوا زور و منادیم هکنیا اب مدناشوپ یم ار مشابن شندرک

منادیم مهدب ار شا هزاجا مناوتیمن اما دوشیم تحاران متسد زا شرطاخب

تشاد هک یدش و دمآ رطاخ هب زور دنچ نیا !رد دنکیم شرت کیدزن هک

مشوپب لزنم سابل دراد رارصا حاالهک هک دوب میاهسابل هب مساوح هشیمه

وا زا یدب هاگن زگره هکنآ اب دشاب داشگ و دنلب یفاک ی هزادنا هب میاهسابل

تداع یتحار نیا هب وا وهن مدوخ هن مهاوخیمن اما ما هدیدن مدوخ یور

! مینک

توکس #دس_

۲۱۸_ تراپ #
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ماو هدز تلا جخ داد خر مبارخ حلا نآ رد بش نآ هک یقافتا یروآدای زا

دوش ورهبور یدب تیعضو اب مدش وا کمک دنمزاین هرابود رگا مهاوخ یمن

نآ یور اهر مان ندید اب دیشک شتمس ارهب مهاگن نفلت گنز هرابود یادص

رطاخ هب دورب راک رس تساوخ یم یتقو زور ود نیا مدیدنخ یخلا یب

و دنا هدرک شدیدهت لوپمآ هکاب دوب یکدوک هب هیبش ناساس روضح

مدرک لصو ار سامت دنخبل اب دنربب کشزپ بطم ارهب وا روز هب دنهاوخیم

... -سالمااا

هتشاد اضرریما اب رادید زا لبق ینیشنلد یوگتفگ ات مدرک االیی بدنلب سالم

هدرک لوه نحل و هدیسرت یادص اما مروآ تسد ارهب رناژیالمز هک مشاب

درک مریگلفاغ شا

؟ ییا جکــ ؟ اراس یبوخ -سالم.

درک تیارس مه نم هب وا سرت عبطب
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؟؟ هدش یزیچ ... هنوخ -

! تلا بند مایم وش هدامآ یلو -هن..هن..

شــهد؟ یچ ؟ ارچ -

ـــم! گیم مایم وش هدامآ -

! اجنیا دایم هراد اضرریما ... هشیمن -

-چـــی؟؟

؟ هدش یچ اهر هتچ -

نوریب میرب تسین الالمز صا دیاش تسه نوا دش..حاالهک بوخ .. هبوخ -

! هشاب نوا هرتهب راد شهگن

؟! نزب فرح تسرد اهر هدش یچ -

!؟ منک شراکیچ منودیمن هک.. مدرک یراک هی ..نم یچیه -

؟ یدرک راکیچ -

دش!؟ یچ مدیمهفن درک متیذا یلیخ دوبن یدمع ادخ -هب

شــهد؟ یچ یگب حضاو هشیم -

ــا! جنوا دایم هراد ناساس -

ـــی؟ لوه ردقنا ارچ وت دایب بخ -

هراد ناساس هک ــه؟ابحیلا شاب راد شهگن ور اضرریما امتح ... مگیم -

هــاا؟ هشاب اجنوا درم هی هرتهب
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ـــه؟ گم هدش یچ ؟ حیلا هچ ااد! -ایخـــ

طقف .. یچیه .. یچیه -

-هرـــاا...!

مدز ادص ار شمان هدیشک دایرف

ردقچ ینودیم تدوخ .. مدب شرازآ متساوخ یمن ادخ ..هب هشاب .. هشاب -

! ندیمهف ناتسرامیب وت همه هنکیمن ملو هزور هس یلو...ود ! همهم مارب

ماگن یروج هی نسرپیم نم زا وشلا ح همه مریم اج ره هتشاذن مارب وربآ

هی دش نوماوعد شقاتا وت مزورما .... مزورما ! مشنز نم راگنا ننکیم

! متفگ شهب و دیابن هک ییازیچ منم منم... تفگ ییازیچ

-هرــا!

دیابن تفگ هک ییاهزیچ هآ..زا کی هب هیبش دوب سفن کی هب هیبش میادص

دیسریم منهذ هب زیچ کی اهنت تفگیم

هدموا هزور دنچ ... هشب یروطنیا متساوخ یمن ... ااراس دوب شدوخ ریصقت -

وت هب هدرک هلیپ هسرپ یمن سک چیه و زیچ چیه زا هک هدشن لا وس وت یارب

! تسین هگید ومع... ... تاباب تسنود یمن یتح ؟!

هرــا؟ یدرک راکیچ -

!؟ هنک شمورآ هناوتب دیاش ؟ هشاب .. هشاب اجنوا اضرریما رازب -

مرس رب هچ دنتسناد یم هک یناسک هب رفن کی هکنیا روصت زا مدرک لوه

هب تسشن ملد هب یقیمع ومغ یسک یب ساسحا مدیسرت هدش هفاضا هدمآ

یگدنز شمارآ رد مناوت یمن منک یم یعس ردقچره ارچ مداتفا سفن سفن
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!؟ منک

شهب یچ نم زا ...وت همهفب مه اضرریما طسو نیا چــی؟ هک هنک شمورآ -

ــی؟ تفگ

.. یچیه -

یمــداا! دنب هراد مسفن ... هگید وگب -

! شاب مورآ .. هشاب .. هشاب -

ــی؟ تفگ یچ -

و نوریب دیرپ قاتا زا مدب همادا دادن هزاجا ال صا ... هلمج هی طقف ... طقف -

وشهار دش شادیپ اجک زا منودیمن ! وماهرپ رتکد نوا هدب ریخ ادخ ... تفر

مایپ شهب ! شدوخ نیشام وت شدرب نوشک نوشک دید هک وشلا درک...ح دس

! مسر یم رتدوز نم امتح هنک.. شلطعم مداد

منکیم شومارف حملا نیا اب درکیم رکف اعقاو دنک ضوع ار فرح تساوخیم

بــدو؟ یچ ... یگیم هک هلمجیا هی نوا ؟... یتفگ یچ -چــی؟!...

مه اضرریما ًاب ال صا یاوخیم تسین افرح نیا تقو حاال اراس نک لو -

هــا؟! شابن هنوخ وت نوریب ورب

هب هک یسفن اب مه نآ متشاد غارس دوخ زا هک دوب ییادص نیرت دنلب میادص

دوب هداتفا هرامش

ــاا!؟ هر یتفگ یچ -
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نم... اراس... -

دیشک یقیمع سفن دش یم صخشم شیادص زا نیا و دوب هدز تلا جخ

تفگ تس؟ ینـــ اباب هگم ؟ هدرُم ناماس هگم ؟ هدوب راتسرپ ارچ اراس تفگ -

مینابصع دوب شدوخ ریصقت ادخ ...!هب مرهاوخ هک متریغ یب نم... هگم

هب یسکات یدنومیم یدوب درم هگا هگا.. ... متفگ ... متفگ منم منم... درک

! هشابن اهنت تاباب توف زا دعب ...ات هنکن یزارد تسد ... ترهاوخ

ن...هرـــاا! یهـــــ -

نابز و راتفر نآ رطاخ هب هک ؟وا دوب هتفگ هچ متفگ یتهب رپ اما مارآ نیه

؟ دوب هداد او روطنیا ناساس یوربور ارچ دوب نم رانک شمکحم و صرق

مد نیلاـــ

تینابصع هکنیا رطاخ ...هب طقف ؟ ینکب یراک نیچمه ... دیاب ارچ ارچ!؟... -

؟ یرآ رد وشصرح هکنیا یارب ... طقف ؟هرآ؟... ینک تالیف یتساوخ درک؟

مــن؟ نوج هب یتخادنا یدز ششیتآ

مداد همادا نازرل منک یم سح ار هعجاف قمع وحاال مدز ار میاهفرح

سلا... دنچ زا دعب تسه تساوح ــم؟ نک شراکیچ نم.. ... دایم ... هراد -

.. دیدرک وراک نیمه مناماس اب تسه تساوح ... مدش وربور ماردارب اب روطچ

ن..! ـــــــ یه و..... نیدز ششیتآ
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؟ اراس دش یچ -

مدش هدنک اج زا هدیسرت گنز یادص زا

! ننز یم -رد...رد

دیسرپ هدیسرت

تس؟ ینـــ هک ناساس -

توکس #دس_

۲۱۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ریوصت یوت اضرریما ندید زا متفر نفیآ تمس هب نازرل و مارآ یاه مدق اب

هب بش نآ هک یتحاضف رطاخب اهر اب زور دنچ نیا رد مدیشک یتحار سفن

میدرک یمن شیادص نارماک رگید ما هدروآ راب
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! تساضرریما -

مایم االن منم هبوخ -

و دسرب ناساس و دشاب وا هکنیا روصت متشادن ردار ندرک زاب تأرج

درک خیس منت هب وم دیوگب دیابن هک ییاهزیچ

-هرــا!؟

مایم مراد نک عطق ؟ هیچ -

... ناساس هگا... هگا... هشابن اضرریما .. تسین رتهب -

دیپوت

! هربیمن هک وشرهاوخ یوربآ ... هنووید هتردارب نوا -

! منارگن یلیخ نم نم.. ایب... دوز -

هب هدرک زاب ردار دش نایامن ریوصت باق رد وا هدمآ رد ادص هب نفیآ هرابود

شبترم هدیشک مرس یور مدوب هتخادنا تخت یور هک شیلا متفر قاتا تمس

دوشن مزور و حلا هجوتم میور و گنر زا مندید اب مدوب راودیما مدرک

یور هک یظیلغ مخا و هدرب ورف یشوگ رد هک یرس اب متفر نوریب یتقو
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خیلا ملد هت ناهگان ارچ مناد یمن دوب هداتسیا ییاریذپ طسو دوب شتروص

هدمآ مرس رب هچ دمهفب وا هک تسا نیا مهاوخ یم هک یزیچ نیرخآ دش...

رت ظیلغ شمخا معضو ورس هب یهاگن اب دروآ ارباال شرس مروضح سح زا

شساوح ندرک ترپ یارب درک یم هاگن ار متروص هشیمه رتزا قیقد دش

متفگ عیرس

؟ دیروخ یم متشاذگ ... شونمد -سالم.

دش کیدزن یمدق

! ماو خــ یم شونمد متفگن یشب هدامآ متفگ -سالم.

 یضار هدز ار شخم ثمالً ات مدرک هدامآ شونمد و مدرک هک یتقامح زا

شاک یا مدوب هتفگن شاک یا منامیشپ درادرب تسد مندرک راک اتزا منک شا

دنیبن ار ناساس و دورب دوز دش هک وخیلا دنک راوه و داد دنک اوعد مراذگب

یلو.. ... منود یم -

ــی؟ لو -

منوت یمن -

! یبصع یمک و باتش اب اما دمآ ولج یمدق هرابود

هک ینک راک ییاج دیاب متفگ ؟ ینک یم جل ایب...وت رانک ماهاب متفگ تهب -
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وش هدامآ ورب دوز ...حاالم مدرگیمنرب هرذیا فرح نیا !زا اراس مگیم نم

مارآ دورب رتدوز دوبن رتهب یبصع حلا نیا وااب اما مراد شهگن تفگ اهر

یم دشیم دیماان نم زا رگا ؟... دوبن اتود رتزا تحار یبصع درم کی ندرک

؟ تفر

! منک راک امش... رانک ... ماوخ یمن نم... -

دیاش ات مداد همادا اما درک مهاگن دش یم رت ظیلغ هظحل ره هک یمخا اب

دورب

طقف نم.. یگدنز ... مریگب میمصت مدوخ ... یارب مدوخ .. ماوخ یم نم... -

! هطوبرم مدوخ هب

دنکن روک ار مقطن شخرس هاگن ندید ات مدز ار مفرح هداتفا ریز یرس اب

مدرواین ارباال مرس اما مدرک سح ار شا  هنینأمط واب مارآ ندش کیدزن

نیا ما ینارگن مسرت یمن شراتفر ای هاگن زا هک متسنادیم بوخ مه مدوخ

مدرک یعس راب ره دنکشب ار متمواقم و دروایب اررد مکشا شهاگن هک دوب

 هدارا شذوفن اب یا هوهق نامشچ نآ هتفرگ ار مچم منک ناهنپ وا ارزا یزیچ

دزادنا یم راک ارهب منابز هدرک تسس ار ما

ــی! نزیم فرح ماهاب یتقو نک هاگن نم -هب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

زا دعب متفرگ ارباال مرس هتفر بقع یمدق دمآ هناچما تمس هب هک شتسد

نم مشاب هتشاد یسامت نیرتکچوک ابوا تساوخ یمن ملد بش نآ حاضتفا

اب میارب وا هک متسناد یم مدوخ اپ زیرگ و هدیسرت ردقچ ره مدوب نز مه

منک یم شیادص نارماک هنارسم نیمه یارب دراد قرف ما هدید هک ینارگید

دیاش دشاب راذگرثا تسا نکمم شسمل نیرتکچوک یتح مناد یم ... مناد یم

یم هک دمهفب ... دمهفب ار نیا مهاوخ یمن یلو تسه هارمه هرهلد و سرت اب

!! دناد یم ییاهزیچ تفگ یم شتکرح و شتساوخرد اما دنک ممیلست دناوت

اج هباج میاه مشچ نیب نارگن وا هاگن مداد شیاهمشچ هب میقتسم ار مهاگن

دش

؟ هدش یچ -

مدرک ار اماتالمش تسا هناقمحا شندز رود مدیمهف هک دیسرپ مکحم نانچ

! تشادن یمامت هک نم تقامح

... شیپ مایمن متفگ منکیمن ضوع ومراک ... متفگ نوتهب ملوا ...زا یچیه -

داتسیا مرس هب هنیس هن هک هنیسما هب هنیس دمآ ولج یمدق مهزاب

!؟ اراس ِتلا ح نیا هک هدش یچ ـنو؟ چیپن ونم -

حــلا؟ مودک -چــی!...

بقع مدق دنچ تعرس هب هدرک لوه هک دمآ ولج یمدق تعرس هب ناهگان
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با شا  یناهگان تکرح نیا زا هک مبلق شپت مدز هیکت رد رانک راوید وهب متفر

ما هدید ار وا راب ره مه نآ زا لبق هتبلا مدرک یم سح ار دوب هتفر ال

ار شتسد موریم ول منک سح هک تدش نیا هناب یلو دوب نیمه متیعضو

هک یا هرگ اب هدرک مخ یمک ار شرس تشاذگ رد بوچراچ یور میوزاب رانک

تفگ یدج دوب هتخادنا شیاهوربا نیب

ماوخب مدوخ هگا ! یسانشیم ونم ؟ هدش یچ وگب و نک هاگن نم -هب

... ممهفب

نم هب یتحار نیا هب وا ارچ دیبوکیم راوید ردو ارهب دوخ هنیس رد مبلق

یب هدز دنخبل دوب تخت یور هک ینامز لثم متسناوتیمن ارچ دشیم کیدزن

! منک راتفر یخلا

ندید اب تفر نفیآ تمس هب درک عطق ار شفرح هداد متاجن رد گنز یادص

دیسرپ هدز ردار وشزاب دیلک اهر

؟ هرادن دیلک هگید تومع رتخد -

مداد ناکت ار مرس

هراد -

ــه؟ نزیم رد ارچ سپ -

منامب اهنت ابوا مهاوخ یمن دنادب هکنیا یارب دوب یبوخ تصرف

! هدز رد امش مارتحا هب اجنیا نییایم امش مداد ربخ شهب نوچ -
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متساوخیم هک دوب یزیچ نامه شلا وس

توکس #دس_

۲۲۰_ تراپ #

دیسرپ دیمهف دشیم ار شهارمه یتحاران سح هک یبجعت اب

؟ ماجنیا هک یمید ربخ مایم نم راب ره هگم -

دوب وا عفن هب مندوب دب

! هشاب هتشاد ربخ یکی هک هنیا محیجرت هلب.. -

مدوب هتفگ ینامز دنام هدش کشخ متروص یور شهاگن و دوب هدرک تریح

یتح هدروخن ناکت هک مدرک شهل مراتفر نیا حاالاب اما مراد دامتعا وا هب

دنزیمن مه کلپ

-سالم
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اهر اما تفر رد تمس وهب تفگ یمارآ سالم هدروآ دوخ ارهب وا اهر یادص

ار شهار تسا نم اب ناساس راتفر نارگن ردقچ متسناد یم شتروص زا هک

تفگ هدنخ رپ ییادص اب هدرک دس

! مریم دوز دیشاب هتشاد فیرشت دیرب امش هک مشب محازم مدموین ؟! اجک -

؟ دوبن یرگید شور دراد شهگن تساوخ یم رگا دوب شلدم هچ رگید نیا

رد مدرک یمن ار شرکف یتح هک دز یفرح هدرک کوکشم ار اضرریما شفرح

دوش نئمطم ات تفگ میقتسم دروایب نابز هب یسک روضح

هنیا شحیجرت امتح یایب ات ماجنیا نم هک هد یم ربخ تومع رتخد یتقو -

! هزاجا مرب...اب و هشابن اهنت نم هکاب

؟! اراس -

دیوگن یزیچ رگید اهر مدرک ادخ ادخ درک هاگن اهر هب کوکشم هک اضرریما

! دنک ما یناور شیاهراک اب زورما دوب هدرک دصق وا اما

هشیم ... دیایم مدیمهف هک متفرگ سامت نم ... دادن ربخ نم هب نوا -

.. منزب فرح نوتاهاب مدموا ــد؟ ینومب منک شهاوخ
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یم رت نیگمشخ نم ارهب شهاگن رتو بجعتم ار وا تفگ یم هک هملکیا ره

تفگ یدج و کشخ هتفگما غورد دیمهف مدیدزد هک هاگن درک

! متمدخ رد دییامرفب -

درک نایب ار شتساوخرد هنابدوم و سمتلم یلیخ یلو اهر

؟ دینومب اجنیا بش ات زورما هشیم -

درب ارباال میادص رایتخا یب شفرح

-هرـــاا!؟

نم هب ور دش وحم دوز اما تفریم باال تمس هب هک مدید ار شیاه بل هشوگ

دوب اهر شبطاخم اما

؟ هداتفا یقافتا ارچ؟ -

!؟ ممهفب مناوتیم یدید دیوگب تساوخ یم راگنا

شاوعد اراس... اب هنکمم تسین بوخ شلا ح مکی اجنیا دایم هراد ناساس -

نم... ینعی هشب

-هرـــااا!

توکس یانعم ارهب شتسد اضرریما ... رتدنلب نیاراب اما مدز شیادص هرابود

مسریم ادعب ار وت باسح تفگ میقتسم ریغ درک مخا متروص رد هتفرگ باال

دنزب ار شفرح مهد هزاجا ات
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؟ شا ــه یقب -

مشاب هگا مه مدوخ مرازب شاهنت اراس اب ماوخیمن ... مدرک شینابصع نم... -

! هشیم رتدب

ــه؟ ینابصع یچ -زا

متفگ شهب نم و تسنود یمن هک یزیچ -زا

دیسرپ یدیکات

-چــی؟

یب ار دسرپ یم هچ وره دتسیاب وا یوربور اهر یزور مدرک یمن ار شرکف

ارهب شتسد زونه دزادنیب مناج هب شتآ هداد باوج قیقد و ارچ و نوچ

سامتلا اب رابنیا و هرابود اما دوب هتشاد هگن متروص یولج توکس یانعم

متفگ

ــا!؟ فطل ناج... ااهر -

وا دراد هگن ار اضرریما درکیم تالش طقف مدید یمن ال صا راگنا درکن توکس

؟ تشاد ... تشادن نتشاد هگن هب زاین هک

! هدش توف ومع ... متفگ ... متفگ -
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دش رت ظیلغ شمخا

؟ هراد اراس هب یطبر هچ -

هتفگ شهب اراس زور دنچ نیا وت ور یمهم نیا هب زیچ هتشاد راظتنا .. هخآ -

! هونشب نم زا منوا هنزن فرح و هشب میاق هکنیا هن هشاب

تخادنا نییاپ ار شرس

دش!! هکوش ... یروجنیا منوا -

تفگ یتقو دوب اضرریما یاهبل یور یدنخزوپ

حاالم نیدرک شینابصع ! شتروص وت نیدز وهی وشردپ توف ربخ سپ -

؟ مووه اراس... نوج هب شنیزادنب هرارق

شعمج ساوح دش کنخ هدز وا هک یفرح زا ملد دش ریز هب رس هک اهر

درک شخب تذل ار یکنخ نآ وا راتفر هب تبسن

! دموا شیپ ... دوبن دمع زا هشب یروطنیا هک متساوخ یمن -

دادیم سپ باوج هداتسیا دشاب شرتگرزب ردارب اضرریما هکنیا لثم تسرد

! رکف یب منک خیلا وا رس مه ار مراد اضرریما زا هک یصرح تساوخیم ملد

ار شواو هب واو هک دراد یطبر هچ وا هب دیوگب تسین یکی

!؟ یهدیم حیضوت
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ناساس شیپ ونم بآ ریز ردقنا تسین رصقم مک مه امش تسود نوا هزات -

! تفر رد منهد زا وهی هک... درک مینابصع دزو

داد ژ اسام ار شا  یناشیپ تشگنا اب اضرریما

؟ دیرب و دیدب ربخ دیدموا ...حاال مقفاوم ویکی نیا دیراد قح بخ... هرآ -

تساوخرب گنز یادص هرابود دهدب ار شباوج اهر هکنآ زا لبق

! دموا ... یاااو -

دز دنخزوپ اهر یادص اب

لثم ؟... نیتفگ هک هیتقیقح رطاخ هب شزا نوتسرت اقیقد ــه؟االن یچ -

؟ هتسرد اه! هدوبن نیمه طقف .. هکنیا

زا مسرت هلر... تنک لباق ریغ هشیم ینابصع یتقو همورآ یلیخ هک یمدآ -

ـه! نیا

درک متیاده قاتا تمس هب هتشاذگ میوزاب یور تسد هدرک زاب ردار

! دعب هباوخب ششیتآ مکی ... میرب -ایب

هک دوب اضرریما دش مرگ متشپ مدرک سح هدنام اجرد زیر یناکت اب یا هظحل

دش منتفر و ندیخرچ عنام هتشاذگ مرمک تشپ ار شتسد
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یوت یرب هشب لح رتدوز یچ ره هرتهب چــی؟... هک شرخآ ! نومب -هن..

اینــه! یشب وربور شاهاب یشب رضاح تسین مولعم هگید قاتا

یلو... -

ورامش موناخ اراس نیا نم ! موناخ اهر ِهار نیرتهب هار نیا نینک رواب -

ــم! سانشیم

۲۲۰_ تراپ _ همادا #

شسپ تساوخیم ملد داتسیا مرانک تفرگ هلصاف هدش یضار ینآ هب اهر

ورب اجنیا وزا رادرب ار تتسد منزب دایرف ای منک رارف هدز

رفن کی زا شیب تفگ یم دمآ یم اه هلپ زا هک ییاپ یادص دوب رد هب ممشچ

تس یتسد هب مساوح مامت نم !اما ینابصع مه نآ دنتسه دورو ردحلا

مرگ ار ملد شمارآ راشف اب دنک یم یعس و دراد رارق مرمک تشپ زونه هک

مکحم دیاب یتقو مه نآ دنکیم متسس هدنازرل ار نآ رتشیب دنادیمن اما دنک

!؟ مشاب

توکس #دس_
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۲۲۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هک دادن هزاجا حملا تفر هناخزپشآ تمس هب نم هب نارگن یهاگن هکاب اهر

اجنیا وا فرح هب طقف متسناوتیمن مورب ات مدیخرچ شفرط هب منامب

دنکیم رکف طقف و دونشب ییاهزیچ هچ تسا نکمم دنادیمن وا متسیاب

مفلا خم یوزاب یور هدروآ ارباالرت شتسد اما تسا توف ربخ کی هلئسم

تفگ تنطیش یمک اب دیاش مارآ مخرچب مناوتن ات تشاذگ

نم یلو ییایمن رانک نم وتاب هتسرد ! سرتن نک... شلح نومب .. نکن رارف -

مروخیمن مُج وت رانک زا

تینابصع رتزا کانتشحو و رتروآ درد میارب وا ندوب دیمهف یم شاک یا

رب شتسد اب یهارمه زا تسد و دوب مرانک طقف لقادح شاک تسا ناساس

هکنیا هن دشاب مردارب هب مهجوت وا یاج اتهب منک زکرمت مناوتب ات تشاد یم

متفایب زرل هب مبلق شپت و شنت یامرگ وزا مشاب هدیبسچ وا ندب هب وزاب زا

... دراد ـم هگن رتمکحم مندیسرت یخلا هب ووا
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دش میاه هناش ندیرپ باال ثعاب راوید هب شندروخ ردو باتش اب ندش زاب

دروآ شتسد هب یراشف

... مورآ -

دشاب هدز داد یتح مرادن دای هب زگره دش مگ ناساس دنلب یادص رد شیادص

تسا بجعتم مه وا تفگ یم مه اضرریما هاگن ... یدایرف نینچ هب دسرب هچ

رطاخب مه دیاش ! دوشن رت میخو تیعضو ات دنکیم توکس یلو ینابصع و

یم طقف و دتفیب حلا نیا هب تسا هدینش هک یربخ یارب دهدیم قح هکنیا

دوش مارآ دهاوخ

وت مدش شزرا یب ردقچ ـی؟ تنعل ینیبیم یچ ونم ـم؟ تراکیچ ما؟ یک نم -

؟ ینک یمن مباسح یچیه هک یدینش یچ ؟ ینک یم راتفر یروطنیا هک مدوبن

ک رواب مدیمهفن ارچ ــی؟ تسکشن وتتوکس هک تارب یچما مزا؟ یرار فــ هک

؟ یدر ــ

ب شا  ینابصع یادص دیسر نم هب یتقو دش یم کیدزن یمدق شا  هلمجره اب

هناچ ریز تسد هتفرگ ار میوزاب دش رت مکحم اضرریما تسد یاج هتفر االرت

منک شهاگن هدرب رسباال دزات ما

مدرک یعس مدیشکیم تلا جخ ما هدیبسچ وا هب شمشچ یولج هکنیا زا

دروخن یناکت نیرتکچوک اضرریما اما مرب بقع

یچ ؟ یداد نــ مهب وشتوف ربخ یتح هک تفگ تهب یچ ماباب نک... هاگن ونم -
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؟ یدر کــ رواب و یدینش یچ ؟ ترا ــ تفر دش نیا هک تفگ تهب

داد رارق تیانع دروم مه ار وا اضرریما هب یهاگن اب

ال صا وتردارب نوا رطاخ نمـه؟هب رتزا نئمطم ــه؟ نم یاج نوا -االن

هوشـ مدرک رکف هک ینوا رطاخ یاو؟هب ــ خیمن ونم هک هتتشپ نوا ید؟ ــ یدن

توکس هنکیم یطلغ هچ اجنیا ممهفب و مبسچب وشقی هکنیا یاج هب هتر؟هک

و؟ ــــــ گب مهب ــی؟ گب تدوخ ات مدرک

دیشک دایرف رتدنلب ار شرخآ تاملک

ــه؟ ترانک روز هکاب نوا ؟ شر یزــ ودز داد لوق هک نوا چــی؟ رطاخ -هب

ملوق یور سلا هُن نوچ ــم؟ای گیمن روز نوچ ؟ای مشاب دیابن انیا رطاخب

یچ ومتوکس ــه؟ تچ مدیمهفن نوچ مدا...ای ــ سیاو مفرح ور مدنوم

ــی؟ نک یم یاوخیم یراک ره نیمه یارب ـی؟ تریغ ؟یب یدر کـــ باسح

... ناساس -

هتفگ شا هرابرد نامردپ هک یزیچ تفگ هکنیا دوب شیاهفرح هب مساوح

! تسا هدنام شلوق یور سلا هُن هکنیا ماو هدرک رواب ار تسا

ماهرپ مدیمهف وحاال مدید شرس تشپ لوا ی هظحل هک یا هیاس یادص اما

تشاذگ ناساس هناش یور تسد درک ترپ ار مساوح زاب تسا
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ــی؟ شکب راوه هک هن ینزب فرح میایب یتفگ ... مورآ -

متفر بقع هتفگ ینیه هدیسرت هک دیبوک ماهرپ هنیس تخت هدیخرچ نانچ

ــم!؟ شکب راوه ماوخ یم ... همرهاوخ هچ وت -هب

دیشک ار ناساس یوزاب تشپ زا اضرریما دروخ ورهار راوید هب هک ماهرپ

! زادنن اراس ندرگ وتیربخ ویب ندوبن ... ناساس هسب -

هنیس دوب هدش دوبک شتروص درک هاگن شا یراد بناج و اضرریما هب هکوش

دشیم نییاپ باالو تدش هب درکیم لمحت هک یراشف زا شا

ــم! تسه هک؟حاال مدرُمن ... هشاب ! مدوبن -

ــد یبوک اضرریما هنیس یور مورآ

ــم؟ تسنودیم دیابن ؟ تفگ یم دیابن هگب... دیابن -

ششعترم و راد ضغب یادص مدید ار دوب هدز هقلح شیاهمشچ رد هک یکشا

تفگ اضرریما هب ما!ور هدروآ مردارب زور هب هچ دیشک شتآ ارهب ملد

؟ منیبب وماباب مدوب رظتنم ردقچ ینودیم -

دیبوک شبلق یور تسد اب
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؟ تسنودیم دیاب هک تساجنیا ایچ ینودیم -

تشاذگ شندرگ تشپ تسد دش هدینش روز هب اضرریما نتفگ ناساس یادص

هناش هدش دنلب شا هنادرم قه قه هتسشن شا هناش یور مردارب یناشیپ هک

داتفا شزرل هب شیاه

۲۲۱_ تراپ _ همادا #

میاج رد دوب هدش دراو مزغم و بلق هب شراتفر زا هک یکوش رطاخ هب

مه ار ناساس هک اضرریما تسد راشف اب مدرکیم هاگن طقف دوب هدز مکشخ

بقع هدرک تعاطا فرح یب مدش هداد له قاتا تمس هب تشاد شوغآ رد

زونه ار شدنلب یادص مدش قاتا دراو ییادص نیرتکچوک نودب و مدرک درگ

هک ییادص هب متسشن هدروخرس دمک رانک هتفرگ راوید هب تسد مدینش یم

شزیچ همه ببسم هک یتیعضو زا راسمرش مدرک یم شوگ دشیم دایز مکو

هتخیر کشا ادص ویب تسکش مضغب متشاذگ وناز یور رس متسه نم

مدنازوس ار شلد زور دنچ نیا رد ما یهجوت یب اب مدرک یهارمه ار مردارب

زا نم لثم مه وا دیاش دوبن مساوح ال صا هک متشاد رارصا مراک یور ردقنآ

و تسا هّجوم مه وا لیلد دیاش دراد قح دیاش تسا ربخ یب هداوناخ

هتفر ارچ نم دنتسنادیمن نامردپ توف زا لبق ات رحس و ناماس هک روطنامه

... تسا هتفر ارچ وا منادیمن مه نم ما
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ار ما هدرک مرو نامشچ نم دشو مارآ شیادص ات تشذگ ردقچ مناد یمن

نیا شاک یا مدیباوخ هدش هلا چم مدوخ رد مدوب هتسشن هک اجنامه متسب

! تشادن یرادیب باوخ

توکس #دس_

۲۲۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

نیا هکنیا اب منک زاب ار میاهمشچ مدرک یعس متروص یور یشزاون سح اب

زگره نم اما مراد مرانک ار یسک هچ درک یم صخشم هزور دنچ یانشآ یوب

هب یلیخ ینعی مداد صیخشت ار وب نیا هکنیا و متشادن یبوخ ییایوب سح

هک دوب یرگید عنام مه قاتا رون تخوس یم میاهمشچ هدش کیدزن نم

منک ناشزاب مناوتن

ـی؟ نک یم هیرگ ردقنا ارچ ...وت هدیباوخ اجک نیبب هنووید ی هرتخد -

دیزرل یم حوضو هب هک یا هنادرم یاهتسد کمک اب هدرک زاب مشچ یتخس هب

ره میاه یلحم یب مامت اب زور دنچ نیا رد متشاد تسود ار شیوب متسشن

ار ناماس یوب نامه شمدوب هدیئوب ناج قمع زا دوب هدش کیدزن نم هب راب
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... تینما یوب تشاد

شا هنیس هب هداد اج ششوغآ اررد مدوخ هتسشن هتسب مشچ روطنامه

مدرشف

بــدو! هدش .. گنت .. تارب ملد... -

حضاو تردق دوب ردقچ منادیمن هک ینامز نیا رد ما هدیبسچ ماک هب نابز

دوب هتفرگ نم ارزا ندز فرح

ــه!؟ مولعم تزور دنچ نیا مرگ لا بقتسا !زا هرآ -

در ...ان..مـــ تفرعم یب -

دیزرل شندب

ویب درمان نم حاال یدرکن مباسح مدآ ال صا هزور دنچ ... ییوررپ یلیخ -

ــم؟ تفرعم

سلا... دنچ رانک رازب وزور دنچ ... هدشن فاص .. تباسح زونه .. هزات هرآ... -

! هیک وررپ یببـــن

متسیاب درک کمک هدیشک ارباال منت

! هدرک خی تنت تخت ور میرب وشاپ -
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متسشن هک تخت یور مدرکن زاب مه ار میاهمشچ مدماین نوریب ششوغآ زا

ناماس واو رانک ندوب مدرک تفچ شسابل ارهب متسد هک دزیخرب تساوخ

تسا شخب مارآ میارب

! نومب نک... ربص -

! یجبآ یدرک خی تور مشکب یزیچ هی رازب ... مریمن -

تفگ هک یمکحم یجبآ نیا تشاد ینیریش سح هچ

! مرایم نم ... نیشب -

ار وتپ دنخبل اب درک میادج ناساس هنیس زا هک دوب یکرحُم اضرریما یادص

شیامن هب وا یارب مدوخ زا هرابود هک یریوصت زا هدز تلا جخ دیچیپ مرود

دز ناساس هناش یور یتسد ؟ دوب قاتا رد یک زا مدش ریز هب رس ما هتشاذگ

! نشکن ور هگیدمه مشاب ودات نوا بظاوم مرب -

دراد اهر لا بند مشچ زونه متسنادیم دناشن مبل یور دنخبل ناساس باوج

رو! جانـــــ منک یم تالیف شرس ور همه مدوخ وگب ماهرپ -هب

دمآ فرح هب رد ندش هتسب ضحم هب

ـــت؟ منیبب -
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مدیشک ارباال مهاگن

هک! دنومن تارب راچ وشچ تدوخ اب یدرک هچ نیبب هوا هوا.. -

متفگ هدنمرش

! ینودیم ... مدرک رکف -

تسشن شیاهمشچ هب هرابود کشا دش گنررت رپ دوب شهاگن رد هک یمغ

مدیشک دوخ تمس هب هرابود هدیشک یقیمع سفن

یوب هگید ارچ هدش... گنت همه یارب ملد ... دایب اج حملا مکی رازب اجنیا -ایب

ید؟! ــ یمن سای

حلا نامه رد مدرک یم سح ار شنیگنس یاهسفن دوب شا هنیس یور مرس

مدیسرپ ارچ دمهفب متساوخ یمن هک شلا وس هب نداد باوج نودب

ــه؟ بوخ -حتلا

ــم! تفگ غورد هرآ مگب -

یراکره ؟ یشب بوخ منک راکیچ ... ینودیم مدرک رکف ادخب ... دیشخبب -

ـ... یاوخب

یلو... تفگ اهر وگب... ور همه ... منودیمن ایچ وگب نزب فرح ... نزب فرح -

رواب ات یگب ... منودب ات یگب وت ماوخ یم ای..ای ممهفب متساوخن مدیمهفن

! منک راکیچ منودب ات منک
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دادن هزاجا هک مرادرب ار مرس مدرک تالش

وگب...! یروطنیمه ! اجنیمه -

تسرد دوب مارآ نانچمه اما دنک شا  ینابصع متوکس مدرکرکف مدرک توکس

ار همه توکس رد هک یناساس نامه دوب شدوخ شیپ ساهلا ناساس لثم

دوب فیرح

... یگب ات منیشیم اجنیا ردقنا طقف ... یگب هک تقو ...ره مدیم شوگ -

مدرک شیادص هدز روز

! ناا -اس..ســـ

زور نیا هب دوب اهر هکنوا ... مونشب یا هگید سک زا منوتیمن ــو... گب -

یگدنز یاجک ممهفب رازب وگب ور همه وگب تدوخ .... هکنیا هب یاو مداتفا

نکـــم!؟ راکیچ دیاب مداسیاو

درک رتشیب مرس تشپ و هناش رود ار شیاهتسد راشف

منک... یمن رارکت رابود وهابتشا هی نم ... یرب مرازیمن هدش یچ ممهفن -ات

مدوخ یاه مشچ هب هنیآ وت منوتب مزاب رازب ... نزب فرح ... یراد هار هی طقف

! منک باسح درم ومدوخ منوتب مزاب رازب منک... هاگن

متفگ راو وچپ مارآ

ــم!؟ نک تتیذا ... ماوخیمن -
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یربخ یب وت سلا هُن مدرک ربص سلا ...هُن هدیم مرازآ رتشیب نتسنودن -

حا یلو ... هشاب یضار مزا هک منومب ملوق رس هک منزن مفرح ریز هک مدنوم

ال...

دروخ ار شفرح

مرحم ارچ ــی؟ یاهنت ارچ ؟ ییاجنیا ارچ ــی؟ یاراس ارچ وت وگب وگب... -

وگب...! ؟ ییاضرریما

گرم هب مدوخ هن هک میوگب هنوگچ مداتفا سفن سفن هب هدرکن عورش زونه

!؟ مزادنایب شتریغ درد ارهب وا هن متفیب

توکس #دس_

۲۲۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

******

( اضر ریما )

جراخ و هتسب ردار هک شیپ تعاس کی زا هک دوب یقاتا یپ مساوح مامت
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ناشندز فرح یادص دشو یمن جراخ نآ زا یحضاو یادص چیه مدوب هدش

زا یدنلب یادص هکاب اراس هاگیب و هاگ هیرگ یادص یتح تفر یمن باال

تسرد درکیم ضبقنم ار مکف هدرک تشم ار مناتسد دشو یم هارمه ناساس

هتخادنا هار هب اهر و ماهرپ هک یلَک لَک اب دوب مه رگا دوبن ندینش لباق

دینش دشیمن دندوب

طیارش رد راک نیرت تسرد اما دوب تخس میارب هکنیا اب قاتا زا ندش جراخ

نم روضح رد متساوخ یم رگا دوب ییاج یب عقوت دوب هدمآ دوجو هب

حاال یلو دنام یمن باوج یب ناساس بناج زا ًاملسم و دننک تبحص

زا اراس ارچ منادب ات تسا هدش هچ ممهفب ات مهدب ماجنا یراک ره مرضاح

وا زا مه ار یرگید زیچ شردپ توف زج هب تشاد همهاو ابوا ییوربور

؟ هدرک ناهنپ

؟ منک نو ــ شدروخ نم هدب -

... تسین -المز

مدرک یم ناشهاگن طقف ِنمکالهف هدش دنلب ناشیادص هرابود

ــه! گید هدِب -

تسد تشپ تشاد تسد هب راهان هیهت یارب هک یدراک اب هدیشک داد اهر

دیبوک ماهرپ

تسین المز مگیم -

! منک تکمک ماوخ یم هدَب هتچ؟.. -
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ماو خــ یمن کمک نزن ونم بآ ریز امش -

تخادنا باال هناش لا یخیب ماهرپ اما دوب ینابصع اهر

نوا الوت صا نم هبوخ مریگب وشاج ماوخ یم راگنا بآریز هگیم نیچمه -

ــم! تسین شخب

نم رس زا تسد ناساس نیتفر و نیدموا رابره یلو نیتسین هلب -

! هتشادن رب

یمـــدا؟ تدَب هگم حــاال! بُخ -

! ماا هرپــــ -

مرهاوخ اهر اب ندرک لَک لَک زا طقف مدرکیم رکف منامب تکاس متسناوتن

درک یم یعس هک حاالردحیلا اما دراذگ یم شرس هب رس و یمدرب تذل

نیع دزیم قرب تنطیش زا شیاهمشچ دنک هدز تلا جخ مه ار اهر نیا

نم هب شراک لحم ناتسرامیب رد شندوب و اهر ی هرابرد هک دوبن مه شلا یخ

مناوت یمن شتسرد یلیماف نتسنادن رطاخب هک هتسنادیم و هتفگ غورد

! دیوگیم وا نتخانش زا لا یخیب مندیمهف زا دعب زور حاالود منک شیادیپ

اب نوشاتود ! مظفح هک وناساس ... مسانشیم ور اتود نیا نم ــه؟ یچ -

نوج هب نوشتزادنب هشاب دیاب یکی نشک یم شیپ اباپ ننزیم سپ تسد

مه!



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

تفرگ لکش ماهرپ هتفگ زا یک مدیمهفن هک متروص یور یوحم دنخبل اب

درک توکس اما مدش هریخ اهر هب رظتنم

برساالنــهد! باوج نم هب هشاب نوا ات هشقح موناخ نیا هزات -

؟ مدرکیم راک یچ -

درک هراشا نم هب شتسد دراک اب

مشورفب ــه مرهاوخ لثم هک ور اراس نم هک یتخورف یم وتقیفر یدوب امش -

؟!

ــشنک!؟ لطعم تعاس هی متفگ طقف ! متساوخ تزا یچ هگم اباب ورب -

ــه! قیقد هی وگب امش -

ــه!؟ نیمه عضو ...حاالحاالاه شکِب سپ -

ربخ زیچ همه زا ارچ دوب اج همه هشیمه ماهرپ ارچ دوب راجفنا هب ور مزغم

یور مکحم نادنچ ارهن متسد تخانش یم نم زا لبق ار همه ارچ تشادرب

مدیبوک زیم

هچباه؟! لثم هگم هنوتچ ... نینک سب -

مداد همادا ماهرپ هب ور

ــی؟ تشاد راکیچ اراس -وتاب
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دیرَپ اهر هب راکبلط

! مدب ــم نوشیا باوج دیاب حاال یتساوخیم ونیمه یبــــاا! -

ال بوچ امش طقف هک هشیمن هدب ریگ امش هب هشاب دیاب مه یکی لا حره -هب

! یراذب مدرم خرچ ی

درب ارباال شیادص هدش درگ یاهمشچ اب ماهرپ

مراد هک هنیا ریغ !؟ متشاذگ خرچ الی بوچ یک نم !؟ وررپ -هع...هع...

نکـــم!؟ یم مهارف وپوت رهوش هی ندرک روت طیارش تساو

دشابخیلا هارمه ماهرپ نتخیرگ و نتساوخرب نم نتفگ ماهرپ داد یادص

اب ندیرپ باال رطاخ هب هک ماهرپ تروص یوت زیم یور بآ ناویل ندش

جراخ هناخزپشآ زا هک ردحیلا هتفگ یدنلب هَا تخیر شا هنیس یور شتعرس

داد رارق بطاخم ار اهر دنلب یادص یمدشاب

ـــم! تسین ماهرپ هنک تدقع ناساس مدرکن یراکی هگا -

توکس #دس_

۲۲۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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هنابز شهاگن زا مشخ و صرح تسشن هرابود هدیبوک زیم یور ار ناویل اهر

حاالهک متشادن ندرک ربص تقو نم اما دوب هدش خرس شتروص دیشک یم

مدیمهف یم دیاب دوب هدمآ شیپ شتیعقوم

ــت؟ شاد راکیچ اراس اب ماهرپ -

تفگ لا یخیب هدیشک یقیمع سفن

دوب امش رطاخ -هب

چــی؟ ینعی -

الت یطعت زا لبق زور ...ود شا هداوناخ ندید هریم اراس مدوب هتفگ نوشهب -

اما... نیسرب امش ات میرب رترید منک شلطعم تعاس هی هک نتفرگ سامت دوب

! مدرکن لوبق نم

اراس تاع طاال تسا هدوب نم رکف هب مه زاب هکنیا رب عالهو ماهرپ نیا سپ

نیمه یارب هتفرگ تسا ناتسرامیب نامه رد اضق زا هک شیومع رتخد ارزا

هکنیا دوب هداتفا رتخد نیا ناج هب بش نآ تفگ هک مه رسباالیی باوج

نیمه رطاخب همه دنکیم هچ و ددرگیمرب یک دوریم یک تسنادیم

میارب ادتبا وزا متسه اراس رانک هکنیا زا رتخد نیا یتحار سپ ! تسییانشآ

واو هب هک یدامتعا اال متحا و ماهرپ دوجو تسا رطاخ نیمه هب دوب لا وس
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رگا یلو ؟ درپس نم ارهب اراس ی هناخ دیلک نیمه یارب ... دراد شردپ

؟ هدرکن لوبق ارچ دراد نانیمطا

ــد؟ یدرکن لوبق ارچ -

تفگ مخا اب هدرک هاگن میاهمشچ هب میقتسم اراس ربخالف

! همهم مارب مه اراس رظن امش رظن زج هب نوچ -

االراک متحا هک تسیچ اراس هرابرد مرظن دناد یم اهنت هن ینعی فرح نیا

! تسا نم ِندوب فلا خم اراس و دناد یم مه ار اراس رظن .... تسا ماهرپ

زا شیب رفنود نیا ی هطبار اال متحا هکنیا رکف و مدوب شفرح لیلحت رکف رد

شرانک مروضح زا اهر اراس الف خرب و دنهد یم ناشن هک تسیزیچ نآ

مسرب وا هب مناوتب ات هدرک کمک وا هب ماهرپ یاهترارش دوجو هکاب تسیضار

هچنآ زا شیب اهر نیا و هتفرگن ردام زا مه ار سردآ رورش ماهرپ نیا دیاش

!! هدرک مکمک منکیم رکف

تعرس هب هدش دنلب مدنک اج یمدززا ادص ار ماهرپ هک ناساس دنلب یادص

مدش جراخ هناخزپشآ زا

! نوشرایب نیشام زا رپب -
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ردح هک ار ناساس یوزاب هتفر ولج تفر رد تمس هب رون تعرس هب ماهرپ

ـــم تفرگ دوب قاتا هب تشگرب لا

شــهد؟ یچ -

تسین بوخ شلا -ح

شمدیشک مکحم

؟ یدر کــ شراکیچ -

ردقنآ شتروص حتلا تخادنا دوب شیوزاب رود هک متسد و نم هب یهاگن

مدیشک بقع هک دوب هدز ومغ مهبم

ندیلا

تسین شتقو الً -االنصا

مدش دراو شرس تشپ وا ندید بارطضا دشاب دراو هداد لُه ار زاب همین ِرد

شا هناش یور شلا ش دوب هتسشن تخت یور اما دشاب شوهیب مدرکیم رکف

دوب هدش کشخ شیاهبل تسا هدرک هیرگ نوخ تفگ یم شیاهمشچ دوب

مامت دش ریز هب رس هدز تلا جخ مندید اب هدروآ رسباال هک مدش کیدزن

دشکب زارد درک شروبجم هتسشن شرانک ناساس دیزرلیم شندب

یبــدا! ماهرپ ات باوخب -

تشادرب ار شلا ش ناساس هک دناشوپب ار شیاهوم ات درب تسد
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وت! دایمن ماهرپ نک شلو داوخیمن -

یبــــاا؟ ناساس -

ردار ماهرپ تسد زا هسیک نتفرگ اب هتفر رد تمس هب عیرس ناساس یاجب

مدرپس ناساس ارهب نآ هتسب

؟!چــار؟ دوش بارخ شلا ح تسا نکمم هک دنتسناد یم ندمآ زا لبق سپ

ار شدوخ ناساس تسد ی هسیک هب یهاگن هکاب دوب اراس هب مساوح مامت

تشاذگ هسیک یور تسد تسشن روز هب هدیشک بقع

!... مبوخ ... داوخیمن -

دش اج هباج مُرس مزاول هسیک واو نیب ناساس هاگن

!؟ اارا ســ مناساس نم -

ــمد؟ یمهف یمن ارچ دادیم حیضوت وا ارهب یزیچ هچ

! تسین المز ماوخ یمن ..االن ماوخیمن ... طقف نم.. -

شا هنیس اررد شرس هدیشک شوغآ هب اراس ناهگان هدرک اهر ار هسیک

هراشا نم هب رس اب دروخب ناکت دناوتن ات تشاذگ شتشپ تسد هدرک ناهنپ

دز بل مدش هجوتم روز هب هک یروط مارآ منیشنب هک دز
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نک! تر پــ وشساوح -

هک وا هتساوخ اتهب مدز ادص ار اراس متسشن هتفرگ رارق تخت رگید فرط

بقع هدش ادج وا زا تعرس هب منک ترپ ار شساوح ارچ مدیمهفن اقیقد

هدرک زارد تسد دش فقوتم دش کیدزن تخت جات هب هک شتشپ تفر بقع

دوش شراک لوغشم ناساس ات متفرگ ار شتسد

ــه؟ بوخ -حتلا

رطاخ هب هک مدیمهف یم شت زاحاال درکیمن مهاگن اما داد ناکت ار شرس

هک ناساس دشک یم تلا جخ ناساس روضح رد ممشچ یولج شلا ش ندوبن

بقع ار شتسد اه هتفرگ قرب لثم دنزب ارباال نآ ات درب شنیتسآ هب تسد

دیشک

! ماوخ یمن -هن...

تسین مُرِس نزوس زا شسرت دوب صخشم اما تسیچ شلکشم متسناد یمن

هاگن دهد یم شرازآ یرگید زیچ تفگ یم دزیم ود ود هک شیاهمشچ

تسشن متروص هب نارگن ناساس

۲۲۴_ تراپ _ همادا #
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تفلا خم تردق و دنکیم ترپ ار شساوح بوخ دیسر مرظن هب هک یراک اهنت

نیِه مدرک شسبح میاهوزاب نایم هدیشک ولج ار منت مداد ماجنا ار درادن مه

شتکرح نییاپ هبباالو ور مارآ هتشاذگ شرمک تشپ تسد تفگ یناج مک

مداد

ار شراک ات مدز هراشا درکیم مهاگن مخا هکاب ناساس هب رس اب لا یخیب ثمال

کیدزن وا هب ردقنیا راب ره دوب هدمآ دنب مسفن هک ردحیلا دهد ماجنا

زا متسنادیمن هک دیسریم مماشم هب یفیطل اما فیعض بوخ یوب مدشیم

داد یمن هزاجا نوچ دیاش ما هدرکن سح وا زا زگره بقال هک ییوب تسیچ

! موش کیدزن

هرابود دوش مارآ مبلق شپت ات مهدب ناساس راک ارهب مساوه مدرک یعس

دوب هدش لوغشم هتفرگ ار شتسد

توکس #دس_

۲۲۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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تسین یزیچ ... مورآ -

مارآ اهیدوز نیا هب رگید دوب لا حم مدوخ یلو منک شمارآ مدرک یم یعس

! موش

دش مامت دوز هچ تسا هداد ماجنا ار شراک ناساس ینعی تفگ هک یزیر یآ

زگره ار مراد مشوغآ رد وا سبح زا هک یبوخ سح منک شیاهر دیاب و

یاجک چیه تسین میایند یاجک چیه هک یشمارآ سح ما هدرکن هبرجت

دروخ یم هنیسما هب هک شغاد سفن دش مبیسن هاتوک یلیخ اما ما یگدنز

شزرل دوب شیاج زا ندش دنک لا حرد مبلق هتخادنا هرامش ارهب مدوخ سفن

نیا زا رتشیب یزیچ هچ و متسه نمَا وا یارب نم تفگ یم شنت ی هدش مارآ

! دنک مارآ ار منورد بوشآ تسناوت یم

یور مدرک کمک درک مندیشک بقع هب روبجم ناساس مخا رپ هاگن ینیگنس

مدیشک یا هدوسآ سفن دیخرچ ناساس تمس هب هک شرس دشکب زارد تخت

مدید ار ناساس یمشچ ریز هاگن و

تفرگ ار اراس تسد

تسه ماهرپ یلو مرب دیاب !...نم هشیم دب حتلا هگا نکن هاگن تمُرِس -هب

دیاب نامام شیپ مریم شدعب منک یم بترم وماهراک ناتسرامیب یزور دنچ
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... هشاب هتفگن یزیچ یسک هب اباب هلا حم یگیم هک روطنیا منزب فرح شاهاب

ـــه؟ شاب مدوخ هب رپسب ویچ همه مایب ات نک ربص

داد ناکت ار شرس

؟ یجبآ هشاب مریگیم سامت تاهاب -

داد ناکت رس هرابود

شاب تدوخ بظاوم -

نم هب ور تسشن هریگتسد یور شتسد یتقو جورخ زا لبق اما تساوخرب

تفگ مخا اب

؟ هشاب ... تناما وت تسد اراس -

هک یا هشاب نآ اب تساوخیم ملد .. رابجا هب مرس ناکت و دوب هدارا یب ممخا

راد تناما ات دیوگب تسا المز درک رکف ارچ مدرکیم ادج شنت رسزا تفگ

؟ تسین نم ملا اراس رگم ال ؟صا تشادن رواب رگم مشاب

؟ دایب اهر یگ -یم

ناساس جورخ مشاب شرانک نم دهاوخ یمن شلد مه اراس ینعی فرح نیا

هظحل دنچ هدرک هدامآ ار شراهان و هتفر اهر دهد طاالع ات شتشگزاب و
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دیشکن لوط رتشیب

! هنکیم رارف نم زا زابجل ی هرتخد -

! تسین بوخ شلا االن..ح نوا ... ناساس شاب هتشادن شیراک -

دوب ناساس تسد زا اهر تیعضو نارگن شدوخ تیعضو دوجو اب

ومدآ شدوخ منزب فرح شاهاب متساوخ یم طقف هک! مرادن شیراک -

!؟ مراد ابو نم راگنا هنک یم رارف یروج هی هنک یم یرفک

وا دشاب هچ ره منک ناهنپ دوب شفرح رطاخ هب هک ار مدنخبل مدرک یعس

زا شیب تفگ یم شتروص مدشن قفوم اما هدش شردپ توف هجوتم هزات

یمدنک لمحت ار راشف شتیفرظ

ید؟ ـــ نخیم یچ هیچ؟هب -

اب هتفرگ ارباال مرس شمراذگب باوج یب دش یمن ار راکبلط نحل نیا

متفگ هتفر باال یاهوربا

نم! هب یسریم یراد هزات دش کنخ ملد -

تفگ یزیمآدیدهت نحل اب درک اج اجهب اراس و نم نیب ار شهاگن

ــم!؟ سر یم مه وت هب شتقو هب مردام ندید مرب رازب -
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و مدرک یمن هدافتسا تصرف نیا زا شردارب مشچ یولج رگا دوب یگناوید

شدراگ یمک دیاش ات دنک مفرصنم دناوت یمن سک چیه هک مدنامهف یمن وا هب

دروایب رت نییاپ نم اب راتفر اررد

؟ ناا ــ ساس -

درک مهاگن هدیخرچ

تسد مدوخ دش !المز هدب ربخ مهب وشجیتن متیگدیسر رظتنم هناقاتشم -

.. مشب راکب

دیمهف دیاش دیدنخ شیاهمشچ مدرک سح اما درکن رییغت هرذیا شا هرهچ

! درپس یم تناما نم ارهب تسا نم هکملا یزیچ دیابن

*********

؟ ماهرپ متفگ یچ یدینشن -

! مدینش -

ــو؟ گب بخ -
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کــ هدنوم زور هس ود زونه هبنشراهچ ات یتفگن !وت هخآ ینزیم -چـــارِجــر

ه؟

ک مدوب هدرک لمحت اراس هتبلا واو رطاخ هب هک هتشذگ زور دنچ یاهراشف زا

دز یم نماد نآ هب شندرک تسد تسد ووااب مدوب الهف

میاق وتدوخ هزور دنچ هتچ منودیمن یدرک رکف منزب ِجــر هک هیزاب هگم -

؟ منکیم تلو هریم مدای ینک یم رکف ـت؟ منیبن یدرک

متسه مملوق رس مداد لوق نم -هن..هن..هن..

گبـــو؟ سپ -

تفر قاتا تمس هب هتساوخرب لبم یور زا تعرس هب

ربص هبنشراهچ ات یداد لوق مه ...هع..وت مگیمن یچیه یچ نک...ره ملو -

ــه! گید نک ربص ... ینک

رد هناتسآ رد اراس هدش زاب رد هک دوب هتفرن باال ندز رد یارب شتسد زونه

دش رهاظ

توکس #دس_

۲۲۶_ تراپ #
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تفگ شندید زا بجعتم

وک؟ تمُرِس -

! مدروآ شرد دش... مومت -

ــم؟ نیبب -وک

داد یم ناشن وا هب هدرک عمج هسیک لخاد تفرگ ارباال شتسد هسیک اراس

اردر شردپ سامت اهراب و دوب هدنام ناساس هب لوق رطاخ هب هک ماهرپ

تفگ ینابصع دوب هدرک

تدوخ دوب رارق یتقو مدنوم اجنیا یچ هساو نم مه شدعب .. مگیمن ونیا -

؟ یرا یبــ شرد

مداتسیا شرانک هتساوخرب شدنلب یادص زا

! هرادن یراک هک شندروآرد بخ.. -

دز شتآ ار ماهرپ شفرح
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ــو؟ تتسد منیبب -عــه...

نم! زا دیاش هچ! زا منادیمن دوب ینابصع ماهرپ تفر بقع یمدق هدیسرت

درک یم خیلا وا رس ار شصرح اما

ـــم؟ نیبب مگیم -

مداتسیا اراس هب تشپ ناشیود ره نیب

تساوخ ناساس ... شندروآرد هرادن یراک هگید هگیم تسار ــی؟ نیبب ویچ -

!؟ نیمه ... یشاب داتفا یقافتا وهی هک ینومب

ــه! شاب هدرکن هراپ وشتسد گر یقافتا منیبب ماوخ یم منم -

مدیخرچ هدینش مرس تشپ ارزا شمارآ یادص

ــن! ینیبب .. مدرکن -

داد یم ناشن وا ارهب نزوس یاج هدز ارباال شنیتسآ

ــه؟ یچ یدوبک نیا سپ -

نک! لو ... ماهرپ هشیپ هعفد ملا دوب لوا زا نوا -

مارآ دشاب رود اراس اتزا مداد له بقع ارهب ماهرپ دیزرل مبیج رد هک منفلت

مدز چپ
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ــا؟ تسین بوخ شلا ح مورآ ! هتچ -

داد باوج مارآ مه وا

!؟ میشکب وت دش شیزیچ شدعب هک مشاب مورآ -

مداد دوب طخ تشپ هک ار نایاش باوج هدز دنخبل

؟ نایاش منوج -سالم.

!؟ ینز یم فرح تسرد یدش مدآ بجع -سالم.هچ

! نزب وتفرح ؟ هبوخ ... تفوک -

دیدنخ دنلب یادص اب

! رتفد ایب وشاپ -

چـــی؟ هساو -

تاقوا محازم هدنمرش ! یلوئسم اجنیا مه امش نم زجب هک دیشخبب -

... ماوخ یم ترذعم نم مدش نوتفیرش

؟ هربخ ...هچ ینک لوصو االن وتبلط داوخیمن حاال! بخ -

دایب هنوتیم رهظ زا دعب مه طقف ! تساقآ ... هدموا هدیدج تسیپیات نوا -

! نزب فرح شاهاب تدوخ ایب وشاپ

متفگ کالهفیا چن دمآ یم درم نآ یاجب اراس شاک دوب مرکف رد هک ردحیلا

متفگ هک رابی نومه ! دایب مگیم هن منزیم فرح شاهاب هن نم ریما نیبب -
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؟؟ مود ؟کـــ داین مگب ای ایب تدوخ ای دوب سب دایب یمظاک

هاگن متخادنا درک یم هاگن یشوگ هب هتسشن لبم یور هک ماهرپ هب یهاگن

تسشن زیم تشپ هک دوب اراس و هناخزپشآ هب مرگید

؟ ماا هرپـــ ... شاب هتشاد ویشوگ -

مو؟ -هـــ

؟ یرب دیاب یک -

ومنیشام مریگیم نیشام مراد متسین اجنیا االمن مشاب هتفر دیاب -اتحاال

بــدر! ناساس

تفگ یکوکشم هاگن اب هدز دنخبل

! شا بــ تحار حلا وقشع ورب متسین نک رکف -وت

مدز شندرگ تشپ یا هبرض

! متشگرب و متفر هکنیا زا دعب هتبلا تمربیم مدوخ ریگن نیشام .. شاب مدآ -

تفر رد تمس هب هتساوخرب عیرس

متفرن ناساس تطاسو اتحاالمهب هشکیم ونم هشیمن وت نوج -
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تشگرب یا هظحل

؟ هشکیم لوط ردقچ -

! تعاس -ود

! منوم یم تعاس هی ًاتیاهن فیفخت یلک -اب

منک یم یعس مرب مروبجم تشاذگ شاهنت حلا نیا اب هشیمن ینیب یمن -

! مایب رتدوز

و دورب هسردم هب دهاوخیم مدرکیم رکف شراتفر نیا اب شمتخانش یمن رگا

و تسیروناج هچ منادیم راگنا هن راگنا دسرت یم ریدم زا شندرک رید تباب

فرح تسا روبجم هک هدروآ شردپ رس ییاه هچبال لا حب ات دنادیم ادخ

یزاب ملیف متسنادیم ! دراذگب شبارخ سنج رگا مه نآ دشاب نک شوگ

! دشاب هتشاد ذوفن وا یور شراک تباب دناوتیمن شیاونیب ردپ و دنکیم

تفگ هدنخ اب هدمآ ولج یمدق

ــم؟ نک یم هیوست اهر اب شدعب نم یدرک رید هگا یلو .. هشاب -

ار ماهرپ حلا مرهاوخ الف خرب دناوتیم متسناد یم هک ییاهر هب رکف اب

مدز دنخبل دریگب

یدب ناساس هب دیاب ونوا باوج هزات ! ینک هیوست تیذا هکاب هچبیا هگم -
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! نکب یاوخیم یراک ره

دش زاب شوگانب ات ششین

ور اراس باوج دیاب وت دوب هگا ماهر نیا ًامود متفگ ونومدوخ یاهر -واالً

! یداد یمــ

مدرک همزمز

! یراد اهر اتود اب یلکشم هچ مدنوم -

زا لبق نایاش هب نداد باوج زا دعب دش ولو نآ یور هتشگرب لبم تمس هب

متفر شتمس هب اراس زا یظفاحادخ و جورخ

ـما! هرپ نیشب وشاپ -

! مراد دوبمک یلیخ هک ینودیم .. دایم مباوخ نک ملو -

! یشاب شبظاوم هرارق -وت

تفگ شا هنیس یور یاهتسد و هتسب نامشچ نامه اب

! شاب نئمطم ... متسه -

!! ماا هرپــــ -

متفگ یدج درک مخا هدرک زاب مشچ راب نیا
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هــا؟ هسرتب یشاب هدرک دادیب و داد شرس مایب مرن -

محازم ... هگید ورب ... ینک تحار منم شیربب تدوخ اب یاوخیم مگیم -

! شیریس

*********

توکس #دس_

۲۲۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

*********

اراس) )

دنامب تساوخ ماهرپ زا هک مدینش تشذگ یم اضرریما نتفر زا یتعاس مین

نیرت نئمطم ماهرپ شدوخ یاهفرح قبط ینعی نیا هک ددرگرب اتوا

دسانش یم هک تسیسک

ییاچ ناویل کی ندروخ زا دعب ماو هتسشن زیم تشپ تعاس مین نیا رد

اب مدرک یم رکف یمندیآ ماهرپ زا ییادص نیرتکچوک اما مدرک زیت شوگ

سکع هب دروخن مه ناکت شیاج زا اما ددنبب شتارکذت رابگر هب ارم وا نتفر
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یتم سال هلئسم یتقو دراد شنایفارطا اب هشیمه ما هدید هک یخوش راتفر

و دوش یم دنلب شدایرف و داد یادص و درذگ یمن یلا مهِا نیرتکچوک زا دشاب

دوش نئمطم دیاب طقف شندرک مارآ یارب

شناشن ار نزوس یاج تعرس هب شیپ تعاس مین ما هدیمهف هک یزیچ یارب

درادرب تسد هدش تحار شلا یخ ات مداد

نآ روطچ هک ما هدید ابوا اهراب مدوب اضرریما راتسرپ یتقو ار شراتفر نیا

شا  یکیدزن منک یم رکف تشادیمرب ار هناخ شدنلب یادص برشم شوخ مدآ

و دنک راتفر وا لثم تسرد تسینابصع یتقو تسا هدش ثعاب اضرریما هب

دنتسه مه هیبش یلیخ رفن ود نیا تسا هتشاذگ رثا وا یور اضرریما خاالق

تسین بیجع ناشیتسود

؟!! یروخیم ییاچ -

اضرریما دوبن اب امتح و دنام یمن اجنآ متسناد یم دوب تهب رپزا شیادص

سح یتح مدوبن هدیسرت ای نارگن ارچ مناد یمن یلو دوش یم راکب تسد

اما مدیسرت حلا نآ رد شروضح زا یلیخ بش نآ هکنیا دوجو اب مدرک یم

دوب ردارب کی لثم وا هب تبسن مسح متسه اضرریما رتزا تحار ابوا

؟ نوتارب مزیرب -

دش فقوتم اج نامه اما تشاذگ هناخزپشآ لخاد یمدق
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مرس ریز هزات هک یمدآ هخآ ! تارب مزیرب یگیم وت یروخیم ارچ مگیم نم -

؟ هروخب ییاچ دیاب هدوب

هکنیا اب متشاد زاین شمارآ هب اما دوبن یتسرد راک متسناد یم مه مدوخ

رصتخم روط هب مه نآ دوب هدنام ما هنیس اهرد تدم هک ییاهفرح ندز

ملد هب مه یقیمع مغ اما دوب هتشادرب هنیسما یور ارزا یگرزب ینیگنس

متفگ مارآ مریگب هدیدن ار یاچ متسناوت یمن هک دوب هتخادنا

مش یم مورآ ... مروخیم ییاچ -

دوب هداتسیا اجنامه زونه

مدب لودامورت ایب یاوخیم ؟ هروخب هنکیم شمورآ یچره دیاب مدآ هگم -

هــاا؟ روخب

درک شرتمارآ متوکس

؟ یدو بــ هدروخ هنوحبص -

درک مریگلفاغ شا یدعب لا وس اما مداد ناکت ار مرس رکف یب

؟ یدروخ -چــی

؟ دزیمن داد ریش ناویل کی طقف متفگ یم رگا مدرک توکس زاب
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دیسرپ کوکشم

؟ یتفگ غورد -

مداد ناکت ار مرس دنت دنت

مدروخ -هن..هن..

-چــی؟

؟! دربب ادصباال ییاهنت نیا رد رگا درکیم هلیپ زیچ همه هب وا لثم ارچ

؟ دوش یم دود وا هب مدامتعا

ریش -

؟ هگید -

! نیمه -

دنچ راب کی ار تکرح نیا دیشک یدنلب فو هــ فقس هب ور هدرب ارباال شرس

مورب رد شتسد ریز زا یتحار هب دش ثعاب هک مدید اضرریما زا شیپ زور

؟ هشاب ریش ناویل کی طقف شنوحبص دیاب هفایق و تخیر نیا اب یمدآ -

مدش دنت یمک

ــه؟ شچ مفایق وتخیر هگم -

ور رازب ونم رس حتلا رطاخ هب رابره اضرریما هدنوم مک طقف ... یچیه -

! منیس
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دمآ شک میاهبل و مراد هگن ار مدنخبل متسناوتن

! روخب یزیچی وشاپ ید؟ ــ نخیم -

مریس -

باال راودیدهت ار شا هراشا تشگنا دوب یبصع وا مدوب مارآ نم ردقچ ره

داد ناکت هتفرگ

هب روز هب وت مایم ـاا منک تاعارم هشاب ریگ ملد متسین اضرریما نم نیبب -

ــو! شاپ .. مدیم تدروخ

اهنآ مدیمهف شندوب هدروخن تسد و زاگ یور فرظ ندید واب مداتسیا مارآ

شمدید رد مد هداتسیا روطنامه متشگرب دنا هدروخن اذغ مه

؟ نیدروخ راهان امش -

مروخ یمن یلو -هن...

-چـــار؟

تفرگ شیپ اررد جورخ هار

! شاب تحار هنوخزپشآ وت مایمن .. یروخب تحار -اتوت



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

شا  یناهگان دورو هک یرابود رطاخب دوب هداتسیا اجنآ نیمه یارب سپ

مناشن ار رفن ود نیا زا رگید یتهابش منهذ مه دش؟زاب یمن لخاد مدناسرت

هب رگید مدرکن دامتعا ات مدیسرت شا یکیدزن رطاخب هک لوا هعفد مه وا داد

دشن کیدزن نم

! متحار نم یلو.. -

تفگ هناریگ چم دیخرچ متمس هب

؟ هتفگ هگید زیچ هی یدید ونم راب ره تهاگن -اما

توکس #دس_

۲۲۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

نم اب دنک میادص درفم هکنیا تشاد ار صاخ خاالق نآ اضرریما لثم مه وا

تیذا شدوخ رگا یتح دراذگب مارتحا میاه هتساوخ مامت هب اما دشاب تحار

متفگ ار شتسار کُر ابوا مراتفر لثم سپ دوش

نیدز داد ای مدیسرت نیدموا وهی دوب...ای نوتدوخ ریصقت بخ -
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! مدرک لوه

دناراخ ار شا  هقیقش دنخبل اب

ــه؟ نک یمن مکلَف اضرریما شدعب وت مایب االن ینعی نیا -

ج دز یم فرح شدنت یهاگ یواوخاالق هرابرد تحار هچ مدیدنخ هرابود

ح وا هکنیا اب دوب تحار هزادنا نیمه هب مه شدوخ ربارب رد هک دوب نیا بلا

تفرگیم ار شلا

لد هک هدروآ نابز هب هزات هکنیا ًاصوصخم دوبن دب هک مدرک یم عافد رگا

! تسا ریگ اضرریما

ـــت!؟ سین نیگیم مه امش هک یدب نیا هب هگید نوشق -خاال

تفگ یراکبلط دنخبل اب تسشن هک یلدنص یور دمآ ولج یمدق هدز یخرچ

میکی راوید هکاب ما هراچیب نم نوا تسین همولعم هک امش یارب -لبــــه...

!؟ هنکیم

تروص ات مدیخرچ عیرس مدوخ وااب مالمی راتفر هب شمیقتسم ی هراشا زا

مدیشک ار اذغ هدیچ ار زیم دنیبن ار ما هدز تلا جخ

نم یتحار شلیلد دروخ ار شیاذغ نم هب یهجوت ای هاگن نیرتکچوک نودب
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فرص ماگنه هشیمه ای دوب لئاق اضرریما دامتعا یارب هک یمارتحا ای دوب

زا رتشیب متسناوتن !؟ تسا تکاس و مارآ ردقنیا رگید عقاوم الف خرب اذغ

مداد تروق بآ روز هب مه ار نآ هک مروخب قشاق دنچ

زارد تسد هک تفر بآ ناویل تمس هب متسد هرابود مدروخ هک یرخآ قشاق

تشادرب میولج ارزا مباقشب هدرک

یدروخ یچره هسب ! هشیم نوغاد تدعم رتدب یروخیم وت هک یروجنیا -

روخب مکی هرابود هگید تعاس هی رازب

مدش ریز هب رس توکس رد دوب شساوح سپ

هشیم شادیپ مریما مک مک منک یم عمج نم نک تحارتسا ورب وشاپ -

مدیباوخ یلیخ ... هبوخ -حملا

دوب زیم هب هریخ هتسشن اجنامه تدم مامت مدرک عمج ار زیم هداتسیا

شهاگن هرابود نم هب یهاگن دزواب یم زیم هب بترم ار شا هراشا تشگنا

هب دناوت یمن اما دشاب هتشاد یفرح هک دوب یسک هیبش داد یم زیم ارهب

دروایب نابز

؟ مروخب ییاچ هی هشیم -االن
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اب شا خاالیق تهابش رگا مروخ یمن هن دیوگب رگا ینعی هک مدیسرپ یروط

یمن هن مگب هگا ینعی " دهد یم باوج ًامتح مشاب هدش هجوتم تسرد ار وا

" یروخ

تفگ اما

؟ ینم باوج رظتنم هک وگن -

دش یم رتشیب هظحل ره ماابوا یتحار سح دوبن دب هک مدادیم ار شباوج

-هن...

دیدنخ

ــم؟ ینزب فرح یراد هلصوح هگا ... زیرب سپ -

دیسر منهذ هب هک یلا متحا نیلوا دنزب فرح نم اب تساوخ یم مدرک بجعت

مدروآ نابز ارهب

حملا... نم نینک اوعد نیاوخیم هگا چـی؟ هرابرد ــم؟ ینزب فرح -

مکمک ینوتب وت دیاش هک..هک مراد یلکشم هی نم نم.. شتسار -هن..هن..

! ینک

؟ منک کمک وا هب نم دش رتشیب مبجعت

-مــن؟
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هرآ.. -

تخادنا زاگ هب یهاگن

مگب زیرب وتییاچ -

هدرک هدامآ ار یاچ تسا لدود دیوگ یم هک یلکشم نتفگ زا زونه مدرک سح

کی داتفا اه ناویل هب هک شهاگن متشاذگ زیم یور ینیس یوت ناویل ود اب

دیدنخ یدنلب یادص اب هتخادنا ارباال شیوربا

گبـــو! سپ -

-چـــی؟

مدوب هدیمهفن ار شروظنم

! یدرک ــی ناویل ییاچ داتعم وت وراضرریما نیا -

 هداتفا ریز هب رس و هدش خرس تروص دش شفرح رثا لمات هظحل دنچ اب

ما...

نیا نآ زا دعب و هام هس نآ تدم مامت رد دوب ابوا قح متشادن هک یباوج

ولج یمک ار شرس هدادما وا هب ناویل اررد ییاچ شمدید هک یزور دنچ

دیشک

داتعم تاه ییاچ وتو هب راذب هبوخ یلو ــا! متفگ تهب یگن شهب مگیم -

هشیم نوممز !ال هشاب
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هتفرگ شیپ رد هک یشور نیا اب تساوخ یم هچ دوب مباوج توکس مه زاب

و تسیچ شدصق اضرریما دناد یم دیوگب متروص یوت ًامیقتسم هکنیا ؟ دوب

یارب ندش ناونع رابدنچ اب دهاوخب هک دوبن یعوضوم ؟؟ دنک هدزما تلا جخ

دوبن وا هب ندش کیدزن مدصق هک نم ... مرظن رییغت ثعاب و دوش یداع نم

! دروایب میور ارهب شا یکیدزن دهاوخیم وا ارچ سپ

توکس #دس_

۲۲۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هب عورش مارآ مارآ دروخ یم هعرج هعرج هک ردحیلا تشادرب ار شیاچ

درک ندز فرح

طلغ و تسرد راک هنودیمن هک هریگیم رارق یطیارش هی وت مدآ ییاتقو -هی

طلغ راک نوا هگا هدب..حاال ماجنا ور هتسرد هنکیم رکف هک یراک ...! هیچ

تسرد .. شندرک ناربج هشیم رت تخس هرذگب رتشیب ردقچ ره هشاب

یدب دصق .. هشب یروطنیا متساوخیمن .. مدرک یراکی نم نم.. .. شندرک

هک دقنا دش... رت تخس شندرک تسرد متفر رتولج دقچ یلو..ره متشادن
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تردارب فطل حاالهب اما..اما منک شنوهنپ هشیمه یارب متشاد دصق

تسرد .. شندرک لح یارب هداد لجعلا برض مهب اضرریما ... ناساس

هگا مسرتیم هیچ..!؟ هیضق لصا هنودیمن ال صا هک ..ردحیلا شندرک

.. مدیمهف تدم نیا وت یلو ! هنکن هاگن متروص وت هگید همهفب وشلصا

کمک مهب ماوخ یم .. هرتهب همهفب رتدوز هچره منک.. شنوهنپ دبا ات منوتیمن

وراک نیا یتسرد ناکم و نامز مگب شهب هرارق حاالهک ینک کمک .. ینک

! مگب دعب منک بترم ور یچ همه ... ماوخ یم ... رابجا هب هن منکب

یعوضوم ممهف اهنت مدرک شهاگن طقف جیگ مدیمهفن شیاه  فرح زا یزیچ

دسرت یم یلو دیوگب اضرریما هب دیاب هک دوب

ــد؟ یتفگ یچ مدیمهفن ال صا هک ردحیلا منکب منوتیم راکیچ نم نم.. -

رانک ار درک یم یزاب نآ اب شتسد واب دوب هدنام زیم یور خیلا هک یناویل

دش مخ ولج هب هتشاذگ

! هربخ هچ و هدش یچ ینودب تسین ...المز یرخب تقو مارب ماوخ یم -

رکف شهب مراد تفر یتقو ...زا ینک لوغشم ور اضرریما ماوخ یم طقف

! هنک مرگ وشرس هنوتیمن وت لثم سکچیه منک یم

متفگ هناقداص

مدیمهفن مزاب -
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هک...! یرتدب ماهر زا -وت

مدیپوت اهر هب تبسن شراتفر یروآدای زا ینابصع

ــیما! کاش نوتزا یلیخ نوا اب نوتراتفر رطاخ ـــاا!هب نیدن ریگ اهر -هب

تفرگ ارباال شناتسد

نم نمضرد ... تومعرتخد اهر هن دوب مرهاوخ اهر مروظنم ! بخ اباب بخ -

یم مکمک ..حاال سب و دوب تردارب هب اهر ندرک کیدزن یارب مدرک یراکره

ــی؟ نک

اب دهاوخب دوب لا حم و دوب یتسرد مدآ وا متشاد نانیمطا شیاه  فرح هب

تسرد میارب مه شیپ ی هعفد هک یرسدرد دزادنایب مرسدرد هب شراک نیا

یم اما دریگب ار اضریما حلا نآ اب تساوخیم هک دوب یخوش دوب هدرک

زا مساوح مندرک ترپ  یارب ! میاین رب دهاوخ یم هک یراک سپ زا مدیسرت

متفگ ما هدز ناساس هب هک ییاهفرح

؟ تسامش هب کمک هک منکب منوتیم راکیچ نم نیگب قیقد -

اضرریما هب تساوح ًامامت زور دنچ ماوخ ،یم ماوخ یم تقو مکی ! متفگ -

هگا ! همهفب شدوخ ات ناتسرامیب دایم هبنشراهچ مگن شهب هگا هتفگ ... هشاب

... دایب شیپ یرتمهم زیچ هگم تفرگ وشولج هشب هلا حم هنکب یراک داوخب

شندموا هتفیب رت بقع زور ود یکی دح رد طقف دایب یرازن ماوخ یم

! نیمه ... هسب
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!؟ مریگب ونوشولج منوتیمن هک نم ؟ یروطچ -

... ینوتیم ًاقافتا ! هگید نیمه -ِد

تفگ تنطیش اب هدز دنخبل

زا ینومب اهنت تساوخ یمن االنهک لثم ! هتسپاولد یلیخ اضرریما ... نیبب -

تسین یزور دنچ ناساس حاالهک ینکب یفطل هی دیاب ... منومب تساوخ نم

اهنت وت یروطنیا داین ارو و رود نیا منوا یگب تومع رتخد هب همرگ شرس و

رانک هنومب هشیم روبجم متومع رتخد هزات .. هگید هنومیم ماضرریما ینومیم

هــاا!؟ ندرک یتشآ دیاش ناساس

یم ملبق و دوب هدرک هراشا نم هب تبسن وا سح هب میقتسم زاب هکنیا اب

مدرک شهاگن هیفس ردنا لقاع اما دیزرل

اب هتفیب بقع نیاوخیم هک شدعب مزور ود هبنشراهچ ات هدنوم زور -ود

هک مراد نوشهگن هنوخ وت منوتیم نیدرک رکف ارچ ! زور ۵ هشیم هبنشراهچ

نم نتفگ اجنیا دایب ندرکن ادیپ ویسک ومیدموا هزات ! نرن نوریب الً صا

انیا !؟زا مراد نوشهگن منوت یمن هک روز یچ؟هب تقونوا مرب نوشاهاب

یاهتقو دینومب امش نتساوخ تسین بوخ حملا ندرک رکف نوچ االن هتشذگ

ــی؟ یاهنت ارچ نگیمن هک هگید

وا هب مزیچ همه ما هدرک رواب راگنا مدز ار فرح نیا ارچ مدیمهفن مه مدوخ
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تسا طوبرم

توکس #دس_

۲۳۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تفگ یدنلب یاااو کالهف

اقیقد هلئسم بوخ رتخد بخ ...! هروخیم رب تهب یرتدب اهر زا مگیم دعب -

؟! هروخیمن رب ییاج هب هک ضرامت مکی ! هگید حتلا نیمه !؟ ییوت ِدوخ

باذع هتبلا هک مدوب هدش یرفک شتساوخ رد نایب رد شا یلا یخیب زا

هب شطیارش ماوزا هدز شلوگ رابکی مدوخ بقالمه هکنیا رطاخ هب منادجو

متساوخرب تعرس هب دوبن ریثات یب مک ما هدافتسا مدوخ عفن

زور؟ جنپ منوا منزب نوشلوگ نیاوخ یچ؟یم -

تفر بقع یمدق و تساوخرب مهوا

نک ضرامت هک وزور جنپ لک متفگن ! اباب مورآ -

تفگ هنادیماان

یمن ور مه وت هب مدرک یمن یراک نینچمه زگره هنرگو !! هریگ مراک ادخ -هب
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ریز هدز شدوخ هیفاک دایب هبنشراهچ نومه یراذن طقف الًوت صا ... مدز

لماک متفگن مه هگید یاهزور ... هدب ریگ نم هب هنوتیمن هگید شفرح

ینودب تفر مرگا نوریب هرن هدشن روبجم ات نک یراک هک!هی یراد شهگن

نک! مربخ شلبق مغارس دموا هگا هک هریم اجک

اهنت نم ًاعقاو راگنا مدرکیم شهاگن مخا اب طقف و هداتسیا هنیس هب تسد

ندیلا لصاتسم دوب هدش دیدپان شترارش هک مدوب شا هراچ

اضرریما منک شعمج منوتیمن هگید ناتسرامیب دایب هبنشراهچ هگا ادخ -هب

نوا هب یراد نک رکف الوت صا هزیرب مهب ماوخیمن هنکیم یگدنز هراد هزات

؟ موه نم! هن ینک یم کمک

متفگ یدیکات متسشن یم هک روطنیمه مدرک شرپ هرابود هتشادرب ار مناویل

!... مراد یمن نوشهگن روز ...!هب منک یمن یسوساج نم -

!! داین اجنیا اهر مگب منوتیم طقف !... منزیمن نوشلوگ

متفگ متشاد قاتا زا جورخ زا لبق هک یسامت یروآدای اب

هگید ! نیمه ... ننومب هنوخ تعاسود یکی هک منک یراک حبص هبنشراهچ -و

تسین طوبرم نم هب دشن تسرد شا هیقب هگا

داد ژ اسام تشگنا ود اراب شیاهمشچ کالهف

؟ ینک منئمطم رتشیب هرادن هار -

متفگ مکحم و مخا اب
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-هن!

دمآ ولج ناهگان دناخرچ فارطا اررد شهاگن

؟ یچ مگب شهب مدوخ هگا ! ناهآ -

؟ یچ ینعی -

... نادجو باذع هک متساوخ تزا مگیم شهب مدوخ دش تسرد یتقو -

! منکیمن وراک نیا -هن...هن...هن...نم

تفگ بل ریز تفر زاگ تمس هب هتشادرب ار شناویل دش نازیوآ شا هرهچ

... یتخسرس ردقچ وت هسرب شداد هب ادخ -

متفگ اما مدینش

؟ دیتفگ یزیچ -

داد مناشن ار ناویل و دیدنخ

! یدرک داتعم منم -ایب...

متفگ راکبلط درک مهاگن هریخ تسشن یتقو

؟ هیچ هگید -

؟! یگب تومعرتخد االنهب هشیمن -

تشاد نم اب مه اروا متشاد ابوا نم هک یتحار یسح راگنا

زور دنچ هک مداد حیضوت اهر اب سامت و قاتا هب نتفر زا دعب و متساخرب

ار اضرریما ییاهنت مناوتب ات دیاین هناخ هب دناوت یم ورگا تساجنیا اضرریما

ناساس نوچ دیایب دناوت یمن ال صا تفگ ینابصع یاهر اما دورب ات منک عناق
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و دشاب هتشاد روضح ناتسرامیب رد وا روضح تعاس مامت ات هدرک شروبجم

دوش یزیروربآ دسرتیم دنابسچب قاط ارهب شا هلک هک دسریمن شروز

تسوا یومع رتخد اهر هتفگ همه هب هک اصوصخم

اب اهر رخآ و مدز یم دنخبل نم اما تفگ یم صرح اراب شت مجال وا هکنیا اب

متسشن ماهرپ یور هبور هرابود یتقو درک عطق ار سامت زوسناج تفوک کی

تفگ هدرک لوه

هک؟! متساوخ نم یتفگن شهب -

درک یم لوبق متفگ یم رگا منکن رکف -هن

تفگ دنخزوپ اب

ومزوک هساک هک دمویم دشیم اپ وهی شطسو یلو !! درک یم لوبق ًاقافتا -

! هزیرب مهب

رکف هک تفگ ار شفرح روظنم اب نانچ مریگب ار ما هدنخ یولج متسناوتن

تفگ یم شیور وت هناناج دوسح کی ًامتح دوب اجنیا اهر رگا منک

و دوب موربور دیماان اج همه زا تخبدب هی هگا منم یدنخب مدیاب دنخب -

مدیدنخ یم هاق هاق ًامتح تشاد اعد سامتلا یروجنیا

منک عمج ار ما هدنخ ات مدیشک ناهد لخاد ار میاهبل

متشادن یروظنم .. دیشخبب -

جورخ زا لبق تساوخرب اج ردزا گنز یادص اب داد ناکت ار شرس طقف

تفگ شا  یگشیمه خوش نحل اب هدز یکمشچ
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؟ یدن مول هشاب تساوح اه هزیت ... اضرریما نوج وتو نوج زور دنچ نیا -

؟! متساوخ نم همهفن

دش عمج مساوح هزات راگنا هک ردحیلا متفگ یتسه مساوح هداد ناکترس

اب ییاهنت ینعی نیا هک دوب مساوح ال صا ما هداد یلوق هچ ماو هدرک هچ هک

یخوش کی اب ینامز هک مدوب ماهرپ راک نتخادنا هار رکف هب طقف ارچ ؟؟ وا

دوب هتخادنا هار ار مراک

تفگ یدج نحل واب هدرک رییغت شا هرهچ ناهگان

متفرگن حوتلا هرابود ات دروخب اذغ هگید مک هی وشاپ -حاالم

تفر نفیآ تمس هب هک مدرک شهاگن بجعت اب

ینیبیم نم زا ییور هسرب هنرگ و ینک عورش یراد تقو باال دایب یتقو -ات

!! یشاب هدید یسک زا ًارمع هکاتحاال

توکس #دس_

۲۳۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

نآ یور اذغ فرظ زونه هک زاگ تمس ارهب مهاگن ردسنلا شندش دیدپان
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دیشک دوب

؟! تفگ یدج -

دوب هدش دراو هزات هک اضرریما اراب شندز فرح و ندرک سالم نحل یادص

نیمه یتسار درک؟هب یم ار متیاکش تشاد اعقاو !؟ دشیمن مرواب مدینش

تعرس منک؟هب شکمک درک یم سامتلا شیپ هقیقد دنچ هکات دوب مدآ

ره رس ندیخرچ ثعاب سنلا هب مدورو مدرک کرت ار هناخزپشآ و متساوخرب

داد ار مباوج بل هب دنخبل اضرریما هک مدرک یمارآ سالم دش ناشیود

! یدز ونم ندرگ هشب شیزیچ هگا یدنخیم هک ییوت نیمه دنخب هرآ -

نم هب ور تفگ شساسحا زا وا هک دمآ ششوخ راگنا تفرگ قمع شدنخبل

تفگ

؟ هیکاش دقنا یدرک شراکیچ -

!!.. یچیه -

هب ماهرپ ؟ کمک زج مدوب هدرک یراک ال صا رگم میوگب هچ متسناد یمن

دنت هاگن و شمخا ورپ یدج تروص نآ ندید هکاب دمآ ولج یمدق تعرس

یمن ار شتروص اضرریما و دوب وا هب شتشپ متفر بقع یمدق هاگادوخان

تفگ دنلب یادص اب هدرک شعمج عیرس اما دز یزیر یدنخبل دید
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راهان دنچ؟وت تعاس ؟ یدروخ یک الً ؟صا یدروخ یچ راهان ؟! یچیه -

یدروخ

تفرگ ار شجنرآ تشپ زا اضرریما

امتح ینک یراک هی تدوخ هک هن هتفوین یقافتا ینومب دوب رارق وت؟ هتچ -

! هشب یروط هی

دیشک نوریب اضرریما تسد زا تدش ارهب شتسد

!؟ مرایم تارب ادرف مرب نم هدب چیوس -

تفگ یکاش نم هب هراشا اب

شندروخ اذغ یارب یرکف هی لوا ...! یایمن نم تمس شرطاخ هب ما هگید -

!؟ ینزب مراد هتفین مندرگ شنوخ هک نم هب شراپسب دعب نکب

تفر رد تمس هب هدز گنچ وا تسد ارزا چیئوس

راشف وکاروخ عضو نیا اب شاب شبظاوم یلیخ زور دنچ نیا !... نمض -رد

! هشب المز مرس زاب هنکمم هظحل ره شدنق و

اضرریما هب هتفرگ شا خیلا یاج ارزا متوهبم هاگن دیبوک مه هب هک ردار

دناسرتب ار وا تساوخ یم طقف !ای تفگ یدج اهار فرح نیا همه متخود

و بذعم ارم یباسح شیاج هب یلو ؟ دوش رتشیب شندنام هناخ لا متحا ات

ار شتروص دنخبل یاج تفرگ ار شیاج اضرریما شنتفر اب درک هدز تلا جخ

تفگ یدج درک رپ مخا

؟ یدروخن راهان اعقاو -
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متفگ یمارآ یادص اب مدوب هدنام تام

! مدروخ هک همولعم -

یک؟ -

! تفر و تخادنا رسدرد هب ارم شدوخ یتحار رطاخ هب ماهرپ !؟ ادخ یاو

مدادیمن لوق شاک

! شیپ تعاس -هی

تفگ شا یچم تعاس هب یهاگن اب

؟ جنپ تعاس ینعی -

مداد ناکت ار مرس

! هنکیم تالیف هراد هدش یصرح مدرک رکف ...! هماهرپ اب قح سپ -

یمدز فرح تخادنا یم لبم یور و دروآ یم اررد شتک هک روطنامه

؟ یدروخ ریش ناویل کی طقف حبص زا اعقاو -

متفگ یبصع

!! مروخ راهان متفگ االن نیمه -

داتسیا میوربور

فک هی هزادنا هب ماهرپ ی هتفگ هب منوا ! هناحبص زا دعب تعاس ۹ یلو هرآ -

! موه ؟ تسد

یب درک لوبق ار شفرح یتحار هب هک وا زا مه ماهرپ زا مه مدوب ینابصع

متفگ اوه
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؟ دیدروخ راهان نوتدوخ امش منیبب -

دیدنخ ارچ مناد یمن

مدروخ رتفد هرآ -

! دیدروخ نم زا رتدوز تعاس هی ًاتیاهن بخ -

دروآ نییاپ ار شرس هدمآ ولج یمدق

! مدوبن المز مرس هک ...نم یلو هرآ -

مراتفر هک متشاد لوبق ار وا یدایز ای دوب هتشاذگ رثا مراتفر یور تینابصع

پچ تمس وهب نییاپ یمک شرس هک ردحیلا شیاهمشچ رد هریخ ؟ دوب نیا

متفگ هدرمش هدرمش مشخ واب یدج دوب لیامتم

! نارماک یاقآ ... بقع دیرب ... ًافطل -

هک ینارماک نیا مدوب هدرک شباطخ اضرریما مراکفا رد هک دوب یتعاس دنچ

رارصا هک وا هب دسرب هچ درک بجعتم مه ار مدوخ یدج نحل نیا اب متفگ

اما داد ارباال شیاهوربا درک فاص ار شرس منک شیادص اضرریما تشاد

تفگ نامنیب ی هلصاف هب رس ی هراشا اب تشاذگ بقع مدق بجعت مکلا رد

؟ هبوخ -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هب هداد ناکت ار مرس طقف نیا زجب متشاد ار یدروخرب ره راظتنا مدرک گنه

تفگ هک مدیخرچ قاتا تمس

توکس #دس_

۲۳۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

! روخب راهان ایب یدرک ضوع وتسابل -

هک ینم هک دنک یروآدای شفرح نیا اب تساوخیم مراتفر رطاخب مدرک سح

یراک ره مهدیمن هزاجا و ممرحم وت هب هک منامه متسیاب بقع ییوگ یم

! یهدب ندنام بقع سرد و ینک رارف ای هداد ماجنا دهاوخیم تلد

رانک هک مدوب هدادن ناشن وا هب مراتفر اب مندیشوپ سابل دروم رد شاک یا

اب شندرکن ضوع دوب منت نوریب سابل ماهرپ رطاخ هب مااتحاالهک هدمآ

یصرح رپ اما مارآ ی هشاب دیاین باسح هب ندرک جل ما هدرک هک یتکرح نیا

مدش قاتا دراو درکیم ملا بند هریخ هک ییاهمشچ یولج و متفگ
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مدیشک یم دنلب یاه سفن صرح زا

.. دورن نوریب هناخ زا مه .. منامب ملوق رس مه .. دنکن جل وا مه هک منک هچ

زور دنچ مدرکن رکف نیا هب مدرک لوبق یتقو ارچ ... دهدن ریگ نم هب مه

ماات هدرک ار تالمش مامت و مراد هک یسح ندش دنمتردق ینعی ابوا ییاهنت

دیاب دیوگیم هک ییوا یارب مروضح ندش رت گنر رپ هتبلا و شمریگب هدیدان

هطبار نیا رد نم ندمآ هاتوک یارب طقف ًامامت شلیلد و منک ربص رخآ ات

!! تسا

ماهرپ ِماهرپ رتکد ناج هب رادناج هاریب دبو دنچ واب یتخس ارهب مسابل

هحفص یور یمایپ موش جراخ قاتا اتزا متشادرب ار ما یشوگ مدرک ضوع

تسا ماهرپ فرط زا مدیمهف مدرک شزاب یتقو هک مدید یشوگ ی

(( نونمم . منکیم کمک مه مدوخ . منک ناربج مدیم لوق ))

ندید سرت زا یوا هرامش ی هریخذ اب مدوب هدرکن ویس ار شا هرامش زونه

نوریب هتشاذگ مدنلب نوفاراس بیج اررد یشوگ هدرک کاپ ار مایپ اضرریما

هتشادرب مدق مارآ تساجنآ ینعی دمآ یم هناخزپشآ زا هک ییاهادص زا متفر

ییاچ نتخیر وردحلا هتشاد هگن هناش اب ششوگ یور ار یشوگ مدش دراو

رگید نم دب یهاگ حلا رطاخ هب زور دنچ نیا رد راگنا دوب شدوخ یارب

دوش یمن بذعم و یمندیآ باسح هب نامهم هناخما رد یسک

مساوح ! ماهرپ یگیم ردقچ ......... هشاب مگ یم ........ هشاب -

ظفاحادخ !هَا....... هگید تسه
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نم یحلا هرابرد زاب ای دیوگب یرگید زیچ دوب هتفرگ سامت ! دوب ماهرپ

نیا !؟هب مورب رد شریز زا مناوتن و دنک هناوید ار اضرریما ات دنک شرافس

؟ ندرک کمک دیوگیم

هراشا زیم یور یاهناویل هب دید شرس تشپ زیم رانک ار نم و دیخرچ یتقو

درک

؟ هگید یروخیمن -

اما موش هجاوم شا  یریگ ههبج و مخا اب مراتفر نآ رطاخ هب متشاد راظتنا

و حلا نارگن اعقاو مه دیاش دشاب مارآ دنکیم یعس مندمآ هاتوک یارب راگنا

متفگ یصرح تسا مزور

مروخ یم -

دیشک متسد زا هک متشادرب ار مدوخ ناویل

! هگید ماش منک ضرع هچ هک راهان هتبلا ؟ یروخب راهان یاوخ یمن هگم -

هک؟ یدروخ یاچ شمه تفگ مماهرپ

شدیشک بقع هک مریگب سپ ار ناویل متساوخ

؟ مروخب ییاچ تحار یخلا اب نم تشاذگ امش تسود نوا هگم -

داد باال هناش

تهب هک یروخب اذغ یدب شوگ شفرح هب لوا نومه یتساوخ یم -

! هدن ریگ

یچره االن نینک یم ثحبورج نوشاهاب هشیمه هک امش !! تسین بیجع -

!؟ دیقفاوم نگیم
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تفگ یرآرد صرح دنخبل اب تسشن زیم تشپ

منک یم لوبق هگ یم یچره یکشزپ رظن -زا

متفگ سخت هدز دنخزوپ

؟ نتفگ یم نوتدوخ هرابرد هک یعقوم نوا االن!...هن هتبلا -

ابیز درک نایامن مه ار شتشرد یاه  نادند هک داد ملیوحت یرادشک دنخبل

وور ریز ندیدنخ نامز شراکبلط هشیمه و یدج تروص ؟نآ دیدنخیمن

! دنک مخا دناوتن زگره مدرکیم رکف یتح هک ردقنآ دشیم

االنوت! لثم هشیم زابجل و قنع دب ضیرم مدآ -

مهدن ار شباوج متسناوت یمن ارچ مناد یمن

؟؟ نیدوب زابجل و قنع دب هک نیراد لوبق سپ -

هدارا یب ار مخا و تخیر ورف ملد رد یزیچ مه زاب هک دیدنخ دنلب یادص اب

دنزیم دنخبل روز هب یهاگ یتح تفگ یم شردام هک وا درک متروص نامهم

یبوخ سح شندیدنخ هب هک تسا هدیمهف ددنخیم ردقنیا ازور نیا ارچ

شتروص زا مشچ مدرکیم سح ما هنیس رد هک یدرد واب یتخس هب ؟؟ مراد

درک منیگمغ تدش هب هک یسح متشاد ار سح نیا رابکی ....بقالمه متفرگ

متفاین نآ یارب یقطنم لیلد و منک شلر تنک یا هرذ متسناوتیمن هک یسح

مدوب هدرک سح هک یزیچ ندش شاف سرت زا شیپ ی هعفد مه نیمه یارب

یتروص ی هریخ و دنزن فرح نم اتاب متخیرگ مدوب هدینش هک ییاهزیچ و
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! موشن دوب مراکبلط و درکیم مخا نم هب یلو دیدنخیم هک

دیشک ولج زیم یور ار شدوخ یمک

! یرارف هتبلا و یزابجل و قنع هکاالندب ینک لوبق مه وت هگا ... هرآ -

تفگ ثکم اب

؟؟ ینکیم تالیف یراد هن!؟االن مدرکیم تتیذا یلیخ -

مورب تساوخ یم ملد منک شهاگن متساوخ یمن مداد ناکت رس فده یب

! تشادن مخا وا دوبن شیپ ی هعفد لثم هکنیا اب مورب دیاب تفگیم مسح

دوب هدمآ ووا مدوب هتفر مدوبن شراتسرپ ! دوبن مراکبلط تیمرحم رطاخب

!! دنادیمن نم زا زیچ چیه هکنآ اب

ای دش یم ینابصع ایوا دنک ور ار متسد وا هب مندرکن هاگن مدیسرت یم

یتح هک تسا هدرک مفیعض ردقنآ راگنا هک ییاهنت نیا رد مدش یم هل مدوخ

! دنکشیم ار ملد منیبب ریس مناوتیمن هک مه ار وا ندیدنخ

؟ ینک یم لوبق ینعی -

۲۳۲_ تراپ _ همادا #

زا طیارش نداد هولج یداع یارب توکس هظحل دنچ اب دیدنخ یم شیادص
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رظن زا ینعی نیا هک درک دس ار مهار هدش دنلب عیرس مه وا هک مدش دنلب اج

!! تسین یداع زیچ چیه مه وا

؟!؟ اراس دش یچ -

نارگن یادص نت نآ اب یتقو دش... رتدب عاضوا یلو متساوخ یمن ار نیا

یسک تسا بوخ ردقچ مدرک یم سح هکنیا نیع رد یمدز ادص ار ممسا

لد رتشیب اما دنزیم ادص ییابیز نیا ارهب ممان هک دشاب منارگن وا لثم

! مدش یم هدرزآ

هچ دش متسناد یمن قیقد ار شلیلد مه مدوخ هک ما یناهگان رییغت هجوتم

!؟ دشاب نم ملا دناوت یمن مناد یم هک ییابیز دنخبل مدرزآ یزیچ

... یچیه -

تفگ یدج اما نابرهم دش کیدزن

تقو ره مدش ساسح شهب نم هک یتفگ ور هملک نیا دقنا وت ینودیم -

... منک دبتالیف یزور هی مدیم لوق و هدش یزیچ هی منئمطم یچیه یگیم

!؟ هدش یچ یگب هشیم حاال...

هب هک ار مضغب مدرک یعس دزرلن میادص مدرک یعس دمهفب متساوخ یمن

زا شدوخ رطاخ هب مدوب روبجم منک ناهنپ دوب متشاد هک یدب سح رطاخ

نم زا یبوخ سح چیه دیابن مدرک یم یهجوت یب دیاب مریگب هلصاف وا
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رت مکحم وا رد میراد ود ره منادیم هک یساسحا ی هیاپ ات درک یم تفایرد

دوشن

! مباوخب مرب ... ماوخ یم -

.. اراس هدشن تفه زونه تعاس -

ناهگان ارچ دمهفب تساوخیم درک یم دادیب تفگ هک ییاراس رد سامتلا

مهد ناشن متسناوتیمن ار متاساسحا مدوبن وا لثم نم اما ما هدش نوگرگد

! منکیم بارخ ار وا یگدنز منادیم یتقو مناوتن زگره دیاش

متفگ ضغب اب تفرگ من میاهمشچ و دشن اما مدرک یعس ردقچ ره

! رانک دیرب ... هشیم -

دش؟ یچ یگ ...یم مرن هگا -

ود ارهب مرس دنیبیم ار منورد مدرکیم سح دادیم مرازآ شهاگن ینیگنس

اما تفر رانک هار رس زا یدنلب سفن اب دنک متحار رتدوز ات مداد ناکت فرط

رگا منکن دروخرب وا اتهب متشذگ یم شرانک زا طایتحا اب دیاب ال ماک هن

هک موش در شرانک زا متساوخ دش یم یراج مکشا مدرک یم لطعم رتشیب

تفگ مکحم و مخا دشاب هار دس هرابود دروآ ارباال شتسد

نم؟ ؟ هنکیم تتیذا یچ نک... شلح نومب ... نکن رارف -

رطاخ هب تفگ یم نم هب هک دوب راب نیمود یارب زورما ار هلمج نیا

و هدیجنر رتدوز ردقنا رابنیا هک دوب ما هدرک لمحت زورما هک ییاهراشف
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دادیم مرازآ رتشیب و دوب هدش رت قیمع مساسحا ای مدش نتخیرگ ی هدامآ

دیمهف داتسیا میوربور هرابود ووا متفگ یمورآ منوتیمن دیکچ هک مکشا

اب ردقچ مدرک سح هک یتشگنا کون اب دهدیم مرازآ هک تسین وا روضح

هدش نیگنس سفن واب درک کاپ ار مکشا درک شکیدزن متروص هب طایتحا

تفگ هدرک مخ ار شرس شا

تحار ونومتفج ینزیم فرح ؟ یگیم یچ؟ مراد تهگن روز ...هب رهظ لثم -

؟ ینک

هک دنادیم شدوخ دوب هدیمهف ار مندوب بذعم دوب هدید ار مندیزرل سپ

دنک تیاعر هک دریگب هلصاف دهاوخیم ملد هک دنزب تسد نم هب مهاوخیمن

.... منامب هک دوب هدرک مروبجم شتسد تکرح نامه اب اما

گنت دریگب ملد طقف ات شابن وش... رود .. ورب طقف هک منزب داد متساوخیم

متفگ ینازرل یادص اب یلو موشن ریقح مدوخ ربارب اترد منکشن اما دوش

دیشخبب ... مشاب اهنت مکی ... دیاب ... طقف -

دوش دنلب میادص هکنآ زا لبق ات مدش رود تعرس هب هدز شرانک مدوخ رابنیا

منک شا هفخ تشلا ردب

توکس #دس_

۲۳۳_ تراپ #
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

*********

تسا بش همین ۳ تفگ یم راوید یور تعاس هکنیا اب مدز یخرچ میاج رد

هک وشیلا معضو رسو ندید اب متسشن میاج رد سح یب ارچ مناد یمن اما

هتساوخرب تعرس هب دش هدیشک لبق یتاعاس هب منهذ دوب مرس یور زونه

زاب ردار ییادص نیرتکچوک نودب طایتحا واب یمارآ هب متفر رد تمس هب

مک غارچ زج هب مدرک ساسحا متروص تسوپ یور ار یدرس یاوه و هدرک

ارزا سنلا مامت و مدناخرچ رس دوب شوماخ اه غارچ مامت هناخزپشآ یوس

زاب مدیمهف ار اوه یدرس لیلد هزات شوماخ یراخب ندید اب مدنارذگ رظن

یور و یراخب کیدزن یزیچ ناکت دوب هدش شوماخ بارخ هشیمه یراخب

لبم یور هدیباوخ ار یمسج و منک گنت مشچ هرهلد دشاب بجوم لبم

؟ هدنام اجنیا روطچ درس یاوه نیا !؟رد دوب شدوخ اعقاو مهد صیخشت

درس ار اوه یباسح یراهب ناراب اما تسا نیدرورف لیاوا هک تسا تسرد

یب متفر باوختخر هب یگتسخ هناهب هب دوز یلیخ هک مدروآ دای هب هدرک

و هاتوک یاه مدق مااب هتفر باوخ هب یک مدیمهفن و مدرک هیرگ ادص

اج لبم یور ولهپ ارهب شتشرد لکیه نآ روز هب مدش شکیدزن نئمطمان

بال سرت زا دوب هدیشک شندب یور ار شتک هدرک عمج ار شیاهاپ دوب هدرک

نوریب ییوتپ دمک زا متشگرب قاتا هب دیایب شرس هب ادرف تسا نکمم هک یی

هدرک عمج دش مرگ وتپ هک هیناث دنچ زا دعب مدیچیپ قاتا یراخب رود هدیشک

باوج منکب دیاب هچ نم دروخب امرس ادرف رگا متفر نوریب تعرس وهب

اضریما هب ندیرپ یارب هناهب لا بند طقف اهزور نیا ؟هک دهد یم هک ار ماهرپ

دروخرب اب مدیشک شنت یور مارآ ار هدش مرگ یوتپ !! تسا نم ادیدج و
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دروخ یناکت شیاج رد درک سح ار شندوب درس شتسد تسوپ هب مناتشگنا

مدیشک بقع عیرس هک درک زاب ار شیاهمشچ و

؟ اراس ییوت -

سرت زا ندرک لا وس یاج هب مدوب نم رگا دوب هتفرگ و باوخ رامخ شیادص

مدش یم کرت هرهز یکیرات نیا رد یهایس ندید

... منم هلب -

دش زیخ مین هتشاذگ لبم یور ار شجنرآ

؟ یدش درگباوخ ؟ یبش فصن ینکیم راکیچ -

متفرگ مشچ هدنمرش

! مدروآ وتپ نوتارب هدرس یلیخ اجنیا -

منک رکف منک شنشور متسنوتن مدرک یراک ره دش شوماخ یراخب .. هرآ -

! هبارخ

تسا هتسشن شنت هب امرس هک دوب صخشم دیشک ارباال وتپ

!؟ همرگ هچ نونمم -

! یراخب رود شمتفرگ -

دیدنخ ادص یب
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باوخب ورب ...حاال نونمم یدنفرت بجع -

متفگ لوه

یچ؟ امش -

مباوخیم منم بخ -

!؟ اجنیا -

؟ اجک سپ هگید هرا -

دوب هدش لبم حاال هک یتخت ی هبل متسناوتیمن مدوب شراتسرپ هکینامز لثم

نیمز یور ندز فرح یارب منیشنب موشیمن اج وا لکیه ی هطساوب و

متسشن لبم یوربور

؟ هدرک خی .. اجنیا نیدید یتقو ... هنوخ نیتفرن ارچ -

اما مدید ابوا ندز فرح یارب نیمز یور منتسشن ارزا شتروص یور دنخبل

ار نیمز یور نتسشن ترسح راگنا درکیم هاگن یروج مدرواین مدوخ یور هب

! دراد

متسنوتیمن دموین مه اهر مدرک ربص دقچ درب؟ره ماهرپ ومنیشام یدیدن -

مدیباوخ اجنیمه ! تمرازب اهنت هک

متفگ اوه یب

؟! قاتا وت نیدموین ارچ بخ -

تفگ مخا و یروخلد اب دیشک زارد هرابود هتفرگ شجنرآ زا هیکت

مایب مشاپ بش هفصن هک تسه هناتسود یلیخ تراتفر شیروجنیمه -
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! تقاتا

وحا یراخب ندرک تسرد رد ما یهجوت ویب مدوب مدوخ رصقم مدش کالهف

درک یم هرخسم متشادن نآ یور یلر تنک اعقاو هک ار مراتفر شرطاخ هب الوا

 متفگ راچان هب

! بخ نیدز یم -رد

تفگ دنخبل اب هدیباوخ حتلا نامه رد

!؟ یدادن باوج مداد ماجنا ویکی نیا -

هنیگنس مباوخ یهاگ ...نم.. دیشخبب -

! مدشرادیب یدز مدق نم... سکعرب -

هچ هک مدوب نیا رکف رد مدرکیم هاگن شندیباوخ تیعضو هب توکس رد

نامه هرابود هک دورب هناخ ایهب دباوخن اجنیا اوه نیا رد هک تسه یهار

مدید متمس هب شرس ندناخرچ اراب دنخبل

! هگید باوخب ورب وشاپ ینک یم هاگن ویچ -

منک شناونع هنوگچ متسناد یمن اما مدوب شنارگن

هک..!؟ هشیمن یلو ... مرب ماوخ یم -
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دیسرپ ینارگن اب تفرگ ارباال شرس هدش هریخما

؟ یدیسرت ارچ؟ -

!؟ شا ینارگن دیبسچ یمن یدایز

-هن...هن...

دوب ندوب قداص شهار

درس یاوه نیا وت هک هشیمن دیدنوم نم رطاخ هب دینومهم امش ... هخآ -

!! دیباوخب اجنیا

زا ابنهلا تسشن یتخس وهب درک هفرس هدروآرد شناهد زا یموهفمان یادص

تفگ ما هدرک شرادیب هکنیا

؟ مباوخب اجک سپ ... رتخد یدنورپ ومباوخ -

دامتعا وا هب نم ایهن تسا تسرد منزب مهاوخ یم هک یفرح متسناد یمن

ار متکرح نیا وا هکنیا وای مدیسرت یم دوش مهافتءوس هکنیا زا اما متشاد

اب مه نآ منک شلر تنک مناوتن رگید نآ زا دعب و دنک ریبعت یزیچ هچ هب

ادرف هکنیا رکف اب یلو دراد هک یسح ماو هناخ هب شندمآ لیلد نتسناد

منکب ار راک نیا مروبجم بش کی طقف و منک یم ضوع ار یراخب امتح

مدروآ نابز هب دیدرت اراب مداهنشیپ

... مزادنیم اج نوتارب اجنوا ... دیباوخب قاتا وت دیایب ... هشیم -

یم اج مدوخ یارب دیباوخب تخت یور دیرت تحار تخت یور ...هگا هگا ای

! مزادن
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۲۳۳_ تراپ _ همادا #

یم شنامشچ اررد تنطیش قرب دوجوم مک رون و بش یکیرات رد یتح

درک هفرس هرابود هدرک فاص ار شیولگ مدید

؟ مشیم تداع دب یگیمن !؟ منک ضوع وماج هک یدرک رادیب ونم -االن

ایدب هکنیا مهدب متساوخیم هک مدوب یداهنشیپ نارگن رطاخ نیمه هب اقیقد

دوب ناروف شهار اهنت دنک مبآ تلا جخ زا هک دنزب یفرح ای دنک تشادرب

دراذگیم هنگنم اررد شنایفارطا و دهدیم ماجنا یهاگ شدوخ هک یراک

تینابصع زا هک دنک رکف دیاب دید ورگا دنیبب ار ما هنوگ یخرس مهاوخیمن

اب اما شفرح هب هجوت ثمالیب مداتسیا تعرس هب یبصع نیمه یارب تسا

مدیپوت شتیعضو هب هراشا

... هنیا نوتتیعضو ارچ هگیم نم هب نوتتسود ادرف امتح یلو ... مگیمن -هن

! هرادیمنرب نم رس زا تسد شیروجنیمه

توکس #دس_

۲۳۴_ تراپ #
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بجع دیوگب تساوخیم راگنا درکیم هاگن هنافاکشوم و قیقد متروص هب

دیدنخ دنلب یادص اب ناهگان ...اما یداهنشیپ

تسراکیچ طسو نیا نوا ؟االن یراد ماهرپ هب راکیچ !؟ یبش هفصن هتچ -

؟!

مه ما هدیباوخ منامهم هب هجوت ویب دوز مه هک مدوب رصقم مدوخ هکنیا اب

مدوب هدش یبصع شندیباوخ اجنیا زا اما تسا هدوبن یراخب هب مساوه

دوب هدرپس نم ارهب شا یتم سال لئاسم مامت ماهرپ هک ینامز هیبش تسرد

هک ییاهراک هب درکیم مروبجم و درک یم لا وس نم زا شا  هرابرد بترم و

دش عمج شدنخبل متشاذگ شا یناشیپ یور هدرب ولج تسد متشادن تسود

مدرواین مدوخ یور هب اما مدید ار شهاگن تهب

... شا هرابود ندید زا دعب دوب راب نیلوا نیا

زا هک شبش رس فرح رطاخب متساوخیم دیاش مدرک ار راکنیا ارچ منادیمن

متسد منکیمن رارف مسرتیمن تسا تیمها یب میارب میوگب دوب هتفگ مرابجا

متشاذگ دوب هدرک عمج شا هنیس یوت وتپ رود هک شتسد ناتشگنا یور ار

متفگ شبجعتم یاهمشچ رد هریخ حلا نامه رد
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خاال شوخ رتکد نوا و دیروخیم امرس ادرف ینعی ...نیا هدرک خی نوتنت -

هن؟! هربیم ونم رس نوتق

! شتفرگ هداد ناشن لمعلا سکع عیرس متشادرب هک ار متسد

!!... هدرس مه وت یاهتسد -

متساوخ یمن هک یزیچ اهنت طیارش نیا رد درکن شیاهر اما مدیشک ار متسد

دوب وا هجوت ندرک بلج

دیشاپ هشیم ...حاال هیروطنیمه هشیمه نم... -ملا

تساوخرب هتفگ یموووه

دقنا متسنودیم ... یلو ... هدب ریگ تهب هک یتسین نم راتسرپ االن سرتن -

!! مسرب هجیتن هب رتدوز شمدروایم مدوخ اب هشیمه یرب یم باسح شزا

لکش رطاخ ارهب شندب ندوب کشخ مدادن شیادص تنطیش هب یباوج

هداتسیا نیمز یور یتقو شفیعض خآ یادص مدرک یم سح شندیباوخ

یامرگ هب تساوخیمن ملد مدیشک ار متسد هرابود مدینش درک فاص رمک

مدوب بذعم منک تداع شتسد

زگره یلو دوب هدز متسد تشپ پیات ماگنه دیدهت یارب اهراب رخآ یاهزور

بوخ سمل نیا مدرکیم سح شدوب هتفرگن و هدرکن سمل وطالین ردقنیا

هک ینم حلا هب هجوت یب وا اما دنک ادیپ همادا مهدب هزاجا دیابن و تسا

تسین هجوتم دیاش مدرک رکف درک یم عمج ار وتپ تسد کی مااب هدرک ریگ

راکبلط هشیمه لثم هدیخرچ متمس هب ناهگان یلو تسا دولآ باوخ زونه و

تفگ
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دقنا هک هشاب نم تسد وت هیچ شلکشم وت!... یروخ یم لوو ردقچ -

؟؟ ممرحمان شیشکیم بقع

کمک مدمآ مدرک ساسحا هنیسما اررد یفیفخ زرل میوگب هچ متسناد یمن

منک هچ منادن هدش ثعاب شراتفر حاال اما مریگن نادجو باذع ات منک

متساوخ هک مدوب مدوخ رصقم دیاش .... رورغم یاه هچب رسپ هیبش تسرد

ندرک هاگن نودب وتپ هب یهاگن ....اب مدرک شسمل و متوافت یب مهد ناشن

مدش مولظم هدز یمهفن ارهب مدوخ شتروص هب

! دینک عمج ونوا دینوت یم رت تحار تسد ودات ...اب بخ -

یمدق سرت هکاب دیشک ار متسد برض هب هتخادنا شیاهوربا نیب ییا هرگ

شندیشک تدش ندوبن دایز رطاخ هب اما متفگ ینیه مدش ترپ ولج هب

مروخن شا هنیس اتهب مراد هگن ار مدوخ متسناوت

داد!؟یب حتلا رییغت ردقنیا ناهگان روطچ مداتفا سفن سفن هب هدرک لوه

زیر هک وا تسد الف خرب هک متسد یسح یب درک؟ای شتحاران ما یهجوت

دیرغ متروص رد هریخ دوب هجوت زا خیلا دروخیم ناکت

!؟ یراد یلکشم وت مراد یرازآ دوخ نم -

!! متسناد یمن ارچ!؟ اما دوب هدش ینابصّع
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مدق هلصاف ظفح یارب و متفگ یمارآ هنی مدمآ یم هاتوک دیاب شنایاپ یارب

سح ار متسد ناتشگنا یور شتسد رتشیب راشف متشادرب بقع هب یکچوک

تفگ مدیدزد عیرس هک مهاگن هب هریخ هدش گنت نامشچ اب مدرک

و بش رس زا نوا ؟! هروخیم هروخیمن رب یاج هب ییایب رانک نم اب مکی -

یم امرس زااالمن...!وت منیا دش! یچ مدیمهفن و یدرک مرهز هک ییاچ

؟؟ ینزب مسپ یروطنیا ات دوبن رتهب مدیباوخ

یم یتقو ارچ ؟ تشادیمن رب تسد هک درکیم یضار ار وا منت و ناج شزرل

رت هتفرگ شیادص نت درک یمن رکف مساسحا و نم هب دیوگب یزیچ تساوخ

دیشخبب هک ایوا تخوس مدوخ بش رس حلا هب ملد منادیمن دوب هدش

تفگ راکبلط مخا واب تفرگ هدینشن متفگ یمارآ

؟ وماج مزادنب اجک -

هک یهاگیب و هاگ یاهراشف هب هجوت یب دوب هتشاد هگن ار متسد هک روطنامه

مارآ ردار دوش مامت رتدوز هچره ات متفر قاتا تمس هب تخادنا یم مزرل هب

مدرک زاب

اما دوب هتفرگ ناج دوب هدش مرگ شناتشگنا راصح رد هک متسد نوچمه ملد

تیعضو هب یهاگن اب درک اهر ریخات اراب متسد هدش دراو مدیزرل یم ارچ

متفگ ریز هب رس هک درک نهپ تخت و یراوید دمک نیب ییاج ار وتپ قاتا
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؟ نیاوخیمن کشت -

تفگ درس و کشخ درکن مهاگن

! ماوخ یم مرادرب مدوخ یراذیم هگا -

ی هفحلم ات متفر وشک تمس هب مدوخ و مدز هراشا دمک نیرت یا هشوگ هب

مهدب وا هب یزیمت و دیفس

دیزادنب ور هدیفس تساهر ملا هیبآ .. تساجنوا -

تفگ هک مدوب وشک ندرک وور ریز ردحلا

؟ تشلا -ب

! تساهر ملا هیبآ نومه طقف منوا -

۲۳۴_ تراپ _ همادا #

و متخادنا کشت نییاپ ار وتپ هدیشک نآ یور ار هفحلم درک نهپ هک ار کشت

رابجا رطاخ هب ومه شمهرد یاه مخا رطاخ هب مه هک یدب وج رطاخ هب

مورب نوریب ات مدرک زاب ردار مدرک یم سح مقاتا رد شروضح

؟ یباوخیمن اجنیا تدوخ هگم ؟ اجک -
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تشاد یظیلغ مخا شتروص زونه

! داوخیم یاچ ملد االن یلو ... مباوخیم -

تفگ بجعت اب

بش؟ تقو نیا -

دهدن مرازآ رتشیب هتسشن مخا هب هاگن نآ ات مدیخرچ رد تمس هب هرابود

ریگ ببسم مدوخ هک یا هلت رد رتشیب متساوخ یمن طقف مدرک هچ رگم

! منامب متسه منداتفا

مباوخیم دعب مروخب ییاچ هی هربیمن مباوخ هگید مدیباوخ دوز -

؟ اااااراس -

ردار مدرک شهاگن هتشگرب بجعت اب درک مبوکخیم اج رد شدنلب یادص

؟ دوب هدش یخزرب مه شیاهمشچ ارچ درکیم مهاگن مشخ واب دوب هتفرگ

وت..!! -ایب

یب دش یم رتدب هظحل ره ارچ مدنارذگ رظن ارزا شتروص توکس رد

هراشا تخت هب رس اب دشکب قاتا لخاد هتفرگ ار میوزاب دش ثعاب ما یهجوت

دز

.. باوخب ورب -

یور شناتشگنا راشف یاج ما؟ هدرک یراک ای درک شرتدب هظحلر ه متوکس
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وا درک ما هکوش شا  یغاد اما دمآ مدای هب شدایز روز مداد ژ اسام ار میوزاب

مدیسرپ شباوخ یاج و کشت هب یهاگن اب لدود ! دوب هدرک خی شنت هک

؟ دیدش ینابصع ارچ ارچ... دش!؟ یچ -

درک درگ بقع مروصت الف خرب مه ووا متفر بقع یمدق

؟! مشاب مورآ یرازیم -

راکبلط اما متفر رت بقع یمدق !! بش فصن مه نآ دوب یعضو هی نیا

متفگ

توکس #دس_

۲۳۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دوب درس نوریب ؟ هگم مدرک .. راکیچ -

مداد همادا بذعم

یاقآ باوج طقف دیباوخب اجنومه مرادن یلکشم نیتیذا یلیخ ... بخ -

!! نوتدوخ اب ماهرپ
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تفر باال یمک شیادص

؟ هئوت راتفر ... تسین مباوخ یاج االن هلئسم -

نامه زا حاالوا منک راتفر تسرد و یداع ات مدرک ار یعسما مامت !! مراتفر

مدش راکبلط دریگ یم داریا راتفر

؟ هشچ ... مراتفر -

داتسیا هک میوربور درک رپ یبصع اما هاتوک مدق دنچ اراب نامنیب هلصاف

هب عورش هدز شکچوک تشگنا هب هراشا تشگنا واب دروآ ارباال شناتسد

درک ندرمش

هی دعب ، راهان تسد فک کی رهظ زا دعب مرس، دعب ریش، ناویل هی هنوحبص -

ترظن هب خیلا هدعم اب منوا یناویل یاچ بش فصن االمن عقوم یب باوخ

ال صا ؟وت یراد لکشم ؟ایاالن یتسه یروجنیا هشیمه ؟ هشچ تراتفر

باوج دیاب وت ادرف ترظن هیچ؟هب نومرد تسرد کاروخ و باوخ ینودیم

؟ ییاپرس تیعضو نیا اب یروج هچ نم؟ ای یدب وماهرپ

مناوت یم روطچ هک دوب نیا هب مساوح اما مداد یم شوگ ار شیاه  فرح

هزاجا لقادح ای دنکن تبحص دنت ردقنیا دوش یم هک ینابصع هک منک یراک

شرانک زور جنپ نیا یارب دیاب رهحلا هب دهدب نداد حیضوت و ندز فرح

رد دوب هدرک تباث وا هکنیا اب مدرک یم یرکف سملا یاپ وتسد اب مه نآ ندوب

دشیم ثحب ورجو اوعد ثعاب شتینابصع اما تسا دامتعا لباق یتلا رهح
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نیب مهاگن ... درب یم ارباالرت ماهرپ هب شنداد ریگ واو نتفر لا متحا و

منک؟ شهاگن تساوخ یم ملد ارچ دش یم اجباج شیاهمشچ

؟ ینک یم هاگن یروجنیا ارچ هیچ؟ -

دوب شلا وس باوج رظتنم واکجنک هدیدنخ یا هظحل شیاهمشچ مدرک سح

نیا هب شلا ح هک درک تشادرب مهاگن زا هچ !؟ دنکیم مهاگن قیقد ردقنیا هک

زا یهاگن اب متسشن تخت وهبل متفر رت بقع انتعا یب درک رییغت تعرس

متفگ هبباال نییاپ

؟ دینیشب هشیم -

هبرض مدوخ هب هک متسین هناوید هک منک تباث متسناوت یم مه نم دیاش

منزب

ار گنر نیا زگره شیاهمشچ !؟ شیاهمشچ درک بجعت متساوخ رد زا

زاب مه زا رتشیب شتروص دوبن قاتا رد نم یباذج هب یزیچ راگنا تشادن

درک ظفح ار شمخا اما تسشن مرانک رفن کی هلصاف اب عیرس دش

؟ هیچ -

مامترد شهاگن دنکیم مهاگن هدیسرپ قاتشم ردقنا هک دوب هچ ندینش رظتنم

هشیمه مدوب هدیمهف زور دنچ نیا مدوب نیب هرذ ریز راگنا دیخرچیم متروص
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هک یبوخ سح متسناوت یمن اما متساوخ یمن هک ردحیلا تسا نم نارگن

شهاگن دوبن ینارگن حاالنآ یلو مریگب هدیدان ار مدرک یم تفایرد نآ زا

نامه اقیقد مراتفر ای تسا لا حشوخ ما هرابرد یدیدج فشک زا تفگیم

؟؟ دهاوخیم وا هک تسا

زا یراک اما متحاران منک روک ار شهاگن قوذ تسا رارق هکنیا زا ارچ منادیمن

دیآ یمن رب نم

توکس #دس_

۲۳۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ما؟ هنوید نم نوترظن -هب

دش هکوش مدوب هدیسرپ یلا یخ یب نیع رد هک یلا وس زا

.... مروظنم نم هن!... هک همولعم ؟!... اراس -

ما؟ای هچب ؟ تسین مهم مارب میتم ؟سال متسین مدوخ بقارم هک دوب نیا -

؟ مراد تبقارم هب زاین
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ییاهفرح اراب حملا هدرک زاب ناهد هکنآ زا لبق دش مه رد هرابود شتروص

متفگ هرابود دریگب مناوخیم شا یبصع هاگن زا هک

ردقنیا هگید ؟ات هشیم تحار نوتلا یچ؟یخ مبقارم منک تباث هگا -حاال

تحار یخلا ؟اب دینزن داد ؟ دینومن اجنیا امرس وت بش فصن ؟ نیشابن نارگن

؟ متسه مدوخ بقارم و مراد تداع ییاهنت هب نینودب ؟ هنوخ دیرب

دیدنخ سنجدب دش زاب هرابود شمهرد تروص

مشیم تحار یردقنا ؟... ینک تحار وملا یخ ینوتیم اجک ات منیبب نک تباث -

!؟ منومن امرس وت هگید و مرب مرازب هک

مرس بذعم دش یم هدید نآ رد یصاخ روش اهزور نیا هک شا هریخ هاگن زا

اب اصوصخم دوبن تحار شنتفگ مداتفا مناتشگنا ناج هب هتخادنا نییاپ ار

! مبش نآ حلا یروآ دای

یبصع راشف ... مدش امش محازم هک... یبش نوا ...زا زور دنچ نم...نیا -

یروج هی مودک ره اهمدآ ال ومعم ... بخ طیارش نیا وت مدرک لمحت ور یدایز

هب نوچ مشیم ندز مرس هب روبجم .... منم .... دایم راشف نوشهب

نیا وت طقف یلو .... متفیم کاروخ و باوخ زا سرتسا رطاخب امش.... لوق

باال میمسج ناوت مه یلیخ اقافتا ؟! متسین یروجنیا هک هشیمه طیارش

دب ...حلا ناساس ... شدعب راک یارب نیتفرگ سامت امش ... مزورید ... تس

ح وت زگره اتحاال مملا س مه یلیخ یمسج رظن زا یلو درک مرتدب ناساس

! هدوبن نییاپ مراشف یداع تلا
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متفگ هکنآ رطاخ هب مخا اب اما درک یم هاگن هریخ نانچمه مدروآ ارباال مرس

زاعملا راگنا مهاگن درک؟! مخا تسا هدروآ راشف نم هب راک یارب شسامت

دیشک شنوریب یرگید

مناخ راکرس مسج هک هنک لمحت ور راشف هنوتب مدآ هک هنیمه اقیقد هلئسم -

!! هنوتیمن

متفگ عیرس

مه... تشپ زور دنچ نوچ بخ -

نوا هکاب یدوب هتفر اجک بش نوا ...ود!!وت کی نیا منزب ومفرح راذب -

رید؟اه؟ دقنا منوا !؟ هنوخ یتشگرب حلا

هن منک شعناق مناوتب میاهفرح اب مدرک یم رکف !؟ دوب نیا شمخا لیلد سپ

رکف اما مدادن ار شباوج منک زاب شا یدعب یاه لا وس یارب ار هار هکنیا

عوضوم نیمه اب هبنشراهچ حبص مهاوخ یم نم دمهفب دیاب هک هرخ باال مدرک

ولج ار شدوخ یمک ... مرگرس ار وا ومه منک فرطرب ار یلع لکشم مه

دیشک

؟ یگیمن -

تسا هدیبسچ نم هب ًابیرقت هدوبن مک مدیمهف هزات مدروآ هکباال ار مرس

میاه هیر لخاد نیه هب هیبش راد ادص و دنت ار مسفن مدرک لوه هتساوخان

تفگ کالهفیا چون هک مدیشک
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هک مروخ یم ینوکت هک؟ره تمروخب ماوخ یمن ؟ ینک یمن تداع ارچ -وت

! مدب ربخ شلبق منوتیمن

دنکیم شا یبصع متسنادیم لبق ماوزا هدرک هک یتکرح تباب متسناوت اهنت

میوگب دیشخبب کی

...وا تفگ شدوخ دمآ رب مداهن هآزا تشاذگ مرمک تشپ هک ار شتسد

کیدزن رتشیب و مهدب سپ باوج رتدوز دنکیم مروبجم راک نیا هکاب دنادیم

... درادیمن رب تسد ارچ دوش...

؟؟ بخ -

یپ هرابود مساوح مامت هک ردحیلا اما مداد شهاوخ کی اراب شباوج

هک ییاهمشچ و دوب هدرک دنت ار مسفن هک دوب مرگ تسد نآ یدمع تاکرح

؟؟ مدمآ یم رانک شور نیا هب شرظن زا دوب ملمعلا سکع هب شساوح زیت

متفرگ یم تخس مدوخ هب رتمک مه یمک ماهرپ تساوخ واو یاوه هب رگا

رگید تسا نکمم ؟ای مدش یمن نامیشپ زور دنچ نیا زا دعب دش؟ یم هچ

؟ میآرب ایوا مدوخ سپ زا مناوتن

مهارمه یکی ... ماوخیم ... اجنومه مرب دیاب حبص هبنشراهچ -

اب هشیم یلو یلو... ماوخب امش زا تسین تسرد منودیم .... منودیم ... دایب

؟ دیایب نم
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ماهرپ رطاخ هب مدش روبجم هک یتساوخرد رطاخ وهب دوب نییاپ زونه مرس

ریخ ارهب زور دنچ نیا ادخ منک شهاگن مدیشکیم تلا جخ مروایب نابز هب

بقع تسیدمع منادیم هکنیا اب داد ناشن هظحل نیمه زا وا یتقو دنارذگب

دشک یمن

تفرگ ار متسد هک شرگید تسد اب منک یمن کرد ار مزور و حلا مه مدوخ

اب مشکن بقع ار متسد هرابود ات مدرشف مه یور ار میاهکلپ هتسب مشچ

... دینک یمن ...اهر دوریمن ... دشک یمن بقع منادیم هکنیا

نیا زا حملا مه منک یم تنایخ شدامتعا واو هب مراد مدرک یم سح مه

... نیگمرش هدز... ناجیه ... هدیسرت دوب تماخو هب ور یکیدزن

وا زا رگا مدرک سح یا هظحل هک یدج ردقنآ داد ار مباوج مکحم

درکیم مکلف ماهرپ لوق هب دیمهفیم ادعب و متساوخیمن

!؟ دایب تاهاب دیاب یک سپ ؟ تسین تسرد هگیم یک -

دز میادص هدز مرمک یور مارآ ار شتسد مدادن هک ار شباوج

؟ هیچ ابوت نم تبسن ... اراس -

هک دش تشم شتسد ریز متسد هتخیر ورف ملد اما مدرک توکس مه زاب

یم تسد شاک داد همادا رتشیب دیکات اب ملمعلا سکع نیمه االزا متحا

... زیگنا مغ رارصا نیا زا دیشک

یلیخ هکنیا !؟....هب مندوب اجنیا !!هب ینک رکف نومتبسن هب رتشیب هرتهب -

... یتح هطوبرم نم هب اهزیچ

دیشک یدنلب هآ
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اجک هرارق وگب ....حاال هشاب تیلوئسم وت رظن زا هلئسم طقف هگا یتح -

؟ یتشگرب عضو نوا هکاب یدوب اجک تعاس نوا ات بشنوا ؟ میرب

۲۳۶_ تراپ _ همادا #

ی هدش دنت شپت هک ردحیلا مداد حیضوت مارآ ییادص و هداتفا ریز یرس اب

منک لر تنک ار میاهسفن متسناوتیمن و دوب هدیرب ار مناما مبلق

اجنوا مرب ییاهنت منوتیمن ... شنوخ مرب دیاب .... هراد زاین مکمک ...هب یکی -

!! هشاب هک هرتهب ... ینعی هشاب مهارمه درم هی دیاب .... دیاب

دمآ یم یبصع رظن هب شنحل درشف یمک ار متسد

؟ یتفر یروطچ شیپ هعفد سپ -

تساجنوا هبیرغ هی ...هک متسنود یمن ... شیپ هعفد -

دیشک ار متسد

ونم...!! نیبب -
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نامه رد یتقو ؟ دوب یبصع هدش کیدزن ردقنیا ارچ مدناخرچ شتمس هب رس

دمآ یم باال روز هب مسفن مه لبق حتلا

تفر باال یمک شیادص

؟ تساجنوا یک یتسنود یمن هک ییاج یتفر یدشاپ بش عقوم نوا -وت

!؟ اااه

متسناوت یمن نم ارچ منک عمج ار مدوخ یمک دش ثعاب شنتفگ ااه یادص

دوب میاپ ناتشگنا هب مهاگن منزب فرح ابوا رسدرد یب

متسنودیمن طقف نتسه نوشدوخ متسنود یم ... متفر دوب بش رس -هن

!؟ تسه مه اقآ نوا

دناخرچ شدوخ تمس ارهب مرس و تفرگ ار هناچما هدرک اهر ار متسد

هک مشکب بقع ار مرس متساوخ دش میوزاب لفق دوب مرمک یور هک یتسد

داتفا شرابنوخ و ینافوط نامشچ هب مهاگن

اقآ نوا ؟ تساجک اجنوا ... ینزیم فرح یتقو نک ماگن ... منیبب نک ربص -

اراس؟ هیک یگیم هک

متفگ دناد یمن زیچ چیه هکنیا زا ساوح ویب شراتفر زا هدیسرت
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!! شردام و یلع ی هنوخ -

توکس #دس_

۲۳۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ینیب یاه هرپ تینابصع زا دوب هدروخ هرگ مه هب شیاهوربا درک گنت مشچ

دش یم هتسب و زاب شا

هیک؟ ... یلع -

، تخمز و رادشخ تسا هدش مخز شیولگ مدرک سح ششرغ یادص زا

یطلغ هچ نم دنک لر تنک ار شتینابصع دناوتن یبش فصن رگا .. مدیسرت

؟ منتفر اهنت ای دوب ینابصع نتفر بش تقونآ ؟زا منکب دیاب

ینامز ! تسینابصع !وا متسه اهنت نم ! تسا درم اما تسا دامتعا لباق

ارزا ما هناچ نازرل و هدیسرت ! تسا دایز شروز اما تسا هدرک مکمک

مدیشک نوریب شتسد
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!! دینک ملو... -و..

بتارم هب ینحل اب درک رارکت ار شلا وس و تفرگ رت مکحم هرابود اما

رت... یبصع ییادص رتو کانسرت

هیک؟ یلع مدیسرپ ....! هدب ومباوج -

هدش اهنت هشیمه زا رتشیب مدرکیم ساسحا دوب... هدش خیلا ملد هت

ناوت نم ناور ... شیپ هام دنچ زا رتشیب ... شیپ سلا تفه زا رتشیب ما...

نابرض متیر ؟ متشاد دامتعا وا هب ردقنیا ارچ درادن ار راشف همه نیا لمحت

دتسیا یم نآ ره مدرکیم سح دوب هتخیر مه هب مبلق

..مت... سود -ود...

تردق و ینابصع ءهرهچ ندید زا داد ارباال مرس هدروآ راشف هناچما هب

دوب هتسشن هزرل هب میادص و هشعر هب منت دش هدنک شیاج زا مبلق شناتسد

دیشک داد شناتسد راشف اب مدروآ نابز هب روز هب مه ار هملک کی نیمه

؟؟ یک -

هریخ هریخ مدرک یم شتسرد دیاب اما مدیسرت یم هتفگما هچ مدیمهف هزات

یتخس هب دمآ یمن باال مسفن درکیم مهاگن نینوخ و یخزرب یاهمشچ اب

متفگ

! هشلا ...هد...س زاوَد -
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منزب فرح تحار متسناوت یمن و دوب هدش مخ بقع هب مرس

! هنکیم ... یگدنز ... شردام -اب

زاب اما تسشن منامشچ هب کشا مدش راتفرگ نآ رد هک یراب تقر تیعضو زا

مداد همادا

..نم... دوب اجنوا ... شومع -

متفگ دوب هتفرگ ار مدوجو مامت هک یتراقح اب

...نک! ملو -

تسرد تسکش مضغب و دروخ میاه هناش هک یناکت اب هظحل دنچ زا دعب

وشملا هقیقش یاهوم رد هدیکچ منامشچ زا کشا ی هرطق نیلوا هک ینامز

دیشک دوخ تمس هب هتفرگ ار میاهوزاب درک اهر ار هناچما ناهگان دش مگ

هب شناتسد و دیبسچ شا هنیس هب هک مدروآ نییاپ مندرگ درد ارزا مرس

تشاد مهگن تفِس هدش هقلح مرود

یم ملد ینامز ره زا رتشیب حاال مشاب اجنآ هظحل نآ رد متساوخ یمن اما

!! مریگب هلصاف وا زا تساوخ

یاج هی مرکف ... ماوخ یم ترذعم مدیمهف هابتشا ... دیشخبب -

هگا اراس... منوتیمن ...نم...نم شکب سفن .... مورآ ... شاب مورآ ... دوب هگید

!! شاب مورآ منک... راکیچ منودیمن ... هریگب تسفن
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زوسناج ییا هیرگ اب دوب رارکت رود یور دب تاقافتا همه ارچ دز یم دنت مبلق

مدروآ راشف دوب هدرک ریگ نامیود ره نیب شا هنیس یولج هک مناتسد هب

متفگ روآدرد یغیج اب کانزوس

لو..م...نک -

تشاد مهگن رت مکحم اما

تیراک منک یم تلو ادخب ... شاب مورآ وت منک یم تلو .. هشاب .. هشاب -

یش! مورآ نک ربص مکی هک... مرادن

و سرت اراب شا هملک ره تشادن ار شیپ هقیقد دنچ صالتب نآ شیادص

و شراتفر زا اما دیشکن لوط رتشیب هقیقد دنچ دوب هدروآ نابز هب زجع

اجنامه ناوتان هک مدرک یسک یب ساسحا نانچ تفگ شدوخ هک یهابتشا

و نم اب هطبار رد مه مردارب اب مرادید نیلوا رد وا متخیر کشا طقف هدنام

هب دوب مراتفر رد شندید زا هک یکوش رطاخب هک دوب هداتفا کش هب ناساس

حاال! اما مدادیم قح وا

شنهذ هب هک یلا متحا نیلوا دیاب ارچ دوب هتسکش مبلق دیشکیم ریت هنیسما

کیدزن نم نم،هب هرابرد شرکفت نیا اب دهاوخ یم ارچ دشاب نیا دسر یم

نم... دنک یم رکف یتقو دوش

؟ یرتهب ... اراس یبوخ -
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یم مرمک یور ار شتسد هدروآ شیاهوزاب هب یمک راشف متفگ یمارآ هلبی

تکرش نآ رد شاک تشذگ منهذ زا هک دب ردقنآ متشاد یدب سح دیشک

مه.... وا یهانپ یاقآ نآ لثم شاک دوب!؟ هدادن متاجن وا لثم یسک

یم قافتا نیا مدرک یم شمامت دیاب مداتفا ندرک مامت رکف هب قافتا نیا اب

! تسین دامتعا لباق سک چیه نم یارب ! دشاب هناشن دناوت

ار ما هتشذگ رگا تسا نیا مان کی ندینش اب طقف نم زا شتشادرب هک وا

لوق ماهرپ هب نم مدرکیم ربص زور دنچ دیاب !؟اما دنکیم هچ نم اب دنادب

ار نیا شزرا شتسود ناونع هب مه وا منکیم سح حاال هکنیا مااب هداد

هدرک دامتعا نم هب منک یدرمان مناوت یمن یلو منامب ملوق رس هک درادن

!! تسا

و کشخ ار شباوج مدیسرتیم وا زا اما لوا زور هزادنا هب هن زاب هکنیا اب

مداد درس

!؟ مشیم مرتهب دینک ملو هگا ... هگا -

ندرک هاگن نودب و متسشن فاص دیشک بقع هدرک زاب ار شناتسد ثکم اب

مدرک کاپ ار متروص دوب هتخیر مه هب مرس یور هک ابشملا شتروص هب

فرح و مدیشک بقع ار مرس دش کیدزن متروص هب یرای یارب هک شتسد

مدنادرگرب شدوخ ارهب شدوخ
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دش! مرهز هک ییاچ میباوخب هرتهب -

ار شیادص هرابود ندش رود زا لبق داتسیا هتفرگ یقیمع و دنلب سفن

متشادن ار شتیفرظ الً صا اما مدینش

نم... اراس -

دوب تخت هب مهاگن

!.. نارماک یاقآ دیباوخب هرتهب هشیم حبص هراد -

۲۳۷_ تراپ _ همادا #

متفگ دیکات اب دمع ارهب نارماک تفر کشت تمس هب هداتفا ییاه هناش اب

رد وا هب تشپ و متخادنا مه یور اهار تشلا ب مدیشک تخت یور ار مدوخ

زا یشان یا هرهلد و سرت واب هدش عمج مدوخ رد هتسشن هب هیبش یتلا ح

مباوخب مدرک یعس ممشچ ی ولج هدش هدنز ریواصت

زونه هک مدید یمشچ ریز رخآ هظحل منک شهاگن یتح تساوخ یمن ملد

دوب هریخ نم هب هتسشن

رد هرابود یتسکش ؟زا دوب هچ زا مدرکیم سح مبلق رد هک یقیمع مغ
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... لثم تسرد تسا نم مرحم مه !؟وا ندرک دامتعا

هنیسما پچ تمس منک هیرگ مدوخ حلا هب یاه یاه تساوخ یم ملد ارچ

یور تسد درک یم شکبس نتخیر کشا هک مدرک یم سح ار ینیگنس

ورف دزیرب ورف دوب هدرک رات ار مهاگن هک یدس مداد هزاجا هتشاذگ مناهد

مدنازوس بیجع هدنازرل ار منت مامت اما تخیر

توکس #دس_

۲۳۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

******

( اضرریما )

اما مدیبوک نامرف هب تشم دنچ دایرف واب هدیشک یرانک ار نیشام یبصع

زا هنیسما دوب هدش رتدب حبص زا حملا مدشن مارآ یا هرذ و تشادن رثا راگنا

جراخ و دراو هک ییاوه مجح زا هک دشیم نییاپ باالو تدش اب نانچ مشخ

گرزب یفیرش اب اوعد مدرک یم رکف دوب هداتفا درد هب شیاهناوختسا یمدش

حاال چیه هک دشن اما دنک رتهب ار حملا وا رس مصرح ی همه ندرک وخیلا

راب نیدنچ هدشما جراخ اجنآ زا هک ینامز زا مهدب مه ار مردام باوج دیاب

قیمع صرح زا میاه سفن شمتشاذگ باوج یب راب وره تسا هتفرگ سامت

موش مارآ ات متسب مشچ هداد هیکت یلدنص یتشپ ارهب مرس دوب راد ادص و

هب هظحل دادیم هزاجا هدیرپ گنر ی هدیسرت تروص نآ ریوصت رگم اما
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دش هدنز ممشچ یولج بشید تاقافتا هظحل

یولج زا شریوصت متسکش ار شلد هدناجنر روطنآ ار وا هک بش همین 《زا

هچ ارهب هراچیب رتخد منک زکرمتم مناوت یمن ار منهذ دوریمن رانک ممشچ

دشاب توافت یب درکیم یعس دیباوخ تخت یور حیلا هچ اب متخادنا یزور

هناش شزرل هک دیشکن هقیقد هب اما تسا بوخ شلا ح دیوگب و دشاب مکحم

زا هک تشاذگ مارتحا نم هب ردقچ دش هدنک شیاج زا مبلق هدید ار شیاه

هل ما الهن وجع راتفر راشف ریز شدوخ شیاج وهب درکن منوریب شا هناخ

دش

ملد مدرک اشامت ار شیادص یب ندیزرل و متسشن اجنامه مامت تعاس کی

و مندوب یشان مدیسرت یم اما مروایب رد شلد زا متسناوتیم تساوخیم

داد و غیج ای دنک رتبارخ ار راک دراد حلا نیا حاالوااب منادیم هک ییاهسح

اب مروضح متسنادیم هکنیا اب دوش رتدب عضو هدرک شعمج مناوتن و دنک

مراذگب شیاهنت متسناوت یمن اما دهدیم شرازآ دید نم زا هک یدروخرب

هیرگ نیا هکاب مدیشک یم ار نیا راظتنا هظحل ره مدوخ تسد زا ینابصع

ابوا قح راگنا دش مارآ هتفر هتفر اما دروایب دوخ رس هب ادصبالیی ییب

!! تسین فیعض شندب مدرکیم رکف هک ردقنآ دوب

تخت زا هتسشن مارآ مشکب زارد متساوخ هدش نئمطم ششمارآ زا هک ینامز

شهار و متساوخرب عیرس تفر رد تمس هب هک هاتوک یاهمدق اب تفر نییاپ

رد متسناوت یمن مشاب شرانک متساوخیم اما ممحازم متسنادیم مدرک دس ار

یور ار متسد مراذگب شیاهنت متسه شببسم نم و دراد هک یزور و حلا نیا
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مدیسرپ دوب هتفرگ ار مدوجو مامت هک ینارگن اب متشاذگ رد

؟ یریم اجک -

دوب هدیمهف االً متحا درکن بجعت الً صا منتساوخرب و ندوب رادیب زا

رادشخ و هتفرگ هیرگ زا هک شیابیز یادص نآ اب دورب تساوخ یم هک مرادیب

عیه هکاب یسفن و هداتفا ریز یرس اب متروص هب ندرک هاگن نودب دوب هدش

ار مدوخ شرطاخ هب تساوخیم ملد و دشیم جراخ شا هنیس زا یدب عیه

داد ار مباوج منزب شتآ

! مروخب نکسُم ... ماوخ یم -

سفن هدرک ثکم یا هظحل دش جراخ تعرس هب ووا مدرک زاب شیارب ردار

ره یارب ار مدوخ دیاب اما داد ار مباوج و دوب مارآ هکنیا اب مدیشک یقیمع

دراو مداتفا هار هب شرس تشپ مدرک یم هدامآ وا بناج زا یراتفر

یصرق بآ یناویل واب دیشک نوریب تنیباک زا ییوراد فرظ دش هناخزپشآ

؟! میایب شهارمه درک یمن رکف درک بجعت مندید زا تشگرب یتقو دروخ ار

سح درک ناهنپ شنوفاراس بیج ورد تشادرب زیم یور ارزا صرق باشخ

؟ دسرت یم نم زا زاب دش نارگن یدورو بوچراهچ رد مندید زا شهاگن مدرک

؟ هبوخ -حتلا
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تشاذگ یمن ما ینارگن اما منک شتیذا متساوخ یمن داد ناکت ار شرس طقف

تساوخزاب زا وخیلا نابرهم منحل مدرک یعس نیمه یارب مشاب یبیخلا

دشاب

؟ یدروخ یصرق هچ -

هک مدرک ار تالمش مامت متفر ولج یمدق تسا هدوبن نکسم ینعی توکس

ارهب شا هتسکش ولد مهدن شرازآ هرابود ات دشاب یداع و مارآ میاهراتفر

مدرک زارد ار متسد راچانب تفر بقع یمدق عیرس اما مرواین درد

؟ منیبب -

دنتبا هک شا هنیس هسفق و دوب هدرب نادند ریز هک ییاهبل زا اما درکن یهجوت

ناکما نآ وره تستحاران تسینابصع متسد زا ینعی دش یم نییاپ الو

متفگ یدیکات هداد ناکت ار متسد دوش دنلب شقه قه هرابود دراد

؟! اراس منیبب هدب -

زونه دوب ترفن یتح دیاش ای مشخ رپزا شهاگن دروآ باال مارآ ار شرس

تفگ یتقو دوب هدماین اج شسفن

منک یم تالش مراد یلیخ ...م..نم.. دینکن تلا خد نم.. یاهراک وت... افطل -

هک...

مدرک یمن ار شروصت زگره مدش هکوش مدروخن اج شتبحص نحل و هاگن زا

منادیمن هک شیاهنادند نیب زا تاملک دنزب فرح نم اب ترفن اب ردقنیا یزور

هرابود متساوخیمن دوش مامت شا هلمج متشاذگن دمآ نوریب دیزرل یم ارچ

!؟ تسا هدوبن یدمع دیمهف یم دیاب مینک اوعد
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.... متساوخیمن نم -

درک عطق ار مفرح هدمآ ولج یمدق صرح اب

تلا نم...خد راک ت...وت هگید طقف ... دیاوخیم یچ ...چ.. تسین مهم ... مارب -

نارماک .. یاقآ دینکن

ارچ مدرکیم هاگن شا خیلا یاج هب تفر قاتا هب هدش در مرانک زا عیرس

ارچ دوب یبصع رگا ... دوب ینابصع طقف ای دیسرت یم دیزرل یم ردقنا

؟ دوبن رتدب یا هچ وت هب ره زا تفگ هک ینارماک یاقآ ...نیا درک یمن مهاگن

۲۳۸_ تراپ _ همادا #

یمک مدوخ واومه مه ات مشاب رود یمک مدرک یعس و متسشن زیم تشپ

مزا تاجن هار اهنت متشاد هک یناریو ابحلا دعب تعاس مین میوش مارآ

هتفرگ وضو مدیزگرب رحس زا تعاس نیا اررد مدوخ ربارب رد یگدنمرش

دوب هتسشن تخت ی هبل رد هب تشپ مدش قاتا دراو

زا رگید ما هدروآ راشف یباسح شباصعا !!هب مدیدیم زونه ار شندیزرل ارچ

دوبن یربخ مه شراظتنا و هلوح

؟ اراس -
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دیخرچن متمس هب یتح

؟ دییامرفب فب... -

ماوخیم زامناج -

مدیسرپ درک هک مهاگن

؟ هفرط مودک هلبق -

توکس #دس_

۲۳۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یور و تسد و هدز باال یاه نیتسآ ندید اب دیخرچ متمس وهب داتسیا

 هداجس درک هراشا قاتا هشوگ هب فرح یب تسشن شهاگن رد بجعت مسیخ

نم هب هک دوب شدوخ زامن یاج راگنا هدز ات یرداچ شرانک و دوب نهپ یا

تسا هدز فراعت

کیدزن یا هلصاف زا هک مدرک نهپ ار نآ هدش مخ مداتسیا هداجس رانک

هلوح دوب هتفرگ متمس ارهب نآ هداتسیا تسد هب هلوح مدینش ار شیادص

تفگ متفرگ هک ار

سیورس وت مرازیم ... دوبن مساوح -
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هک مدرک رکف ما هدرک هک یتقامح هب نم و تفر نوریب تعرس وهب تفگ

نیا تسا تسرد راتفر و یزاون نامهم نارگن زاب حلا نیا هکاب ار ییوا

دنک مهاگن یتح دهاوخ یمن هک ما هدناجنر نینچ

هک ییاهنامز یپ تفریم وا یپ مساوح هظحل ره مدناوخ زامن یتخس هب

دروآ یم زامناج اب هارمه کچوک یزیم میارب

هب راهن زا دعب تساوخ یم هک یماگنه ... مراد رطاخب بوخ ار شراب نیلوا

هدوبن شساوح نآ زا لبق هک دنک یهاوخ ترذعم شا یهجوت یب رطاخ

کشخ ... دیزرلیم هک ییاهتسد اب منتفرگ وضو یارب شندرک کمک ... تسا

رطاخب ات دیشک تخت یور یتخس هب هک یزیم تیاهن ورد متسد ندرک

هچ ...ره مهد ماجنا یتحار ارهب مدوجس و عوکر مناوتب شبسانم عافترا

دش دنلب نامسآ هب ور میادص زاسالم دعب رخآ و منک زکرمت متسناوتن مدرک

مهب ممشچ هشوگ هی مدش شراتفرگ دب ؟؟ ومزور و حلا ینیبیم -

! مزور و حلا هشن رتدب مدز هک یدنگ نیا اب نک مرن وشلد و ...ایب هزادنیمن

یاه هدجس هچ مدرک عمج ار هداجس متروص یور میاهتسد ندیشک اب

دوب هتشاذگ هداجس رانک هک دوب یرداچ زا بوخ یوب نآ متشاد ییوبشوخ

مدشیم کیدزن یتقو هک یفیطل یوب نامه رتشیب یتدش اب دوب شدوخ یوب

مدرکیم شسح
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شتولخ و ییاهنت و مورب شلا بند متساوخ یمن متفر کشت تمس هب هرابود

دعاس هدیشک زارد دوب هدرک ملمحت بشما یفاک ی هزادنا هب مزیرب مه ارهب

هب هک مدید متسد ریز زا دش زاب رد هک متشاذگ میاهمشچ یور ار متسد

متسناوتن مدرک هچ ره داتسیا زامن هب رداچ ندیشوپ واب تفر هداجس تمس

شا یرود نامز یارب ریس لد کی و منکن شیاشامت ات منک یضار ار مدوخ

زامن نم هب تشپ مدرک هریخذ ار شریوصت دیاین شیپ زگره مراودیما هک

دنخبل هنینامط اب تاکرح نآ اب شنتساوخرب و نتسشن دید یمن و دناوخ یم

هداد وا ارهب متشپ و مدیخرچ میاج رد دش مامت هک شزامن دروآ یم مبل هب

هدرک رواب مه مدوخ هک بوخ هچ و دوشن هجوتم ات مدز باوخ ارهب مدوخ

.... متفر باوخب

قاتا رد اراس مدناخرچ رس مدش رادیب دوب رتفد زا هک نفلت گنز یادص اب

اب متروص و تسد نتسش زا دعب هتفر نوریب دوب هدش بترم شتخت و دوبن

هب دوب هتسشن متروص یور سیورس رد هلوح ندید رطاخ هب هک یدنخبل

متفر هناخزپشآ

درکن مه هاگن یتح اما دنک یم رییغت شراتفر امتح دوش هک رادیب مدرک رکف

دوب هدرک هدامآ هک یا هناحبص زیم تشپ داد مارآ یلیخ ار سالمم باوج و

رکش ار ادخ تسشن میوربور هتشاذگ میور هب ور ییاچ یناویل هک متسشن

منوریب بشید امتح هن رگا تشاد ار ممارتحا مندوب نامهم رطاخ هب هک

هکنیا یارب میدروخ هناحبص نم توکس واو مخا رد تدم مامت دوب هدرک

متفگ مهدب نایاپ تیعضو نیا هب رتدوز و مشاب هدز یفرح
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؟ اراس هبوخ -حتلا

کی دننام دوبن ادیپ نآ رد زیچ چیه هک گنگ ینامشچ اما مهرد یتروص اب

درک مهاگن خی هوک

دیشاب نارگن ای دینومب تسین المز هگید ... مبوخ هلب -

زیچ همه یتحار نیمه هب متشاذگ یمن درکیم منوریب هنامرتحم تشاد

دوب نم ی الهن وجع راتفر شرصقم انئمطم حاالهک دوش بارخ

یچ؟ ماوخب رگا -

دز دنخزوپ

نم؟ تیفرظ ندیجنس یارب ؟ دیاوخب دیاب ارچ -

درک یثکم

؟ دیرب تسین رتهب هرُپ؟ دینک یمن سح -

اما مدرب ارباال میادص مهد رازآ دمع ارهب وا متساوخ یم ینعی ؟ تفگیم هچ

درک ما هکوش هک دوب هدشن مامت ما هلمج زونه

نم... ینعی !! اراس یگیم یچ -

هدیبوک زیم یور مکحم مدید ار شندیزرل منتسشن یادتبا زا هک شیاهتسد

تساوخرب
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... نزن نداد -

تفگ مارآرت دشیم نییاپ باالو تدش هب شا هنیس درک مهاگن هریخ هداتسیا

ًافطل حاال... نیمه ... ورب طقف -

...اهنت تسوا اب قح متسنادیم االنهک منک شهاگن مخا اب متسناوت طقف

یم هک دوب حاال دوب هدرک مباطخ دزووت فرح درفم نم هکاب ینامز

یمن املسم اما مراذگب شیاهنت یمک دوب المز دیاش دنک منوریب تساوخ

مدرگنرب رگید هک متفر

یبصع اما یمارآ ظفاحادخ اب متک ندیشوپ و فیک نتشادرب اب متساوخرب

شمدرپس ماهرپ هب هک مدروآ دای هب نیشام ندیدن اب مدش جراخ هناخ زا

مدرک زاب ار هحفص یور کمایپ مدیشک نوریب مبیج ارزا یشوگ

شوگ متشاذگ گنهآ تارب ... هزوزگا وت تچیئوس تسا هچوک رس نیشام "

ااه هنم یجبآ ناساس یجبآ مدرم رتخد هراد هانگ یشب فیطل نونجم نک

" نک عمج وتساوح

۲۳۹_ تراپ _ همادا #

اراب رتفد ات ریسم لوط مامت متفر نیشام تمس هب هدرک شراثن یا هنووید

هب دوب هتشاذگ اج هب شوخرس ماهرپ هک یا هناقشاع یاه گنهآ ندرک شوگ
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و مدز وا هب بش همین هک ییاه فرح وهب مدرک رکف شتینابصع واو

اراس... حبص راتفر دش شا  هجیتن هک یراتفر

و دورب ما هدیدن زور دنچ نیا رد هک مسرپب شراک هرابرد متساوخ یم زورید

هک ما هدرک یراک مدوخ اما تسا هدز ناساس هکاب شیاه فرح هرابرد

تسا ریگلد و ینابصع نم زا ردقنآ وا منک فرطرب ار ما ینهذ هلغشم مناوتن

لا وس هرابود هب دسرب هچ مراد دیدرت مه شا هناخ هب نتشگرب رد یتح هک

متخ اوعد هب هرابود تسا نکمم ؟ تسیچ هلئسم منادیمن یتقو مه نآ ندرک

و مارآ ردارب دایرف یادص اهراب دزیم فرح هک ناساس هکاب اصوصخم دوش

!! دوب هدش دنلب شدرسنوخ

توکس #دس_

۲۴۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هک مدوب هدادن ماجنا ار ما هتشاد هناخپاچ و رتفد رد هک ییاهراک مامت زونه

دنتفرگ سامت هناخراک زا گرزب یفیرش رتفد زا

یتح هک دوب یا هدشن تبث روتکاف رطاخ هب شدنلب دایرف اب شراکبلط یادص

زا تسا هتفگ نم هب نآ لیوحت زا رادباسح و تسا هدش دیدپان مه شلصا

متفگ شمارآ مکلا ورد مدرب تذل شندروخ صرح
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یم تمدخ امتح دش مومت ماهراک تقو ره هغولش مرس !... هرادن ندز داد -

مسر

و دوب وا ما هدروآ اراس رس هب هک بالیی رصقم مدرک یم رکف نوچ دیاش

هناقمحا راتفر نآ بشید دش ثعاب و تخادنا ما یگدنز ناج هب هک ییامیس

نیلوا یفیرش تینابصع ی هظحل نآ رد ارچ مناد یمن مشاب هتشاد اراس اراب

حلاا لثم تساوخ یم هک دوب ییاراس ریوصت تسشن منهذ رد هک یریوصت

ربخ ار یسک موریم اجنآ هب راب ره هک دیوگب و دروایب اررد مصرح نم الن

یتح دیدزد یم مشچ نم زا تسا هتفگ غورد مدیمهف یتقو و دنک یم

ات شمدیشک شوغآ هب ناساس مشچ یولج و مدوخ رایتخا هکاب ینامز

گنر تروص و دیدزد یم مشچ نم زا مه زاب دنک لصو ار شمرس دناوتب

وا زا یبیجع یاهراتفر هچ زور هنابش کی نیا رد دوب هدش نوگلگ شا  هدیرپ

نامز هب وا هک مدینش بجعت اب مداد ریگ شندروخ اذغ هب هک ینامز ما هدید

مه وا سپ درک مرگ ار ملد شا  یتسوپ ریز هجوت داد ریگ مدوخ ندروخ اذغ

! دیدیم ارم

رکذت شهاگن اب یتح راب وره منک دروخرب تمی ابمال مدرک تالش هکنیا اب

ردقنآ و حلا نآ هب بشید دش ثعاب یزیچ هچ مدیمهفن مدیشک بقع داد

مدرک هک یتنطیش هب هجوت اب بش همین وزاب دورب باوختخر هب دوز

زا مدرک رکف هک ینامز و مورب قاتا هب ما یتحار یارب تساوخ هدرکن یهجوت

ما یضار درک یعس و درک یهاوخ ترذعم سکع هب دنزب غیج شتسد نتفرگ

مشابن نارگن ات تسا سالتم هک دنک

هجوت تسا لوا یاهزور رد مدوخ لثم تسرد اراس نیا منک یم ساسحا

وباال دریگب هلصاف یمدنک یعس و یمدنک تمواقم اما ما هدرک بلج ار شا

و تخادنا نک بارخ هناخ یکش هب ارم بشید شنتفرگ هلصاف نیا هرخ
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متخادنا شمشچ زا مراتفر اراب مدوخ

سامت ماهرپ هک مدوب قرغ اراس هرابرد متاروصت رد رتفد رد مزیم تشپ

مردام نیا زا رتشیب وات هتفر هناخراک هب تساوخ هاریب دبو یلک واب تفرگ

نانچ شندرک تبحص نحل و شتینابصع منک لح ار لکشم ما هدرکن تیذا ار

مدز نوریب رتفد زا نایاش هب نداد ربخ نودب و تعرس هکاب تخیر ممه هب

هتفر دوب مدوخ راک لحم عفال ارابجا هک ردام قاتا هب متفر هناخراک وهب

ال صا میارب هک یتیعضو واب مدرک ادیپ زیم یور اهذغاک نایم ارزا روتکاف

قاتا دراو ندز رد نودب هتشاذگ اج ار شگنراگنر یشنم دوبن لر تنک لباق ً

هب یدید تفگیم هک یدنخزوپ و دوب شتروص تباث وضع هک یمخا اب مدش

تمدناشک اجنیا

هب نتسشن یانعم ارهب شتسد دزو هیکت یلدنص هب دوب هتسشن زیم تشپ

مدز داد هجوت یب درک زارد لبم تمس

؟ اجنیا مایب دینک یضار ونم نامام رازآ اب نیاوخیم یک -ات

ومباوج متفرگ سامت مدوخ هک لوا نومه هگا ... مایپ ِرسپ نیشب -ایب

نم!! هدب مروتکاف نوا ... دیشک یمن نیااج هب راک تساجک یتفگیم یدادیم

رسپ دروایبرد ار مصرح تساوخ یم تقو ره دش یمن زاب رگید میاه مخا

مدیبوک زیم یور ار روتکاف درک یم مباطخ مایپ

!! هراذن اجنیا وشاپ هگید نامام مدرکن یراکی هگا متسین اضرریما -

؟ یریگب وشولج ینوتب هک یشراکیچوت ...!! ینکب ینوتب وگب یراک -هی

دز مشتآ شنحل رخسمت
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رارق هگا مدیم لوق نوتهب هک یسک اهنت مشرسپ ... مشنوخ درَم -عفالهک

!! منم نوا هنک باختنا ویکی امش و نم نیب هشاب

تفگ درسنوخ دمآ متمس هب هدز رود ار زیم هاتوک یاه مدق واب هداتسیا

قاع ؟ یشب تحار متدوخ ات هنک باختنا هک ینکیمن یراک ارچ سپ ... ًادج -

؟ تسین الهن

مدزیم دنخزوپ هک مدوب نم حاال

باختنا ور یزیچ دینک یم روبجم ور همه هک متسین امش لثم نم نوچ -

ملوبق لباق باختنا نوتباختنا هکیلا ردح نیتفرگ همقل نوشارب امش هک ننک

قاعالهن!! هب هسرب هچ تسین

تسشن مشخ هب شدرسنوخ نامشچ

هیچ؟ تروظنم -

توکس #دس_

۲۴۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ورف مراولش بیج اررد مناتسد هدوسآ یلا یخ اب نیمه یارب متخیر ار مرهز

متفر بقع یمدق هدرب

نوتزاجا ...اب یفیرش بانج متشادن یروظنم -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

تفگ دنلب ییادص اب

!! منیبب نک ربص -

شرس یور ار هناخراک شباصعا نیا اب متفریم رگا منامب دیاب هک متسناد یم

هب ًاتیاهن و دندروخ یم شا هراچیب یاه تسد ریز ار شبوچ و تشاذگ یم

دیسر یم ردام شوگ

شمتخدنا حلا نیا االنهب لثم رابره دونشب فرح و دزابب تشادن تداع وا

شتمس هب دنامب مرطاخ رد اهتدم ات دنکیم یراک دعب ی هعفد متسنادیم

مدیخرچ

؟ دییامرفب -

تفگ هنعط اب اما یدج دش هنیسما هب هنیس دمآ ولج مدق مدق

یتشادن هضرع وت هگا ... درک لو وتردام و دوبن یتسرد مدآ تردپ هگا -

؟؟ منم شرصقم یراد هگن ور امیس

تبقاع هچ رگا تسنادیم داتسیا اشامت وهب درک نشور ما هنیس رد یشتآ

تیمها یب میارب منادیمن نآ زا مه یتسرد زیچ هک ردام و مایپ ی هطبار

دوب وا ما یگدنز هب شدورو ببسم هک ییامیس و مدوخ ی هطبار یلو تسا

ار همه هک شنتفر و امیس دنادب رصقم نآ اررد نم دیابن هک تسیزمرق طخ

درک رادربخ

قح مه دیاش دهد طبر نم یگضرع یب ارهب حاضتفا نآ دهاوخیم حاالوا
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ما یصرح یاه  سفن مداتفا یمن عضو نآ هب ابفالتک متشاد هضرع رگا دراد

دز دنخزوپ دید هک ار

؟ مگیم غورد هیچ -

متفگ صرح اب شندرک سالح علخ یارب

باختنا ود ره امیس مه مردپ مه هک جهبلا یلو ...! نیگیم هک نینود یم -

ای...؟! نیدرک باختنا هک ندوب قاعالهن امش!!.. ِباختنا ندوب امش

یم رو هلعش مفرح ندروخ اب مه وا شتآ متسناد یم مدادن همادا ار مفرح

م تعفنم رطاخ هب مدوب هتفگ اهراب مدوب هدز وا هب اهراب ار فرح نآ دوش

مایپ و امیس مردپ لغش اب یداماد نتشاد یارب شندوب صیرح و شدوخ یلا

متفگ شیاهمشچ هب ندش هریخ اب هتفر ولج تسا هدرک باختنا ار

عفن هب مراتفر زا دینوتب امش ات منک یمن یراک هب روبجم ومردام نم -

.... دیریگب یهام امش ات منکیمن دولآ لگ ُبآ دینک هدافتسا نوتدوخ

!! هزاجا اب

دیشک دایرف

!!... هچب تاج رس اسیاو -

هکنیا اب دوب یفاک میارب مدز ششتآ هدرک هکتالیف نیمه مدنامن رابنیا اما

دننام ابوا ندز فرح !! دوش یم رتدب اجنیا متیعضو دعب ی هعفد منادیم

یشنم وهب متفر نوریب هدیبوک مهب مکحم ردار دوب نواه رد بآ ندیبوک
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مدیپوت دیسرپ ینارگن واب راد انعم ار حملا هک یگنراگنر

!! سرب تراک -هب

ار مناج امیس دای یا هظحل هکنیا دوب اراس اب مبشید راتفر رصقم وا مرظن زا

داد ار شناوات اراس شیاجب و دیشک شتآ هب

اب نیشام رد مندش مارآ و هناخراک زا مندش رود زا هقیقد دنچ زونه

دشو دنلب یشوگ گنز یادص هک دوب هتشذگن ماهرپ یباختنا یقیسوم

هب شروز نامز ره تفگ مردام اب گرزب یفیرش سامت وزا دوب ماهرپ هرابود

تخادنا یم مناج ارهب وا هتشاذگ مفعض هطقن یور تسد دیسریمن مدوخ

 سامت واب مدرک عطق ار سامت مهدب ماهرپ هب یتسرد باوج هکنیا نودب

باوج رگا متسناد یم مهدب باوج متسناوتن مدش وربور ردام ررکم یاه

نامرف رس اررب متینابصع و دنادرگ یم زاب هناخراک هب ارم شلا ح مهدب

دور یمن یوج کی رد شردپ و نم بآ دیمهف یم شاک مدرک خیلا نیشام

نیا هک یمایپ یتح ما هدیدن سکچیه راتفر اررد شا یهاوخدوخ ریظن

ملد یلو ایهن هدوب وا متسین نئمطم و شمدید ماهوا رد راب نیدنچ رخاوا

اب شندوب دهاوخیمن ملد منک لا وس یسک زا شا هرابرد دهاوخیمن مه

س هک یکیدزن دوش کیدزن نم هب دناوتب هطساو نیا وهب دوش تیمها

《 دنکیم نآتالش یارب تساهلا

و هدناباوخ ار یلدنص ممشچ یولج ی هدش هدنز ریواصت و مراکفا زا هتسخ

اب مناوتب مدرگ یم زاب هناخ هب هک ینامز ات منک مارآ ار مدوخ مدرک یعس

دنخبل نآ اب یفیرش و هناخراک هب مراک و میایب رانک اوعد نودب ردام
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دسرن شزوریپ

دنلب یشوگ یادص هرابود هک دوب هدش مرگ بشید یباوخ دب زا میاهمشچ

هب هظحل دنچ دتسرف یم مایپ مهدن باوج رگا متسناد یم دوب ماهرپ دش

دیسر شمایپ هک مدرک هاگن یشوگ

غارس مریم منک یم لو وناتسرامیب االن نیمه ای هدب باوج وبصم ال نوا "ای

ح هن دوب بوخ نوا حلا هن حبص هک نیدرک یطلغ هچ بشید ممهفب ات اراس

" یدرک هدنز ور امیس درد زا۸سلا دعب هک وت لا

دیسر دوز یلیخ مباوج هک مداتسرف شیارب "یا ینک یم طلغ "وت

نک" هاگن و نیشب نم! شاداد درَک دیاب وطلغ "

سامت راب نیدنچ دادن باوج اما متفرگ سامت ابوا هتفرگ ارباال یشوگ

مداتسرف یکمایپ راچان دنام باوج یب راب وره متفرگ

؟" یدیمن باوج ارچ "

روخن نوکت شاب تحار یتسه یخاروس ره وت ...وت منک طلغ مریم مراد "

" یشن تیذا
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۲۴۱_ تراپ _ همادا #

تمس وهب مدنادرگرب لوا حتلا ارهب یلدنص تعرس هب هتفگ یفرش یب

نآ واب مسرب ماهرپ زا رتدوز مدرکیم اعد اعد طقف مدرک تکرح اراس هناخ

زاحیلا رتدب حیلا ارهب اراس ما هدید وا زا یگزات هک یدنت و بیجع راتفر

دزادناین مدرک شراچد بشید هک

سرت وزا مدش هدایپ دوب هناخ رد یولج ماهرپ نیشام مدیسر یتقو

نآ زا تفگ شیومعرتخد هک رابکی نامه زج هک یدیلک نتخادنا اب شراتفر

شا هناخ دراو باتش واب مدرک یط اهار هلپ هدش دراو مدوب هدرکن هدافتسا

مدش

توکس #دس_

۲۴۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

زاب برد دوبن یسک مدنارذگ رظن ارزا شا هناخ سنلا دمآ یمن ییادص چیه

هک دراو دنتسه اجنآ هک درک تحار ار ملا یخ هناخزپشآ زا ییادص و قاتا

یلو دوب نیمز یور زا یزیچ ندرک زیمت ردحلا زیم ریز هدش مخ اراس مدش

دوبن ماهرپ زا یربخ
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؟؟ اراس -

مکحم هک دروآ ارباال شرس یدنلب نیه و سرت اب دوب هدشن مندمآ هجوتم

تساوخرب اوه هب شدنلب خآ یادص و دروخ زیم هب

... خآآآ -

ارب شتسد هتسب مشچ درد زا هک دش بلج شتیعضو هب ما هجوت هزات یتقو

داجیا میوربور یریگمشچ ریوصت و داد یم ژ اسام ار شرس تشپ هدرب اال

نت هب گنر نامه هب یکراولش و یا هزوریف یا هقلح نیتسآ پات دوب هدرک

دوب هتفاب بترم نییاپ ارات اهنآ و دوب هتسب شرس ارباالی شیاهوم تشاد

رطاخ هب شنتسب ؟!هکابباال ردقنیا هن اما تسا دنلب شیاهوم متسنادیم

دشاب هدمآ شا باالهنت یگتسجرب ریز ات ولج هب شندش مخ

؟ دینک یم راکیچ اجنیا -

وا زا مشچ متسناوتن اما مرادرب شندرک زیلا زانآ تسد دش ثعاب شیادص

مهاگن متسناوتن مریگب شمدیدیم لیامش و لکش نیا هب راب نیلوا یارب هک

مدرک شبذعم ... دیمهف و... منک لر تنک ار

یارب رایتخا یب هک دنک رارف لومعم قبط و درذگب مرانک دزاتزا رود ار زیم
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ار مهاگن مدرک یعس اما دوب نم مرحم وا مدرک دس ار شهار شندید رتشیب

مینزب فرح و دنک ربص دیاش ات منک لر تنک

! رانک دیرب -

شیاه هنوگ دوب هدش خرس زاب شتروص تفگ متروص هب ندرک هاگن نودب

شا هدش تفچ یاهتسد راشف زا شتروص رب عالهو دیسریم رظنب رت هتسجرب

ندیدن یارب و تسا هدیسرت یتح ای دشکیم تلا جخ مدیمهف یم مه هب

هدرک ناشتفچ مهب زاب ششزرل

نوگلگ نیا ینامز ًامتح مداد لوق مدوخ هب اما مدز یمهفن ارهب مدوخ

هکنیا یارب میآ رد وا مرش و مدوخ لد تلا جخ زا هدروآ شیور ارهب شندش

متفگ منک بلج ار شا هجوت و دورن

؟ تساجک ماهرپ -

تفگ مجاهت اب یلو ریز هب رس متروص هب ندرک هاگن نودب هرابود

نم؟ هب نوشنیدرپس هگم منودب دیاب اجک زا نم -

هک یعضو نیا وااب دوب اجنیا ماهرپ رگا دوب ابوا قح ! یساوح بجع

ار متسد دیخرچ یمن هناخ رد هک دنک شناهنپ مه نم زا یتح تساوخیم

باال تدش هب هک یا هنیس اب عیرس هک مراذگب شتخل یوزاب یور ات مدرب ولج

هب هدادن مرازآ شترسح ات مدرک تشم ار متسد دیشک بقع دشیم نییاپ و
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مدرواین دوخ یور

هک! اجنیا دایم هراد تفگ -

تفگ لبق لثم تسرد راکبلط

! هدموین دینیب یم -حاالهک

هب ور هتفرگ ارباال متسد ندش رود زا لبق اما مدناشک سنلا هب نفیآ یادص

هاتوک یمک دوش ثعاب دیاش و شمنیبب لکش نیمه هب مه زاب هکنیا یارب وا

متفگ مخا واب یدج دنک رظن دیدجت شراتفر ورد دیایب

!! یتسیمیاو اجنومه -

یمداد شوگ رگا اما دوش رود ممشچ یولج زا تعرس هب متساوخ یمن

مدرک هاگن دوب هداتسیا هک ییاج هب کالهف مدید ریوصت رد هک ار ماهرپ

شرس ندرک هاگن یارب یتح و دوب هدیشک هناخزپشآ نوتس تشپ ار شدوخ

هرابود یتح دهدب هزاجا تساوخیمن یتح راگنا درواین نوریب لماک ار

منیبب ار شیاهوم

!! ِماهرپ -

ورد مدز ردار یوشزاب تسب ردار هتفر قاتا تمس هب عیرس میاهمشچ شیپ

ییاراس ریوصت هک ردحیلا مدنام لحم یب سورخ نآ رظتنم سنلا یدورو

ال ماک هک یکراولش و پات مدرکیم تبث منهذ رد سابل نآ اراب دیود یم هک

دوب هدناشوپ ییابیز ارهب شا  هنارتخد و فیرظ مادنا و دوب شنت تیف ً



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

مناوتیم حاال دوب هدرک نایامن الً ماک ار شندب یاه یگتسجرب شا  یگنت اما

ال ضع دیاش یتح تسین فیعض الرغای درکیم رکف لوا زور هک روطنآ میوگب

شفیرظ تخل یوزاب سمل ترسح هکنیا اب دسریم رظنب مکحم و تفس شت

دناشن مبل هب یدنخبل شیاپ قاس یدیفس قرب اما تشاذگ ملد ارهب

!! یتنعل .......... یرارف یربلد دقچ هک خاآ -

مدمآ نوریب رکف زا تفرگ رارق متروص یولج زاب شین هکاب ماهرپ ریوصت

مدیپوت یبصع

؟ ینکب یطلغ هچ یدموا اجنیا -

تفگ یسخت وابحتلا دیدنخ

؟ یتنعل یگیم نم هب زاب شین -اب

ار شلبق ی هلمج هک مدرک رکش ار ادخ تسا هدید ار حملا مدیمهف هزات

!! هدینشن

! لحم یب سورخ نوریب وشمگ -

دز هدنخ ریز یقپ

؟! مدموا عقوم ...یب وگب سپ -

ثمال میادص ندرک فاص اب مدز رمک هب تسد هدرک روج و عمج ار مدوخ

درکیم تا هناوید یدادیم لا جم رگا وا هب مدز یمهفن ارهب مدوخ

!؟ دوب هچوک وت هک تنیشام ؟ یدوب ینوتسربق مودک -
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زا ریت لثم روطچ هک مدزیم دید ور وت مدوب هدیباوخ یلدنص ور نیشام -وت

... یدیئود یم هتفر رد نومک

نم... روعشیب ی هرسپ ... درد -

واب دشاب مرحم اراس هک ردقچ ره دش مفرح ندروخ ثعاب قاتا رد ندش زاب

مینکیم هدافتسا رخاوا نیا هک ار یتاملک متساوخ یمن مشاب تحار ماهرپ

! دونشب

توکس #دس_

۲۴۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مشخاب یروط درک هاگن ار مرس تشپ مخا اب درک رییغت ینآ هب ماهرپ تروص

دراد یلکشم ای هدش وور گنر یب زاب مدرک رکف هک دوب هدش هریخ اراس هب

هتخود مشچ ام هب نارگن اراس ندیسرپ لا وس دشاب نامزمه نم ندیخرچ

دوب

؟؟ هدش یزیچ -

دیسرپ هرابود و هدمآ ولج یمدق تفرگن هک یباوج
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؟ هداتفا یقافتا -

تفگ ماهرپ هب ور

؟ هبوخ نوتلا -ح

تفگ یدنلب یادص واب تشادرب زیخ شتمس هب

؟ هشاب بوخ حملا یرازیم وت هگم -

ات متفرگ ماهرپ ولج ار متسد هکوش تشاذگ رارف واپهب دیشک یهاتوک غیج

موش شهار دس

؟ هدش یچ هیچ؟ -

هداتسیا هناخزپشآ یدورو رد هک ییاراس تمس هب هرابود هدز سپ ار متسد

دز داد و تفر دوب

؟ اجنیا هربخ هچ همولعم ؟... نوا ای هدش یچ مگب نم -

شهگن رود اراس اتزا متفر یم بقع مدق مدق ماهرپ ندمآ ولج اب نامزمه

متفگ دنلب یادص اب شدوخ لثم دوب هدش هناوید مراد

؟ مینودب وگب ؟وت هربخ هچ -

شیاج رس ات مشاب هتشاد یدب دروخرب ابوا اراس یولج متسناوت یمن

نیا مدیمهف یمن یلو !! دوب هتشادرب رود هک تسناد یم ار نیا ... شمناشنب

و یمدمآ ولج نانچمه ؟ تسیچ رطاخ هب اراس هب شموجه و شراتفر رییغت

متفر یم بقع رابجا هب نم
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؟ یدرک هدنز ورامیس درد ۸سلا دعب هک وگب ؟وت هربخ هچ یگیم هزات -

هکنآ زا لبق دیاب هک دوش هجوتم دیاش مدرک مخا اراس ولج شفرح رطاخب

!! دوش تکاس شدوخ منک شا هفخ

؟ ماهرپ یگیم یچ -

هرجنپ رانک هداتسیا اراس ندید اب مدناخرچ رس میدوب هدش هناخزپشآ دراو

دز داد هک متفرگ ار ماهرپ یولج هداد وا هب تشپ

! یمهفب منک یم یراکی ؟ مگیم یچ یمهف یمن -

داد هرابود دیرپ اج زا هک ییاراس هب ور داد مله بقع هب نم هب ندز هنعط اب

دز

؟ دیریگ یم هچاپ نوتتفج بشید زا هک هدش یچ -

...!؟ ممااااهرپ -

هک موناخ نیا زا منیا یفیرش وتاب زورما خاالق زا نوا ؟ مگیم غورد هیچ -

نم!؟ ! ممحازم ....نم مبوخ نم نیشابن محازم هگیم متفرگ سامت

غیج واو دایرف اب هظحل کی رد مدش شعنام هک دنزب مبقع تساوخ هرابود

تخوس مرمک تسوپ هدش لصو منت هب قرب راگنا اراس هاتوک
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؟ یدرک شراکیچ -

مرمک هب هرجنپ هب تشپ هک اراس هب وور درک در مندرگ رانک ارزا شرس

یاراس و دیشک دایرف دزیم گنچ ار مسابل شناتسد واب دوب هدیبسچ

اب درشف مرمک ارهب شتروص هدرک ناهنپ متشپ ار شدوخ رتشیب هدیسرت

تفگ شنازرل یادص

! ادخ ...هب یچیه -

رد مبلق مدرک یم سح مفتک ریز تسرد مرمک یور ار شا هنوگ سامت یامرگ

دوب هدرک قرع ناجیه زا هداتفا وپاکت هب هنیس

مدیرغ یبصع دوب هدش تفچ مه هب اراس ندیسرت رطاخ هب هک ییاهنادند اب

! مدرکن تصقان ات بقع ورب ؟ هنووید هتربخ هچ -

تیعضو هب وربا و مشچ دزواب دنخبل مدنام تریح رد شلمعلا سکع زا

حلا رطاخ هب ینعی هناوید کدرم !! مدرک شهاگن جیگ درک هراشا اراس

کی اتاب دوب هدمآ طقف و هداتفا یقافتا دوب هدیمهف نامیود ره زورما

تفگ یروتسد هدرک مخا هرابود !؟ دهد شا  همتاخ یرگرز یاوعد

... همهفب دیاب موناخ !...نیا اضرریما منزب فرح شاهاب رازب رانک ورب -

دیبسچ نم هب رتشیب هدرک رت مکحم ار شتسد یاج اراس شلوا هلمجی اب

دوبن بوخ میارب گنرز و زیت ماهرپ نیا مشچ شیپ هک

مداد شله یدنلب یادص اب دوب هدیسرت اعقاو اراس دوب سب شیامن
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؟...ورب یشکیم هدبرع ای ینزیم فرح وت مدرکن تنوغاد ات بقع ورب -

!! بققققع

یدنلب نیه اراس مندروخ ناکت رطاخ هب هک دیبوک هناشما هب تسد فک اب

مورن رانک ات دوب هتشاد مهگن راگنا شیاهتسد اب دیشک

زاب نوتنوبز منزب داد دیاب منزب فرح هک دیمهف یم ودات امش هگم -

هدش یچ ؟ یدیبسچ ویفیرش هقی زورما هک بشید نیدرک یطلغ .....هچ هشب

هب هشاب هدرک تنوغاد هنوتیم یک ؟ یتفرگ وشلا ح امیس رطاخ هب هرابود هک

؟اه؟! ینک خیلا یفیرش رس وتصرح هک موناخ نیمه زج

ًامسر دوبن یرگرز یاوعد رگید نیا دیسریم کیراب یاهاج هب تشاد راک

بشید درکیم ناونع بترم هک هلمج نآ رطاخب مه دربیم ار میوربآ تشاد

مه دیمهف یمن ار شیولهپود فرح اراس رکش ار ادخ هک میا هدرک هچ

... امیس مان رارکت رطاخب

مناتسد دوش ربخ اب امیس یارجام زا طیارش نیا االنورد اراس متساوخیمن

دنامب اجنامه دبا ات تساوخیم ملد هک ار اراس تسد ات مدرب مرس تشپ ار

منک شیادج مدوخ زا هتفرگ

!!... مریگب ویناور نیا حلا دیاب نم اراس... نک لو -

دیمهف تفرگ هلصاف یمدق ماهرپ مدرکیم ادج مدوخ ارزا وا هک روطنامه

تسا نیبتاکلا مارک اب شباسح و تسا هدرک یور هدایز
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!! ااراس نک ...لو نیبب حاال ماهرپ منکن تتسار و پچ هگا متسین اضرریما -

ماهرپ تمس هب دیشک تسد مسابل زا هک درک مارآ ار اراس شنتفرگ هلصاف

دیدنخ یم دنلب یادص واب درک یم رارف هتفر بقع بقع لا یخیب مدیود

باوج نم هب دیشاب امش ...ات دوب نوتقح .... دوب یندید نوتاهفایق یلیخ -

!! ماااهرپ مماهرپ نم !! دیدن برساال

دنچ وا زا مصرح هک تخادنا شبغبغ هب وداب تفگ دیکات اب نانچ ار شمان

دش ربارب

! منزیم تشیتآ طسو نیمه مدوخ -

توکس #دس_

۲۴۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

لقع نیریش یکدوک هب هیبش یگرخسم واب تشاد یمرب مدق بقع بقع

زا یزیچ روناج نیا منادیمن دروآ رد رتشیب ار مصرح ات دادیم بات ار شندب

ایهن؟؟ دنادیم ندیشک تلا جخ
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دیدهت دعب یرب هار تسرد ینوتیم نیبب لوا ...وت هدز دنب ینیچ ابابورب -

نک!

ماهرپ عقوم دبویب یخوش هجوتم ینعی دمآ مرس تشپ زا هک ییادص

تسا هدش

!!... ماهرپ یاقآ -

متفگ شا هدز تریح و تام هاگن رد

! یسانشب ورونوج نیا ات هدنوم -

!! مدرک رواب اعقاو نم نم!... -

تفگ ییوررپ هکاب دوب ماهرپ

امود ... شکب تلا جخ هتشز هنکیمن یفرعم یروجنیا وشردارب مدآ -واالً

نوتلا ح نیا اب نوتات ود یتقو یدرک یم رواب مه دیاب مناخ اراس دوب تقح

و زلج هک دیابن مشیم نارگن منوتردارب نم یتم ال سان .... دینوچیپ یم ونم

متسین هدنشخب دقنا هشیمه ااقشاع مه!؟ نوج هب نیداتفا ممهفب ات منک زلو

... دیشاب مدآ

اجخ مدرک ترپ شتمس ارهب لبم  نسوک هک دوب هدشن لماک زونه شا هلمج

تفگ جورخ ردحلا دیود رد تمس هب هداد یلا
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! هسرب نم هب تتسد ًارمع حاالهک ربب وشلا -ح

مدش وربور اراس ی هدز تریح و جیگ هرهچ واب مدیخرچ

؟ دوب شچ -

رتشیب رگا مدرک لمحت نم هک یراشف متفر لبم تمس هب هتخادنا باال هناش

نم هب ماهرپ دایرف رطاخ هب هک دش یمن مرواب دوبن مه رتمک دوبن اراس زا

دوب هدیبسچ دوب هدرک منوریب ترفن اب حبص هک ینم هب روطنآ و هدروآ هانپ

مدرک همزمز مدرک یم سح مرمک یور ار شتروص و اهتسد یامرگ زونه

هب مه هریگب وملا ح مه دوب هدموا مدرک کاخ و درگ متفر ... یچیه -

هنزب وشافرح یخوش

؟؟ امش ات تفرگ ونم حلا رتشیب هکنوا ؟ یچ ینعی -

متخادنا دوب هداتسیا هناخزپشآ یدورو رد هک وا هب یهاگن مین

حلا داوخب ... میرادن وت ونم ماهرپ رظن زا دعب هب نیا زا شاب نایرج -رد

! مفعض هطقن ور هرازیم تسد هریگب ونم

؟ نوتفعض هطقن -

قافتا دوجو اب طیارش نیا رد متساوخ یمن نم و دوب هدیسرپ جیگ و یلا وس

هک دوب یفرح ود هملک کی طقف شباوج مهدب حیضوت وا هب حبص و بشید

مدروآ نابز هب
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-وت!

یمدز؟ فرح شدوخ اب دینش یمن الً صا راگنا

؟ فعض هطقن ؟ مدیمهفن ... ییخوش هچ -

تشادیمرب یزابجل زا تسد دوش جراخ یجیگ نیا زا مدرک یم شکمک رگا

هک یمغ هک نیگمشخ هاگن نآ ...اب دنزن میادص نارماک ... دنکن رارف رگید هک

نحل و مارآ یادص ...اب دنکن مهاگن مدیدیم ار دنک شناهنپ درکیم یعس

متفگ یا هدنمرش

هطقن ... هنودیم ... مرادن باصعا هک مدرک یطلغ هی بشید هدیمهف ... هرآ -

! ییوت مه مفعض

؟؟ نم -

زا لبق شیادص ماو هدید ار شندز بل طقف مدرک سح هک تفگ مارآ ردقنیا

!؟ تسناد یمن رگم هدش تام ارچ تفر نیب زا نم هب ندیسر

سامت رد دش؟رگا بجعتم ردقنیا هک درک یم ریبعت هچ ارهب مندوب اجنیا

ندمآ اب مدرکیم رکف دوب هدیمهفن ار مروظنم شندید هب مرارصا اهو نتفرگ

کوش وا هب مفرح اب منکیم سح تدم نیا زا دعب ارچ سپ دمهفب مندید و

ما هدرک دراو
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اراس...؟؟ -

یمن یتح وا دونشب تساوخیمن دروآ باال توکس یانعم ارهب شتسد

دوریم هار باوخ رد هک یسک هب هیبش ... مینزب فرح شا هرابرد تساوخ

رطاخ هب طقف و تسا هدیمهف ار مساسحا مدرک یم رکف تفر قاتا تمس هب

زا هک تسا مناد یمن شا  یگدنز زا ما هدیمهف یگزات هب هک یزیچ ونآ سرت

رد نتسب زا لبق هک یمخا نآ توهبم تروص نیا اما دریگ یم هلصاف نم

وای هدیمهفن تفگیم دش هریخ نم هب یا هظحل هک یتقو دوب شتروص یور

!! دشابن نیا ارجام هک هتساوخ یم شلد

شاک مدیشک زارد لبم یور شا هناخ کنخ یاوه ورد هدیشک یفووپ کالهف

مارآ تاروصت دوب...زا شنت لبق یاهسابل نامه و دمآ یم نوریب وتپ اب زاب

راشف اراب زور ره زور دنچ نیا مباوخب یمک ات متسب مشچ هدز دنخبل مشخب

لبم یور هن هتبلا متشاد لماک تحارتسا هب جایتحا ماو هدنارذگ یداع ریغ

یتقو مه نآ مشاب رود وا زا متسناوت یمن دوبن یا هراچ اما درس یاوه ورد

! دوشیم دب شلا ح مرطاخب راب ره

نیا نیشنلد و شوخ یادص دعب و تسشن مشوگ رد هک یگنز یادص اب

مدوشگ مشچ مدرکیم سح ملد اررد شا ینیریش هک میاهزور

!! ووش تکاس ... یااو -
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یعس هداتسیا کزان یترفاسم یوتپ کی اب مرس باالی اراس متفرگ ارباال مرس

دیشک بقع عیرس مندید اب تشاد ما یشوگ ندرک تکاس رد

... دشن منک شادص یب مدرک یعس ... دیشخبب .. نیه -

تساوخیم روطچ دوب هدناشوپ شیاهتسد اراب یشوگ مامت ارچ مدیمهفن

ِفک ار یشوگ فرح یب هک مدرک زارد ار متسد حلا نامه دنک؟!رد شتکاس

ردحلا ریز هب رس هک اراس ندید اب اما مدرک لصو ار سامت تشاذگ متسد

متفگ هدرک سمل ار وتپ دسرن وا هب متسد رگید هکنآ زا لبق دوب ندش رود

..!؟ یدرواین نم یارب ونیا هگم -

توکس #دس_

۲۴۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

متخود اراس لمعلا سکع هب مشچ رظتنم و هداد ار نایاش نتفگ ولا باوج

؟ وگب هلب...هلب.. -

؟ امایب ات ینومب دش رارق زور هی یباسح درم ییاجک -
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مه دشاب تحار وا مه ات مدز یساوح یب ارهب مدوخ دمآ ولج مارآ یتقو

نایاش هب هچ مدیمهفن و دوب وا هب مساوح مربب ار شا  هجوت نیا تذل مدوخ

متفگ

مسرب ماراک هب مرب نم ایب وشاپ االن لقادح بخ دموا شیپ راک یچ ینعی -

؟! هدشن بش ات

ضحم هب دیشک هنیسماباال یور وات تخادنا منت یور مارآ هدرک زاب ار وتپ

زا هک یبارطضا هب هجوت ویب متفرگ ار شچم دوش رود تساوخ هکنیا

مداد ار نایاش باوج هتسب مشچ مدناوخ یم شتروص

... ورب وت مایم هگید تعاس کی -ات

درک یم اجباج متسد نورد هک شتسد هب مدرک عطق یظفاحادخ یب ار نفلت

مدرک دراو یراشف منک شیاهر ات

زا هکرتیم هراد مرس ! هرتکد ...ثمالً یدیم نم هب نکسم -هی

!!... شاراک نیا

مرایم -االن

یکشرز نوفاراس نامه مدرک شهاگن رس تشپ زا تفر هناخزپشآ تمس هب

هکنیا رکف اب دناپچ شبیج اررد صرق هک دوب شنت حبص ی هناخراهچ و

هناخزپشآ دراو دمهفن هک یروط شرس تشپ و مداتسیا دشاب مه زونه دیاش

فرظ ات درب باال تسد هداتسیا یاپ هجنپ یور درک زاب ار تنیباک مدش

موشن نامیشپ و دنک تفلا خم دناوتن هک یدایز تعرس اب درادرب ار اهوراد

اررد مرگید تسد و دخرچن ات متشاذگ شیولهپ یور تشپ ارزا متسد کی
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هدرک تشم عیرس یءیش هب متسد دروخرب اب مدرب ورف شفلا خم بیج

دیخرچ تعرس هب مدیشک نوریب

؟ دینکیم راکیچ ..... نییییه -

متفرگ ارباال صرق یخلا یب ... راکبلط اما دوب هدیسرت و برطضم شیادص

هتسب یور مان ندید اب دنک تشادرب دب شسمل رطاخب متساوخیمن ... دنیبب ات

مدیشک مه هب وربا هدارا یب

؟ یراد بلق شپت -وت...

تفگ کوکشم درک گنت مشچ هدرک لوه هاگن و هدش خرس تروص نآ اب

...هن!؟ دیتساوخیمن نکسم -

ما؟ هدرک ار راک نیا شچم نتفرگ یارب شلا یخ هب

وت دیاش هک متساوخیم مه هگید زیچی دروآ مدای تسابل یلو ... ماوخ یم -

؟ هشاب شبیج

متفرگ ارباال صرق

؟ یراد بلق شپت .. یتفگن ... دوب -َو

تفگ ثکم یمک اب
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؟ هراد یطبر امش -هب

لهس شا هرابرد هک دوبن یزیچ شا یتم سال مدش شکیدزن یمدق مخا اب

نم ما...زا هدید وا زا زور دنچ نیا رد هک ابحیلا مه نآ منک یراگنا

ممهفب دهاوخیم ... میرادن مهب یطبر چیه دیوگب تساوخیم ... دوب ینابصع

دوبن شتقو ...االن دهدب ار مباوج تسین شا هفیظو و دنامب رود دهاوخیم

شا ینشاچ هک یدنت یمک اب یدج یلیخ !! مهدب هزاجا متسناوتیمن االن

متفگ مدرک

ومتبسن مرایب تدای دیاب ... هراد طبر نم هب تدوخ زا رتشیب ...! هراد -

؟! تاهاب

فرح نحل زا شمشچ کمدرم شزرل ندید رطاخ هب هک یهاتوک ثکم اب

مدیسرپ هرابود مدرک مندز

؟ یراد بلق شپت -

درواین ارباال شرس دیزرلیم شیادص

هرابود هرتهب مدرک رکف ... تخادنا شپت هب ومبلق ... یکی ... متشاد انلبق -

مروخب

زور نآ هب نم راتفر رطاخب هک تفگ میقتسم دنازوس ار مبلق شم کال هنعط

مدوخ دب راتفر هب تبسن هک یدب سح ی همه اب تشاد قح اما تسا هداتفا

متفگ متشاد
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؟! هبوخ ... درک طلغ یکی -

شعمج اما دنزب دنخبل دوب کیدزن مدرک سح دش زاب یمک بجعت زا شناهد

تفگ اهوراد فرظ هب هراشا واب درک

! دییامرفب -

ینعی متسد ریز شندش ضبقنم متفرگ ار شیوزاب یمدش در هک مرانک زا

شبارخ هبش کی ماو هدمآ تمحز هب هام هس ابوا هطبار رد هک یریسم دیاب

هب انتعا یب هدنادرگرب شبیج یوت ار صرق باشخ منک یط هرابود ار مدرک

مدوخ هب کیدزن روطنامه هتشاد هگن شبیج لخاد ار متسد شندیشک بقع

متشاد شهگن

؟ هشاب ... هشاب تتسد مد راذب -

نیا زا ندرک هاگن ردقچ درکیم مهاگن یزیر مخا اب هتفرگ ارباال شرس

ناکت اب دادن هک باوج متشاد تسود ار شتروص باق واو هب مک هلصاف

مدیسرپ رت مکحم هرابود شبیج رد متسد

؟؟ هشاب -

شهار اما مدرک شیاهر هک دیشک بقع ار شیوزاب و داد ناکت مارآ ار شرس

هتخیر ناویل یوت بآ زیم یور چراپ زا منزب ار مفرح و دنامب ات مدرک دس ار

مدیشک رس ار بآ هدروخ ار صرق متشادرب ار نکسم ی هتسب

مایم هگید تعاس ود یکی ... رتفد مرب دیاب -
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دزن یفرح اما تسشن شتروص یور دیدش یمخا

؟ هشاب ریگب سامت دش یزیچ همتسد مد میشوگ -

مداد شناکت هتفرگ ار شیوزاب هرابود دادن باوج

؟ اراس هشاب !! مسرپب دقچ -

دراد دیدرت دنزب دهاوخیم هک یفرح زا مدرک سح دریگب هلصاف درک یعس

! دیسرب نوتدوخ یگدنز ...هب ماوخب کمک نم هک هش یمن یزیچ ... هگید -

؟ مدرگنرب هگید یگیم یراد -

منوریب هک دیشک یم تلا جخ درکن مهاگن اما داد ناکت مارآ ار شرس

یگداس نیا هب دنادب و دنیبب حضاو هک مدز یداشگ و لگ دنخبل ؟؟ دنکیم

یمن اما مروآ یم رد شلد ارزا ما هدرک هک یطلغ مرادیمنرب شرس زا تسد

دنک ربص دیاب ما هتفگ تسا هدرک شومارف دیاش مور

زا هدش درگ یاهمشچ شیپ متفریم سنلا تمس هب هک روطنامه مدرک شیاهر

متفگ مدنخبل ندید

!؟ ینک ملمحت تدوخ فرح هب یروبجم طقف االنهک منوا ! ماین نک رکف -

توکس #دس_
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۲۴۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

**********

شیادیپ زونه اما دوب هتشذگ مین و تعاس کی تفگ نایاش هک یتعاس ود زا

کیرات ال ماک هکنیا اب منامب بورغ ات مناوت یمن هک مدوب هتفگ وا هب دوب هدشن

ما کالهف هشیمه شا یلا یخیب و یمظن یب مدوب شرظتنم زاب دوب هدش

... تسا هدمآ اجک زا متسنادیمن هظحل نیا رد هک ینارگن و درکیم

هزاجا شیاهراک و نایاش رگا هتبلا دنامب اهنت هناخ رد بش اراس متساوخیمن

ویب سامت راب دنچ زا دعب متفرگ ار شا هرامش هتشادرب ار یشوگ دادیم

مین زا رتشیب مناوت یمن هک مداد وطاالع مداتسرف یکمایپ شندنام خساپ

منامب شا یرتشم واو رظتنم رگید تعاس

نآ یور اراس ومان دیزرل هک دوب متسد رد یشوگ زونه کمایپ لا سرا زا دعب

؟ مورب دوب هتفگن مدنام یشوگ هب هریخ هتفر باال یاهوربا اب بجعتم تسشن

سامت هتشذگن تعاس دنچ زونه ارچ سپ ؟ درادن مکمک هب یزاین رگید تفگن

مداد باوج عیرس دوب هتسشن ملد رد دوب یتعاس هک یا ینارگن !اب دریگیم

؟ اراس مناج -سالم...
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سال هملکما نیلوا هشیمه وا لثم حاال دوب هداد رییغت ار مراتفر وا رانک ندوب

داد ار مباوج ثکم اب دوب م

س...الم... -

هداتفا یقافتا و هدوب تسرد مسح سپ مدناسرت شناج ومک نازرل یادص

و شدناسرتن هک ینابرهم یادص اب تسا بیجع ردقنیا وا یگدنز ارچ تسا

مدیسرپ دزیم راج ار ما یسپاولد اما دنکن روک ال ماک ار یوا هدش گنت قطن

...؟ هبوخ !حتلا هدش یچ -

... هنوخ -م...نم...وت

زا تسا هداتفا یدب قافتا ینعی دراد هرهلد راگنا هک یشعترم یادص نیا

شوخ نابز واب یباسح تسرد شدوخ هدرک تباث نم بقالهب هک ییاجنآ

متفگ یدنت و تیدج اب دنزیمن فرح

؟ هدش یچ ؟ ییاجک !... نزب فرح تسرد -

دش هدنمرش و لوجخ راگنا شنحل

!؟...نم... دیایب هشیم ... هدرس ... مدرک ریگ -

واب مدرک هاگن ار یشوگ عیرس دیسر سامت عطق عاالن یادص ناهگان

اهزور نیا متفرگ ار شا  هرامش تخادنا مناجب شیادص هکاب ییسپاولد
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تسا هدرب مدای ارزا همه وا راتفر اما دوب هدرک ما کالهف منایفارطا یگناوید

وجالن ما هنیس رسو رد نیشنلد یادص و ابیز تروص نآ اب شدوخ اهنت و

دهدیم

! ینز یم فرح یفارگلت یچ هساو هنووید ی هرتخد -

درک ما یبصع داد طاالع ار شهاگتسد یشوماخ هک روتارپا یادص ندینش

دوب شوماخ راب ره اما متفرگ ار شا  هرامش هرابود و هرابود هتسب کلپ

مدزیم فرح مدوخ اب نیگمشخ

!؟ یدیم یزاب ونم ارچ یتنعل ! اراس ینکیم راکیچ نیبب -

ار رتفد نایاش هب ممایپ و تعاس هب هجوت یب درک کالهفما شنفلت یشوماخ

برض نامرف یور مناتشگنا اب مدرک تکرح شا هناخ تمس هب هدرک کرت

مدز یم فرح مدوخ اب کیفارت نآ ورد مدوب هتفرگ

یدیمهف ؟ هچب ینوسرت یم ونم ؟.. ینک یم شوماخ یشوگ .. مسرب رازب -

؟ مقلح وت یرایب وملد ؟هک ینزب مشیتآ هک یمفعض هطقن متفگ هرآ؟ هتریگ ملد

ومبلق ولد دعب یتفرگ وملا ح هشب تعاس دنچ رازب این!؟ یتفگن هگم وت

!؟ درمان نوزرلب

هنیس هب یتشم تسا هداتفا زور نیا هب یک مدیمهفن هک یلد تسد زا یرفک

مدیبوک ما

دایم ششوخ ینیبیمن وش! نییاپ باال وتنوا یه حاال مه ..!وت ضرم -

دقچ !؟ هنکیمن متاگن تخبدب ! ینیمز و اوه طسو دایم ششوخ ! تتنوزچب

!؟ شلا بند ودب !حاال امرفب !؟ نکن شتیذا متفگ ازور نوا

مدیدنخ
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دوب هدش خرس شاپل امتح ایب تفگ متلا جخ هچاب -

یلوا بش تمس ارهب منهذ دیکچ یم هشیش یور هک یناراب تارطق ندید

هداتفا یقافتا بش نآ لثم زاب رگا شمدید هام کی زا شیب زا دعب هک درب

درک؟ شوماخ ار شا  یشوگ ارچ ؟ دشابن هناخ الرد صا دیاش !؟ دشاب

شا خیلا زاگ لا دپ یور هک داتفا مناج هب یقیمع بارطضا و هرهلد مراکفا زا

وا هک یناساس ریوصت ارچ منادیمن مسرب شا هناخ هب رتدوز هچ ره ات مدرک

تفر یمن رانک ممشچ ولج زا درپس تناما نم ارهب

زا مدش دراو ندز رد نودب عیرس هرابود دوب هدش رت دنت ناراب مدیسر یتقو

وربور یا هناخ دز!اب مکشخ یا هظحل مدرک زاب ردار هدش در هک اه هلپ

دش یمن هدید یرون نیرتکچوک !! دوب هتفر ورف قلطم یکیرات رد هک مدش

درک ما هناوید شا هناخ تیعضو ندید و مدوب نارگن مدرک شیادص مارآ

دوب هدش راد ادص و دنت میاه سفن و دوب هداتفا ساره هب هنیس رد مبلق

هک ایب!!ردحیلا تفگ ارچ سپ ؟ تسین هناخ رد اعقاو !؟ تسا هتفر اجک

هب هدرک دزشوگ امتح دیاب هک مدرک رکف مدوخ اب مدرک یم نشور ار اهغارچ

دورب ییاج هدش جراخ هناخ زا طاالمع نودب درادن قح میوگب وا

یادص مدادن صیخشت هک ییادص دش هدینش رود ییاج زا یموهفمان یادص

زاب هک متفرگ ار شا هرامش هرابود شندوبن اب مدرک کچ اجار همه دوب هچ

زا هک دشاب یقاتا نآ ایرد مشاب هتشگن ار ییاج هکنیا رکف زا دوب شوماخ

دیاش هکنیا ساره زا شعترم و دنلب یادص اب مدوب هدید هتسب ابرد لوا زور

ییاج زا شفیعض یادص ندینش اما مدرک شیادص تسا هتخیرگ مه زاب

درک زیت ار میاهشوگ و زاب ار میاهمشچ رود

... ماجنیا -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

مدرک شیادص هرابود هدرک لوه

؟؟ رتخد ییاجک ...!! ااااراس -

۲۴۶_ تراپ _ همادا #

هدش هناخزپشآ دراو تعرس !!هب هنوخزپشآ ... تولخ طایح ... اجنیا -

ار مدید نوریب یکیرات و هناخزپشآ نشور غارچ مدز رانک ار دیفس ی هدرپ

مدید یمن هشیش رد مدوخ ی هدرک لوه ریوصت زج یزیچ و دوب هدرک روک

یوت ناراب تشرد تارطق و درس یاوه هک مدرک زاب ار هرجنپ هتفگ یتنعل

هرجنپ فرطا هناخزپشآ غارچ رون زا مدرب نوریب ار مرس دروخ متروص

یرتم ۴ ًابیرقت هک تولخ طایح فک هب یتسرد دید زونه اما دوب هدش نشور

تخیر یم مرس یور ناراب مدش مخ هک نوریب هب متشادن دوب رت نییاپ

؟ ییاجنیا ؟... اراس -

یکیرات تمسق زا مدش قیقد هدرک گنت مشچ مدینش ار شمارآ ی هلب یادص

تسرد دمآ نوریب دوب هدناشوپ ار نآ زا یمک هناخزپشآ فقس هک طایح زا

یاهاپ یور سالتم هک شندید زا داتسیا تولخ طایح طسو میور هبور

مدیشک یتحار سفن تسا هداتسیا شدوخ
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گنت ار شیاهمشچ ناراب شزیر رطاخ هب درک مهاگن هتفرگ ارباال شرس

نم دیاب متفگ مدوخ اب دوب هتفرگ شوغآ اررد شدوخ شناتسد اب دوب هدرک

پات نامه شسابل !؟ تدوخ هن مشکب شوغآ ارهب هنارتخد فیرظ ندب نیا

رد رارصا رابره هک شزاب یاهوم دوبن شرس یور یزیچ دوب رهظ کراولش و

اب دناشن مبل یور یوحم دنخبل هک دوب هتخیر شرود تشاد شندرک ناهنپ

نآ درس و یناراب یاوه نیا رد حتلا نیا اب شندید زا ما یترپ ساوح مامت

مدش هکوش اجنآ مه

؟ ینک یم راکیچ اجنوا -

!! مدرک ریگ... -

توکس #دس_

۲۴۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یچ!؟ -

مدش مخ رتشیب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

؟؟ اجنوا یتفر یروطچ -

درک هراشا تشاد رارق دوب هداتسیا اجنآ ادتبا هک یفقس ریز هک یرد هب

شزاب دیزادنب وشدیلک هشیم دش... هتسب دموا داب یلو رد.. ..زا اجنوا -زا

! هدش هدنک شا  هریگتسد منک

دوب نم اب نتفرگ سامت یارب شا یراچان زا راگنا هک ار هاگن نیا تلا جخ

اما منیبب باجح یب ار وا زاب تساوخ یم ملد هکنیا اب متشاد تسود

ک دوب هتخادنا ریگ نآ اررد دوخ ارچ مناد یمن هک یطیارش زا مدوب ینابصع

مدز داد الهف

؟ تساجک شدیلک .. شابن نوراب ریز تاج رس درگرب -

تفر بقع مدق دنچ

... تخت رانک قاتا وت یلسع وشک -

ردقنیا هک اوه !؟ امرس ای تسا سرت زا متسناد یمن هک دیزرل یم شیادص

! دوبن درس

مرایم نکاالن ربص -

مدرک ادیپ ار دیلک ات مدرک وور ریز ار وشک مدرک دنت اپ شقاتا تمس هب

دش یم نییاپ باالو منهذ رد ثیبخ یرکف اما مورب هناخزپشآ اتهب مدیخرچ

ارالی دیلک درک تسس ار میاهاپ اما درک شا  یلمع یمندش یتح دیاش هک

تنطیش نیا زا متسناد یم هک یدنخبل واب متشاذگ روشک رد دیسر رس

یلا مشوگ یمک رگا دوبن دب متشگرب هناخزپشآ هب شندرک عمج تسا تخس
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شومچ کرتخد !! درگنرب تسین یزاین تکمک هب دیوگن رگید ات مهدب شا

!! قلقدب

عیرس مدش مخ نوریب هب هتشاذگ هرجنپ هبل ار مناتسد مدیشک مهرد وربا

درک زارد ار شتسد و دمآ هرجنپ کیدزن

! دیزادنب -

دوشن زاب مشین ات مدرشف مه یور ار میاهنادند

... اراس دوبن -

! دیدرگب هگید راب هی تساجنومه هشیمن یچ؟!؟ -

دوبن ... نوریب متخیر ور وشک ی همه -

متک عیرس ؟ دوب شدرس داد ژ اسام ار شیاهوزاب تسد واب تفگ کالهفیا چن

مدروآرد ار

؟؟ هدرس ... شوپب ریگب ونیا -

ناراب ریز اوه نیا رد یک زا دیشوپ هتفرگ عیرس ووا مدرک ترپ ار متک

ار دیلک هتشادرب تسد دیابن !؟ دوب درس شیارب اوه ردقنا هک دوب هدنام

!؟ مدادیم

هدش مگ نآ رد ابیرقت هکنآ اب دمآ یم شتروص هب ما یلسع مرچ تک بیجع

دوب هدش مه یندروخ قترس کرتخد هدش رت هزماب شا هرهچ اما دوب

متفگ هداد وا تیعضو ارهب مساوح
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؟ منک زاب ورد منوتیمن فرط نوا زا نییاپ مرب -

هشاب دیلک دیاب -هن..

؟ یتفر روطچ وت سپ -

هشیم ... هشیم ... مرادرب و دیلک تفر مدای دش هتسب شدعب مدموا دوب -زاب

؟ دیرایب زاسدیلک دیرب

؟ تعضو رسو نیا ...اب یااا هنووید -

تخادنا نییاپ ار شرس

یچ هساو ال صا وت منیبب ؟... هشیم ادیپ زاس دیلک هگم عقوم نیا مشدعب -

؟ اجنوا یتفر

تفگ رد رانک یراخب نوتراک و فقس ریز هب هراشا اب

... هشابن درس بش باال مرایب ویراخب نیا مدموا -

روبجم هکنیا رطاخب ای دوب هتفر مباوخن امرس رد نم بش هکنیا رطاخ هب

؟ دهدب هار شقاتا هب ارم دوشن

مدز داد

ونوا یتساوخیم تدوخ هک مدوبن نم هگم رکف یب هخآ ؟ِد یرادن لقع -وت

؟ ینک اجباج

دزیم نیمز یور ار شا ییاپمد کون ریز هب رس
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!! تبلط یباسح کتک ایبباالهی -وت

درک یم مهاگن هتفر باال یاهوربا اب دمآ باال برض هب شرس

یتفر تدوخ هک منک اج هباج ویراخب هی منوتن مدشن نوغاد دقنا هیچ؟ -

! منک یم تیلا ح هسرب تهب متسد ... نییاپ نوا

طایح هب یعونصم یهاگن اب شا هدنام جاو و جاه تروص هب هجوت یب

متفگ مدوب هدید بقال هک یا هکشب هب هراشا اب مدرک تقد ثمالً تولخ

؟ هرجنپ ریز یرایب ور هکشب نوا ینوتیم -

؟ یچ ... هساو -

دروخیم مهب شیاهنادند مدرکیم سح دوب هدش رتشیب شیادص شزرل

مایب هکنیا یارب ...!! هنووید ینکن خی نوراب و داب زا اجنوا هکنیا یارب -

! هگید باال یایب منک کمک نییاپ

داد ناکت فرط ود ارهب شرس و تشادرب بقع یمدق

دینوتیمن ... هشیمن -هن..

متفگ ینابصع

ور! هکشب نوا رونیا شکب هشابن تراک -

... دینوت یمن ... هشیمن -
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ارچ سپ نم!؟ هب ندشن دنمزاین ای نم زا یرود دوب هچ شا یمهفن نیا لیلد

دوب هدرک رثا مه نم رد راگنا ماهرپ ریخا راتفر ؟! دوب هتفرگ سامت نم اب

مدیشک دایرف

! اراس نییاپ مدیرپن یروط نیمه ورات هکشب نوا رونیا شکب -

شلا زاح دیشک هرجنپ ریز ار هکشب تمحز وهب للعت واب درک مهاگن هدیسرت

تسد تشاذگ یمن یسح اما مدش یم نامیشپ رتشیب مراک زا هظحل ره

طقف دیاش !؟ متسنادیمن مه مدوخ شناج زا متساوخیم هچ مرادرب

و یرود منتفر زا فرح درادن قح مشاب دیاب نم منک تباث متساوخیم

دنزب مندوبن

و دیشک یهاتوک غیج هک متشاذگ هرجنپ هبل اپ هتفرگ بوچراچ ارهب متسد

تشاذگ شناهد یور تسد

؟ نیتفا یم ... نیاین -

مدرک شهاگن مخا اب

نک... هاگن ورونوا -

تفگ هدیسرت

! نیتفا ...یم ادخ ور -وت

مدز داد رابنیا

... دووز ! اراس خرچ هب متفگ -
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توکس #دس_

۲۴۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تسد و دوب هدرک عمج ار شیاه هناش سرت زا اما درک هرجنپ ارهب شتشپ

اب میاپ ریز هب یهاگن اب مدش نازیوآ هرجنپ زا دوب شتروص یور شیاه

هک مدمآ دورف نآ یور هدرک اهر ار میاهتسد هکشب یاج زا ندوب نئمطم

دنلب هرابود ار شغیج یادص هکشب یور مندیرپ یادص دیشک ریت میاهاپ

شا هنیس یور تسد هکشب یور هداتسیا ِنم ندید زا دیخرچ متمس هب هدرک

دیشک یتحار سفن هتشاذگ

ترکش ..! اادخ یاو -

مدرک یم لر تنک ار مدوخ یتخس هب مدز هیکت راوید هب هکشب یور هداتسیا

مدرک زارد ار متسد منزن دنخبل هک

-ایب...

درک مهاگن

؟؟ اااه -

! هگید -ایبباال

تفر بقع یمدق
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ارچ؟ -

!! هگید باال ورب مریگیم ارچ؟ایبقالب یچ -

داد ناکت فرط ود ارهب شرس

منوتیمن .... هشیمن -هن..

مدرب باال یمک ار میادص

! یدزن خی ات اراس....ایب -ایب

دش راکبلط رابنیا هداد ناکت فرط ود ارهب شرس هرابود هدیسرت

منوتیمن ...نم نییاپ دیدموا ....ً ال صا ارچ .... مایمن -هن..

باال ورب !!ایب ینومب امرس وت اجنیا مرازب ؟؟ سپ مدرک یم راکیچ -

! دایب یکی ... میریگب سامت -

متسناوتن رگید شرخآ هلمج اب تفر یم بقع یمدق تفگیم هک هلمجیا ره

زا دوب شدوخ فرح یور طقف و دیمهفیمن ار منابز ال صا راگنا مشاب مارآ

دیبسچ راوید هب هدیشک غیج هک مدیرپ نییاپ هکشب

! یریم باالرد ورب ایب مگیم !!... نومعضو نیا اب دایب مگب یک -هب

تفگ سمتلم هدرک عمج دوب شنت هک ار متک فرط ود مداتسیا هک شیوربور

!! مسرتیم عافترا ..زا...زا منوتیمن ... ادخوروت -

ار شیاهوزاب دنزب فرح تسرد تسناوت یمن و دروخ یم مهب شیاهنادند
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متفرگ

؟ اراس ییاجنیا یک -زا

تعاس ود..هس.. دیاش .. منودیمن -

خی شتروص دیشک بقع رس یمک بذعم هک متشاذگ شتروص یور ار متسد

دوب هدرک

! مسرتیم یگیم هزات ؟ یدنوم امرس وت تعاس هس ود اهسابل نیا اب لقع یب -

دوز متس... اوخ... دش...یم درس ... دموا نوراب ... دموا ...داب هکدوبن درس.. -

دش هتسب ...رد...رد مدرگرب

؟ یدزن گنز مهب رتدوز ارچ بخ -

!! ...دوب شوماخ اهر -

مدز داد هرابود مدرک تشادرب شفرح زا هک ییانعم اب

!! اااهر یگیم یدزن گنز نم هب ارچ مگیم -

هب مدوخ اب مدوب هتفرگ هک شیوزاب طسوت دش ریز هب رس هدرک توکس

شمدیشک هکشب تمس

... منیبب -ایب

تشاذگ متسد یور تسد

مسرت ادخ...یم -وت..ور
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اب مداتسیا تفرگ هناشن ار شراتفر زا ممشخ شسمتلم و ناساره یادص

منک شمارآ مدرک یعس شتروص هب هاگن

؟ بخ باالیی... هگید هقیقد ود نک دامتعا نم هب طقف ؟... هشاب سرتن -

متسناوت یمن رگید ...اما گس لثم مه نآ مدوب نامیشپ مدرک هک یراک زا

مه مدوخ نادجو باذع و دنکن رتدب ار شلا ح امرس ات مدرک یم شمامت دیاب

دوش مامت

؟ هشاب هکشب ور ایب مریگیم وتتسد باال مریم -

میتفا ...یم هشیمن -

اسیاو ... میتفیمن سپ مراوید تمس ماوت رتزا نیگنس هک نم ... میتفویمن -

مریگب وتتسد منوتب هکشب رانک

متسناوت یمن یکیرات نآ رد مدرک زارد ار متسد هتفر هکشب یور هرابود

بیجع هک دوب ادیپ شیاهمشچ رد کشا من قرب اما منیبب تسرد ار شتروص

درک مرفنتم مدوخ زا

-ایب..

متخادنا یم شهار دیاب دیزرل یم هداتسیا هکشب رانک

... همدرس منم اراس -ایب

متفرگ ار شتسد و مدش مخ

ایبباال... شراوید ور رازب وتاپ -

یلو دشکب ارباال شدوخ منک کمک هکشب یدنلب رطاخب ات متفرگ ار شناتسد
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الف طعنا دیشک اپباال هراوید یور هدیشک و دنلب مدق کی اب تحار یلیخ

یا هفخ غیج هکشب یور نداتسیا ضحم ؟هب دوبن بوخ یدایز شندب

درک لفق هدش کشخ نآ کی مندب دیبسچ نم هب تریح مکلا ورد هدیشک

!! نییاپ میرب ... میتفیم -االن...

مدنخب تساوخیم ملد اما دوب یدرمان تشاد وا هک یبارخ و هدیسرت ابحلا

متشاد شهگن مکحم هتسشن شرمک یور میاهتسد

! یتفیب مرازیمن ... سرتن -

یعس تشاد شاعترا ارچ متسنادیمن هک ییادص و دوب هدش گنت هک یسفن اب

هکشب هک دورب باال هنوگچ مهد حیضوت مناوتب ات منک شیادج مدوخ زا مدرک

دروخ یفیفخ ناکت میاپ ریز

توکس #دس_

۲۴۹_ تراپ #

هدرک هقلح مرود دوب هدز گنچ ار مسابل هک شناتسد و هدیشک یدنلب غیج

دوب هدنابسچ ما هنیس یور میولگ ریز ار شا  یناشیپ درشف نم ارهب شدوخ
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تسا هیرگ هب مد هظحل ره هک مدیمهفیم دیزرل یم

میتفیم -االن...

نیا تساوخ یم ملد یمحر یب تیاهن رد دوب هداتفا وپاکت هب هنیس رد مبلق

راد هدنخ متیعضو منک شلح مدوجو ورد دشاب هتشاد همادا دبا ات ندیبسچ

هک تسا هدیبسچ نم هب یروط حاال مهدب شا یلا مشوگ متساوخیم ... دوب

یم رتشیب هظحل ره ششزرل منزب فرح تسرد متسناوت یمن یتح ناجیه زا

رسو یور ناراب تارطق درک یم رت تفس مرمک تشپ ار شتسد یاج دشو

هب دوب شزاب و دنلب یاهوم هب مساوح نم یلو تخیریم نامیودره ی هلک

شا یدرس مامت هکاب یتروص هب تسا هدیبسچ مرمک هب هک یفیرظ یاهتسد

دوب ما هنیس ندنازوس لا حرد

.

! نییاپ ...ب..رب...می... اضرریما -

مامت دز ادص ار ممسا هرخ باال مدنخن هدرک ناهنپ ار یلاما حشوخ متسناوتن

درک بلج ار شا  هجوت هنیسما شزرل دیشک رپ متشاد هک ینادجو باذع

درک لش ار شتسد یمک

؟ میرب -

یور نامندوب یتقو مه نآ میورب نییاپ هکشب زا تسا رارق درک یم رکف ارچ

؟ تسا دنمدوس ردقنیا نم یارب نآ

؟ مراد وتاوه مدوخ ؟ یسرتیم دقنا ارچ ... رییییخن -
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دهد شوگ ات موش یدج یمک مدرک یعس متسناوت یمن هکنیا اب

باال ورب مریگیم قالب بقع ورب -

تفگ سامتلا اب

... منوت یمن -

متشاذگ شا هناچ ریز ار مرگید تسد مدرک مکحم شرمک تشپ ار متسد کی

دریگب ارباال شرس ات

.. تارب مریگب قالب منوتب بقع ورب مکی ! اراس ریگب وموزاب -

سرت زا یلو درک ادج متشپ ارزا شناتسد دوب هدش شتیعضو هجوتم هزات

فقوتم میاهولهپ یور دروآ دنب ار مسفن هک مندب یور شندیشک اب هرذ هرذ

نم راک مطیارش لمحت یتخس رطاخب رابنیا هک هکشب ناکت اب هرابود هک دش

تشم اجنامه هدروخن ناکت شناتسد اما دیبسچ هنیسما هب شا  یناشیپ دوب

دیشک غیج هرابود دش

منوتیمن ... منوتیمن -

؟ یبوخ ! دشن یزیچ مورا ... سیه -

رب..می... -ایب

میریم االن میریم ... شاب مورآ -

متفرگ باال هرابود ار شرس و متشاذگ شا هناچ ریز تسد

نک! هاگن ومرس -باال

مداد همادا دمآ باال للعت و سرت هکاب شهاگن
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زا وت رس الِمز طقف !.. تسرجنپ ی هبل مرس باالرتزا تناس داتفه تصش -

با یرب منک یم تکمک .... هرجنپ ی هبل هب هسریم تتسد شدعب ینک در مرس

ال!!

... متفا یم -

تفر ورف میولهپ تشوگ رد شیاه هجنپ و تفگ ینیه هک مراد شناکت

؟ مراکیچ اجنیا نم یتفویم وگن ردقنیا -

ار شناتسد یکی یکی هدش راک هب تسد شتوکس و للعت رطاخ هب ارابجا

ات مدرک زاب مه ارزا میاهاپ نتفرگ هلصاف یمک واب متشاذگ میاهوزاب یور

هب مکحم هتسب مشچ مدرک مهقالب اررد مناتسد دروخن ناکت هکشب هرابود

دوب هدیبسچ میوزاب

باال! راذب -اپوت

دوب هداتفا هیرگ هب ًامسر

...ایب... اضرریما -هن..

متفگ رتدنلب

باال... ورب -

رابنیا یلو دروآ راشف میولهپ یور شتسد کی یدش گنچ یاج هب هرابود

تفگ راکبلط

؟ ینک یم راکیچ وت مرب باال! ورب وگن دقنا -
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هک دوب هدرک ترپ الً ماک ار شساوح سرت مدروخ اج شتبحص نحل زا

؟ دوب ینابصع مرارصا ایزا درکیم مباطخ درفم

مایم منم شابن نم نارگن ورب -وت

دیبوک هنیسما هب ناج یب دیزرلیم هک ارردحیلا شتسد کی

باال! ییایب راوید زا هک هبرگیا هگم ؟ ییایم یروطچ -

دز! مه یلا ثم هچ دوب هدش وور ریز شندز فرح دوب دب یلیخ شلا ح راگنا

دورن اتباال دنک فرصنم ار نم یشور ره هب دنک یعس تساوخیم مه دیاش

دوب هداتفا ضبن هب شا هدش تشم و کچوک تسد هبرض یاج اما

ادیپ ودیلک ورب ! متشگن بوخ نم دیاش هئوت ی هنوخ اجنیا ... اراس باال ورب -

؟ هشاب .. مارب رایب نک

نآ ارهب شتسد هرابود و دیشک ار مسابل دهدب مناکت دهاوخب هکنیا هب هیبش

درک گنچ

یچ؟ دوبن ... هگا -

؟... هبوخ ماهرپ نزب گنز دوبن هگا ؟ یرایم هنوهب دقنا ارچ !! هگید نک سب -

حاالایب!!

سفن هک دوب مک ردقنآ نامتروص هلصاف دش هریخ متروص هب هدش لا حشوخ
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نحل رطاخب هک یصاخ زان اب تسشن یم ومبل هناچ نیب ییاج هب شمرگ

تفگ منزب دنخبل دش ثعاب و تسشن شتروص رد شسمتلم

؟ مینزب گنز بخ..االن -

متفگ دنزیم گنچ نتفرن باال یارب ینامسیر ره هب هک شتسد زا هدش یرفک

ورب ...حاال منزیمن گنز یکچیه هب وحتلا عضو نیا اب نم ! مهفب .. یتنعل -

مدادن تتسد یراک باالاتهی

تفگ زجع اب هدنابسچ هنیسما هب یناشیپ

! منوت یمن ... ادخ -هب

رد متفرگ باق ار شتروص هدرک زاب ار مناتسد تخوس شیارب ملد یا هظحل

هتخیر میادص اررد منانیمطا و تردق مامت شتروص یتناس دنچ هلصاف

متفگ

هلا حم نک! دامتعا ... اراس نک دامتعا نم -هب

باال ربن...ورب مدوخ یولج ونم یوربآ ... متبظاوم ... یتفیب مرازب

مدیسوب هاتوک و مرن ار شا  یناشیپ هلمجما نایاپ دشاب هچ مدیمهفن

...ایب! رتخد نیرفآ -

۲۴۹_ تراپ _ همادا #
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مراتفر هب یلمعلا سکع چیه هکنیا نودب ووا مدرک ارقالب مناتسد هرابود

یلگ ولگ دیفس ییاپمد مدیدیم شیاهمشچ رد هک یباذع و زرل اب دهد ناشن

واب تشاذگ متسد یور ار شا هدز خی ناتشگنا اپو فک هدروآرد ارزااپ شا

تفگ هللای مسب هتسب مشچ هناشما نتفرگ

... وگب یتفرگ ور هرجنپ ی ورب...هبل -

اما تشگرب و هدز غیج هک دوب هدرکن ادج نیمز زا لماک ار شرگید یاپ زونه

مدرکن اهر ار شیاپ

!! یتفیب مرازیمن منکیمن تلو نک.. نانیمطا مهب اراس باال ورب -

اب دراد دامتعا نم هب هکنیا نتفگ راب رازه زا میارب هک تفگ یمارآ منودیم

ارب شندب و درک ناحتما هرابود هدرک مهاگن سمتلم نامشچ اب دوب رت شزرا

دیشک اال

!! راوید هب ریگب وتتسد ... نکن هاگن ونیئاپ اال بورب میقتسم -

توکس #دس_

۲۵۰_ تراپ #
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اهرجآ دنب اررد شناتشگنا و دوب هتسب مشچ هک مدید مدرب ارباال مرس

اب مدرک ییامنهار هب عورش تسشن متسد فک هک شرگید یاپ درک یم تفچ

مشخب یمن ار مدوخ دیایب شرس بالیی نیرتکچوک هگا مدرک هکابوا یراک

! یریگب ور هبل ات منوش ور راذب وتاپ -

تفگ سرت اب مداد له باال تمس ارهب شیاپ درک اهر ار ما هناش

!؟ متفین ادخ وروت -

.. ورب تمتفرگ -

دش دنلب شغیج یادص

!! متفرگ -

... منوش ور رازب وتاپ هبوخ -

باال تمس وهب متشاذگ شریز هرابود ار متسد دیسر ما هناش هب هک وا یاپ

شناج هب هک یسرت نیا زا رتدوز هچ وره دورب باال رتعیرس ات مداد شلوه

وبا مدیخرچ تعرس هب دش ادج نم زا الًهک ماک مهد شتاجن ما هتخادنا

دایرف اب رایتخا یب مدینش ار شندروخ نیمز دنلب یادص مدرک هاگن الار

مدز شیادص
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؟ یبوخ ... ااااراس -

!! مراک نیا و نم هب تنعل دمآ یم شا نهلا یادص

مایم -ب...لب...ه..االن..

یلیخ هک وا دمآ نوریب هرجنپ ی هبل هب هدیبسچ دیلک هکاب تشذگ یا هقیقد

!؟ دوب هدش کیدزن ردقتا روطچ دیسرت یم

؟؟ مزادنب -

متفرگ دیلک ریز ار متسد

! زادنب -

هفصن دش یمن اج نآ رد مگرزب یاهاپ هک ار شیاه ییاپمد هتفرگ ار دیلک

ییورهار زا نتشذگ اب هتفر یتشپ طایح هب رد ندرک زاب واب هدیشوپ همین

هناخ دراو و هدیسر یلصا طایح هب یمدش متخ یزلف یاه هلپ ریز هب هک

مدش

هرجنپ نتسب ردحلا نم هب تشپ تیعضو نامه رد متفر هک هناخزپشآ هب

کال متسنادیم هک ینابصع و نیگمشخ ی هرهچ نآ واب تشگرب یتقو دوب

هتفگ وا هب هچ حلا نآ رد هک دروآ دای االًهب متحا مدید درابیم نآ زا یگف

زیخ شتمس هب تفگ یمارآ دیشخبب ریز هب رس هدنمرش یتلا هکابح ما

تنیباک هب هیکت دشاب رود هرجنپ زا عیرس هتفگ ییادص مک نیه هک متشادرب

ماهرپ یتقو مرمک هب شندیبسچ دیاش دیسر مرکف هب تفر بقع بقع

هدوب شعافترا و هرجنپ هب یکیدزن زا سرت رطاخ هب مه دیشک یم دایرف

؟ دیسرتن تخادنا ار دیلک یتقو سپ تسا
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سامت دش یزیچ متفگ هکنیا ؟ مدز فرح راوید اب هکنیا ویچ؟ ...!! مشخبب -

؟ یداتفا نم دای رفن نیرخآ وریگب

درشف یم هتفرگ مکحم تسار تسد اررد شپچ تسد ی هقلح تشگنا

دیشب ... نارگن متس... اوخ... ... یمن -

شا  یراگنا لهس واو تسد زا اما ما هدرک هک یتنطیش و مدوب مدوخ رصقم

مدوب یبصع مه

دش؟ یچ !؟ااه!!!االن مایب یتساوخ یمن ای مشب نارگن یتساوخ یمن -

؟ دایب ترس بالی مدیسرتن ؟ مدشن نارگن

امرس زا شتروص دوب شنت زونه متک دش ریز هب رس هدیرپ باال شیاه هناش

هدش سیخ هتبلا و زاب شیاهوم ، زمرق شا ینیب کون و دوب هدش دیفس

ناشسمل تساوخ یم ملد هک دوب ناهنپ متک ریز یتمسق و هتخیر شرود

شقاس یور یشارخ هب ممشچ هک مدرک یم هاگن ار شا  هدیشک یاهاپ منک

داتفا

!؟ یدش یمخز -

تفرگ شرس تشپ ار شتسد عیرس

! تسین یزیچ -هن...
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تساوخ یم ملد !! درک یم ناهنپ ار شتسد ووا متفگ یم ار شیاپ نم

ات دوب وا ندش یمخز شا  هجیتن هک متکرح نیا رطاخ وهب دوب اجنیا ماهرپ

نک مرگبآ رانک وواات متشاذگ ولج یمدق درکیم مراب فرح تسناوت یم

یبصع ینحل اب اما مدوب هدنمرش تفر بقع بقع اه تنیباک هب هدیبسچ

متفگ

! متیفرظ یب دقچ االن منک تیلا اتح بقع ورب هگید مدق -هی

هک یطایتحا اب درب ورف شندرگ اررد شرس و داد ارباال شیاه هناش مک مک

هدرب شرس تشپ ار متسد متشاد ابوا دروخرب ماگنه یهاگ زونه هدارا یب

مدیشک ولج ار شتسد

... یااآ -

لا متسد تشاذگ متسد یور ار شرگید تسد دشو دنلب شا نهلا یادص

منیبب ار شتشگنا ات متشادرب مارآ دوب هدیچیپ شتشگنا رود هک ار ییذغاک

! هزوسیم ... هدیبسچ ...! نکن -

مدز صرح

مدروآ ترس هچبالیی منیبب رازب -

درک مهاگن بجعت اب

!! دوب مدوخ ریصقت -

تشوگ زا شفیرظ و دنلب یمک نخان دش عمج متروص مدید هک ار شتشگنا

ات داد یم ناشن دوب هتفر نخان ی همین هکات شریز نوخ و دوب هدش ادج
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تسا هدید همدص شنخان ییاجک

متحا یدرک هلجع یدیسرت ! مدرکیم عمج ومساوح رتشیب دیاب یلو ... دیاش -

؟ یراد نیداتب ... راوید هب هدرک ریگ االً

توکس #دس_

۲۵۱_ تراپ #

منک ینوفع دض نیداتب واب هتفرگ کنیس لخاد ار شتشگنا متساوخ یتقو

دش دنلب شا هآونهلا یادص هرابود

هزوسیم ...! نکن -

رطاخب ات متفرگ مکحم ار شتشگنا تسد واب مدز ملغب ریز ار شیوزاب

نتفرورف دشاب نامزمه مخز یور نیداتب نتخیر دشکن بقع تسد شزوس

هب اما دش داجیا مندب رد مه یزیر ناکت دیاش مدروخ اج میوزاب رد شتروص

ارزا شتروص و دیبوک یم نیمز ارهب شیاپ دورن بثع ات مدرواین دوخ یور

مکحم ار میوزاب شرگید تسد ناتشگنا اب دشورف یم میوزاب هب تشپ

دیشکیم هتفرگ

نک شلو ... هزوسیم هتسب ... سسس -
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منیبب اسیاو ...!! هههع -

هنیسما هب میوزاب یاج هب شسفن وااب هک دوب ییامرگ سح هب مساوح همه

اراب ما هجوت مدرک یعس تشادیم او ندیپت رت دنت ارهب مبلق و یمداد

ح نآ رد شندوب دادیمن هزاجا وا تاکرح اما مهدب یرگید زیچ هب ندز فرح

زا رگا هک مداد شک یمک ار مراک یسنجدب تیاهن ورد متشاد تسود ار تلا

تمس زا ممان ی هرابود یابیز ندز ادص دوش یم شا  هجیتن متسناد یم ادتبا

متفرگ یمن نادجو باذع شرطاخ هب وا

!! هزوسیم هسب ادخ... وروت ... اضرریما -

ربارب رازه راگنا ادص نیا اب ممان ندینش ارچ دش هدنک شیاج زا مبلق

یلا مشوگ متساوخیم ؟ثمال مدوخ اب بشما مدرک هچ ؟؟ درک یم مرتگرزب

نیا ی هبرجت اب رگم ؟ مزادنایب ریگ رتشیب ار مدوخ !ای منک شبدا ! مهد شا

؟ مشکب تسد وا زا مناوتیم رگید شا یکیدزن

یب نیع رد ووا مشاب زور و حلا نیا هب نم هک تسین فاصنا ادخ هب

!! موش یم ریپ دیایب رانک نم وااب هک یزور دسرب ات دنک راتفر یلا یخ

دیشک بقع ار شدوخ هک مدرک یفوپ هتفرگ ارباال مرس کالهف مراک مامتا اب

مدرکن اهر ار شتسد اما
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! هزوسیم بخ هیچ.. -

؟ تسا شزوس زا وا لمعلا سکع هرطاخ هب مراتفر درک رکف

! یدرک یم تقد دقنا هشیمه شاک -

تخادنا نامیاهتسد هب یهاگن مین

؟ یچ -هب

! تراتفر -هب

دیسرپ چیگ

؟ ارچ -

نیا ی همه رصقم مدنامهف یم وا هب بشما نم شمدیشک یولج تدش هب

نم طقف ار شروج هک متسین نم طقف تسا هدش داجیا هک یمهافت ءوس

مدرشف یمک ار شیوزاب دنک تالیف دهاوخب شنتفرگ هلصاف ووااب مشکب

! یزادن یمن نم ندرگ ویچ همه تقونوا نوچ -

نیه ی هدیسرت یادص راب وره دیسرت یمن نم زا لبق تدش هب رگید

تکرح و نحل و میتشاد هک یمک ی هلصاف دوجو اب مدینش یمن ار شنتفگ

؟ دیشکن بقع اما مدیدش

! دوب مدوخ ریصقت ... متفگ هک نم -

! هبشید مروظنم .... مگیمن -االنو

تفگ راکبلط مدرکن شیاهر زاب اما دیشک بقع تدش ارهب شیوزاب
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!! دوب امش تشادرب ریصقت هگید نوا -

!؟ دوب ندز فرح لدم هچ هگید نوا هخآ وت...! راتفر ای نم تشادرب -

مدروآ اررد شیادا

هی یدرمان بقالًزا هک نم لثم یکی اب منوا ... همتسود ... شردام و یلع -

!! هدروخ نز

درواین مک اما دروخ اج یا هظحل

! دینیب یم مه لثم ور همه امش هک هرادن یطبر نم -هب

!؟ دوبن شدوخ فرح رد شباوج

زا راب ره هگید یکی رطاخ !هب ینیبب مه لثم ور همه یراد قح وت روطچ -

مک اب منوا منک؟ هابتشا راب هی طقف راب! هی مرادن قح ..نم یسرتب نم

! موناخ راکرس یاهنتفر اهورد یلحم

مداد شا هدش درگ یاهمشچ لیوحت یراد ادص دنخزوپ

! مدیسرت رابی نومه هبوخ -

دیسرپ جیگ و دیدرت اب یتقو دوب هدنام تام

اارچ؟ ؟ نیدیسرت -

یبصع ی هناوید کی نم دنک رکف هک دوب نیا زا رتهب اما شنتفگ دوب تخس

متسه
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نم هکملا مشاب هتشاذگ یسک ور... تسد هکنیا -زا

نیا رطاخ ..هب رطاخ هب تاه ندرک رارف مدیسرت ... مدیسرت تسین

هغیص هشاب نیا رطاخب متشاد مشچ یسک سومان هک...هب هشاب

... یلو ینم

تفگ لوجع و هدز تریح

نم یگدنز ریگرد ماوخ یمن طقف ... هشب مهافتوس متساوخیمن -هن..هن

دیشب

شفرطرب تساوخیم و متشاد یدب یسح هچ هک دوب مهم شیارب هکنیا زا

ار متروص متساوخیم هک دوبن یزیچ شمود ی هلمج اما مدوب لا حشوخ دنک

متفگ مارآ و هدرمش هدرک کیدزن شا  هدیرپ گنر و هدنمرش تروص هب

ونیا میدش مه یگدنز ریگرد میدش مرحم هک یتقو نومه -امزا

!! نکن یشیتآ ونم تراتفر اب راب ...ره اراس مهفب

دز هیکت نپا وهب دیشک بقع ار شدوخ برض هب

تسد هگید هک یمظاک یاقآ نوا ؟ هدوب نم ریصقت شراب ره هک هتفگ یک -

نیع نوا مشب کرت هرهز دوب کیدزن ! نوتکشزپ تسود نوا !ای دوبن نم

! دوبن شلا یخ

هک متشاذگ نپا هبل شندب رانک فرط ود ار میاه  تسد مداتسیا شیور هب ور

یارب توافت یب اما دادیم شرازآ ما یکیدزن مه زونه دش عمج دوخ رد یمک

متفگ هدش گنت نامشچ ابوااب ثحب زا ندرب تذل
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تخت هب مدوب هدیبسچ نم یتقو ... یدوب رصقم الوت ماک هگید ونوا اقافتا -

و غیج یادص ... مسرپب ات دوبن هنوخ مه یسک ... مروخب نوکت متسنوتیمن و

نداد حیضوت یاج هب مه ...وت هدش یزیچ هی تفگ یم متیکاخ یاهسابل

وتفاثک نوا وحلا ممهفب دوب یا هگید ؟هار وگب ...وت یتفر رد هدز تشحو

؟ مرایب اج

توکس #دس_

۲۵۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

درک یم هاگن یا هشوگ ره هب نم زج هب شنامشچ

!! دوب هنووید ... مدوب هدیسرت ونوا بخ .. بخ -

دمآ مشوخ داد یمظاک هب هک یبقل زا

؟ یتفگ یم دیابن ؟! مدوب هنووید منم -

دوبن بوخ نوتل ..ااح.. هخآ -
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؟؟ ینک لوبق یاوخ یمن .. هبوخ -االنهک

درک دمآ و تفر میاهمشچ نیب شهاگن

...؟ ویچ -

یمدآ اراس ماهرپ لوق هب متفگ یم دیاب هک هرخ باال مداد تروق ار مقاذب

وا هب دوش هجوتم یتح ای دهدب او دمآ و تفر و هراشا و امیا هکاب دوبن

مدز لز شنامشچ هب متفگیم میقتسم دیاب

؟ مشاب یاوخیمن ؟ ینک لوبق یاوخیمن ... ومندوب ... ونم -

حا مه نآ درکیم رارف امتح دوب هدرکن ریگ نپا هب هدیبسچ میاهتسد نیب رگا

بترم و دوب هدش شیاهوم و تروص هب مهاگن ی هجوتم هزات راگنا الهک

دنزب شرانک شتروص زا نم اب سامت نودب شفیرظ ناتشگنا اب درکیم یعس

-هن...

؟ دروآ شنابز هب ضغب و شهاگن نتفرگ اب ارچ دوب کش رپزا شمارآ هنی

دنک؟! یم شناهنپ وا ارچ سپ ... ممهف یم ار شساسحا منکیم شسح

مدز شا هناچ ریز تسد

!... نزب فرح و نک ماگن -

مدش هریخ شیابیز یاهمشچ هب نم و درک مهاگن

اهنت ماوخ ....یم هریگب میمصت نم یاج هب یسک ماوخیمن ... ماوخیمن -
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! منک لح الومت کشم مدوخ ... مدوخ ماوخ یم ... منک یگدنز

متک یور اتزا مدز شیوزاب هب تشگنا راهچ تشپ اب یمکحم ًاتبسن هبرضی

متفگ یدج دش ات راهچ شیاهمشچ و تفگ یزیر خآ دنک شسح ال ماک

منم هگا دادن وتباوج اهر نوا یتقو ؟اه؟ زورما لثم هشب ؟ هشب یچ -هک

ود یتشاذگ یچ یارب ال صا ! اهنت بش نوا لثم ؟ای یدرکیم راکیچ مدوبن

دشات یم مومت تیشوگ راشژ امتح دیاب !؟ ینزب گنز دعب هشب تعاس هس

؟ یدرک ریگ و یرادن یهار یمهفب

متفگ متخیر رخسمت نآ رد یمک هک یدنخبل اب

سکچیه یمهفب ... هشاب ترانک یسک دیاب یمهفب هشب ثعاب نیمه مدیاش -

تسین رارق ...نم نمض !!رد اراس هرادن منز و درم ! هنک یگدنز اهنت هنوتیمن

! مریگب میمصت تارب

کوکشم اما یدج هک دوب هدیمهف ار رخآ هلمج طقف راگنا میاه  فرح مامت زا

تفگ

؟ دیریگ یمن -

متفگ هدنخ اب

-هن

هناشن و دیشکن بقع تشاد هک یبارطضا دوجو هکاب ندز فرح نیا زا ملد

تفگ حلا نامه هکاب دوب ندش مرگ ردحلا دوب شندمآ رانک ی

؟ هشاب امش اب... متیلوئسم دیاب ارچ منک؟ ضوع ومراک ... دیاب ارچ سپ -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

مدیلا شیوزاب یور یشیامن ار شتسد

....هک مراتفر رطاخ هب منوتکشزپ ...و نوتدوخ !! مروخب مکتک ... هزات -

؟ هدوب نم ریصقت ... راگنا ؟ دینک مدیدهت ... هشچ منودیمن

یور الهب وصا درک فیدر مه تشپ و یدج یلیخ هک مجالیت زا کالهف

متفگ تسیچ مروظنم لصا درواین شدوخ

یم راک ییاج و هنم اب تتیلوئسم دوخ هب دوخ ینک لوبق ونم یتقو -واال

... ًامود .... مگیم نم هک ینک

مدیبوک شیوزاب هب مکحم هرابود

؟ نینزیم ارچ ... خآآآآ -

مدمویمن هگا !! شنهد وت یراین سرت زا ومدآ بلق یشاب اتوت تنوج شون -

وناساس باوج ؟ مدرک یم یطلغ هچ نم دموا یم ترس بالیی نییاپ نوا و

هک دوب بشید قافتا نومه رطاخ هب هدرک یراک ماهرپ هگا ًاموس ؟ یدادیم وت

مه شراتفر اتاب دوب هدموا دوب هدیمهف منم حبص راتفر زا تشاد کش شهب

!! هنومهفب وت هب !....مه منکن شرارکت هک هشکب خیم راهچ هب ونم

تفگ جیگ داد ژ اسام ار شیوزاب مه زاب

؟ هگب تسنوت یمن شوخ نوبز هب هک ممهفب دیاب ویچ -

درک همزمز

... هنووید -
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هککال منک شسمل تشاذگن هک مدیبوک ییوزاب نامه هب هرابود و مدز دنخبل

شرس حاال شندیشک بقع نآ ارزا مصرح متساوخیم راگنا تفگ یهِع هف

منک خیلا

!؟ یدیمهف یم متفگ مدوخ یتقو هک یمهفب شوخ نوبز هب دوب رارق هگا -

مورب رانک ات دیبوک هنیسما هب تسد اب ضرتعم و یکاش

!! مدیمهفن بخ ... دینکن هرخسم !! رانک دیرب -

شراتفر میدنارذگ مه هکاب ریخا تعاس کی رطاخ هب مدز دنخبل هرابود

شا یبصع ؟!ای تفر یم رد شتسد زا شلر تنک یهاگ هک دوب هدشن بیجع

ما؟! هدرک

هک؟ متفگ حضاو ! ًاااعقاو -

رد هکنیا زا مدیمهفیم دناخرچ نامفارطا ارهب شهاگن و درک یا کالهف چون

تسا نتفر یارب یهار لا وبند دشکیم تلا جخ تسا میاهتسد و نت راصح

تسا جیگ ردقنآ یتقو مه نآ ما هدزن ار مفرح ات مهد یمن هزاجا اما

دنک یمن هجوت مراتفر و میاهفرح هب یا هرذ هک ندرک رارف هب شساوحو

یمن هجوتم هداد رسوهت یب باوج نیمه یارب زور دنچ نیا دننام تسرد

دوش

!! هنزب ونم هدموین هرابود ات دیگب هگید رابی ؟ دیتفگ یچ -
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مدز مکحم ار مفرح یلو متفگ یلا یخ ییب هشاب هتخادنا باال هناش

! ینک ملوبق ات مدموا !! منومب ات مدموا ...نم اراس ینم فعض هطقن -وت

نم ملا ماوخ یم ... ماوخ یم ! ینم باختنا !وت مشاب اتابوت مدموا

!؟ منک شرتزاب تارب و مگب نیا رتزا حضاو ای یدیمهف ... یشاب

دعب و هناچ وهب تفرگ مهاگن زا مشچ دش رت هتفرگ شتروص هظحل هظحل

هکاب یفرح زا تخادنا نییاپ ار شرس و تسب کلپ تیاهن ورد داد هنیسما

هب رس لا یخیب ووا دشیم هدنک شیاج زا تشاد مبلق ما هدز مساسحا مامت

متفگ نابرهم و سمتلم ؟؟ تساوخیمن ؟! دوب هدش ریز

؟ نزب فرح ... ریگن مزا وتهاگن -

۲۵۲_ تراپ _ همادا #

ییادص ومک شعترم سفن دیزرل شندب یا هظحل مفرح زا مدرک سح

تفرگ

ماوخ یمن نم... -

مدیسرپ مکحم و عیرس

؟ ااارچ -
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امش... -

فرح هب عیرس مدوبن نئمطم نآ زا یلو مونشب دوب نکمم هک یزیچ سرت زا

متساوخ یم دشاب نامنیب ینس هلصاف ًاعقاو شلیلد متشادن تسود مدمآ

رانک مه اب شرطاخ هب میناوتن هک تسین یمهم زیچ دنادب ات دسانشب ارم

متفگ عیرس مییایب

مداهنشیپ هب طقف ً..عفالً ..عفال یگب داوخیمن نک... ربص نک.. ربص -

؟ هشاب نک رکف

.... مینوتیمن ام تسین -المز

... اااراس -

دنزن فرح و دریگب مارآ ات مدز دایرف ًابیرقت

دنچ زونه هک ؟وت یراد رارصا مندرک در هب ردقنیا هک ینودیم نم زا یچ -

ور هگیدمه رازب نک.. رکف نک.. ربص ؟؟ یتسین ! یمرحم نم هب هگید هام

؟ هشاب ... وگب دعب میسانشب

توکس #دس_

۲۵۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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...نم... بخ -

هک دشاب یزیچ نامه منتشاذگ باوج یب لیلد تسا نکمم هکنیا هب رکف زا

مدروآ نابز هب مخا واب دیدرت اب مسرت یم نآ زا

؟ هتیگدنز ...وت یسک -

تفگ مکحم و ریحتم مدرک دراو کوش وا هب راگنا دمآ باال برض هب شرس

هن!! هک همولعم -

منادیمن اما دوب هتفگ بقالمه تفرگ ما هدنخ مدیشک هک یا هدوسآ سفن زا

مونشب حضاو تساوخیم ملد ارچ

؟ موه نک... رکف شهب ! هدب تقو سپ -

رطاخب شدامتعا بلج یارب تفرگ نادند ارهب شنیریز وبل درک توکس

متفگ ما هدید وا زا هک االیت وحا

! نیمه ... منومیم ترانک طقف .... اراس منک تتیذا تسین رارق نم -

داد ناکت ار شرس فرح یب

! مونشب دیاب نم ؟ یدب نوکت وترس هکنیا یاج هب یگب هملک کی هشیم -

... هشاب -

متفگ مدرک شنایع هک یلا حشوخ اب

مرب نم ات نک ضوع وتسابل ورب تنخان هب منزب بسچ ...حاالایب هبوخ -
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! هدرس یلیخ زونه هنوخ هک مرایب ویراخب

هب دعب و داتسیا نم هب ندرک هاگن نودب توکس رد متسب یم هک ار شتشگنا

تفر قاتا تمس

.... ااراس -

متفگ تنطیش یمک و دنخبل اب داتسیا یتقو

! هدرس نوریب !؟ یدب ومتک هشیم -

تفرگ متمس هب هدروآرد ار تک بذعم شمنیبب سابل نآ زاب متساوخیم

؟ هشاب ... شوپب مرگ سابل -هی

دیاش ای تسیرگید یاوه و ردحلا مدرکیم ساسحا داد ناکت ار شرس طقف

یم شلا بند ارچ هکنیا لیلد زونه اعقاو تسا هدرک شا هکوش میاهفرح مه

؟ دوب هدیمهفن ار متشاد شندید هب رارصا هدمآ اجنیا وهب متشگ

! تسین یرابتعا وت هب مایب مدوخ رازب ... چون -

مدز یسنجدب دنخبل درک مهاگن هک هتفر باال یاهوربا و هدش درگ نامشچ اب

هنم؟ ملا شباذع شدعب هک هشاب وت هیچ؟هب -

اج هک تفرگ یگدنرد و مشخ نانچ شهاگن دعب اما تفر او یا هظحل

دیبوک متروص یوت راکبلط هدرب ارباال شیادص مدروخ
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!؟ مشوپب سابل یروطنیا نوترطاخ هب مقمحا دقنا !!هک دیدرک رکف یچ -

...االمن دیایمن هگید مدرک رکف حبص ... نیشاب اجنیا داوخ یمن ملد هک ینم

.... اجنوا مدرک یمن رکف الً صا

وا مدرک شومارف و دیسرن مزغم هب نوخ یا هظحل راگنا شتشادرب زا

منک لر تنک ار مدوخ متسناوتن دسرت یم نم زا یهاگ زونه هک تسییاراس

اب مدرب موجه شتمس هب درب یم ار میوربآ هک مدید ییامیس ار اراس

رد رانک راوید هب دیشک هک یدنلب غیج اراب وا شا هنیس یور متسد نتشاذگ

مدنابسچ قاتا

متفگ نییاپ ییادص و ظیغ اب

ریصقت ینیبیم ؟ ینزیم مشیتآ تراتفر اب وطچ ینیبیم !؟..... ینیبیم -

هرابرد هک مرکف هتوک دقنا ینک یم رکف ارچ ؟... مریگ یم رُگ نم هک هتدوخ

یمن هک وت هرابرد ؟ منکب یرکف نیچمه ینک یم رارف طقف راب ره هک ییوت

ااه؟ همسومان هک یسک هرابرد .. مشاب اجنیا یاوخ

شتروص ثکم اب دادن یباوج هک دوب هدمآ دنب شسفن هدیسرت و هدرک لوه

مداد همادا هدرک دصر ار

!! هههههن ای یمهفیم ... دوب اهسابل نوا اب امرس وت تندنوم مروظنم -

دوب هتسب مشچ دش یم نییاپ باالو تدش هب متسدریز شا هنیس ی هسفق

تشاذگ متسد چم یور ار شدرس ناتسد

دیش بب...خ.. -

هن رگم دشاب نیا نم راتفر زا شتشادرب دیاب ارچ دمآ یمن نییاپ میادص

ما؟! هدرک ار شتاعارم هشیمه هکنیا
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!!! نییییمه .. مشخبب -

... ترذعم نم... -

شعمج دیشخبب ابهی یاوخیم دعب ینک یم راتفر داوخیم تلد یروج -ره

؟؟ ینک

مدیبوک راوید یور شرانک مکحم ار متسد

...هک هشیمن شفیرح ملد ...هک تبصم ال یامشچ نوا و منومیم نم شدعب -

؟ مرب منوت یمن منک تلو منوت یمن هنم؟هک رطاخب تباذع ی همه راگنا

نم مراد هگن ار مراکفا متسناوت یمن مدیبوک راوید ارهب متسد فک هرابود

!؟ دوب نم واملا شمتساوخیم طقف

دقچ !ره مریمن ! هشیمن ! منوتیمن ! مشیمن ملد فیرح ؟ یتساوخیم ونیمه -

؟؟ یدش کنخ ... مایم زاب یگب هاریب ودبو ینک منوریب

دمآ نییاپ هدارا یب میادص

! مشکیم وشروج نم ... نوزاتب ... نکب یاوخیم یراک ره هگید -زاحاال

تشپ مدوب هتخادنا نیمز یور هک متفر متک تمس هب هدرک شیاهر یدنت اب

تفگ شنازرل و هدنمرش ییادص هکاب مدوب شندیشوپ ردحلا وا هب

..نم.... متشادن .... یدب روظنم نم... -

مخرچب هکنآ نودب دوب هدروآ درد ارهب ما هنیس شتشادرب مدزیم سفن سفن

مداد ار شباوج
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! نکن شرتدب .... موناخ اراس دوب حضاو یلیخ تروظنم -

هک یراتفر دنک رکف شراتفر هب یمک دوب رتهب متفگ روظنم اراب موناخ اراس

زواجتم ار مدوخ راب ره هک دشاب یطایتحا نانچ اب متاکرح شرطاخب دیاب

مدرکن شهاگن اما درک دس ار مهار متفر هک رد تمس هب منیبیم

...نم.. دیشخبب ... اضرریما -

رکف و متشادن ار شندز فرح راظتنا هکنیا اب مدیشکیم سفن صرح اب

تفگ هک موش در هدز شرانک متساوخیم اما دورب هشیمه لثم مدرکیم

... مدش ینابصع ...! منک نیهوت ... متساوخ یمن ... ادخب !؟.. منک راکیچ -

.. منم بخ .... هگیم یچ همهفیمن هک ینابصع مدآ !! یدوب ینابصع متدوخ

۲۵۳_ تراپ _ همادا #

مدمآ رد شتلا جخ زا یباسح بشید مه نم دوب ابوا قح مدرک للعت

دوبن االنوا نیهوت زا مک مراک مدرک راتفر هنوگچ مدیمهفن و مدوب ینابصع

هاگن نودب دوب هدرک مک شا  یریگ ههبج زا محیضوت اب شیپ یقیاقد وا اما

هب هتفرگ ار شچم دنک منامیشپ دوب نکمم هک شا هدز متام تروص هب ندرک

تخس هکنآ اب منک یلمع ار دیخرچ مرس رد هک یراکفا ات متفر قاتا تمس

ار شدمک دمآ مهارمه فرح یب یلو شمدیشک یم دیاب و تشادیم رب مدق

ضیوعت هب روبجم رگا مدرک رکف بش نآ هک یدنلب و دیفس تفاب مدرک زاب

شتمس هب هدیشک نوریب ار دنامب مرگ ات منک شنت تسا رتهب موش شسابل

متفگ یدج و مکحم شا  هتفرگ من نامشچ هب هریخ متفرگ
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هک یرازیمن ترس ور شلا ماجنیا نم طقف یتقو مه  هگید یشوپیم ونیا -

؟ یدیمهف !! منک هلمح تهب یسرتیم هک ما هبیرغ هی منک رکف

اب طقف اما دوب هدرک بجعت هکنیا اب تفرگ ار نآ هتخادنا سابل هب یهاگن

هاتوک یروآدای زا یلو متفر رد تمس هب تفگ یمارآ ی هشاب شرس ناکت

دوشن مبیصن رگید اه یدوز نیا هب تسا نکمم هک هظحل نیا رد شندمآ

دب منک مکح شیارب ار طیارش نیا رد مه ار ما هتساوخ نیرخآ ات مدیخرچ

درکیم واتالش مه یمک دوبن

؟ یدیمهف منیا ! هشیمه ماضرریما هشیمه نم ... نمضرد -

جراخ قاتا زا تعرس هب تفگ یرگید ی هشاب و داد ناکت ار شرس هرابود

مبل یور یمدمآ شناریح و هتفر او تروص لباقم رد هک یدنخبل ات مدش

دنیبن ار دنیشنب

نآ مکحم ینحل و ادص اراب ما هتساوخ هس ره بلط تصرف کی لثم تسرد

هتفگ دنک تفلا خم دهد یمن هزاجا شلا ح منادیم هک یطیارش رد مه

عمج ار ما هدمآ شک تروص متسناوت یمن رگید مدیسر هک هلپاه هب متخیرگ

مه ار شرکف مدرک شا هکوش منکیم سح دش دنلب هدنخما یادص یتح منک

دشاب رضاح دنازوس ار مرگج دزو هک یفرح ناربج رطاخ هب هک مدرک یمن

وا زا یدنت باوج رظتنم زاب هظحل ره دوش هدیشخب یلو دیایب هاتوک همهنیا

نم االت وحا نارگن هک دراد یسح نم هب مه وا ما هدیمهف تسرد مدوب

!! تسا



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

*********

توکس #دس_

۲۵۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

( اراس )

کی روطچ مدیمهفن مه مدوخ دوب هدز مکشخ قاتا طسو تسد رد یسابل اب

ییوا دروم رد مه نآ دش جراخ مناهد مجالتزا ونآ مدش ینابصع هعفد

یرازآ و سوه چیه نودب اهراب اهزور نیا ار شروش ورپ قاتشم هاگن هک

مدوخ هکاب راب ره اما متفرگ یم هلصاف و مدیسرت یم هکنآ اب مدوب هدید

هتفرگ رارق مناردارب رانک تسرد میاه  هسیاقم رد مدیشیدنا یم هدز فرح

دوب مبقارم اهنآ دننام دوب نما دوب دامتعا لباق میارب

وهب مدرک شنوریب هناخما زا هتسکش ولد راکبلط حتلا نآ هکاب حبص

ار شرکف متشاد نادجو باذع ماهرپ ی هتساوخ درومرد ما یلوقدب رطاخ

دشاب گرزب هزادنا نیا هب وا ربارب رد ما یگدنمرش سح بش مدرک یمن مه

مشاب مه لا حشوخ شنتفر زا یتح دوب هدش ثعاب ما هتسکش بلق

ووا مخرچب هناخ رد تحار دش بجوم هدش مامت زیچ همه هکنیا نامگ

رطاخ هب تسا هدش ریگلفاغ مه وا هک مدیمهف شهاگن زا دنک مریگلفاغ
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نآ اب تسا جبلا دوب هتشگرب ناهگان هک دوب نم اب ماهرپ رتکد راتفر زا سرت

نیا هب وا مه زاب دهد یمن ناشن ماهرپ هب تبسن یشمرن چیه هک شق خاال

ره دیوگب و دشکب نییاپ معضوم زا ارم تساوخ یم شمشچ ولج یتحار

متلا جخ و یگدنمرش ثعاب تیاهن ماورد هدوب رصقم مه نم هداتفا یقافتا

یور هب یا هرذ یتح مبش نآ حاضتفا لثم هک دش وا هب مندیبسچ رطاخ هب

مدرکیم سح دوب رتدب نم زا شلا ح وا تفر ماهرپ یتقو یلو درواین دوخ

ی هرابرد شدوخ هک ییاهزیچ اب هتبلا هتشگرب گنج زا هک تسیسک هب هیبش

اب شیاوعد هرابرد ماهرپ هک ییاه  فرح و تفگ شزورما ندرک کاخ و درگ

دوبن بیجع دز شگرزبردپ

مکمک دراد وا هب تبسن شراتفر رد ماهرپ هک یساوسو نیا اب مناد یمن

وا زا مهاوخب رگا مدز یم فرح شا  هرابرد ماهرپ اب دیاب ایهن؟اما دنکیم

هناخ ارهب وا هرابود شراک اب زورما ماهرپ متشاد زاین شکمک هب موش رود

میارب ار مهافتءوس نآ مه مینزب فرح مه دشاب ثعاب و دنادرگزاب ما

منک یم رکف هک یزیچ نآ زا شیب دنامهف نم هب حضاو یلیخ مه درک گنرمک

هب رتتحار ار شا هتساوخ دناوتب ات درک تحار ار ووا ممهم اضرریما یارب

طقف منکب یراک شیارب مناوت یمن اما متسناد یم هک یزیچ دروایب نابز

هطبار نیا ی هشیر ات دوش مامت ماهرپ تساوخرد تلهم مرظتنم

!! مناکشخب ار

هتبلا و دنکیدزن مه هب یلیخ اما دنتسود طقف هکنیا دوجو اب ماهرپ واو

وای دنک ناریو ار یرگید هک دراد ار نیا تردق ناشمادک مه!ره هب هیبش

مه یارب مه دنهد یم ناشن هجوت تسود ود زا شیب مه یگدنز هب دزاسب

یم اضرریما دیدهت زا وا دننک یم ناریو هک دننک یم دیدهت ومه دنزاس یم
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یمدنک دیدهت تراسج اراب اضرریما شدوخ اما دیسرت

ارباال سابل مدیشک دوب مراکفا هجیتن هک یجیگ زا باالیی دنلب فووووه

ییاهسابل نآ اب دوب یمیخض و دنلب تفاب رکش ار ادخ مدرک شهاگن هتفرگ

!! مدرکیم کش ابوا دیاب دوبن هدیشوپ شباختنا رگا دشوپ یم شدوخ هک

متفگ ییاو هدز مکشخ هنیآ رد مدوخ ندید اب مدرک ضوع هک ار مسابل

ار میاه تسد هگا و دوب میاه هناش رس یور ًابیرقت سابل لش ی هقی

ریز سابل دنب داتفا یم میوزاب یور فرط کی زا مداد یم یناکت نیرتکچوک

با مدش یم مخ هرذیا یمدشورگا هدید فرط ود ره زا مه ما ییا همروس

زا لبق متسشن تخت یور هتفگ یچون کالهف دوب نایامن الً ماک الهنتما

باجح یب بقالًمه هک نآ اب شلا نودب نتفر نوریب یارب مه شندیشوپ

نیا شاک موش جراخ سابل نیا اب هنوگچ حاال مدوب ریگرد دوخ اب مدوب هدید

یم شدر درک شباختنا یتقو ات متسناد یم و مدوب هدیشوپ اربقال سابل

نیا هک ییاهر !؟ تسا هدیرخ میارب اهر هک تسیسابل هچ نیا رخآ مدرک

دنکیم ناهنپ نم ارزا یدایز یاهزیچ ما هدیمهف اهزور

گنرمک ارابوا سح نیا ... هدیسرت کالهفو دوب دب حملا دز یم روش ملد

زاب اما مدیسرت یم رتمک مدرک یم رکف نآ هب رتمک اهزور نیا ... مدوب هدرک

... دوبن تسرد مرظن زا درم کی مشچ شیپ سابل نیا ندیشوپ

فرط ود ارزا سابل هقی راب دنچ مداتسیا هنیآ یوربور هتساوخرب هرابود

متفگ یدنلب هَا دمآ یم مریز سابل ریز دشوات یم عمج شطسو اما مدیشک
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یمن اما مدرک نهپ سابل هقی یور مفارطا ار اهنآ متخادنا یهاگن میاهوم هب

!! دوب ادیپ شا  یتخل مه زاب دش

؟ ییاجک ؟ اااراس -

؟! تشگرب ... یاو -

نوریب یاهگرو نیگمشخ نامشچ ریوصت هک منک ضوع ار سابل مدرک رکف

در منامشچ یولج زا مدنابسچ راوید هب یتقو شا  یناشیپ و ندرگ ی هدز

شضوع رگا دمآ مدای هب هرابود دنک یم هلمح هک یا هبیرغ ی هلمج دشو

وا هب مهاوخیم دنک رکف زاب ؟!ای دنک هلمح نم هب اعقاو دنکن دنکیم هچ منک

ارچ ! دنک باختنا سابل میارب و دنکب یراک نینچ دیاب ارچ ال منک؟صا نیهوت

؟ مدرک توکس و متفریذپ

!! هگید شاب دوز وت؟ نوا ینک یم راکیچ اااراس -

ندینش منامب قاتا لخاد متسناوت یم هن مورب نوریب متسناوت یم هن

دراد یراک ینعی دیسر یم رظن هب ینابصع زونه هک شیادص

!؟ اااراس -

توکس #دس_

۲۵۵_ تراپ #
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

شیادص زاب هک متفگ یدنلب هلبی مه نم دزیم داد ینابصع یدنلب یادص اب

دش دنلب

! مراد راک تدوخ االناب یلو هگنشق تادص ... هگید ؟ایب سپ ییاجک -

ار میاهوم هدرک عمج ار سابل ولج سرتسا و تلا جخ اب هدرک زاب یمک ردار

فرط ود هک ردحیلا یدورو یورهار یاهتنا مدرب نوریب رس هداد ولج

درکیم مهاگن مشخ اب دوب هتشاد شهگن و هتفرگ ار یراخب

!! هِفیثک دوب کاخ رپزا شا هبعج ! شور مرازب ونیا زادنب یزیچی -ایب

درادن یراخب زا یمک تسد مه شدوخ دوب شعضو رسو هب مهاگن

!! امنک یم شلو دش!!االن هتسخ متسد ...ایب ماوت -اب

دش متکرح ثعاب شا  هدروخ شوج هزات یاپ و تسد یاهناوختسا یروآدای

مدش جراخ قاتا زا هدیشک نوریب وشک زا یا هفحلم تعرس هب هتفگ ینیه

هتشاذگ نآ یور برض ارهب یراخب هک مدرک شنهپ نیمز یور شیاپ یولج

هب یکاش یراخب فرط ود شناتسد نتشاذگ دشاب مخ شیور شدوخ

درک هاگن متروص

... راکیچ تعاس -ود
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یهاگن هتفرگ نییاپ ار مرس هدز تلا جخ درک مزادنارب نییاپ زاباالات شهاگن

شزرل ... مبلق ی هدش دنت شپت ... متروص تسوپ یغاد متخادنا مدوخ هب

رتشیب هظحل هظحل شیاهبل مدرک سح شهاگن ریز ار ما هنیس پچ تمس

و دریگب ار شا هدنخ ولج تسناوتن داتفا نیچ شمشچ هشوگ دمآ شک

یاهبل هک یمدز ههقهق و دیدنخ یم دنلب یادص اب نانچ دش رجفنم ناهگان

دش هدیشک متفرگ نادند هب هکنآ اب مه نم

شندیدنخ تخادنا نییاپ ار شرس نآ هب ور هتشاذگ راوید ارهب شتسد فک

هکات تدش نیا هب مه نآ داد یم خر مک یلیخ هک یقافتا متشاد تسود ار

زا شتروص دوب هدش رت باذج شا  هنادرم ی هرهچ مدوب هدیدن زگره لا حب

دوب هتفرگ شناهد یولج هدش تشم یتسد دش خرس شوگانب ات هدنخ روز

یولج هفرس حتلا هب زونه شتسد دناخرچ ار شرس مهاگن ینیگنس زا

دوب تشم شناهد

... یلو ... دیشخبب -

هدمآ شک ییاهبل اب توکس رد نم و دوش مارآ ات دیشک لوط دیدنخ هرابود

ار مدوخ زا یحاضتفا زاب ات مدوب هتفر شاک یا یلو مدرک شهاگن طقف

مدرک یعس طقف دوبن مه مهم میارب اما ددنخ یم هچ هب متسناد یمن منیبن

تفگ هدرک فاص ار شیادص دیدنخ ریس هکنآ زا دعب مربب تذل هظحل نیا زا

؟! رتخد ... هیعضو هچ نیا ... هخآ ... دیشخبب ... مهِا -

تفگ میاهاپ هب هراشا واب درک یهاتوک هدنخ هرابود

؟! مدادیم تهب دیاب ...نم مراولش -
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ضوع هک گنت و یکاخ یا هزوریف کراولش ندید اب متفرگ نییاپ ار مرس

هدش شندیدنخ ثعاب و تشاد ضقانت یباسح منت تفاب نآ واب مدوب هدرکن

تفگ هدنخ رپ ییادص اب مدیود قاتا تمس هب هتفگ ینیه دوب

!! هرادن هدیاف رارف مدید هگید -

ووا دوب هدرک منیگمشخ هدادما هک یتوس نیا وحاال مدوب کالهف مسابل زا

هدشن راد هدنخ دیدنخ وا هک ردقنیا مرظنب هکنیا اب دیدنخ یم یخلا یب

هدشن سابل یزاب ی هجوتم یتح تفگ یم شنامشچ هک بوخ هچ اما مدوب

متفگ یصرح نیمز یور میاپ ندیبوک اب هداتسیا

ایب...ایب ...یه دوب امش ریصقت شمه -

متفگ شندرک هرخسم یارب هدرک جل

دیرب دعب دیرب هار دینوتیم نینیبب لوا ! دوب ماهرپ یاقآ اب قح الً صا -

!! نیا هشب دینکن لوه منم هک دیرایب یراخب

هنادنمزوریپ مدرکیم سح ارچ منادیمن هک یدنخبل اب رمک هب تسد هداتسیا

دیدنخ ادص اب هرابود درک یم مهاگن تسا

منهذ زا حرفم ریوصت نیا و مشب ینابصع هلا حم االن ینکب مه یراک -ره

! هرب

دیدنخ هرابود هتفگ نم دقوباالی هب هراشا اراب شفرح

؟ منک شتبث وتریوصت گنشق یاوخ یم ؟! یداسیاو ارچ -حاال

دنلب یادص مدش قاتا دراو هدرک شراثن یا هنووید ساوح ویب دنلب هدز داد

ینابصع و مدوب وا یوربور هک ینامز الف خرب مدینشیم زونه ار شندیدنخ
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سح هچ مدیدنخ هدرک هفخ ار میادص هتشاذگ مناهد یور تسد مدش

ارچ مدوب هدرکن شا هبرجت لا حب هکات ینیریش تلا جخ سح متشاد یبوخ

تشاد قرف زیچ همه ابوا

یارب ار ملا یخ شا  هناتسود هاگن ندید و جورخ یارب مرابجا و مهابتشا نیا

زا هرابود متساوخ یتقو درک تحار یمک سابل نیا اب مه نآ وا رانک ندوب

هب یهاگن اب هدرک زاب ردار متشادن ار لبق سرتسا و ینارگن موش جراخ قاتا

دناخرچ متمس ارهب شرس تسیراخب ندرک لصو لوغشم هک مدید سنلا

!! هیکاخ یلیخ ... منک شزیمت ونیا هدب لا متسد -هی

متساوخ متفر شتمس هب هناخزپشآ تنیباک وشک زا لا متسد نتشادرب اب

دیشک متسد زا هک منک شزیمت هدش راک هب تسد مدوخ

! رونوا ...ورب هسب مدش یکاخ نم ؟ هفیثک ردقچ ینیبیمن نم!... هدب -

رد هک مدوب هدیمهف زور دنچ نیا رد مدرک شهاگن طقف هتفر بقع یمدق

یم مه هناخ بحاص یتح ار دوخ و هتشادن ار نامهم سح ال صا ما هناخ

دناد

هدرم کسوس رپزا شنوتراک باال!؟ یرایب ونیا یتساوخیم یروطچ مدنوم -

دوب

؟!؟ اعقاو -

توکس #دس_
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۲۵۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دروآ نوریب یراخب تشپ ارزا شرس

؟ یسرت !...یم هرآ -

... شا هدنز -زا

دز یسنجدب دنخبل

هی دیاب شا  هشوگ ره مرظن هب ینک یم یگدنز هنوخ نیا وت روطچ سپ -

!؟ هشاب ییاتدنچ

متفگ نانیمطا اب

! تسه نییاپ نومه طقف ... تسین -

تفگ شدنخبل ظفح اب

؟ اامدید اهاجنیا یکی شیپ بش دنچ منک رکف یلو -

؟! اعقاو -

رد تنطیش قرب حوضو هب دیشک نوریب یراخب تشپ ارزا شتسد و داتسیا

زا دیاب دیوگب دهاوخیم مدرک یم سح مه ادتبا زا دش یم هدید شنامشچ

مورب تولخ طایح هب اهنت مدوخ هکنیا هن متفگیم وا هب لوا

! نیا لثم ... هرآ -
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هک دوب نازیوآ نآ زا یا هدرم کسوس مدرک هاگن دوب اوه یور هک شتسد هب

متفر بقع یمدق شدوب هتفرگ شکخاش اب

... ییییَا -

متفرگ ار کسوس کخاش یذغاک لا متسد اب عیرس

دیروشب ونوتتسد امش ... شمزادنیم نم -

مورب هناخزپشآ تمس هب هک مدوب هدیخرچ درکیم مهاگن هتفراو یا هرهچ اب

درک مکشخ شتوهبم نحل اما

؟! یسرت یمن -

هچ ... مدیسرتن یلو مدناسرتب تساوخیم مدرک هاگن شا هرهچ هب بجعتم

هک شهاگن زا مه نیا مسابل هب شندیدنخ زا ؟؟....نآ بشما دوب هدش

مدروآ نابز ارهب هلمجما هکوش ....!! دیراب یم نآ زا ترارش

؟! مینوسرتب یتساوخیم -

درک عمج یتخس ارهب دریگب لکش تساوخیم هک یدنخبل

-هن..

یم غورد تفگ یم دروآ یم شا هدش عمج یاهبل و کف هب هک یراشف اما

مدیبوک شا هناش هب مکحم تسد اب اوه یب دش هچ مدیمهفن دیوگ

!! نیدرمان یلیخ -

مندناسرت دصق هک دشیمن مرواب دش نایامن شیاهنادند هدز قرب شیاهمشچ

و دروخب اج یا هظحل دش ثعاب هک شتسد نتفرگ اب یصرح تسا هتشاد ار
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کسوس مهد یم ماجنا یراک هچ دنمهفن هجیتن رد دنک مهاگن طقف بجعتم

متشاذگ شتسد فک ار

! زادنب تدوخ منیا -

یم دش دنلب رایتخا یب هدنخما یادص هک داد ناکت ار شتسد دزو یدنلب داد

دراو وا هب هک یکوش زا شا هدش خرس تروص ندید رطاخ وهب مدیدنخ

متفریم بقع بقع ما هدرک

؟! متشاد متشادن یداع حلا بشما مه نم

ار راک نیا تساوخیم ارچ مدیمهف حاال شندناسرت تشاد یتذل بجع یلو

زا مسح متخادنا ناماس دای هب یا هظحل شا هرهچ ندید لوا هظحل !! دنکب

هک شهاگن ؟؟ ارچ دوب نیمه دراد ار مندناسرت دصق مدیمهف هک یا هظحل

؟؟ تسا نابرهم و مارآ وا لثم ردقنا

یخلا هکاب تسین تخت یور رخآ یاهزور لثم رگید هک دوبن مساوح ارچ

هدز یفرح ره متشاد دامتعا وا وهب دسریمن نم هب شتسد هکنیا زا تحار

؟ مداد ار شباوج ال صا ارچ !! شمدز ارچ ؟؟ مدرکیم یراک وره

هب مکحم اما هدرمش یاهمدق اب تفرگ شکخاش ارزا کسوس هرابود دش مخ

دوب نکمم هک یراک روصت زا درک یم مهاگن و دوب هدرک گنت مشچ دمآ متمس

شبشما یاهراک زا متفرگ شاولج تسیا یانعم ارهب متسد دهد ماجنا

دنک مروبجم هتشاذگ متسد فک روز ارهب نآ دوبن دیعب مدوب جیگ یباسح

مدرک لوه هدیسرت مراد شهگن
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!؟...نم.... دیدرک عورش ... نوتدوخ ...وخ... دینک ربص -

غیج دیسر نم هب نپا هب هدیبسچ و درک دایز ار شیاهمدق تعرس ناهگان

یولج ار کسوس و تفرگ ار میوزاب داتسیا منت سامم مدیشک هفخیا

ریغ یناجیه میارب زونه هک یکیدزن و شهاگن تنطیش داد ناکت متروص

کی نوچ مبلق منک رارف هدرک زکرمت تشاذگ یمن تشاد هارمه فصو لباق

دزیم هنیسمابلابلا رد کشجنگ

؟ هشیم یچ تسابل وت مزادنب ونیا ترظن -هب

دش عمج متروص هدیزرل منت دهد ماجنا ار شا هتفگ هکنیا رکف زا

..دیی...!! شخب -ب..

؟ یتفگن -

یمک ات مداد راشف نپا ارهب مرمک هتخادنا نییاپ ار مهاگن مدش مولظم

مدیشک بقع ار مرس و مریگب هلصاف

!! هیدرمان ...ان.. طقف ... یچیه -

تفگ یدرسنوخ دزاب یجک دنخبل

... درمان نم -

مدز داد هدیسرت هداد ناکت ار منت دمآ هدشما لش ی هقی تمس هب هک شتسد

. دیشخبب ... ادخ وروت -
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تخادنا ارباال شیوربا یات کی

یگب دعب ینکب یاوخیم یراکره هش یمن ؟ دیشخبب ... یگداس نیمه -هب

نم؟! تسد فک یتخادنا ونیا ...وت دیشخبب

نم راک دوب هدرکن رواب مدوخ لثم مهوا دوب ندرک لا وس هب هیبش شا هلمج

؟؟ هدوب

یلمع و دیایب رد شصرح هکنیا هب ارچ مدنخب متساوخ یم ارچ منادیمن

مدرک همزمز هدنمرش !؟ منکیمن رکف دنک شا

دیدرک عورش .. نوتدوخ بخ... -

!! یدرک یم شمومت وت مشاب هدرک -

دوب نوتدوخ راک... بخ..تالیف -

رگید حاالهک مراد شهگن ای هدرک هاتوک ار منابز متسناوت یمن ارچ مناد یمن

هب دوب شا هنیس یور نامیکیدزن رطاخ هب هک متسد مدید یمن ناماس ار وا

رتو ثیبخ ار شا هرهچ هظحل ره منداد باوج و دیزرل یم حوضو

درک یم رت گنت ار شنامشچ

!! منک یم تالیف منم سپ -

دمآ ولج شتسد هرابود

... دیشخبب ... دیشخبب -
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ره هک متسه هبورور رش و سخت هچبرسپ کی اب تفگ یم شا هرهچ حتلا

ره رگا میوگب هچ متسناد یمن دنک تالیف لکش نیرتدب هب تسا نکمم نآ

هبرجت اهنآ اراب یدایز یاه تنطیش هک ناماس ای ناساس لثم دوب یسک

رَش و سخت حتلا نیا رد زگره هک یوا هرهچ اما مدوب رت تحار مدوب هدرک

تفگ دیدهت واب هدیشک میوگب هچ منادن دوب هدش ثعاب شمدیدن

!! شارب نکب هگید رکف هی هشیمن لح دیشخبب -اب

۲۵۶_ تراپ _ همادا #

تفگ یا هدیشک بخ هک مدرک توکس

!! مزادنب ای یدرک رکف -

!؟ مراد هانگ بُخ.... بُخ... -

هدیدنخ ادص یب تخوس ملد مه مدوخ هک متفگ یمولظم یادص نانچ اب

مرود ار دوب میوزاب هب هک یتسد تکرح کی رد دش لفق متروص هب شهاگن

نآ لثم ارچ اما دمآ دنب یا هظحل مسفن دیبسچ شا هنیس هب مرس هدیچیپ

.... دوبن سرت اب تولخ طایح ایرد بش
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جوم نآ رد یبیجع روش بشما هک ییادص مدینش مشوگ رانک ار شیادص

درک یم روم روم ار منت تسوپ دزو یم

نم ؟حاال درمان تادص ؟اب ینک هدافتسا ءوس یروطچ ینودیم ... یتنعل -

ایوت؟ مدرمان

فیرعت وزا مدیشک یم تلا جخ ما هداتسیا وا رابجا هب هک ییاج و مراک زا

ار داد شدوخ هک یباوج ....اما میادص نتشاد تسود زا وا میقتسم ریغ

و دنادیم ار مراد هک یدب یاهسح منادیم هک ییوا دورب بقع دیاش ات مداد

همادا شدوخ رطاخب دمع وحاالهب تشاد ندرک کمک رد یعس ینامز

دهدیم

... درمان نم -

زا هک تسا تسرد مدروخ یمن ناکت میاج زا ارچ مناد یمن دیدنخ هرابود

مه متساوخیم رگا هدیبسچ نپا هب رگید یفرط واوزا هب فرط کی

ناشن یدب لمعلا سکع مدیسرت یم مه دیاش اما مروخب ناکت متسناوتیمن

میارب وا تدم نیا رد دش یم ؟؟ دوب یعقاو متشاد هک یسح هکنیا !!ای دهد

بش دشابن رگید متساوخیم حبص هکنیا هکاب دشاب هدش دامتعا لباق ردقنآ

؟؟ منامب ششوغآ رد سرت نودب

؟ بُخ ! یدب شوگ فرح دیاب یلو ... درمان هشاب -

هب هجوت یب اما دنک میاهر هدیمهف ار اتحملا مدروآ شا هنیس هب یراشف

دهاوخیم یک دروآ راشف شیوزاب هب شندز فرح ماگنه ما ینآ یاهزرل
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درادرب شا یدمع یاهراتفر نیا زا تسد

تفگ یلا وس هرابود

؟؟ بُخ -

متفگ عیرس

بخ -

ندیزرل دادن هزاجا اما داد راشف ناکت دنچ اراب شیوزاب دهدب نتفر هزاجا ات

مناوتب ات مشکب سفن تسرد یتح تشاذگ یمن ما هنیس پچ تمس موادم

مهدب ناشن لمعلا سکع تسرد

زا یتقو زا یدرکن یطاق تدوخ ... اضرریما و ماوت نم دعب هب نیا زا سپ -

؟ یدرک درفم و عمج ونم دقنیا نوریب یدموا قاتا

توکس #دس_

۲۵۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ره نم دوب ابوا قح متفر ورف رکف هب طقف مدروخن مه ناکت مدادن یباوج

منک شیادص اضرریما مدرک لوبق هکیلا حرد یممنز ادص ار وا روج کی راب

هک مدوب ششوغآ رد ادص یب زونه ممهف یمن ار مدوخ حلا مه مدوخ
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تشگرب شتنطیش رپ یادص

!؟ اراس -

-ب..هل...

اه!! همتسد زونه هکسوس یگ؟ یمن -

متفگ هداد ناکت دنت ار مرس مدیدنخ زیر و مدش عمج هدارا یب

هشاب .. هشاب -

هتفرگ هلصاف تفر بقع یمک ددنخ یم مه وا تفگ یم شا هنیس شزرل

هدش هلا چم یذغاک لا متسد اب شتروص هب ندرک هاگن نودب متلا جخ رطاخب

متفگ مدرکیم شمامت دیاب نم تفگ هکنیا یارب روظنم اب مدروآ ارباال متسد

! منک شمومت هک شمزادنب نم هب نیدب -

درک مهاگن طقف

؟ هگید نیدب -

تفگ لبق نحل نامه اب اما دیشک مه هب وربا

! هشاب یتفگ االن نیمه ! نیدب هن هدب وگب -

هک ییادص واب هداد تروق ار مقازب زاب یمک مناهد دشو هدیشک میاهوربا

متفگ دش یم هدینش روز هب
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نم! هدب -

نم هک یروط تفر یم سیورس تمس هب هک ردحیلا شمتفرگ لا متسد اب

تفگ مونشب

و خرس نتفگ هدب هی هساو ! هدرک متلا فسآ شیپ هقیقد دنچ راگنا هن راگنا -

... هشیم دیفس

مدآ نآ اضرریما نیا مدرک شهاگن طقف تسب ار سیورس رد هک ینامز ات

نم فطل هب هک یبیجع زور دوجو هکاب هدمآ شرس رب هچ دوبن یگشیمه

!؟ تسا شوخ رس و لا حرس ردقنیا تسا هدنارذگ

و شمتخادنا بارطضا هب یشور هب مادک ره بش و رهظ و حبص زورما

هک ما...هن هدرک اردر مدوب هدرک صخشم مدوخ یارب هک ییاهزرم زا یلیخ

رکف مریگب سامت ابوا مدش روبجم یتقو !! مدرک ناشدوبان لصا رد منک در

ینابصع نانچ اما موش بآ تلا جخ زا حتلا نآ رد مندید و شندمآ اب مدرک

یاه سح نودب ندز هب شدیدهت یتح و مندروآ باال یارب شدروخرب دشو

هن دیسوب ار ما یناشیپ حتلا نآ رد هکشب یور هک یتقو یتح هک دوب یفنم

تسشن متسوپ یور و بلق قامعا رد ینیریش زرل هک متشادن یدب سح اهنت

مدش رضاح ربن ار میوربآ تفگ هک وا رطاخ هب اجنآ زا ندش خالص یارب هک

نم زا نئمطم یادص و قیمع هاگن نآ هکاب ًاصوصخم مورب باال راوید واو زا

ال خرب وا منک ششومارف مدرک یعس طقف !! هسوب نآ یلو ... درک شهاوخ

!! دوبن قداص یدایز نم ف
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نآ متفریذپ هک دوب ششخب رطاخ هب طقف و مدیسرت میوگب رگا تسا غورد

رد هقیقد دنچ نآ رد ششوغآ رد هک یسح مرادرب ار وشملا مشوپب ار سابل

هک یسح ... کاپ یسح دوب دنمشزرا و بان رایسب میارب متشاد تولخ طایح

شندید ی هظحل نیلوا زا هک یسک اب مدوب هدرکن هبرجت لا حب ات زگره

! تسا توافتم ما هدیمهف

هدولآ ار سح نآ مدروآ نابز هب هتساوخان هک مجالیت اب متساوخن هک ردقنآ

زگره دنادب ات مهدب ناشن مه شتقادص همه نآ وااب هب متساوخ یتح منک

سمل یتح منک تاق مال هرهلد و سرت زا مجح نآ اراب وا تسین رارق رگید

اب تولخ طایح هب نتفر زا لبق ار نیا هک دهد یمن مرازآ وا تمس زا مندش

بوخ اما مدش تلاهدز جخ هکنآ اب شبیجع راتفر و ماهرپ یناهگان روضح

زا رتارف یتح و دروایب نابز ارهب شا هتساوخ دش ثعاب و دیمهف ... دیمهف

و دیآرب مسپ زا دناوت یمن هک متسه مهم ردقنآ دنیوگب تینابصع جوا رد نآ

!! مدرک هدافتسا وس نآ زا تیمولظم اب شیپ هقیقد دنچ رکف نودب نم

ردحیلا هک دوب نیریش ردقنآ دوب هتسشن متسوپ ریز مراکفا هکاب یساسحا

یم مدز یم دنخبل دارا یب مدرک یم هدامآ دوب نامماش هک ار یتلما هک

شسمل مه زونه مدیسرت یم مه زونه دیاش متسین کُر مدوخ اب متسناد

نامز ره ارچ مناد یمن طقف تسه یلو تدش نآ هناب دیاش دهد یم مرازآ

تسا هدش دیدپان وا هب تبسن مدب سح و سرت ما هدوب ینارحب طیارش رد

دش!؟ یم مه رتدب هک مدرک یمن مگ ار مسرت دب طیارش رد زگره هک ردحیلا

ار زاگ هلعش دمآ یمن نوریب هتفر سیورس هب هک دوب هقیقد تسیب زا رتشیب

مدز نآ هب یا هبرض و متفر رد تشپ هدرک مک
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؟؟ هدموا شیپ یلکشم -

دوب کالهف راگنا

... هرآ -

؟! هدش یچ -

دوب هداتسیا ییوشور یولج رد تشپ شدنلب تماق دشاب زاب رد هعفد کی

متفگ ییاو هتخادنا شسیخ یاپ رسات هب یهاگن

؟ دیدرک راک یچ -

دیبوک شراولش و سابل ارهب شسیخ یاه تسد راب دنچ

!! نیا دش هک... منک شزیمت متفگ مرادن هک مسابل ... دوب یکاخ -

!! دیروشب دیرایب نوشرد دیاب هشیمن زیمت هک یروجنیا -

تفگ یچون

!؟ دیروشب دیرایب نوشرد یگیم وت مرادن سابل مگیم نم -

درک مهاگن هدش گنت نامشچ واب تفگ صرح اراب رخآ هملک هس

؟ هشاب ... وگب یه -

متفگ شفرح هب هجوت یب

مایم نکاالن ربص -

مه دهدن همادا مه ات مدرک رارف اما دوب شنتسب عمج هب شروظنم مدیمهف

مشاب شمشچ ولج یلیخ سابل نیا اب تساوخ یمن ملد منک لح ار لکشم
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توکس #دس_

۲۵۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

شوغآ ارهب ناشی هناد هناد اهراب اهزور نیا هک ییاهسابل وشک متفر قاتا هب

هک یگناخ راولش و ترشیت کی ساوسو اب مدرک زابار مدوب هدیئوب هدیشک

و هتشادرب دشاب هزادنا شنت هب هک ناش  نیرتداشگ هتبلا و هدیشوپن مردپ

شیوربور دوب هداتسیا اجنامه ومخا و سیخ حتلا نامه اب زونه متشگرب

متفرگ شتمس اهارهب سابل هداتسیا

! هشاب نوتزادنا منک رکف ... دییامرفب -

درک مهاگن طقف

هک! هنوتدوخ یاه  سابل زا رتهب هیچ؟ -

تفگ دیدهت اب دیشک متسد ارزا اهس ابل هدش مخ ناهگان

!! مدزن ور وت هرابود هگا ...نم هگید مایم نوریب -

مدیدهت هک مدوب ماهرپ نم راگنا تفرگ هدنخما شدیدهت زا اما مدش جیگ

متفگ دنخبل اب درکیم

! سیخ مه نفیثک ؟مه دینومب نوتاهسابل نومه اب هبوخ ارچ؟ -هع...
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زاب ردحلا تسب همین ردارات نداد باوج نودب شتروص مخا نامه اب

دیسرپ هک متشاذگ بقع یمدق دوب شسابل یاه همکد ندرک

هیک؟ ملا انیا -

ماباب -

بقال هکنیا اب دوب هدرک زاب ار شیاه همکد مکش یور ات درک زاب برض ردارهب

یب هدیزرو و هنادرم مادنا و مدوب هدرک شکمک سابل ضیوعت یارب اهراب ً

هاگن هاگآدوخان ار... شدوخ ندوب بذعم یتح مدوب هدید ار شا االهنت

هکنآ اب دیدیم دوخ نت یور ار مهاگن رگا مدشیم بآ هدیشک تلا جخ متفرگ

هک یمخز منیبب کیدزن وزا قیقد ار مخز نآ زور کی تساوخ یم ملد

! تسیراگدای شیارب تفگ و تسشن شنت هب نم رطاخب

؟ هدشن توف هگم ... تاباب -

متفگ دش یم هدینش روز هب هک ییادص اب مداد ناکت ار مرس

نوشارب مدوخ راب نیرخآ ورانیا ... ندمویم مشیپ یلیخ تایح نامز -

! تحار نوتلا یخ نَاون و زیمت نشوپب دشن تمسق ... یلو مدیرخ

متشاذگ بقع یرگید مدق

...؟؟ ااراس -

دوب شتروص هب مهاگن طقف هتبلا مدرک شهاگن

؟ یربب ور انیا مشوپب یدب هگید زیچ هی یاوخیم ... یاوخیم -

دشاب یعقاو مدنخبل مدرک یعس
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! دیشوپب امش هدوب تمسق امتح -هن...

ابهب دیمهف مدرک سح مدش عنام شتنطیش رپ یادص اب متفر بقع هرابود

تشاد ار شندرک ضوع رد یعس هک هدرک رییغت حملا مردپ ندروآدای

؟؟ اامدیمن سپ هگید مشوپب ور انیا ....نم مگیم -

دش نایامن میاهنادند و دمآ شک رتشیب دوب یعقاو رابنیا هک مدنخبل

! ندوب امش زا رتروج و عمج ... دعب تسه هزادنا دینیبب لوا -

رود لا یخیب اما متسب عمج ار وا مه زاب مدیمهف نم و دیشک کالهفیا فووپ

یاقآ نامه وا مراکفا رد زاب مدرک یم یعس ردقچ ره متسناوت یمن ... مدش

!! دنامب مرانک دشیمن متسناد یم نوچ دیاش دوب نارماک

***********

؟؟ بخ -

نآ مدرک یمن رکف مداد شا  هتفر باال یاهوربا و رظتنم نامشچ ارهب مهاگن

نیتسآ ی هقلح دنیشنب وا نت هب ردقنیا یرتسکاخ راولش و یا همروس ترشیت

یمک هک تسا تسرد دوب هدیبسچ تفس ار شنامیپ رپ یاهوزاب شهاتوک

دوبن هاتوک رکش ار ادخ اما دوب گنت

دروآ فرح هب هرابود ار وا متوکس
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! وگب ... منودب ماوخ یم -

مدیسرپ شیاج وهب مدرکن یهجوت

منک؟ عمج ؟ دیروخیمن هگید -

تفگ دنت یمک نحل اب هدیشک مدناسر نآ ارهب متسد هک یباقشب

؟ هدب ونم باوج نیشب -

مدرک شهاگن زیم رانک شرس باالی هداتسیا روطنامه

!؟ ورن نیگب شدعب !؟ هشب یچ -هک

منیشنب ات دیشک هتفرگ ار متسد

مگیم منم مگیم نم هک ینک یم راک ییاج !وت متفگ لوا نومه هک ونوا -

ماوخ یم طقف ؟ تساجک منودیمن هک ییاجنوا یریمن هگید سپ مدوخ رتفد

؟ یتفر یم اجک منودب

یمن میوگب هچ متسناد یمن مدرکیم یزاب میاهتشگنا اب یلدنص یور هتسشن

رود وا زا هکنیا رطاخ هب طقف و تسا هدوبن راک رد یراک دمهفب رگا متسناد

یمدنک؟ هچ مراد راک هتفگما مشابن شراک لحم هب نتفر هب روبجم و مشاب

انوا زا منزب ناساس و اهر هب گنز هی مشاپ ینیشب تکاس یروطنیمه هرارق -

؟ مسرپب

متفگ برطضم دوب قداص ابوا یدایز اهزور نیا هک ییاهر اب شسامت رکف زا

! ننودیمن انوا -هن...هن...
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دش یبصع شسکلیر یادص

؟! تساجک هنودیمن سکچیه هک راکرس یریم ییاج -وت

اجک هب شفرح غورد کی رطاخ هب نیبب دش... یلچه بجع متسب کلپ

هک سابل هقی هب هجوت یب متفرگ ار میوزاب درک شا  یرفک متوکس دیسر

تفگ تفر ما هناش رس رتزا نییاپ مدرک سح دشو هدیشک

!؟ هدب باوج اراس ماوت -اب

مدیشک ار متسد هداتسیا هتفرگ ،رگ سابل تیعضو رطاخ هب یبصع

!! مگب ماوخ یمن نک... ملو -

توکس #دس_

۲۵۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یمدق میوربور تساوخرب مه وا هک مدرک بترم دش هدیشک هک ار مسابل هقی

هبباال یتام و جیگ هاگن اب دیبسچ کنیس هب مرمک و متفر بقع دش کیدزن

روطنیا مدید هک دوب یلوا هعفد ما هدیشوپ ار سابل نیا یتقو زا هک هنتما

تفگ دنکیم مهاگن
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..؟ یریم اجک هگم ..؟ یگب .. یاوخیمن ارچ.. ؟؟ ارچ -

هکاب تفگ یم زکرمت نودب ار تاملک راگنا اما دوب هتفر باالرت شیادص نت

؟؟ دوب شلا ح نیا لیلد نم تیعضو دز یم کلپ بترم درک یم شنایب هلصاف

منک زاب ار ما هتفرگ سفن هار ات مدیبوک شا هنیس هب تسد اب

!! بقع ورب -

نم هب مدق مین اب اما دورب بقع عیرس مراد هک ابحیلا متشاد راظتنا

داد هتفرگ ار میوزاب ود ره دش سبح ال ماک ما همین هفصن سفن هک دیبسچ

دز

نوا یاج هب سپ مراد وشزاجا ینعی منیبیم وت زا یزیچ نم هگا مر... یمن -

؟ هیچ تراک ؟ یریم اجک نم...!! هب هدب وتساوح

مدوب ینابصع ... منک لر تنک ار مدوخ متسناوتن مدیبوک شا هنیس هب هرابود

هک یدامتعا رطاخب هک مدوخ ؟؟ ناممادک تسد زا رتشیب متسناد یمن اما

ار حملا هکنیا هکاب ایوا مدوب هدش یسابل نینچ لمحت هب روبجم مراد

یارب هک یزیچ هرابرد یتحارب هتشادنرب شیاه یدمع زا تسد اما تسنادیم

لثم تسرد دش جراخ متسد زا منابز لر تنک دزیم فرح دوب روآ تلا جخ نم

... شیپ یتعاس
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تحار تلا ...یخ منک یمن ...راک مرادن الراک صا ...نم اجک چیه ... یچیه -

دش!؟

یمک هلصاف زا مدوب بذعم مدیزرلیم اما دوب هدش ممرگ مدزیم سفن سفن

باالو تدش هب دوب ادیپ نآ زا یمین هک ردحیلا هک ییا ...باالهنت میتشاد هک

دش... هدیشک شتمس هب وا هاگن هاتوک دنچره هظحل دنچ دشو یم نییاپ

درک مهاگن توهبم

؟ یگیم غورد شرطاخب ؟هک یگب یاوخیمن هک هیچ تراک وت!؟... هتچ -

؟؟ اراس ینکیم راکیچ

تارطاخ روآدای و روآ باذع میارب هک ار متیعضو رگید ات متسب مشچ

ربص دیاب دمآ یمن رب متسد زا یراک مشاب مارآ مدرک یعس منیبن دوب ناشیرپ

متفگ یسفن یب اب هدرمش هدرمش دورب بقع شدوخ ات مدرک یم

! مدرک ادیپ راک ...هک...هک متفگ لوا نومه ... وغورد ... مگیمن غورد -

زا شتسد هک مدنام شدنت لمعلا سکع رظتنم و مدرشف مه یور کلپ

درک یم مهاگن هدش تام مدرک شهاگن دش ادج میوزاب

؟ اارچ -

مه ...زاب تشادیمنرب تسد ارچ ... تسناد یم شدوخ مدرک توکس

... متسه یتیعضو هچ رد دیدیمن ... دنک متیذا تساوخیم

مناد یم هک نم مزادنا یم ریگ ار مدوخ راب ره ارچ ؟ مراد یرازآ دوخ

هجیتن اتهب مرادیمن رب مرس زا تسد منادیم هک نم تسا هنوگچ شراتفر
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هار یاپ یتقو هک تسیمدآ نامه وا منکیم شومارف ارچ دسرن شهاوخلد

دیشک یمن بقع دیسر یمن شا هتساوخ اتهب تشادن مه نتفر

دیدنخ دنلب اما لبق یتعاس لثم هن دیدنخ متشاد هک یروصت سکع هب

؟ منک؟هرآ تلو هک ینوچیپب ونم یتساوخیم -

کی زا راب ره اما مراد شهگن باال مدرکیم یعس و دوب سابل هقی هب متسد

دوبن لو ولُش ردقنیا مدیشوپ هک شیپ تعاس ود ارچ یمدش ولو هناش فرط

میاهتسد دیبسچ نم الهب ماک دمآ ولج هرابود هک مداد ناکت شیارب ار مرس

درک ادج مسابل ی هقی زا هتفرگ ار

یریمن راکرس ؟ یرادن الًراک صا وت ینعی نک! هاگن ونم ... ونیا نک لو -

!؟ هتسرد

ردقنیا ارچ یلو دنک رواب ات دینش یم دیاب راگنا دوب شتروص هب مهاگن

متفگ هدرک همزمز یتقو دز قرب یداش زا شنامشچ دش؟ لا حشوخ

هرآ.. -

دیدنخ دنلب یادص اب هرابود

شرطاخب یدرکرکف اعقاو !! راکهار دش منیا هخآ ... رتخد یشرخآ هگید -وت

؟ یدرکن ادیپ یرتهب !؟هار منک یم تلو

دیمهف یم شاک مدیوج یم ار مبل هشوگ متشاد هک یسرتسا و تلا جخ زا

تسا نم ندرک بآ ردحلا مسابل تیعضو
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ردقچ مدرک تادیپ هک یزور زا ینودیم ؟ یدروآ نم زور هب هچ ینودیم -

راک؟ رس یتفرن یدید ونم یتقو زا ارچ ؟هک مدروخ وتراک صرح

تفگ یهاتوک ثکم اب

منک؟ تالیف ماوخ یم یروطچ ینودیم -االن

و دوب شترشیت ی هتسب و درگ هقی هب مهاگن و مداد یم شوگ طقف

وزاب زا یسابل رد هک تسا یلوا هعفد میوگب مناوتیم تارج هب هک ییاهتسد

!! شمدید دنلب نیتسآ و داشگ یاهسابل اب هشیمه منیبیم هنهرب نییاپ هب

ود منک زاب ناهد متساوخ ات متفرگ ارباال مرس برض هب شرخآ ی هلمج اب

!؟ دوب غاد ردقنیا شتسد ارچ تشاذگ مبل یور ار شتشگنا

وتامشچ نوا هن یزادن یم راک هب وت ادص نوا ...هن وگن یچیه !! سیییه -

ونم روج دب هامود هک یتسه یسک تساجنیا متسد !ات ینک یم مولظم

منک تالیف روجدب رابی ماوخ یم منم هتشاد مهگن اوه وور راکرس هتشاذگ

؟ یتفرگ ! یزادنب مریگ مرازب نکن مشرکف سپ

مولعم هک ییادص واب داد راشف ار شتشگنا اما منک زاب بل متساوخ هرابود

تفگ دروخ یم صرح دوب

!! بخ هدب باوج رس اب االمن یدیمن نوکت وترس هشیمه هگم ... سیه -

مدیشک بقع ار مرس

... راذب -هع..
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مامت دش درگ میاهمشچ هکوش تفرگ شتسد فک هک ار شتشگنا ود یاج

مناوتن ات مندرگ تشپ ار شرگید تسد و تشاذگ مناهد یور ار شتسد

درب ارباال شیادص مشکب بقع ار مرس

نزن فرح !! شاب تکاس ؟ مگیم یچ یمهف یمن -

۲۵۹_ تراپ _ همادا #

هتفرگ هدنخما شراک زا مه یلو ارچ مناد یمن تسشن شتسد یور مناتسد

!! دیدش ردقنیا مه نآ مشاب شفعض هطقن ًاعقاو نم دشیمن مرواب ومه دوب

!! دنک شتسُس دناوتب مهاگن ای میادص هک

توکس #دس_

۲۶۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یم هنوگچ هک داد ول شدوخ مدرک یم شهاگن دیاب دیرب ار میادص حاالهک

ار مرس منکن هدافتسا نآ زا هک مشاب هناوید دیاب مریگب ار شیولج مناوت
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ثمال ار مهاگن مدش هریخ شنامشچ هب هدز کلپ راب دنچ و مداد ناکت هاتوک

و تشپرپ یاهوربا هکاب شتشرد یا هوهق یاه مشچ نیب هدیسرت ً

درک مهاگن هریخ هیناث دنچ مدرک اج هباج دوب باذج و هنادرم شمیخض

دیرغ هدش تفج یاهنادند واب تسب مشچ ناهگان

!! وتاشچ نوا دنبب -

و هدش تام نامشچ ندید زا مدرکیم شهاگن زونه درک زاب مشچ یتقو

میاه هناش میادص یب هدنخ وزا مریگب ار مدوخ یولج متسناوتن شجیگ

اب دوب مرس تشپ و تروص یور شتسد ود ره هک حتلا نامه رد دیزرل

مندنابسچ هناخزپشآ یدورو نوتس وهب مدیشک دوخ

بقع متسناوت یمن دوب راوید هب مرس مدرک لوه هدیسرت اعقاو یا هظحل

دیرغ هرابود درادرب ار شتسد تسناوت یم مشکب

! یشیم نومیشپ هک ینودیم ! تفین رد نم ...اب اراس تفین رد نم -اب

! یرب ورد یدب ومباوج تحار هک متسین تخت هب هدیبسچ هگید

شا یصرح یباسح هدنخما اب متسنادیم مدرکیم شهاگن هریخ نانچمه

تشاذگ میاه مشچ یور ار شا هدش دازآ تسد ما هدرک

تالیف وطچ نیبب دنخب ... دنخب هشاب ؟ یدنخیم ... وبصم ال نیا دنبب مگیم -

! منکیم
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ات فرط کی وزا دوب هتخیر مه الًهب ماک مسابل شا  یناهگان ییاج هباج زا

طقف منک شا حیلا هن منزب فرح متسناوت یم هن اما دوب هدمآ میوزاب طسو

تفگ دیدهت هکاب مشکب ارباال مسابل مدازآ تسد اب مدرک یعس

ینکیم هدافتسا ءوس نم ساسحا زا مریگیم ور وت حلا ...نم روخن نوکت -

هراد حیلا هچ یمهفب رازب ! اراس یدزن یدز سابل هب تسد ...! تارب مراد ؟

! مدآ فعض هطقن ور نرازب تسد

دوب ممشچ یور هک یتسد یور ار متسد و مدروآ رد یموهفمان یادص

رتدب وا زا نم حلا دیمهفیمن ارچ دوب هتفرگ رگ منت مامت تلا جخ زا متشاذگ

و نشخ یادص اب دزیرب مهب ردقنیا مندیدنخ کی رطاخب طقف هک دیابن تسا

تفگ مدوب هدرک شا ینابصع یباسح هک شا یدج

؟ مراد شرب یاوخ یم -

باوج هک منزب فرح تشاذگیم هن منک شا حیلا مشچ هکاب مدید یم هن

مداد ناکت ار مرس طقف اراچان مهدب

؟ یدیمهف ینک ماگن ای هشب زاب تامشچ هگا حتلا هب یاو یلو مراد -ربیم

ات منک مخ ار مرس مدرک یعس تشادرب ار شتسد ووا مداد ناکت رس هرابود

تشاذگ ما هناچ ریز تسد هک منیبب ار مسابل تیعضو و هدرک زاب مشچ

وت...! هن منیبب دیاب نم ونوا وترس باال ریگب -

! نیگنس یا هبرض ندروخ هب هیبش یزرل داتفا یتخس زرل هب منت

؟ ...هرآ نرازب تفعض هطقن ور تسد هراد حیلا هچ یدیمهف ؟! هیچ -
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یمن تینابصع زا ًاعقاو ای دوبن اضرریما ای مدآ نیا مدنام تباث هدز کوش

یدرم چیه هب دش یمن اعقاو مه دیاش دهد یم ماجنا یراک هچ دیمهف

... درک دامتعا

اب ناهگان اما دوب مووه هب هیبش هک مدروآ رد ییادص هرابود ییاهر یارب

زا مبلق دیبوک دوب منهد یور هک شدوخ تسد یور مکحم شرگید تسد

ار دوب شچم یور هک متسد و مدرشف کلپ هدیسرت دش هدنک شیاج

تسینابصع دح زا شیب تفگیم ششرغ متشادرب

!! داین رد تادص ... سسسیه -

راوید هب مندب رانک ار متسد ود ره فک تخادنا مناج هب هک یبارطضا زا

شفرح رطاخ هب اما دنک میاهر دیاش مهد ماجنا دیوگیم هچ ره ات مدنابسچ

مسفن مدنامیم دشاب هدرک هیرگ تعاس نیدنچ هک یسک هب شدنت تکرح و

یمن مه ار شرکف یتح دروخ یم ناکت منت و دمآ یم باال هکت هکت هنیس رد

ار دوخ دناوتن هک دوش ینابصع ردقنیا مندیدنخ و مهاگن رطاخ هب مدرک

شا همه دیاش ؟ دزیم ار مدوخ وا لثم دوبن مناهد یور شتسد رگا دنک لر تنک

؟! دوب مرحم مه ؟!وا دشاب دب ردقنآ وا لثم تسناوت ...یم هدوب یزاسرهاظ

ات وتادص هن تقاتا وت یریم ووت مرادیمرب ومتسد !! اراس نک شوگ بوخ -

؟ یدیمهف ... منیبب وتهاگن هن مونشب حبص

درک رییغت شراتفر ردقنا ارچ ممهفن ..ات متسناوتیمن .. متساوخیمن .. دشیمن

دامتعا هناحول هداس هک یسک زاب رگا دوش مامت دب مه زاب رگا یتح موریمن
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؟ دوب هناهب لا !؟بند دشاب ندیدنخ رطاخب منک یمن رواب ... مشاب نم هدرک

تالیف؟ یارب یتصرف لا بند

مشاب هدرک هابتشا ردقنا دوشیم متخانشیم هک دوبن ییاضرریما نیا

.... مهزاب و

تفگ دنت مداد ناکت فرط ود ارهب مرس

؟ یدیمهفن -

ات مدز دوب مناهد یور هک شتسد یور هاتوک و مارآ تسد اب متخادنا رسباال

دراد شرب

؟ مرادرب ومتسد یاوخیم وت وتادص مونشن مگیم -

مدرک نییاپ ارباال مرس هرابود دونشیم طقف و دنیبب دناوت یمن هک مدوب الیل

حاالاا!! تقاتا وت یریم ! همتفگ نم هک نوا شهار -

هک یوا هرابرد مدرک زاب مشچ هتخادنا ارباال مرس اما دیرپ ماباال هناش

اما مدوب هدرک ار منک...تالمش رارف مناوت یمن تسا هدرک ریگرد ار مساسحا

هدش سیخ دوب مضغب نتسکش لصاح هک یکشا کمن زا میاه مژه متسناوتن

دوب

۲۶۰_ تراپ _ همادا #
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وا زا بشید بش فصن یتح یرگید نامز ره زا رتشیب ..... مدیسرت وا زا

رارف طقف لبق لثم متساوخیمن مشاب نئمطم متساوخ یم یلو ... مدیسرت

نم اب یتقو تسیلا ح هچ رد مدیمهف یم دیاب مدید یم ار شتروص دیاب منک

رارف وساهلا مسرتب رابره زابو مشکب بقع سرت زا مناوت یمن دنز یم فرح

نم اب ارچ ممهفب دیاب مسرب اجنیا مااتهب هدرک لمحت یدایز راشف منک

ما؟ هدوب همعط ما؟ هدروخ بیرف مه وزاب تسیعقاو درک راتفر روطنیا

!؟ متسه شفعض هطقن تفگن

دنارپ ارباال شیاهوربا هدرک درگ ار شیاهمشچ ما هتفرگ من نامشچ ندید

هدرک لوه و نارگن تفرگ باق ار متروص تسد ود ره اب تشادرب ار شتسد

تفگ متروص یوت

!! اااراس دش؟... یچ -

توکس #دس_

۲۶۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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و مدیسرت نم دوب تسرد مسدح مدیشک یا هدوسآ و قیمع مد رایتخا یب

شراتفر درکیمن رکف درک یم تالیف هدرک یخوش مفعض هطقن اب تشاد وا

! تسنادیم ار میاهفعض هک ؟وا دهدب مرازآ

کشا هب میاهمشچ هرابود هک مدرک ار تالمش مامت مداد تروق ور مضغب

متفگ شنارگن تروص هب هریخ دنیشنن

مدیسرت -ت...رت...

مکحم مدناسرت هتشاد مهگن شیپ یا هقیقد هک یدنمتردق یاهتسد نامه اب

مدنابسچ شا هنیس هب

!! دیشخبب ... دیشخبب ... یااو -

وا رگا یتح دوش بوخ اتحملا مدزیم فرح دیاب اما دیزرل یم میادص

دشیم تحاران

منیبب ...ب... یتشازیم .. دیاب -

دیشخبب ... ...هرآ هرآ -

ونم.. ... مشخب ..ب... ماوخیمن -

!! هزرلیم هراد تادص ... منوزوسن هرابود ... مورآ ... ششیه -

مشخب ... یمن -ن...

هب تسد کی دشاب دنلب مقه قه و تسکش مضغب دشن اما مدرک ار تالمش

شا  همزمز یادص درک یم شزاون ار مرمک رگید تسد واب مدرشف شا هنیس

دنک ممارآ تشاد یعس مدینش یم مشوگ رانک ار
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.... مورآ ... مورآ ... نکن وراک نیا نم ...اب اراس نکن وراک نیا نم -اب

... ادخب متشادن تیراک ..... هریگیم تسفن سرتن -

... نکن مدوخ ی هدنمرش ونم ... شاب مورآ زادنن رد مدوخ اب ونم -

متساوخیمن ... هشب یروطنیا متساوخ یمن تدوخ نوج ناج؟هب اراس -

... مورآ ... مورآ شیه .... یسرتب دقنا مدرکیمن رکف ... منک تتیذا

تفگ یا هراچیب یادص اب دنام هجیتن یب درک تالش هچره یتقو

مورآ طقف ؟ هبوخ منک یم نم یگ یم وت یراکره حاال ایب یاوخیم ال صا -

! شاب

منک شرود مدوخ زا مدرک یعس مامت یدرمان اب مقه قه نایم

!! ...االن...ورب ورب -

! منک تلو منوتیمن هک حتلا نیا !اب نیا زج ...هب تفرعم یب ِیتنعل -

؟ وگب هگید زیچ ؟هی هاوخب هگید زیچ ؟...هی مرب یروطچ

مداد شله یمک مدوب یبصع مدوب ندش مارآ ردحلا ششوغآ رد هکنیا زا

دروخن ناکت اما

! هشیمن نیا هن! ...نیا اادخب مدیمهفن ... اراس مریمن -

تفگ مدزیم نم هک یروز زا کالهف

ادخب ... مرب منوت یمن ... وگب هگید زیچ هی نم نوج ... اراس هگید زیچ -هی

مشیم هنووید مرب ! مرادن وشنوج !! منوت یمن

مدرک نهلا
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!! ...نک...االناا شخسف ور... هغیص -

مهگن مکحم هدنابسچ شدوخ هب تسد ود اب تشادرب مرمک شزاون زا تسد

تشاد

مرب منوتیمن مگیم ... دموا رانک تاهاب هشیمن ال !...صا یدرمان یلیخ وت اباب -

! یمهفب ومنوبز منک تراکیچ ااه!؟... هریگ ملد ینیبیم ...! خسف یگیم

!! دایمن رب مزا ... هشیمن ... منوتیمن

دنک مکحم ار میاج ات درک رتشیب ار شیاهتسد راشف هدیشک یقیمع سفن

نیمه هب یلو یشب مورآ ات منک یم ربص دقنا نک! هیرگ نک! شلو ال صا -

!؟ منک تادیپ ات مدیشک یچ ینودیم هچ ...وت مریمن ... منکیمن تلو یگداس

... مدیدنخ شندوب دُغ نیا زا هیرگ نایم

!! ااهرتشیب وت روز شرخآ دایم تشوخ دش... ...حاال ناهآ -

مدز شگنچ هداتفا شا هقی ناج هب

دوبن ...حملااالن...نیا دوب ...هگا تسین ... تسین -

! مدرک طلغ نم ...اباب نزن غیج ... یگیم وت یچره .. هشاب هشاب -

دوخ رورغ زا تسد مندرک مارآ یارب هکنیا زا مقه قه اما مدرک توکس

؟ شلد اب دنکیم هچ دورب دیاب یتقو دش رتشیب دوب هدیشک

هدرک لمحت زور دنچ نیا رد راشف هچ ره دیشک لوط یتعاس مندش مارآ

مارآ یمک راب ره مدرک خیلا اجکی مورب دهد یمن هزاجا مدید یتقو ار مدوب

مشوغآ رد توکس رد طقف دشیم دنلب مقه قه هرابود یدرد یروآدای اب مدش

و دیسوب یم ار ما یناشیپ ار میاهوم ار مرس یهاگ رهزا دوب هدیشک
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دیشکیم شتآ هب رتدب ار ملد هک تفگ یم یدیشخبب

مدیسرت یمن و مدشیم هدیسوب نارماک اضرریما شوغآ رد دشیمن مرواب

هتفرگ ششوغآ رد هک یشمارآ رطاخ هب متسناد یم مه مدوخ مدرکیمن رارف

نما تسا مهوَت ای مسرت یم موش نئمطم هدادماات لوط ار مندوب اجنآ ما

شیاه هسوب ارچ ؟ سرت و یلد ود نآ زا دعب مه منک؟نآ یم یخلا ای تسا

اما دوب رت طاتحم شلوا هک ییاه  هسوب ؟ درادن یدب سح ارچ ؟ دهدیمن مرازآ

یارب تصرف نیا زا راگنا مهوا دیسوب یم رت مکحم و رتاورپ یب هرذ هرذ

رواب تساوخیم درک یم هدافتسا شدوخ نداد ناشن و نم هب ندش کیدزن

وا هب منت ندیبسچ زا هرهلد نآ سرت نآ دب سح نآ ارچ دهد یمن مرازآ منک

ما هنوگ هب شیوزاب هنهرب تسوپ راب نیلوا یارب حاالهک مه ؟نآ متشادن ار

؟! تسا هدیبسچ

دوب هدنام اج هب منت یور هیرگ یاه هزرل سپ طقف و مدوب هدش مارآ الً ماک

یمداد مناکت هدارا یب هک

-و..مل...نک!

! هشب تحار ملا یخ نک ربص مکی -

مکحم نانچمه دیشکن بقع هرذیا مه زاب نامز تشذگ اب اما اردز شفرح

رد هتسشن مدنابسچ راوید هب هک اجنامه ار تدم نیا مامت دوب هتشاد مهگن

شنت راصح الرد ماک هدرک مخ مندب فرط ود ار شیاهوناز مدوب ششوغآ

شیاهوزاب هب یراشف هک مشکب بقع مدرک یعس هرابود دوب هتشاد مهگن

تفگ مارآ ینحل و نییاپ ییادص اب دروآ
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مکی نکن متیذا یچ؟ نم یدش مورآ ...وت هگید نک ربص ...!! ایتفرعم یب -

هک!؟ دش هدنک شاج زا مبلق ! نومب هگید

۲۶۱_ تراپ _ همادا #

زا هک یزرل دوب شا هنیس هب مرس شیاهاپ نیب هتسشن راوید هب هیکت اب

دنامن ناهنپ شمشچ زا تشذگ منت زا شفرح

؟ ینک راکیچ متفگ هگم حاال!! بخ -

تفگ میاهمشچ هب هاگن اب درک ادج شا هنیس ارزا مرس هک تشذگ یقیاقد

؟ هشاب تحار ملا ؟یخ یبوخ -االن

هدش کشخ ندب یتخس هب هک یلا حرد متفرگ وا زا مشچ هداد ناکت ار مرس

متسیاب مه نم درک کمک داد یم ناکت ار شا

نک! ماگن هن نزب فرح نک...هن حاالتالیف مناخ هشاب -

توکس #دس_

۲۶۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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دیشک ار متسد یدنت هکاب متفر زیم تمس هب

! منک یم عمج نم باوخب ورب ؟ایب اجک -

زیم ندرک عمج هب عورش انتعا ویب مدیشک ار متسد هتخادنا ارباال مرس

رطاخب مدیشک تشپ زا هک مداتسیا کنیس رانک هک اهفرظ نتسش یارب مدرک

عیرس مدیخرچ یهاتوک نیه اب هدرک لوه میولهپ هب شتسد سامت

تفگ نارگن هتفرگ ارباال شیاهتسد

! بقع یایب متساوخ متشادن تیراک ... مورآ یه -

هک دیخرچ یم شنارگن تروص رد مهاگن مسرتیم ردقنا زونه یهاگ ارچ

تفگ

هتشذگ نم زا وسیلا نس ... دایم مباوخ یلیخ حبص رازب هگید ور انیا -

! مشک یمن هگید نیدروآ راشف مهب ماهرپ نوا وتو یباسح زورما

داد ملُه ولج هب هدرک ضوع ار نامیاج تکرح کی اب هتفرگ ار میوزاب

! ینکیم هاگن هگید ورب -
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شعمج ات تفر یم سابل هقی تمس هب متسد رابکی مدروخ یم هک یناکت ره

ندرک نهپ ردحلا لا یخیب دش لخاد مرس تشپ مدش هک قاتا دراو منک

هدیخرچ متمس هب شرس مدرک شهاگن مخا اب هدش خیم هک دوب کشت

مدای ار شیپ یتعاس تساوخ یم راگنا هک یثیبخ دنخبل دشاب فقوتم

تفگ دروایب

!االمن یدرکن شوگ مشیم تداع دب متفگ ...بقالمه وتهاگن نوا نک عمج -

! هشاب تحار ملا یخ یشاب مکیدزن ماوخ یم مباوخ یمن نوریب حتلا نیا اب

هب متسد هرابود هک راب ره مدیشک کشت یور یا هفحلم هدرک کمک فرح یب

شندرک ناهنپ رد یعس هک ار شگنر مک دنخبل تفر مسابل ی هقی تمس

ال صا هک یتیمولظم اب مدرک شراثن هرغیا مشچ هداتسیا مدید یم تشاد

تفگ دمآ یمن وا هب

؟ هیچ -

متفگ هدرک تراسج متشاد هرهلد شنایب وزا متشادن یبوخ سح هک نآ اب

؟ دیدرک باختنا وسابل نیا دمع -زا

دیشک یتحار سفن

!! یدش الل کوش زا مدرک رکف !! رکش ور ادخ ... شیخآ -

مداد همادا هریخما هاگن هب

... یلو هتسیمیاو یلکش نیا متسنودیمن ... ریخن -

هدید شهاگن رد هرابود تنطیش قرب مدرک شهاگن رظتنم هدرک گنت مشچ
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یمدش

؟! یلو -

! هشیم هدیزرو تاتسد یشوپب دایز هلا... حاب یلو -

یسابل هدرک زاب ار دمک اترد مدش در شرانک زا یصرح دیدنخ ادص یب

با وربا یدج هتشاذگ دمک رد یور تسد دیشک ولج ار شدوخ مرادرب بسانم

داد ال

هشاب تنت نیمه راذب ... هدرس بشما ... باوخب ورب -

مدرک شهاگن مخا اب طقف

! مشچ وگب ورب مگیم ... نکن هاگن -

تخت تمس هب مینک اوعد هرابود متساوخیمن مدیشک یقیمع سفن کالهف

هک مدوب هتسخ ردقنیا مدنلب یاهوم نتفاب زا دعب متسشن وا هب تشپ متفر

مدش شوهیب تشلا هبب مرس ندیسر ضحم هب

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

یم یعس ردقچ ره دوب هدیچیپ منت هرود یزیچ مدرک یم یگفخ ساسحا

هیکت ندش هکابخیلا مدز یخرچ میاج رد متسناوت یمن منک شیادج مدرک

مجنرآ و رمک رد یدب درد تسا هدمآ مرس هب یگشیمه زاببالی مدیمهف مهاگ

مدرک یعس هدرک نتفگ هاریب دبو هب عورش دش دنلب مخآ یادص و تسشن

دوب هدرک ریگ منت ریز راگنا اما منک زاب ار تسا هدیچیپ مرود هک ییوتپ
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؟ ااهر ... هگید وش ...زاب -هاَا

هک مدوب هنیسما هب هدرک ریگ یاهتسد اب متروص یور زا وتپ ندیشک ردحلا

ندرک لغب هب شروز اهر متشاذگ تخت یور هدرک مدنلب هدمآ کمک هب یتسد

مدرک لوه دیسر یمن نم

؟ یتسه یک ...! نکن نک... ملو -

رانک هک متروص یور زا دش یم رت لش هظحل ره وتپ هک دوب ردتالش یتسد

نتشاد هگن روز زا هک ردحیلا اضرریما نادنخ و داش تروص ریوصت تفر

تفرگ رارق مدید یولج دوب هدش دوبک شا هدنخ

! نییه -

اب مدآ نیا مهدن شتسد هناهب هرابود و مشکب بقع ار مدوخ مدرک یعس

اما تسا دامتعا لباق هک تسا تسرد درک تباث شزورید یاهراک اهو فرح

هدافتسا دوخ عفن هب طیارش زا دناوتب هک نامز وره تسا درم کی مه وا

نم ی هتساوخ !هب دوش کیدزن نم وهب موش هدیشک شتمس اتهب یمدنک

ی هتساوخ یارب اما تسین هدننز و رابسوه شهاگن دراذگ یم مارتحا

ماوهار هداتفا ریگ هک ممهفب ینامز نم ات دگنج یم سوسحمان شدوخ

مشاب هتشادن ندمآ رانک زج یرگید

... منوتیم مدوخ -
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تفگ دوب هدش هتفرگ شا هدنخ نتشاد هگن زا هک ییادص اب

!! یدش نوغاد یتقو یلو ... هرآ -

بقع عیرس اما دنک کمک مدرک رکف منیشنب مدرک یعس مدش ادج هک وتپ زا

رد تمس هب هتفرگ هاگن دوز دز یوحم دنخبل نم هب یقارب هاگن واب دیشک

تفر

! تدیدج راکرس رتفد یایم نم اب زورما ! میراد راک یلک ایب دوز -

مهاگن اب تفرگ نم زا هک یجیگ هاگن و شا  هدمآ دنب هدنخ زا بجعتم

سح ما باالهنت یور ار وتپ یگنت هدوب دولآ باوخ زونه مدرک شلا بند

ندید زا اما منزب هناش هدرک زاب ار میاهوم ات مداتسیا هنیآ یولج مدرکیم

باال متشاذگ متروص یور تسد هتفگ یدنلب نیه رایتخا یب هنیآ رد مدوخ

داد!! متسد راک سابل نآ هرخ

توکس #دس_

۲۶۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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متفگ هاریب دبو ندیرخ سابل رد شا هقیلس نیا و اهر هب مه زاب

وتپ ینیگنس نامه هک دوب هدیبسچ مندرگ هب ًابیرقت مسابل هقیی فرط کی

کیدزن شداشگ هبل هدش هدیشک ولج هب تشپ زا شرگید فرط تشاد ار

و باالهنت فرط کی ًامامت و دوب هدرک ریگ باالهنتما یگتسجرب ریز و مجنرآ

هزاجا شگنت نیتسآ رس هک رکش ار ادخ دوب هتشاذگ شیامن ارهب مریز سابل

دیایب نوریب متسد دوب هدادن

یور ار متسد سابل ندرک بترم اب متفگ یدنلب یاو هدمآ دورف تخت یور

غاد منت مامت دوب هدش غاد و هتفرگ رگ تلا جخ زا متروص متشاذگ متروص

دش.. یتحاضف بجع زاب دوب

هکاب دوب هدش وربور نم زا یریوصت هچ اب حبص !!....رس اضرریما هراچیب

یاج هب دوب هدید هک یا هنحص ؟ دوبن توافتم اعقاو وا تخیرگ تعرس نآ

نم؟! تاساسحا نتسناد دوب هچ شلیلد درک؟! شنازیرگ شنتشاد هگن

اتحاالهک مدرک لوغشم ار مدوخ موش مارآ ات مشکب قیمع سفن مدرک یعس

تسا هدش هچ دورب مرطاخ زا منک شنوریب ای هدرک رارف وا زا مناوتیمن رگید

ما هدرک عیاض ور مدوخ شمشچ یولج راب ره لثم و

یمن دوب هدز باتش و دنت متاکرح مدز هناش هدرک زاب ار میاهوم عیرس

اما متفر رد تمس وهب هدرک بترم ار تخت دنت دنت منک یم هچ متسناد

ابواو هنوگچ ؟! مورب نوریب ییور هچ دزاب مکشخ رد هب هدیسرن

؟ موش هبورور تسا هدید ارم حلا نآ رد هک شیاهمشچ

هب هنیسما دوبن قاتا رد اوه راگنا اما مدیشک یم دنلب و قیمع یاه سفن

هرجنپ تمس هب مدرک یمن سح ژنار یسکا اما دشیم نییاپ باالو تدش
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رس کنخ و هزات یاوه مداتسیا بقع هدرک شزاب هدرپ ندز رانک واب متفر

مشچ مدیشک یم سفن رت تحار درک رتهب ار حملا دروخ متروص هب هک حبص

تسد امتح ؟ دهد یم ناشن یلمعلا سکع هچ مندید اب مدرک رکف وا هب هتسب

دنک.. متیذا دناوتیم حاالهک درادیمنرب مرس زا

!! ادخ یااو -

شپت هب هنیس رد اباحم یب ار مبلق دروخ قاتا رد هب هک یا هبرض یادص

مدینش ار شیادص هک متشاذگ مبلق یور ار متسد تخادنا

وت؟ مایب اراس؟ -

نتفر نوریب تأرج هک مه مدوخ مراد شهگن رد تشپ هک متسناوت یمن

دوش دراو وا دوب رتهب سپ متشادن

هک یهاگن نآ ریوصت هب هدرک لوه ردقنآ مدوب هدرک ضوع ار سابل شاک

هلبی رد هب تشپ روطنامه مدرکن هدافتسا منامز زا هک مدرک رکف تفرگ

ردار ندش زاب یادص اما ایهن دیسر ششوگ هب مناد یمن هک متفگ یمارآ

یامرگ تسا نم هب ندش کیدزن ردحلا تفگ یم هک ییاه مدق و مدینش

مدرک سح مرس تشپ ًاقیقد ار شروضح

؟ ینک یم هاگن یچ -هب

اب مدیخرچ عیرس هتفگ  ینیه هدرک لوُه یکیدزن نآ هب شیادص ندینش اب

دیشک میوزاب یور تسد ومخا هتبلا و نارگن هاگن

! اامدز هیچ؟رد ... مورآ -
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دوب لا یخیب ردقنیا وا ارچ سپ منک شهاگن متسناوت یمن

! دوبن مساوح ...وح... دیشخبب -

تفگ یتقو دوب هرجنپ نوریب و مرس تشپ هب شهاگن

! هگنشق یراد قح -

واب تسا گنشق تفگ وا هک یزیچ ات مدرک هاگن ار نوریب هرابود و مدیخرچ

رپ طایح سوتپیلا کُا تخرد روداترود منیبب ار مدوب هدیدن ال صا حملا دوجو

هظحل دندیخرچ یم مه هرجنپ فارطا هک دوب کچوک و دیفس یاه هناورپ زا

مدش ییابیز نآ وحم یا

نم... لثم تسرد دندوب جیگ مه اه هناورپ هک راگنا

دوخ رد رایتخا ویب مدرک سح میولهپ هفرطود ار شیاهتسد راشف و امرگ

شا یناهگان سمل زا دید بشید هک وا منک رارف تساوخ یم ملد مدش عمج

نم! ناج زا تساوخیم هچ دنکیم شرارکت ارچ سپ مداتفا یزور هچ هب

! مراد حیلا هچ تسا هدید هک یزیچ زا دنیبیمن

؟ تمنیبب خرچب -

تسا هدش خرس تلا جخ زا متروص متسناد یم مدرکن شهاگن اما مدیخرچ

هدید نم زا هک یزیچ هنوگچ میایب رانک شندش کیدزن اب مناوت یمن زونه

منک؟ مضه ار تسا

تسد اب متساوخ مدرک سح ار میاهوم والهبالی هناش یور یزیچ تکرح

دیمهف یمن ووا دوبن بوخ حملا تفرگ ار مناتسد چم هک منزب شسپ

تشاد تنطیش شیادص
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هدرک ریگ تسابل هب امرفب ! تسا هرشح رپزا هنوخ نیا متفگ تهب -

دش زاب منابز هدیسرت دز هک یفرح زا

!! هکسوس یاو.. -

هیبش مدرک یم سح نآ یور ار یزیر ناکت هک دوب هناشما هب ًاقیقد شهاگن

دوب هناشما تسوپ هب وم دروخرب

! شمریگب راذب ... روخن نوکت -

هرجنپ رانک راوید هب هتشاذگ هنیسما یور تسد هک مدیشک غیج رایتخا یب

مدیبسچ

! تسابل وت هریم روخن نوکت مگیم -

کالً مدرشف مه یور کلپ هتسب ار میاهمشچ دش مه رد متروص سرت زا

مدادیم راشف نیمز یور دوب هدش ضبقنم هک ار میاهاپ دیرپ مرس زا تلا جخ

مدیشک دوخ تمس هب هدز گنچ ار شسابل رایتخا یب

! شریگب ادخوروت ... ااضرریما -

روخن نوکت ... هشاب هشاب -

مه وا دیاش درکن یراک اما تشذگ یا هظحل ددنخ یم شیادص مدرکیم سح

اب هدرک زاب مشچ ! دروآ اررد شیادص هدرم کسوس نآ هک بشید ، دسرتیم

متفگ سرت

؟ یسرت یم هنکن ... هگید شریگب -
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۲۶۳_ تراپ _ همادا #

دوب هتشاد هگن ما هناش کیدزن ار شتسد دش هریخ منامشچ هب

؟ هسریم نم هب یچ ... یلو -هن..

! شریگب ادخ ور ؟وت اضرریما ! نییه -

تفگ تنطیش رپ نحل نامه اب

هن! یگب وت ماوخ یم یزیچ هی نم شدعب حتلا هب یاو یلو هشاب -

یور رتشیب میاهتسد و متسب مشچ سرت زا دروخ هناشما هب هک شتسد

دش مامت ما هناشرس ندش روم روم سح و اهناکت نآ دش تشم شا هنیس

؟ شنیبب -

شتسد ریز زا مدرک یعس هدیشک یهاتوک غیج منک زاب مشچ هک نآ نودب

مورب رانک

ماوخیمن نک... ملو -

دروآ هنیسما هب یراشف

! شینیبب دیاب ... یرب مرازیمن نک زاب وتامشچ -

توکس #دس_
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۲۶۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تسوپ شیامرگ دوب هتسشن ما هنیس تخت هک دوب یتسد یور متسد ود ره

ولج هک شتسد هب مدرک زاب مشچ مارآ دنازوس یم ار هنیسما ششوپ نودب

شناتشگنا نایم یکچوک دیفس ی هناورپ مدش هریخ یمداد ناکت متروص

یم دوب هداد اج دوخ رد هک یتنطیش زا شیاهمشچ دزیم واپ تسد

هدرک نایامن ار شدیفس یاه نادند شا  هدمآ شک یتشوگ یاهبل و دیشخرد

هاگن هظحل نیا رد شقوش و روش و یمدنگ تسوپ و شیر هت نآ اب دوب

یور ما هدنام اج هاگن زا مناد یمن دوب یتخس راک شتروص زا نتفرگ

تفگ هک درک تشادرب هچ شتروص

! کسوس یتفگ تدوخ هرشح متفگ طقف نم هیچ؟ -

هرخ وباال دوب هدز ملوگ مدش شراک ی هجوتم هدمآرد تهب زا هزات شفرح اب

و مدرک زاب ار شسابل هب هدشما گنچ ناتسد مدوب هدناسرت هدرک تالیف

مدیشک غیج هدیبوک شا هنیس هب مکحم

! مدیسرت -

تفگ یسنجدب ی هدنخ اب

یدوب هتسب وتاشچ مه دوب هدش روک تقطن مه سرت ...زا منود یم -

دش تحار مارب ندرک ترپ وتساوح
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دنخبل دیمهف ار مهاگن یجیگ دوش ترپ مساوح تساوخ یم یزیچ هچ زا

تفگ شمارآ دزاب

! شور نکن موز نکن رکف منیب یم نم هک ییازیچ هب دقنا -

داد همادا مدش ریز هب رس هدش خرس یتروص اب

... شاب لا یخیب -

تفگ سنجدب

؟ موه منک... رکف انوا هب نم راذب -

هک ناکت اما دیزرل یم منت شهاگن ینیگنس زا دوش زاب مهار ات مداد شلوه

دش مه راکبلط دروخن

یچ؟ نم سپ ؟ اجک -

تسشن وا یاهوربا نیب مه یزیر مخا هک مدرک شهاگن مخا واب جیگ

؟ هریم تدای دعب ینک یم لوبق لوا راب ره ارچ -وت

متفگ دیدرت اب

؟! مدرک لوبق ویچ.. -

متخل یاه هناشرس یور ار شتسد ود ره هدرک اهر هرجنپ هبل ار هناورپ

مداد ارباال میاه هناش یمک هدارا یب هک تشاذگ

هن؟ یگب دیابن و ماوخ یم یزیچ هی نم هکنیا -

متفگ یناهآ

؟ نیتفگ غورد امش یلو... دوبن مساوح -
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دروآ کیدزن ار شتروص

هناورپ هگم ! هرشح متفگ متفگن غورد نم ! ًامود وت... هن امش !ً -واال

؟ تسین هرشح

دربیم تذل حملا ندید زا هک یهاگن نآ میوگب هکنیا یارب هلصوح ثمالیب

متفگ تسا بوخ وحملا دنکیم هابتشا

؟ نیاوخ یم یچ ... هشاب بخ -

تفگ مارآ و هدرمش هدرمش تنطیش اب دیدنخ

! ماوخ یم ور وت...وت هشیم هک مگب ماوخب وشلصا -

تدش ارهب اوه دوب نیه هیبش هک یهاتوک سفن اب مدیشک بقع ار مرس

تشذگ یم هک هظحل ره مدرک سبح هنیس اررد مسفن هدیشک هیر لخاد

دش رتگرزب شتروص یور دنخبل دروآ رتولج ار شرس دشیم رتروسج

...االن ینکب وتارکف اتوت یاوخب مه اتوت منک یم ربص ونیا ! بخ سرتن -

؟ ماوخ یم هگید زیچ هی

درکیم یعس و تسنادیم موشیم تیذا تسنادیم مشکیم تلا جخ تسنادیم

بقع دسریم شروز حاالهک دنک یروآدای تساجنیا ارچ دنک یروآدای بترم

متفگ عیرس مساوح ندرک ترپ یارب دشک یمن

یچ؟ -

دوب زجع رپزا ندرک هیرگ هیبش میادص

.. ماوخ یم -
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تفگ ناهگان دش هباجاج میاهمشچ نیب شهاگن

! هشیم نوماوعد زاب نک شلو -

درک زارد رد تمس ارهب شتسد و دیشک رانک

! مدشن نومیشپ ات ورب -ایب

دش نامیشپ تعرس نیا هب ارچ ؟ تساوخ یم یچ دوب هدز مکشخ

! هگید ورب -

تنطیش هکاب شفرح زا مروخب ناکت متسناوت یمن اما مورب متساوخ یم

هدنازرل شا  هتساوخ ارزا مندب و دوب هتفگ هناقداص میاهمشچ رد هریخ اما

!؟ یمندنک شتسس نتساوخ ردقنیا روطچ مدیمهف یمن مدوب هکوش دوب

شیاهمشچ هب مورب تشاذگ یمن شن یاال هتساوخ رطاخ هب مه ما یواکجنک

منزب ار مفرح ات مدرب راک ارهب متراسج مامت مدش هریخ

؟ وگب ؟... یاوخیم یچ -

هیبش تشاذگ میوزاب یور مفرط ود ار شناتسد هتشگرب شیاج رس هرابود

دوب هدش سخت هچب رسپ نامه

؟ یگیمن هن مگب -

اما مدوبن نئمطم شا هتساوخ زا هکنیا اب مداد تروق هرهلد اراب مقازب

دهاوخب یدب زیچ تسین رارق دوب هدنامهف نم هب ندوب وا رانک هبرجت

متخادنا هنباال یانعم هب مارآ ار مرس دوب نم حلا هب هشیمه شساوح

؟؟ لوق -

متفگ مارآ
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لوق -

تفگ یشوگرد و راو چپ چپ ییادص اب دروآ مشوگ کیدزن ار شرس

شا هسوسو ... منک سمل و درک سمل هناورپ نوا هک ییاج نومه ماوخ یم -

! هنکیم مفخ هراد

رد هک شیادص و مرگ سفن زا متسب ار میاهمشچ هتخیر ملد شا  یکیدزن زا

یمن درک یم هچ ره مبلق هراچیب مدیزرل هدش رومروم متسوپ تسشن مشوگ

دوش جراخ هنیسما زا تسناوت

منک؟ تلغب منک؟ شسمل هشیم -حاال...

رد راب نیدنچ هک ییوا تسد اب مه نآ مندرک لغب ماو هناشرس سمل رگم

زیربل شدوجو رد یتسرد و تقادص مدرکیم سح و دوب هدیشک مشوغآ

رد ما هناش یور شتسد یتقو منک تفلا خم هک تشاد یلا کشا هچ تسا

ارهب هناشما یدیفس بترم ماو هدیشوپ هک یسابل اب مه ؟نآ دوب تکرح

ما هدیشک شخر

ارهب مرس هداد رازآ ار مدوخ اما متشاد مسرت تشگرب زا یدب سح هکنیا اب

ندیدنخ رطاخب ار شسفن مرگ یاوه موجه هدرک نییاپ هلبباالو یانعم

هب هک یراشف ارزا نیا دش رتکیدزن مدرک سح مندرگ و شوگ تسوپ یور

مدیمهف یم شنت بوخ یوب و دمآ مندب

۲۶۴_ تراپ _ همادا #
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هک ییاج اررد مسابل هقی شرگید تسد و تسشن میولهپ یور یتسد

باال رگید مسفن تفرگ ار میوزاب هدیشک نییاپ هناش زا دوب هتسشن هناورپ

ار میاهمشچ دش هدنک شیاج زا مبلق تخیر یم ورف بترم ملد دمآ یمن

یمن اما مشاب مارآ مدرک یم یعس دوب شتاکرح هب مساوح مامت مدوب هتسب

شسپ متساوخ یم مدوجو ی همه اب مدش نامیشپ دیزرلیم منت مامت دش

مدرکیم هچ درک یم یور شیپ مندرک لغب اب رگا دوب درم کی مه ...وا منزب

... تشادن یمامت متقامح مدرک دامتعا رکف یب مه زاب ارچ

هب یقرب شتکرح هک مدش رود مدوب هک ییاج زا یا هظحل مراکفا رطاخب

تردق ات مدرک جک ار مرس دشو عمج میاه هناش رایتخا یب درک لصو منت

دنامهف نم هب شسفن یامرگ اب ندوب هارمه هک طوبرم و مرگ وضع نآ لا صتا

متسوپ هب ششیر وهت اهبل راشف اب اما منک مک ار دشاب شتسد دناوت یمن

!! دیدنخ یم هدش معنام

... دیسوب یم دوبن سمل

و ناجیه زا مسفن نم درک...و رارکت درک... رارکت درک... رارکت ار شا  هسوب

هک یناکت ره موش شعنام ات منک عمج ار مدوخ متسناوت یمن دمآ دنب هرهلد

شیر وهت ربز تسوپ رتشیب لا صتا یمدش مداد یم مندرگ رسو و هناش هب

هزرل هب هک مندرگ رد شتروص نتفر ورف هناشماو هب شیاهبل و تروص راد

...اما متخانش یمن هک یگنگ سح و دادیم مه مکلقلق دیاش متخادنا یم

دوب هتفرگ ار مدوجو مامت فعض
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توکس #دس_

۲۶۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

نآ زا هدشن دنلب میادص ات متفرگ نادند ارهب میاهبل هدرشف راوید ارهب مندب

ار ووا مشکن غیج دوب هدش گنگ شریواصت هظحل نیا رد هک اهیروآدای

!! منکن نارگن زاب هرابود

ح شا یکیدزن زا یتقو مدوب مراتفر زا شتشادرب نارگن ، شلا ح نارگن ارچ

!؟ دوب دب ردقنیا ملا

دوب هتشاد مهگن مرمک یور ار شتسد هکنیا اب دوب هدش ضبقنم مندب

هک میاهتسد هب موشن ولو نیمز یور هدشن مخ ات مدرک مکحم ار میاهوناز

مدرک شیادص سامتلا واب مدروآ یفیعض راشف دوب هدش هرگ نامیاهندب نیب

دورب بقع هدرک شفقوتم ات

!! افطل ... ااضرریما -

هک یسح اما متشادن ار مدوب هدرک لمحت رابجا بقالًهب هک دب سح نآ

مه دوبن نشور ملد اب شفیلکت هک دوب یگنگ سح دوبن مه بوخ متشاد

! تسشن ملد رد یبوخ زیچ ومه مدرزآ

سح رپزا قاتشم و قارب نامشچ نآ واب تفر بقع هدیشک تسد هک ینامز

سح زا یا هظحل مدوجو مامت مدیسرتن رگید درک مهاگن هریخ نتساوخ
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دش رپ مرش

شاک دناشن ملد هب یرتدب سرت و نادجو باذع شهاگن قایتشا نآ

ردقنیا شاک ! مشاب وا رانک مناوت یمن تسنادیم شاک ! میوگب متسناوتیم

!و دورن نیب زا شندوب درم هب مرواب شا یهاگآ نامز دشات یمن کیدزن

دروآ میوزاب هب یراشف هک مدوب ریز هب رس دوشن رت تخس شیارب نتفر نامز

دیسرپ تسا نارگن مدرک سح هک ینحل اب

؟ اراس یبوخ -

نآ زا هک شلا ح قوش و روش تسا هداتفا قافتا حاالهک متساوخ یمن

ارچ منادیمن هک تشاد یدب تین رگا یتح مربب نیب ارزا دزیم نوریب اهمشچ

!؟ منکن مه رکف نآ هب مناوتیمن مرادن رواب هکنیا اب

منویدم وا هب دبا هکات یا هبیرغ تسا هبیرغ درم کی طقف وا مرظن زا یهاگ

تشاذگ ما هناچ ریز تسد مداد ناکت ار مرس شتروص هب ندرک هاگن نودب

؟ مدرک تتیذا ؟ ینکیمن ماگن -

مرمک تشپ تسد دوب نارگن زونه اما دز دنخبل متفگ یتلا جخ ورپ مارآ هنی

مزیرگب دیسرتیم راگنا درک متیاده جورخ تمس هب هتشاذگ

یم و یدرک خی ایهن؟! هنییاپ تراشف ممهفیمن ... روخب یزیچ هی میرب -ایب

! مدرکن تیذا یگیم وطچ ! یزرل



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

*********

ریخا زور دنچ نیا تاقافتا هب مساوح مامت اما مدرک یم هاگن اه نابایخ هب

مدیسر اجنیا هب روطچ دش؟! هچ دوب نونک ات حبص زورما صوصخلا یلع

میادیپ تساوخ یم هک وا یولج اوق مامت اب متساوخ یم هک نم

هچ نم طسو نیا دوش یم رتکیدزن هظحل هظحل هدمآ روطچ ! متسیاب دنک

؟؟ مدوب هراک

هنامرتحم طقف باوج رد نم و تسوا اب متیلوئسم تفگ ینفلت هک زور نآ

نم هب یمدق مراذگیمن هک مدوب نئمطم دیمهف مه اهر ار مسرت مدرک شدر

اجنیا حاال سپ دنک هدافتسا ءوس تیمرحم نآ زا دهاوخب وای دوش کیدزن

ار مزیچ همه ًانلع حاال هک درک میادیپ اهنت ؟!هن منک یم هچ حلا نیا رد

متسه وا نارگن رگا نم هتفه کی تشذگ اب طقف مه نآ تسا هتفرگ تسدب

یبآدرگ نیا زا یتقو مراد خاالقوا زا هک یتخانش اب ارچ ؟! مدزن شسپ ارچ

؟! منک یمن شرود اجنیا زا مربخ اب دنک یم قرغ نآ اررد شدوخ دراد هک

رارق ؟حاالهک دنامب رتشیب یزور دنچ دهاوخ یم ملد هک تسیهاوخدوخ

و دشاب یمک طقف ... یمک رگا دوشیم هچ منئمطم شنتفر وزا دشابن تسا

ارزا ونآ دوب توافتم هک مشاب یدرم رانک هاتوک ردقچره زور دنچ یارب نم

دنچره مسرتب دیابن وا زا هک ما هدیمهف ما.. هدیمهف شندید ی هظحل نیلوا

هک ینامز و درک مکمک تخانش یمن ارم هک ینامز یتح تسا هبیرغ

هک ینامز وزا تسناد یم ما یگدنز و نم لوئسم ار دوخ مدوب شراتسرپ

دوب رکف واب هدیجنس شراتفر و تاکرح تسوا ناسنجمه زا مسرت دیمهف

منک رواب مناوتیمن ار مقاتا رد حبص زورما قافتا هک یروط مارآ و طاتحم

؟ دوب ؟!وا مدوب نم اعقاو
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رگا ! یمندنک اهر ار هقیما نادجو باذع ما هتشاد شهگن مدوخ رانک هکنیا زا

رانک متساوخیم ماهرپ تساوخرد رطاخ ارهب زور دنچ نیا یتح دنادب

هناخ هب نتفر یاج هب حبص زورما هکنیا دنک؟ یم هچ مراد شهگن مدوخ

ار شا ینهذ هلغشم و دسرب ماهرپ لکشم هب تسناوت یم شردام و یلع

!؟ تسناوتن اما دنک فرطرب

یمدنک ما یهارمه تفگ هتفرگ هک یجاب اب میدش جراخ هناخ زا هک ینامز زا

منک راک وا رانک نآ یاج هب دیاب اما یمدنک لح ار یلع لکشم اوعد نودب و

مااتهب هداد شبیرف هکنیا دای هب هظحل وره مهد رییغت ار حملا مدرک یعس

هاگن شنادنخ تروص واتهب تشادن یا هدیاف اما متفین دورن ناتسرامیب

مدروآ یم دای هب مدرکیم

یلع یومع اب یریگرد هب رجنم مدرک یم رکف دوب... یتمعن بجع شندمآ

سیلا هد هک یدرم نآ ندید واب تفرگ تسد اررد زیچ همه نانچ اما دوش

هب تساوخ هک یتقو هک درک دروخرب مارتحا اب دوب رتگرزب شدوخ زا

یومع دننک تبحص مه اب ایرث و یلع و نم روضح نودب و دننیشنب تبحص

تفریذپ یتفلا خم نیرتکچوک نودب یلع

۲۶۵_ تراپ _ همادا #

ییومع و شدوخ تروص یور دنخبل نآ متسناد یمن دش جراخ قاتا زا یتقو
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فرح اهنت ایرث اتوااب میورب دیاب تفگ هک یتقو !اما تسیچ یارب یلع

هک دنک باجم ار وا هتسناوت دمحم اقآ مدرک رکف میربب دوخ اراب یلع و دنزب

واو زا ساهلا هک ایرث یگدنز یارب تسیرطخ گنز نیا و تسین یدب مدآ

تسا هتخیرگ ناشیاه  تمهت رطاخ هب ناشیداوناخ

هب هک درک منوریب هناخ زا دایرف و داد واب مدناسرت بش نآ هک ینم رظن زا

دوبن تسرد ال صا داهنشیپ نیا ، دوبن یدامتعا دروم مدآ وا مداتفا گرم حلا

شرطاخب یهاگ هک شا ینارماک تیدج و مخا اب اما موش عنام مدرک یعس

ابوا یلع هارمه هدرک دامتعا وا هب هک تساوخ دشیم مهفن نابز بیجع

مورب

توکس #دس_

۲۶۶_ تراپ #

متفریذپ اما مرادرب یلع یومع دمحم اقآ زا متسناوتیمن هک یمخا رپ هاگن اب

ندروخ و کراپ هب نتفر و اهنابایخ رد نتشگ یلک هکاب تعاس ود زا دعب

طیحم میتشگرب هدنارذگ تقو وا هب ایرث یگدنز ی هرابرد حیضوت و ینتسب

... تسا هتسشن رتسکاخ هب هزات هک دوب یناشفشتآ هب هیبش ایرث ی هناخ

اه هدروخ کتک هب هیبش هدنامرد هرهچیا اب دمحم اقآ دوب زاب طایح برد

هب نیگمشخ یتروص اب ایرث یلو دوب هتسشن نیمز یور طایح ی هشوگ

سکعرب ال ماک مدرک یم رکف هک یزیچ راگنا درکیم شهاگن هدز هیکت راوید
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درکیم مهاگن مخا واب رادانعم اضرریما هک دوب هداتفا قافتا

تسد شورف ردحلا هک هدشما تسود نابایخ رد یلع اب مدوب هتفگ وا هب

دمآ و تفر اهنآ اب هدش انشآ مه شردام اب مک ومک دوب شردام یاهزود

روز هب دهاوخیم هک هدیسر هار زا ییومع سلا هد زا دعب حاال ما هدرک

شدوخ ایرث دهدیمن هزاجا و دشاب رتگرزب یلع یارب دنک لر تنک ار ناشیگدنز

ندرک گرزب یارب ییاهنت رد سلا یاهلا س هک وا دشاب شدوخ یگدنز لوئسم

دصق و دهاوخیم دودحم ار تسا هدرک تالش هنادنموربآ یگدنز و شرسپ

دنک شدوخ شریذپ هب روبجم ار وا دایرف و داد و مخت و مخا روز هب دراد

هاگتسد مدو رد ایرث یارب راک سابل تخود راک ندرک ادیپ میاهفرح نایم رد

ناهنپ و هتفگن وا هب نونک هکات ییاهزیچ مامت ات متفرگ روتکاف ار ما یردپ

ونآ تسناد یمن ار نیا مه دمحم اقآ هک رکش ار ادخ و دورن ول ما هدرک

مه نآ شردارب ی هویب یگدنز طسو ما یناهگان روضح رطاخ هب طقف بش

اب شکَش رطاخ ارهب دروخرب نیرتدب و دوب کوکشم یلع سامت کی اب طقف

مدیمهفیم ار شهاگن عون ندش ضوع اضرریما روضح هکاب تشاد نم

هیبش نشخ لوا هاگن ورد تخس و تفس مدآ نآ مروصت سکع حاالهب

جورخ ماگنه درک یمن ریس اجنیا هتفرگ تسد اررد شتک اه هدروخ تسکش

تفگ اضرریما هب ور هناخ زا

! هنکیمن مباسح یچیه ... یلو یدیشک تمحز -

منزب فرح وابوا مسرپب ایرث زا دشن تصرف یتح دش هچ مدیمهفن

نتفگ واب داد لوه هناخ لخاد ارهب یلع اضرریما

دینک رکف رتشیب -
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تسب ردار جورخ زا دعب و دیشک ار متسد ایرث هب ور

رانک دمحم !! دوبن تسرد دش یمن اما دش یم نییاپ باالو منهذ رد یراکفا

و هدمآ زاساهلا دعب یلع ی هدنام بذع نسباالو یومع تفرگ یمن رارق ایرث

؟ دهاوخ یم ار ایرث

رکف قرغ هدرک زکرمت دشیم شخپ شنیشام متسیس زا هک یگنهآ یادص اب

نیشام راوس هک ینامز زا دوب یگدننار ردحلا یبسانم تعرس ووااب مدوب

ورد مدرک ولج بقع ار گنهآ دنچ مخا اب طقف دزن فرح هملکیا میدش

نیا باختنا زا مدرکیم سح تشاذگ رارکت رود یور ار شباختنا تیاهن

دنک یم مهاگن هدیخرچ متمس هب یهاگ رهزا هک دراد یصاخ روظنم گنهآ

مدرک یهجوت یب وا هب هداد گنهآ نتم ارهب ما هجوت مامت اما

یب بت شنونج و قشع همیگدنز یاجک وت یاج ینودب دیاب ینوج مورآ

همین هفصن هن اما یشاب ماوخ یم شنوما

منکیم رکف هرهم هب رس زار هی وت یامشچ تامشچ وت مریگ تامشچ وت مریخ

هرهظ زا دعب باوخ لثم هنیریش ترکف هبسچیم تِب

؟ سرپب ندرک رکف همهنیا یاج هب مرظن -هب

مدش گنهآ یادص ندش مک هجوتم هزات شیادص ندینش اب

یچ؟ -
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مرازب مه ور زاب وماشچ وت رکف یب منوتب نک رکف منوج هب تدرد

داد ولج ارهب شهاگن هدز ما یناشیپ هب تشگنا اب دیدنخ شا هریخ هاگن

! نوریب زیرب ینک یم نییاپ وتباال نیا یراد هک ینیا -

!! تسین تسرد ! منودیمن -

؟ تسین تسرد ارچ -

! هرادن یطبر نم الًهب صا نوچ ... نوچ بخ -

؟ یدرکیم راکیچ اوعد نوا طسو بش نوا سپ ! ًادج -

تشاد رکذت شنحل

نوشاوعد شنامام و شومع هک تفرگ سامت یلع .. مدرک لوه طقف نم -

هنیا هلئسم متسنودیم هگا متفر مدش اپ رکف یب منم تسین مه یسک هدش

هک...

دز یدنخزوپ

دش! نم عفن هب بُخ یلو ... هدوب یرکف یب تراک ینودیم هبوخ -

اب نک مرت قشاع متسه هک نیا زا متسب ومامشچ متسد ور مبلق

نک مرت قشاع ینوتیم روج ره ینوبز نیریش ینوبرهم

مدرک شهاگن وکالهف یمشچ ریز هدنادرگ مشچ مرس ندناخرچ نودب
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هب بش نوا !؟مه مگیم دب هگم ...! اانکن ماگن یروجنوا تاشچ نوا اب -زاب

! یشیم مدنمراک یراد مهاالنهک شدعب مه دش نم عفن

وک دنلب سفن هدرشف مه یور کلپ دنزیم راج ار شا یزوریپ راب ره هکنیا زا

درک دنلب ار شندیدنخ یادص هک مدیشک یا الهف

اهسابل ونآ دیشک نوریب تولخ طایح زا ارم هک زورید زا منک یم ساسحا

یلماک درم یاج هب تسا هدرک رییغت ال ماک دیدنخ تدش نآ هب هدید منت ار

تیعقوم رظتنم هک یناطیش ناوجرسپ اب شمتخانشیم نآ هب ینامز هک

شبقارم دیاب هظحل وره متسه وربور تسا ندرک تنطیش یارب بسانم

تسکش وا هرابود ار توکس مشاب

تسین مسب ور وت مزاب ار وت نم مراد یه منونج تسم منوج هب تدرد

تسین مسق وت نوج هب یکشیه وت زج منوخ و بلق وت منوج هب تدرد

دشیم هدینش یتخس هب هک یدح رد درک مک ار یقیسوم یادص

؟ دوب هتفگ تهب یچ -

؟! یک -

؟ دوب هتفگ تهب یچ دمحم ی هرابرد ... ایرث -

متفگ هک ییانومه ... یچیه -

؟ هدرک رارف نوا تسد زا دوب هتفگن -
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یچ! -

توکس #دس_

۲۶۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هتفگ نم هب طقف ایرث دروخ اج یا هظحل هک متفگ یتریح و بجعت نانچ اب

شرهش زا شرسمه اب هارمه دنا هدز وا هب هک ییاوران یاهتمهت رطاخ هب دوب

هدرک رارف

؟ ینود یمن یچیه یتقو یدرکیم راکیچ طسو نوا -وت

تفگ یهاتوک ثکم اب

تسد ...زا شرسمه هناب اجنیا هدموا شرسمه توف زا دعب موناخ ایرث -

! هدوب رادراب شردارب زا یتقو منوا هدرک رارف مدمحم اقآ نیمه

دیشک یدنلب فوووپ مدرکیم شهاگن هدش داشگ یاهمشچ اب

ترفاسم هریم ... ایرث یراگتساوخ هرب هتساوخیم شردارب زا لبق راگنا -

یچیه سک چیه هب منوا هدوب شردارب دزمان ایرث هدرگیمرب یتقو یلو یراک

! هدرگیم وشلیاسو شرسپ ندوب بذع زا نارگن ردام هک یتقو ...ات هگیمن
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یاجب ... بخ و هنکیم ادیپ هدب ایرث هب هدرکن تصرف تقو چیه هک یا همان

شنهذ هب یچ وره شا هویب و رادراب سورع غارس هریم شرسپ زا لا وس

زا رتشیب ...االمن هشیم دیدپان ایرث مه دعب زور دنچ هرایم نوبز هب هسریم

راگنا یلو شنومیشپ ردام مه شدوخ مه هتبلا هدرگیم شلا بند سهلا هدزاود

مشدوخ اب هنیبب وردام نوا تسین رضاح یتح و هدمویمن هاتوک یا هرذ ایرث

!! هراد گنج رس ... راگنا هک

تسکش وا هرابود ار توکس

؟ میروخب اجنومه میرب ای رتفد میرب میروخب راهان ترظن -هب

متفگ مراکفا رطاخ هب شباوج یاجب

؟ تسین مهم ایرث رظن ینعی ! داوخیمن یتقو ندرک هلیپ شهب ارچ -

دش لفق متروص یور شراد انعم هاگن

هیچ؟ -

شادیپ حاالهک هدرگیم شلا بند هراد هرمع !هی یسرپیم هک یدشن قشاع -

! هدروآ تقاط یروطچ مدنوم ... هنک شلو یگداس نیمه هب هدرک

درک همزمز هدمآ نییاپ شیادص

منکب شارب یراکی دیاب ... دنوسر نونج هب ونم شهام هی زا رتشیب -

مدیسرپ ساوح یب

؟ ایرث یارب -

تفگ راکبلط و یدج هدرک مخا

دنچ ! نیا دش نم عضو هک یدش تسود ایرث نومه !!اب دمحم یارب ریخن -
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شهب شیزومآ دب نیا رطاخب مایب حاال مدوب اوه ور هتفه

؟ مینک راکیچ وراهان ؟ یتفگن .....!! مدب مشوختسد

دوب صخشم راب وره دوب هدروآ مدای هب یراب دنچ هک یرارف زا هدز تلا جخ

وا هب ندز فرح ی هزاجا ایرث لثم هک دنکیم شا یبصع شا یروآدای ردقچ

متفگ ریز هب رس ما هدادن

؟ دیرادن یا هگید راک -

درک گنت مشچ

! نیمه .. مرتفد یایم نم !وتاب یرب رد شریز زا ینوتب نکن مشرکف یتح -

طقف هک مشاب هدرک یراک و شمزادنایب ماهرپ اب شرارق دای هب متساوخ یم

متفگ یمارآ ی هشاب درک تشادرب یرگید روط اما مشابن ماهرپ فرط

دیبوک نامرف یور تسد واب درک دایز هرابود ار گنهآ یادص

!؟ میروخ یم راهان اجنومه سپ دش... نیا -

***********

توکس #دس_

۲۶۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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( اضرریما )

متسد رانک یلدنص یور منک یگدننار نییاپ تعرس واب مارآ مدرک یم یعس

شیاهمشچ دوب هدرک عمج شمکش یوت ار شیاهاپ هتفر ورف نآ رد هتسشن

دوب هتسب

ملد دنکن رکف و دشابن بذعم هکنیا یارب رتفد رد شا  یراک لوا زور ناونع هب

ءوس وا زا یرگید زیچ یارب شطیارش زا مهاوخ یم ای تسا هتخوس شیارب

شوهیب ردحلا یگتسخ وحاالزا متفرگ تخس وا هب یباسح منک هدافتسا

هب یهاگن هدرک زاب مشچ یهاگ رهزا دراد یم هگن ار شدوخ اما تسا ندش

قاتا و هناخ هب لبق لثم زاب دشیم شاک تساجک دنادب ات دزادنا یم نوریب

ما! هداد تسد زا هناقمحا وا رانک ار ییاهزور هچ دمآ یم مدوخ

و تفگ ناتسرامیب رد شراک یغولش و نتفر زا ناساس هک زور دنچ نیا رد

مدرک یعس تسا هتشاد هگن شدوخ رانک روز ارهب اهر مدیمهف ماهرپ طسوت

هچ ره هتفر شغارس هب تفگ ناساس هک ینامز نایاپ اتاب موش کیدزن وا هب

مسرپب ار تسیمهم یاهزیچ راگنا و منادیمن اراس هرابرد هک

ماهرپ یزاب هایس فطل هب دنک منوریب تساوخ یم اراس یتقو رکش ار ادخ

هکنیا دمآ مراکب وا هب ندش کیدزن یارب هک مدرک فشک ار یزیچ و متشگرب

نآ لثم رگید نم اب شراتفر دوش یم لوه وای تسا نم راتفر نارگن یتقو
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هکنیا نودب دش کیدزن وا هب دوشیم تسین شیاه نتفگ نارماک یاقآ

دنادیم ماو هتفگ ... مشکب ششوغآ هب هدرک یخوش مناوتیم یتح ... دسرتب

یمن ملمعلا سکع رطاخب نارگن اما دوشیم تیذا و تسیدمع میاهراتفر

دزیرگ

مراد هگن ار ما هدنخ شمدید هک کراولش و تفاب نآ اب متسناوتن هکنیا

ماهرپ لثم درک یعس یتح داد ار مباوج تلا جخ نودب دش فشک نیا ثعاب

اب مهاوخب ات درک دایز ار متراسج اما دشن قفوم هک دنک ما ینابصع

اب شندیشک شوغآ هب دش شا  هجیتن و موش کیدزن وا هب مه شندناسرت

مدرک باختنا شیارب مدوخ هک یسابل

یمن مه ار شرکف یتح اما دوشن بذعم ات منکن شهاگن مدرک یعس هکنآ اب

مقاتشم شندیشک شوغآ هب یارب ردقنیا شلا نودب سابل نآ ندیشوپ مدرک

شفعض هطقن یور تسد و هدش کیدزن وا هب رتشیب تالیف دصق هب هک دنک

اتابح دوب شزرا اب یلیخ نآ هب مارتحا مدوخ یارب هک یزیچ مه نآ مراذگب

مه زاب اما دنک کرد دنک یم تام شیک شهاگن و ادص هکاب ارم حلا شلا

هک متسردان راک رطاخ هب نم زا ًاعقاو هک یلد اب مدش تام و شیک مدوخ

هک ییادص و هاگن و دیسرت مدوب نامیشپ ودب مداد شماجنا رکف نودب

تفرگ نم زا یقیاقد

شفعض هطقن هب ندروآ راشف هک زور دنچ نیا رد متاهابتشا ی همه اب هکنیا

هن تشاد شمارآ ییایند میارب درک یمن رارف نم زا رگید دوب همه زا رتدب

فرح شسابل هرابرد هداد شتلا جخ اهراب هکنیا دوجو هکاب درکن رارف اهنت

مه زاب شمدیسوب ندرک سمل یاجب و مدز شلوگ حبص زورما یتح و مدز

ار متساوخرد دش ثعاب مشطع هک دش هچ مدیمهفن مدوخ هک یزیچ دیسرتن
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منک شا یلمع یتح و هدز فرح شا هرابرد و منک عاالم

ثعاب ما یکیدزن رد یرتخد دوجو هک دسرب ینامز مدرک یمن ار شرکف یتح

هک ینامز زا مشاب شندیسوب و ندیشک شوغآ هب قاتشم ردقنیا دوش

هک یدییات اب مه نآ منک یم سح شکلا م امامت ار مدوخ ما هدرک شسمل

متفرگ وا زا شا یگدنز رد یسک ندوبن رطاخب

سح شمراد مرانک یتقو ما... هتشادن زگره ار مریگیم وا زا هک یبان سح

تسود و فیرظ ... تسیگدنز دوخ ...وا مراد اجکی ار زیچ همه منک یم

... مراد تسود ار دریگ یم مارآ و دوش یم مگ هک مشوغآ ...رد ینتشاد

بشید راب نیلوا یارب هک مراد تسود ار شراد جوم و دنلب یکشم یاهوم

... مدوب شندش هتفاب دهاش

هطقن هک تسوا تفارظ منک راتفر طایتحا اب مدرک یعس زور دنچ نیا

ی همروس گنر شوخ و تشرد یاهمشچ ...نآ شا  یابیز ... تسا هدش مفعض

هدش جیگ یکدوک هب هیبش دزادنا یم باال یتقو هک یتشپ رپ یاهوربا ... شا

و کچوک یاهبل نآ زا هک ییادص دنک... یم رت هزماب ار شا هنارتخد ی هرهچ

دنک یم بجعت هک ینامز ای شا  یگدیرپ گنر رد هک شگنر خرس ی هتسجرب

ردقچ ... تسا هدرب ار ملد دیآ یم نوریب دوش یم رت ینتساوخ بیجع

اما مراد تسود هناقشاع شراتفر دننام ار شرهاظ منامهفب وا هب مقاتشم

تسا هتفرگ نم ارزا دروم نیا رد ندز فرح هزاجا شتیساسح
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ءزج هب زج هک مشاب هدش شا  هناوید ردقنیا زور دنچ نیا رد دوش یمن مرواب

ات اما دوب هدیزرل ملد ادتبا نامه زا دوب ماهرپ اب قح مشاب ارزارب شتروص

دوب هدشن ابیز ردقنیا مساسحا شمتفریذپن

رادادص ناهگان دوب هدرک لوغشم ار منهذ یگدننار نیح رد هک ییاهرکف زا

ی هناوید هک خیلا ماهرپ یاج تسا هدرک هچ نم اب رتخد نیا مدیدنخ

! دنک مجرخ یقشاع

دش؟ یچ ... نیییه -

دیمهف دش یم شیاه مشچ زا درک یم مهاگن هریخ هتخادنا نییاپ ار شیاهاپ

تسا هدرک هراپ ار شترچ هدنخما یادص و هدزیم ترچ هک

؟ دوب باوخ ... دیشخبب -

؟ هدش یزیچ ... منک رکف -

میدیسر وشاپ -هن..

شیاهاپ و درشف یلدنص ارهب شرمک داد ژ اسام ار شزمرق نامشچ تسد اب

دش جراخ شیولگ زا یمووه داد شک ار
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؟ یدش هتسخ یلیخ -

دز یدنخزوپ

! اادیدیشک یراگیب مزا ؟ تسین مولعم -

مدیدنخ دنلب یادص اب

زا دیاب یراگیب یگیم نیا هب هک هیروطچ نم ندیشک یراگیب ینودیمن زونه -

!! یمهفیم یدوز هب تسین مهم مه یسرپن .... یسرپب اهر

تسشن فاص عیرس

یچ! ینعی -

مریگب ماش مرب نم ات نیچب و زیم باال ورب حاالم یمهفیم یدوزب هک متفگ -

مدینش ار شا یبل ریز ی همزمز اما دش هدایپ عیرس مدرک فقوتم ار نیشام

گرزب نارماک مشچ -

راک طیحم رد یخاالمق هرابرد اهر بقالاب ینعی داد نم هب هک یتبسن

مقاتا رد هک ینامز الف خرب رتفد رد زورما نیمه یارب تسا هدرک تبحص

و نوچ یب دیدیم شناراکمه زا هک ییاه هاگن دوجو اب متفگ یم هچره دوب

دنامیم مقاتا رد هتفریذپ ارچ

اب متشگرب و هتفرگ اذغ ناروتسر نیرتکیدزن زا دنامن اهنت دایز هک نیا یارب

تمس هب دادن باوج اما مشاب هدرک ارعاالم مروضح ات مدرک شیادص دورو

بجعتم دوب هدش هدیچ رفن کی یارب هک یزیم ندید وزا متفر هناخزپشآ

رد هب هک یذغاک مدیسر هک قاتا رد تشپ مورب قاتا هب هک مدیخرچ

درک بلج ار ما هجوت دوب هدنابسچ
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دینوتب ادرف ات مباوخب دیرازب ما هتسخ یلیخ ناج شون تسا هدامآ زیم )

( سیئر بانج ریخب بش ... دیشکب یراگیب مزا

و مدز رد هب یمارآ ی هبرض متشاذگ مبیج یوت هدنک رد یور ارزا ذغاک

هداد شقاتا هب دورو یارب شدوخ بقال هک یا هزاجا اب دنام باوج یب نوچ

مه ار دوب مباوخ یاج هک یکشت متفر ولج مدق دنچ مدرک زاب مارآ ردار دوب

طقف دوب هدیباوخ تخت یور هدیچیپ شدوخ رود الً ماک ار وتپ هتخادنا

روطچ دوب هتفر ورف وتپ رد شتروص مامت دوب مولعم شیاهوم زا یتمسق

؟ دیشک یم سفن

و رتابیز باوخ رد شموصعم تروص مدز رانک مارآ ار وتپ هدرب تسد

یسح و هظحل نیا رد دوب اهاالنزاب مشچ نیا رگا دوب هدش رت ینتساوخ

هدیسوب مارآ طایتحا اراب شا یناشیپ مدرم یم شیارب کش یب مراد هک

مخ هرابود هدرک تراسج تشاذگن شا هنوگ قرب اما مورب متساوخ مداتسیا

اب مبلق مدرک فاص رمک یتخس هب مدیسوب رت وطالین ار شا هنوگ و مدش

هک یسح زا دوب هتفرگ شیپ اررد ما هنیس زا جورخ هار هسوب نیمه

تعرس هب هدرک تشم ار مناتسد مدرکیم لمحت دیاب ارحاالحاالاه شراشف

مدش جراخ قاتا زا

میارب ومه دوب هتشاذگ زاب وا هب یکیدزن یارب ار متسد مه اراس ندوب اهنت

وا زا هاگن متسناوت یمن و دوب منامشچ یولج ًامامت هک دوب هدش تخس

تفرگ یم هلصاف ووا مریگب
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متک بیج زا عیرس مدیسر هک اجنآ هب دمآ یم هناخزپشآ زا ما یشوگ یادص

باوج عیرس اهر مان ندید اب هدیشک نوریب مدوب هتخادنا یلدنص یور هک

حیضوت هکاب دوب هتفرگ سامت مرهظ سامت باوج یارب االً متحا مداد

ماهرپ فطل هب شیب ومکو دوب هداتفا قافتا اهزور نیا هک ییاهزیچ

دنک هدامآ شیارب ار ردام ومه مسرپب ار شرظن مه متساوخ تسنادیم

-سالم

؟ داماد اقآ یروطچ مدوخ شاداد -سالم

مدیدنخ

؟ هابور ای یریش -

! متسین مریش ریش بخ یلو مشاب هابور نم هشیم هگم -

مدیسرپ یدج

دش! یچ ارچ؟ -

نامام هک یتشادن عقوت مدش هکوش مدوب هدینش ماهرپ زا یکَمَک هی هک نم -

؟! هشن هکوش

دش؟ یچ بخ -

وسلا نس نیا اب تفگ مراذب شراک رس ماوخ یم درک رکف شلوا یچیه -

و یتفگ وت دیمهف هک شدعب یلو هربیم روگ هب وشوزرآ شنوج زا رود وت

ی هغیص هک یرایب کردم شارب شلبق دیاب مگب تهب تفگ یباوج رظتنم

تارب یراک تساوه ور مدرم رتخد یگدنز ات تفگ یدرک خسف ور اراس

! ینک جاودزا یاوخب اعقاو و هشابن تملیف هگا هتبلا هنکیمن
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توکس #دس_

۲۷۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

!؟ اااهر -

؟ ینزیم داد ارچ هیچ؟ -

اما مدروآ نییاپ ار میادص دش یروآدای میارب اراس ندوب باوخ شباوج اب

متفگ یکاش

؟ تساراس مروظنم یتفگن شهب هگم -

هک ییاراس لا بند هدرکیم رکف زورید نم...ات شاداد ساماگ ساماگ -

... یلو ... مگب متسنوت یمن هک یا هعفد هی شینوزچب

متفگ هدرک لوه

یچ؟ -

! تتسد زا میشیم تحار میراد ! ماامت و یدش قشاع متفگ .. یلو -

دشاب هدینش فرط نآ زا مه ماهرپ دنلب ی هدنخ یادص دیدنخ دنلب یادص اب

متفگ رشت

؟ااه؟ متسین هنوخ نم یتقو هنکیم راکیچ اجنوا نوا -

! هنک رواب نامام ات متفرگ کمک یک زا شرخآ یدرک رکف ؟ اضرریما -هع...



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

تشاذگ مطرش هی هتبلا دز فرح شاهاب ماهرپ یلک

مدوب نم دنلب یادص نآ اب ماهرپ تبحص یور

تبدا ! نونجم یراگتساوخ هرب تارب هک مشاب یضار تزا دیاب نم هتفگ -

! دعب یشب مدآ منک

وشطرش یلو ینزب فرح شدوخ اب تفگ نامام شاداد ...! ماهرپ .. سیه -

مگیم تهب

یچ حاال بخ ... یمهفب وشنهد هزم متساوخ طقف منزیم فرح هک ونوا -

؟ تفگ

! هیضار نوا هشب نئمطم دیاب هنزب فرح اراس اب شلبق دیاب تفگ -

متفگ یبصع

؟ مگیم غورد نم ینعی یچ... ینعی -

هنووید هدوب وتاب همولعم گنشق مینومدوخ یلو ... منودیمن هگید ونوا -

؟ هتفرگ زاگ وشلک خاالتق؟رخ نیا اب منوا ... هشب تنز داوخیم هک هدش

نیا هک هدوب اجنوا رونوج نیا زور ره هنکن ؟ امدوبن زور ود نیبب ... ااهر -

؟ تندز فرح لدم هدش

تشپ ایچ ینودب هگا سرب وشباسح شیدید یتفگ هک هنیمه اقیقد -

!! نیییه ... ترس

دش مگ ماهرپ داد رد اهر غیج یادص

؟ شاداد یروطچ .... وررپ ویشوگ نم هدب -

متفگ یدج
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؟ ینک یم یطلغ هچ اجنوا ...وت درد وشاداد -

ی هدامآ متخپ ونامام مه مدرک رپ وتاج مه مدموا داوخب تلد مه یلیخ -

! ناج داهرف ینک لو هگید ور اراس ینوتیمن هک !وت ندش ورس

زورما نمض ...رد تشک شیپ کمک نزن ونم بآریز وت تدوخ نوج هرآ -

!! دوب هبنشراهچ

تفگ لا یخیب

؟ منکراکیچ دوب هک دوب -

!! ماااهرپ -

! مدوب یلا عبانج لطعم رهظ گنل ات یدموین تدوخ هیچ؟ -

ربص هکنیا هن ینک شلح هبنشراهچ ات دوب رارق !وت رشب یراد ور یلیخ -

؟ تاباب غارس مایب نم هک هبنشراهچ ات ینک

تفگ مدیمهفن ار شا یعقاو سح هک ینحل اب

! شغارس ورب ادرف هدشن یروط -حاالهک

متفگ راودیدهت

؟ اامریم ماهرپ -

! بخ ورب -

!! یکُا ... هشاب -

تفگ منک عطق متساوخ ات

..؟ ررییما -
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تشاد بارطضا شیادص

هیچ؟ -

؟ هشاب ربب... تدوخ اب ماراس یتفر هگا -

؟ ااارچ -

یروطنیمه -

؟ ماهرپ هدش یچ -

... هفیعض یلیخ رتخد نیا یراذن شاهنت هنوخ ...وت ینعی مگیم ... یچیه -

!! نیمه

ات نوتنوخ ورب وشاپ االمن منک یم تتسرد حبص ...! یگیم تسار هک -وت

! منک تهل اجنوا مدموین هدموین باال مور نوا

و دورب دیاب تسنادیم ماهرپ مدرک عطق ار سامت هدادن یرگید فرح هزاجا

نامز زونه درک تحار ار ملا یخ تسناد یم و دوب هتفگ ردام هب اهر هک نیمه

متشاد ار اراس و مدوخ هرابرد نداد حیضوت ابواو ندز فرح یارب یفاک

و اهر یارب نتسناد اجنیمه یمدشات نشور مدوخ یارب ییاهزیچ دیاب لوا

هتفگ اهر هب ًاعقاو مدرکیمن رکف تشاذگ یم ماهرپ رگا هتبلا دوب یفاک ردام

تفگ چیه هک درکن بجعت هرذیا دینش یتقو اهر مدرک یم هابتشا اما دشاب

تسا هدوب رظتنم

نیا هب هن مسانشیم نم هک یماهرپ نیا منکب دیاب هچ شدوخ اب منادیمن

ابوا یتسردان راتفر دهاوخیم ملد اعقاو مدوخ هن دیآ یم فرح هب یگداس

هک دنادیم ار نیا مه شدوخ اال متحا مورب شردپ غارس و مشاب هتشاد
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یتقو مدادیم تصرف وا هب دیابن مه ار زور دنچ نیمه ! ورب دیوگیم

ار شردپ وا موش ناساس نماد هب تسد دیاب مه زاب دنکیمن یراک متسنادیم

! دسانشیم نم زا رتهب

**********

شا هناحبص ندروخ وردحلا هدرک لا غشا ار زیم تشپ میوربور یلدنص

و نیگمشخ و یبصع ی هرهچ دشواب رادیب باوخ زا هک یا هظحل زا دوب

مشچ بترم هدرک توکس دش وربور شبشید ندروخن ماش رطاخ هب مرشت

دیدزد یم

توکس #دس_

۲۷۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تساوخرب هداد لُه ار یلدنص شا  همقل نیرخآ ندروخ اب

؟ اجک -

دوخ یور هب اما دروخ اج هک متفگ دنلب یمک ییادص و نحل نیرت یدج اب

درواین
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مشب هدامآ مریم -

دش؟ مومت تندروخ هناحبص هگم -

مدش ریس هلب... -

متفگ شا  هناحبص باقشب و زیم هب هراشا اب

تنوحبص باقشب هک ینیگنس یدروخ بشید هک یماش رطاخ هب هنکن -

!؟ هرپ زونه

دیسرپ لا وس نداد باوج یاجب

؟ دیتسه ینابصع ... دقنا ارچ -

مدش مخ ولج هب یمک

؟ یدید وتدوخ یور و گنر یدش اپ حبص ؟ مشابن -

تسشن شتسد ناتشگنا اب یزاب اب

! تساذغ زا رتمهم نم یارب باوخ .. بخ -

مدیبوک زیم یور ار متسد

تارب اذغ دقنا یتفویم سپ یترز یتقو ینک یم دوخیب -

! دوب تبظاوم دیاب اه هچب لثم ِماهرپ اب قح ًاعقاو راگنا ... هتیمها یب

درکیم مهاگن بجعت اب هریخ هریخ

! ورب دعب نک خیلا وتباقشب نوا ....!! انکن ماگن یروجنوا -زاب

فرح نحل و دنلب یادص زا شا هدش ناریح و بجعتم هاگن هب تیمها یب
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وا یارب نم زورما هک یا هناحبص هب طقف مداد همادا ندروخ هب مندز

هب ندرک هاگن نودب درک هاگن دوب شرگید یاهزور ربارب ود ًابیرقت و متشاذگ

متفگ شتروص

یریمن نوشیروخن ات ندرک هاگن هن هندروخ هساو انوا -

درب ارباال شیادص ناهگان هتساوخرب برض هب دش یبصع منداد روتسد زا

... یروطنیا هک ما هچب نم هگم -

نیه هدیرپ باال شیاه هناش هک لبق رتزا مکحم اما مدیبوک زیم یور هرابود

دنک راتفر درک منوریب هک لبق ی هعفد لثم تساوخیم تفگ یمارآ

هچب هک همولعم شاب تدوخ بظاوم منومهفب تهب دیاب نس نیا وت یتقو -

یراگیب نوج هک روخب نیشب نم باصعا یور نتفر یاج یا!حاالمهب

! یشاب هتشاد ندیشک

ناشن دوخ زا ندروخ یارب یتکرح چیه اما تسشن للعت اب زیم هب هریخ

مداد شبیرف هکنآ اب دوب هداد نم ارهب شندرک سمل هزاجا هک زورید زا دادن

یتح دز یم فرح رتمک دوب هدش رت مارآ دوب هدرک رییغت نامیودره راتفر

یم حاالهک یتح هک دوب هتفر ورف شدوخ ردالک هرابود درکیم مهاگن رتمک

دهد یمن ار مباوج تسا راجفنا هب ور ممهف

شا هرابرد نتسناد و ندز فرح ناهاوخ رتشیب مدوب هدش رتروسج اما نم

و دوب هتخاب گنر یمک متشاد ابوا دروخرب رد نآ زا لبق هک یربص ... مدوب

همه هناکلا ...م مروایب رد رس شزیچ همه زا رتدوز هچ ره متساوخ یم

م ًامامت رگید وا زورید زا نم رظن زا متسناد یم طوبرم مدوخ ارهب شزیچ
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رطاخب اما منامهفب وا ارهب نیا متسناوت یمن مه نآ زا رتهب دوب نم لا

سح مراتفر رطاخب دیاش مدرک رکف هک مدش نارگن ردقنآ شا هرابود توکس

درک لمع سکع هب تسرد مدید یتقو !؟ تسا هدرک ادیپ نم هب تبسن یدب

خاالقو اب مدرک یعس لبق زا رتشیب یتح دریگ یم هلصاف نانچمه و

دنکن رکف ات منامهفب وا هب مدوخ یارب ار شتیمها دنت یمک هدش مراتفر

تسوا زا هدافتساوس مدصق

هگا اما متسین یروبص مدآ ...نم اراس یروخب ندرک هاگن یاج هب رتهب -

هشب خیلا باقشب نوا ات منیشیب رظتنم اجنیمه بش ات منوت یم ماوخب

تفگ یسمتلم نحل اب اما تسا هدش یصاع و یرفک تفگ یم شتروص

! مدروخ مدوخ هزادنا نم !! بخ دوب دایز یلیخ نم یارب -

مدرک شهاگن رکفتم

!! منیبب وشاپ -

؟ ارچ -

؟ هرتشیب ای هتسد فک هزادنا اعقاو منیبب وتزادنا نوا ماوخ یم -

داد ناکت یلدنص یور ار شندب هلمجما هکاب دوب ندش دنلب ردحلا

نکن متیذا -هع...

داد له ار باقشب تسد اب

مرادن اج هگید هشیمن هک یروز مروخ یمن هگید نم -
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متخادنا باال هناش

هشب خیلا تباقشب ات منیشیم اجنیا دقنا منم روخن -

؟ دیریمن راکرس هگم -

اب هتشاذگ رانک دوب هدش خیلا هک ار مباقشب متشاذگ باوج یب ار شلا وس

ولج ار وا هناحبص باقشب و مدرک لا غشا ار شا یرانک یلدنص ندش اجباج

شساوح مه دوب رتهب متفرگ شیوربور ار متسد هتفرگ یکچوک همقل مدیشک

تسد اررد همقل درک مهاگن مریگب ار سملا دنچ باوج ومه منک ترپ ار

مداد ناکت

! هگید ریگب -

مدیسرپ هتشاذگ شتسد اررد نآ دنک ضارتعا تساوخ ات

اراس؟ سهتلا دنچ اقیقد -وت

داد باوج اما درک بجعت ملا وس زا

۲۳ یدوز هب -

متفرگ یرگید همقل

؟ یراهب دلوتم -

تشاذگ شناهد اررد همقل و داد ناکت ار شرس

؟ هرتگرزب وت زا سلا دنچ ناساس -

؟ وطچ زا۱۰سلا... رتمک -

مدیسرپ یروطنیمه یچیه -
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مدز یکمشچ

؟ مووه باال هرب مه دروم رد نومتاع طاال مکی ماوخ یم -

و نتفرگ همقل هب تخود مشچ زیم هب رکفتم یزیر مخا واب هدرک توکس

دوشن وطالین شتوکس ات مداد همادا ندز فرح

؟ یرادن یا هگید ردارب و رهاوخ -

ناماس و رحس ... ردارب هی رهاوخ ...هی مراد -

توکس #دس_

۲۷۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دوب هتفرگ هابتشا نم اب بش نآ هک یسک مدرب یپ هزات ناماس مان ندینش زا

متفگ شتروص هب هریخ دوب هک

؟ یدیم باوج مسرپب یزیچ -هی

رتابیز دیسر یم رظن هب رتگرزب شتروص باق زورما درک مهاگن هدناخرچ رس

عمج شرس تشپ ار همه هتفاب ار شیاهوم دوب هدش رتابرلد هتبلا دص و

تشم منکن شزاب و دورن شتمس هب هکنیا یارب ار متسد اهراب هک دوب هدرک

زج هک رکش ار ادخ طقف دنادیم ادخ منکب دیاب هچ تیعضو نیا اب مدرک
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تروص نآ واب مدرکیمن سح وا ارزا بوخ یوب نآ ما یکیدزن نامز

ربارب نیدنچ مراک هک دوبن شدوخ هب دح زا شیب ندیسر لها شیابیز

دشیم میخو حملا هدش تخس

دش نییاپ باال شیولگ بیس تسشن شیاهوربا نیب یزیر هرگ

؟ یچ -

متفگ مخا اب دوب باقشب هب مهاگن هک ردحیلا

؟ ناجک انوا ؟ دینک یم یگدنز هداوناخ زا ادج ناساس وتو ارچ -

فرح زا تفگ یم هک یمارآ یادص واب دنادرگرب باقشب ارهب شتسد همقل

تفگ تسین یضار شا هرابرد ندز

۹ ارچ ناساس منودیمن .... زونه ...نم میردپ ی هنوخ ننک یم یگدنز ... جرک -

! تفر شیپ سلا

مدیسرپ هرابود ثکم یمک و ریخات اب

منوا راگنا مدز فرح هک ناساس ؟اب اجنیا یدموا ارچ تدوخ یچ؟ تدوخ -

؟ یدش ادج ارچ وت تسنودیمن

هب هک شردارب تریغ هرابرد رت تحار مناوتب ات متفرگ شتروص زا مشچ

منزب فرح دوب هدمآ شوج هب نم روضح رطاخ

وهب یدوب نم راتسرپ دیمهف یتقو تخیر مهب ردقچ یدید یم دیاب -

؟ نیدیدن ور هگیدمه ۹سهلا ًاعقاو امش ؟ یدش ممرحم ... شرطاخ
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داد باوج هلصوح ویب عیرس

مشاب لقتسم متساوخیم طقف منم .... میدیدن -هن.

شیاجرس ندیشک واب متفرگ ار شتسد چم رابنیا دورب هک تساوخرب هرابود

ار وت هک تسیل ال قتسا هچ نیا میوگب تساوخ یم ملد یلیخ مدنادرگ شرب

هدشیا؟اما تیمرحم هب رضاح راک یارب و تسا هدناشک اوزنا و ییاهنت هب

نکمم هک ییوا و رگید رادناج یاوعد کی اب تسیواسم شنتفگ متسناد یم

ریز زا تصرف رس دیاب ار نیا دنک باجح و دریگب دراگ میوربور هرابود تسا

مدیشک یم ناساس نابز

؟ یریم اجک مینزیم فرح میراد ! منیبب نیشب -

شناهد رد روز ارهب یگرزب ی همقل وج ندرک ضوع رطاخ هب نم و تسشن

مدناپچ

! هگید روخب -

تسد متفرگ مشچ اما دش غاد متسوپ شیاهبل اب میاهتشگنا دروخرب زا

هدنخ یادص ما هدرک داجیا روز هب هک یریوصت ات دوب هتشاذگ شناهد یولج

یمدمآ نوریب یموهفمان یاهادص شناهد زا دنکن دنلب ار ما

؟ ننک یم راکیچ تردارب و رهاوخ نوا -حاال

تسا ریگرد گرزب همقل نآ اب زونه مدید مدرک هک شهاگن دادن باوج
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کیلش یادص دهدب شتروق روز هب درک یم یعس و دوب هدش خرس شتروص

تفر اوه هب ما هدنخ

! یروخب دیاب یروطنیا ... هنیا شتسرد ... ناهآ -

شنداد تروق هب قفوم نآ کمک هکاب متشاذگ شتسد یولج ار ییاچ ناویل

تفرگ یقیمع مد تشاذگ زیم یور ار ناویل دشات

.. مدش هفخ ! هگرزب دقنا نم نهد هگم ؟ نیا هنووید -

دش رتزاب دما یم نوریب نآ زا هدنخ یادص زونه هک میاهبل نیب یاضف

! مدب دای تهب متساوخ -

تفگ یکاش

؟ ویچ -

یم تعاس ود دوب کیچوک تاه  همقل دقنا یدادیم هنوحبص نم هب تقو -ره

دایز مدرک یم رکف یلو دوب منشگ زونه شرخآ ماهتقو یلیخ مشب ریس دشات

ارب دیاب هک یا همقل ی هزادنا دش المز هگا هگید !...االن یشیم تیذا مدروخ

! ینودیم ویریگب نم

دوب هدنام جاو و جاه

!! اعقاو -

؟ یچ -

؟ دیدنوم یم هنشگ -
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نایم مدنخن دوب هدش نارگن ًاعقاو هک شموصعم هرهچ نآ ندید اب متسناوتن

متفگ دمهفن ار شلیلد ات منکن شهاگن مدرک یعس هک یا هدنخ

ردقچ منومهفب تهب زور هی شرخآ مدوب هدرک دهع مدوخ ...اب اعقاو ... هرآ -

!! یداد یگنشگ مهب و یدرک مجنکش

دش رتشیب شتریح و یجیگ

؟ دیتفگن عقوم نومه ارچ ... بخ ... بخ -

ثمالً وت امود دز؟ فرح دش یم تمخَا نَمِی نوا وتاب هب هگم -واالً

... یدرکن هجوت متفگ راب هی ًاموس ؟ یدرکیم تقد دیابن تدوخ یدوب راتسرپ

! هشب خیلا مصرح هک یروخیم یراد هار ات ینیشیم شناربج حاالمهب

روز هب ندز زاگ اب هتفرگ تسد هکاب متفرگ شناهد یولج یرگید گرزب همقل

مکی دوب هتفرگ یدج ار میاه  فرح مه زاب درک ندروخ هب عورش هارکا و

مدرک عمج ار متروص هدرک مخا تشادن یلا کشا هک رتشیب تنطیش

ناربج ور اه یگنشگ نوا هشب زاب ماهتشا منک یم تاگن روخب ما یروج -هی

! درک تاگن هشن الً صا هک هن منک

توکس #دس_

۲۷۳_ تراپ #



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

درک رپنهلا ناهد اب راب نیا اما تفرگ شناهد یولج تسد هرابود

!! مروخب منوتیمن -

متفگ کالهف یچون یعونصم

! هشب خیلا دیاب باقشب نیا هشیمن ودات نم فرح نیبیب -

تفگ سامتلا اب هداد تروق ار شا  همقل

!! مدرک مناربج ؟ هگید هشیم اه؟خیلا دیروخب امش مدیم نم نایب بخ -

متفگ ارچ دنادن هکنیا یارب و مدیدنخ دنلب یادص اب شا هلمج زا اوه یب

؟ یدب یگنشگ مهب مزاب -هک

دز دنخبل هداد ناکت ار شرس دنت دنت

اج امش نهد وت هک هشاب نم نهد هزادنا منودیم وشزادنا هگید -هن..هن..االن

! هشب

لد ار شبوچ و دنک یم رییغت مه شندز فرح دوش یم لُه یتقو ًاعقاو

درک رکف ووا دوبن نم راک رگید هدنخما ندرک عمج دروخ یم نم ی هراچیب

یزوریپ اب هتفرگ گرزب یا همقل عیرس هک مدنخ یم شسامتلا و هراچ هار هب
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درک کیدزن متروص ارهب شتسد

دیروخب دیدشن نومیشپ -ات

ما هدنخ یولج متسناوت یمن نم دوش زاب مسفن هار ات مدیشون یاچ یا هعرج

هداس کرتخد دشن مه شندز فرح عون هجوتم الً صا ووا مریگب ار

نیا رد نوچ و متفرگ میاهنادند اراب همقل و مدرب ولج ار متروص نم! ی

متفرگ شزاگ هدرک خیلا شناتشگنا رس ار مصرح دوب هاتوک متسد طیارش

!! تسا همقل اتدنچ طقف امش یارب دینکن یدرمان -یآ...

مدرک شهاگن یسنجدب اب ندیوج ردحلا

متشاد تسود دقنا اتقو نوا ... مشکب ییاهنت نم وشروج ی همه هک هشیمن -

هشاب هک همقل اتدنچ ...حاالره دشیمن هک منک خیلا ومصرح یروطنیا

... روخب تدوخ یاوخیمن ! هنیمه تیعضو

مدرک رارکت ار مراک مه زاب هک تفرگ یرگید همقل و تفگ یرابجا ی هشاب

-خآ..

همقل نداد اج دش یمن قفوم اما دشکب رانک رتدوز ار شتسد درک یم یعس

نیرخآ ات دیشک یم لوط مدرکیم شلطعم دمع زا هک نم ناهد رد گرزب

مشچ شتاکرح هب مخا ًاب ثمال هریخ و متفر شیپ شور نیمه هب همقل

دربیم باسح مه زونه دوب مراتسرپ هک ینامز لثم تسرد متخود
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تفرگ ارباال رخآ همقل

دش! رتکچوک شمه زا نیا ؟ دیدش ریس -

مدز یرو کی دنخبل شلا وس وزا متخادنا باال وربا مامت یسنجدب اب

! ننکیم رپ وشاج تاتشگنا شاجب هرادن یلا کشا یلو -هن..

درک کیدزن مناهد هب هداد شرگید تسد ارهب همقل هدیسرت

! تتسد نومه هدب -

تفگ شهاوخ اب

! هزوسیم ! ادخب هرپ ماتشگنا نوا تیفرظ -

اجباج ار همقل مدز هراشا شتسد هب وربا اب مدماین هاتوک اما دمآ شک میاهبل

اب داتفا قافتا هظحل دنچ ضرع رد دروآ ولج ار شتسد طایتحا اب هدرک

هدیشک غیج هک دشکن بقع ات متفرگ ار شتسد چم هدز باتش یتکرح

مدرب نییاپ رس شرمک رود متسد ندرک هقلح واب مداتسیا مه نم داتسیا

ار شفیرظ ناتشگنا کون مدیعلب نتفرگ زاگ نودب ار همقل هدیشک ار شتسد

مدوخ هب شگنگ و جیگ تروص هب ندرک هاگن نودب مدیسوب هدیکم مکحم

ردح تسیندروخ ردقنا یتقو مرذگب شندرک لغب زا متسناوتیمن شمدرشف

متفگ ندیوج لا

! اراس معط اب هنوحبص ... دیبسچ موه -
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ات مدادیم شلوط دیابن وا یارب متفرگ شیپ اررد جورخ هار هدرک شیاهر

منک شرارکت مناوتب

اه!! هدایز تراک یدرک ملطعم میرب نک عمج دوز -

زا رتشیب ار هناحبص لا حب ات دیبسچ مه ًاعقاو دوب یا هناحبص بجع

! مدوب هدروخن یبسچلد نیا هب مه نآ متیفرظ

**********

ار میاچ زا یا هعرج میتشگرب رتدوز زورما ارچ دیسرپ هک شلا وس باوج رد

متفگ هداد هیکت یلدنص ارهب مرمک هدیشون

؟ هتشذگ هنوخزپشآ نیمه یوت هنوخیوت وت نومتقو نیرتشیب یدرک تقد -

تفگ یتنطیش رپ دنخبل ابو دمآ شک شیاهبل

! دیشیم شبذج منک رکف -

مدیسرپ جیگ

؟! ارچ -

دشات مرگرس شییاچ ناویل اب دنکن هاگن نم وهب ددنخن درک یم یعس

درک شیاهر دشیم دوب هدش کمناب ردقنا یتقو رگم اما دهدن ار مباوج

ارچ!؟ مدیسرپ -
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دیدنخ تلا جخ اب هدش خرس شتروص

! تساج نیرتهب نوشارب هنوخزپشآ نَاومکش همه ادرم هخآ ... هخآ -

اج نیرتهب میوگب تساوخیم ملد مدیدنخ شفرح زا اوه ویب دنلب یادص اب

هزاجا و یشاب مشوغآ رد وت هک یطرش هب دشاب دناوت یم ییاج ره نم یارب

شندناسرت یارب یدرمان و یسنجدب ایاب یهدب ار تنداد بیرف اب سمل

مه نم دنادب ات تسا باوخ قاتا نادرم یارب اج نیرتهب تسا هابتشا میوگب

مهدب رده ارهب متامحز تساوخ یمن ملد متسناوت یمن اما منکیم رکف نآ هب

دش یمن حاال یلو مدرکیم ارتالیف اهنیا یزور هرخ باال

متفگ یدج مدش مخ شتمس هب هدش فقوتم ناهگان

یک یمهفیم یدروخ وتنوحبص روز هب تدوخ نم یاجب هک حبص ادرف -

!! هئومکش

عمج ار شیاهبل ندیدنخ زا یریگولج یارب یتح و دیسرتن اما دروخ اج

درکیم مرواب مک مک هک دوب بوخ دیشک شناهد لخاد هدرک

ندروخ هنوحبص لدم نوا هک حبص .... مینزب فرح هک میدموا رتدوز -

دادن هزاجا یلا عبانج

توکس #دس_

۲۷۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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مخا اب هدرک توکس دش عمج شا هدنخ ناهگان مداد شلا وس هب هک یباوج اب

هن شدوخ ی هرابرد هن دنزب فرح تساوخ یمن ارچ دش هریخ شناویل هب

ار امیس مان منادیم هکنآ اب درک یمن یواکجنک نیرتکچوک نم هرابرد یتح

تسا هدینش

؟ یگیم ایوت منک عورش نم -

تفگ هتسب کلپ

مگب مرادن یزیچ نم -

متفگ ضرتعم متشاذگ شتسد یور ار متسد

هگم ؟اه؟وت ینودب نم هرابرد یاوخ یمن مه یزیچ یگب یرادن یزیچ -

؟ ینودب رتشیب نم زا الهمز ینک یمن ؟رکف یریگب میمصت دشن رارق

دوب مارآ و هتفرگ شیادص

نم هب شنتفگ زا اهدعب دیگب هگا ای... دیگب داوخن نوتلد دیاش متفگ بخ... -

! دیشب نومیشپ

مدرشف متسد اررد شتسد

تسین یزیچ ؟ ینودب یاوخیمن وت مدیسرپ ایهن! مگب ماوخیم نم متفگن -

؟ یسرپب داوخب تلد هک

مدوخ تسا هدینش ماهرپ زور نآ یاوعد اررد امیس مان امتح هک متسنادیم
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دادن ناشن یلمعلا سکع چیه اما مدرک یا هراشا شمدناسرت هک بش نآ مه

مهم شیارب ال صا ینعی درکن یواکجنک یا هرذ و دزن شا هرابرد یفرح چیه

مهم شیارب ال صا نم اعقاو دیاش ؟ تسا هدوب نم یگدنز یاجک امیس تسین

!؟ دنادب دهاوخب هک متسین

دش دنلب شخآ هک مدرشف ار شتسد

؟؟ ماوت -اب

منک مک ار شراشف ات تشاذگ متسد یور سمتلم یهاگن اراب شرگید تسد

ماوخ یمن ... منودب ماوخ یمن -هن..

متفگ یبصع هدیشک دوخ تمس ارهب دوب متسد نورد هدش عمج هک شتسد

! ینودب ماوخ یم نم یلو -

درک نهلا درد زا

نک..یآ!! شلو طقف دیگب ... هشاب ... هشاب -یآی...

زا یلدنص هک نانچ مدش ادج یلدنص زا برض هب یبصع هدرک اهر ار شتسد

درک داجیا یدب یادص و داتفا نیمز یور تشپ

... نییییه -

یروآدای ما ینابصع یزیچ هچ رطاخ هب متسناد یمن مدیشک داد یبصع

سح هک ییاراس ای درک هل نم زا هک یتریغ و مدروخ هک ییاه کتک و امیس

مرادن تیمها شیارب هرذیا منک یم
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وت!! هب هن یروجنیا مگ یم راوید -هب

و منک شلر تنک متسناوت یمن هک یتینابصع و رتشیب شنت زا یریگولج یارب

سنلا یاهتنا تمس هب هدش جراخ هناخزپشآ زا موش راوآ وا رس دوب نکمم

ار میاهوم بش یهایس هب هریخ ار یقیاقد مدرک زاب ار سارت هرجنپ متفر

متفگ هاریب دبو ما هتشذگ یاهتقامح و مدوخ هب بل ریز هدز گنچ

هب یگدیسر ردحلا لا یخیب ینعی دمآ یم هناخزپشآ زا هک ییاهادص زا

تیمها یا هرذ نم ندش یشتآ شیارب الً وصا تسه شا هناخ یاهراک

درادن

دوب رتهب تسین منارگن الً صا هک ما هدیبسچ شا  یگدنز واو هب دایز دیاش

مورن شغارس هب هرابود ات مروخب ییاوه ندش مارآ یارب

هک ینیس هکاب مدوب شندیشوپ ردحلا مدز گنچ ار متک هتفر لبم تمس هب

تفرگ رارق میور هبور دوب نآ رد ومیل هب گنر شوخ یاچ ناویل ود

؟ دیریم ییاج -

زیم یور ار ینیس هدمآ ولج مداد ناکت ار مرس طقف هتفرگ وا زا هاگن مخا اب

تفگ ینابرهم نحل اب تشاذگ

؟ دیرب دعب دیروخب ونیا لوا هشیم -

دش هچاپتسد یمک هک مدرک هاگن ینیس واو هب وزیت ودنت هریخ یهاگن اب
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دعب دیروخب هشیم ... هنکیم مورآ ور امش باصعا شونمد نیا نیدوب هتفگ -

...هک دینکب یراک .. تینابصع وت هنکمم دیرب اجنیا زا یروجنیا ؟ نوریب دیرب

! دیابن

متشادرب شتمس هب هدزیا باتش و مکحم مدق

؟ همهم وت یارب هگم -

تفگ نِم نِم دشاب عمج شیاه هناش اما تفرن بقع

ینابصع یمان امیس هرابرد ندز فرح امش...زا هک منم شرصقم -االن...

؟ نیشیم

نماالمن... -

نم اب مدق مین دمآ ولج هتفرگ باال توکس یانعم ارهب شتسد تراسج اب

تفگ مخا اب میاهمشچ رد هریخ تشاد هلصاف

هک روطنیمه ... دیتسه ینابصع نوا ی هرابرد ندرک رکف زا طقف امشاالن -

روطنیمه ... مدروخ نم وشبوچ و دیدش ینابصع نوا یروآدای زا بش نوا

امیس زا هک دیشک بقع نوا و دیدش یبصع یتقو ماهرپ اقآ اب یاوعد وت هک

دز! فرح

توکس #دس_

۲۷۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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تشاد هک یهجوت نیا زا هدنام تام ِنم ی هرهچ هب هرابود و درک درگ بقع

تفگ مکحم دش هریخ مدوب هدیمهفن و

دیرادن تسود و نیشیم ینابصع شزا هک یزیچ هرابرد متساوخ طقف نم -

! نیمه ... تشادن یطبر نم هب یتقو منوا دینزن فرح

هک یهجوت متفرگ ار شیوزاب هدش جراخ کوش زا هک دورب رت بقع تساوخ

مشاب هتشاد دیاب مه نم ار دراد وا

و تحاران ور وت مدیسرپ حبص نم هک ییاهزیچ ی هرابرد ندز فرح -

؟ هنکیم ینابصع

تفگ میاهمشچ هب هریخ دشاب هناتسود و مارآ منحل مدرک یعس

!! تقو چیه ! منزب فرح شا  هرابرد تقو چیه تسین رارق هلب...و -

هک درک یم تالش شندرک ناهنپ یارب مکحم روطنیا وا هک یزیچ نآ دوب هچ

دوب هدش روسج راگنا شرطاخب یتح

هار ندرک زاب یارب دوب میاه لا وس مامت باوج ! ناساس ! ناساس ! ناساس

مدیسرپ مندز فرح

یچ؟ منزب فرح ماوخب نم هگا -
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هشیم ضوع هداتفا نوتارب هک یقافتا ؟ هنکیم داجیا یرییغت هیضق لصا -وت

؟

دایب شیپ مهافتءوس ماوخیمن ینودب وت ماوخ یم یلو -هن...

باال دیدهت هناشن ارهب شا هراشا تشگنا هدیشک نوریب متسد ارزا شیوزاب

تفرگ

هشاب نوتدای دیدش نومیشپ نم هب نوتاه هتفگ زا یزور هگا یلو هشاب -

! دیگب دیتساوخ یم منوتدوخ

هب هن مهاوخب مدوخ دهاوخیم یلو دنادب دهاوخیم مه وا ینعی شفرح

داد متسد هب هتشادرب ینیس زا یناویل وا؟! نتسناد طقف رابجا

! ماوخیمن کتک ...نم افطل دیروخب ونیا لوا -

بل ریز دروآ مبل هب دنخبل هناخزپشآ رد شتسد ندرشف رطاخ هب شا هنعط

تفگ

! هدنخیم دعب هنزیم ونم -

رییغت نیا !!زا دناوتب منکن رکف اما دنک ضوع ار حملا دهاوخیم مدرک سح

ریز تاهجوت نیا دوب بوخ هچ مدیدنخ دنلب یادص اب حملا رطاخب شراتفر

! شا یتسوپ

؟ ندروخ کتک یگیم نیا هب -وت

تفگ هتشادرب مه ار شدوخ ناویل یکاش

ِدح! نیمه رد متیفرظ نم ! هگید دیشخبب -
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داد همادا نییاپ زاباالات دقوباالمی هب هراشا اب

ات هنک نوتهل هشب در نوتور زا یزیچ هی امتح دیاب هک متسین امش لثم -

! دیدروخ کتک دیمهفب

دش وحم مبل یور زا دنخبل

یچ یارب ؟... مدروخ یک ؟زا مدروخ کتک یروجچ نم... ینودب یاوخیم -

؟ مدروخ

طقف هدش وحم مه وا تروص زا یخوش حتلا هک دوب هدنامرد نانچ میادص

درک مهاگن

؟ ینودب شلوا زا دیاب مگب ماوخب هگا ؟ یراد وشتقو -

داد ناکت هاتوک ار شرس

!! هتقو مراد دایز نم هک یزیچ -

نمیشن ارهب ما هیکت هتسشن نیمز یور لبم هب ندیسر اب متفر بقع بقع

حملا یمک دیاش ات مدروخ دوب هدروآ هک یشونمد زا هرذ هرذ مداد لبم هاگ

دشن اما منزب فرح مناوتب و دیآ رد سگ حتلا نآ زا مناهد هدش رتهب

اررد ناویل وناز یور مجنرآ نتشاذگ اب هدرک مخ ار میاپ کی متسب مشچ
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هب یروق مرس دشباالی هدیشک متسد زا ناویل هک مداد یم یزاب متسد

متمس ارهب ناویل هرابود یتقو دوب ناویل ندرک رپ ردحلا هداتسیا تسد

تفگ تفرگ

نوترازآ یروجنیا شهب ندرک رکف یتقو دیباوخب و دیروخب ونیا مرظنب -

تقو دنچ هکات ینم هب منوا ... منوا دینزن فرح شزا ال صا هرتهب هدیم

.. هگید

یدایز نامز زونه یتقو دروایب نابز ارهب دهاوخ یم هک یزیچ متساوخ یمن

تفرگ ملد دنزب تساوخیم هک یفرح زا هکنیا اب دوش ضوع شرظن ات تسه

!؟ درادرب ار عناوم دنکیمن یعس ارچ تسین نم لثم وا ارچ

نیا رد منهذ رد هچره منک عطق ار شفرح ات مدمآ فرح هب طقف رکف نودب

دنچ تفگ یم هک ییوا وا... یارب متخیر نوریب ار مدوب هدرک رابنلت سلااه

! متسناوتیمن .. دشابن متشاذگ یمن دش.. یمن ! رگید تقو

سلا مامت ... مدرک لوبق ور امیس هک دش یچ مدیمهفن ... مدیمهفن مه مدوخ -

مردام دوبن یارب متشاد گنج رس یفیرش اب همدای هک ییاج ات مرمع یاه

... یارب

دنادب مایپ هرابرد یزیچ عفالً متساوخ یمن دنادب متساوخیمن

متفرگ یدنلب سفن
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نم یتقو دیمهفن ... مدش گرزب درکن رواب هکنیا یارب زیچ... همه یارب -

رطاخ وهب هشاب ... هشاب مردام رانک هشیمه نوا تسین یزاین هگید متسه

!... هزادنب مردام مشچ ...زا یتح هدش هریگب دیدن ونم مردپ زا شترفن

ما هتفگن یزیچ هک زونه دیشک یم ریت شا یروآدای زا هنیسما

...اما مدموا هاتوک نم مردام رطاخب راب دشوره نوماوعد مه اب اهراب -

هک ییاه  فرح زا مردام مدز... رتفد و متخادنا هار راک مدوخ یارب یتقو

یارب منک... یگدنز ادج ... مشب ادج شزا ماوخ یم درک رکف دز شهب یفیرش

تساکرش زا یکی رتخد نوچ هک داد داهنشیپ شهب ور امیس مندرک دنبیاپ

... منومب شرانک نم هشیم ثعاب

زا گنس دننام هک مدیشون یا هعرج دش تفچ ناویل رود متسد هتسب کلپ

... تفر نییاپ میولگ

توکس #دس_

۲۷۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

و دوب شردپ نوا یلو منک... شیضار مدرک یعس مدز فرح مردام -اب
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... رتشیب مرادن خاالق تفگ یم هک ینم زا شروز املسم بخ...

مدیشک باالیی دنلب هآ

یاوخیم هک ینوا هگا ... شسانشب وش... مرحم شاهاب نک... لوبق تفگ -

! یگب وت یچره هشاب ؟ دوبن

هب ناویل لبم هشوگ هدرک عمج مکش اررد شیاهاپ متخادنا اراس هب یهاگن

محرت هن یزوسلد هن دوبن یسح چیه شهاگن رد درک یم هاگن نم هب تسد

ار درد کی دوشیم مارآ تروص نیا ندید راب ره اب تشادن مه مخا یتح

! دنازوس

هسانشیم ور امیس تفگ مهب اهر هک... منک رکف متفرگ تقو زور دنچ -

نکن هاگن شرهاظ هب تفگ تسنودیم وماهتیساسح ... هیبوخ رتخد هشتسود

! شیسانشب دیاب

نیمه رد مدرک یم ساسحا مداد تروق یتخس ارهب مقازب مدرک یثکم

هب اهر هک یغورد درد متسه درد ینآ هرابود ندرک هبرجت ردحلا هظحل

دوب هدیدن ار امیس نآ زا لبق مه رابکی یتح هک ردحیلا تفگ ردام تساوخ

اب مدرک یم رکف مدرک لوبق متساوخیمن ور امیس هکنیا ...اب مدرک لوبق -

نوا مسانشیمن ور امیس هک منم طقف نراد مردام و یفیرش هک ییاهرارصا

ونم...
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شیاج رد اراس هک متفگ یتنعل و مدیبوک میاپ رانک زیم یور مکحم ار ناویل

مدرک یهاوخ ترذعم هدیشک متروص یور تسد دیرپ

منزیم فرح شاهاب متفگ مدوخ اب هراد لوبق ونم مدرکیم رکف ... دیشخبب -

هگب هن هگب نوا هشب دب شارب شرخآ هکنیا نودب ات منک یم شیضار

! داوخیمن

یمن ار هنیسما یور ی هدش نیگنس مجح مدیشک هآ یدنلب یادص اب هرابود

دشیمن مک مدیشک یم قیمع سفن ردقچ ره منک کبس متسناوت

دموا یم یلوقعم رتخد مرظنب مدز فرح شاهاب -

متسناوت یمن تفر یم باالرت میادص هظحلر ه صرح واب دنلب مدیدنخ

مدیدنخ ردقنآ ؟! امیس یارب دوب ینیگنس تفص هچ لوقعم منک... شلر تنک

میور هب یور رابنیا و دروآ بآ میارب ناود ناود اراس مداتفا هفرس هب هک

تسشن

؟ نیبوخ -

موش اتخالص متفگ یم ار شا همه دیاب مدرک فاص ادص هداد ناکت ار مرس

دنزیم سپ ارم دنادب امیس هرابرد رگا هکنیا رکف متسه هکابوا راب ره ات

دهدن مرازآ

یروط نیا تیمرحم رخآ راذب تفگ یلو درک لوبق دوب... یلوقعم رتخد -

یمن شدوصقم هب یفیرش هکنیا ...زا مدوب لا حشوخ ... هنکیمن کش یسک
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زا دعب یلو ... هنکب شدوخ یاه هتساوخ ریسا ونم تسنوت یمن ... دیسر

هدافتسا وس ... متوکس خاالمق... ...زا هگید یکی دش امیس ... تیمرحم

... مردام ... مرادن شراکب یراک ... همرحم هکنیا رطاخب تسنودیم درکیم

نوشزا نوا هک دوب هتفگ شهب اهزیچ یلیخ مراتفر و ونم ی هرابرد مردام

میتشاد یرارق امهی منک شیلا ح مدرک یعس دقچره ... درکیم هدافتسا بوخ

مدوب روبجم تسنودیم نک؟... شخسف یراد هضرع تفگ یم دوب هدیاف یب

هگم مینیبن ومه ال صا دوب رارق منک... ربص شرخآ ات دیابو مدرک لوبق هک

هک راب ...ره دنورذگیم یفیرش و ردام اب وشتقو مامت ... نوا اما انوا یولج

ربخ نم و هداتفا ام نیب هک یبوخ تاقافتا و امیس یبوخ زا ندید یم ونم

زگره نم مه... دوب نومنیب هگا یتح هک ییاهزیچ ! ندز یم فرح متشادن

!! مدزیمن فرح یسک اب شا هرابرد

اراس مدرک نداد شحف هب عورش دنلب یادص اب اوه یب شیاهراک یروآدای زا

اما دنادب ار ما یعقاو ساسحا مدش رضاح سلا دنچ زا دعب هک دوب یسک اهنت

میارب امیس دننکیم رکف هکنیا متشاذگ اج ناشراک نادجو باذع اررد هیقب

دنزب فرح یتح شا هرابرد یسک مهدیمن هزاجا هک تسا هدوب مهم

یتسد هک مبوکب زیم اتهب مدرک تشم ار متسد مدز یم گنچ ار میاهوم

تسشن میوزاب یور

! دیشاب مورآ ... مورآ -

هتسشن هناشما هب هناش روطچ دوب میور هب ور هک وا دوب هدش اجباج یک

سح و دوب هتفرگ ار هقیما هک ینتساوخ سح اب شمدوب هدیدن هک دوب
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متفگ دوشیم یط رتناسآ تاظحل نیاو دنکیم ممارآ شا یکیدزن مدرکیم

منک؟ تلغب هشیم -

هب دنک تفلا خم ای دهد هزاجا هکنآ زا لبق هتخادنا شا هناش رود ار متسد

ندش سبح مدنابسچ هنیسما هب دیشک بقع هک ار شرس شمدنابسچ مدوخ

هناش رود هک متسد یور ار مرگید تسد هجوت یب اما مدرک سح ار شسفن

همادا داد شناکت هک شرس یور یهاتوک ی هسوب اب دورن ات متشاذگ دوب شا

مداد

شرطاخب و دشاب ممرحم هک دوبن ییامیس رگید دوب ممرحم دوب اجنیا اراس

! دهدب داب ارهب متریغ و منک توکس

شدیدهت ًاراچان ... دایمن هاتوک هروج چیه ... هرادن یا هدیاف مدید یتقو -

همه ریز منزیم هسرب هک تیمرحم رخآ متفگ ... مدرک دیدهت وممرحم مدرک

ور گنس دیسر هک شنامز نم ای نک شمومت تدوخ شلبق ای متفگ یچ...

منک یم تخی

مدز یدنخ کت هدارا یب

یضار دوخ زا یاهمدآ زا حملا تفگ شدعب یلو درک لوبق یدرسنوخ -اب

امیس نک رکف ... نمهفیمن یچیه قشع زا هک ییاهمدآ زا هروخیم مهب وت لثم

اج ره لبق زا رتدب اما دش ضوع شراتفر شادرف ........زا تفگ یم قشع زا

... یفیرش و مردام هب زاب مه همه زا رتشیب تفگ یم ماهیدب ونم زا تفر یم
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۲۷۶_ تراپ _ همادا #

یروآ دای زا منک لر تنک ار مدوخ متسناوت یمن دش دنلب هدنخما یادص هرابود

تخوس یم مرگج متقامح

و راتفر نآ اب زارد نابز نآ یولج ردقچ مدناشنن شیاجرس ار وا زگره ارچ

شدیدهت و شمدناسرت طقف هدرک توکس عمج رد شا هدنهد رازآ تاکرح

متشاد نادجو باذع شرطاخب یتح هک مدرک

نامز متساوخ یمن دوب نم اب شتیلوئسم نوچ طقف ؟ای دوب نز کی وا نوچ

مدوب شرسمه هک ینم ؟ دورب نم طسوت شیوربآ نم اب شندوب مرحم

دز هبرض دنچ تسد هنیسمااب یور مارآ اراس

... مورآ ... مورآ -

مدزیم فرح و مدیدنخ یم

هدقع ما... یناور دوب هتفگ مراد یلکشم هی نم دوب هتفگ هنووید ی هرتخد -

هغیص وت ماوخ یم و مراد نزب تسد دوب هتفگ ... مراد مسیداس ما... یا

متساوخ یم هگب یسک هب هگا مدرک شدیدهت دوب هتفگ نم! منوا ... شهب

، تفگ همه هب هک منوا زا دعب ... هدیم سپ وشناوات منک یزارد تسد شهب

... شمدز شاهفرح رطاخب ییاهنت وت تفگ

هک ردحیلا دادیم ناشن ردام ارهب شنت یاهیدوبک هک وا ریوصت یروآدای زا
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اراس یوزاب یور متسد تسیناسک هچ راک مدیمهف تیاهن ورد دوبن نم راک

دروآ اررد شیادص هک دش تشم

... مورآ ! اضرریما -

هگا مدوب یضار هنودیم ادخ یلو هیقب هاگن ندوب دب دوجو اب مدوب یضار -

... درکیم لو دشو یم مومت شافرح نیا اب

توکس #دس_

۲۷۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

متفگ یصرح

دوب هتفگ ! هنک هنووید ور همه تساوخیم راگنا دش... رتدب درکن لو -اما

هطبار طقف یگدنز همهفب ... مراد شسود همهفب ریما ات منک یم ربص نم

... یضوع ی هزا ** رح ... هزره تفاثک ... تسین

هتسب مناهد ناهگان هدش تفچ مه هب میاهنادند مه زونه سلا دنچ زا دعب
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شحف دوب هردیا منهج مادک حاال مناد یمن هک وا هب صرح اب یتقو دش یم

تسا مهم میارب زونه دیاش دننک یم رکف اراس زج هب هیقب هک وا مداد یم

و ندرک ربص اب مدرکیم رکف هک متقامح رطاخب مه رابکی یتح یتقو

دندیدن تفر هک ینامز هچ و دوب ممرحم هک ینامز هچ دوشیم لح یگنادرم

نارگید رظن زا یلو یعقاو هن یتح ینامز وا میوگب دب شا هرابرد یا هملک

! دوب مرسمه هک

دوب هدش هتخادگ راگنا دنازوس ار ما هنیس هک متفرگ یسفن

تفگ منک... ضوع ومراتفر تساوخ مزا مردام هک دش رتدب یتقو متیعضو -

ونم دوب مردام ... شریز منزب منوت یمن منزب شسپ منوتیمن اراک نیا اب

یمن یلو ! شماوخ یمن تسنودیم ... تسنودیم ومتاساسحا تخانشیم

منوا مرب... شرخآ ات دیاب مدرک لوبق حاالهک تفگ لا حنیا اب ارچ منود

دوب هدرک سح مدیمهف هکنیا دوجو ...اب میتشاد یرارق هی تفر شدای

یسک اهنت ... دموین هاتوک یا هرذ یتح یلو مدوبن دب هگیم امیس هک یردقنوا

... مدوب مردپ لثم نم... منوا رظن زا هک دوب شردپ تشاد لوبق وشفرح هک

راب ...ره مزادنن مشچ زا وممرحم ات... مدزن فرح ... مدرک توکس هک ینم

راودیما هظحل نیرخآ منک...ات لح ور هلئسم نومدوخ نیب مدرک یعس طقف

مرب... و یچ همه ریز منزب مدوب روبجم هشن هگا ...هک هشیم تسرد مدوب

... هشب لح تساوخیم نم لثم مه امیس شاک دوب... هدش تسرد شاک

............ یزیر وربآ نودب

ترذعم مزا تفرگ سامت ماهاب امیس زور هی هک دوب تیمرحم یارخآ

هک یمدآ لثم دوب هدش یروج ...هی شمشخبب تساوخ درک... یهاوخ

یم هک رابره مه نوا زا دعب ... تساوخیم تیل حال هشاب شرمع رخآ یاهزور

ماهاب یتح درک... یم شتسد شکتسد یمدز کسام دوب یرارف مزا شمدید

رواب همه هک دقنا دشیمن مکیدزن ال صا تفرگ یم هلصاف مزا یمندز مفرح



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

مدوب هقبط هی ورهار وت نم هگا هنوخراک !وت مدروآ شرس بالیی امتح ندرک

زا شنوبز زجب هک یمدآ منوا ... هشب کیدزن هقبط نوا هب یتح دوب لا حم

دمع زا یهاگ یتح هک یمدآ ... متشادن شیاسآ عمج یوت شا هدننز تاکرح

اب منت یور ای تسشن یم نم یاپ یور ای دیبسچ یم نم هب هیقب مشچ ولج

زا یتح ! شمنزیم ننیبب همه و مرب رد هروک زا ...هک تفریم رژه شاهتسد

... ِسمل

.... میوگب متسناوتن

شتآ هدرک نییاپ باالو مدوخ یارب ار شیاهراتفر ساهلا نیا رد راب نارازه

مارح ار شا یگدنز یسک دیاب ارچ ارچ!؟ مدیمهفن زگره و مدش هِل هتفرگ

دش یمن !اما هدناسرن وا هب یبیسآ نیرتکچوک یتقو مه نآ دنک یرگید رازآ

ناوت مدوخ هن مدزیم فرح روسناس اب دیاب ابوا تفگ ار اهنآ مه اراس هب

ار... شندینش ناوت وا هن متشاد ار شلماک نایب

ار شزیمآ رخسمت مجالت ... منیبیم باوخ اررد شترفنرپ هاگن یهاگ زونه

یم دوب دوبمک و ندوب لمُا وا رظن زا هک ممکحم و صرق راتفر هب تبسن

هک یعمج عمج... رد مه نآ منکیم سح ار شتسد سمل یهاگ یتح ... مونش

زا شیب ار اهنآ متوکس ... تسا هدرک الهن ملد رد وا زا یترفن هچ دننادیمن

... درزآ مدوخ

هشقن مدوب نارگن هشیمه هک یروج هی دوب هدش کوکشم شزیچ همه -

مومت وراک مدوخ هشیمه یارب رابی شاک ...یا شاک ویا هشاب شدیدج
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... مدوب هدرک عمج ومساوح لقادح ...ای مدوب هدرکن ربص شاک ... مدوب هدرک

هلمج ابهی متسنوتیم یتقو ... مدوبن تیمرحم نیا تیلوئسم نارگن دقنا هک

... هشاب فیثک تساوخ یم شدوخ هک یمدآ یارب منوا منک شمومت

هداتفا شپت باالهب یتدش اب مبلق دوب هدمآ مرس هب هک بالیی نتفگ یارب

یتح نم یارب اما دوب هداس قافتا کی رهاظب دیاش مدز یم سفن سفن

وا ممشچ ولج متفگیم هنوگچ دوب ریقحت رپزا شندروخ کتک زا ندز فرح

ما... هدید اهنآ اراب

هلت هب یتحار نیا هب هک دشاب هضرع یب ردقنیا دناوت یم درم کی روطچ

دوب هتسناوتن امیس نامه اب یتح یفیرش ساهلا هک ینم نم! مه نآ دتفایب

دراد مهگن

!... هسب ... اااضرریما -

هک ییادص مراد تسود ار دوب منارگن هک یسمتلم یادص نیا ردقچ

متسه نم دیوگ یم مدرکیم سح هک ییادص دیشخب یم ورین شدوجو

یمن هگید نوریب شمزادنب منهذ زا داوخیم ...ملد هشب مومت راذب ... راذب -

منودیم یشاب هک ...وت هشیم ...ابوت مراد شهگن هیقب هیبنت یارب یتح ماوخ

! هریم

دوش رتمک شدرد دیاش ات مداد همادا هدرمش هدرمش
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یاهزور الف خرب و دوب ممرحم امسر هک یمدآ دز... گنز مهب بش -هی

... تفگ ... هنوخراک مرب تساوخ درک...مزا یمن مهب مهاگن ازور نوا ... لوا

... ندنخب شهب ادرف همهفب یسک داوخ یمن ... تفگ ... هدرک ریگ نومتخاس وت

... قمحا ِنم ... نوریب ربب ونم همهفب نابهگن هکنیا نودب ایب...ایب تفگ

دوب نم اب شتیلوئسم هک یسک لا بند منز... ِلا بند ِلا... بند متفر ... متفر

مه هراچیب نابهگن یتقو یتح ... مدرک رواب بش... همین ... مسومان لا بند

... شلا بند متفر ... مدرکن کش دوبن

توکس #دس_

۲۷۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دوب هتخادنا ملد هب وا رطاخ ارهب ینارگن و سرت بش نآ هک یتقامح هب

مدیدنخ

هدرک لوبق حاالهک مدرکیم رکف هناقمحا ... متشگ ووال لوه وراب اج همه -

اهنت سرت زا مدز یم داد ... هشاب شهب مساوح رتشیب همفیظو رانک هدیشک و

رابنا طسو ... یتقو ...ات شندیسرت سرت زا مدیشک یم راوه ... شندوب

هک... ردحیلا منوا مدرک شادیپ

درادرب ار شرس اراس متساوخ یمن اما دوب نیگنس هنیسما

اب مدش هکوش ... قامچ و بوچ ...اب منوا ... ندوب شهارمه درم هسات -
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و...! شنتفرگ انوا مدرک رکف ... مدرکیم هاگن ادرم نوا هب مشخ و تشحو

هب هنوت یمن یسک !؟ هیفیرش هنوخراک اجنیا دیشک یمن هظحل نوا مزغم

شدعب ... شدعب یلو ... نشاب شدوخ اب هکنیا هگم وت دایب یتحار نیمه

امیس ی ههقهق یادص یتقو ... ممکش وت دروخ هبرض نیلوا یتقو ! مدیمهف

اهراب هام دنچ هک یلا وس ارچ؟ مسرپب مدرکن تصرف یتح دش... دنلب

قامچ و بوچ دگل...اب و تشم درک...اب ماگن ترفن اب طقف امیس و مدیسرپ

یولج متسنوت ... طقف ... دیسر یمن نوشهب مروز ... منوج هب نداتفا نوشاه

... مزاب یلو ... هروخن مندب ساسح یاهاج ...اتهب مریگب ونوشاه هبرض

... مندروخ کتک طسو یلو دوب... ممرحم یضوع نوا ... مدوب امیس نارگن

دیدنخیم و تفرگ یم ملیف شیشوگ هکاب شمدید ... شمدید

اب اما دنک ممارآ درکیم یعس دیزرل یم هدیسرت هک ردحیلا اراس تدم مامت

شا هنیس زا یدنلب عیه و دروخ یدیدش ناکت ناهگان مرخآ ی هلمج نتفگ

دوش مامت ات مداد همادا ، مداد همادا نم یلو دش جراخ

... مدیشک یم دایرف درد زا طقف ... دایم مرس هراد هچبالیی متسنود یمن -

روتسد هک ینامز ... منیبب بیسآ رتمک منک...هک عمج ومدوخ مدرک یم یعس

ییاج ... نتشادرب مرس زا تسد شِتساوخ هب هک ینامز داد... وشندرک مومت

دوبک مندب مومت درک... یم درد مانوختسا مومت دوب... هدنومن سملا منت زا

وشنوخ یوب دوب... هدش هل هزانج هی لثم تسرد ... تشاد یزیرنوخ دوب...

دوب... هتشادرب ورابنا نوا هک یتفاثک یوب ... منکیم سح زونه

ار دوخ هک ییامیس روضح دوب امیس روضح زا دوبن نم نوخ زا هک یتفاثک

دهد ناشن ار نم زا شترفن ات دیشک نجل هب
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نآ یروآدای ای دوب تینابصع زا مدیمهفن هک تسشن منت هب یبیجع زرل

! تراقح

ور تشاذگ هک وشاپ ... رابنا یاهنیبرود یوربور راوید ی هشوگ مندنوشک -

شیارآ دح زا شیب هشیمه هک یخرس یاه مشچ ...اب دیدنخ یم منیس

... اادرم نوا یلو ! هشدوخ راک مدرک رواب ... هزات درک... یم ماگن متشاد

یمن ار شضابقنا دوب ندش درخ ردحلا ما هدش تشم یاهتسد ناوختسا

دشیمن شرواب راگنا مدرک یم سح ار اراس ندیسرت منک لر تنک متسناوت

متفگن زج هب زج رکشار ادخ دیسرت ردقنا شنایاپ هک دشاب دب ردقنا

... ماهدرم نیا اب نم نم... ... تفگ همشوگ وت حضاو یلیخ زونه شادص -

یاه هتساوخ هب ننوتیم وت زا رتهب ... ندلب تبقارم وت زا رتهب انیا... انیا...

... نسرب نم

مدرک سح دوب هزوز هب هیبش دش جراخ ما هرجنح زا هک یموهفمان یادص

دیمهف یم !؟ مراد حیلا هچ دیمهف یم درک ملغب هدیچیپ مرود اراس یاهتسد

زاب نابز زاساهلا دعب مناوتب دش ثعاب وا روضح دیمهف یم ما!؟ هدیشک هچ

منک

مدرک شاگن طقف ... یمهفیم منک شاگن متسنوت طقف ... طقف اراس... -

مدوخ مشچ ولج ... تفگ نم اب تیمرحم نامز منوا ... شیگزره ...زا یتقو

ناور زا یزیچ دش نئمطم یتقو ... مدیشکیم سفن روز هب یتح یتقو تفگ

تمشکیم ... یدرگب ملا بند هگا تمشکیم تفگ درک... مدیدهت هدنومن ممسج و



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

... هسرن مهب تتسد یلو هنومب تدای دبا ات ونم دیاب تفگ ... مربیم وشتذل و

دش یچ مدیمهفن هگید ........ ننکیم تادیپ ات ینومب هدنز نک یعس تفگ

... مدوب یوژه یاه تبقارم شخب وت مدموا شوهب یتقو ... مدش شوهیب

دنچ دوب هدش شا  هجیتن هک دوب هدروخ مرس هب هبرضیا دوب... هتسکش مرس

... یشوهیب زور

غاد منت مامت منک حضاو ار مدید مدرک یعس میاهکلپ هب راشف اب هتسب کلپ

دید یم رات میاهمشچ ... مدرکیم سح ار دزیم نوریب مندب زا هک یترارح دوب

اب تسشن میاهبل یور اراس درس ناتشگنا هک مهدب همادا ات مدرک زاب ناهد

تفگ خیبوت

!! تسین بوخ حتلا شاب تکاس ... یدب همادا مرازیمن ... هسب -

مدرک همزمز مدید یمن حضاو هک شیاهمشچ هب هریخ

... تلا بند مدموین ارچ ... یدموا رید دقنا ارچ ... یدوبن وت ساهلا نوا ارچ -

... یتسه متسنودیمن ارچ

رگید مشکب زارد ات منک شیاج هباج یمک مدرک یعس هدروآ یراشف میوزاب هب

هرهم دوب ما هنیس نتفاکش ردحلا مبلق مراد هگن ار مدوخ متسناوت یمن

ینیگنس راگنا دوب ندش هراپ لا حرد مندرگ یاهگر دیشکیم ریت مرمک یاه

... شرس اما دراد هگن تسناوت یمن ار مرس

؟ ینک یم راکیچ ....خآ... ااضرریما -
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متشاد هگن هنیسما یور ار شرس دیسر نیمز هب هک مرمک

... مباوخیم تحار یشاب اراس...وت دایم مباوخ ! مینک تحارتسا مکی -ایب

! باوخب قاتا وت میرب وشاپ نک... ملو -

روز مندرک اجباج یارب وا هدش ضبقنم المت ضع مروخب ناکت متسناوتیمن

دز یم

نک! کمک مکی متدوخ ... ییآ -

توکس #دس_

۲۷۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مدرک یم ساسحا دوب هتفرگ ار میوزاب متسه حیلا هچ رد مدیمهف یمن

دشو یمن زاب درد زا میاه مشچ دوب نیگنس مرس مور یم هار اوه یور

کتک حاال نیمه راگنا دیشک یم دوخ تمس هب ارم ولج زا نیمز ی هبذاج

... تساهنآ رانک مروضح رد هک ما هدید ارردحیلا امیس و مدوب هدروخ

! نیشب اجنیمه ... نیشب -
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مدمآ فرح هب یتخس هب

! رادرب وترس ... هنیگنس ... منیس -

؟ اضرریما نک... لو ومتسد ... هگیم نویزه ادخ یاو -

********

( اراس )

یم ؟ تسیچ تسرد راک متسناد یمن مرادرب وا زا مشچ متسناوت یمن

هب عورش شدوخ رارصا هکاب ینامز ایهن! مهدب طاالع یسک هب متسناوت

نینچ ارهب دوخ مدرک یمن رکف ! دشکب اجنیا هب مدرکیمن رکف درک ندز فرح

دنزب فرح شا  هرابرد دهاوخ یم هک ییامیس مدرک یمن رکف ! دزادنایب حیلا

تفه هک یتبیصم هب هیبش دیاش !بالیی دشاب هدروآ شرس هب بالیی نینچ

! تسا هدمآ نم رس شیپ سلا

مدرک یعس مدوب هریخ وا هب دزیم فرح هک یتدم مامت دوب شتآ هروک شنت

کوش رد مندب دوبن هتخاس متسد زا یراک اما منکن هیرگ منازوسن لد شیارب

! مدرکیم رکف ملیف نآ هب یتقو مه نآ مدیزرلیم هدیسرت

و مشخ اب یهاگ و دیدنخ یم اه هناوید لثم یهاگ یتقو مدوب شنارگن

یاهگر مامت هدش دوبک شتروص هک نانچ دادیم شحف دزو یم فرح صرح

دزیم نوریب شندرگ

لفق یاهتسد هتبلا و شلا ح رطاخ وهب دیشک شوغآ هب ارم روز هب هک ینامز
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هب هیبش مدینش یم ار شبلق نابرض یادص مدرکن یضارتعا شا هدش

دفاکشب ار شا هنیس تساوخیم شبلق راگنا دیبوک یم مکحم لبط شبوک

مه شیوزاب راشف هدش نیگنس و دنت شنابرض دزیم فرح مشخ اب یتقو

نآ یور شتسد هک میوزاب منک یم سح هک ییاج دشات یم رتشیب مندب رود

تسا هدش دوبک دوب

هنیس ینیگنس زا شلا ح نآ رد مدوب هتشادرب دوب یقیاقد ار مرس هکنیا اب

تسکش مضغب مشاب رگ هراظن توکس رد متسناوت یمن رگید دزیم فرح شا

نآ رد اما دوب هتسب ار شیاهمشچ هدیباوخ تخت یور هک دوب هقیقد دنچ

یم شا هنیس یور تسد و دیشک یم رادادص و دنلب یاه سفن ناهگان نایم

هک دوب امیس شیپ ساهلا یاپ یاج دیاش شا هنیس یور تسد یاج تشاذگ

.... شدنازوس یم و تشاد درد زونه راگنا

دونشن ار ما هیرگ یادص ات متشاذگ مناهد یور تسد هک مدمآ دوخب یتقو

شلا !؟ح دنادب یزیچ نم هرابرد دناوتیم منکچ هدش ناریو مدآ نیا اب نم

!؟ درادن ار نم هتشذگ تیفرظ دیوگیم

دادن مه ندرک هیرگ ریس لد کی ی هزاجا شلا ح یارب ما ینارگن

رتکد ی هرامش دیدرت اب مداتسیا شرس باالی هتفرگ تسد ارهب ما یشوگ

مدز شیادص راب دنچ مدوب سامت لصو رظتنم هک ینامز رد متفرگ ار ماهرپ

وطال مراظتنا دوب غاد زونه متشاذگ شا یناشیپ یور تسد دادن باوج اما

دهدب باوج ار سامت ماهرپ دشات ین

؟ یبوخ مناخ اراس -سالم
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نونمم -سالم

؟ هتفرگ ارچ تادص ؟ هدش یزیچ -

دنکشن مضغب ات مدرک تالش هدرک توکس دزیم فرح اضرریما هک یتدم مامت

هدش شلصاح هک ما هدرک هفخ ار شیادص هک یکانزوس ی هیرگ نآ زا دعب و

دز یم فرح نآ زا ماهرپ هک یا هتفرگ یادص دوب

.... اضرریما یلو مبوخ نم -

تفگ هدرک لوه

؟ تساجنوا مریما ! اراس یتدوخ هنوخ -

متفگ دنک ندمآ دصق هک نآ زا لبق

؟ دینک لوه دش المز هگا دعب منزب فرح لوا دیرازب هشیم -

تفگ یدب نحل اب

! هگید نزب فرح -

یمن وا متسناد یم نم هک روطنآ دیاش میوگب دیاب هنوگچ متسناد یمن

تسا هداتفا زور نیا هب دنادب یسک دهاوخن شلد اضرریما دیاش تسناد

...االمن ندش ینابصع میدرک ثحب ...رجو طقف ... هبوخ نوشلا -ح

ماوخیمن هشاب یبصع منک رکف ! نراد بت منک یم سح یلو ... ندیباوخ

منک؟ راکیچ دیگب هشیم متفرگ سامت نوتاهاب نم نمهفب هک اجنیا دیایب

دیشک داد یبصع
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نیا هب نوا یلو هبوخ حتلا دقنا وت هک هدوب یثحب ورجو اوعد هچ نیا -

؟ هدش یچ ! وگب وشتسار نکن ضرف رخ ونم ؟ هداتفا یگیم هک زور

یم ار اضرریما مه یتقو تشادن ار هناراکبلط راتفر نیا قح ... تشادن قح

ار! نم ومه تخانش

ریخب بش . هگید یکی غارس مرب هرتهب نیداد باوج هک نونمم -

تفگ هچاپتسد و برطضم

شلا ...ح یگیم امش هچ ره هشاب موناخ هشاب ... نکن عطق اراس اراس... -

؟ هروطچ

! هشکیم سفن نیگنس ... هغاد ... تسین بوخ -

دزیم فرح شدوخ اب هدیشک یدنلب هآ

!؟ ااراس ... تدوخ اب یدرک راکیچ زاب هنووید ِیتنعل -

هلب؟ -

هک؟! یدلب نک... شیوشاپ طقف -

ن!؟ ـــــ یمه -

... هشیمن لح وراد و صرق اب هشاب یبصع یگیم هک یروطنوا هرآ...هگا -

یداد شدروخ هب وراد همهفب شدعب ! اضرریما یارب هن یلو هشیم ینعی

حیلا نیا یارب ! هشیم گنم دایمن ششوخ هریگیم وتچاپ رتدب هنکیم یطاق

شکنخ دیاب ! هراد ندرک هیوشاپ نومه نوا یارب ورثا نیرتشیب یگیم وت هک
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!؟ اادایب اج شلا ح هشکیم لوط مکی طقف ... ینک

توکس #دس_

۲۸۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

نونمم ... مدیمهف -

سامت تاهاب تعاس مین ره اایروخن مج شرانک زا هدشن عطق شبت -ات

؟ هشاب ... مریگیم

ریخب بش نونمم ... هشاب -

تفگ دنت منک عطق هکنآ زا لبق

؟ ااراس -

هلب؟ -

بش ... هشیمن دب شلا ح هنک خیلا وشدوخ یروجی ای هنزب داد هگا اضرریما -

ریخب

هب هک تسا هدزن داد نم رطاخب درک رکف دنام متسد یشوگ هب جیگ مهاگن
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داد؟ تاع طاال شا هرابرد طقف ؟ای هداتفا زور نیا

مین ره مدروآ رد شنت ارزا تک تمحز هب مرلو وبآ تشت ندروآ زا دعب

یم ار شتروص رسو یغاد لا متسد اب بترم و مدرک یم شا  هیوشاپ تعاس

تسیلا ح هچ رد دمهفیمن هدنامن شارب یناوت تفگیم شا یسح یب متفرگ

شتروص مامت تحار راب نیلوا یارب نم و دنک یمن ضارتعا هدروخن ناکت هک

دش ممرش مدوخ زا مدوخ تیاهن رد هک ردقنآ مدرک هاگن قیقد هدش خیم ار

تسا باوخ حاالهک منکیم سح ارچ تسا توافتم نم یارب هرهچ نیا ارچ

مراد منک سمل سیخ لا متسد نودب ار شتروص هکنیا تارج دمهف یمن و

مسرتیم ای تسا نیگنس شهاگن طقف تسیچ مندرک یرود لیلد سپ

؟؟ دنک یورشیپ

حبص ۴ تعاس هک یروطب دمآ یم رت نییاپ شبت تشذگ یم هک تعاس ره

دیشکیم سفن تحار هدش عطق الً ماک

زا دریگن سامت رگید ات مداد طاالع ماهرپ ارهب شبت ندش عطق یکمایپ اب

هدیشک باال شا هنیس یور ارات وتپ متساوخ مدوبن دنب میاهاپ یور یگتسخ

هدیبسچ شنت هب تفس هک یدنبرمک و شنوریب یاهسابل ندید اما مباوخب

... دباوخب تحار دناوت یمن تفگیم دوب

تسد تفگیم میاهتسد شزرل مدرک زاب ار شدنبرمک هدرب ولج تسد دیدرت اب

ضیوعت یارب اهراب نم داد یمن هزاجا مدوخ هب یزیچ تابثا سح اما مرادرب

مشچ شتاکرح و هاگن عون سرت زا رابره اما ما هدرک کمک وا هب سابل

رطاخب تسا شوهیب ابیرقت حاالوا یلو ما هتخیرگ نآ زا دعب هدیدزد

کورچ سابل و هدرک زاب شرمک رود ارزا دنبرمک تمحز هب شنزو ینیگنس

ار وتپ هدرک زاب ار شسابل یباالی همکد مدیشک نوریب راولش ارزا شا هدش
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مدیشک باال شنت یور

کشت و تشلا ب مدیشک زارد وا بش ره یاج رد دمک رانک کشت ندرک نهپ اب

وا شوغآ رد هکنیا لثم تسرد دندوب هتفرگ دوخ ارهب وا بوخ یوب

شا یندشن مامت ی هرهلد و بوخ سح دوجو اب مراکفا زا مشاب هدیباوخ

باوخ هک دیشکن هقیقد هب متسب مشچ هدرک مدوخ راثن ییایح یب

............. متفر

و هتخیر متروص هب میاهوم مدرکیم سح دروخیم ناکت متروص یور یزیچ

تدش رطاخب ار میاهمشچ درکیم درد مرس بشید یباوخیب زا دور یمن رانک

متشاذگ میاهمشچ یور ار متسد هتفگ یچون منک... زاب متسناوت یمن رون

-هَا...

دشابن وم دیاش هکنیا هب رکف زا درک تکرح متروص یور میاهوم هرابود

ال هتسشن مدیشک غیج هداد ناکت متروص فارطا ار متسد تدش هب هدیسرت

مدید ات مدز کلپ راب دنچ مدش هریخ کشت هب مدرک زاب سرت اراب میاهکلپ ی

ارباال وتپ هدز غیج هرابود میوربور یصخش یاهاپ ندید اب دوش حضاو

دروخ دمک هب مکحم تشپ زا مرس هک متفر بقع لوه مدیشک

-خآ...

! منم اراس... هتچ -

راهچ میور هب ور مدرک شهاگن هدروآ نییاپ ار وتپ شیانشآ یادص ندینش اب

کورچ دوب شنت زونه شبشید یاهسابل دوب هتسشن کشت ی هبل یور وناز
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دمآ یم رظنب هتخیر مه وهب دوب

ریخب حبص -سالم.

مداد ار شباوج قاتا فارطا هب یهاگن اب

ریخب حبص -سالم.

مدیسرپ ثکم اب

؟ هبوخ نوتلا -ح

مخا یمک واب رکفتم تفرگ ار متسد هدز یمی مال دنخبل باوج یاج هب

دیسرپ

؟ یدنوم رادیب بشید -

متفگ یموهفمان مووه

؟ یدوب رادیب یک -ات

دیشک ار متسد هک مزیخرب هدز رانک ار وتپ مدرک یعس شمتشاذگ باوج یب

! منیبب نیشب -

یمن متشادن اوعد ی هلصوح یحبص رس ؟ دشیم یباصع دوز ردقنا ارچ

رس تاییزج اتهب منک تبحص مه وا وحلا بشید ی هرابرد متساوخ

متفگ هدز تلا جخ دنک تقد شعضو

! ییوشتسد مرب... دیاب -

و تروص هب مهاگن ات مدش جراخ قاتا زا تعرس هب درک اهر ار متسد
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هطبار هب مدرک رکف نز واونآ هب تدم مامت بشید دتفین شنیگمغ نامشچ

شتیلوئسم هتشادن مه یتسود مکح شیارب مدیمهف شیاه فرح زا هک یا

دنک لح نز نآ ندش وربآ یب نودب ار شلکشم دناوتب شنایاپ ات هتفریذپ ار

دناد یمن مه زونه دیسر یم رظن هب هک ییارجام رد تسا هدرک ریگ اما

نآ هب هتشاد ییاهرارق و لوق هکابوا شمرحم زا هکنیا !؟ تسیچ شلیلد

یمن و هدش هل شتریغ هدروخ کتک هدوب شنارگن هک ردحیلا هانگ یب لکش

دش یم شیاه هناش یور مه زونه هک ینیگنس هدوب نیگنس شیارب ارچ دناد

زا دعب دناد یم ادخ .... دینش دش یم شیاه فرح درک...الهبالی شسح

و تیمرحم یور ردقچ ممهفیم و هدرک توکس هک وا زا ییوربآ هچ نآ

تشذگ هکاب هداتفا یزور هچ وهب تسا هتفر تسا ساسح شتیلوئسم

... تسا حلا نیا رد زونه سلا دنچ

۲۸۰_ تراپ _ همادا #

مدرک زاب اتردار موش جراخ سیورس زا هدش مارآ ات مدیشک یقیمع سفن

شیاهتسد هداتسیا یرو کی رد رانک راوید هب شیوزاب ی هیکت ...اب شمدید

تسا هدوب رظتنم مدرک رکف دوب رد هب شهاگن دوب هدرک تفچ لغب ریز ار

مدش جراخ هدرک زاب شیارب ردار عیرس

... دیشخبب -

ار شتسد تسب ردار دوب متروص هب هریخ هک روط نامه هدرک زارد تسد

درک متیاده هناخزپشآ تمس وهب تشاذگ مرمک تشپ
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توکس #دس_

۲۸۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

؟ یدوب رادیب یک ات بشید -

یم و دوبن رادرب تسد راگنا نیگمغ شیادص ونت دوب هتفرگ شیادص

یمک وا اتزا متشادرب مدق رت عیرس دنک زاب ار شفرح رس هرابود تساوخ

هدرک تداع شندوب هب یدایز اهزور نیا منزب فرح رت تحار و مریگب هلصاف

تسین بوخ میارب نیا و مدوب هدز لز شتروص هب بشید هک ما

؟ دیروخیم هنوحبص ... رحس یاکیدزن -ات

مرگ مرس ار مدوخ منک ضوع ار فرح و دشاب مارآ منحل هک مدرک ار یعسما

اررد شیاهتسد و تسشن یلدنص یور هک مدید مدرک هناحبص ندرک هدامآ

نتشاذگ اب مدیچ زیم یور ار هناحبص دنابسچ زیم هب جنرآ ات هدرک تفج مه

مدرک نتسشن دصق شیور هب ور ییاچ ناویل
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؟ ینیشب اجنیا هشیم -

داهنشیپ نم ارهب شرانک یلدنص حاالوا متسشن یم شیور هب ور هشیمه

متسشن شتسد رانک یلدنص یور هدرک ضوع ار میاج فرح یب یمدنک

مدرک زارد نان تمس ارهب متسد یبیخلا مدوب شا هریخ هاگن هجوتم

؟ ینک ماگن هشیم -

مدرک شهاگن هدیشک سپ ار متسد

روبجم زاب هکنیا رطاخب ؟ای یدش یروطنیا هک همبشید یاهفرح رطاخ -هب

؟ ینک یراتسرپ خاالق دب قنع هی زا یدش

نیا اراب وا مدرک مخا هدش لفق شا  هدنامرد تروص هب مهاگن ارچ مناد یمن

متشادن تسود حلا

؟ مدش یروطچ -

دیشک یدننام هآ سفن

یریگب هلصاف زاب ینک یم یعس ... ینک یمن هاگن ... ینک یم رارف مزا هکنیا -

! هدشن یچیه یگب و

وحاال هدرک تشادرب یرگید روج ار دوب شندشن تیذا یارب هک مراتفر

میوگب و مریگب ار شتسد تساوخیم ملد تسا هتخود مشچ نم هب رظتنم
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شرس بقالهب هک اببالیی مدرک دهع مدوخ اب بشید اما دنک یم هابتشا

دوخ ارزا وا هتفرگ هلصاف موشن شا یگدنز رد یدیدج نمبالی تسا هدمآ

زاحلا رتدب حیلا هب شندینش هکاب نیا ات شیارب تسا رتهب نتسنادن منارب

دتفیب شبشید

! نیمه هلوغشم منهذ ... طقف ؟نم هدش یزیچ هگم -

دوب نارگن و مولظم ردقنامه زونه شنحل دروآ ولج ار شرس

یچ؟ لوغشم -

امش... -

دمآ ششوخ متقادص زا راگنا دز دنخبل هداد باال وربا

اارچ؟ ! ادج -

بخ.. بخ... -

متفگ دیدرت اب

هداتفا شارب یقافتا نیچمه هداس تیمرحم ابهی یکی یتقو یروطچ هخآ -

؟ موه ؟ هشب مرحم هسانشیمن هک هگید یکی اب هرابود هشیم رضاح

یمدنک دامتعا ارچ دسانش یمن امیس لثم مه ارم میوگب مفرح اب مدرک یعس

یتشپ هب هدز یدنخ کت دنک عمج ار شساوح رتشیب رابنیا تسا رتهب و

داد هیکت یلدنص

... مدرک یگنرز مدوخ یخلا !هب مداد یداهنشیپ نیچمه یلبق رطاخب اقیقد -
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! یرب هتسرفیم ور ووت هنک لوبق مردام هلا حم یلبق قافتا اب مدرک رکف

؟؟ دشیم کیدزن نم هب هدرک لمع سوکعم ارچ سپ تسیا هناوید بجع

رد متسد زا دوب هدیشک هک ییاه هآ رامش بشید زا دیشک یدنلب هآ هرابود

دوب هتفر

... نوا دوبن امیس زا یرثا مدموا شوه هب یتقو ... شیپ هعفد -

نم نادجو باذع و دوش رارکت بشید متساوخ یمن مدیرپ شفرح نایم

متفگ هدرک لوه .. رتشیب

... نیگب داوخیمن -

تشاذگ متسد یور تسد قارب ییاهمشچ و قداص یدنخبل اب

هاگن نوا رتدوز متفگیم رتدوز یشیم منارگن دقنا شنتفگ اب متسنودیم هگا -

دنومیم متروص ور تیرارف هشیمه

دروآ متسد هب یراشف

یدج ومداد هک یداهنشیپ دشات یچ ینودب ماوخ یم اراس... هبوخ -حملا

! یریگب

داد همادا هدرک ثکم یا هظحل مندش ریز هب رس اب

!! ندوب هدش دیدپان دوب هناخراک یارادماهس زا یکی هک شردام و امیس -

ار شیاهمشچ ی هشوگ رگید تسد اب دروآ یراشف متسد یور شتسد هب

تسیبصع کالهفو مدیمهفیم دادیم ژ اسام
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هچب دوب هدیمهف اه نیبرود زا درک ادیپ عضو نوا وت ونم شدوخ یفیرش -

... دوبن هتشاذگ اجب کردم هکنیا نارگن یتح ... راگنا هدموا مرس الیی

و هنوخراک یارب هک هدب ربخ سیلپ هب مردام دوب هدادن هزاجا یفیرش

دوب... هدیبنج رید یلو منک یم شادیپ مدوخ دوب هتفگ هشن دب شارکُش

شتسد یفیرش هک ییاج ندوب هتفر و هتخورف هگید یکی هب ونوشماهس

ماغیپ مه یفیرش یارب امیس ... ندش جراخ روشک وزا هسرن نوشهب

!!... هدیم هونتا وشناوات هنرگا درگن ملا هک...بند دوب هداتسرف

کبس یارب دننام هآ یاه سفن نیا مدیمهفیم دیشک یدننام هآ سفن هرابود

نیمه شروظنم ماهرپ دیاش دوشیمن کبس ساهلا دعب هک تسیا هنیس ندرک

! دنک ارخیلا شدوخ ندز داد هدش یشور هب دیاب دوب

یوربآ درک وراکنیا ... امیس هک دش یچ ممهفن ای هرن مدای تقو چیه دیاش -

هدشن عورش هدش... مومت هک هتقو یلیخ امیس یلو و... درب ونم و وشدوخ

عورش مدادن هزاجا مدرکن لوبق مدرکن رواب هک رکش ادخ دش... مومت یلو دوب

اب یتح منک رکف شهب ای منزب فرح شا  هرابرد هگید ماوخیمن .... هشب

دوب ممرحم ... ینامز ...هی هکنیا

متسد یور شتسد راشف و شا هدز نوریب کف زا تسب مشچ هدرک توکس

ضوع ار شیاوه و حلا متسناوت یم تسا راشف ریز ردقچ هک دیمهف یمدش

متفگ متسد ناکت و یدج ینحل منک؟اب
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! نینک درخ ومتسد نوختسا دینوت یم رت تحار دیروخب هناحبص مرظنب -

توکس #دس_

۲۸۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

گنر تفرگ شیاه تسد نیب ار متسد نامیاه  تسد و نم هب یهاگن اب

متمس ارهب شا وهنت درک مخا یمک دوب هدنمرش راگنا دش ضوع شهاگن

دناخرچ

وتاتشگنا مودک ... هعفدنوا مسرپب دشن تصرف .... دوبن مساوح دیشخبب -

؟ متسکش

مه ار مهس نیرتشیب دنهد یم شرازآ همه ارچ تخوس ملد شنارگن هاگن زا

هدوبن یگتسکش هک دیوگ یم وا هب دوب هتفگ هکنآ اب اهر ! دنراد ماهرپ و اهر

دوب هتفگن یلو

! مودک چیه -

درشف ار متسد هرابود دشو رتشیب شمخا

؟ مدرک درخ وشاتود نوختسا تفگ اهر ! هگید وگب -
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! دوب هدز مه نم ارهب فرح نیمه اقیقد

یم ندز فرح هب هک راب ره مدیدیم ناشی هناخ اررد اهر هک ییاهزور رد

ماجنا شردارب قح رد هک ییاهراکهاش هب نامیوگ و تفگ شرخآ میتسشن

نآ اب مدیدنخ دنلب یادص اب ساوح یب شا  یروآدای زا دیسر یم دوب هداد

و سخت رهاوخ تسد زا دیشک یم هچ شمکحم و یدج تیصخش

دوب هتفگن وا هب مه زونه هام هب۸ کیدزن تشذگ زا دعب هک شناطیش

ار شردام یتقو دش یم هدید شیاهمشچ رد میظع یدرد یهاگ هک یرهاوخ

! مدیمهف یمن ار شلیلد هک یدرد دید یم شردارب رانک

متشاذگ مناهد یور تسد مدید مدوخ یور هک ار شجیگ یمک اما قارب هاگن

مخا مک مک متفگ یدیشخبب ندیدنخ نایم هداد ناکت فرط ود ارهب مرس

اب دیشک ولج ار شرس هتشاذگ مفتک تشپ تسد تفرگ ار یجیگ نآ یاج

دیسرپ یبجعتم نحل

؟ هتفگ غورد -

مهدب ار شباوج و منک راهم ار ما هدنخ مدرک یعس

هلب... -

؟ دوب هدشن تیچیه ینعی -

دشیم سح میادص رد ندیدنخ یاه هزرل سپ زونه

دوب هتفر رد... ماتشگنا زا اتود هن... هک یچیه ِیچیه -

داتفا هدنخ هب مه وا مک مک هاتوک هدنخ دنچ اب

زا دیلقت هب شاهراتفر همه مشردارب نم راگنا هن راگنا ... هنووید هرتخد -
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!! ِماهرپ

تفگ میاهمشچ هب هاگن اب

! ِماهرپ رس ریز منیا نک رواب -

ره یارب اهزور نیا ماهرپ میدیدنخ دنلب یادص وداب ره مه هب یهاگن اب

! لوهجم و گنررپ دوب.. گنررپ یلیخ ام یود

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

متفگ یدنلب یادص اب

-هن...

اراس...!! -

یم شیارب ملد دیابن دش یمن اّما تشاد ار بشید یگتفرگ زونه شیادص

یم شدوخ ارهب بیسآ نیرتشیب دوب هتفرگ شیپ رد وا هک یهار تخوس

دز!

زا دعب هک ینامز مدرک یمن رکف زگره متفر بقع بقع هداتسیا تعرس هب

و دوش رتهب شلا اتح دنک تحارتسا تسا هعمج حاالهک منک رارصا هناحبص

هب شرخآ تفریذپ منامب شرانک راتسرپ نوچ لبق لثم هکنیا طرش هب وا

دسرب اجنیا
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ار شا هلمج نیلوا متسشن هدز دمک هب هیکت شرس وباالی دیشک زارد یتقو

تفگ هکنیا مراد رطاخ هب بوخ

مدرک تلغب منک یم سح االن یدیباوخ نم یاج بشید هک بوخ هچ -

تدش نآ هب ییوب وا لثم نم هکنیا رطاخب مه مدش هدز تلا جخ و بجعتم

مدوب هدرک رکف نیمه هب مه نم باوخ ماگنه بشید هکنیا رطاخب مه مرادن

همادا رد هدیدنخ دنک مهاگن و درادرب شا یناشیپ ارزا شدعاس هکنیا نودب

تفگ شا

! یدش خرس مگیم هدیدن -

هک دیسر اجنیا هب راک روطچ مروآ یمن دای هب منک یم رکف ردقچ ره یلو

ار متسد تسا هلصاف نامنیب تشلا ب کی هک ردحیلا کشت یور هتسشن

نیگن رپزا شفرط کی هک ار فیرظ لکش عبرم رتشگنا نآ دهاوخب و دریگب

دزادنایب متشگنا هب دوب

هدرک مریگلفاغ متشادن ندرک رکف تقو تسیچ تسرد دروخرب متسناد یمن

منک تفلا خم تدش هب متسناوت طقف دتفایب قافتا دیابن متسناد یم اما دوب

هفخ تشاد مدوجو رد هرهلد و سرت سح مزیخرب شرانک زا تینابصع واب

! متخادنا سفن سفن هب وا ندیمهف زا سرت درک یم ما

دروخ یناکت شیاج رد مدرکیم شهاگن نیگمشخ هدش تشم یاه تسد اب

هدرک مخا مه وا نم هب یهاگن اب متفر بقع یمدق دشو رتشیب ممخا هک

مدرب ارباال متسد تشادرب متمس هب هک ار مدق نیلوا داتسیا
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این! ولج -

فک ار رتشگنا مدید هک ردحیلا شا هتفرگ یادص دشاب رتشیب شمخا

تفگ درک یم تشم صرح زا شتسد

توکس #دس_

۲۸۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

!؟ مینزب فرح شا  هرابرد راذب -

متخادنا ار متسد

! نینزب اجنومه زا نیراد یفرح -

رت خرس بشید زا هک شیاهمشچ زا دمآ ولج مکحم مدق ود هدش یبصع

دیرغ یتقو دیراب یم نوخ دوب هدش

!؟ منک راکیچ ماوخ یم هگم ... اجنومه زا یچ ینعی -

ییاهفرح رطاخب متسنادیم هکنیا اب تفریم دیاب شمدنار یم مدوخ زا دیاب

ی هرابرد هک ار ییاهفرح مه نم دنک رکف تسا نکمم تسا هدز بشید هک
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اب اما تسا نیا مراتفر هک مراد لوبق ار هتفگ شدوخ زا هیقب و امیس روصت

متفگ صرح

؟ وگب تدوخ ! منودیمن -

دیشک دایرف

!! اااراس -

یمن دروخ تخت هب میوناز تشپ هک متفر رت بقع هدیرپ باال میاه هناش

ای تسا مشخ زا متسنادیمن اما مدیزرل یم مراد هگن ار مدوخ متسناوت

مدرک لغب ار مدوخ مناتسد اب متسشن تخت ی ...هبل فعض

مولعم متدوخ اب تفیلکت ... منزب فرح شا هرابرد ماوخ یمن ... ماوخ یمن -

؟! منک دامتعا یروطچ ...نم...نم تسین

اب مدرک شباطخ وت هدارا یب هک دوب هدیمهف ار مدب حلا دماین رتولج

دوب هتخادنا هرامش ارهب شسفن هک درکیم شلر تنک یتخس هب هک ییادص

تفگ

؟ یگیم یچ ممهفیمن -

یسک مه نآ شمناجنرب رت تحار لصا رد منزب فرح رت تحار ات متسب کلپ

تاکرح واهفرح زونه ًانئمطم و دوب هدماین اج شلا ح بشید زا زونه هک

هب مرواب منکیم شنئمطم مراتفر نیا اب نم و دوش یم رارکت شرس رد امیس

! تسا نیا وا
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دیزرلیم میادص

... سانشب ونم ... یراد تقو هام دنچ یگیم نک... رکف یگیم نم -هب

هگم ؟ هگیم یچ تاهراتفر یچ؟... ینعی رتشگنا نوا االن...االن تقونوا

شنطاب و رهاظ هک... یمدآ هی هب دیاب ... دیاب روطچ ... منودیم تزا یچ نم

یدرک رکف ؟... ماهنت نم نم... ... یدرک رکف منک...وت دامتعا ... تسین یکی

نکـــی؟ مبحاصت ...ت.. تحار یلیخ ینوتیم ... ینوتیم

سرت و مشخ اب هتفرگ ارباال مرس هک هدروآ نابز هب ارردحیلا رخآ تاملک

ملد اما مدرک یم هاگن دوب هداتسیا هلصاف مدق دنچ اب میوربور هک ییوا هب

تشاد قرف همه اب میارب هک ییوا مدز وا هب هک ییاهفرح زا دوب نوخ

ور تفگ یم شندرگ رسو ی هدز نوریب یاه گر دوب هدرک تشم ار شناتسد

هتکس تسا نکمم هظحل ره مدرک رکف دمآ فرح هب یتقو ... تسا راجفنا هب

دیرغ شا هدش تفچ یاهنادند نیب زا دوب هتسب ار شیاهمشچ دنک

ات یراد ویسک وت هک ننودب همه میمه رانک هک ینامز وت متساوخ طقف نم -

... هشب در ترانک زا یتح هنکن تارج یسک

یاه هگر هک ینامشچ اب میاهمشچ ی هریخ دمآ ولج یمدق درک زاب مشچ

یمدنک لر تنک ار شدوخ اما دنک یم لمحت ار یدایز راشف تفگ یم شزمرق

تفگ

زا ماوخ یم ! منزب تلوگ ماوخ یم ! مزاس رهاظ نم نم... یگیم -حاالوت

؟ هررررآ ؟ منک هدافتسا ءوس تییاهنت
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تفگ یم مدینش تلا وت زیم هب یئیش دروخرب زا هک یزیر یادص مدیرپ اج زا

تسا هدیبوک زیم هب تینابصع ارزا شتسد رتشگنا

!؟ هنیا ترظن یک !؟زا متسپ دقنا نم -

هدارا یب دوب ادیپ شرهاظ زا هک یتینابصع دایز مجح رطاخ هب دمآ هک ولج

توهبم دش کشخ شیاج رد هک متفر بقع بقع تخت یور هدز تشحو و

نآ دنکیم راتفر هنوگنیا هکنیا دش یمن شرواب دوب هتخود مشچ متاکرح هب

مشاب نم شبشید یاهفرح ندینش اب یناهگان مه

ینابصع و یدج یتلا رد،ردح هب هراشا اب متفر نییاپ تخت رگید تمس زا

متفگ

! نور یبــ ورب نم ی هنوخ ...زا نور ــــــ یب ورب -

شدوخ دناوتن مدیسرت یم و تسا دب ردقچ منکیم هک یراک منادیم مدوخ

زا اعقاو ار ووا دیابن هک دیآ شیپ یقافتا ما ییاهنت رد هک دنک لر تنک ار

! مزادنا یم وا مشچ ارزا مدوخ مراد نم هک هنوگنامه دزادنا یب ممشچ

! دوب سب شیارب امیس تفر یم دیاب شدوخ رطاخب ... شمدنار یم دیاب

یم دشاب مارآ تساوخ یم دیشک قیمع و وطالین سفن دنچ درک مهاگن طقف

دشاب هتشاد یتسرد دروخرب تساوخ
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رانک ابوا یمک هک ینم ما هدرک شا  هکوش مرارف ،اب مراتفر هکاب مدیمهف یم

ما... هدرک ارهل شتیصخش میاهفرح اب مدوب هدمآ

یتح ما هتفریذپ ار تیمرحم وا هب منانیمطا رطاخ هب مدوب هتفگ هک ینم

... مداد ماجنا درک ابوا نز نآ هچنآ زا رتدب یراک

ار مدوخ شندیسرپ اب متساوخیمن یلو دوب لا وس میارب اهزور هک ینز

! دوش رتمهم میارب و موش کیدزن وا هب هدرک وا یگدنز ریگرد

ار شدوخ دنک یم یعس مه زاب میاهفرح و اهراتفر دوجو اب مدید یم

تفگ دوب هدش نابرهم هک ینامشچ و مارآ ینحل اب مسرتن ات دنک لر تنک

... فرح ناج...ایب اراس -

مدز داد

! منزب فرح ماوخیمن ورب... اجنیا ورب...زا ه... ـــــــــ -ن

متساوخیمن دوشن رت هراچیب ووا دزوسن ، دزرلن ملد ات مدرک عطق ار شفرح

شزرا اب میارب هک وا هب دسرب هچ دوش دوبان نم اب منمشد یتح سکچیه

تسا

تفر رد تمس هب بقع بقع هداتفا یاه هناش اب

! یشاب اهنت مکی هرتهب ... هشاب -
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۲۸۳_ تراپ _ همادا #

مدز داد رتدنلب ددرگرب نامندش مارآ دعب تساوخ یم هدیمهف ار شروظنم

... درگنرب هگید -

ار ممان هک ینامز دشیمن نیا رتزا هدنامرد شا هرهچ مدرک شا هکوش

دروآ نابز هب ریحتم

!؟ ااراس -

حاالهک مدروآ یم بات دیاب یلو تخوس ما هنیس رد ییاج شیادص تهب زا

یگدنز دیابن وا لثم یدرم دورب دیاب ، دیاب وا منک شمامت دیاب ما هدرک عورش

... دشاب دیعس لثم یدرمان تسد ی هچیزاب شا

رفنتم نم زا هک ردحیلا مه نآ شمنیبب نیا رتزا هدنامرد یزور مهاوخیمن

! تسا

توکس #دس_

۲۸۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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 یروبص نم ... مونشب امش نوبز زا یروجنیا وممسا زگره هگید ماوخیمن -

! مونشن یروج چیه هک نوتمنیبن هگید .. هرتهب هتبلا یروبص اراس ما...

مدو رگید راگنا هک یسفن ... هدنام تام هاگن ... هتفرگ و مهرد تروص نیا

رتدوز هک ما هدرک ملظ وا هب منکیم رکف هچنآ زا شیب ینعی ... تشادن مدزاب

ردح دروایب اج ار حملا هکنیا یاجب حاال ما!هک هدرکن یمادقا شنتفر یارب

! تسا ندیشاپ مه زا لا

ی هریخ هک شا هتشن نوخ هب یاهمشچ دوجو اب مدید ار شندش هل

قح ... جیگ و لا وس رپ یهاگن درکیم مهاگن طقف دادن یباوج دوب میاهمشچ

نم اما میایب رانک اتابوا دوب هدرک مکمک هدش کیدزن نم هب طقف وا تشاد

زا هناقداص هک متشاد ار شتارج وا دننام هن مداد ماجنا وا یارب یراک هن

نامیشپ ردحلا هدز فرح وا حاالهک یتح میوگب ما هتشذگ و مدوخ

!! متسه شندرک

ارهب شنتفر هرجنپ زا دعب هظحل دنچ دش جراخ قاتا زا هاتوک مدق دنچ اب

دوب نیگنس شیارب راگنا دوب شتسد هک شتک مدید هناخ رد تمس

و تشاد رخاوا نیا هک دوب یعاضوا زا رتدب ربارب رازه مدرک هکابوا یراک

شیارب منادیم مدوخ تفگن یزیچ یلو دشیم شندرک راوه و داد هب رجنم

نم... یارب وا هک هنوگنامه مراد قرف
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دروخن ناکت اما ددرگرب تسا نکمم هظحل ره مدرک سح داتسیا یا هظحل

ناکت ار شیاه هناش هک ینیگنس سفن مه هلصاف نیا زا دوب کوش رد زونه

تسب دشوردار جراخ اتشادرب مدق تخس و مارآ مدید داد

و نتسکش ثعاب مدوب شرظتنم هک یرد ندش هتسب دیشک یم ریت هنیسما

مدوجو همه ندش هل

؟ شمدناجنر هک منامیشپ ارچ سپ دورب وا متساوخ هک نم

باالو هدارا یب ار ما هنیس هک بیجع یقه قه و زرل مدز هیکت راوید هب

ح هب ردقچ منادیمن مداتفا هیرگ هب دنلب ییادص اب دادیم مناکت درکیم نییاپ

مدش یمن مارآ اما مدرک هیرگ ووا مدوخ لا

و تخت و زیم ناج هب دایرف و داد اب هنایشحو متساوخرب میاج زا ناهگان

مدیشک یم غیج مدیشک یم دایرف متخیر مه ارهب همه مداتفا قاتا لیاسو

مدز یم گنچ زیچ همه وهب

هب هک متروص تسوپ متشاذگ نیمز یور ار مرس هداتفا نیمز یور هک ینامز

هک یفیرظ ی هقلح ندید اب مدرک زاب مشچ حلا یب دیبسچ قاتا فک تکوم

ما یاهنت رطاخب مدوجو قمع زا دوب هداتفا نیمز یور تلا وت زیم ی هیاپ رانک

سح شندید اب میاهلا وس نس مه دننام متسناوتن هکنیا رطاخب تسکش ملد

دیاب ردقچ مناد یم هک یسک اب مه نآ مشاب هتشاد یدناشوخ و بوخ

رکف هب شندید هرابود زا هتفه دنچ تشذگ زا دعب طقف هک مشاب مهم شیارب

تسا هداتفا نآ
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*************

دوب هدرک اررپ ما هناخ یاضف مامت نیسای دنلب یاه هدنخ یادص

میارب ساالیر یاقآ سامت مدوب یدوبان هب دبوور حلا نآ رد هک ینامز

درک هزجعم

درک شومارف دشابوا یم متشاد زاین نیسای روضح هب نم

زا دعب مراذگب شباوج یب دادن هزاجا یواکجنک اما مدش هکوش شسامت زا

تفگ مدرک تحار ار شلا یخ هک ینامز و مرامیب درک رکف میادص ندینش

ارهب نیسای ات درادن ار یسک نم وزج دوش رهش زا یراک یارب تسا روبجم

تسا هدرکن لوبق ار یرگید سک نیسای ما هتفر هک ینامز وزا دراپسب وا

متشاد هک یطیارش رطاخب اما منامب اجنآ هتفر شلزنم هب زور دنچ تساوخ

ملزنم رد نیسای مداد لوق و مدرک هناهب ار مردارب روضح متسناوت یمن

ود ات تفگ یتقو درذگب شوخ وا هب تسین هک یزور وود دشاب تحار

هب ندرک عمج هب عورش تعرس هب هدش هکوش دروآ یم ار وا رگید تعاس

مدرک میاه یگتخیر مه

نیا هب هک درک یهاوخرذع شرطاخ هب ادتبا دمآ هناخما هب هک یماگنه

متسه مدوخ شرصقم هک تفگ دعب اما تسا هدروآ ار نیسای و هدمآ تعرس

هدز شرارق و لوق ریز رابکی هک دورب یمدآ غارس هب هتساوخ یمن نوچ

ییاه هیصوت مدز دنخبل طقف و متفرگ ار شا هنعط !! هدش روبجم اما تسا

دریگب سامت ابوا زور ره دیاب هکنیا و درک نیسای هرابرد

ندرک هجروو هجرو و ندز فرح ردحلا هرسکی نیسای نونکات زور مین زا

شردپ هکنیا همه زا رتمهم و دنز یم فرح سک همه و زیچ همه زا تسا
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دنورب شردام ندید هب هام نیا نایاپ وات یدوز هب هداد لوق

مورب نوریب ات مدوب زیم ندرک عمج ردحلا دنت دنت هداتسیا هناخزپشآ طسو

دشاب نامزمه سنلا هب مدورو تسا تکاس ردقنیا هک دنک یم هچ ممهفب و

ار وا شیپ هام نیدنچ هدرک عورش مدوخ هکنیا اب لبم جات یور زا شندیرپ

وا یلو مدیشک غیج هاگآدوخان اما مدوب هدرک ندرک شزرو هب بیغرت

دز داد هدرک فاص ار شا هنت نیمز یور لا یخیب

؟! خهلا یدید ... وووووه -

۲۸۴_ تراپ _ همادا #

متفگ رشت اب

ره هسب ! هدرپس نم هب ور وت تاباب ... هچب هنکشیم تاپ وتسد یگ یمن -

... میباوخب میرب ایب یدنزوس  شیتآ یچ

نآ مامشتسا اب مدیشک زارد کشت یور مدوخ هدناباوخ تخت یور ار نیسای

دش رت میاهمشچ دوب حبص قافتا روآدای میارب هک انشآ یوب

ردقچ ره دمآ یمن منامشچ هب باوخ اما دوب هدیباوخ نیسای تشذگ یتعاس

ار ندیباوخ لدم کی و رازه و مدز تلغ متسب مشچ مدروآ راشف میاهکلپ هب

دوب باوخ قرغ هک نیسای هب یهاگن اب تشادن یا هدیاف مدرک ناحتما

وا یوب زا منتفرن باوخ نیا مروخب یاچ هتفر هناخزپشآ اتهب متساوخرب
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داد یمن تحارتسا ی هزاجا هداد قوس متمس ارهب یراکفا هک دوب

توکس #دس_

۲۸۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

س لخاد هک یا هیاس ندید اب دوشن رادیب نیسای ات مدرک زاب یمارآ ردارهب

هب مرمک هک مدیرپ بقع هتفگ یدنلب نیه هدز تشحو درک یم تکرح نلا

دروخ رد بوچراچ

! سرتن اراس... منم منم... -

رگید هرهچ نیا مدید ار شتروص قاتا باوخ غارچ رون زا دمآ ولج مدق مدق

هدرک نیناجم هب هیبش ار وا ما هدروآ راب هب شیارب هک یناریو دوبن هدنامرد

دوب

دوب هدیباوخ اهنآ اب بشید هک ییاهسابل دوب شنت حبص یاهسابل نامه زونه

رد دشیم زونه دش یمن مامشتسا وا زا تدش نآ هب شوخ یوب نآ رگید و

دوش راودیما مهاوخیمن دید ار ما هداد وا هب هک یدب سح قمع شیاهمشچ
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.... شمنیبب نآ زا رتدب ای حلا نیا اب یزور هرابود مهاوخیمن

هدرک لر تنک ار مهاگن متسناوتن هکنیا دوجو اب زور و حلا نیا رد شندید اب

االن نیمه هک منک یراک مداد لوق مدوخ هب اما مدرک زادنارب ار شیاپاترس

! ددرگن زاب رگید و دورب

هیک؟ نوا -

تشپ تخت یور نیسای متخادنا دوب شهاگن دصقم هک مرس تشپ هب یهاگن

مدرک شرود رد زا شنداد لُه واب متسب ردار دوب هدیباوخ ام هب

! هشیم رادیب ... سیه -

شا یغاد هدرک تفچ اجنامه شتسد اراب دوب شا هنیس یور هک متسد

دیسرپ یدج درک ما هکوش

؟ هیک نوا مدیسرپ -

دورب اجنیا زا دوز هک مدادیم حیرص ار شباوج دیاب

اب نتسنوت یمن ترفاسم نتفر شداوناخ ... مدوب شراتسرپ بقال هک یرسپ -

! هنومب اجنیا زور ود هدموا شنربب نوشدوخ

بشما ارچ مداد شله بقع هب هرابود هک تشادرب ولج تمس هب یمدق

ما؟ هداد شناور هب هک تسیناریو ی هجیتن دیسریم وا هب مروز

دوب هتشاد هگن شا هنیس یور زونه ار متسد
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؟ هچب هسرتیم هشیم رادیب ... بقع ورب ینک یم راکیچ -

؟ هشلا س دنچ !؟ هچب -

سلا تشه -

! دایم رتگرزب رظنب -

بش؟ فصن منوا ؟ دینک یم راکیچ اجنیا ... تسین مهم نوترظن -

تفگ نیگمغ ییادص اب

؟ متسین مهم مه مدوخ یچ! مدوخ -

متفگ زرل اب دنک هدافتسا متاساسحا زا درکیم یعس تخیر ملد

... دیرب اجنیا ...زا ًافطل -

تفگ یدج دیمهف ار میادص رد هتفهن سح راگنا

نم! هب شدرپس شردارب اضق زا هک هنم راتسرپ ی هنوخ اجنیا ... مریمن -

رگید تسد اب درکن شیاهر اما مداد ناکت دوب شا هنیس یور هک ار متسد

مدرکیم ساسحا تشاد هگن اجنامه مه ار نآ هک مدیبوک شا هنیس هب مکحم

هک یراشف دوجو اب منادب ات منک سح ار شبلق نیگنس و دنت شپت دهاوخیم

مارآ دادیمن هزاجا نم نورد بوشآ یلو دنکیم راتفر مارآ نم اب دنکیم لمحت

شمدیبوک یمحر یب واب دنت مشاب

هی ینامز ...هی متسین امش سکچیه نم ... متسین امش راتسرپ نم -

مگب ینکیم ملو مدرک طلغ مگب مدش امش مرحم راک یارب مدرک یهابتشا

هوگ...
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دیشک داد هداد مناکت تدش هب میاهتسد نتفرگ اب

؟ اااراس -

هب هداد شله دمآ قاتا زا نیسای نتفگ خهلا یادص هک دشن رتشیب هیناث دنچ

متفگ یا هدننز نحل اب مدرک دنت اپ قاتا تمس

!! هسرتب ماوخیمن نیرب ... نیدرک شرادیب -هَا...

دوب هتسشن تخت یور دولآ باوخ نیسای مدش لخاد

؟ مزیزع هیچ -

؟ دوب یک یادص -

! مایم دوز باوخب ...وت هریم مدب ماش شهب همشاداد ... باوخب وت یکچیه -

یور تسد دوبن مدش جراخ قاتا زا تفر وتپ ریز هرابود و تفگ یا هشاب

شا هتفشآ حلا مدیشک یتحار سفن اعقاو هظحل نیا رد هتشاذگ هنیس

و منک لمحت متسناوت یمن دیاش دنامیم رتشیب دوب هتفرگ هناشن ار مربص

راتفر رطاخب دوب نکمم یتح دنام یم هجیتن یب تالمش هتخیر مهب زیچ همه

منک... ییوجلد وا زا هدرک یهاوخ ترذعم محبص

ن ــــــــ یه دوب هتسشن زیم تشپ هک شندید اب متفر هناخزپشآ تمس هب

هب هک یسرت زا درک یم مهاگن یدج درک هفخ ار میادص متسد هتفگ یدنلب

متفگ مشخ اب تخادنا ملد

؟ دیتفرن ارچ -
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! مریم متفگ هگم -

حلا هکاتهب دوب یراتفر نیرتدب مراتفر متشادرب شتمس هب باتش اب یمدق

هک ما هدرک ادیپ تراسج ردقنیا روطچ منادیمن ماو هدید یسک اب مدوخ زا

نینچنیا دروایب اج ار حملا یتحار هب دناوتیم دهاوخب رگا منادیم هک ابوا

! تسینابصع ردقچ مناد یم یتقو مه نآ منک دروخرب

! یشاب اجنیا ماوخیمن ورب اجنیا زا وشاپ -

هتبلا و اوعد زا یریگولج یارب دمآ متمس هب هتساوخرب یلدنص زا برض هب

هدیشک تشپ زا متسد هک مدیود سنلا تمس هب شلمعلا سکع زا هدیسرت

تسشن مشوگ هب شمکحم یادص هدش

! منیبب اسیاو -

یور شناتسد هدیبسچ هناخزپشآ یدورو راوید هب مرمک هک دیشکن هیناث هب

متسبن ار منابز مدزیم سفن سفن هکنیا اب تسشن میوزاب و چم

اب... ماوخ یمن نک... ملو -

دوب هتشاذگ مناهد یور لماک ار شتسد دش هفخ میادص هک درک اهر ار مچم

تفگ راکبلط
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۲۸۵_ تراپ _ همادا #

وت لثم هرادن یراک مارب ؟ تسه شهب تساوح ! اراس مراد یتیفرظ هی منم -

اب سپ هن؟ منک هدافتسا مراد هک یقح زا منوت یم هک؟ یمهفیم منک... راتفر

! ورن رو نم باصعا

هنیس مدزیم سفن سفن هدیسرت و نارگن هتبلا و نیگمشخ شتسد راشف ریز

منک شهاگن مخا اب متسناوتیم طقف دشیم نییاپ باالو تدش هب ما

ممهفن ات مریمن ییاج نم ینزن واپ تسد مندرک نوریب یارب دقنِا هرتهب -

مدش ... زاسرهاظ مدش یسانشیم ونم هک یتدم نیا زا دعب روطچ ؟ هدش یچ

منوا ؟ااه؟ هنک هدافتسا ءوس تزا داوخیم هک یسک مدش ... بلط تصرف

؟ یدیسر هجیتن نیا هب هک دش یچ ؟ امیس هرابرد ندینش زا دعب تسرد

؟ یدیسر نوا یاهفرح هب هک مدرک راکیچ

تشادرب مناهد ارزا شتسد هداد مناکت

؟ مرب یاوخ یم هک هدوب دب دقنا مراتفر مودک ؟ مدرک راکیچ وگب -

مه ار شرس تشپ و دورب هک تسا هدوب دب ردقنآ میاه  فرح مدرک یم رکف

دنکن هاگن
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دوب... دب

... دایز یلیخ

... تسین نتفر مدآ وا اما

هدمآ شرس هب شا یلبق هبرجت رد هک بالیی لیلد زا یربخیب رطاخب راگنا

ندرک طلغ هب هدرک منامیشپ ارم دیاب ای درادرب تسد دهاوخ یمن رابنیا

هک تسا نیمه وا هرابرد مرظن ًاعقاو و هدوب سرت زا هک دنک رواب ای دزادنایب

مداد هولج سرت ار شا یکیدزن زا ناجیه زرل هتفگما

...لاـ...االومن...! نیبب ونم... -

دوب شتسد رد میوزاب کی هک ردحیلا مخا اب طقف ووا مدز یم سفن سفن

درک یم مهاگن

توکس #دس_

۲۸۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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مداد همادا یمحر یب تیاهن رد

هشیمه مدآ ابهی ماوخیمن منک... یگدنز یروطنیا ... هشیمه ماوخ یمن -

یم و هنیبن وشدوخ یاهراتفر هک... یسک منک...اب یگدنز هاوخدوخ ِراکبلط

ی هنوخ وت نیدموا یا هزاجا هچ ...هب یبش فصن نیمه ! مدرک راکیچ هسرپ

روز ...هب نینک ماگن بوخ !؟... مدب ماجنا نیگیم یراک ره دیاب ارچ نم!

نم! ی هزاجا و تساوخ هن نییاجنیا نوتدوخ

هیناث دنچ طقف تفرگ رارق متسد فک هناخ دیلک هک دوب هدشن مامت ما هلمج

یولج زا نم هب یرگید هاگن نیرتکچوک نودب تعرس هب دیشک لوط

عبرم یاه هشیش زا هتفر یدورو دشات جراخ هناخ زا هدش دیدپان میاهمشچ

رت دنت رابنیا مدید ما هناخ طایح ارزا شیادص یب جورخ یزلف برد لکش

... ثکم نودب رت عیرس تفر

زا متسناوت منک... شا هدز مدوخ زا متسناوت هرخ ...باال تفر اعقاو رابنیا

منکشب ار شلد یتح ما هتسناوت دیاش منک... شنامیشپ تشاد هک یفده

! منک ارهل شتیصخش و رورغ

نداتسیا روز زا میاهاپ هک مدمآ مدوخ هب ینامز اما تشذگ ردقچ مناد یمن

یم ادصیب ی هیرگ و یباوخ یب طرف زا میاهمشچ هدش کشخ تکرح یب

دوب... هدش رات مدید و تخوس
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غولش هشیمه متشاد ساره مفارطا رد مناتسود و هداوناخ ندوبن زا ینامز

مدوخ حاال اما دوب نم ملا نامیاه  ترفاسم اهو ینامهم رد هطقن نیرت

هدروخن هرگ نم هب ناشیوربآ ات دنوش رود نم اتزا مناجنر یم ار منایفارطا

دشابن تخس و روآ رجز ناشیارب ندوب نم اتاب

هگن ار مدوخ متسناوتیمن متفر قاتا هب راوید هب تسد نتفرگ واب یتخس هب

هب ور هک انشآ بوخ یوب نآ زا هرابود مضغب هداتفا کشت یور ًابیرقت مراد

تسکش دوب ندش فیعض

**********

( اضرریما )

قوب یور متسد نتشاذگ اب هدرک فقوتم گرزب یزلف رد تشپ ار نیشام

ار شرس مندید اب دمآ نوریب کچوک رد زا هک مدرک بلج ار نابهگن هجوت

هیاسناب ریز هدرب هناخراک طایح لخاد ار نیشام درک زاب ردار هداد ناکت

رس تشپ ارزا نابهگن یادص متفر نامتخاس تمس هب یتقو مدرک کراپ

مدینش

؟! نارماک یاقآ -
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مجالت نآ واب مدید ار اراس هک شیپ تعاس دنچ زا مدرک شهاگن طقف

هتفرگ نم زا مناهد ندرک زاب تردق راگنا درک ییاریذپ نم زا شا  هدنبوک

تسا هدش

نیدروآ فیرشت هگا ندومرف یفیرش بانج اتراسج دیشخبب -سالماقآ...

امش مدیم ربخ نوشهب نم نوتزاجا ...حاال...اب لخاد نیایب ... مدن هزاجا

! نیدموا نوتدوخ

طقف هدشما دراو روز هب دیوگب یفیرش هب دهاوخ یم هک دوب نیا شروظنم

تفر نامتخاس تمس هب رد ندرک زاب یارب مداد ناکت ار مرس

زا هتفشآ عضو نآ هکاب ینامز حبص زا هک ماهرپ و ردام طقف مدرکیم رکف

داتفا یم ما یشوگ هحفص یور ناشمان بترم و مدز نوریب اراس ی هناخ

باوج یب زا یفیرش نتشاد ربخ ارچ!حاال مناد یمن هک دنا هدوب منارگن

تسا هدوب نم لا بند مه وا ینعی ناشنتشاذگ

یتسرد ربخ نم زا ناشمادکچیه مدرک تبحص اهر هکاب شیپ بش ود زا

ملد هک مزور و حلا رطاخ ارهب ناشیاهسامت مامت حبص زورما وزا دنرادن

و هلپ زا هدافتسا مااب هتشاذگ باوج یب دوش شا  هجوتم یسک تساوخ یمن

ردار مدش قاتا دراو هتفر باال روسناسآ زا هدافتسا نودب تاقبط زا نتشذگ

مدینش ار نابهگن نتفگ دنک ریخ هب ادخ یادص هدیبوک مه هب

هرابود بش هکنیا دیما هب مدرک ربص ... مدرک لر تنک ار مدوخ حبص زا

اه نابایخ رد نیشام اررد تدم مامت ... منزب فرح وابوا هتفر شغارس
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ار سک چیه باوج ... مدرک خیلا نیشام نامرف رس ار مصرح ... مدیخرچ

یم لح ... تسا ناشیرپ نم لثم مه وا هکنیا دیما هب شندید دیما هب مدادن

مارآ دوش... یم نامیشپ ًامتح مندید هرابود اب دسرب هار زا هک بش دوش...

و تسا هدرک رکف نامندوب مه رانک تدم نیا هب نم لثم مه وا تسا هدش

... دیوگ یم ار شا یناهگان راتفر رییغت لیلد ... مینزب فرح مه اب میناوت یم

شا یلبق لغش هب تعرس دوب...هب هدیباوخ یلا یخیب نیع رد ماـــــا...وا

تشاد مندرک نوریب رد یعس هرابود یتح هتشگزاب

توکس #دس_

۲۸۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تسا هتشادن دوجو شیارب ییاضرریما زگره هک راگنا

تصرف منک مضه مدوب هتسناوتن ار مدینش وا زا هک حبص یاه فرح زونه

ار اهنآ روطچ هکنیا ار... مندوب درمان ار... مندوب زاسرهاظ ار... مندوب بلط

و امیس ی هرابرد ندینش زا دعب تسرد مه نآ دوب هداد تبسن نم هب

!؟ تخاس نارگید نهذ رد نم زا هک یتاروصت

هاوخدوخ و ندوب وگروز هب دیاب حاال هک مدوب شحبص یاهفرح جیگ زونه

ینعم هچ منتفر اجنآ هب بش همین وا رظن زا هکنیا هب منک رکف مه مندوب
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!؟ دراد

ندینش زا دعب شا یناهگان راتفر رییغت و داد تبسن نم هب هک ییاهتفص

هب نتفر یاجب نیمه یارب دیاش متخادنا اجنیا و یفیرش دای هب امیس هرابرد

نآ زا ساهلا نیا رد المت کشم مامت هک ییاج مدروآ رد اجنیا رسزا منامتراپآ

! دوب

هب شدوخ عفانم زج هک یسک متسناد یم وگروز و هاوخدوخ ار وا هشیمه

هب ارم اراس حاال دشاب هتشاد یتعفنم شیارب هکنآ رگم یمندنک رکف یزیچ

تسا هدز مدز یم ار یفیرش هک یبوچ نامه

مزغم هب ندروآ راشف اب مدرک یم یعس مدوب هتسشن قاتا هرفن هس لبم یور

... دیسر اجنیا هب ابوا مراک روطچ ممهفب

ار میاه هظحل و مدوب شرانک هک یا هتفه کی نیا مامت ...هب مدرک رکف

دناسر هجیتن نیا ارهب وا هک دوب هنوگچ مراتفر هکنیا هب دوب هدرک نیریش

؟؟ یناهگان ردقنیا مه ؟نآ تسا رتهب مندوب زا مندوبن هک

!؟ دهاوخیم دنخبل ملد شتروص یروآدای زا زونه شراتفر دوجو اب ارچ

یلمعلا سکع چیه رتشگنا نآ ندید زا لبق ات ارچ دوب نیا شتینهذ رگا

هک ادتبا نامه زا مه دیاش !؟ امیس ی هرابرد ندینش زا لبق دادن ناشن

ات دنک ربص هکنیا ! تفگ لوا زور هک دوب نامه شتین تفریذپ ار مروضح

متساوخ یم هک یناشن ندید خالص...حاال متسد وزا دوش مامت ، دوش مامت

هام دنچ دناوتن دیاش و متسه یدج هک دوب هدنامهف وا هب دشاب شهارمه

! دهدب یفنم باوج رخآ ورد دراد مهگن فیلکت بال هدرک ملطعم
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هاریب دبو ملا وبقا سناش و مدوخ هب بل ریز هداتسیا مگردرس و جیگ

منک... شکرد منک شمضه متسناوت یمن مدیخرچ یم مدوخ رود و متفگیم

هب ور یامیس و مدوخ زا یریوصت ندش هدنز و لبم هب هاگن اب هظحل کی رد

خیلا قاتا لیاسو رس ار نونک ات حبص زا ممشخ مامت مدش رجفنم میور

هب مروز مامت اب میاهناوختسا ساسح نانچمه تیعضو هب هجوت یب مدرک

ار حملا تسشن یم میاه شوگ هب هک مدایرف یادص مداتفا قاتا لیاسو ناج

تسناوت یم روطچ ! تشاد ناکما روطچ مدش یم رت یبصع درک یم رتدب

!؟ دوب هدنام رادیب نم رطاخ هب حبص ارات بشید روطچ ؟ دشاب ورود ردقنیا

حتلا نوچ شدوخ رطاخ نم!هب هن هدوب شدوخ رطاخ هب اعقاو دیاش

مجاهم ادتبا نامه ؟زا منزب همدص وا هب دسرتیم !؟ متشادن یلا مرن و یداع

؟ مدید یم

و تسد ... مدزیم لیاسو هب یدگل و مدیشک یم دایرف یتنعل یرکف ره اب

ح مدز هیکت زیم هب هتسشن نیمز یور داتفا درد هب هبرض تدش زا هک میاپ

رارکت مه زاب راگنا دنادرگ مرب شیپ ...هب۸سلا مدوب هک ییاج ... مزور و لا

دش...

هکنیا ! مراد هگن ار امیس مدوب هتسناوتن نم هک دوب یفیرش اب قح دیاش

و نم ... میاه یلحم ویب نم دوش... هدیشک هار نآ هب مااتوا هدرک یراک

هدننز یتح و بیجع یاهراتفر نآ دیاش ... مندوب وخی نم ما... یتخسرس

هب شقشع !هک مدوب هدیمهفن و تشاد متسود اعقاو هک دوب نیا رطاخب شا

ار یسک دوش یم رگم ... شیاه هاگن ! شیاه یگناوید نآ سپ ! دیسر ترفن

دوب هتفگ دوب... رفنتم نم زا ادتبا نامه زا امیس درک... شهل و تشاد تسود

... دروایب مرد وناز هب هدرک مدرخ همه مشچ شیپ داوخ یم شلد طقف هک
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متسناوتن مدرک وتالش متساوخ یم مدوخ هک مه اراس دروم حاالرد راگنا

زا دوب روآدرد امیس لثم مندروآ رد وناز هب یارب ششور منک لمع تسرد

... هناوید یمجاهم وا رظن وزا مدوب ساسحا یب هنوگرامیب امیس رظن

هک درک دیکات هتفگماووا وا هب امیس ی هرابرد بشید هکنیا یروآدای اب

دایرف هرابود متخادنا زور و حلا نیا هب شدوخ بشما و موش یم نامیشپ

هک یچوپ ساسحا و دایز درد هکاب مدز لبم یوربور زیم هب یدگل هدیشک

تذل یگدنز هچ دش لیدبت راو هناوید و دنلب یاه هدنخ هب تیاهن رد متشاد

!! مراد یشخب

دوب مراکفا موجه ی هجیتن هک یدردرس وزا مدیشک زارد نیمز یور اجنامه

مباوخب ات متسب کلپ

یتقو منک نفد ملد قامعا اررد مراد اراس هب هک یسح متسناوت یم دیاش

منک تازاجم ار همه ات منک ناهنپ ار امیس زا ممشخ متسناوت

اترد مداد بلا ورپ نآ هب مساسحا مامت اب هرذ هرذ هک یسح مناوتب دیاش

منک... شومارف منیبب ار شا هفوکش و دریگب ناج هدناود هشیر مناج

توافتم ار... شا یبوخ متسبلد وا هب هک دوب ییاراس هک منک شومارف

... دزیم دایرف ار شتیموصعم شیاهمشچ هک ییاراس ... مدرک رواب ار شندوب

اب مدوب هتخاس مرس رد وا رانک هک ار متسین و تسه مامت بشما هک ییاراس

داد......... داب هب شیاهفرح

**
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۲۸۷_ تراپ _ همادا #

دش یم رت حضاو و رتکیدزن هظحل ره هک مدینش یم یموهفمان یاه یادص

ار متروص یسک ما هدیباوخ فرب یور مدرک یم ساسحا دوب هدرک خی منت

! تشاد یمرگ ناتسد هچ درک سمل

! مدب دیاب نم وشباوج شتنیبب یروطنیا شردام ماوخ یمن نک شهاربور -

هب قلعتم مرگ تسد نیا دوب لا حم منک ناشزاب ات مدروآ راشف منامشچ هب

دوش یمن مه کیدزن نم هب یتح زگره !وا دشاب یفیرش

.. دییامرفب امش تسه شهب مساوح ... مشچ هلب. -

مدرشف مه یور کلپ هرابود هدش تحار ملا یخ ماهرپ یادص ندینش اب

هام هس !؟ تدوخ اب هرابود یدرک راکیچ ... روعشیب مهفن االغ... هکیترم -

! قمحا تلوا یاج رس یدرگرب زاب هک مش هدنز و مدرمن

دیچیپ ماهرپ طسوت مندش اجباج هطساو هب ما هدرک خی رمک رد هک یدرد زا

دش دنلب هدشما راد شخ یادص

-خآ...
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! مشب تحار یریمیمن مراب درد...هی و ...خآ تفوک و -خآ

توکس #دس_

۲۸۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

منیشنب ات دیشک شدوخ تمس هب هتفرگ ار میوزاب

؟ هتگرم هچ منیبب باوخب هپاناک ور میرب وشاپ -

ما یبصع فعض نیا مدینش ار مرمک یاه هرهم یادص متسشن یتخس هب

یاهتنا یاه هرهم رد هک یدرد زا دوب هدید یفیرش یتقو مه نآ دوب هدرک

صرح زا رابنیا مدرک گنچ شسابل ارهب متسد هدرک زاب مشچ تسشن مرمک

مدز داد درد و

نکربص -خآ....

ماهرپ ات متسیاب درد اب مدش روبجم درک مدنلب روز هب مفرح هب هجوت یب

دتفین

... هتفرگ التت ضع ترمک هدرک خی تسین تیچیه ! منیبب وشاپ -
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دادن ندیباوخ هزاجا متسشن هک لبم یور

؟ تساتدنچ نیا اضرریما نیبب ونم -

! هبوخ -حملا...

هزاجا مه مکشخ ناهد دشاب هدش مخز میولگ راگنا دمآ یمن رد میادص

دادیمن ندز فرح

ونوفلت باوج حبص زا ارچ ... مینک یمن تلو هک میضیرم ام یبوخ وت هرآ -

اجنوا یک زا یناور ؟... یرادن ردام هگم !وت کرد هب ردام یب ِنم ؟ یدادن

؟ یدیباوخ

میولگ طقف اما منک فاص ار میادص مدرک یعس شلوا مجالت هب هجوت یب

تخوس یم

؟ هدنچ .. تعاس ود... منک رکف -

دوب مندب یامد ندرک کچ و راشف نتفرگ ردحلا

وکالک زاب هک هدش یچ ؟ هندیباوخ یاج اجنوا هنووید هخآ مین... و شش -

؟ یدرک

زا متسناوت یمن نم و درشف یم میاهولهپ یور ار شتسد مدادن ار شباوج

منکن نهلا شدرد

! ماااهرپ ... نکن -خآ

! منیبب نک ربص -
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مریگب ار شیولج یتح هک متشادن ار نیا یان درک رارکت ار شراک

؟ هبوخ تولهپ نوا ؟... هنکیم درد تاجک هگید -

... نکن مگیم ... مولهپ و مرمک طقف -

فارطا ار شتسد تخیر یم میولگ هب دیسا راگنا متفگیم هک هملکیا ره

تشاذگ میولگ

! وتنهد نک ...زاب ریما یراد بت -

ار مقازب یتخس هب یتح یمداد مرازآ روجدب میولگ مداد شوگ فرح یب

مداد یم تروق

تسا هیلک ًملا اال متحا بت نیا ناتسرامیب میرب هرتهب منک رکف -

! تولگ هن

بآ...هدب -

هتفرگ میور هب ور چراپ بآ زا شندرکرپ واب تشادرب زیم یور زا یناویل

رتشیب هعرج دنچ هزاجا میولگ  شزوس اما مروخب هدش زیخ مین ات درک کمک

دادن ار

؟ دایب نابهگن مگب ای یرب هار ینوتیم نیبب منک یم تکمک وشاپ -

... مباوخب رازب -

متراشف ... هنوید وشاپ ؟ یباوخب یاوخ یم ناتسرامیب میرب دیاب مگیم -

؟ یدروخن یزیچ یک زا هنییاپ

... منادب ار شلیلد هک متشادن ار شا هبرجت اما دزرلیم منت مدرکیم سح

رارصا هب مه نآ دوب لسع و نان همقل دنچ مدوب هدروخ هک یزیچ نیرخآ

! اراس
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اراس...!!! اراس... اراس...

نآ هب حملا درک ما یهارمه شنیشام وات متفر هار ... متسشن ماهرپ روز هب

تسد وزا دوب هدش کشخ میاه ناوختسا اما مناوتن ییاهنت هک دوبن یدب

درک رارف دش یمن دادیم ریگ یتقو ماهرپ

؟ تفر ... یفیرش -

دنخبل نیشام ندرک نشور ردحلا زیمآ رخسمت ینحل واب مدیسرپ اوه یب

داد باوج هدز

.. تفر هرآ ... یراکبلط شزا حاال یدنوکرت وشرتفد یدز ... ییورپ یلیخ -

روز ... وبای ینوکرتب منوا دیسرت منک رکف تفر ونم هب تدرپس

!؟ هدید وتیکرخ

هب شیاهلا وس هب هجوت یب هدناباوخ ار یلدنص دوب هدرک ادیپ ارم وا مه زاب

مدرک شوگ شیاهدیدهت

هب هشاب هدموا ترس هب بالیی هگا ! هشاب هدرک تنوفع هیلکتا هگا ادخب -

یرب وت متشاذگ هگا نم مریگیم حوتلا !دب درس یاه نیمز نوا رطاخ

! هدن تهار تردام مراپسیم ... هنوخ
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هلصوح مه مدوخ یتح هک یتاظحل مامت منک یم سح ساهلا هک یسک اهنت

رد یتح دوب ماهرپ دوب منارگن و تشاد ار ما هلصوح ما هتشادن ار مدوخ ی

یا هبیرغ دوب ماهرپ مدید هک یسک نیلوا مدمآ شوه هب هک ینامز قافتا نآ

دوب هتفگ هدز رس نم هب اهراب مندوب یرتسب زور دنچ نآ ورد متخانشیمن هک

ردقنآ دش رتکیدزن نم هب زور ره دسانشیم ارم دیاش هک مراد ییانشآ هرهچ

! دنمهف یم ار حتلا انشآ کی زا رتهب اه هبیرغ یهاگ درک تباث هک

رطاخ هب هیلک تنوفع اعقاو لکشم دیمهف یتقو درک هک ییاهدیدهت مامت اب

واب دیسرن نم هب شروز دوب درس یاه کیمارس نآ یور وطالین ندیباوخ

میدش جراخ سنا رواژ زا همان تیاضر یاضما

توکس #دس_

۲۸۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

نتفرگ یارب هک ینامز یتح درک توکس مخا اب هناخ ات ریسم لوط مامت رد

رتکد دوب هدش زاب درکن نم هب مه یهاگن مین تشاد هگن ار نیشام اهوراد

یارب میدیسر هک هناخ هب تسا هدادن شوگ شفرح هب رامیب هک یماهرپ
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مدیسرپ موش یم ور هب ور یطیارش هچ اب منادب هکنیا

؟ یتفگن یزیچ هک اهر و نامام -هب

درک مهاگن مه رد یاهوربا نامه اب

! مگب انوا هب هک منود یم یزیچ مدوخ هگم -

تفگ موش هدایپ ات تفر هریگتسد تمس هب هک متسد

؟! هبوخ شلا ایح هئوت لثم منوا ... هنودب منک رکف هک مسانشیم ویکی یلو -

دیایب مهارمه و دنزب شراک زا دیابن دنادب هکنیا یارب و مدش هدایپ هجوت یب

مدرک زارد شتمس هب تسد هدش مخ

...؟ اهوراد -

تفرگ متمس ارهب هسیک

؟ مشمُگ مرب ینعی هنامرتحم -

! تاباب خاالق نوا ..اب هگید هرآ -

ًامود ... هرگیج یلیخ هک نک تبحص تسرد ماباب هرابرد !واالً یووه -

نومب هنوخ !وت امنک تادیپ ات تلا بند مدرگن هراب هی تعاس التره۱۲ وپمآ

مایم مدوخ

دز بل هک مدید هدیبوک مهب مکحم ردار
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... واااگ -

**********

!؟ ینزیم داد دقنا ارچ هتچ؟ -

نیبب هللا... و...الهلااال بایـــــ متفگن هنوخ... وت نومب متفگن نم هگم -

! مشکب وتزان یراد تسود تدوخ

یفیرش مدرکیمن رکف متخیر یم شمهب هک بشید هک یقاتا هرجنپ تمس هب

متفر دهدب ار شندرک زیمت و ندرک روج و عمج بیترت هرابود تعرس نیا هب

رانک وابوا مشاب هتشاد ار ماهرپ یاوه رتشیب مدرک دهع مدوخ اب بشید

مداد باوج بوخ رامیب کی لثم سپ میایب

نوا دروخ یمن مج مرانک زا یسانشیم هک ونامام متشادن ور هنوخ هلصوح -

ویفیرش راک مه اجنیا مدموا دوب هدرک غولش زورما هنووید نایاش مه ورتفد

شکرت مشاب اهنت مه ! هشب ناربج متخیر مهب وشرتفد بشید هک مزادنب هار

! هریگن وت زج ویسک مَدنگ خاالق

دش مولظم هدمآ نییاپ مندش مرن زا شیادص

!؟ تخبدب نم هخآ ارچ -

! مراد تراک ایب وشاپ ! مدروآ مدوخ اب ینزب ولوپمآ نوا یایم یتفگ -

؟ یراد مراکیچ -
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مدیدنخ اوه یب هک تفگ سرت اب نانچ

اب ماوخ یم ... مدرک اجخیلا نیا لیاسو رس بشید ومصرح ! سرتن -ایب

! هدب شوگ هنیشب هک وت رتزا رخ یک منزب فرح یکی

تسا هدرک بجعت هک مدیمهف شندز فرح نحل زا

امتسین رادنوج وت لثم نم ؟ ینک متسار و پچ ماین ؟ هبوخ ...حتلا ریما -

اه!؟ هنکیمن تلو تراسخر نامام دایب مرس هیبالیی

مدیدنخ هدش سنجدب

هلح؟! مدیم ونامام باوج مدوخ دش تیزیچ هگا ایب -وت

!؟ منومب هدنز نک نیمضت لقادح .. هشاب .. هشاب -

ملد هک دوب یسک اهنت ماهرپ مدرک عطق ار سامت هدیدنخ دنلب یادص اب

لح یارب ندش ریگرد واب منزب فرح ابوا رضاح ردحلا تساوخیم

و مدوخ مدوب هدرک یهجوت یب اراس رطاخبو تسیچ مناد یمن هک شلکشم

منک شومارف ار منورد ی هتفشآ عاضوا

نیا ی هدنام اج هب یاهراک مامت لوغشم ار مدوخ دسرب ماهرپ هک ینامز ات

... مدوب هتشگزاب ردام رطاخب مه زاب مدرک زور دنچ

یشنم دس زا نتشذگ زا دعب متفر یفیرش رتفد هب لیوحت یارب یتقو

مدوجو هک تساراس طقف راگنا تخادنا مرکف هب هک شباعل و گنرشوخ

اب دید ارم هک یماگنه متفر شقاتا تمس !!هب تسا تیمها یب شیارب

تفگ دوب هتفرگ ردرب مه ار شفارطا طیحم مامت یتح هک یمخا
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وشروج نم ینک یم یطاق راب ره هک تسنوخ هنووید اجنیا یدرک رکف -وت

؟! مشکب

ات تسا نم فرط زا یتسردان باوج رظتنم هک مناوخ یم شهاگن زا

شریگلفاغ اما موش وحم شمشچ ولج زا نم دیاش و دتفیب هار ییاوعد

!! مدرک

! یفیرش یاقآ منک یم ناربج ومدز هک یتراسخ ... تسین ریخن -

متفگ ثکم اب

!! مرب ۷ تعاس دیاش نوتزاجا اب اجنیا دایم هراد ماهرپ رتکد -

هچ مدادیمن طاالعمه وا ارهب مدمآ و تفر زگره مدید ار شهاگن تهُب

مریگب هزاجا وا زا مهاوخب هکنیا هب دسرب

یقاتا وت هگب یشنم یدرپس هک تندموا زا نوا ! هدروخ ییاج هب ترس -

؟ یدیم زاحاالطاالع هک تنتفر زا منیا

هچ مدرک شهاگن طقف ؟؟ وا مه ؟نآ دیمهف یم ار حملا یریگیم هزاجا تفگن

ارچ مربیم تذل شنداد رازآ زا هشیمه ارچ دناسر اجنیا ارهب ووا نم یزیچ

میایب رانک ابوا مدرکن یعس زورما لثم یگلصوح یب رس زا یتح مه راب کی

!؟ تشادن شمرن نم اب شراتفر رد مه رابکی ایوا

؟ ینک یم هاگن یچ -هب

متفگ بدؤم یاه هچب رسپ هب هیبش متخادنا باال هناش
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؟ ...مرب یچیه -

دز یرو کی دنخبل

! ترس وت هدروخ یزیچ هی ًاعقاو -هن...

دیشک ولج زیم یور ارزا شا هنت

؟ یریمن هن مگب هگا -االن

راتفر نیا راگنا متسشن شزیم یوربور یاهیلدنص زا یکی یور هتفر ولج

دوب شندرک تیذا یعون مه مدیدج

مر یمن -هن...

رابنیا اما دوب رخسمت یارب هشیمه نم رانک شندیدنخ دیدنخ دنلب یادص اب

دیدنخ یم یجیگ زا راگنا

هکنیا ات مشاب هتشاد دیفم یاوعد ابوت مدیم حیجرت ... تراک یپ ورب وشاپ -

! منزب فرح یکلا

۲۸۹_ تراپ _ همادا #

نم دوشیم متخ اوعد هب طقف ووا نم ندز فرح تسنادیم بوخ شدوخ

مدرک تعاطا زاب هک متسناد یم مه
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متفرگ شیپ اررد جورخ هار هداتسیا

! نیتساوخن نوتدوخ مشاب یبوخ دنمراک متساوخیم نم هشاب نوتدای -

مدینش ار تفگ هک یمارآ ِتاباب نوج هرآ رد نتسب ماگنه

هک تسا تسرد متشادن یدب سح شقاتا زا جورخ زا دعب راب نیلوا یارب

سح هک نیمه اما دوبن مدوجو رد مه شگرزبردپ هب هون کی بوخ سح

دوب یفاک میارب اآلمن زور و ردحلا دوبن یدب

دراو ادص یب دوبن شزیم تشپ هک یشنم و دوب زاب هک مقاتا رد ندید اب

دوب هتفر مقاتا هب یلوضف یارب هک ار یفیرش یشنم چم رابکی بقالً مدش

مرس هدش پیک میاهشوگ دشاب مقاتا یوت هرابود هکنیا رکف زا مدوب هتفرگ

نآ مصرح ندرک خیلا یارب ار یسک هک دنک ریخ ارهب زورما ادخ دش غاد

ما!! هدرک ادیپ عقوم یب مه

توکس #دس_

۲۹۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یتحار سفن دوب شا  یشوگ وحم و هتسشن زیم تشپ هک ماهرپ ندید اب

هب روبجم و منک متخ اوعد اب اجنیا ار مراک تساوخ یمن ملد ًاعقاو مدیشک

موش نتفر

دیسرت مه مدش شیاریذپ رادناج یندرگ سپ کی اب هدش کیدزن توکس رد
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داتفا زیم یور شا یشوگ هدش دنلب شداد یادص ومه

تخود نم ارهب شا هدز قو نامشچ هداد ژ اسام ار شندرگ

! یریمب اه...خآ..خآ... هشیمن بوسحم هدنز عاخن عطق ... یشحو هتچ -

مدرک دس ار شهار اما تشاد ار زیم ندز رود دصق هتشادرب ار شا یشوگ

! سیئر تدوخ ملا تسین تیلدنص هب تشِچ هگم رونوا ورب -

شومارف الً ماک ای ووا مزادنا یم شریگ مدوب هتفگ مدرک شهاگن مخا اب

دوب منارگن اعقاو ای دوب هدمآ اجنیا هب هک دوب هدرک

! هگید رانک ورب هیچ -

درد هک دوب یتعاس مسرب مدوخ حلا هب لوا دوب رتهب مدیشک بقع مارآ

دوب هدش رتشیب میولهپ

؟ ننزیم رد همه اجنیا ای منک لفق ورد -

مدرک شلفق مدوخ هتفر رد تمس هب

؟ شیتشاذگ اجک -

نوریب ار شتافلخم و گنرس یواح هسیک ووا مدرک هراشا مزیم یوشک هب

تفر قاتا سیورس تمس وهب تخادنا زیم یور هدیشک

! مایب مروشب وماتسد -
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یم شهاگن طقف دش لوغشم هدرک کشخ یذغاک لا متسد اراب شیاهتسد

تفگ هک مدرک

؟! مسرپب یزیچ ؟...هی ریما -

مشچ شا یگشیمه دنخبل ووااب مداد ناکت فرط ود هیچ ینعم ارهب مرس

تفگ ثیبخ هدرک گنت

؟ یتفرگ توکس ی هزور -

دمآ شک شدنخبل مداد ناکت دیئات ینعم ارهب مرس هرابود

.. باوخب -

متشپ الت ضع رد ناهگان هک داد نم هب یشزوس و درد ...ووا مدیشک زارد

تسشن

هدرکن شا هبرجت میاهیگتسکش نامز یتح قیرزت ماگنه زگره حلا اتهب

مدرک خیلا شرس ار مصرح و مدز داد اوه یب مدوب

مودک ... هندز لوپمآ عضو هچ نیا ... مدنفسوگ نم هگم هلا... سوگ هتچ -

؟ یتسین دلب مقیرزت یتقو هداد یکشزپ کردم وت هب یرخ

هدرک روج و عمج ار مدوخ دیدنخ دنلب یادص اب اما تفر بقع عیرس

تفگ راکبلط دوب هتفرگ دوخ هب یبناج قح هرهچ متسشن

ونم ندز فرح هناهب هب یتفرگ توکس هزور یتقو ینک یم دوخیب -
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قوذ و قوش یلک اب تداوخیم ملد منکیم رواب یگ یمن ... اجنیا ینوشکیم

!! مایم

تفگ ثکم اب

... دنفسوگ -

مشچ دز هیکت هرجنپ ی هبل هب هتفر بقع بقع دیدنخ دنلب یادص اب هرابود

دروآرد ار متوکس تالیف تساوخیم سپ مدرک گنت

! هتَبوخ حلا عاخن عطق ! یدنک وتدوخ روگ -

اپ یور اپ لبم یور یخلا یب تفگ یدنلب ظفاحادخ هدیود رد تمس هب

ووا متشادرب ار دیلک مدرک لفق هک ردار مدنام شنتشگرب رظتنم هتخادنا

نحل اب دیشک لخاد مقاتا یدورو یرتم کی ورهار راوید ارزا شرس دیدن

تفگ یسمتلم

!؟ مدوب راک هزات ینک رکف هشیمن -

چون مدز هراشا رس اب مرانک ی هرفن کت لبم هب هدرک شهاگن یجک دنخبل اب

تفگ یمارآ و هاتوک

تحار تلا یخ ینک معاخن عطق ًاعقاو دیاب ای هشیم لح یهاوخ ترذعم -اب

؟ هشب
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مدز هراشا لبم هب هرابود

! مدرک لوبق دیاش نکب وتش تال نیشب -ایب

مرانک لبم یور دراد وفع تساوخرد و هدرک یگرزب یاطخ هک یسک لثم

ار شدوخ تشاذگ شیاهوناز نیب هدنابسچ مه ارهب شتسد ود فک تسشن

تفگ مولظم یهاگن اب دروآ ارباال شرس یمداد ناکت

؟ یشخبب ! هزوسب تلد هک مدیسرت یدح -رد

هب مه شدوخ مدیدنخ شا  هناگچب تاکرح هب دنلب دشو زاب مه زا میاهبل

داتفا هدنخ

؟ تشادن ماباب یور ارچ تشاد رثا وت یور یتقو ترظن -هب

؟ وطچ -

دزیم فرح و دیدنخ یم

تساوخ یم اباب دوب هدرک یطلغ هی مدید راتسرپ هی زا وتاکرح نیا -

شرب هتفر اجک منیبب مرب هروخب مدرد هب زور هی مدرکیمن رکف هنک شجارخا

! هیدیفم مدآ ناتسرامیب منودرگ

دمآ ولج شتسد هک مدرک فاص ندز فرح یارب ار میادص

؟ دیلک -

!؟ متشادرب ارچ مدب متساوخیم هگا ترظن -هب

؟ مشاب هدز یتکرح هی نم مراب هی یدز وت همه نیا ! هبنج یب اباب -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

توکس #دس_

۲۹۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مدز شا  هقیقش هب تشگنا اب هدیشک ولج ار منت

متشادرب وت تکرح زا لبق ودیلک ـــی!؟ کشزپ تشوه نیا اب ًاعقاو -وت

! شوهاب تسا هگید زیچ هی هلئسم ینعی

هک! ینزب فرح یاوخیم مایب یتفگ یچ؟ ینعی -

اب مدرک مخا درواین دوخ یور هب هدز یمهفن ارهب شدوخ تساوخیم یک ات

متفگ یدج و کشخ نحل

اب مفیلکت زورما وت!ای هرابرد اما منزب فرح ماوخ یم متفگن غورد هرآ... -

شوخ یاباب غارس مریم تسار اجهی نیمه االنزا نیمه ای هشیم مولعم وت

!؟ خاالتق
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ارهب شناتسد دش مهرد شا هرهچ درک رییغت شندب و تروص حتلا هرذ هرذ

و مارآ درک شیاپ نداد ناکت هب عورش تشاذگ وناز یور جنرآ هدز هرگ مه

رکف ات دشاب هتشاد ندرک رکف تصرف ات مدرک ندز فرح هب عورش هدرمش

مراد تالیف دصق دنکن

نم منک؟ تکمک منوتب نم دیاش وگب ؟! ماهرپ هنکیم تتیذا یچ وگب مهب -

هی متسنودیم ناساس نتفگ زا لبق ... ماهرپ مسانشیم ور هنووید یوت

یاوخب تدوخ ات منومب تکاس منکن تلا خد مدرک یعس یلو تسه تیگرم

هک ییاهفرح ...اب منیب یم تزا دایز ازور نیا هک االنابحیلا یلو ! یگب مهب

! منک کمک منوتیم نم ای هطوبرم نم ایهب ینعی دز ناساس

مه هب شناتشگنا هدز هیکت لبم یتشپ هب دیشک یراد ادص و دنلب سفن

راگنا درک یم مهاگن هدیسرت مه دیاش ناریح ینامشچ اب رکفتم دش تفچ

هاگن و وطالین توکس دمهفب ار حملا متروص طخ هب طخ زا تساوخ یم

دروآ فرح ارهب نم هرابود شا هریخ

؟ نزب فرح سپ ! ندیمهف یارب هنکیم مرت ممصم تتوکس ینودیم -

درک همزمز هدرک مهاگن هریخ

؟! هئوت ندیمهف ًاقیقد نم لکشم -

دیاب وا درکیم ما هناوید شلا ح دوب لصأتسم و هدنامرد شیادص ردقنیا ارچ

الف خرب هک خاالیق نیا وااب دتفیب نم زور و حلا هب دیابن ددنخب هشیمه

دشاب ریگرد ردقنیا شدوخ اب دیابن دیآ یم رانک همه اب ابیرقت نم
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مدرب ادصباال

ن؟ -مــــــ

دز داد مه وا

یچره هب هشیم هدز دنگ یمهفب ابحلااالتن هگا هک ییوت و!... تــــــ هرآ -

! مدرک تالش

؟ مندیمهف نم؟ ...زا دزیم فرح یزیچ هچ زا مدرک شهاگن مگردرس و جیگ

متفگ هداد ناکت فده یب ار مرس ای؟ تفگ ار ما یرامیب حلااالمن؟

؟ ممهفب یچ ی؟ -چــــ

قاتا رود رود دنچ دش شرس تشپ یاهوم گنچ شتسد داتسیا کالهف

نم زج هب درک یم هاگن ار ییاج ره دوب یبصع و دنت شتاکرح دیخرچ

تفگ میاهمشچ هب هریخ هتسشن لبم یور باتش اب هرابود

ـــــا؟ ضرریما یراد لوبق ونم -وت

مدامتعا زا هدافتسا اب دهاوخب هکنیا تسیچ لا وس نیا زا شفده متسناد یم

دورب رد نداد باوج ریز زا وزاب درخب تقو شدوخ هب تبسن

مشچ مدنارذگ شرظتنم هاگن ریز ار همه رود کی شتروص یازجا هب هریخ

یناشیپ یمدنگ تسوپ تشرد یاهبل ورپو هدیشک یاهوربا یا هوهق یاه

؟! تسیک متسناد یمن هک دوب یسک هب هیبش میارب هظحل نیا رد دنلب
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هک همور هب ور هبیرغ هی طقف امااالن... متشاد تلوبق شیپ تعاس کی -ات

! هنارگن نم ندیمهف زا

تفر رد تمس هب هتساوخرب لبم یور زا مشخ اب

ــه! نُک مک وشروگ هبیرغ نیا نک زاب -ایب

متسد زا اهراتفر نیا اب دناوت یمن مسانشیم بوخ ار وا نم مداتسیا مه نم

هاگن هب هریخ هدز هنیس هب تسد شیوربور هتفر شتمس هب دورب رد

متفگ شنازیرگ

نم یگدنز طسو سهلا تشه تفه هگب دیابن لوا هبیرغ نیا ترظن -هب

؟ هنکیم راکیچ

هکنیا رطاخب شهاگن رد هتسشن بجعت زا شتروص تسوپ ندش هدیشک

مدید ار مدرک شیادص هبیرغ

! اضرریما -

متفگ شا هناش ریز یدوگ هب تشگنا ندز واب مدش محر یب

رکف لیاوا مو؟... !هــــ مدرکیم رکف یچ تا هرابرد نم ینودیم لا! یخیب -

! یدرگیم تسود هی لا بند هک ییاهنت ی هچبرسپ هی مدرک یم

مداد همادا اما مدید ار صرح زا شکف ندز نوریب
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... مدرک رکف شدعب -

ردارب هک یسک زا دیاب هک وا هب دسرب هچ دوبن تحار مه مدوخ یارب شنتفگ

درکیم زاب ار شنابز دیاش اما دینش یم درک یم شیادص

یدموا اهر هب ندش کیدزن رطاخ هب مدرک رکف ی... لوــــ هیتفرعم یب -

نم! غارس

درک یم مهاگن خرس ییاهمشچ اب دمآ باال برض هب شرس

......اما یدش یندنوم وناب هراسخر یردام رطاخ ...هب مدرک رکف شدعب -

هن؟ ممدوخ منم... دوخ فده منک یم رکف نا!االن لاـــــ

هتشاذگ شندرگ تشپ ار متسد هدش شا هنیس هب هنیس مدش کیدزن یمدق

شپت یتح تشاذگ مچم یور تسد هتسب مشچ هک مدیشک ولج ار شرس

مدرکیم سح شتسد شزرل اراب شبلق ی هدش دنت

یب نم اب ندموا رانک ... تفرعم یب نم ندرک باختنا لیلد وگب -حاالوت

خاالق... دنگ باصعا

مدرب باال یمک ار میادص هدروآ راشف شندرگ هب

ا؟ ــــــــ هیچ؟ه تسین شیلا ح یچیه هک ردارب یب نم یارب ندش ردارب -

توکس #دس_
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۲۹۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

اررد متروص دوب هتسشن شنامشچ رد هک یکشا من دروآ هکباال ار شرس

درب ورف تهب

ردارب داوخ یم هک مردام ویب اهنت ی هچب رسپ نومه نک رکف -

! هشاب هتشاد

دز؟ یمن فرح ارچ مدوب شردارب ًاعقاو رگا دش لش شندرگ تشپ زا متسد

یزیچ هچ منک؟ شیاهر ات دنک یزاب متاساسحا اب طقف درکیم یعس ارچ

؟ دوبن شنتفگ هب رضاح هک دادیم شرازآ ردقنا

شرس اما تفر بقع یمدق هک مدیبوک شا هنیس هب تسد اب مکحم یبصع

مدیشک دایرف درواین ارباال

! تمنیبب یروطنیا منوتیم دقچ هگم ؟ هتگرم هچ وگب متردارب هگا بصم -ِدال

زا شتروص شمدیبوک راوید هب مکحم هدیبسچ ار شا هقی تسد ود ره اب

تسب کلپ هتفگن خآ اما دش عمج درد
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مدوخ تاباب لا یخیب ای ینک یم زاب وتدُش لفق نوبز نوا االن نیمه -ای

! یایب فرح هب هک تمنزیم دقنا تمنزیم دقنا اجنیمه

تفگ متروص هب ندرک هاگن نودب

هشاب ماباب ... دیاب ... نوتنوخ مایب نک ربص -

تفگ اما یمدز ودود شیاهمشچ کمدرم تشاد دیدرت شفرح نتفگ یارب

نیا ... اضرریما نشاب همه دیاب ... روطنیمه مه اهر ... هشاب متردام دیاب -

! هطوبرم همه هب هلئسم

مدروآ نابز هب توهبم ار دیسر مرکف هب شفرح زا هک یزیچ نیلوا

ور!؟ اهر -وت...

ار شراظتنا نوچ هک دیبوک هنیسما هب تسد ود اب مکحم و ینابصع

مدش ترپ بقع هب متشادن

هنرگ و مرب نم ورد نیا نک ...زاب هرهاوخ مارب نوا یمهفیمن هک تهب تنعل -

نک! !زاب هتشم هی شباوج اد خبـــــ یگب هک هملکیا ره

زا مدوب هتفر او تفرگ اوه یور هک مدرک ترپ شتمس ارهب دیلک گنم

طوبرم یام همه هب هک یزیچ دشاب دناوتیم هچ داد... هک یمکحم باوج

؟ تسا
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؟ یایم یک -

دوب هداتفا شزوس هب هرابود دایرف زا میولگ دوب رادشخ و کشخ میادص

تفگ ددرم دش وطالین متروص یور شهاگن

؟ هبوخ هتفه رخآ -

سح یب منک شهاگن متساوخ یمن متسشن یلدنص یور هتفر زیم تمس هب

متفگ

! مریمن هنوخ اجنیا ایب یتشاد یراک ماجنیا یزور دنچ نم ... هبوخ -

... تردام ریما ار؟ ــــــــ -چ

نم و دوب ردام نارگن تسین هاربور مدیمهفیم هک شدوخ تیعضو دوجو اب

منایفارطا و هداوناخ اب شا هطبار واو وهب منیشنب هک متساوخیمن ار نیا

نانچ یهاگ هک ییاهمشچ مراد نامیا شیاهمشچ هب یتقو مه نآ منک رکف

یدایز ماهرپ منکیم سح اهزور نیا مدزادنا یم کش هب هک تسا نابرهم

! تسه اج همه

مدیبوک زیم یور

ور..!! -بـــــ

چیه اهزور نیا ارچ مدرکیم رکف شیاه  فرح هب هتفرگ مناتسد نیب ار مرس

؟! تسین شیاج رس ما یگدنز زیچ

؟ هبوخ ـا!حتلا ضرریما -
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هب دوجو واب تشاد هکاالن ابحیلا مه نآ متساوخ یمن ار شا ینارگن

ارچ!؟ مدیمهفن زاب نامیردارب شدوخ لوق

! یدب گس یادص نوریب منک یم تترپ دگل اب مایب -

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

اراس) )

و دیرپ یم نییاپ باال نویزیولت یولج حبص رس هک نیسای یوهایه یادص

تشاذگ یمن درک یم تبحص شردپ اب ینفلت نامزمه و درک یم شزرو

مدز داد مونشب تسرد ار اهر یادص

نک مک وشادص مکی ن! ـــــ یسا -یـــ

دز داد مه وا مدینش مدنلب یادص ارزا اهر ضارتعا یادص

! هراد راک تاهاب ماباب -خهلا

نیسای تمس هب مریگ یم سامت مدوخ متفگ هدرک یظفاحادخ اهر اب عیرس

زا هدرپس نم هب شلا زاح نتشاد ربخ یارب شردپ هک ار شهارمه نفلت هتفر

مدیشک شتسد

ساالیر یاقآ -سالم
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! تسیضار شرسپ زور و زاحلا ینعی شا هدنخ دنلب یادص

! هدرک غولش یلیخ نیسای راگنا ماوخ یم ترذعم اعقاو نم -سالم.

مدیدنخ

! هنکیم هدافتسا بوخ شت ال یطعت رخآ تاظحل زا هراد هلب. -

شلا بند مایم رهظ زا دعب -

منک یم عمج وشلیاسو هشاب -

دش ینادردق و رکشت رپزا شیادص

منک ناربج نوتارب منوتب مراودیما یزـــدا.. یلیخ . منونمم اعقاو -

... همردارب لثم نیسای منک یم شهاوخ -

تفگ دیدرت اب یمک مدیمهفن ار شلیلد درک توکس یا هظحل

؟ درکن تیذا ونوتردارب هک نیسای روضح -

یفرعم مردارب ار اضرریما هک یبش رکف زا هشاب تحار شلا یخ ات مدیدنخ

متفگ مدرک

! دوب هنوخ زور ود نیا وت تعاس هی طقف مردارب .ً ال صا -هن

تفگ مشاب هدرک یواکجنک ای مشاب هدیسرپ هکنآ نودب

منوت یم . ناهفصا مدرگرب تسین المز هگید مداد ماجنا وماهراک ی همه -

! شردام شیپ مربب ونیسای

متفگ متشاد بجعت زا هک یثکم اب

هلا! حشوخ یلیخ نیسای -
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مو؟ ناخــــ اراس -

درک ارخیلا ملد یا هظحل شمارآ یادص ارچ مناد یمن

؟ هلب -

نیا یارب رهش نیا هب منتشگرب هکنیا .اب منونمم منوخ هب نوتندموا رطاخب -

ردقچ نیدوب هدموین هگا منودیمن لوـــی... هنیبب وشردام نیسای هک دوب

! نیسای یارب یرهاوخ رطاخب نونمم . مشب راکب تسد ات دیشک یم لوط

تسینابصع ما یتفرعم یب تسد زا زونه مدرکیم رکف هک نم تهب نایم رد

تقو مامت دیآ یم نیسای ندرب یارب ۴ تعاس هک تفگ هدرک رکشت هرابود

هک یراک وره تساوخ یم هچ ره مدنارذگ نیسای اب یزاب ارهب هدنامیقاب

منیب یم ار وا هک تسه یراب نیرخآ رگا مه ات مداد ماجنا ار تشاد تسود

سامت ومه دنامب شنهذ رد نم زا یبوخ هرطاخ هدرب تذل نم رانک ندوب زا

منک دوبان ار شیاه  فرح زا مبارطضا و اهر

۲۹۲_ تراپ _ همادا #

هدروآ هک یا هصق باتک شیارب و میدیشک زارد یمک راهان ندروخ زا دعب

ارزا نامیود ره رد گنز یادص هک دوب هدش نیگنس شیاهکلپ مدناوخ ار دوب

دادیم ناشن ار هس هب کیدزن شیاه هبرقع هک تعاس هب یهاگن اب دنارپ اج

متفگ نیسای هب ور
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! نایم ۴ نتفگ هشاب تاباب دیابن باوخب -

یاج دشو هدیشک میوزاب تسوپ مورب نییاپ تخت زا متساوخ یتقو

یور شبآ نتفر رس و نکمرگ بآ ندمآ شوج هب زا بشید هک یگتخوس

دش دنلب میادص هداتفا شزوس هب دوب هدمآ دوجو هب میوزاب

؟ خهلا یبوخ -

متفر نوفیآ تمس هب هدز یعونصم دنخبل

! باوخب ... مبوخ هرآ -

توکس #دس_

۲۹۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

رد میاهوربا ماهرپ ریوصت ندید اب داتفا هار هب ملا بند دادن شوگ مفرح هب

متفگ یا کالهف چون هدروخ هرگ مه

؟ خهلا هیک -
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مدز دنخبل یعونصم زاب

! مشاداد تسود -

؟ خهلا هرتکد منوا -

مایم دوز هراد راکیچ منیبب منک زاب ورد قاتا وت ورب هرآ. -

مدرک زاب ردار هتخادنا مرس یور ار شملا دش قاتا لخاد هتفگ یمارآ ی هشاب

دنچ تفرگ رارق هک رد تشپ مداتسیا شرظتنم یدورو یورهار یادتبا

هک ار شیاهشفک دش دراو هداتفا ریز یرس اب متفگ یدییامرفب دز رد هب هبرض

!! مدش هکوش شا هرهچ ندید اب تفرگ ارباال شرس و دروآرد

هتشادرب تشحو ار شدوجو همه راگنا دوب هتفر رد روگ یزا هدرم هب هیبش

شیاهمشچ یدیفس هشوگ و دوب دوبک شیاهبل دوب هدش دیفس شتروص دوب

هنیس زج هب هک یروط دیشک یم سفن نیگنس دوب هدرک رپ زمرق یاه هگر ار

درکیم ولج بقع یمک مه ار شرس دش یم نییاپ باالو تدش هب هک شا

!؟ تفرعم یب یبوخ -سالم.

شا  هتفرگ یادص ندینش زا هک مدوب هدشن جراخ شندید کوش زا زونه

سالم نازرل دوب هداتفا حلا نیا هب ارچ متفرگ مناهد یولج تسد نارگن

مدرک

؟ هبوخ نوتلا -ح

شرس تشپ هککالهف ردحیلا دروخ رس نآ یور هدز هیکت راوید هب اجنامه
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تفگ دیبوک یم راوید هب مارآ ار

ح همهفب یکی هک منک راکیچ ؟ هشاب بوخ داوخب هک مارب یرازیم حلا -وت

؟! وملا

مدیسرپ نارگن هتفر ولج یمدق

؟ ماهرپ یاقآ هدش یچ -

دهدب اضرریما هرابرد ار مباوج تساوخ یم ملد اما دوب ابوا متبحص یور

! تسا بوخ شلا ح هک دیوگب و

ویچ همه یدز ! اوه ور یدرب ومیگدنز یدز ؟ هدش یچ یسرپ یم هزات -

! یدنوکرت

نم!؟ -

تفگ نیگمغ هدز گنچ ار شیاهوم تفرگ شیاه تسد نیب ار شرس

! درما ...نــــ تدوخ دوخ وت... هرآ -

دناسرت یم ارم شراتفر ووااب مدوب جیگ

!؟ مدرک راکیچ نم... هگم -

 هرامش هدیشک نوریب شتک لخاد بیج ارزا شا یشوگ هدش یرفک ناهگان
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تفرگ یا

؟ یدرک راکیچ مگب تهب کردم اب رازب -

یور تسد هتفر بقع یمدق دیزرل ملد دیچیپ ورهار رد هک اضرریما یادص

متشاذگ مبلق

-سالم..

درک مهاگن هریخ طقف دادن ار شباوج ماهرپ

...؟؟ وولا ؟ یبوخ ؟ ماهرپ -ولا

تفگ یشوگ هب ور تفرگ نم زا مشچ

!؟ دیراذب اهامش هگا مبوخ -سالم.

داد یبصع اضرریما ار شباوج

؟؟ دیچیپ هتفه رخآ نم؟ ندرگ یزادنب یاوخیم زاب هک هتگرم هچ -

هچ مدیمهفن یدش هکالل !وت اراس شیپ مدموا ... هشاج رس نوا -هن.

لثم هسریمن تهب هک ممروز هدش! بارخ نوا وت یدیپچ ِبش ود هک هتگرم

؟ هرادن هک یلکشم ... مسرپب نوا اتزا مدموا !؟ ممهفب منک دیدهت تدوخ

هرابود ماهرپ دادن یباوج چیه هک اضرریما دش تکاس اج همه یا هظحل

تفگ
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مه هب ندز فرح یارب ونامام اب ترارق هک نیدرک یطلغ هچ وگب تدوخ -ای

!؟ مسرپیم شزا منز یم ور اراس هنوخ رد مریم ای اجنوا یدیپچ و یدز

تفگ ثکم اب

اهنت مه هنوخ وت منک رکف ... هیروج هچ نم ندیسرپ ینودیم هک تدوخ -

؟! هشاب

مدرک یم شهاگن طقف هدز کوش

تیاهن یب اما دوب مارآ شیادص داد وطالین ثکم اراب ماهرپ باوج یتقو

درس...

! هرادن یطبر نم هب هگید یروبص مناخ ... نکب یراد تسود یراک ره ورب -

زاب مرگا هنکن زاب تارب ورد تساهنت یتقو هک تسه لقاع دقنا ًامتح مشدوخ

شربب مو؟ هـــ یسنا رواژ کشزپ هک مه ..وت شدوخ اب شبقاوع درک

دش! دب شلا ح هگا ناتسرامیب

هکاب دش عمج ماهرپ هب مساوح هزات مدینش هک ار سامت عطق عاالن یادص

ینیشن  بقع لوه درک یم مهاگن وزیت دوب هداتسیا نم زا هلصاف مدق کی

تفگ هک مدرک

راک یچ یمهفب وت متفگ اضرریما هب ونیا متسین کانرطخ نم ــــا... سیاو -

؟ یدیمهف ؟ یدرک

! مدرکن یراک نم نم... -

هشیمه هک دوب وا ناهد زا یروبص مناخ ندینش ؟زا دیزرل یم میادص ارچ
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ادص هنوگنیا زا منت ندرک خی یمدز؟ای ادص لکش نیرتابیز ارهب اراس

... شندز

متساوخیم هگا تشکیم ونم اضرریما ! موناخ اراس نزن یمهفن هب وتدوخ -

هک دایب ادَا نوا و منک دیدهت ور وت هکنیا هب هسرب هچ اجنیا مایب ربخ یب

هشور یراشف هچ ینودیم ! یروبص هگب تهب هزات تسین شلا یخ نیع

؟ یروبص

شا هتفگ الف خرب تینابصع نامز مه وا مدرک توکس هتفر بقع یمدق

دشیم کانرطخ

؟ه یتفرگ هجرد یاقترا یروطنیا هک یدرک راکیچ یروبص هدب ونم باوج -

شدوخ زور هب هچ ینودیم ؟ تساجک اضرریما ینودیم ال صا ا؟وت ــــــ

ینودیم ؟ هتفرن هنوخ هبش دنچ ینودیم ؟ حهیلا هچ وت ینودیم ؟ هدروآ

ی؟ ــــــ نودیم ؟ هنکیم راکیچ

توکس #دس_

۲۹۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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هدب وحلا بش نآ دای هب ارم شیاهمشچ حلااالن ردقچ متفرگ ارباال مرس

تسود کی دنچ ره وا تساوخیمن ار شلا ح نیا ملد تخادنا یم اضرریما

هاگن اب درکیم متحاران و هدنمرش شیادص خیبوت دوب مهم اضرریما یارب اما

عیرس ووا مداد ناکت فرط ود هب مارآ ار مرس مومغم شیاه مشچ هب

درک ندز فرح هب عورش راکبلط حتلا نامه اب هرابود

نوا ینودیم ؟ هراد لکشم شاهاب ردقچ ریما ینودیم ؟ یسانشیم ویفیرش -

راکیچ ؟ هشبقارم زونه شنس نیا اب ینودیم ؟ هدیم ریگ اضرریما هب ردقچ

، هگیم یفیرش یچ ره شقاتا وت هدیپچ هناخراک هتفر هزور ود هک یدرک

اجنومه مبش هک هدرک اجنوا یاهراک قرغ وشدوخ یروج !هی مشچ هگیم

هنک... رکف داوخیمن ینعی ... هنوغاد ینعی یچ؟ ینعی نیا ینودیم ! هنومب

!! هتسکش ینعی هرب... شدای داوخیم ینعی

اررد ممارآ یهـــن یادص هک راوید هب شتسد فک ندز واب دیخرچ یناهگان

تفگ دروآ

درک... یم یگدنز تشاد هزات ! یدرک بارخ ویچ همه ارچ تفرعم یب هخآ -

هدنخ متشاد هزات دوب... هدش بوخ شلا ح هزات دوب.. هدرک ترواب ور وت هزات

؟ یزیرب مهب ویچ همه دموا تلد وطچ ! مدیدیم زور ره وشاه

تفگ هدیجنر هدمآ نییاپ شیادص تسشن هداد راوید هب تشپ هرابود

هگید وت یدرک بارخ منم یاه  هشقن ی همه دش مورح منم یاهتمحز ی همه -
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ال صا دش یچ ؟ تشادن اضرریما هک یتساوخ یم یچ ... رتخد یتسه یک

؟ یتسبن ووت تسب لد همهنیا نوا هک

شیارب ات متفر هناخزپشآ هب دش هریخ یا هطقن هب وطالین و درک هک توکس

ردقنآ ار شدوخ تفگیم هک دوب ییوا یپ مساوح مامت اما مروایب بآ یناویل

هتفر یسک غارس یشومارف نیا یارب یتح دنک شومارف ات تسا هدرک ریگرد

هداد ماجنا هک یراک یناریو تدش راگنا درادن یبوخ ی هطبار هکابوا تسا

یبصع دوش رفنتم مدرکیم رکف ... مدرکیم رکف مدوخ هک دوب نآ زا شیب ما

و دیوگیم مشچ طقف هدرک قرغ ار شدوخ تسا هتسکش دیوگیم اما دوش

! تسا هداد هجرد یاقترا نم هب

هب یقیمع سفن نتفرگ اب هدرک کاپ عیرس ار دیکچ ممشچ زا هک یکشا هرطق

ار متاساسحا مناوتن و موشن قرغ منکن رکف رتشیب ات متفر سنلا تمس

منک هیرگ ماهرپ روضح رد هدرک لر تنک

هکنیا یاج هب اما تفرگ متسد زا فرح یب متفرگ شتمس هب هک ار ناویل

رگ تروص رسو یور مک مک ار نآ نم ی هدز نوریب نامشچ یولج دروخب

درک خیلا شا هتفرگ

ار شیاه فرح باوج دیاب متسشن دایز ی هلصاف اب نیمز یور شیوربور

ما یگدنز دراو هک اضرریم واو لثم یدیدج یاه مدآ متساوخ یمن مداد یم

همزمز هدنمرش دنشاب هتشاد یدب تینهذ ما هرابرد ناشمدنار و هدشدنا
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مدرک

... متسین یدب مدآ نم -

درک مهاگن هدمآ باال همین هفصن شرس

یمن مه درد امهب طقف ... طقف ... تشاد یچ همه مه... اضرریما -

مینومب رود هرتهب هک مدوب هتفگ نوشهب مه.. لوا نومه زا نم ... میدروخ

رس بالیی متساوخ یم طقف ... طقف نم ... ندرکن شوگ نوشیا یلو

! هدموا نوشرس بقالًهب هک زابالیی رتدب ...بالیی... داین نوتتسود

دز دنخزوپ

شرس هچبالیی یمهفب دیاش شینیبب و یایب دیاب سپ !؟ اعقاو هه... -

اضرریما ... ناتسرامیب شمدرب حیلا هچ اب یدیدیم یدوب دیاب ؟ یدروآ

اما... دوب خی دوب درس و کشخ

متروص هب یتام هاگن هک دوب شتروص هب وا حلا ندینش زا ما هدیسرت هاگن

داد همادا هتخادنا

مدا ..هی یدوب هک دوب..وت هک درک...ابوت رییغت دش...ابوت ضوع ابوت -اما

! مدوب هتسب دیما شبوخ حلا نیا هب شندوب ابوت نیا هب نم دوب... هگید

مدآ نومه دش هرابود یتقو ... مگب شهب دش بوخ هک شلا ح متساوخیم

و رهاوخ داش یگدنز یارب وشش تال همه تفگ یم شردام هک نومه لبق...

یتقو متساوخ یم درک... یگدنز شرانک هشیم هک نومه ... هدرک یم شردام

وت ؟....اما ماجنیا ارچ یکما؟ نم مگب ... مگب شهب یلبق مدآ نومه دش
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فرح شاهاب شلا ح نیا اب وطچ ...حاال یدرک بارخ ویچ همه وت یتشاذن

!؟ منزب شهب دیدج مخز هی یدز وت هک یمخز اب وطچ ... منزب

شرس هک تفگ ارردحیلا رخآ مجالت دمآ یم رت نییاپ شیادص هظحل ره

هب جنرآ دوب تشاذگ شتروص یور لماک ار شتسد هداد هیکت راوید ارهب

دوب هداد هیکت وناز

شیاه فرح ارزاالهبالی شبلق شزوس دوب شلد قمع زا شیاه فرح

صا داتسیا هدش هدنک شیاج زا ناهگان قاتا زا ییادص ندینش اب مدرک سح

تسا شیپ هقیقد دنچ ی هدش ناج یب مدآ نامه مدآ نیا دوبن مولعم ال

؟ هتنوخ یسک -

مداد ناکت دییات ارهب مرس هداتسیا

؟ یک -

واب دروآ نوریب ار شرس نیسای هدش زاب رد مهدب ار شباوج هکنآ زا لبق

دید امار شخرچ کی

خهلا!؟ نوریب مایب هشیم -

و هاگن زا رارف یارب دوب یبوخ هار دیاش مدرک زارد ار متسد هدز دنخبل

؟ ماهرپ خیبوت

ایب! هرآ -
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۲۹۴_ تراپ _ همادا #

و هتفرگ یادص نامه اب درک یم شهاگن توهبم ماهرپ تفرگ رارق هک مرانک

تفگ شرادزوس

؟ هترهاوخ رسپ -

متفگ دنخبل ظفح اب

هنم.مکمک نومهم نیسای هزور ود مدوب نیسای راتسرپ بقالً نم -هن.

! شلا بند دایم شاباب

ار وا هک راگنا درک یم هاگن ار نیسای رگوجتسج ینامشچ واب هریخ هریخ

شتسد شتروص هب موز درک سالم هدرب ولج ار شتسد هک نیسای تخانشیم

ور هداد ار شم سال باوج تشاذگ شتسد یور ار شرگید تسد هدرشف ار

دیسرپ نم هب

؟ هشلا س دنچ -

تفگ نیسای نم زا لبق

-۱۲سلا

هب شنس زا رتگرزب دندوب هتفگ وا هب همه هکنیا رطاخب مدیدنخ شتنطیش زا

یعقاو نس تشادن تسود مه وا دراد یبوخ لکیه ودقو دسر یم رظن
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دیوگب ار شا

توکس #دس_

۲۹۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

لا متحا نآ ره هک یمدآ هب هیبش هدرک اهر ار شتسد تفر او ماهرپ ی هرهچ

دش در مرانک زا هداتفا یاه هناش اب دشاب شطوقس

هشوگ ار شا هراشا و تسش ناتشگنا تسشن لبم یور و تفگ یدیشخبب

داد ژ اسام هتشاذگ شا هتسب یاهمشچ

تشادرب ار شتسد درک دنلب رس نیسای یادص اب

؟ یرتکد امش ومع -

ژ تخادنا شیاپ یور اپ درک کیدزن مه ارهب شتک فرط ود تسشن فاص

تفگ هتفرگ دوخ هب یا هناشنم اقآ تس

؟ دایمن مهب متسه هرآ -

نیمز یور دوب کیدزن دب حلا نآ اب شیپ هقیقد دنچ ات مدز دنخبل هدارا یب
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یمداد نیسای هناکدوک لد هب حااللد دوش ولو

؟ ینک شا  هنیاعم هشیم -

دروآ ولج ار شرس هدرک مخا ماهرپ

؟ ویک -

درک هراشا نم هب

ور! -خهلا

متفگ عیرس

ن! ــــــ یسای ه... -عـــــ

دیچرب بل

هتشاداد تسود یتفگ هک منوشیا ... ممهفب هک دموین تشاداد ! بخ هیچ -

!؟ ممهفب نم هگب نوا هشیم یچ تسه هک مرتکد

تفگ نیسای هب ور نم هب هجوت یب ماهرپ

اتوت مگب نم یاوخیم ویچ وگب ...حاال دایم مشوخ رتشیب نم ییاد یگب -

مو؟ ؟هــــ یمهفب

داتسیا شیوربور تفر ماهرپ تمس هب هدرک اهر ار متسد

؟ هگید یرتکد ؟ هشچ خهلا هک یمهفب ینوت یم امش -

درکن نم هب یهجوت ماهرپ مه زاب

؟ هشچ مگب نم هک هدش شیزیچ خهلا هگم -

زیر هب زیر هک دنک یم کمک نم هب دراد درک یم رکف شا  هناکدوک یایند رد



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

داد یم حیضوت

! ییاد مع... هرآ -

؟ تشگ یم هچ لا بند شتروص رد درکیم شهاگن قارب یاهمشچ اب ماهرپ

دعب دیشک غیج یلو دش یچ مدیمهفن نم ... تسه شیزیچ هی بشید -زا

هک هنکیم درد شیاج هی شمه محبص زا درک نهلا حبص ات شمه هگید مه

... ممهف یمن نم

درک مخا متروص هب هاگن اب هدمآ باال ماهرپ رس

هک... هدش یچ یدب حیضوت یاوخیمن -خهلا؟!

باوج عیرس هک دوب ساالیر یاقآ هرامش درک عطق ار شفرح مهارمه یادص

منک ادیپ تاجن ناشیودره تسد اتزا مداد

-سالم..

تسا هدیسر ینعی شا  هتسخ یادص

دایب نیسای دیگب هشیم منییاپ نم -سالم.

شمرایم هلب.االن -

متفگ نیسای هب ور هدرک عطق عیرس ار سامت

دموا تاباب مرایب وتکاس نم ات شوپب وتاشفک دوز -

؟! مدیمهفن زونه هک نم -

تفرگ ار شتسد ماهرپ
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؟ هبوخ مدیم ربخ تهب هدش یچ مدیمهف یتقو نم ورب -

؟ ییاد یگیم امتح -

مگیم هرآ -

؟ هشاب ریگب زاخهلا ومرامش سپ -

! ورب حاال هشاب -

ار وا ماهرپ اب شنداد تسد و یظفاحادخ زا دعب متشادرب ار نیسای کاس

دوش شردپ دیفس و رکیپ لوغ نیشام راوس مدرک کمک هدرب نییاپ

منک ناربج منوتب هللا شنا موناخ اراس نونمم -

و لوق ریز هدز هک یمدآ دیاش نیدید هچ ورادخ منک... یم شهاوخ -

تشگرب شدوخ شرارق

ندش مگ زا دعب متسب ساالیر یاقآ جیگ تروص یور ردار هدز دنخبل

بارطضا رسارس مدوجو اما مدش هناخ دراو هرابود هچوک چیپ رد شنیشام

دوب سرتسا و

یاهفرح حاالاب دوب هتسخ و یبصع یباسح شیپ تعاس مین ات ماهرپ

هب رداق دوب هدرک تباث بقالً وا دشاب هتشاد یراتفر ره دوب نکمم نیسای

نم ی هرابرد وحاال تسین نامرفان رامیب اب هجاوم ماگنه رد شدوخ لر تنک

!؟ دناد یم ادخ دنک یم یرکف هچ
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زا سرت شراتفر و ماهرپ زا سرت مدرک یط اهار هلپ نازرل یاه مدق اب

رطاخب ما هناخ رد وا رانک ملبق هقیقد دنچ شمارآ راگنا درب مدای ارزا عافترا

دوب نیسای روضح

متشاد یمرب مدق بسچ یور راگنا مدش دراو هدرک زاب یمارآ ردارهب

مدیسر هک سنلا هب یمدش هدنک نیمز زا هتفر یم ولج روز هب میاهاپ

دوب هتشاذگ شتروص یور ار شدعاس هک ردحیلا لبم یور هدیباوخ

ناویل کی اتاب متفر هناخزپشآ تمس هب مارآ هدیشک یتحار سفن شمدید

مشخبب دوبهب ار حملا کنخ بآ

ندینش کنیس یور ناویل نتشاذگ ضحم هب مدروخ هک ار رخآ ی هعرج

مدنارپ اج رسزا تشپ زا شیادص

؟ بُخ -

نی..!! ــــــــ -ه

ندید اب متفگ ییادخ یاو هدارا یب هتفرگ یسفن متشاذگ مبلق یور ار متسد

مدش یکاش شلا یخیب هاگن

!؟ نیایم یروجنیا ارچ -

شیادص دوبن بوخ زونه شلا ح یلو تسشن یلدنص یور هدش دراو لا یخیب

دوب نیگمغ شهاگن و هتفرگ زونه

؟ یروجچ -

! ادص یب دقنِا -

تفگ راکبلط هدش هنیس هب تسد
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! یتخیر مه هب ونم یگدنز ادص یب مه وت نوچ نک رکف -

مدش راکبلط مه نم

؟ هخآ مراد امش یگدنز هب راکیچ نم -

تیگدنز هب یگیم ! شیدنوکرت یدز هنم.. یگدنز اضرریما -عفال

!؟ مراد راکیچ

توکس #دس_

۲۹۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ات مهدب یاچ باصعا یب نیا اتهب مدرک نشور ار زاگ هتفگ یمارآ فووه

تفگ ییورپ اب متفر هک اه ناجنف تمس هب درادرب تسد دیاش

! هشاب یناویل -

درواین مک اما متخادنا شتروص هب راکبلط یهاگن

؟ تسا ـــ ضرریما طقفملا یناویل یاچ هیچ؟ -

یرتک بآ ندمآ شوج هب رظتنم هتشاذگ ینیس لخاد ناویل ود یصرح
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تفگ هک مداتسیا

؟ ینیشب هشیم -

تفگ همدقم یب مدرک لا غشا هک ار شیور هب یور یلدنص

! ینک مکمک ماوخ یم -

متفگ فاطعنا هرذیا نودب

.. منکیمن -

دیپوت

هن!؟ وگب دعب مگب رازب -

مداد باوج یبصع مه نم

ود هک دنامب مراد نادجو باذع زونه مدرک نوتکمک هک راب هی نومه نم -

! ندیشک یراگیب مزا نوشرتفد وت زور

داد ناکت اوه رد فده یب ار شتسد

ابوت ندموا رانک لثم یلو هشکب یراگیب مزا زور ره مرضاح نم ! اباب ورب -

! دایب رانک ماهاب

تفگ سمتلم یهاتوک ثکم اب

نک! مکمک و -ایب

داد همادا نحل نامه اب هدرک ثکم هرابود

مراد زاین ملکشم ندرک لح ... مفرح ندز یارب اضرریما بوخ حلا هب نم -

! نومب شرانک و ...ایب هبوخ ابوت ماضرریما حلا
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سح هرابرد دوب راب نیمدنچ هک ییاه  فرح و یشهاوخ نحل سمتلم هاگن

تحار یارب و مریگب نییاپ ار مرس دش ثعاب دز یم نم هب تبسن اضرریما

منکن شهاگن مندز فرح

منوت یمن -

دیشک ولج ار شدوخ یمک

هتشادن هراچ تسین گرم ! منک یم شلح نم هیچ؟ تلکشم وگب الوت صا -

هک؟..اه! هشاب

! هشیمن لح ... نوشیا اب نم لکشم -

تفگ دنلب یادص اب

هار دوخ هب دوخ هشب لح اتود امش لکشم یمهف یمن ارچ !؟ هشیم هگم -

! هشیم زاب نم یارب

بجعت اب یا هظحل میرادن طبر مه الًهب صا ووا نم درک یمن کرد ارچ

مدیسرپ دیدرت !؟اب دوب طوبرم مه امهب لکشم اعقاو دیاش مدرک شهاگن

؟ هشیم لح نم ندوب هکاب هیچ امش لکشم ... مگیم -

داد هیبش هک یدنلب وهآ تفرگ فقس تمس ارهب شرس هدز هیکت یتشپ هب

درک مهاگن هرابود دیشک دوب ندز

؟ ینک یم مکمک مگب تهب -
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متفگ بذعم هدرک شهاگن کوکشم

!؟ منک لوبق روطچ ... منودیمن ولکشم زونه یتقو -

داتسیا هدش رجفنم ناهگان

! نیریگب ومه هچاپ شمه هنوتقح نیمهفن نوبز مه نیع ودات امش ادخ -هب

یبصع ار وا مدادن یباوج اما مدش عمج مدوخ رد یمک شدنلب یادص زا

یور ار شدوخ ! تشادن یبوخ حلا مه لوا نامه زا دنچره مدوب هدرک

تفگ مارآ هک دهدیم مرازآ شدنلب یادص دیمهف راگنا درک ترپ یلدنص

اضرریما وت شاج هیچ...هب ملکشم مگیم وت هب نم !؟ میرازب یرارق هی -ایب

یم ونیمه طقف نم ؟ هشاب ! هنک مضه وعوضوم لماک ات رادهگن مورآ ور

یکی لقادح لوـــی... هشیمن منودیم .. هتبلا هزیرن مهب ماوخ یم ... ماوخ

! نیمه هنک... یطاق هرُبن همه زا هرابود وهی هشاب شرانک

دش ما هریخ هدروآ نییاپ ار شرس

؟ مگب ؟ لوبق -

ورگا مهد ماجنا دیاب یراکچ منک لوبق رگا متسناد یمن مدادن ار شباوج

ناج هب نم زور ود نیا رد دیوگ یم ماهرپ هک یگتخیر مه ابهب منکن لوبق

هب هچبالیی تسیچ منادیمن هک دیدج عوضوم نیا مااب هتخادنا اضرریما

متفگ طبر یب دیآ یم شرس
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؟ هگید یناویل دیتفگ -

متسشن هرابود هدرک اررپ اهناویل درک دییات رس دزواب دنخبل

ییادج ی هرابرد ؟ شا  هداوناخ ی هرابرد ؟ ینودیم اضرریما هرابرد ردقچ -وت

؟ ینود یم یزیچ ؟ شردام

ار شیاپ بترم دعب هیناث دنچ اما درک توکس مداد ناکت فرط ود ارهب مرس

یبصع !! زیم روط نیمه و دروخ یم ناکت زیر شندب مامت و داد یم ناکت

متفگ دنلب هتفرگ ار زیم

! هسب -

هدیشک شتروص یور ار شتسد دیمهف شتاکرح مامت زا دشیم دوب کالهف

تفگ یدیشخبب

... اضرریما نم... اراس... نیبب -

یدنلب یاباب یا درکیم ادا هلصاف اراب تاملک و دزیم فرح وطالین ثکم اب

متمس ...هب داتفا شیاهوم ناج هب تسد اب هدش دنلب زیم تشپ وزا تفگ

ندیلا هدیخرچ

؟ مگب شدوخ هب یروطچ مگب وت هب همتخس دقنا یتقو ترظن -هب

توکس هظحل دنچ هرابود مداد ارباال میاه بل هتخادنا باال هناش نتسنادن زا
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... زکرمت نودب اما دش ندز فرح هب یضار ات درک

تیاهن ورد درک یم نییاپ ارباالو تاملک بترم دیوگ یم هچ مدیمهف یمن

تشاذگ زیم یور ار شرس هداتفا یلدنص یور هجیتن یب

یچ تنتفرگ نز دوبن تنون دوبن تبآ نم ردپ هگب تسین یکی اد، خــــ یاو -

ی؟ کـــــ منوا دوب

دوب هتسب شیاهمشچ دروآ ارباال شرس درک اجباج یلدنص یور ار دوخ یمک

دنک مهاگن تسناوت یمن راگنا

هتشاذگ هنیس یور ار شتسد هک ردحیلا درک ندز فرح هب عورش ناهگان

دش یم هدینش روز هب شیادص و دیشک یم سفن یتخس هب

وطالین ثکم نیدنچ دز...اب فرح مامت تعاس کی دز... فرح دز... فرح

ار میادص هک نم ندرک هکوش راب نیدنچ اب نتساوخرب و نتسشن نیدنچ اب

شردپ ، شردام ، شدوخ ندرک ناریو اب دنام مناهد یور متسد هدروآ رد

دز... فرح

هب یزور دیاب هک ییاهفرح درک وور ریز ار حملا هدرک ما هکوش هک ییاهفرح

کی حاالهکاب شلا ؟ح تسناوت یم ! تسیک وا دیوگب دزات یم اضرریما

؟ دوش یم هچ دشاب شیوربور وا رگا تسا نیا هدز فرح هبیرغ
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۲۹۶_ تراپ _ همادا #

مجالیت اب میاهدینش زا تریح و کوش رد هتسشن شیوربور تعاس کی

مدرک شهاگن هدرک یهارمه هاتوک

هتشاذگ مناهد یور تسد ریحتم نم و دیشکیم نیگنس و وطالین یاه سفن

شلا ح هک یمک مداد یم شوگ هدشما دنت بلق نابرض یادص هب هدز مکشخ

تفگ میاهمشچ هب هریخ هدز هیکت یلدنص یتشپ هب دمآ اج

اضرریما منوا .. هزیرن مه وهب یگب یکی هب ور انیا ی همه .. هشیم یروطچ -

؟ یدموا رد شتلا جخ زا هزات مناخ راکرس هک

توکس #دس_

۲۹۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

درک یثکم

... دایمن منوریب هدیزگ تلزُا هشوگ هک یدرک وراک نیا یروطچ منودیمن -

شاهاب یدرک راکیچ ... هنومب یروطنیمه هگا هریمداب هب ماهتمحز ی همه یلو

؟

هک ییاه  فرح یروآدای زا مدینش وا زا هتشذگ تعاس کی رد هک ییاهزیچ اب

متخادنا نییاپ ار مرس و مدش رت هدنمرش مدز شندنار یارب اضرریما هب

یزاب ما هتفگ غورد وا هب هک متسه یلوا رفن مدرکیم رکف زور دنچ نیا رد

مدرکیم رکف ما هدرک ملظ وا هب ما یگدنز رد شنتشاد هگن ماواب هداد شا

زور و حلا نآ هب امیس راک هکاب مامت زیچ همه تخبشوخ مدآ نیا باصعا

نم لثم مه وا منیبیم حاال اما ما هداد انف هب مراک اب نم ار تسا هداتفا

دنا هتشاد یدایز یاهیراک ناهنپ نم لثم شنایفارطا دراد یدایز یاهیریگرد

ما هدرک هچ تسنادیمن ماهرپ هکنآ اب ناهنپ مرش نامه زا دیاش ارچ منادیمن

متفگ یمارآ دیشخبب

دش مخ ولج هب

؟ هشب بوخ شلا ح منکب شیراکی منوتب دیاش وگب ؟ یدرک راکیچ یگیمن -

متفگ شتروص هب ندرک هاگن نودب

اال منوا منک...هک کمک طقف دش رارق ... مدرک راکیچ مگب دوبن رارق نم.. -

؟ دایمرب نم زا یکمک هچ منودیمن ن...

تسب مفان هب یسنجدب و دیدنخ
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نوریب دیشکیم ومدآ یگدنز ی همه ! نیبیجع یلیخ تشاداد وتو ییادخ -

دید یمن سپ من یلو

مدیسرپ بجعت اب

؟ هنودیم ور انیا ناساس -

تفگ هتشاذگ شا هنیس یور تسد یقیمع سفن اب

وراضرریما شدوخ متفگن هگم کی...ود! نیا اه ِمقیفر نیرت کیدزن -

اه! هریم تدای شراک هتشاداد نم! ِنوج هب هتخادنا

هب رگا مدیمهف یم دیاب اما مدوب لد ود مسرپب متساوخیم هک یلا وس زا

ممهف یمن زگره دیاش دشاب ناساس

راکیچ ؟ هدوب اجک ۹سلا نیا وت دینودیم ؟ دیتسود ناساس اب یک امش..زا -

؟ هدرکیم

تفگ ثیبخ هدز ییامن نادند دنخبل

منود یم شا  هرابرد یچ ره هدب ویِکُا ؟ یاوخیم تاع طاال سپ نا! -هآـــــ

! مگیم تهب

؟ یچ ینعی -

دیشک ولج ار شرس

... هتفیب هار منم راک هشب بوخ شلا اتح شاب هتشاد ور اضرریما یاوه -

کُاـــی؟ ! نیمه
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ووا مدوب مردارب یگدنز رد ندرک یسوساج ردحلا متفرگ نییاپ ار مرس

شیپ یا هقیقد هک ردحیلا دیوگیم نم هب دنادیم هچ ره تفگیم لا یخیب

ناساس ی هرابرد یدایز زیچ دیابن ینعی نیا و میهد یمن سپ من دوب هتفگ

متفگ یگتخاس بجعت اب دنادب

؟ نوشمنیبب هگید تسین رارق یتقو ... مشاب هتشاد وشاوه وطچ نم -

تفگ یرادشک ی هشاب

طقف ... اجنیا دایب نوا منک یم یراک هی نم ایب... زان ه...وت ــــــــــ شاب -

نک هلصوح مکی مه! پات و پیت هب دینزن هرابود تردام ِنوج دموا یتقو

؟ هشاب اراس... دایب اج شلا ح

اب متسناد یم هک ردحیلا متفگ یمارآ ی هشاب یدرمان مکلا رد ثکم یمک اب

و دراذگب ما هناخ اپهب رگید تسا لا حم اضرریما هدزما هک ییاه فرح نآ

دوشیم یرگید ِیشیدنا هراچ هب روبجم وا

تفگ لا یخیب

! اجنیا دایب وگب نزب گنز شهب وشاپ -حاال

مدز داد

؟ ارچ ی؟ -چــــــ

شوخ نم حلا یگب یریگب سامت ماوخ یم ؟ هگم متفگ یچ ! اباب شاوی -

! نیمه ملا... بند اجنیا دایب تسین

شیاپ رسات هب یهاگن مدوب هدید شراتفر رد هشیمه هک یتنطیش رطاخ هب

متفگ دیدرت اب هتخادنا
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؟ هیچ نوتلکشم ـــا -االن...مش

تفگ دنخبل واب تشاذگ شا هنیس یور ار شتسد

! هنکیم درد شبلق وگب -

؟؟ ًاد -جــــ

! هدیشک خیم راهچ هب ونم تشاداد تسد ِتلآ هدش نیمه ... ًادج -

مدز دنخبل

هشاب نوتساوح دیاب ًامتح سپ هتفگ نم شاداد هگا -

لا یخیب مریگب سامت هکابوا تسا تخس میارب ردقچ دمهفن هکنآ یارب

ملد هب هک دیدرت و کش کی و رازه واب مدیشک نوریب مبیج ارزا ما یشوگ

متفرگ ار اضرریما ی هرامش دوب هتسشن

ای وا فرط زا سامت در رظتنم درک مهاگن هریخ ماهرپ راظتنا تدم مامت رد

و کشخ یادص هداد باوج ار سامت تاظحل نیرخآ رد مدوب سامت نایاپ

عیاض ماهرپ مشچ یولج مدوب رظتنم هظحل ره تسشن مشوگ رد شا یدج

یا هظحل مسفن شیادص ندینش اب اما داتفین قافتا رکش ار ادخ هک موش

دش سبح

هلب؟ -

همه ما هتسناوت ینعی هلب نیا و متسه نم تسناد یم تشاد ار ما هرامش

مدآ ماهرپ منزب فرح بارطضا نودب و مکحم مدرک یعس منک بارخ ار زیچ

دوب یزیت

نارماک یاقآ -سالم
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داد ار مباوج هدرک سالم ثکم اب

؟ دیتشاد یرما ! یروبص مناخ دییامرفب -سالم.

هن رگم !؟ میتشاد هک دوب یا هملا کم نیرت هرخسم شعورش مرظنب ارچ

وا هک دوب یگبیرغ سح نآ رطاخب ؟ مدزیم شیادص نارماک هشیمه هکنیا

؟ دزیم میادص اراس و تشادن نم اب شمدید هک یلوا یاهزور یتح

؟ منکب یشهاوخ هی هشیم مدش نوتمحازم دیشخبب -

۲۹۷_ تراپ _ همادا #

هک ردحیلا مداد همادا راچانب نم و دادن باوج هدرک توکس ال ماک رابنیا

هن متساوخیمن اما مدرکیم سح ما هنیس پچ تمس ار یزرل و شزوس

دنمهفب یزیچ ماهرپ وهن شدوخ

؟ اجنیا دیایب دینک فطل هشیم -

هشیمه راکبلط یاضرریما نامه دش یبصع و دنت شیادص

هی... یتقو اجنوا مایب دیاب یچ یارب نم -

هکنیا اب دمهفب یزیچ ماهرپ تساوخ یمن ملد زگره مدیرپ شفرح نایم

درک یمن بیع یراک مکحم زا راک اما دوب مک نم نییاپ لدم یشوگ یادص
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! تسین بوخ شلا ح نوتردارب -

یتسد ود دوب هتسشن میور هبور هک ماهرپ دشومه تکاس وا مه مفرح اب

دز بل هدیبوک شرس یوت

!؟ تساجک تساوح ی!؟ ــــ گیم یچ -

هن رگم تساضرریما ردارب تفگیم هشیمه هکنیا هن رگم مدرک شهاگن جیگ

وا؟ هب ندش کیدزن تساوخ یم ار نیمه هکنیا

دیایب هشیم ! هنکیم درد نوشبلق نگیم منکب نوشارب یراک منوتیمن نم -

؟ سنا رواژ نوشنیربب

اما وا مدیمهفن ار شلیلد زاب هک دز وبلابلا دیبوک شرس یوت ماهرپ مه زاب

درب ادصباال یبصع یمک و هدرک لوه

؟ تساجنوا زونه ماهرپ هگم -

متفگ عیرس

؟ نیایم هلب... -

مایم ..االن شاب شبقارم -

و تسب عمج ارم رابکی نامه طقف هک مدرک رکش ار ادخ یا هظحل ملد رد

! منتسب عمج نیا اب مدادیم شرازآ ردقچ مدیمهف
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یادص هک مدیشک یتحار سفن و مدرک عطق یهاتوک ظفاحادخ اراب سامت

دش دنلب ماهرپ یکاش

؟ یگیم یچ همولعم چیه -

دوب هتساوخ شدوخ بخ منزن مدنخبل شندروخ صرح نیا اتزا مدیزگ بل

دیایب وا

؟ هگید تسین بوخ نوتلا ح هگم متفگ یچ .. دیشخبب -

توکس #دس_

۲۹۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یم وا هچنآ زا رتشیب یتدش اب اراضرریما هک مدز ندیمهفن ارهب مدوخ

ما هتخادنا شناج هب تساوخ

!؟ یتدوخ دیوگب هک راگنا درک یرادانعم هاگن

متفر شلا بند دش جراخ هناخزپشآ وزا تساوخرب هدز یا هدز قوذ دنخبل

دنک یم هاگن ار هچوک و هدز رانک ار سنلا یاهتنا ی هدرپ ی هشوگ هک مدید



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

! تساهفرح نیا رتزا گنرز بصم -ال

مدیسرپ بجعت اب دنکیم هاگن هنافاکشوم روطنآ زیچ هچ هب متسنادیمن

؟ یک -

تس...هد هچوک رس نیشام وت،وت رطاخب االن مدیم لوق تهب ... اضرریما -

هشاب هنوخراک دیاب هکیلا ...ردح اجنیا دایم دعب میمهفن هک هنکیم ربص هقیقد

! هسرب ات هشب یتعاس کی و

متفگ نانیمطا اب

االن نیمه ًامتح امش یارب ینارگن زا نشاب اجنیا هگا .. دینکیم هابتشا -هن.

مه... نشاب هناخراک رگا ننک یمن ربص هقیقد هد نایم

دش دنلب نفیآ گنز یادص هک دوب هدشن مامت مفرح

شمدوب هدیدن دوب زور ود هک ییاضرریما ریوصت ندید واب متفر شتمس هب

متفگ ماهرپ هب ور مدرک زاب ردار هدز دنخبل تسا هتشذگ اه هام راگنا و

! متفگ نیدید -

ار شدوخ هک دشاب مهم ردقنیا اضرریما یارب درک یمن رکف درک مهاگن هکوش

؟ تسا هدمآ اجنیا هب نم یارب شا ینارگن رطاخب اعقاو وا ینعی ؟ دهدب ول

تشپ و دنت شیادص هک دنک یم یط اهار هلپ همیسارس تفگ یم اپ یادص

دوش یم هدینش مه

دز هشیش هب هبرضیا مداتسیا ورهار یوربور تسشن لبم یور عیرس ماهرپ
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شفک تعرس هب دش دراو تفرگیم هزاجا راگنا هک یروبص مناخ نتفگ واب

اه لبم تمس هب شرس هتخادنا نم هب یهاگن مین مخا اب دروآرد ار شیاه

تفر باال شیادص هتفر شتمس هب دید هک ار ماهرپ دیخرچ

؟ ینک یم یطلغ هچ اجنیا -

تفگ دشاب وا ملا دشیمن مرواب یگتفرگ تدش زا هک ییادص اب ماهرپ

! ممهفب ... مایم متفگ -

تفگ درک یم شدنلب روز هب هکیلا ردح تفرگ ار ماهرپ یوزاب ریز

یاو ؟ یدب نتشکب وتدوخ ای یمهفب یدموا ... ممهفب ... ممهفب ! یدرک اجیب -

! تاباب شیپ تمربیم فاص ادخب ؟ هشب تیروط حتلا هب

دشکب بقع ار شدوخ درک یعس ماهرپ

! میریم دایب اج حملا نیشب مکی مایم مدوخ ... هبوخ -حملا

ردح ووا درک هارمه دوخ اراب ماهرپ روز هب اما دراد هگن ار وا تساوخ یم

اضرریما یاهاپ تیعضو واب درک یم یربارب اضرریما اب شلکیه دقو هک یلا

دادن ناشن یلمعلا سکع یلو دوش شعنام تسناوت یم تساوخ یم رگا

دز رشت اضرریما

!! منیبب ...ایب دایب اج حتلا نیشب نیشام یوت -

شندز هنعط اب هارمه ار شندرک رکشت مارآ یادص دنتشذگ هک مرانک زا
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مدینش

میشیمن نوتمحازم هگید دیشخبب ... نونمم -

رت یرفک ار اتوا ددنخن یمدنک یعس ماهرپ هک مدید مدرک ناشهاگن طقف

دهدن شدوخ تسد وراک دنکن

**********

( اضر ریما )

هرابرد شغورد رطاخ ارهب ماهرپ تساوخ یم ملد هک مدوب ینابصع ردقنآ

یخلا یب ووا منک مین ود طسو زا مدناشک اجنآ هب همیسارس هک شلا یح

مدز داد دوب ما یگدننار هب مساوح هک ردحیلا دیدنخ یم

ـــی؟ ناور منک هتکس دوب کیدزن ما! هرپــــ شکب تلا جخ -

شخ هراچیب یاراس رس رب ندز دایرف مه دیاش دایز ی هدنخ زا هک ییادص اب

تفگ دوب هتشادرب

فرح هرارق نوا هن یدز فرح وت هن حاالهک مدید دوب... نوتقح نوتتفج -

! دیروخب منوتدوخ ونیداد نم هب هک یصرح زا مکی لقادح هنزب

دیخرچ متمس هب
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ـــد؟؟ یبسچ دوب... روطچ -حاال

مدیبوک شیوزاب هب مکحم یتشم و متفگ یدنلب تفوک

فصن اجنوا مسرب ات مشاب هنوخراک هگا یدرکن رکف ... یناور ی هنووید -

!؟ مشیم رمع

... تینارگن نیا نوبرق -خآ

دیبوک شیاپ یور تسد واب دیدنخ هرابود

مدوب نئمطم ! تمسانش یم بوخ مدرک تباث تهب وطچ یدید مرگ... ممد -

هدیمهف ماراس مراودیما طقف یا! هچوک ووت یدموا هلک اب مدز هک گنز

نم! هن هنوا رطاخ هب هشاب

زونه تسا هدرک مراب هک ییاه فرح مامت اب دشاب هدیمهف مه اراس هکنیا زا

مدیشک داد یبصع ما هدوب رظتنم هچوک رس ینارگن زا هک مقمحا ردقنآ مه

ریگ هک مدموا نوا رطاخ هب مهفن ِرخ وش! هفخ طقف ... ماهرپ وش هفخ -

باال! مدموا وگغورد االِغ یوت رطاخب یلو هتفین باصعا یب یوت

اراس؟ ای شدوخ هب مساسحا دوب هچ رطاخب تسشن شهاگن رد هک یقرب

دزیم فرح و دیدنخ یم دنلب دنلب

؟ یمنارگن دقنا نم؟ ِناج -

متفرگ شتروص کیدزن دیدهت ارهب متسد

وش! تکاس ! تنهد وت منزیم ادخ ...هب ماهرپ وش تکاس -
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هب شیاه هناش اما درک هفخ ار شیادص هدرک تشم شناهد یولج ار شتسد

اپباال یبصع مدوخ یارب یتح هناریگلفاغ یتکرح رد دروخیم ناکت تدش

شتسد دروخ نیشام رد هب مکحم مه وا هک مدیبوک شنار هب مکحم هدروآ

دز ههقهق هدمآ نییاپ

دیبسچ نم... ...هب یلیخ ... ادخب -خآ...

یتح دیدنخ متخادنا شنوریب نیشام زا سنا آژ رتفد کی یولج هک ینامز ات

اررت شتروص بترم شیاهمشچ و دوب هدمآ دنب دایز ندیدنخ زا شسفن

درکیم

رگا هک مشکب ناشن و طخ شیارب نیشام هشیش اتزا مدش مخ هک ینامز

و هتشاذگ وناز یور تسد هدش مخ مدید مریگیم ار شلا ح دمهفب یسک

دمآ یمن باال شسفن اما دش تسار مخ راب دنچ دشکب سفن دنک یم یعس

... مدش هدایپ نارگن

توکس #دس_

۲۹۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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هدرک تشم ار متسد تفریم یدوبک هب هک شا هدش خرس تروص هب هاگن اب

مدیبوک شرمک هب راب دنچ

!؟ هگم یروبجم وت؟ هتچ -

دای هب شا هتفرگ سفن دمآ اج شلا ح نیشام هب هیکت دشاتاب هقیقد دنچ

دنک؟ یم هچ دریگب شسفن رگا ییاهنت رد متخادنا اراس

ار شدنت اما هدش بترم سفن یادص و مدش نئمطم هک ماهرپ زاحلا

متفگ مدینش

؟ هراد وتندش هفخ شزرا ندنوسرت ونم -

تفگ ورپ هدرک هاگن متروص هب دنخبل اب

ینیبب ور اراس زور ود دعب ینوتیم شرطاخب منیبب هگا مدش یم مه هفخ -

! دایب اج حتلا مکی

هنک محر تینووج هب ادخ ! هگید یا هنووید -

رتفد تمس هب نابایخ تمس نآ هب هک روطنامه دیبوک میوزاب هب مارآ یتشم

تفگ تفر یم سنا آژ

مشن روبجم رابره هک هشاب اهامش هب مساوح دیاب هنکیم محر ادخ -

منک نوتعمج
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نیا ات نم رطاخ هب ارچ مدرک شهاگن و مداتسیا دش رتفد دراو هک ینامز ات

ح رابره دادیمن هزاجا شتفرعم نیمه تخادنا یم تمحز ارهب شدوخ دح

! مروایب اج ار شلا

شا یگتفرگ منزب فرح ناساس اب مه شسفن ی هرابرد دیاب شبلق زجب راگنا

؟ یناهگان و تدش نیا هب مه نآ دوبن بیجع

***********

زا ارم دوب هدمآ هک حبص زا یفیرش هک دوب یراب نیموس نیا مدوب ینابصع

یباسح شنهذ زورما هک دوب حضاو دناشک یم شدوخ رتفد هب مدوخ قاتا

هب هک تشادن طبر نم هب اهنت هن تشاد هک یراک لبق راب ود هک تسا ریگرد

کی اراب شلکشم تسناوت یم مه شا یشنم یتح هک دوب هداس یدح

زور هس نیا رد دنارذگب ریخ ارهب راب نیا ادخ دنک لح رادباسح اب سامت

ماجنا دشاب هتشاد یراک وره منکن ثحب ورج هکابوا ما هدرک ار تالمش مامت

رتفد ایهب مدرگرب هناخ هب ما ینهذ زور و حلا نیا اب موشن روبجم ات مهد

دتفیب هار ملا بند هب وناب هراسخر و مورب منامتراپآ و

تعاس دهد یمن هزاجا اهنت هن یفیرش هک تسییاج اهنت اجنیا متسناد یم

مه نآ زا ریغ دراذگ یمن هدش هک مه نم جل زا هکلب دیایب مغارس یسک یراک

هب روبجم طقف مردام ینارگن رطاخب ات دراذگب هناخراک اررد شیاپ مردام

دهد یم ردام ارهب میاهراک شرازگ ینفلت منادیم مشاب ندرک تعاطا
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هدرک لوه مندید اب مدش قاتا دراو شیادص ندینش زا دعب هدز رد هب هقتیا

دمآ ولج

ود! بـــ اضرریما ودب -

ح نینچ هب زگره ابیرقت وا مدوب شا  هدزباتش و دنت تاکرح ی هریخ بجعتم

تفرگ متمس ارهب دوب شتسد هک یروتکاف داتفا یمن یلا

! دوووز .. یرایب مارب ونیا لصا ماوخ یم -

دش رتشیب مبجعت روتکاف هب یهاگن اب

؟ راکیچ نیاوخ یم هشیپ سلا دنچ ام هکنیا -

تفگ یروتسد نحل اب

! هطسو موربآ و تیثیح یاپ هچب رایب ورب مگیم -

متخادنا تشاذگ متسد رد هک روتکاف هب یهاگن هرابود

مرب نم ارچ هنک ادیپ نوتارب یناگیاب هرب هگید یکی ای نوتیشنم نیگب بخ -

! راکیب مدآ همه نیا ؟

داد مله رد تمس هب هتشاذگ میوزاب یور تسد

همه نریم انیا ! یرب وت ماوخ !یم منودیمن مدوخ ینک یم رکف هچب ورب -

زیچ هی ننک یم ملطعم تعاس ود هکنیا زا دعب مرخآ نزیر یم مه اجارهب

! نرایم هگید
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نییاپ ی هلصوح ال صا مدرک هاگن روتکاف هب هرابود و متفگ یا کالهف چون

ار لوخ و کاخ رپزا سنلا نآ مهنآ نیمزریز هب نتفر و تاقبط زا نتفر

متفگ هنامرتحم اوعد زا یریگولج یارب متشادن

! هرب هگید یکی نیگب -

مداد همادا مدوخ یاپاترس هب یهاگن اب

هب مرب مبشما منوتیمن متشگرب و هنوخ متفر مدیشک یتخبدب یلک بشید -

ــــا؟ مدرگرب هرازیمن ترتخد ! ندرک مومح رطاخ

درک مهاگن مخا اب

یدیم رازآ ومرتخد یتقو ! هراسخر تسد تمدادن هتسب تک مدوخ ات ورب -

! نکب مشدعب رکف تِرَپس مشیم منم یشیم مئاق اجنیا

ار شرخآ مجالت میدرک تبحص تمی ابمال ودره هک یا هقیقد دنچ سکع هب

ار شباوج متسناوت یمن عفال مدرک شهاگن طقف تفگ صرح و مشخ رپزا

مهدب

ناونع هب وا زا میاهزور نیا یریگرد و ینهذ هلغشم رطاخ هب دوب ابوا قح

دشیم شفیرح هک یسک اهنت ما هدرک هدافتسا وناب هراسخر ربارب رد رپس

و تسا هدرک مکمک مه اعقاو مشاب هتشاد فاصنا مهاوخب ورگا دوب شردپ

ردام اراب یا هقیقد دنچ تسا هدرک مروبجم ربخ یب زور ره هکنیا زج هب

نم هب نداد روتسد یارب هتبلا شدوخ زج یسک هتشاذگن منک تبحص

دوش کیدزن

نوریب هب هتفرگ ار میوزاب هدرک زاب ردار هک مدوب هریخ روتکاف هب توکس اب

تفگ یروتسد داد مله
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! مراد شمز ال هگید تعاس هی یرایب دوز -

توکس #دس_

۳۰۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

رپ یکشم نامشچ و تروص هب هریخ یشنم نتفرگ هدیدان واب مدیخرچ

متفگ یدج شا هبذج

ــــا! نییاپ نوا مریم ماجنیا یتقو هکات هیرخآ لوا هعفد -

تفگ یا هرخسم حتلا هب

! منک یم تارب یرکف -هی

ره ات متفر سنلا یا هشیش رد تمس هب کالهف تسب مکحم متروص یوت ردار

منک شمامت رتدوز هچ

؟ مرب نم نیاوخ یم -

قرغ تروص اب دوب هداتسیا مرس تشپ هلصاف اب یفیرش یشنم متشگرب
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مهاگن هوشع رپ یدنخبل اب هارمه هدرک جک ندرگ زان اب ششیارآ رد هدش

درکیم

ما یشوگ توافت یب دش عیسو شدنخبل هک مداتسیا شیور هبور هتفر ولج

هظحل نفلت گنز اب متفرگ ار شزیم یور نفلت هرامش و هدروآ رد مبیج ارزا

ار یشوگ تفر شتمس هب تعرس هب یکمشچ ندز اب اما درک مهاگن یاکالهف

مدش جراخ هتشاذگ مشوگ یور

هلب؟ -

مداد ار شباوج یدج و راودیدهت

تفس ور یتسشن هک ییاجنومه یشاب دیدج یاج لا بند هکنیا یاجب -

! هرب تتسد زا منوا مدرکن یراک ات بسچب

متفر روسناسآ تمس هب هدرک عطق ار سامت مدنامن شباوج رظتنم

هک راب ره هک یهجوت مدوب هدید مدوخ هب تبسن ار شبیجع یاهراتفر اهراب

یتح درک یم جرخ هک ییاه  هوشع و وزان تشاد نم هب تبسن میدوب اهنت

درک یمن مه شناهنپ نارگید روضح رد اهزور نیا

داجیا مهافتءوس شیارب تاهجوت نیا هب متوکس مدرک سح زور دنچ نیا رد

یارب راب کی دیاب یمدنک زارد رتشیب شمیلگ ارزا شیاپ راب وره تسا هدرک

هب هیبش یزیچ دوشن ات تسا ههاریب دوریم هک یهار منامهفب وا هب هشیمه

... امیس

بقع ار مدوخ یمک دش زاب ورد داتسیا فکمه ی هقبط رد هک روسناسآ

رد هک ار ماهرپ مدش هریخ میوربور هب هکوش مرس ندروآ ابباال اما مدیشک

مدید دوب اهر هب ندرک سامتلا حلا
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! تسا هقیقد ود شمه اهر وت ورب -

ایب... ماهرپ یسانشیمن ونوا هگم هشکیم ونم همهفب هگا -

ار شهاگن طخ مه ماهرپ دنام مامتان شفرح نم ندید و شرس ندیخرچ اب

درب ادصباال هتفر بقع یمدق هدز کوش دیسر نم هب هتفرگ

؟ تساجنیا زونه هکنیا ی! ــــــ لع -ای

داد همادا اهر هب ور

نیا ادرمان ! مدرک باسح ایک ور نیبب ونم تسا هنووید تنوجاقآ ادخب -

نوتلا یخ نیع هک هرادن امش هب یراک هسریم نم هب شروز طقف شدعب

! تسین

بقع مدق ود ره هک مدرک هراشا لخاد هب هدز نوریب ینامشچ و مشخ اب

متفگ اهر هب رس هراشا اب دوشن هتسب ات متشاد هگن ردار دنتشاذگ

! ورب اه هلپ زا امش -

مداد همادا ماهرپ هب ور

! مراد تراک ایب مه -وت

تفر بقع دیسرت ماهرپ

هنتــــا!؟رد منوا مایب تارمه ماوخب مدیدنخ مدابآ دجو تفه روگ هب نم -

! متسین هنووید دح نیا

ار متسد هدیشک ولج ار شدوخ اهر متشاذگ نوریب روسناسآ زا هک مدق

تفرگ
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! هدش مهافتؤس نک ربص .. شاداد -

ارهب متسد هدرک هاگن شتروص هب نیگمشخ نامیاه تسد هب یهاگن اب

مدیشک برض

ور! بـــ متفگن وت -هب

گرزب یفیرش مان ندید اب دروخ گنز ما یشوگ هک دوب هدادن ار مباوج زونه

متشاذگ ما ینیب کون توکس ینعم ارهب متشگنا

هلب؟ -

تفگ داد اب

باال..ود نایب مه اتود نوا رازب تراک یپ ورب و...ایب هلب -

! منوشلطعم هتعاس

ار اهنآ دیوگ یم یفیرش هک ما هدرکن مضه ار اجنیا مهنآ مهاب ناشندید زونه

تسا هتساوخ

ودات... نیا اب راکیچ امش -

دیرپ مفرح نایم دایرف اب

؟ مدب حیضوت دیاب وت -هب

تفگ مارآ اهر

؟ هنوجاقآ -

داد همادا ادص نت نامه اب هرابود مدرک دییات رس اب

! شاداد میایب تفگ شدوخ -
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دش دنلب زاب یفیرش راکبلط یادص

! مینومب مدآ زور ود رازب ! مراد هلجع باال نایب رانک شکب -

نیبرود ندرک کچ ردحلا تسارح قاتا روتینام تشپ وا هکنیا زا بجعتم

مدرک عطق ار سامت باوج یب تسا

ماهرپ دشو دراو اهر متشادرب رد ارزا مرمک هدز هراشا لخاد هب توکس رد

اهنآ هب ندرک هاگن نودب دش لخاد هدش در مرانک زا طایتحا هکاب دز ادص ار

یم ار ناشمارآ چپ چپ یادص مورب نیمز ریز اتهب متفر اه هلپ تمس هب

مدینش

نارگن منهذ زا ییاج زونه زاساهلا دعب هکنیا اب متشاد دامتعا ماهرپ هب

دوب یراک ریگرد منهذ مامت طقف رضاح ردحلا اما متسه اهر یوااب هطبار

رد یعس ماهرپ ارچ سپ دنیایب دوب هتفگ وا رگا دراد نآاه اب تفگ یفیرش هک

هتساوخ مه اراب رفن ود ره هک دوب یراک هچ نیا تشاد اهر ندرک یضار

یم اما دنتسنادیم همه ار نم هب ماهرپ یکیدزن هک تسا تسرد ! دوب

تقو چیه ار شلیلد هکنیا اب دوشیمن کیدزن یفیرش هب زگره وا هک متسناد

!؟ مدیمهفن

توکس #دس_

۳۰۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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مراظتنا تسد هب دیلک هک مدید ار یمراص یاقآ مدیسر هک نیمزریز سنلا هب

درک سالم هدمآ ولج مندید ضحم هب دیشکیم ار

مومت نوتراک ات مشاب رظتنم منک زاب ورد نتفگ یفیرش یاقآ -سالماقآ...

هشب

نواعم هک دوب نم لثم شعاضوا اجنیا مه یمراص مداد ار شم سال باوج

یلو...!؟ ما هراک همه و

هب یهاگ دوب بش تفیش نابهگن یهاگ دوبن مولعم شراک فیلکت مه وا

وحاال مدوب هدید مه رادباسح قاتا اررد وا یتح درک یم کمک رابنا نارگراک

وا هب یفیرش هک منادیم تسا هدش نم جورخ و دورو رومام تسد هب دیلک

مدرک زارد ار متسد تسا نئمطم شیاهمشچ ی هزادنا هب

! سرب تراک هب ورب نم هدب -

تفگ تفر یم رو رد لفق هکاب ردحیلا دیشک بقع ار شتسد

منومب اجنیمه امتح و منک زاب مدوخ نتفگ یفیرش یاقآ -

بیجع و کوکشم دح زا شیب زورما یفیرش یاهراتفر مدیشک یدنلب فوه

؟ دوب هدشن بیرغ و
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مدش دوب یرتم هد رد شش ینلا س هک یناگیاب قاتا دراو هتفگ یا هشاب

هتفر باال یاهوربا اب بجعتم هک ددنبب ردار هدش جراخ تساوخیم یمراص

دش ریز هب رس نِم نِم اب هدرک مگ ار شیاپ و تسد مدرک شهاگن

! مشن نوتراک محازم نتفگ یفیرش بانج ... دیشخبب -

مدز یدنخ کت رایتخا یب

ورب ... هشاب -

رد نم دنیب یم ار ماهرپ و اهر هک ینامز هتشاد دصق یفیرش هک دوب حضاو

زا یرتشیب مین هک مراد متح مریگن ار ناشچم لفاغان و مشاب یرگید یاج

روضح هکنیا زا منانیمطا یمراص راتفر اب تسا ماهرپ رس ریز اهراتفر نیا

دش رتشیب منکیم رکف نآ هب یهاگ نم هک تسین یزیچ مه رانک اهر و ماهرپ

منک شعمج متسناوت یمن دنتشاد هک یزاب دنابزمیج نیا رطاخ هب هک یدنخبل

یم هکنیا اب هتخادنا روتکاف ی هرامش و خیرات هب یهاگن مداد شک ار

هسفق تمس هب نم یارب تسیهایس دوخن طقف و تسیا  هدوهیب راک متسناد

ریز زا روز هب هدش تیاهن ورد منک یلمع ار یفیرش ی هتساوخ ات متفر اه

مشکب نوریب ار ناشروضح لیلد اهر و ماهرپ نابز

کت و منک ادیپ ار مرظن دروم فیدر ات مدیخرچ اه هسفق نیب ار یا هقیقد هد

یناگیاب مدرک یمن رکف تقو چیه مدرک ناشندرک وور ریز هب عورش کت هب

مدرک یم اجباج هک یذغاک ره دشاب بترمان و هتخیر مهب دح نیا ات اجنیا

متخادنا یم  هفرس هب هتفرگ ار مدید یولج هک دوب کاخ
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و هتشادرب ار راوید رانک ی هیاپراهچ مدش رود اه هسفق زا هتساوخرب کالهف

هیاپراهچ زا زونه مدرک زاب ار فقس ریز هاتوک یاه هرجنپ نآ یور نداتسیا اب

دش هدینش زاسنلا ییانشآ دایرف و داد و غیج یادص هک مدوب هدماین نییاپ

دش یم رت کیدزن مه هظحل ره هک

ادخ... ور نک...وت ملو -

دیابن و مدینش هک ییانشآ یادص زا دیدرت و مخا واب مدمآ نییاپ طایتحا اب

هب هدش زاب تدش هب رد مندیسر زا لبق اما مدش کیدزن رد هب دشاب اجنیا

درک دروخرب راوید

رد تسینابصع یلیخ تفگ یم شا هدش دوبک تروص هک ردحیلا یفیرش

دش رهاظ یرد هناتسآ

ود هک اراس مدرک هاگن شرس تشپ هب هکوش هک دیشک ار شتسد هدش لخاد

یم هدیشک ابوا هارمه و دوب هدش هدیچیپ یفیرش تسدرود شرداچ ی هبل

نیمز یور هکنآ زا لبق درک اهر ار شرداچ یفیرش هدش ترپ لخاد هب دش

و هدیسرت تروص متفرگ ار شیاه هناش هتشادرب زیخ رایتخا یب دتفیب

رد نانیمطا زا یجوم مندید اب داد نم هب هک ار شتشحو رپ نامشچ

!! مدروخ اج نآ زا هک تسشن شتروص

هدیشک نوریب متسد ریز زا یناکت اراب شیاه هناش دمآ ولج هک یفیرش

دش ناهنپ مرس تشپ عیرس

هک ار مهارمه یشوگ هکیلا ردح درک اررپ یناگیاب سنلا یفیرش دایرف یادص
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هدرک زارد مرس تشپ یاراس تمس ارهب شتسد تشادرب دوب قاتا زیم یور

دیشک داد

! وتیشوگ نم هدب -

تسا هدرک ادیپ تراسج مروضح رطاخب تفگیم شنازرل یادص

.. ماوخیمن -

ار شتسد دعاس هدش جراخ کوش زا هک دورب اراس تمس هب هک تشادرب زیخ

نیا هکاب هدش هچ ینابصع ومه مدوب توهبم مه میاه هدید زا متفرگ

اراس الً صا ! ینابصع ردقنیا مه نآ هداتفا وا ناج اههب هچب لثم شنس

مدیسرپ دنلب ییادص اب دنک یم هچ اجنیا

؟ هدش یچ -

دز دایرف راو دیکات اراس هب ور هرابود نم هب هجوت یب

! وتیشوگ نم هدب -

هب وا تینابصع مدروآ رت نییاپ ار میادص مدرک شتیاده بقع هب یمک

یمن تشاد ار نامیود ره زور دنچ نیا شمارآ هب ندز دنگ تیلباق ییاهنت

یمک دوب رتهب مهدب ار شباوج هشیمه لثم اراس روضح رطاخ هب متساوخ

دوش مارآ ات میایب هاتوک

؟ هدش یچ نیگب امش مریگ یم شزا نم -

تفگ هدز ما هناش هب یمکحم ی هبرض راکبلط داد نم ارهب شهاگن

ری! گبــــ -
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توکس #دس_

۳۰۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هکنیا اب دیآ یمن هاتوک دریگن ار یشوگ ات ینعی شهاگن عون و نحل

هب نداد همتاخ یارب مه اما داوخیم هچ یارب ار وا یشوگ متسنادیمن

یمن هکنیا یارب ومه تسا هتفشآ ردقنا ارچ متسنادیمن هک یعاضوا

مدیخرچ شتمس هب دشاب ام ثحبورج دهاش اراس متساوخ

فیک دنیبن ار وا مرس تشپ زا یفیرش ات درک یم اجباج ار دوخ هدیسرت

اب دوب شا  وتنام بیج رد دشاب شهارمه رگا شا  یشوگ سپ دوبن شهارمه

شبیج هب وربا و مشچ اب اما موش شکیدزن متساوخ یمن اهفرح نآ اب هکنیا

مدرک هراشا

؟ مرادرب مدوخ -

یشوگ داد متسد هب هدیشک نوریب شبیج ارزا یشوگ للعت واب درب تسد

نآ ییاوعد هک مدیشک یتحار سفن شندش مارآ زا هداد یفیرش لیوحت ار

خر میآ یم رد مه وا تلا جخ زا دنزب فرح رگا هک ییاراس روضح رد مه

دهد یمن

؟ هدش یچ نیگب -حاال

تفر رد تمس هب مکحم یاه مدق و تینابصع نامه اب
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! سرپب نوا زا منودیمن -

متفگ هداد باال وربا

ی؟ -چــــــ

ردو ندش هتسب ؟!اب منادیمن دیوگیم حاال دوب هدیبسچ ار اراس ی هقی

هریگتسد مدرک دنت رداپ تمس هب هداد مدوخ هب یناکت شندش لفق یادص

هب تشم اب دوب هدرک لفق ردار ًاعقاو مدرک شنییاپ رابباالو دنچ هتفرگ ار

؟ درکیم راتفر بیجع ردقنیا زورما ارچ ؟وا هداتفا یقافتا هچ ! مدیبوک رد

میادص تسا هدشن رود زونه یتقو ات مدیسرپ ار میاهلا وس هفقو ویب دنت

دهدب ار مباوج هدینش ار

؟ هدش یچ ؟ هربخ هچ اجنیا ؟ نیدرک لفق یچ هساو ونیا ؟ نیتفر اجک -

یم یتح مدرکیم سح چیه هک تشادن ار تینابصع نآ رگید هک شیادص

دش یم هدینش حضاو ال ماک رد تشپ زا ددنخ

هس هک هدش یچ ؟ یگب دیاب وت مایپ رسپ مگب دیابن نم هک ور هدش یچ -

رارف تردام زا یراکبلط سلا دنچ دعب هک هدش یچ ؟ اجنیا هب یدیبسچ هزور

ات مداد وت لد هب لد هک مرکف یب دقنا ینک یم رکف هک هدش یچ ؟ ینک یم

هک یربخ رطاخب االن منکیم سح یتقو منوا ؟هــــا؟! یشاب رود شزا

ویچ مگب هرتهب ؟ای ینک شومارف یاوخم ویچ ؟ یشراکهدب هشندینش رظتنم

نم مشچ یولج یاوخ یم ؟هک اجنیا یدموا هک یزادنب مدای یاوخ یم

؟ یرادن ومندید مشچ هک یشاب

ردام واو هب یزیچ یروآدای مندمآ اجنیا زاداللی یکی دوب هدیمهف تسرد
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دنا هدیمهف بوخ هک دوب

دیاش مهدب ار شباوج دیاب هک روط نآ اراس روضح رطاخ هب متسناوت یمن

یمدمآ هاتوک ندرک تاعارم اب

؟ نیتساوخ یمن روتکاف هگم ؟ نیگیم یچ ممهفیمن -

دیشک مباصعا یور ار طخ نیلوا شدنلب ی هدنخ یادص

نیشب .. نزب فرح نیشب یمهف یم مبوخ ! مایپ رسپ نکن نیهوت مروعش -هب

! ینومیم وتنومَه هشن لح نک..ات شلح

دوب هدروآ مرس هب یناوجون رد راب دنچ بقالً بالهک نیا یروآدای زا یبصع

مدیبوک رد هب تسد فک اب مدوب هدرک شومارف ملوغشم نهذ رطاخ وهب

مدز دایرف هتفر بقع یمدق

!؟ ورد نیا نک زاب منک شلح ویچ -

رد دهاوخب هکنیا هب هیبش دمآ نییاپ شیادص نت هدش رتکیدزن شیادص

دنزب فرح مشوگ

!؟ مایپ رسپ یدوب رصقم وت مه امیس دروم رد منک رکف نکن یراکی -

دگل اب متفر رد هروک زا اراس مشچ ولج مهنآ ناشیاه نتفگ مایپ رسپ زا

مدز داد یبدا یب تیاهن رد،رد هب یمکحم

حلا نوا هب نم وت یهاوخدوخ نم..زا یگدنز هب یتخادنا وت ور امیس -

! مداتفا
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درک ما هکوش متفرگ تسا هدنمرش مدرک سح هک ادص نآ هکاب یباوج

فرط زا فسأتم یادص نیا اب مه نآ زاساهلا دعب فارتعا نیا دشیمن مرواب

!؟ دشاب راکبلط هشیمه ِیفیرش

تهگن تردام رانک هتبسانم ! هیبوخ رتخد مدرک یم رکف نوچ هرآ.. -

دایمن رب متسد زا مه یراک مدیمهف هابتشا .. مدرک هابتشا یلو ! هراد یم

! ینکب تدوخ یارب یراکی تدوخ ات ینومب وتنوا هک نیمه زج ناربج یارب

تفگ ثکم اب

! مایپ رسپ یتقایل یب مشیم نئمطم اعقاو یدب تسد زا ونیا هگا -

رثا مه نم یادص ونت ندز فرح نحل یور شتبحص نحل و شیاه  فرح

متفگ درد واب مارآ تشاذگ

!؟ ینک شلح یروجنیا یاوخیم هک ینودیم زاحملا یچ -

مدز رد هب یمارآ ی هبرض

نک! -زاب

امش ! تساجنوا هکاالن هنوا وتو نیب تسه هک یچ ره یلو منودیمن -

و نشاب هتشاد شیاسآ خاالق یاقآ تسد زا هیقب ات دینک شلح دیاب اتود

ینوتب منک زاب ورد یاوخیم مزا یتقو هرتهب سپ ! مروخن نم وشبوچ

هب راب ره یدوب اجنوا هک یلبق تاعفد نوچ ! هدش لح هک ینک منئمطم

هک زور هس راب نیا یلو یدرُب ووت مدموا هاتوک تردام ی هآونهلا رطاخ

یمهفب ات مایپ رسپ مرادیم تهگن وتنوا هام هس و هتفه هس هدش ! هلهس
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رورغ اب دیابن و دایم شیپ مدآ یارب یگدنز وت رابی طقف اهتصرف یضعب

! یدب شتسد زا تاجیب

شیب یگلا س هدجه هدفه رد هک یرخآ ی هعفد ممهفب هک دوب هدرک یروآدای

هتشاد مهگن اجنیا ما هتشر باختنا رطاخب نآ زور هس هب کیدزن و راب ره زا

وحاال تسا هدوب مردام رطاخ هب دیایب هاتوک دوب هدش روبجم هرخ وباال دوب

متفگ هرابود لصاتسم دیایب هاتوک تسین رارق مه وا دناد یمن ردام هک

یوت هزادنا هب منم رورغ هشیم لح یروطچ منودیم مدوخ نک! زاب ورد -

! شاب نئمطم تسین

دیدنخ دنلب یادص اب

! هرذگب شوخ ریخب بش ، تسین هشاب -

۳۰۲_ تراپ _ همادا #

یمن ار نیا نم و تسا نتفر ردحلا ًاعقاو تفگ یم شیاه مدق یادص

متساوخ

شندوب مارآ یارب و مدش هکوش اراس ندید زا لوا ی هظحل هک تسا تسرد
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نیا رد هک یتینابصع زا مجح نیا اب متسنادیمن اما متشاد یا هنابدوم راتفر

رو هلعش تسا هقیقد دنچ مه ووا تسا هدش رابنلت ملد رد اراس زا زور دنچ

هب تسا نکمم هچبالیی هتسب یاضف کی رد مرانک شندوب هدرک شرت

مدیشک دایرف هدز رد هب یدگل هرابود دروایب شرس

؟ مدرکن یکی کاخ وراب هنوخراک نیا هگا نم ! نوریب مایم هک شرخآ -

؟ دوب هدشن رود دش، یم هدینش مشوگ رانک راگنا شیادص

یب هتسرد ! یمایپ رسپ وت یدب ماجنا ینوتب وگب یراکی یلو هرآ... شرخآ -

! هچب یتسین دلب وندوب دب یلو یباصعا

توکس #دس_

۳۰۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

لا یخیب هک تفگیم وا یادص اما متفگ یدنلب یتنعل و مدیبوک رد هب مکحم

دوشیم رود

مربخنک هرد... تشپ یمراص -
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مدز دایرف

ی!؟ ــــــــ فیرش ؟ یریم اجک ! نکن -کالمف

دیاب ساهلا هک یرتگرزب ارچ دوب شمارآ ندیدنخ یادص طقف مباوج

هک دوب یهاوخدوخ یوا درکیم یورشیپ رتشیب رابره و مدرکیم شتعاطا

!؟ مریگب منابز اراب شلا ح دش یمن و دیمهفن ار منابز زگره

هتشاد راکنیا رد یتسد رگا متشکیم ار ...وا متشکیم ار ماهرپ بشما نم

لچه نیا ارهب نم هدناشک اجنیا ارهب اراس و اهر وا رگا شمتشکیم ؟ دشاب

دشاب هتخادنا

هب رس شلبق یاج نامه رد هک اراس ندید اب مدز رد ارهب ما هیکت هدیخرچ

هزرابم نیا زا مصرح درشف یم هدرک تشم تسد اررد شرداچ هداتسیا ریز

دنلب یاه مدق اب مدرک خیلا وا رس ار رفن کی هب رفن دنچ ی هنادرمناوجان ی

دیبسچ راوید هب هتشاذگ بقع یمدق هک متفر شتمس هب باتش اب یرفک و

!؟ اجنیا یایب هتفگ تهب یک -

تفگ متروص هب ندرک هاگن نودب

ونم... ههاقآ نومه ! نیدیدن -

مدیرپ شفرح طسو

؟ هناخراک یدموا تدوخ ! متفگن وتندموا نوشِک نوشِک -
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داد ناکت ار شرس دشو ریز هب رس هدز تلا جخ

لچه وت یزادنب منم تترایب یروجنیا هک اجنیا یدموا دوخ رس یچ هساو -

هــــا؟

متسد تشگنا راهچ تشپ اب هبرضیا یبصع نم و درک توکس هشیمه لثم

مدز شیوزاب هب

؟ ماو -ابتـــ

تفگ طبر یب هدیشک بقع ار شدوخ یمک

؟ ننک یمن ...زاب مگب نم نم... -

اب مداد شله رد تمس هب متشاذگ شرمک تشپ هک یتسد واب مدیشک رانک

متفگ یزیمآ رخسمت نحل

! هشن زاب رد نوا هگا تلا حب یاو طقف ! هنک زاب وگب ورب ورب... -

هدز رد هب شفیرظ ناتشگنا اب تفر رد تمس هب هدرکن منحل هب یهجوت

درک ادص ار یمراص سمتلم

ـــا؟ -قآ

دش دنلب یمراص نابرهم یادص

! ماجنیا مرتخد مناج -

ــد؟ ینک زاب ورد هشیم -

اب نتساوخ نارماک یاقآ یتقو طقف نتفگ یفیرش یاقآ یلو مرتخد شخبب -

مرتخد حبص ادرف هناالن منوا منک... زاب نوشدوخ هب نداد طاالع

درک نهلا
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؟ هخآ ارچ -

! مدیم ماجنا ونتساوخ یفیرش بانج هک یراک طقف نم مرتخد شخبب -

همزمز و دیشک یدنلب ًاتبسن هآ دز رد هب هیکت هتخود نیمز هب مشچ دیماان

درک

مرب دیاب نم -

رد یرتشیب ی هجرد اب شا یگشیمه ینارگن مدش هریخ شتروص هب

دشیم هدید شتروص

منک رس هاگن کی نامه اب مناوت یم یتدم ات مدرک یم رکف شمدید هک بشید

ار تروص نآ دهاوخیم ملد مرادرب شتروص زا مشچ مناوت یمن حاال یلو

دوب هدش گنت شیارب ملد مدرک یم رکف هچنآ زا شیب منک باق مناتسد نایم

ما هدش شا هناوید مدرکیم رکف هچنآ زا شیب

اب مشیپ هقیقد دنچ دروخرب زا هدروآ محر ارهب ملد شا  هتفرگ تروص ندید

مدش نامیشپ دادن ناشن یدب لمعلا سکع چیه هکنآ

منادیمن دید ارم هزات راگنا مداتسیا هک شیوربور مدش شکیدزن مدق مدق

تفگ دنلب هدرک لوه دیبسچ رد هب عیرس دناوخ مهاگن و تروص زا هچ

... متسنودیمن نم ادخب -

مدیشک بقع هتفرگ ار شیوزاب

اه! هرد تشپ یمراص ینزیم داد ارچ -

... دیشخبب -
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ار ما هتفر رتسکاخ ریز شتآ شا یهاوخ ترذعم اما ییوجلد یارب متفر ولج

مدیرغ هدرشف مناتشگنا نایم ار شیوزاب درک هلعشرو

ابهی شدعب و یچ همه هب ینزب دنگ یرادن قح یمهفب یاوخیم یک -

!؟ ینک شعمج دیشخبب

تشاذگ متسد یور تسد

ونوتردارب و رهاوخ ی هقی دیرب ! مدزن دنگ یزیچ هب نم ...خآ... دینک ملو -

! دیریگب

ارهب وا اهر و ماهرپ کمک اب یفیرش االً متحا مدیمهف بوخ ار شروظنم

زاس رهاظ کی نم تفگ یمن رگم متشادنرب تسد اما دوب هدناشک اجنیا

مداد شناکت دیایب هک دننک شنئمطم دنا هتسناوت روطچ ؟؟ مبلط تصرف

یتقو منوا ؟ هشاب یگب یدب شوگ دیاب وت تفگ یچ ره یک ره مریگ -

...هــــا؟؟ بلقتم هی زاسرهاظ منم؟هی تفرط

دوب هدش عمج درد زا شتروص

! دروآ روز هب ونم ــــم... تسد ... خااآ -

دش لش متسد

-کـــی؟

ماهرپ رتکد -

تفگ ما هتسشن نوخ هب نامشچ هب هریخ

هدیسرت دش!؟... یچ مدیمهفن ال صا نم... دوب... شهارمه منوترهاوخ -
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! هنم ندرگ هشب نوتیروط ... ماین هگا ... ماین هگا نتفگ طقف ندوب

نیمه یارب و دندوب هدروآ دوخ اراب وا دنا هدمآ هک اهر و ماهرپ ینعی نیا

وا روضح ی هجوتم ات میایب اجنیا هب رتدوز هچ ره تشاد رارصا یفیرش

تسا هدمآ هک هدوب نارگن راگنا هک ییوا موشن

توکس #دس_

۳۰۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دشاب ندش راتسرپ هب روبجم هدمآ مرس هب زاببالیی هدیسرت دیاش ای

دنزادنایب ماد ارهب ربخ یب اج همه زا ِنم ات دنا هدروآ ار وا تسه هچره

ناشراک رگا یتح متسین تحاران راب نیلوا یارب نآ رد نداتفا زا هک یماد

ی همه وااب هکنیا اب تسا نم رانک یتعاس دنچ هک ملا حشوخ دهدن هجیتن

دنکیم رارف نم زا شدوجو

یلدنص اهنت و متسشن نیمز یور راوید هب هیکت اب هدرک اهر ار شیوزاب

مدز فراعت وا ارهب دوجوم
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ًارمع هسرن داوخ یم هک یزیچ اتهب یفیرش ! ییاجنیا حاالحاالاه نیشب -

دایمن هاتوک

هب هیکت اب دادیم ژ اسام ار شیوزاب هک ردحیلا نم زا هلصاف مدق کی اب

تسشن نیمز یور راوید

! هنوخ مرب دیاب نم نم.. ؟ مینومب اجنیا حبص ...ات دیاب ًاعقاو -

مدز یخلت دنخزوپ

... مدیم لوق نک لمحت یروج هی وبش -هی

!؟ دوبن نیمه نم هرابرد شرظن وا رگم اما دوب تخس میارب شنتفگ

! یروبص مناخ مراین ترس بالیی مدیم لوق -

دش دنلب و راد ادص یا هدنخ هب لیدبت مدنخزوپ رایتخا یب

مشاب راددوخ منوت یم وبش !هی سرتن -

هظحل ره متشاد راظتنا دیخرچ متمس هب شرس مدید اما مدرک یمن شهاگن

ار شلا ح هدیدنخ رتدنلب ربارب دص ییادص وااب وهب دنک رارف داد و غیج اب

اما... مروایب اج

امش... هرابرد نم !.. نارماک یاقآ -
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مدیرپ شفرح نایم هتسب مشچ

! دایمرد رتشیب شهوگ شدنگ ینزب شمه هب رتشیب یچره ! نزن شمه -هب

وت هک یرتدب یازیچ هن مزاس رهاظ بلط تصرف هی ترظن زا منک رکف رازب

! هسب مرمع هی یارب انیمه هتنهذ

مدنام تام مفرح یادا ماگنه میادص یگتفرگ زا مدوخ

! تسین امش هرابرد نم رظن ... نیتفگ هک انوا ... هنودیم ادخ -

ی هرهچ هتبلا دص و تکرح کی نیمه واب مدناخرچ ندرگ شتمس هب نانچ

شظفح هتسب یاهمشچ اب متشاد یعس هک یدرسنوخ زاحتلا ما هتفرگ رگ

بقع ار دوخ یمک هدیسرت هک مدمآ نوریب دنیبن همدص و شمنیبن ات منک

درک اررپ قاتا همه مشرغ دیشک

تنوخ زا هک دوبن هگا ! یتفگیمن هک دوبن هگا بصم ؟ِدال تسین وت رظن -

تبسن مهب هک ییازیچ مرش زا نم هک دوبن ترظن هگا ! نوریب یدرکیمن مترپ

ردقچ نمهفن هیقب هک مدرک یمن میاق ومدوخ هنوخراک نیا وت زور هس یداد

؟ مدر کـــــ یم ؟ مدز مهب ویچ همه ارچ !هک مفیثک ترظن زا

بقع ال ماک ار شدوخ متفگ شیوزاب هب یا هبرض هرابود ندز اراب رخآ هملک

تساوخرب هدیشک

بخ؟ هونشیم هرد تشپ ههاقآ نوا نیتفگن هگم شاوی س... ـــــــ یه -

متساوخرب مه نم
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تسه یچره ندیمهفن یدرک رکف ؟ ومزور و حلا ینیبیمن ...! هونشب رازب -

؟ ینارگن هک یدربن یک ولج وموربآ ؟ اجنیا تندنوشک هک هئوت رس ریز

ی؟ ــــ فیرش ای مردام ؟ ماهرپ ؟ مرهاوخ

تفگ دیدرت رداب هب یهاگن مین اب دناخرچ فارطا ارهب شهاگن

شسپ نم... ... دوبن نم یافرح انوا هگم منک... یم شتسرد نم بخ... -

... رذعم نم ... مریگیم

یم هچ ره هک شدوخ اب دوب هدرک رکف هچ مدرب موجه شتمس هب یبصع

یهاوخ ترذعم هتفرگ سپ ار شیاه فرح دعب و دنزب مشتآ دیوگب دهاوخ

؟؟ دنک

اه هسفق نیب یورهار دسرب وا هب متسد هکنآ زا لبق و دیشک هفخیا غی جـــ

داتسیا شرگید تمس هدرک یط ار

میاه شوگ زا دود مدرکیم سح دوب هدش غاد مرس دش تشم اوه رد متسد

یمدنز نوریب

زجب متشاد ار یراتفر ره راظتنا شزور نآ روآدرد و نیگنس یاهفرح اب

دریگب سپ ار شفرح یتحار نیمه هب دهاوخب هکنیا

ناکت تساوخ وا هک روط ره ؟هک یزاب بش همیخ کسورع ؟! مدیدیم هچ

یارب دیاب میوگب متسناوتیم هک یتقو مه نآ مصقرب شیارب هدروخ

راودیدهت !؟ دصقرب نم زاس وهب دریگب هزاجا نم زا شراک نیرتکچوک

زا متاملک رد زجب ار مصرح هک یروط دنلب و یبصع هدرب ارباال متشگنا

متفگ دمهفب مه میادص
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ادخب منک... یگنر وتدیفس یانودند نوا ات یروبص مناخ وگب هگید هملک -هی

یکچیه زا هگید یراد رمع هکات منکیم یراک دایب رد تنهد زا دیشخبب هگا

! یسرتن نم زج هب

مدرک هراشا میاپ یولج هب درک یم مهاگن طقف و دزیم سفن سفن هدیسرت

! نوریب یزیریم هرذگیم تَلَک نوا وت یچ وره اجنیا یایم -حاالم

متفگ دادن ناشن یلمعلا سکع نوچ و مدرک ثکم یا هظحل

هک تتصرف تمرایب مایب مدوخ ! مدیم تهب هک هیتصرف اهنت نیا نودب -

فرح یسیاو موربور یشاب هتشادن وشتارج مدیم لوق یهـــچ!! هرپیم

! تشکشیپ ندز

ینعی هک درک یم مهاگن هریخ و هکوش هدرک تشم تسد اررد شرداچ

مدرک گنت مشچ ترارش اب تشادن نم ارزا یبصع و دنت راتفر نیا راظتنا

؟ ییایمن -

نیب دناوت یم یمدنک رکف دیاش تفر بقع یمدق و تخادنا ارباال شرس

متفگ دیدهت اب دراد ندماین تارج هک دورب رد متسد زا تحار اه هسفق

! یتساوخ تدوخ یروبص مناخ هشاب -

شیپ شتصرف حاالهک درک یم لا بند قیقد ار متاکرح مامت شناساره هاگن

اجنیا یفیرش یتح ای مردام رما دیاش و ماهرپ تنطیش رابجا وهب دوب هدمآ

یم باوج وا زا دیاب زورما مدرک یم صخشم ارابوا مفیلکت ما هدرک ریگ

... متفرگ
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؟؟ متسه یک وا یارب نم ممهفب دیاب

توکس #دس_

۳۰۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ی هریگتسد ندناخرچ اب متفر فیدر نیلوا تمس هب یلا یخ یب واب مارآ

هداد شتکرح لیر یور ار نآ یموینیملآ ی هسفق ی هندب یور لکش ینامرَف

هب کی مدرک رت ضیرع ار نامنیب یورهار و شمدنابسچ یدعب ی هسفق هب

رانک هدنابسچ مه هب شا هدز تهب نامشچ یولج اهار هسفق ی همه کی

مدرک عمج راوید

یزلف ی هندب دروخرب زا یهاگ طقف و درک یم مهاگن توکس رد تدم مامت

یم مهب رت مکحم دمع وزا دوب هدش هدنک شا  یکیتس ال ظافح هک هسفق ود

ار شنامشچ هدیرپ باال شیاه هناش دنک داجیا یدنلب یادص ات ناشمدنابسچ

تسب یم

ما هناچ مرگید تسد اب هدرب ورف مراولش بیج اررد متسد دش مامت هک مراک

هدرک سح اهراب دنکیم ارخیلا شلد هت متس هکژ متسنادیم مداد ژ اسام ار

هک روطنامه تسیرارف مهاگن زا یتحو دسرتیم ملکیه و تماق دقو زا مدوب

متفگ مدشیم کیدزن وا هب مارآ یاه مدق اب
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مو؟ ؟هـــ یدموین تدوخ هک یتسین نومیشپ -

یم سفن دنت دنت یمدش نییاپ باالو شا هنیس ی هسفق روطچ هک مدید یم

یرارف هار ات درک یم هاگن ار نم زج هب هشوگ ره شنامشچ شخرچ اب دیشک

یا همروس ی هعنقم ترپ مساوه یا هظحل هک تفر یم بقع بقع دبایب

درک رود ار مراکفا شیادص اب دمآ یم شیاهمشچ گنر هب ردقچ دش شا

...نم... نارماک یاقآ -

هدروآ ارباال متسد دنک میادص اضرریما ات مدز روز ردقچ دش هزات ملد غاد

متفگ یرادشک شیه هتشاذگ میاهبل یور ار متشگنا

ش...!! ــــــــــ یه -

وحلا سح نیا رد رگید متسناوت یمن اما تخوس ملد شیادص شزرل زا

متسناوتیم ار شت اال وحا رطاخب شیاهندرک رارف دوب هدرک دبات نم اب منامب

مه نم دیوگب میقتسم هکنیا اما دنک تداع نم اتهب منک لمحت هدرک مضه

! تشذگ دشیمن وا.....هن! زا هک مهاوخیم

متفگ شیاهمشچ هب هریخ

! هنم تبون ...حاال یروبص مناخ یداد تسد زا وتتصرف -

و جیگ ات مدرک یراک تسار و پچ هب ندرک تکرح اب مدش کیدزن مدق مدق

دوش تیاده راوید ی هشوگ نارگن
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راوید ود یور شنازرل ندب فرط ود ار میاهتسد حتلا نیرتکیدزن رد

رتولج ار دوخ دش عمج دوخ رد یمک هداد ارباال شیاه هناش متشاذگ

تفگ ییادص یهـــنمک هک مدرب کیدزن ار متروص هدش مخ مدیشک

کشخ نحل اب دیشک نییاپ ار شرس هدرک تشم شا هنیس یولج ار شناتسد

متفگ یمارآ و

ینزب فرح تسین المز یتح ! یدیم نوشن وتراکفا تراتفر ؟وتاب ینیبیم -

! یروبص مناخ هیچ نم هب تبسن تدید ممهفب ات

مشچ شخر مین هب کیدزن وزا مدرک هدافتسا تصرف زا مفرح نایاپ اب

غاد مره دش هریخ منامشچ هب دناخرچ متمس ارهب شرس ناهگان اما متخود

درکیم دروخرب هناچما هب شیاه سفن

؟ منک راکیچ ... نیراد عقوت ....ت.. دینوسرتیم ونم نم.. -

هک راب نیرخآ دشکب لوط تساوخیم ملد متشاد یبوخ سح یکیدزن نیا زا

؟ دوب یک مدوب شکیدزن ردقنیا

نم! راتفر هن یسرتیم هک هتراکفا رطاخب -وت

ارباالرت شرس هتخادنا نییاپ ار شیاهتسد درک شروسج مشمارآ راگنا

تفگ صرح اب تفرگ

هک.... یدرم هی نوچ مسرت یم -
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هدیشک مه رد وربا مراکبلط نم یتقو درکیم ارغالف شا یئورپ نیا دیاب

متفگ یبصع

؟ متسین تمرحم هگم ما هبیرغ هگم شاــــم! -بـــ

متسنادیم هکنیا اب مدرک دسر بوخ کیدزن ارزا شتروص تسب ار شنامشچ

مداد همادا دهدیم شرازآ

هچ مراد هزاجا ینودیم ؟ مشب کیدزن وت هب منوتیم اجک ات نم ینودیم -

؟ ینوناق ؟ یمسر ؟ یعرش ؟ منکب ییاهراک

ارهب شنیریز بل درشف مه یور ار شیاهکلپ مدید ار شندب ینآ شزرل

مخ ار مجنرآ دشیم رتدب هظحل ره شا هدیرپ گنر تروص حلا تفرگ نادند

مدروآ نییاپ ار میادص هدش رت کیدزن مدرک

هک مشب کیدزن تهب طایتحا اب مدرک یعس هشیمه یتح هن!؟ مدرکن یلو -

!.. یجنرن .. یسرتن ..هک یشن تیذا !هک هشن مهافتوس

مدیرغ دشیم رتشیب مصرح هظحل ره مدز رادادص یدنخزوپ

یمن یسک و دوب زاب متسد هک ینم ؟هب یداد تبسن نم هب یچ وت دعب -

؟ یداد تبسن یچ متسب وماتسد مدوخ یلو هنک ضارتعا تسنوت

هناشن توکس نیا درکیم ما یبصع شتوکس مدیبوک راوید هب مکحم ار متسد

هدوب دقتعم تسا هدز هک ییاهفرح هب هکنیا ی هناشن دوب شندیسرت ی

! دراد تیعقاو
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؟ یداد تبسن نم یهب ؟چـــــ هگید وگب ! ماو ـــــــ ت -اب

مدیبوک راوید هب هرابود

؟ یدرک راکیچ نیبب و نک هاگن نم -هب

تفگ هدیسرت

! دوب نوتعفن هب نینک رواب یلو یلو... ... دیشخبب مگیمن ... یمن -

؟هــــا؟ معفن -هب

مدیشک دوخ تمس هب هتفرگ ار شیوزاب

ن.. ــــــــــ یه -

! نوریب مرب اجنیا زا منک یمن تأرج هزور دنچ شتعفنم زا نیبب و نک ماگن -

! مدش ریگرد مدوخ اب مدوخ ! مدرک کش مدوخ هب مدوخ

مدیشک دایرف

نک! ما گنـــــ -

دیشک شتآ ارهب منت یتکرح اب اما دیزرل یم تخادنا نییاپ ار شرس

هک یکوش دوجو اب تشاذگ میاهبل یور ار شتشگنا هس هدروآ ارباال شتسد

... مدرک یم سح ار شتسد شزرل درک دراو مندب هب

توکس #دس_
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۳۰۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

... دزوسن ملد منک... شوماخ ار مدوجو شتآ ات مدیشک بقع یمک ار مرس

... منزب ار مفرح

تمدق هب راگنا هک یفیعض و هتفرگ یادص اب درک رتشیب ار شتسد راشف اما

شیاهمشچ رد هتسشن کشا دمآ فرح هب هدرمش هدرمش تشاد درد ساهلا

تخیرورف

.. مدادن ونوتباوج هامود ... نیمهفب ات مدرک یعس هام ...ود مدرک ومش -تال

رود ... نیدیمهفن .. نیتفرن اما.. مدرک متسنوت یم هک یراک ...ره مدش رود

یب ... رسدرد یب هک مدرک ومش ...تال دایمنرب نم زا نیا زا رتشیب .. نیدشن

نیدرک مروبجم .. نیتشادنرب تسد نیدرکن لو .. نیدنوم یلو.. ... نیرب اوعد

... نیتسه یبوخ مدآ امش امش.. منک... نوتنوریب ... نوتمنوجنرب مدش روبجم

نم رانک دیابن یلو... .. نیتسب ُنوتدوخ تسد .. نوتدوخ هک... نیبوخ

نوچ ... هشاب نم رانک هنوتیمن ... هگید سک چیه امش...هن ...هن نیشاب

مارب ... نیدوب هک یتدم مامت ... مایب رانک ماوخیمن ... مایب رانک منوتیمن نم..

سح دوجو ...اب نیدرک هک یراک ...ره نیدوب ... دامتعا لباق ... ردارب هی لثم

اهنت ... مدروخ هصغ ... مدرک هیرگ ... مدش تیذا یلو... متشاد هک یتینما

هشب مومت هک شتلهم متفگ .. متفگ ... مدوب راودیما ... مدرک ربص اما مدوب

نوا ... نوا یلو .. نیشب تیذا .. نیمهفب هکنیا نودب ... نیرب نیشیم روبجم
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یم ... متسنودیم مدوبن باوخ درک... مرادیب راگنا ... رتشگنا نوا .. نوشِن

یم مگ امش اب مسرت مسح ... نوچ مدز... باوخ هب ومدوخ یلو مدیمهف

مساوح ... مدشیم رادیب دیاب ... دیاب ...اما متشاد تسود وندش مگ نوا دش...

اب ردقچ ...ره دامتعا لباق ردقچره ... نیدرَم مه امش هک... شاج رس دموا

... نیشاپ یم مه زا ما یک نم نم.. نیمهفب هگا ..هک نیدرَم یلو.. تفرعم

نیراد هک یسح ... نیشاب نینوتیمن .. نیتسین هک مردارب یلو نیمرحم

منم...... ... ینک لمحت ینوتیمن سپ ... تسین هناردارب

ار ریحتم ِنم هدرک رتشیب ار شیاهکشا تدش هک یثکم دشاب تکاس ناهگان

داد همادا .. رتناریو

ال صا هک هیفاصنا یب .. هیفاصنا یب یلو.... .. هشاب هناردارب ماوخیمن منم... -

منویدَم نوتهب ومتیثیح حاالهک ماوخب ... ماوخب هک هیدرمان ... نیشاب ماوخب

رطخ هب نوتوربآ نم! ندوب اب منودیم .. منودیم یتقو منوا ... مراد نوتهگن

.... هتفا یم

هک یندب اب میاهمشچ هب هریخ سیخ تروص و اهمشچ اب دروآ ارباال شرس

دوب هداتفا قه قه هب هک ینازرل یادص و منک سح ار شیامرس متسناوتیم

تفگ سمتلم دنازرلیم ار مبلق و

... نکن متیذا ... دایب ترس هب لبق زا رتدب ..بالیی یاوخ یمن هگا ورب ورب... -

.. مرادن وشناوت .. منوتیمن هگید ... هگید نم ... مشب هل نیا زا رتشیب رازن

زا هرابود هک دوب یکشا هرطق هب مهاگن دش گنچ شا هنیس یور شتسد
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ندب اما منک شلغب تساوخ یم ملد دش شا هناچ یهار هدیکچ شیاهمشچ

دوب هدرک لفق ما هکوش

ورب و رادرب وتوربآ ورب... -

یب یقیمع مد اب تسشن شتروص یور شیاهتسد هک مدرکیم شهاگن ناریح

شناتسد نیب زا ییادص چیه اما دروخ یم ناکت شیاه هناش تسیرگ ادص

وناز یور ار شیاهتسد دعاس تسشن هدروخ رس راوید یور دش یمن جراخ

درک ناهنپ ار شتروص هتشاذگ

زونه مدرکیم شهاگن مخا اب دوب هدز مکشخ هنیع هب مدوب میاه  هدینش جیگ

مدرک شهاگن لز لز هتفرگ نییاپ ار مرس دوب راوید یور مناتسد

؟؟ ندش وربآ یب دح رد مه دش؟نآ رتدب متیعضو منک؟ رواب

تبسن نم هب هک یدب یاهبقل مامت دوب! هدز نم هب هک ییاه فرح ی همه

؟ دیوگن ؟ات دنزن فرح ؟ات موش رود وا زا هک دوب نیا یارب همه ! دوب هداد

وا هب تبسن هک یسح ؟ مشاب هک تساوخ یم ؟ دراد مهگن تساوخیم یلو

؟؟ دوب هدرک  مرود شدوخ زا زاب درک؟اما یم کرد ار متشاد

متشادرب راوید زا تسد هدیشک یقیمع و دنلب سفن

هب میوربآ دیاب ارچ ! منادب دهاوخ یمن و مناد یمن هک یزیچ زا مدیسرت

شندیسرت ینعی ؟ تسا هداتفا قافتا شا یگدنز رد هچ رگم ؟ دتفایب رطخ

؟ دراد یهانپ تکرش ی هثداح زج یرگید لیلد شندرک رارف

یور شفرح زا هک ینیگنس نآ روز هب یتح حاال نیمه متسناوت یم شاک

تسا نکمم دیوگیم شزور و حلا اما مرادرب درک گنت ار مسفن هتسشن مبلق

ات دسر یم منهذ هب ییاهزیچ هچ دنادیم ادخ دشکب ناتسرامیب هب شراک
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دنزب فرح دهاوخب هک ینامز

منک شدنلب هتفرگ ار شیوزاب ات مدش مخ هدش خسم رایتخا یب

؟ اراس -

حاال هکنیا هن رگم مدروآ نابز ارهب شمان هرابود زور هس زا دعب ارچ منادیمن

تفگ هک !زابالیی دتفا یم رطخ هب تفگ هک ییوربآ زا مشاب رت هناوید دیاب

ماو هدیسرت هکنیا اب ارچ ما؟! هدش مارآ ارچ سپ ! دیآیم مرس هب مورن رگا

سح اما دشکیم ریت منک ناشلر تنک مناوت یمن هک یراکفا موجه زا مرس

تحار ملا یخ دوب مدوخ هب تبسن وا ساسحا ندید ما ینارگن مامت منکیم

تسا تسرد تسین یعقاو مدید شراتفر رد زور نآ هک یسرت هک تسا هدش

هتفرگ ار ما هقی زور دنچ نیا هک یراکفا اما تخادنا مناج هب یرتدب درد هک

درب نیب زا اجکی ار درکیمن اهر

۳۰۶_ تراپ _ همادا #

؟؟ تسا هدرک شگرزب تسا نارگن و هدیسرت دح زا شیب هشیمه هک وا دیاش

دیوگیمن هک یزیچ نآ رگا !! تفگ هک دوب دب ردقنیا ابوا ندوب الرگا صا

، دمآ یمن رانک یتحار نیمه هب شبوجحم ردارب نآ !!هک دوب کانسرت ردقنیا

؟ دمآ یم
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شمه هب شندز ادص اب ینعی هک درک دروخرب تدش هب شمان ندینش اب

هب یناج مک تشم دز سپ ار متسد هدروآ ارباال شرس برض هب ما هتخیر

دز داد هدیبوک میاپ

! یروبص ما... یروبص نم ارا! ســـــ وگن نم -هب

دایرف مدز... هنعط ... شمدناسرت ... مدرک شا  ینابصع دوب رتدب نم زا وا حلا

دنک فارتعا دش روبجم ووا مریگب باوج ...ات مدیشک

هک یلیلد هب اما تسا هفرط ود نتساوخ سح نیا هکنیا هب گنرمک یفارتعا

دهاوخ یمن و دسرت یم دنازوس یم ار ما هنیس بیجع و تسیچ مناد یمن

یمدنز... مسپ هک منادب ار شلیلد

بقع دنادب ات مدیشک باال هتفرگ مکحم ار شیوزاب رابنیا مدش مخ هرابود

متفگ یدج مشکیمن

... نکن یکاخ وترداچ یلدنص ور نیشب یروبص مناخ هشاب -

زیم یور ار شرس ات داد رارق زیم یور ار شناتسد هتسشن یلدنص یور

کچوک شارخ هک دنک ناهنپ نم ارزا شنارگن هاگن و سیخ تروص و دراذگب

دیشک مه اررد متروص شپچ تمس ی هنوگ یور طخ هب هیبش یکیراب و

تعرس هب متشاد هگن ار شرس هتشاذگ شا یناشیپ یور مدرب ولج ار متسد

تفر بقع هداتسیا
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نز! نــــــ تسد نم -هب

دوجو !اب دتفین مناج هب هرابود ات شمدروخ ، تفرگ هدنخما ارچ منادیمن

هک دراد ار نیا تردق دوشیم هک ینابصع دوب هداد ناشن شمارآ تیصخش

دنک مهِل

متفرگ باال میلست یانعم ارهب مناتسد

وحاالوا!؟ مدوب راکبلط نم شیپ ی هقیقد دنچ ات

؟ هدش یچ تتروص .. هشاب .. هشاب -

توکس #دس_

۳۰۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یور ار شا هراشا تشگنا ی هرانک دوب عطقنم و هاتوک شسفن هیرگ رطاخب

دیشک شارخ طخ

متروص دش...هب هدیشک ... یمناخ هی تسد یاهذغاک ... دیشک یم ونم -
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مدز داد هک دراذگب زیم یور ار شرس حتلا نامه هب تساوخ تسشن هرابود

! هیکاخ رازن زیم ور وترس -

هتف ردر تمس هب درک هک یمخا و مدز هک یداد زا شندش هکوش هب هجوت یب

مدز رد هب هبرض دنچ

؟ یمراص یاقآ -

دوب هدش راتفرگ زورما مه درم نیا مدینش ار شا  هتسخ یادص

؟ نارماک یاقآ منوج -

دایب وگب یفیرش یاقآ هب شکب یتمحز -هی

! نشاب هتفر منک رکف -اقآ

متفگ یچون

دش لح تفگ اضرریما وگب تساجک نیبب ریگب سامت -هی

مشچ -

همه هزات نم یارب هک ردحیلا دش لح متفگ ارچ متسناد یمن مه مدوخ

بق هک یتیعضو !! یزیروربآ سرت اب مهنآ دوب هدش عورش هتخیر مه هب زیچ

ات مورب اجنیا زا متساوخیم طقف عفال ما اما هدرک شا هبرجت کاندرد المه

هناکدوک راتفر و یفیرش تسد زا بارخ یباصعا نودب هدوسآ رگید ییاج رد

منک رکف دوب هداد اهر و ماهرپ لد هب لد هک یا

رد هب یا هبرض ندز اب مدینش ار یمراص یادص هرابود ات تشذگ یا هقیقد

تفگ

! نایم نراد ندوب -اقآباال
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زیم زا یا هطقن هب هک مدرک هاگن یلدنص یور هتسشن یاراس هب هدیخرچ

رد یقیاقد مدرک یم شهاگن روطنامه درک یم ریس یرگید یاج هدش هریخ

رد تمس هب شرس رد هب مکحم هبرضیا یادص اتاب دنام حتلا نامه

دیخرچ

؟ وگب -

ار شتروص ندش یمخز و اراس ندش هدیشک ریوصت یفیرش راکبلط یادص

مدش راکبلط مه نم دروآ ممشچ ولج مدوب هدیدن هک

؟ نیدید وشتروص -

! مریگب وشولج متساوخ دشات رید یلو هرآ... -

متفگ دش یم هدید یتخس هب ًابیرقت و دوبن مهم شمخز هکنیا اب

؟ منک شراکیچ لوخ و کاخ نیا وت نینک زاب ورد -

یتح مناد یم متخانش یم ار شرورغ واو نم دادن یباوج هدش تکاس

راکبلط و بناجب قح ردقچ و دراد یگنر هچ هظحل نیا رد،رد هب شهاگن

تسا

متفگ هدز رد هب یمارآ هبرض راچان هب

دش لح دینک -زاب

تادیپ ربورود نیا مه هگید تراک یپ یر یم ! اضرریما منک یم -زاب

اب شروج یرادن باصعا تقو ره ارچ تدوخ راک غارس ورب ال صا .. هشیمن

هنم؟
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و مدناشک یم اجنیا هب رابجا هب تاقوا رثکا ؟! دوب راکبلط حاال هدرک مسبح

! دراد زاین نم هب دیوگب تسین رارق زگره ؟وا مورب تفگ یم حاال

؟ مرب یدیم هزاجا امش هگم -

این! هگید متفگن شیپ هام شش هگم !؟ هچب مراد وت هب راکیچ نم ... چون -

دونشب هک مدز یرادادص دنخزوپ

! نیتشادنرب مردام رس زا تسد یلو ... نیتفگ -

دز داد

شلو منوتیمن همرتخد هراسخر ! مایپ رسپ یرایم باال ومور نوا یراد هگید -

؟ تساهنت هنک رکف هک منک

متفگ راکبلط هدز رد هب یمارآ دگل

ممز ال اعدا همه نوا اب یتقو ینیبب یاوخیم یک ما؟ هراکیچ اجنیا نم سپ -

!؟ هیفاک مه نامام یارب نم ندوب طقف یراد

دیدنخ دنلب یادص اب

شرانک هشیمه هرارق هگم مشدعب ؟! یدنوم متدوخ راک هکاالنوت -وت؟!وت

دش؟ لح یتفگن هـــــا؟ یشاب

رکف نآ هب اهتدم و دیسر منهذ هب هک یزیچ نیلوا متفگ ییاباب یا کالهف

یگدنز هب مظن اب هدرک نوریب منهذ زا امیس لثم مه ار اتوا مدوب هدرک

مدروآ نابز هب دیدرت اراب مدیسرن هجیتن هب یلو مسرب مدوخ
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؟! مینک قفاوت نیایب -

دز یدنخ کت

! مایپ رسپ وگب ؟ یدموا لقع رس بجع هچ -

هکنیا اب دوبن مدوخ رطاخب طقف منتخادنا ریگ هدوب نیمه رظتنم متسنادیم

اب ساهلا نیا مامت رد متشاد هک دوب یهار اهنت راگنا یلو مناوتب مدوبن نئمطم

نم ندوب اتزا دوب هدرک تباث شراتفر اب اما تفگیم یرگید زیچ شنابز هکنآ

دراد  یمنرب وناب هراسخر رس زا تسد دوشن نئمطم

متفگ وکالهف لصاتسم هتفرگ یسفن

ِرد هدش نیریگن راک هب ونامام شاجب مدیم ماجنا مدوخ نیتشاد یراک -ره

نیرب شندید نومنوخ نیرب مهامش . مدیم ماجنا یلو مدنبیم ورتفد نوا

...؟ شندرک هتسخ هناب شنتفرگ راک هنابهب نیشاب هتشاد وشاوه اجنوا

هکاب مدرک شلا حشوخ راگنا مدیمهفیم ار دوب شیادص رد هک یزوریپ سح

تسا هدز ریت کی اراب ناشن ود منتخادنا ریگ

! طرش هی هب یلو مینک یم یگیم وت هک یراک مایپ رسپ هشاب -

ات دیگنج دیاب طقف دشابوا عورش شطورش و طرش ما هدماین زونه امرفب

شا هلصوح اما مراد ندیگنج ناوت تسین یراچان رس زا مندمآ هاتوک دمهفب

ما! هدرک شیاهر ارهن،هک

؟ یچ -
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دروایب اررد مصرح تساوخیم راگنا دروآ نییاپ ار شیادص

هگا تردام هن منم سیئر اجنیا ینکیم مگیم نم یراک ره اجنیا هکنیا لوا -

؟ مگب و یمود یدیمهف

متفگ مکحم شتسایر نیا اب دروآ یم اررد مرفک

؟؟ شیمود -

درادن یخوش هک یفیرش دش هدرک رییغت شیادص

شرسپ یگدنز ، شرسپ ندوب زا شلا یخ دیاب تردام ! هرت مهم مارب یمود -

؟ ینک تحار وشلا یخ ینوتیم ؟ هشب تحار

رگید نوچ دوب نم دوس هب هک یلوا دوب ردام هرابرد شطرش ود ره

هک وا مدوب نم طقف و دنک لح ردام روضح اراب نامیاهیریگرد تسناوتیمن

دیآ یم رب نم زا ییاهراک هچ مهدن شناشن و مریگن ار شلا ح دوب لا حم

اب نامه دش یم یمود حلا نیا اب تسا نم نتشاد هگن یارب مه مود طرش

! اراس مااب هطبار تیعضو زا ردام ندوب ربخ

۳۰۷_ تراپ _ همادا #

دوبن اجنیا ال صا متخادنا دوب رکف رد قرغ هرابود هک ییاراس هب یهاگن

شتروص رد یحضاو ینارگن یلو تسا هدینشن ار نامیاهفرح دوب صخشم
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تسا مه رد ردقنا هک تسا هدیسرت شراکفا زا دیاش یتح دش یم هدید

منادب دیاب هک یزیچ رگا یتح متساوخ یم مدوجو همه اراب رتخد نیا نم

شگرزب هتفگ ار شتسار ووا دشاب دسر یم منهذ هب هچنآ زا رتدروآ درد

!! دشاب هدرکن

رود یارب هک یلبق یاهفرح رطاخب دیاش منک رواب مناوت یمن ارچ مناد یمن

تشادن هک یلغش ندرک ناهنپ ای تسا هدز مندرک

سح ار شا یبوخ تسا زالل تسا کاپ وا دشاب دب ردقنیا دناوت یمن وا

مهاوخ یم ار شندوب منک...

متفگ تخوس یم هک یا هنیس اب اما مکحم

هلح؟ منک یم تحار وشلا یخ ... هشاب -

دشو زاب رد دیسر مشوگ هب لفق نورد دیلک شخرچ یادص اما دادن باوج

دش زارد متمس هب یتسد

مایپ رسپ هلح -

دنچ ره متفرگ ار شتسد تبغر و لیم اب سلا دنچ زا دعب راب نیلوا یارب

و اهر یاپ یاج هکنآ اب دوب هتشادرب مشود زا یگرزب راب اما دوب هدرک مسبح

دیاب و مدرک یم هیوست اهنآ اب شتقو هب هک دوب گنررپ یلیخ مه ماهرپ

مدشیم ریگرد یدیدج یرکف راوخشُن اب اراس یاهفرح رطاخب

متفگ هنعط اب یناگیاب سنلا هب رس هراشا اب

! ماجنیا نم هک هیرخآ هعفد -
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دیدنخ هنادنمزوریپ

ی۳۴ هون هن یدنمراک نم یارب دش المز دیاش مسیئر نم اجنیا ... مینیبب -ات

سهلا!!

دننام ندوب بضغریم و ندش یشحو اب مناوت یم دنادیم یتقو شا یئورپ

اراس روضح رطاخب ماو هدرک توکس یلو منکن مه شهاگن شیپ ساهلا

تخادنا یم طخ ار مباصعا ما هدمآ هاتوک هتشاذگ مارتحا

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

اراس) )

دیشک یم روسناسآ تمس وهب هتفرگ ار متسد حملا هب هجوت یب

هب انتعا یب دنادرگرب ار نامیاهیشوگ و درک زاب ردار شگرزبردپ هکنآ زا دعب

متفرگ شیپ اررد نامتخاس زا جورخ هار هدمآ اهباال هلپ زا تعرس هب وا

اب ارم شا  هداوناخ هک ییاضف رد منامب متسناوت یمن منامب متساوخ یمن

دشو داجیا هک یطیارش و دندناشک اجنآ هب روز ًاتیاهن و گنرین و هلیح

هک درک مراداو هتساوخان متشاد هناخ هب نتشگرب رتدوز رطاخب هک یا هرهلد

وا... تسد زا مه اجنآ زا مه مورب هدش خالص رتدوز ات منک فارتعا

توکس #دس_
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۳۰۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دوب هدرک بارخ ار مدوخ حلا هک یطیارش ای دوب وا حلا رطاخ هب مناد یمن

مارآ دیاب هکنیا مدینش ماهرپ زا بشید هک دوب ییاه فرح ریثات مه دیاش

حاال دیاش متفگ طقف دنک مضه ار اهنآ دناوتب ات دشاب بوخ شلا ح دیاب دشاب

ره شنتفر واب دوش رود نم زا ندینش اب دیاش دیآ یمن رب نم زا یراک هک

میوش مارآ ود

تشپ زا متسد هک مدوب هدیسرن فکمه یجورخ یا هشیش برد هب زونه

مدیشک یا هدوسآ سفن شندید اب اما متفگ یدنلب نیه هدیسرت دش هدیشک

؟ یریم اجک -

دیشک دوخ تمس هب رت مکحم اما مدیشک ار متسد

؟ یریم اجک متفگ -

وا االمن یتخبدب همه مدیبوک دوب مچم رود هک شتسد یور تشم اب یبصع

دوب

! هنوخ مرب ماوخ یم نک... ملو -

ار تاملک دنت دنت مروخن ناکت ات دیشک ولج هتفرگ مه ار مرگید تسد چم
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درک فیدر

! تمربیم مدوخ مرادرب وملیاسو نکربص تمنوسریم مدوخ .. هشاب .. هشاب -

ماوخیمن -

مدیشک شدوخ لا بند رگید تسد اب هدرک دازآ ار متسد کی

! منیبب ؟ایب هتدوخ تسد هگم یاوخیمن دوخیب -

اجنیا زا رتدوز ات منکن شا یبصع دوب رتهب لقادح دیسر یمن وا هب هک مروز

مسرب هناخ هب هدش خالص

و مدیشک روسناسآ هشوگ ار دوخ درک اهر ار متسد دش هک روسناسآ دراو

سح و دوب هدز لز نم هب هنافاکشوم هک ییاه مشچ هب ندرکن هاگن یارب

ات مدروآ نوریب مبیج ارزا ما یشوگ تسا هدش یزیچ هدیمهف مدرکیم

دشابن شهاگن واو هب مساوح

یب یمداد ناشن ار اهر و ناساس رامشیب یاه سامت هک شا  هحفص ندید زا

مرانک نارگن هدرک اررپ هلصاف دنلب یمدق اب متفگ یدنلب یادخ یاو هدارا

دش اجباج یشوگ و متروص نیب شهاگن داتسیا

؟ هدش یچ -

یمارآ یچیه مخا اب هتشاذگ مبیج یوت ار یشوگ مدش متکرح هجوتم هزات

متفگ
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بشما متسناد یم هک یعاضوا هرابرد یزیچ متساوخ یمن و متسناوت یمن

چون میوگب مدوب هدمآ وا غارس وهب هدرک اهر ار هناخ اما تسه میور شیپ

دبسچب نم هب دوب هدنام مک دش رتکیدزن و تفگ کالهفیا

اراس... نیبب -

دشو زاب رد هداتسیا روسناسآ شا هلمج ندرک لماک زا لبق هک رکش ار ارخ

دیشک بقع وا

هک یراک زا راگنا مدینش شدوخ ندید زا رتدوز ار ماهرپ دنلب ندیدنخ یادص

!! دوب یضار یلیخ دوب هدرک

یخزرب نامشچ اراب اضرریما و تشاذگ لخاد یکچوک مدق هکنیا ضحم هب

دش دنلب اهر ضرتعم یادص هک دیرپ بقع عیرس دید

ـگـ...... ید وت ورب ینک یم راکیچ -

باسح وا زا دح نیا ات دشیمن مرواب دش تکاس اضرریما ندید اب مه وا

ردقنیا وا زا ناشسرت یتقو دندرکیم شهاگن طقف هدز ناشکشخ !! دنربب

!؟ تسین نیسحت لباق ناشتراسج تسا دایز

رد دش لخاد لوا اهر درک هراشا لخاد هب رس واب تشاد هگن ردار هتفر ولج

تفگ دوب شتسد یور اضرریما تک و فیک هک حیلا

... مدروآ یم وتلیاسو متشاد -
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هک درک یم هاگن ار ماهرپ نیگمشخ ییاهمشچ اب هجوت یب اضرریما اما

هب هریخ اما اهر هب ور یئورپ دزاب یکمشچ هدز یزوریپ و رآرد صرح دنخبل

تفگ اضرریما

ما! یمــــ هلپ زا نم ناجرهاوخ -

دوب هنعط اب شنتفگ ناج رهاوخ مدرک سح

و اضرریما تسد رد شا هقی ندش تشم دشاب نامزمه شندروخ  ناکت

شا یناهگان تکرح سرت زا اهر اب روسناسآ نیباک لخاد هب شندش هدیشک

میدیبسچ روسناسآ راوید هب هدیشک غیج

؟ یرب هلپاه زا ینک یم طلغ -وت

شنابز دروخ روسناسآ طسو هدش مخ ندرگ رسو هکاب ار یندرگ سپ نیلوا

دش زاب تلا جخ یب

تارب یتشادن وشضرع هک !؟وت دموا تدب هگم اباب ... نزن اراس نوج -

...... وهار

یم رت یبصع ار اضرریما شندز فرح هظح مال ویب تراسج نیا هشیمه

دش یمن تکاس تسناد یم هکنیا اب اما درک
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میدوب هدیبسچ مه هب سرت زا هک اهر و نم یوربور راوید هب هک اضرریما

دمآ... رد شخآ هدنام مامتان شا هلمج شدنابسچ

رگید تسد اب دنک شتکاس ات تشاذگ ماهرپ ناهد یور الً ماک ار شتسد

دش مهرد ماهرپ تروص رابره و دیبوک شدوخ تسد یور مکحم راب نیدنچ

!؟ مرایم وتلخد بشما هک وگن یچیه س... یهــــ .. سیه -

دیشک نییاپ روز ارهب اضرریما تسد

ونم ارچ ... مدرک یهارمه طقف نم ! دوب یفیرش وترهاوخ ی هشقن اباب -

؟ ینزیم

داد همادا اهر هب ور

ــــا! مرفب .. هنکیم هقی ونم شدعب متفگن -

داد همادا هدیدنخ ورپ اضرریما هب ور

!! ااراکبلط هن ااایمراکهدب شاداد -

اررد تک و فیک هدمآ شدوخ هب اهر تفر باال هرابود هک اضرریما تسد

اضرریما هک دریگب رارق ماهرپ و اضرریما نیب درک یعس دناپچ نم شوغآ

دیشک بقع ار وا هدرک اهر ار ماهرپ عیرس

ینکیم یطلغ هچ منک یم هیوست هنوخ ...ابوت منیبب رونوا ورب جکـــــا! -

!؟ نیا اب منوا اجنیا

ـ...... ِماهرپ رتکد نم ! هتخرد نیا -
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دیرپ بقع هدیدنخ ماهرپ دمآ باال ندز ینهد وت یارب زاب هک اضرریما تسد

درب ارباال شناتسد دنت اهر اما

هک!؟ هدشن یزیچ مورآ .. شاداد هشاب .. هشاب -

توکس #دس_

۳۰۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

درک هراشا نم دزوهب صرح شرهاوخ هب ور

؟ وشتروص نیبب ! وشور و گنر نیبب ؟ هدشن یزیچ -

متسنادیمن هک ینم رطاخ هب مه نآ اهنآ اب شدنت راتفر رطاخ هب تلا جخ زا

رطاخب مه مدوخ هکنیا اب مدش ریز هب رس دننادیم ماابوا هطبار زا ردقچ

ح دمآ یمن مدب و مدوب ینابصع ناشتسد زا یباسح منداد بیرف و ناشراک

ار شساسحا یتحار نیا هب اهنآ مشچ ولج مدرکیمن رکف اما دریگب ار ناشلا

دنک نایع

یور اضرریما تسد هک دمآ متمس هب یمدق مخا اب متروص هب هریخ ماهرپ

تسشن شا هنیس
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! تاج رس اسیاو -

تفرگ ار متسد اهر

؟ مزیزع یبوخ -

متساوخ یمن هظحل نیا اررد وا بوخ یوب مدنادرگرب وا ارهب تک و فیک

نارگن هک ماهرپ هب ندرک هاگن نودب دنمهفیم ار مساسحا مدرکیم سح

مداد ناکت ار مرس درکیم مهاگن

نونمم هلب. -

هس ره میتفر طایح وهب داتسیا روسناسآ هک ینامز ات دندرکیم مهاگن جیگ

میارب ار بقع رد اهر میدیسر هیاسناب ریز نیشام رانک یتقو دندرک توکس

سمتلم یادص ندش راوس زا لبق دش راوس وربور رد زا شدوخ و درک زاب

مدینش ار متخادناین نوا هب یهاگن نیرتکچوک هک ماهرپ

مو؟ ناخــــ اراس -

دش دنلب مه اضرریما یبصع یادص مدش راوس هجوت یب

؟! هرادن یمومت تاراکهاش ... ماهرپ نیشب -

لوغشم منهذ و رکف مامت دروآرد تکرح ارهب نیشام هتسب ردار صرح اب

دوب هناخ

واب تسا هدش وربور ناماس و ردام اب ناساس تفگ یسامت رد رهظ اهر

االً متحا و هدشدنا ریگرد ناساس واب هتفر رد هروک زا ناماس ردام دوجو

زا ردام واو هک ردحیلا دروآ یم دوخ اراب وا هدرک لر تنک ار ناماس دنناوتن

ِهوک ناماس ردام توکس ربخالف تفگ هدشدنا علطم اضرریما دوجو
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شندوبن ۹سلا رطاخب طقف ناساس هکاب وا تسا ناروف ردحلا ناشفشتآ

؟؟ دنکیم هچ نم اب تسا هدش ریگرد

بلق توق مدوخ هب ناساس روضح هکاب مدرک ار یعسما مامت دوب دب حملا

هک دشاب هتشاد نم اب یزیمآ نیهوت ای دب راتفر ناماس تسین رارق هک مهدب

و دنشاب هناخما رد تسا نکمم حاالهک اما دنک هدزما تلا جخ نیا زا رتشیب

نم اب اضرریما هکنیا همه زا رتدب و دوش یم رت میخو عاضوا متسین نم

!! دهد خر دیابن هک یقافتا و دنیبب ار وا ناماس هک تسا نکمم و تسا

منک هیرگ تساوخیم ملد دیشوجیم هکرس و ریس لثم ملد مدوب هدیسرت

منک خیلا بارطضا دایز مجح نیا ارزا مبلق هدز دایرف مشکب غیج

هب مرس دوب هدش مبل بترم نتفرگ اپوزاگ یبصع تاکرح ثعاب هروشلد

میتسه اجک مدیمهف یمن ال صا مدید یمن زیچ چیه اما دوب هرجنپ تمس

مدش هدنک اج زا ناهگان تسشن متسد یور هک یمرگ تسد

؟ هبوخ ...!حتلا مورآ -

متفگ شتسد هب یهاگن اب مدیخرچ اهر تمس هب

مبو هرآ..هرآ...خـ... -

مدرکن یهجوت اما مدرک یم سح نیشام ی هنیآ ارزا اضرریما نیگنس هاگن

مدوب هدشن وا عاضوا نارگن و دوب هدزن ناشرس هب بشما اه هناوید نیا رگا

! دوبن نیا حاالحملا

؟ هدرس یلیخ تتسد یلو -
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هب مدوب هتسشن شرس تشپ هک ماهرپ دش مک نیشام تعرس شفرح اب

دریگب ار متسد دشات مخ بقع الًهب ماک دیخرچ متمس

ـــم؟ نیبب -

هکاالن یزیچ اهنت مدرک شناهنپ رداچ ریز هدیشک بقع ار متسد

! دشاب کشزپ رگا یتح دوب اهنآ زا یکی هجوت متساوخیمن

مبوخ تس... ینـ... -المز

تفگ کالهفیا چون

هی...... شارب هگنراد -

!! منودیم مدوخ -

دیبسچ نم الًهب ماک اهر داد ار شباوج ودنت دوب ینابصع ماهرپ زا زونه

تفگ مونشب نم طقف هک ینییاپ یادص اب هتفرگ ار متسد ود ره

زور دنچ اضرریما ... طقف ! هشب دب حتلا متساوخیمن ادخ ..هب دیشخبب -

دوب دب شلا ح یلیخ

مامت هکاب یسح مدز یناج مک دنخبل هدرک شتروص هب یهاگن مین

ار دزیم راج هدرکن شناهنپ نم لثم و تشاد وا هب هشیمه شیاهتنطیش

متفگ متقادص مامت اب متشاد تسود

! مراد هگید لکشم ...هی متسین تحاران وت -زا
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و ماهرپ ینعی نیا هک دش هدایپ تعرس هب اضرریما هدش فقوتم نیشام

هب هدش مخ لخاد هب درک زاب ار نم تمس رد دش هدایپ مه .....وا شتراسج

دریگب ار مضبن ات تفرگ ار متسد روز

منک شرود هداد ناشن یدنت لمعلا سکع مدیشکیم تلا جخ اهر مشچ شیپ

یمک هدش گنرمک دنچ ره دوب مهارمه هشیمه هک ییاهسح رطاخب طقف

تفگ یبصع ماهرپ تسشن میوزاب یور اهر تسد هک مدیشک بقع ار مدوخ

نوا دایب ترس بالیی هگا یلو ... هشاب یرازیمن لحم مهب ... هشاب یتحاران -

هش! ــ کیم ونم هنووید

دز ادص ار اضرریما دنلب یادص اب هدرک تسار تماق مضبن نتفرگ زا دعب

!! هگید شاب دوز ر... ــــــــ یما -

یور هبور هک وا وهب مدروخ ار داد متسد هب اضرریما هک یا هویمبآ زا یمک

هریخ هتسشن نابایخ رانک لودج گنس یور اپ هجنپ یور نیشام زاب برد

متفگ سمتلم درکیم مهاگن

؟ میرب هش یم -

توکس #دس_

۳۱۰_ تراپ #
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تفگ مخا اب راودیکات درک هراشا هویمبآ هب هنینامط اب

... میریم روخب -

زا تشگ یم ما ینارگن تلع لا بند راگنا دروخ یم خرچ متروص رد شهاگن

متفرگ هاگن دناوخیم میاهمشچ ارزا میاهسح هشیمه هک وا یاهمشچ سرت

! مراد هلجع نم ... ًافطل -

تفگ اهر دنک تفلا خم زاب هدز یفرح هکنآ زا لبق

... ورام دعب نوسرب ور اراس لوا وشاپ شاداد وشاپ -

تفگ دوب هدز هیکت ولج رد هشیش هب نیشام هب تشپ هک ماهرپ هب ور کالهف

؟ نیدموین نیشام اب یچ هساو امش -

هدماین نیشام اب اهنآ هک مدرک رکش ار ادخ هچو ینعی فرح نیا مدیمهفیم

تسا نتفر هب روبجم و دنامب ما هناخ رد زاب دناوت یمن مه ووا دنا

دش ثعاب هک مدینش ار شندیدنخ یادص یلو مدید یمن ار ماهرپ تروص

دیوگب یصرح تفوک شا هناش هب یا هبرض واب داتسیاب اضرریما

هد یمن ریگ هسرپ یمن یچیه اراس هدننار ولج تفگ دوب تیجبآ داهنشیپ -
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! هنوخراک شدروآ هشیم رت تحار

دش دنلب اهر یکاش یادص

نیشام اب شق خاال نیا اب نیا مدیسرت ادخ هب شاداد ما... هرپــــ -هع

زجب هک میریگب سنا آژ متفگ هنک... لوه اراس هنک رارصا داوخب دایب شدوخ

! هسرتن هشاب مه هگید رفن امهی

هب ور دز دنخبل ارجام نآ زا تعاس کی نتشذگ زا دعب اضرریما هرخ باال

تفگ ماهرپ

! هئوت رتزا نئمطم سنا آژ هدننار یتسه یرونوج هچ نیبب -

یمن منک زکرمت متسناوت یمن دندش راوس اهر و ماهرپ ثحبورج نایاپ اب

دنک ادخ دوب هتفرگ سرتسا ار مدوجو مامت منک رکف یزیچ هچ هب متسناد

نیشام مه نآ نیشام کی اب مه اهنآ شاک یا دننیبن ار ناساس نیشام هک

دنیاین هناخ رد تشپ ات شاک یا دنسانشیمن ــا هنیا هک دنشاب هدمآ ناماس

! دنا هدیسر اهنآ نامندش لطعم نیا اب ًامتح

زا لبق مداد نوریب ارهب مساوح مامت انشآ یاه هچوک هب ندیسر ضحم هب

متفگ اضرریما هب ور هچوک هب ندیسر

ـ...... یرب تسین المز دیراد هگن هچوکرس ًافطل -

مفرح هیقب دوب هدز لُز نم هب هنیآ زا هک یزمرق و هتفرگ رگ نامشچ ندید اب

مدروخ ار

منک؟ تدایپ هچوک رس بش تقو نیا -
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مهو تشپ هک یلیبموتا ود ره هب مهاگن نداتفا و هچوک لخاد ندیچیپ اب

یب دنا هتشاد هلجع نآ نابحاص تفگ یم و دوب هدش کراپ یبیجع لکش هب

دش هدیشک نم اب مه اضرریما هاگن متخادنا نامتخاس هب یهاگن ساوح

؟! اراس هدش یزیچ -

موش هدایپ ات مدیشک ار هریگتسد عیرس شلا وس و هاگن تسد زا رارف یارب

دوب هتسب رد اما

! دینک زاب هشیم ... هشیم -

رد هریخ و دیخرچ بقع هب یدج وا اما دوب نازرل و شهاوخ رپزا میادص

تفگ متروص

؟ هدش یچ -

درکن شفرصنم مه ماهرپ و اهر نامزمه نتفگ اضرریما یادص

ــی؟ برطضم ارچ ؟ هدش یچ ... تکا ســـ امش -

هداتفا شبوک هب گرزب یلبط نوچ هنیس رد مبلق منزب یفرح متسناوتیمن

شمتشاذگ باوج یب سمتلم یهاگن اب دوب

ار شباوج دنت شندرک هلیپ و اضرریما تسد زا یصرح دمآ فرح هب هک اهر

مداد
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هد؟ شـــ یزیچ ناجاراس -

مر!! ـــــــ ب نم ننک زاب نیگب هشیم مشاب اهنت ماوخ یم هرررآ -

یور ار شنفلت یشوگ هک ردحیلا ددرگرب هکنآ نودب یخلا یب هک دوب ماهرپ

تفگ تشاذگ یم ششوگ

ش؟؟ ــــ یسانشیمن ! یرب هرازیمن هک همهفن -ات

دش دنلب شنتفگ ولا یادص هلصاف بال

ـــی؟ یاجک ! ناساس -ولا

دوب نم هب شهجوت مامت هک اضرریما ربخالف دوب هدیمهف وا سپ

... هشیم میرد تشپ بخ -

دش لفق وا هب نامرفن هس ره هاگن و دنام هفصن شفرح

یلو... تسام اب چـــی؟!......هرآ ینعی -

.........

اوخ... و اضرریما و نم -

..........

ار؟ ـــــــ ـــی؟چ گیم یچ -

.........

ـــی!! نزیم داد ارچ ـــه... شاب -
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تفگ اضرریما هب ور هدرک عطق ار نفلت

! تساجنیا ناساس ... ریما هرب نک -زاب

تفگ ینابرهم یادص اب شتساوخرد هب هجوت یب اضرریما

؟ یدیسرت دقنا هک ِناساس رطاخ -هب

مدرک یهجوت یب شفرح هب مه نم

!! نینک زا -بـــــ

نم دشوات هدایپ رتدوز شدوخ هدز ار یزکرم لفق تفگ یبصع ی هشاب

ناماس رگا دش زاب رد هتسشن گنز یور شتسد موش هدایپ لماک مهاوخب

دنا!؟ هدیدن ریوصت اررد وا دندرک زاب ردار تعرس نیا هب ارچ دوب اجنیا

عنام مدرک یعس هتخادنا لخاد ار مدوخ یشنت ره زا یریگولج یارب عیرس

موش شدورو

بــور...!! اجنیا زا ًافطل -

دیخرچ یم متروص رد زونه هک شا  یبصع دیاش و جیگ هاگن اب هکنآ زا لبق

مشوگ هب ناماس و ناساس ی هتخیمآ مه رد یاهدایرف یادص دهدب ار مباوج

دیسر

زا هک یناساس ندید اب مدیشک ارباال مهاگن هدیخرچ نامتخاس تمس هب

و دوب هدیبسچ کچوک یاه هشیش مااب هناخ کبشم و یزلف رد هب تشپ

هدش هدنک اج زا مبلق دوش دزیم دایرف هک یناماس جورخ عنام درک یم یعس

! دنک راهم ار ناماس بشما دناوتیمن مه وا تسشن زرل هب منت

توکس #دس_
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۳۱۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دندیود اه هلپ تمس هب تعرس هب ماهرپ و اضرریما مدید دعب یا هظحل

یتح منک ناشهاگن هدش کشخ متشاد هک یناریو حلا نآ اب متسناوت طقف

شاک دوب هدنام نداتسیا و ندیبوک نایم مبلق منک زاب ناهد متسناوت یمن

دندش یم فقوتم شاک تساضرریما روضح رطاخ هب اوعد دنتسناد یم

ار رگیدکی دنناوت یم تحار هک رد نآ هب ناشندیسر داتسیا یم نامز شاک

درادن یپ رد یبوخ قافتا دننیبب شتشپ زا

ناساس دایرف ... تسشن هریگتسد هب هک ماهرپ تسد ... دنداتسیا هک رد تشپ

دش دنلب

!! هگید ن یربــــ ربب... منوا ور... بـــــ متفگن هگم -

دنک زاب ردار درک یم یعس هجوت یب ماهرپ اما

ا؟؟ ــــــ قآ هتچ ؟ دینک یم اوعد ارچ هیک؟ نیا ؟ هربخ هچ -

داد ناماس ار شباوج

..... ومان یب ِلا غُش هگا مدرمان ... مریگیم لگ ولوسوس هچب وت نهد نم -
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رد زا هداد شلُه بقع هب اوق مامت واب تسشن شناهد یور ناساس تسد

دش هدنک

هک اهر یاهتسد مدش هدنک اج زا رایتخا یب درک زاب ردار برض هب هک ماهرپ

لیلد مدرک یط اهار هلپ رکف نودب تعرس هب هدز سپ دوب هتفرگ مشوغآ رد

! ناماس هراچیب ! میاهتقامح و نم ! متاهابتشا و نم نم!! ! منم وهایه نیا

یم هل نم رطاخب بشما هک یا هنادرم یاهرورغ هراچیب ! اضرریما هراچیب

دوش...

یاه مدق اراب ورهار دمآ یم ناشیاهدایرف یادص هدش لخاد رفن راهچ ره

ییادص یب نیه هکوش مدنارذگ رظن زا هک ار سنلا متشاذگ رس تشپ نازرل

دنیبب ار نم ناماس مدیسرتیم متفگ

رد یعس هک ردحیلا هتشاذگ ناماس ناهد یور تسد هک مدید ار ناساس

هتشاد شهگن تشپ زا اضرریما هک ماهرپ تمس اتهب تشاد شندرک راهم

دیشک یم دایرف دوشن رو هلمح دوب

!! همراکمه ... شکب تلا جخ ... هسب -

تشاد مرش نآ زا ناساس هک دوب هدمآ شنابز هب هچ منادیمن

دز هرعن شتروصرد هدز سپ ار ناساس تسد

مر ـــــــــــ خــمر...خ تریغ یب ِنم ؟ هراد راکیچ اراس اب تراکمه ؟ تراکمه -

؟!

داد همادا دنلب یادص نامه اب ماهرپ هب ور



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ِت؟ ـــ فاثک ینک یم یطلغ هچ نم رهاوخ ی هنوخ -وت

ردارب شفرط هکنیا هب هجوت یب ! هدمآ دوجو هب بوشآ هب هجوت یب ماهرپ

داد ار شباوج مرهاوخ تفگ هک دینشن ال صا هک راگنا تسا ناساس و نم

!؟ یترق هچ وت هب مریم هشکب مقشع اجره -

ناتسد زا ناماس دش دنلب هک اضرریما و ناساس نتفگ ماهرپ دایرف یادص

درب موجه ماهرپ تمس هب هتخیرگ ناساس

و مدرب راک ارهب رناژیما مامت متخادنا راک ارهب ما هدیبسچ ماک هب نابز

مدز ادص ار شمان

ـ...... سین ناماس مزن تشیتآ -

نام...!! -اس..

شتهب زا ناساس دش کشخ دیشک یم هدیبسچ ار ماهرپ هقی هک شیاهتسد

دیشک بقع ار ماهرپ اضرریما هداد شله بقع هب هدرک هدافتسا

تسا هدینش هک یزیچ درکیمن رواب راگنا درک مهاگن هدنام تام یا هظحل

زا شتروص دش یم نییاپ باالو تدش هب شا هنیس ! دشاب تسرد اعقاو

شا یناشیپ و ندرگ یاهگر و زمرق شیاه شوگ دوب هدش دوبک تینابصع

دوب هدز نوریب

تفگ توهبم دیخرچ متمس هب هدرک تشم ار شتسد
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؟؟ یدوب انیا !؟اب...اب ییاجنیا -وت...

درک رواب راگنا تفگ صرح رتواب مکحم ار شا یدعب ی هلمج

ن؟ ـــــــ یا بش...اب تقو نیا ؟ات یدوب انیا -وتاب

مردارب هب متشاد یباوج هچ الً ؟صا متفگ یم هچ متخادنا نییاپ ار مرس

مدوب هدادن و دوب هتساوخ ار مسردآ اهراب هک ؟وا مهدب شمدوب هدنازوس هک

دنتسه وا رتزا کیدزن هک دنیبیم ار ییاه هبیرغ حاال

ما هناچ هتسشن میاهشوگ یور میاهتسد هک تفر باال نانچ شیادص ناهگان

دیزرل

ــــ باحاص یب وت هگم ؟ یدو ـــــــ ب اجک انیا اب بش تقو نیا ؟ات یدوب اجک -

تادیپ یدرک رکف ی؟ ــــ نکب یاوخیم یطلغ ره مدرک تلو یدرک رکف ی؟؟

!؟ یدوب ینوتسربق مودک ؟!..... متریغ یب دقنا ـــما؟ یمن منکیمن

شقح متفرن بقع اما مدش عمج دوخ رد هدیسرت درک دنت متمس هب هک اپ

دنک.... خیلا عمج نیا رد یتح مندز اب هدش ار شدوخ دوب

دوب وا اضرریما مارآ یادص بطاخم تفرگ رارق نامنیب یدس اما

ــــم! ینکیم شلح مینز یم فرح ... شاب مورآ نک.. ربص -

و تسینابصع ارچ ناماس هک تسنادیم دوب... هدش هجوتم دوب... هدیمهف

هدرک تشم ار شیوزاب ناماس اما دنک لح ار هلئسم شمارآ اب درک یم یعس

داد شله تنوشخ اب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ابهی تشاداد هک یدزیم یتقو یدوب دلب ندز فرح ـــــا! سیاو بقع -

!! درک هغیص ورتخد هی توف یهاوگ

تفگ دایرف اب هدیبوک شا هنیس هب رابنیا رت نشخ

۳۱۱_ تراپ _ همادا #

هنزیم نوتشیتآ دایم هک هشرس باال یکی ! هراد وراک سک رتخد نیا هتفگن -

ب!! ــــــــ قع ورب ن... ــــ یدرک نیتساوخ یراک ره حاالهک هن

دیشک دایرف

ارا!! ســــــ نیاــرو -ایب

وا زا زگره هک یشمارآ واب هتفرگ ار ناماس تسد ود ره دعاس اضرریما

تفگ مدوب هدیدن

! داین شیپ یلکشم ات نشب مرحم هک هیتسرد راک میدرک یم رکف نوچ -

تفگ مارآرت

ــم؟؟ یدرک هابتشا -

؟ دیشک دوخ تمس هب هتفرگ ار متسد دز رانک صرح اراب اضرریما

یمندش؟ مخز شا هرجنح یمندمآ نییاپ ارچ شیادص

هک نیدرک طلغ هراک وسک یب نیدرک رکف هک نیدرک طلغ نیدرکن هابتشا -
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ییورپ واالناب نیدرک طلغ ... ریگب درم راتسرپ هک نوتردارب شوگ وت نیدزن

ن!! ـــــ یراکبلط

توکس #دس_

۳۱۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

نایاپ اب دیبوک یم اضرریما ی هناش ارهب شتشگنا راب کی شا هلمج ره اب

تفر یم قاتا تمس وهب دیشک یم ار متسد هک ردحیلا دیخرچ شفرح

تفگ

نشور وتفیلکت بشما ؟ ینکب یاوخب یطلغ ره هک مدرمن ....!! منیبب -ایب

منکیم خالص مدوخ هگید بشما ! منکیم

مدش فقوتم دش هدیشک هک مرگید تسد

نامیاهتسد و اضرریما هب ناماس ی هدش خرس یاهمشچ و نیشتآ هاگن

اب اضرریما هک دشکب بقع ات تفرگ ار ناماس یوزاب ناساس دش هتخود

تفگ ریز هب رس تریح مکلا ورد مارآ یادص
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! ینک مولعم ونم فیلکت دیاب -

اضرریما و تسا هتفرگ هابتشا ادتبا زا هک دنامهفب ناماس هب درک یعس

تساضرریما ردارب هدرک رکف هک یماهرپ هن تسوا

شلُه هدیشک نوریب اضرریما تسد ارزا متسد و هدز سپ ار ناساس ناماس

داد

دز دایرف

هک یمهف یم مرحمان مرحم ال صا ـــو! تتسد مدرکن درخ ات بقع وشمگ -

؟ هشابن یلکشم یگیم

دش دنلب ماهرپ یادص

لقع هب یچ ره میگیمن یچیه یه ! یگیم یچ هشاب تساوح یو -هــــــ

! یگیم هسریم تصقان

تسد اما دش دنلب مه اب ناساس و اضرریما نتفگ ماهرپ دنلب یادص هرابود

ــــد؟؟؟ یمهف یمن ار مردارب حلا ارچ تشادنرب

شدوخ رهاوخ هب اباب نیا هنزیم ور همه هتشادرب بوچ نینیب یمن ــه؟ یچ -

!! هنکیمن محر

داد هظح مال ویب دنت ناماس ار شباوج
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؟ تریغ شوخ هربب تشاداد مدب یاوخیم هدش وت مرحم هدروخ یهوگ -هی

دز دایرف ار شمان هک دوب ناساس

ت!!! ــــ سارا ســـ نوا قمحا نا!!! ــــــ ماس -

ریز مچم مدیزرل یم هتخیر کشا ادص یب هک ردحیلا متسب مشچ

دوب ندش درخ ردحلا ناماس دنمتردق تسد یاهتشگنا

دروخ دزو کی اب اما دوشیم مامت یدوز هب مدیمهف ماهرپ دنخزوپ یادص اب

ـــی! باسح

ترهاوخ هب نوا ای منم اضرریما ینودیمن زونه یتقو ... روعشیب وش هفخ -

؟ تریغ شوخ نکن نیهوت

فرح هکاب ناماس تسد دروآ نابز هب حضاو یا هنعط اراب تریغ شوخ

شرس تشپ هتفرگ ار متسد هرابود تراسج اب اضرریما دش لش ماهرپ

تفگ شمارآ اب ناماس هب هریخ دناشک

نک؟! مولعم ونم فیلکت ! منم اضرریما ؟ یدیمهف -

تشاذگ شا هنیس یور مارآ ار شتسد

بسچب ونم ی هقی .. نزب داد نم رس نک.. خیلا نم رس وتصرح .. نزب ونم -

!! منم رصقم یتقو شنوسرتن نیا زا رتشیب .. ترهاوخ هن
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دوب هدنمرش و مارآ شیادص ردقچ

رتدب ار حملا شبذعم یادص ندینش درکیم درد هنیسما دیشک یم ریت مبلق

درک

شتآ شتریغ زاب هک یناماس منازوسب لد دیاب کی مادک یارب متسنادیمن

مشخ هک ییاضرریما ای تفرگ رارق رخسمت دروم ممشچ شیپ و تسا هتفرگ

! منامب ناما رد نم ات دیشکیم دوخ تمس ار وا

هک ناماس یاهمشچ اضرریما یوزاب رانک زا مدرک یم هاگن طقف کسرتم لثم

اب دیخرچ شتمس هب نیگمشخ گرگ دننام مدید یم ار دوب هتسشن نوخ هب

دناسر وا ارهب دوخ هاتوک یمدق

رد ناساس رس تشپ هک مدید ار اهر هزات داتسیا هک شا هنیس هب هنیس

منک توکس هک دمآ یم وربا و مشچ میارب و دوب هداتسیا هناخزپشآ یدورو

دیاین رد میادص تسا رتهب ممهفب ات تشاذگ شیاهبل یور راب دنچ ار شتسد

شناج هب رگا دنام یمن میارب وربآ داتفا یم اضرریما ناج هب ناماس رگا اما

دراد لا متحا تسا هتفای دوبهب هزات و دراد وا هک یتیعضو اب داتفا یم

و هدیزرو لکیه و دنلب دق هک تسا تسرد دوش یگتسکش راچد هرابود

یسک هک تسا صخشم الً ماک مه عمج نیا رهاظ زا یتح اما دراد یتشرد

رد شدوجو رد هک یمشخ اب مه نآ دیآ یمنرب شیوزاب روز و ناماس سَپ زا

!! تسا ناروف حلا

یور دوب نکمم هظحل ره هک دوب ناماس ی هدش تشم ناتسد هب ممشچ

هاتوک مدق دنچ اب ماهرپ شندروخ ناکت ضحم هب دنیشنب اضرریما تروص
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تفگ نییاپ ییادص یلو صرح دشاب کیدزن عیرس اما

! مرازیمن تدنز لا غُش ِنم هروخب شهب تتسد ادخ -هب

درکیم یروآدای ار دوب هدز وا هب ناماس هک یفرح هک دنکب تساوخ یم هچ

ی هزادنا هب زورما ؟ دوب هدش هناوید دنک؟! رتشیب ار شمشخ تساوخ یم

؟؟ دوبن بیجع شیاهراتفر یفاک

هدرک رتشیب ار شمشخ هلعش ماهرپ فرح هک دیشکن لوط رتشیب هظحل دنچ

رد ماهرپ دایرف یادص هدش دیدپان میاهمشچ یولج زا یدنلب ی هدبرع اب

تفر رانک مه دوب میور شیپ هک اضرریما ی هیاس دیچیپ هناخ

تشاد هک یصرح مامت هداتفا ماهرپ ناج هب اضرریما یاج هب ناماس مدید

درک یم خیلا وا رس دگل و تشم اب یمحر نیرتکچوک نودب ار

...!؟! ماهرپ اما

دیشکیم دایرف و دروخیم کتک طقف عافد یاج هب

۳۱۲_ تراپ _ همادا #

نیا هب دوب رارق یتقو ؟ دوب هدرک دیدهت ار ناماس تیعضو نیا اب روطچ

سرریت اررد شدوخ دمع زا مدرک سح یا هظحل !؟ دروخب کتک یگداس
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وا راگنا دوشن ریگرد شتیعضو نآ اب اضرریما اتاب هداد رارق ناماس مشخ

دز هک ییاهفرح الف خرب تساوخ یم دیاش ای تشاد ار نم ینارگن مه

دنک عمج ار هدمآ دوجو هب بوشآ و دنک مارآ ار مردارب

و دزیم ار ماهرپ یصرح نانچ دشاب یم مارآ یتحار نیا هب ناماس رگم اما

و اضرریما هک یهاگنه دشاب شا ینوخ نمشد وا راگنا دیشک یم هدبرع

ناشیاهتسد ریز زا مه دننک شلر تنک ات دندز یم ار ناشروز ی همه ناساس

راوید ی هشوگ ار وا هدرک باترپ ماهرپ تمس هب اوه اررد شیاپ و تسد

دروخیم کتک هدز داد طقف مه ماهرپ شدیبوک یم هتخادنا ریگ

ــــر...... یما شر ـــــ یگب م.. ـــــــ تسد .. خاااآ نز.. ـــــــ ن بصم ی..ال -ااآــــ

نا.... ـــــــ ساس خآ......

هک دوب نامه ماهرپ دصق اعقاو مدش هجوتم دش دنلب هک ناساس داد یادص

ما هدیمهف

ـــت..... تشکیم هنوید را نکــــ ورب .... رونوُا ورب ـــق.... محا ی هرسپ -

ن!! کـــــ شلو نا.... ـــــــ ماس

روز ناماس صرح دوب حضاو اما دنک راهم ار ناماس ناتسد درک یم یعس

خ شرس ار شیاهلا س نیا یرابجا ربص دوب هتفای ار یسک راگنا دراد یرتشیب

مدرک هچ .... ماهرپ هراچیب ... شبلق هراچیب ... مردارب لد هراچیب دنک... یلا

!!! اهنآ اب بشما
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توکس #دس_

۳۱۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

رد یعس یلو تسینابصع دح زا شیب ناماس لثم مدیمهف یم هک اضرریما

هک ردحیلا دنکن هلمح مردارب اتهب دراد عاضوا ندرک عمج و دوخ لر تنک

شیاهمشچ هدرک نم هب رس تشپ زا یهاگن دوب هتفرگ تشپ ارزا ناماس

دش!! شگــدا

مدوب دنب میاهاپ یور روز هب تسا زیگنا تقر ردقچ متیعضو هک متسنادیم

مدیشکیم سفن یتخس وهب مدرکیم هاگن ار میوربور ریوصت کشا اب طقف

داد رارق بطاخم ار اهر دایرف اب اوعد طسو

منم... ..... یتفرگ هابتشا شنک.... لوـــ ... هنیبن شر هرــا....ببـــــ شربب -

ن!! ــــــــــ م...م ــــــ نم ..... شیتشک سبــــه

رد دوب ناماس هب مهاگن مدوب هدش کشخ بوچ لثم اما دش هدیشک متسد

تساوخ یم هک دیش...وا کــ یمن درد یوا هزادنا ــسهب کچیه عمج نیا

دش... یمن خیلا اما دنک ارخیلا شدرد
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ماهرپ زج سکچیه هب هک یهاگن ...زا دزیم هک یروز ...زا مدرکیم شسح

... مدنیبن ... دنکن هاگن ار نم ات دوب هدرک وا لفق هک شندب ....زا تشادن

... تسا رفن نیرخآ وا مه میا...زاب هتفرگ هدیدن ار وا زاب هک دیاین شدای

... دنادیم شسومان ی هرابرد هک یرفن نیرخآ

ربخالفساهلا اهزور نیا هک ییاهدرم ممشچ ولج دوب هدرک خی مندب

یم مه شیاتس یعون هب یتح دیاش ار مادک ره هک متشاد مرانک ما ییاهنت

نم!! رطاخب مه نآ دندوب هداتفا مه ناج هب مدرک

میاه هیر ارچ دش یمن نییاپ اوهباالو راشف زا رگید هنیسما مدرکیم سح

دش.. یمن رپوخیلا

... میرب ناج..ایب اراس -

شیادص مدرک یم سح ارچ اما دوب هدز تشحو اضرریما رهاوخ یادص

دروخ یم ناکت و دیخرچ یم هناخ ارچ تسا ندش رود وردحلا راد جوم

ینیگنس ... دیود یم هدش جک میوربور اهر روطچ دوب... هدش هلزلز راگنا

!؟ ناماس حلا ندید ای دوب ژن یسکا دوبن زا مرس و هنیس

سح ؟ تخوسن شیاج ارچ مدز کلپ طقف اما دیبوک متروص یوت ار شتسد

! تسا هدش رِس امرس زا متروص منک یم

!! ااارا ـــــــ س ارا... ســـ -
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زا یسک مدینش یمن ییادص چیه اما یمدنز دایرف مدیمهف یم شتلا زاح

ار مرس تسشن میاه هنوگ یور فرط ود اهر ناتسد دیشک مشوغآ رد تشپ

کاندرد و نیگنس ما هنیس دیبوک یم مرمک هب تشم اب دنابسچ شا هنیس هب

مدینشیم همزمز یادص دوب هدش

تف یکــ ؟ تساجک تیرپسا ارا! ســــ ... نزب رت مکحم شرمک هب نزب -

؟ تسا جکــــ

یمدز ادص ار ناماس هک مدینش فیعض اما دننام توس یغیج یادص ناهگان

مر!! ــــ هاوخ ه... ــــــ سب نا... ــــــ ماس -

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

ار مرس هدرک بلط ار شرتشیب مدرک سح مناهد اررد یشخب تذل ینیریش

مدوب شندش رارکت لا بند مدرب ولج

ــی! جبآ وتامشچ نک -زاب

تال منک ضوع رون اراب یکیرات ات مداد ناکت ار میاهکلپ دوب اهر نارگن یادص

دروخیم ناکت هک دش یوحم ریوصت مش

نم! هدب -

... کیدزن یلیخ دوب ناماس
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ردحیلا تفرگ اهر تسد ارزا یناویل مدید میاه کلپ ی هرابدنچ ندرشف اب

مدوب ششوغآ رد دوب هدش هقلح هناشما رود شتسد هک

داد راشف یمک هتشاذگ میاه بل یور ار ناویل

خبــرو!! هگید مکی ... منوج -

مدیشون ار ناویل یاوتحم لیم مکلا اب هتشاذگ شتسد یور ار متسد

س یناوتان هب هیبش یسح درک یم داجیا نم رد یدب سح متشاد هک یفعض

زا اما درکیمن هدنز میارب ار یبوخ سح مه یندیشون نآ هکنآ ...اب شیپ اهلا

... ناماس تسد زا دوب مردارب تسد

ما هنوگ یور ار شگرزب تسد تشاذگ شرانک ناویل تایاوتحم ندش مامت اب

زاباالردحلا هک یهاگن نآ دنادرگرب شتروص تمس ارهب مرس هتشاذگ

زمرق زونه شیاهمشچ دوبن ینابصع رگید دوب متروص زج هب زج ندرک دصر

!! نارگن کالهفو اما دوب

ناج؟ اراس یبوخ -

مدرشف هنیس هب تفس هک مداد ناکت ار مرس

ــــد... یشخبب ... دیشخبب -

اوعد ًاملسم متسه یتیعضو هچ رد متسناد یمن دوب راو همزمز شیادص

؟؟ دوب حیلا هچ رد ماهرپ ؟ دندوب اجک هیقب اما دوب هدش مامت

ــمن؟ یشب -

موش ادج شا هنیس اتزا درک کمک هداد ناکت ار شرس طاتحم و متفگ مارآ

مدش شفارطا ندش خیلا هجوتم و مداد ناکت ار میاهاپ
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هگن شوغآ رد ارم هدرک عمج ار شیاپ کی دوب هتسشن هرفن هس لبم ی هشوگ

دوب هتشاد

تسد هب ناویل دوب هداتسیا لبم رانک هک اهر مدرک نازیوآ لبم اپزا هتسشن

تفر هناخزپشآ تمس هب

لیلد نم مه زاب مدناوخ ار ینارگن همه هاگن وزا مدرک هاگن ار فارطا

متسه اهنآ ینارگن

داد ناکت ار شرس هدرک هاگن ناماس هب فساترپ ناساس

مشچ رد مشچ ضحم هب درک یم مهاگن راوید هب هیکت و مخا هکاب اضرریما

اب مرگید ردارب ندید و هدمآ شیپ تیعضو زا راگنا دز یوحم دنخبل ندش

اهر تشاد نیسحت ارچ وا هب شهاگن دوب یضار هدمآ شیپ بوشآ دوجو

دیزگیم بل هداتسیا شرانک مه

۳۱۳_ تراپ _ همادا #

دیدنخ لا یخیب و رادادص مدیسر هک ماهرپ هب دندوب تکاس هک همه ربخالف

تفگ عمج هب هراشا واب

! هشکُب ویسک تسنوتن نملا س همه ... سرتن -

ــم... یرب وشاپ ام! ــــــ هرپ -
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شا هدنخ دنک یعس و دوش تکاس دش ثعاب اضرریما ی هنوگ خیبوت یادص

درک یم هاگن ناماس هب یجک دنخبل اب اما دنک عمج ار

؟؟ ناماس ای وا دندروخ کتک کی مادک ًاعقاو

دوب نم رطاخب یراک کتک و ارجام نیا ی همه مدش عمج مدوخ رد هدنمرش

حلا نیا اب یساسا یراک کتک کی اب دوبن تسرد منزب یفرح متساوخ یم

ار اضرریما ندز فرح نودب ناشنتفر منادیم یتقو مه نآ دنورب اجنیا زا

هتسناوتن مه ناساس تفگیم اوعد نیا یتقو دهدیم ناشن رصقم امامت

دنزب فرح ناماس اب شا هرابرد یباسح و تسرد

؟؟ منکچ متسنادیمن یلو

مدرک رکش راب رازه دص ار ادخ شنتشاد رطاخ هب هناخزپشآ زا اهر جورخ اب

ییاریذپ دراو هتفرگ باال دوب هتشاذگ شلخاد ار تبرش یاهناویل هک ینیس

تفگ رادروظنم هدش

دعب...! دینک رت ونوتدش کشخ یاه هرجنح نینیشب ـــا!؟ جک -

توکس #دس_

۳۱۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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تفگ یخوش هب شباوج رد ماهرپ

چـــار! امش هنرگو هنوغاد متسد هدنمرش ... تنوبرق -آ

ما!! ــــــ هرپ -

دز شیادص رشت هکاب دوب ناساس رابنیا

هشاب تحاران دیاب هکاالن ینوا ناجاباب ! نیتشادرب ماهرپ رکذ همه هیچ -

تسنوتن مزاب دایز هکابتالش هتحاران نوشیا رکش ار ادخ ! متسین هک منم

!!... هشکب ونم

یشیامن ردحلا هداد دوخ هب یناکت مه وا هک درک هراشا ناماس هب دنخبل اب

تفگ شنیتسآ ندز باال

... هدشن رید مزونه -

تفگ رورش اما هدیسرت ماهرپ

هگید هــــا!؟ هنکیم شغ زاب یلو دایم رد زونه مادص مرادن یلکشم نم -

؟ یناد دوخ

... شاب تدوخ نارگن -

دمآ ولج هداتسیا مشخ هکاب ناساس یادص ناماس نتساوخرب ضحم هب

دش دنلب

!! هریگیم هقی مگیمن یچیه یه ... منیبب نیشب -
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داد همادا ماهرپ هب ور

... شاب الل وبشما هی مه -وت

لبم زا برض هب ناماس اما تفگ یا هدیشک م ــــــ شچ رخسمت اب ماهرپ

تفگ تفر یم سنلا یاهتنا هرجنپ تمس هب هک ردحیلا هتساوخرب

ـــم کیربت ! ردار بــــــ شیدید هتقو دنچ ! هشابن ملا یخ نیع وت لثم هبوخ -

؟ یتفگ

یادص دوب ام هب شتشپ هک ردحیلا دعب هیناث دنچ و درک زاب ار هرجنپ

دش هدینش شکدنف

نا!! ماســــ -

تفگ ددرگرب هکنآ نودب دینش هک ار ناساس ی هدز تریح یادص

وت منک خیلا ومدوخ مرفن هی لا بند زونه ... تسین شتقو االن وگن یچیه -

!!... ردار بــ مرادن شاهاب ــی لکشم یشاب مه

تسکش ار توکس هک دوب ماهرپ هرابود

... مدرک سح اجنیا مدموا هک بشید یسرب ترهاوخ هب هشتقو هرآ...االن -
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تعرس هب ماهرپ هک تسج ولج یمدق هدیخرچ یتعرس نانچ اب ناماس

یم ارچ منادیمن هک ییاهمشچ اب شدوخ صوصخم یصخُت اب هداتسیا

تفر ناساس رس تشپ دیدنخ

؟؟؟ ی ـــــــ چ بشید -

تفگ دیکات اب نانچ یچ"ار " دنت یهاگن و دنلب یادص اب دوب ماهرپ شبطاخم

یاهمشچ زا ناساس واو دمآ ولج یمدق هدش هدنک راوید زا مه اضرریما هک

مشچ وا هب نارگن هک دندناوخ یم ار اوعد ی هرابود ندرک لا بند ناماس

دوبن ریثات یب مه ماهرپ تراسج نیب نیا راگنا اما دندوب هتخود

ــــم! سرپب وشلا ح مدوب هدموا اباب -

رس تشپ هک یماهرپ و اضرریما نیب شیاهمشچ دمآ ولج مدق ود ناماس

تشگرب و تفر دوب هتفرگ رگنس هرخسم و نادنخ ناساس

هراشا ود ره هب یدمآ و تفر رد دوب شتشگنا الیی زونه راگیس هک یتسد اب

تفگ هدرک

نشور ومفیلکت ایوت؟ ییوت !؟ هنوتمودک اضرریما دینودیمن منوتدوخ امش -

!؟ دینک

زا اضرریما هک تفر شتمس هب هدز رانک ار ناساس تفرگ رُگ یا هظحل ماهرپ

تفرگ ار شیوزاب تشپ
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ا؟! ـــــــ جک منیبب اسیاو -

دیشک نوریب ار شتسد یدیدش ناکت اب

شبـــم!! منوتیمن اللهک هنزیم هرابود هک شرخآ منیبب نک لو -

هنیس هب مکحم مدیدن وا زا مه تعاس کی نیا رد هک لومعم ریغ یتراسج اب

ـــد یبوک ناماس ی

؟مـــ ینک یم نیهوت یک هب یراد نک.. نشور تدوخ وفیلکت تریغ شوخ -

تر؟ ــــ هاوخ ای تدوخ ـــا؟ ضرریما ن؟

زا دعب راب نیلوا یارب و تخود نیمز هب مشچ نم هب یهاگن اب ناماس

دیشک شتروص یور یتسد کالهف تسب مشچ هدش هدنمرش شهاگن شدورو

تفگ وا هب هریخ ماهرپ هک

بوخ شلا ح مدینش نیسای اجزا نیمه هک مسرپب وشلا ح مدوب هدموا -

! تسین

؟ هیک ـــن یسای -

هک اهر یادص اما دندیسرپ مه اب ناماس و اضرریما رهاوخ اهر ار لا وس نیا

راوید زا مه وا دش مگ ناماس داد یادص رد یمدمآ نوریب هاچ قمع زا راگنا

داتسیا اضرریما رانک هدش هدنک

تفگ ناماس هب هجوت یب هتخادنا نییاپ ار شرس ماهرپ
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۱۲س تسین وت نیسای ... دوبن مساوح دیشخبب ... متفگ وهی یجبآ هدنمرش -

! هدوب شراتسرپ موناخ اراس بقالً هک نومه ـــه! شلا

تفگ ناماس هب ور ار همادا

تسه شیزیچ هی هدیشک یجـــغ ترهاوخ بش فصن تفگ دوب... اجنیا -

! هشچ ممهفب دادن هزاجا تر ــ هاوخ هک

تفر بقع مدق مین ناماس هاگن زا

ـــی؟ شیمن تحاران هگا هتبلا !! مکشزپ هدنب اباب... نزن -

رییغت یا هظحل ماهرپ ندوب کشزپ ندینش اب ناماس هاگن گنر مدرک سح

مه وا دوب هتخود مشچ وا هب رکفتم مخا اب اما دیرپ باال شیاهوربا هدرک

دوب هدرک یفرعم شراکمه ار ماهرپ ناساس دوب هدینشن راگنا

تروص اب مدروآ هکباال ار مرس تفرگ ار مدید یولج هدش مهاگن دس یزیچ

درک مخ یمک ار شرس مدش هبورور اضرریما ی هتسشن مخا هب

ـــهن؟ یسای شمسا -

دیشک بقع ار اضرریما یتسد هک مداد ناکت رس

نز!! بـــ فرح نم اب امش -

یب اضرریما درک ریز هب رس و هدز تلا جخ ارم شتکرح هکاب دوب ناماس

درک مهاگن ناماس هناش یور زا دمآ ولج هرابود شتکرح و فرح هب هجوت

؟ هشلا ۸س یتفگن هگم -
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داد شله هرابود ناماس و مداد ناکت رس هرابود

نز! بـــ فرح نم اب متسین ابوت هگم -

تفگ راکبلط هدمآ ولج عیرس مدق دنچ اب ماهرپ

ـــه؟؟ شلا ۱۲س یتفگن نم لا؟!هب ـــــــ -۸س

توکس #دس_

۳۱۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

متفگ عیرس ناماس ی هرابود ندشن یبصع و اوعد زا یریگولج یارب

تفگ شدوخ ... متفگن هک نم -

تفر باال ماهرپ یادص

؟؟ یدرکن شدر هک وت هشاب هتفگ شدوخ -

داد له بقع ارهب وا هتسشن ماهرپ هنیس یور ناماس تسد

حلا ینیبیمن ر!! ـــــ تکد یاقآ نییاپ رایب مه وتادص ؟ منزب فرح تسرد -
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! ومرهاوخ

داد له ار ناماس ال باقتم مه وا

؟؟ ینیبیم ونم رهاوخ حلا چـــی؟؟ -وت

درک ناشتکاس ناساس داد

! هگید ه ــــــ سب -

تشپ اضرریما تسد هک دش هدیشک ییاهر تمس هب مهاگن ماهرپ فرح زا

دیزرل یم شیادص هتسشن کشا هب شیاهمشچ دوب شرمک

؟ هشلا س تشه ـ... شه ... نگیم هک ینیسای -

دیسرپ هرابود متفگ  یمارآ هلبی

چـی؟سـ...ا...الیر؟ نیسای -

 ینیه هدرک لوه دش جک تمس کی هب شندب هک متفگ یمارآ هلبی هرابود

دنک شمارآ درک یعس هدیشک ششوغآ رد اضرریما متفگ

؟ هشدوخ مینیبب لوا رازب هک!؟ تسین یربخ ــه؟ تچ ....! مورآ ناج اهر -

راب دنچ هکنیا زا دعب دیشک نوریب ار شا  یشوگ دناشن لبم یور ار اهر

تفرگ متروص ولج ار یشوگ هدش کیدزن دیشک نآ یور ار شتسش تشگنا
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دیسرپ نابرهم

ســاالیر؟ رسای ؟ هنیا شردپ ناج اراس نک هاگن -

درکن شندش کیدزن هب یتفلا خم هدروخن ناکت یلو درک مخا ناماس رابنیا

شهاگن درک یم مهاگن رظتنم هداتسیا ماهرپ رانک تسناوتن نوچ مه دیاش

نوریب ار شتسد اما دوب هتفرگ ار شچم سمتلم اما تراسج اب ماهرپ مدرک

دیشک یمن

... ترهاوخ نومه نوج ور -وت

نیزاغآ قیاقد لثم وا هب شهاگن هدش رتمارآ ناماس دوب هدیمهف مه وا راگنا

تسین شندید

هب اضرریما نُکدرخ باصعا نفلت یشوگ ی هحفص یور ریوصت هب یهاگن اب

مدش هریخ ریوصت یوت درم تروص

مه دیاش رتناوج یمک دیاش طقف !! تسیر ساال رسای دوخ هک دوب حضاو

داد ناکت ار یشوگ دش وطالین هک مهاگن رت باداش

ــــه؟ شدوخ -

هدرک میادص مارآ دوب هدز شکشخ دوب یقیاقد هداتسیا ناساس رانک هک اهر

تفگ تهب اب

ــــه؟ شدوخ یجبآ اراس... -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

مهاگن رظتنم هک لبم یور هدش هلا چم و هتسشن یاهر تروص هب فرح یب

وا ینعی مدرک هاگن تخیر یم کشا هدش دیفس چگ لثم شتروص و درک یم

ــت؟! فگن تقو چیه ارچ ؟ دوب هدرک جاودزا وا رگم ؟؟ دوب ــنی سای ردام

رابنیا مدناخرچ رس اضرریما تمس هب تسشن متسد یور یمرگ تسد

هک ماهرپ سمتلم یادص دش ریسا شچم هرابود هک دروخ ناکت ناماس

دنک شفقوتم تسناوت دندینش همه

ــو!! شلا ح نیبب ... هظحل -هی

دمآ هاتوک دوبن رصقم هک یماهرپ رس شندش بارخ رطاخب مدرک سح

نیسای هک ییوا تشاد نتسناد قح وا طقف مدرک هاگن ار اهر هرابود

تسا هدنام شرظتنم تساهتدم

.... موناخ اهر ِشدوخ -

قه هب ناهگان دیشک دوب ندرک هکسکس هب هیبش هک یرادادص و دنلب سفن

هدش سح ویب جیگ دوب متروص خیم شنامشچ هک اضرریما داتفا قه

تشادن نداتسیا یان راگنا تسشن مرانک

تسب ار شیاهمشچ هدرک لفق شیاهوم لخاد ار شتسد ود ره ماهرپ

دوب شدوخ مدیمهفن ارچ اد... خــــ یاو ادخ... یاو -

تفگ هلجع اب تسشن وناز یور میوربور هدمآ ولج

!! هدب وشسردآ اراس... سردآ -
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دامتعا نم هب وا ؟؟ مدادیم ار سردآ ؟ مدرکیم دیاب هچ مدرک شهاگن جیگ

متفگ دیدرت اب منیبن ار اهر ات متخادنا ریز ارهب مرس دوب هدرک

! مرادن -نـ...

درب ارباال شیادص هتساوخرب تعرس هب

ـــه! گید نوشنوخ ؟ یتفر یم اجک ؟ یدوب نیسای راتسرپ وت هشیم هگم -

ماهرپ ندش هدیشک بقع دشاب هارمه اضرریما دنلب نتفگ ماهرپ یادص

! ناماس طسوت

ک شموناخ !؟ ینزیم داد شرس هک اراس هدش تساو یِک ... منیبب رونیا -ایب

ــــو؟!

دز داد هرابود ماهرپ

س جنپ ورای م؟؟ ــــــ نزن داد هتفر رد هتشادرب ومرهاوخ هچب هکیترم اباب -

!! هتشاذگ شلد هب وشچب ندید یوزرآ لا ــــ

هاگن دنامن رود ماهرپ مشچ زا هک درک هاگن اهر هب هکوش ناماس یا هظحل

شسفن یا هظحل یتح مدرک سح دیخرچ یم جیگ ماهرپ و اهر نیب مردارب

دمآ دنب مه

لکش نامه هب تسشن ار ماهرپ یلبق یاج ناماس مبجعتم یاهمشچ شیپ
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هب ندرک هاگن یور دوبن شتسد رگید شراگیس تفرگ ار مناتسد هتسشن

دیمهف ار نیا متشادن ار شتروص

جبآـــی! نک ماگن -

هچ ـــد؟زا یزرل یم شیاهمشچ کمدرم ارچ دمآ باال یتخس هب میاه کلپ

؟؟ دوب نارگن ردقنیا یزیچ

؟! تمدید ... یتقو متشاد حیلا هچ ســلا... دنچ زا دعب هتدای -

یور ار اضرریما هریخ هاگن دش رات شریوصت و تسشن میاهمشچ هب کشا

دوب هتفرگ مردارب یادص مدرک یم سح ناماس

دوب.. حملا نوا .. مدوب تردارب نم نم... -

درک هراشا اهر هب

؟؟ تساجک نوشنوخ ینودیمن اعقاو !! هردام هی نوا ... نوا ـی لو -

مندش یضار رظتنم درک یم هاگن ناماس هب سمتلم متخادنا اهر هب یهاگن

چیه ناماس اما درک میادص مارآ هتسشن میوزاب یور اضرریما تسد دوب

دوب میاهمشچ هب هریخ طقف دادن ناشن یلمعلا سکع

توکس #دس_

۳۱۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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مغ سح ؟ دادیم رازآ ار مردارب یزیچ هچ ! درک رییغت ردقنیا هرابکی هب ارچ

اب سح نآ هب هیبش یزیچ اهر دنیبیم وحاال میتشاد مه زا ساهلا هک یرود

؟! تسا هدرک هبرجت ار یرتشیب درد

مشچ تفج شش ی هریخ و نیگنس هاگن اما میوگب یزیچ متساوخ یم

دوب هدناوخ ار مهاگن درشف ار مناتسد ناماس دوب هدرک مک ار متأرج رظتنم

پچ تهب هراد تارج یسک هگا .. ماجنیا نم ! یجبآ سرتن وگب... -

!؟ هنک هاگن

متفگ ریز هب رس

مگیم شدوخ هب طقف ... طقف -

یعقاو مه نآ دز دنخبل مه وا شروضح زا یتعاس نتشذگ زادعب هرخ باال

زا هک شا هدش نیگنس ی هنیس دوجو دوب...اب تیاضر قرب شیاهمشچ قرب

دیابن ار دوب...وا ردام کی حلا نارگن دوب صخشم دیشک یم هک ییاهسفن

یم شلد هکنیا اب دوب اهر نارگن شدوخ حلا یاجب یتقو مدوتس یم

؟؟ دنک ارهل شردارب تساوخ

! وشاپ ... تسین یلکشم ... هشاب -
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متیاده قاتا تمس هب دیزرلیم مندب زونه متسیاب درک کمک هتفرگ ار متسد

درک

قاتا دایب نوشیا نک کمک یجبآ ناج... اهر -

تینابصع دیاش ... ناساس یتح دندرک یم شهاگن طقف توکس رد همه

دوب هتفرگ همه ارزا ندز فرح تارج ناماس شیپ تعاس

مفرح ندینش زا شتروص هک تفر لبم یور هدش هلا چم یاهر تمس هب اهر

دوب هتفرگ ناج یمک

... مزیزع -ایب

دش دراو مه اهر میدش قاتا دراو هتشاذگ رس تشپ ار همه هریخ هاگن

تشپ هک ینانیمطا اب دوب هتفرگ ردار هریگتسد هک ردحیلا دنخبل اب ناماس

تفگ دزیم راج ار شندوب

... ماجنیمه نم -

تخت ی هبل نم زا هلصاف یمک هکاب مدش هریخ ییاهر هب تسب هک ردار

رظتنم هدیزرل شتسد رد دوب هداد شتسد هب اهر هک یتبرش ناویل هتسشن

درک یم مهاگن

اب هدیشک ولج ار مدوخ دوشب نم زا رتدب یسک حلا بشما مدرکیمن رکف

مدیسرپ مرش و دیدرت

!؟ هترسپ ـــن... یسای ًاعقاو -
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ات مدرک کمک و دوش مارآ ات مدز دنخبل داد ناکت ار شرس و دیکچ شکشا

دشونب اراتهت ناویل

! مگب ات روخب ونیا لوا -

، نیسای زاساالیر،زا متفگ یم ییاهزیچ دیاب متشاذگ یلسع یور ار ناویل

ما هدیمهف اهنآ زا هک ییاهزیچ ،زا مدوب اجنآ هک ینامز زا

یم وا زا تشاد ساالیر هک ار یتصرف دیابن دنک ربص ات درک یم لوبق دیاب

ربخ شردپ و نیسای زا مادک چیه هک هدش هچ مدیمهف یم دیاب متفرگ

؟؟ دوب هداتفا قافتا تفگ ماهرپ هچنآ اعقاو !! دنرادن

**********

( اضرریما )

ــی غای مندید هکاب شا هتفرگ ورگ ینابصع ردارب ارزا یراتفر ره راظتنا

دنک نامکمک اراس زا یناشن نتفرگ یارب دهاوخب هکنیا ِاال متشاد دوب هدش

دنزب فرح دوب لا حم تساوخ یمن رگا هک ییاراس

شا ینارگن نیا وهن تفرگن مارآ دشن شوهیب اراس هکات تینابصع نآ هب هن
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!! اهر یارب

یرود نآ هلئسم مه دیاش دوب لئاق یدایز شزرا شندوب ردام یارب مرظن رد

شلا ح یارب هک یسک درک شومارف شرطاخب دز!هک فرح نآ زا هک دوب

! تسا نم رهاوخ دنکیم کمک

وره هتشذگ تعاس کی زا رتشیب هدشدنا قاتا دراو اراس و اهر هک ینامز زا

نامیاج رد روز هب روطچ میرواین دوخ یور هب میا هدرک یعس ناممادک

لمحت ناماس ار راشف نیا همه زا شیب میبسچن ار مه هقی زاب ات میا هدنام

شیاهتسد بترم و هتسشن مرانک رتم کی زا رتمک ی هلصاف هکاب دنکیم

تساجرباپ زونه مروضح زا شمشخ دوش یم هتسب و زاب هدش تشم

ارکال وا هک ندوب زاون نامهم یارب ناماس هب یدایز تاشرافس زا دعب ناساس

ناتسرامیب هب دیاب و دراد هلجع هک تفگ دزیم فرح دوخ اب بل ریز هدرک هف

ام! نتشاذگ اهنت یارب دوب یغورد منکیم رکف هک دورب

اب روز ارهب اهر تسناوت شبضغ ورپ یدج ِ ینارپ هکیت و ناماس کمک اب

اراس اتاب تفر قاتا هب اهر هک ناشنتفر زا لبق رخآ هظحل دنک هارمه شدوخ

تفگ ماهرپ هب ور ناماس دنک یظفاحادخ

؟ رتکد یاقآ یرب ییاج دیابن ؟ یرادن راک ــًا نایحا -وت

داد دنخزوپ اب ماهرپ ار شباوج

!! تراک یپ ورب وشاپ وگب هنامرتحم -

هتفگ ناساس تاشرافس باوج رد هک یا هشاب ربخالف هدرواین مک مه وا

تفگ یدج تسا هنشت مه ماهرپ نوخ هب تفگیم شیاهمشچ و دوب
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!! تراک یپ ورب وشاپ -

تفگ هدمآ متمس هب دنخبل اب ماهرپ

ـــچ؟ یئوس -

مداد باوج شبشما راتفر زا ینابصع و راکبلط

؟ مرب یرو طچــ مدوخ شدعب یگب هشیم -

درک هراشا ناماس هب ورپ هتخادنا باال وربا

مکی اباب ؟ یراذب اهنت باصعا یب نیا اب وموناخ اتود یاوخیم هک وگن -

یمـ.... زاد نـب راک هب وترو عُشــ

۳۱۶_ تراپ _ همادا #

شلا ح ناماس روضح هب هجوت نودب یرشت واب مهدب ار شباوج هکنآ زا لبق

یصرح اما دنلب یادص اب ناماس مریگب شبشما یگظح مال یب رطاخب ار

دیدنخ

!! مدرک یمن تلو مدرکیمن چتلا اجنیمه ات یدوب اضرریما وت اعقاو هگا -

درک همزمز کالهف هدیشک شتروص هب یتسد

! منکیم چتلا مدوخ ... مدرکن لو مزونه -
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دوبن ندروآ مک مدآ ماهرپ یلو

!؟ یدرک دییأت ونوا ای یدیبوک ونم -االن

!! نیتسین شد ردحــ دیسری من یمود هب ًانئمطم ... هیلوا طقف متین -

نا...!! ـــــــ ماس -

یمداد ناشن یشوگ لوغشم ار شدوخ نیا زا لبق هکات دوب ناساس یادص

رسات هب یهاگن اب تخادنا اپ یور اپ هدز هنیس هب تسد یخلا یب ناماس

دوب هداتسیا شدوخ و نم نیب هرفن هس لبم یور هب ور زونه هک ماهرپ یاپ

تفگ ناساس هب ور

یتقو ات ربب تدوخ اب متراکمه ــطالح صا هب نیا نم هب ندیرپ یاج -هب

اب مایم رانک نوشیا اب نم !! هشاب هتشاد نیشام هرب تساوخ نوشیا

ــــه!؟ شابن نیا هک یطرش هب منک یم نوشیهار نوشرهاوخ

دز ما هناش یور یتسد هدیدنخ دنلب ماهرپ رابنیا

ینومب حبص !ات ینوشیا !وت تخرد عــنی منیا نم تسه یراودیما یاج -

ـسارا!! یر هوشـــ هب هنک تلوبق منک رکف

ندش مامت ضحم هب هک دوب هتفگ دصق وزا هتفگ هچ تسنادیم شدوخ

لبق تشادن یا هدیاف مه ناماس نتشادرب زیخ ــد یود رد تمس هب شا هلمج

تفگ رد ندیبوک زا
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ما!! ـــــــــــ هرپ مماهرپ نم هنومب تدای -

توکس #دس_

۳۱۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ـــی" ناور " متفگ هک نم اب نامزمه ناماس هک مدینش مدیشک کالهفیا چون

رو" ــــ عشیب هرسپ " تفگ

رد مه دماین هاتوک درکن یزیروربآ ات دوب هدرک یطاق یباسح زورما ماهرپ

نم اب شباسح تشادنرب تسد هداتفا مباصعا ناج هب اجنیا وره هناخراک

دوب!؟ هدشن نیگنس

هار ؟؟زا دشاب نارگن و ینابصع هک تسا ناماس اب قح دیمهف یمن روطچ

هک ردحیلا مه نآ تسا هدش شرهاوخ یگدنز رد یسک هجوتم و هدیسر

هک یماگنه ، هدماین هناخ هب شرهاوخ ار بش زا یتعاس وات دنمرحم

!! متسه شهارمه زین مه نم دسریم

ربارب دنچ یتدش دزاراب ماهرپ هب هک ییاه هبرض دهاوخیم ملد هکنآ اب

یم ار اضرریما ندرگ مدوب وا یاج هب نم رگا اما منک ناربج رتشیب
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مت! ـــ سکش

عورش هتفر هرجنپ رانک هرابود ناماس و دوب اهر ندمآ نوریب رظتنم ناساس

درک ندیشک راگیس هب

لمحت روز ارهب مروضح درک اهر قح رد هک یفطل دوجو اب مدیمهف یم

رد هک منک شیادص متساوخ مدروآ یم نوریب هابتشا ارزا وا دیاب دنکیم

رد تمس هب ناساس هب ندرک هاگن نودب مخا اب دمآ نوریب اهر هدش زاب قاتا

شمارتحا هب مدینش هک ار شا  یظفاحادخ مارآ یادص تفر یجورخ

هدش نم حلا لماش منادب هکنآ نودب اهراب وا فطل مداد ناکت رس هداتسیا

متحار هدروآ اجنیا ارهب شردارب اراس دوبن رد هک بشما نیمه یتح دوب

دوب هدرک

ـــا؟؟ -هر

هب دنخبل اب شرس تشپ هک مه ناساس اهر اهنت هن درک شیادص هک ناماس

یدج یلیخ هتفرگ شرس تشپ ار راگیس دیخرچ هداتسیا دوب هداتفا هار

تفگ

وتدوخ منکیمن شلو منکن ۹سولاتالیف نیا ات یلو مشردارب هتسرد -

تسه شهب مساوح نکن تحاران

دنچ دشات ناماس ی هریخ هتسشن مخا هب شتروص دش هریت ناساس هاگن

وحا دوب هدرک ناساس یهارمه هب روبجم ار اهر هک دوب ناماس شیپ هقیقد

! درک خیلا هلمج کی اراب ناساس داب مامت ال
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رتکچوک دوجو اب منکیم سح ناشمدید مه هکاب یتعاس دنچ نیمه رد

همه هب شساوح هک دوب یردپ هب هیبش هداوناخ نیا رد ناساس زا شندوب

رد راگنا !؟ دنادیمن شنتفر و ناساس یگدنز ی هرابرد مه وا ارچ اما تسه

دایز نتسنادن و یگتخیر مهب نم ی هداوناخ ی هزادنا هب مه اراس ی هداوناخ

!! تسا

ناساس هب راکبلط تفر رد تمس وهب داد ناکت رس هدز یوحم دنخبل اهر

تفگ هک درک یم هاگن

؟! مدادن وتبلط هیچ؟ -

تفگ تفر رد تمس هب هک ناساس

و یدوب اجک ممهفن غالفنک!ات وتراکبلط هاگن نوا ؟؟...... نا ـــــ ساس -

!! هنوخ نوا وت یراذب وتاپ یتح هگید مرازب هلا حم هشن یضار اهر

داد باال وربا

هگید هک یکشاوی ابوت! منودیم نم اجنوا هدیسر تاپ ممهفب !؟ یتفرگ -

!! مرادن فراعت دروم نیا وت منامام اب نوچ نکن وشرکف ال صا

تفگ نامیود ره هب ور ناماس فرح هب هجوت یب اما ناساس

دوب نییاپ نوشتفجراشف ، هگید یاجی دیرازب ونوتاوعد .. دیشاب نوشبظاوم -

! نباوخن ندروخن ماش ات

ارهب مهاگن ناماس هاگن ینیگنس هک مدرک نتسشن دصق دمآ هک رد یادص
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متفگ دوب هدش مگ دود رد هک یتروص هب هریخ دیشک دوخ تمس

؟ مینزب فرح ینیشب هشیم -

گنت ینامشچ اب داتسیا اجنامه اما متسشن لبم یور مارآ دمآ ولج یمدق

رخسمت هک ینحل اب متروص هب هریخ درک زادنارب راب دنچ ار میاپ رسات هدش

تفگ تشاد

؟ هنوا اضرریما مدرک رکف ارچ ینود یم -

تساوخیم اراس ی هرابرد مدوخ ینارگن نامه اب منزب سدح متسناوت یم

هب متسد نداد هیکت اب مداد ار شا هزاجا دوش خیلا شصرح ات دنک مهل

مدیخرچ شتمس هب یمک لبم ی هتسد

!! منودیمن -هن..

دمآ ولج رگید یمدق

هن؟؟ هسریم رظن هب شنس زا رتمک یلیخ ..! اراس -

؟! بخ -

...هن؟ وت؟!باالی۳۵سهتلا یلو -

مدز دنخبل

! مکیدزن شهب یلو -هن...
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مه شهاگن دز هیکت نآ ارهب شرگید تسد جنرآ و تشاذگ مکش هب یتسد

تفرگ رخسمت گنر

ترتخد یاج مرهاوخ ... مرهاوخ ... تسین دایز نوتلصاف ... ترظن -هب

؟ یدش یدد رگوش ؟؟ تسین

هب دش قفوم ارخیلا...هک شصرح و دنک ما ینابصع ات درک ار شش تال

شتمس هب دنازرل ار نیمز هک مکحم یاه مدق اب مداتسیا مشخ اب برض

مه شردارب اب اراس ی هرابرد دیدیم ار نم مشخ دیاب مه وا دیاش متفر

متشادن فراعت

هک ماهرپ هب هیبش تسرد دیایبرد میولج هکنیا یاج هب بجعت مکلا رد

اتهب تفر بقع بقع یجک دنخزوپ اب تساوخیم ار مندنازرچ شلد یهاگ

دروخ راوید

و قارب حاال دوب گنت و هریت دورو ی هظحل زا هک شیاریگ و باذج یاهمشچ

شا هنیس یور ار متشگنا دزیم ههقهق شهاگن اب راگنا دوب هدش فافش

مدیبوک

ملع نوا و مدموا یتقو هگا ؟ یگیم یچ یراد مهفب نک!... عمج وتساوح -

تیصخش مارتحا هب طقف شمدربن و مدیشکن وشتسد یدرک هباپ ور هگنش

ینزب یتح ..ای ینزب داد .. یشاب ینابصع مداد قح تهب هکنیا و دوب اراس

نیهوت یرادن قح یلو مدرک یم وراک نیا مدوب نم هگا ..هک ینکشب ومندرگ

! ترهاوخ هب هن نم هب هن ینک
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۳۱۷_ تراپ _ همادا #

یمن کلپ یتح درک یم مهاگن هریخ دیواک یم ار متروص تقد اب شیاهمشچ

هتشاذگ نیب هرذ ریز تقد نیا هب متروص اررد یزیچ هچ مدیمهف یمن دز

مداد وا ارهب متشپ هدیخرچ مداتفا سفن سفن هب تینابصع تدش زا تسا

... دیابن هچنآ دوشن ات مبسچن ار شا هقی ات

!! تسوا اب ندوب ینابصع قح بشما متسناد یم بوخ

؟؟ منکشب وتندرگ مراد قح سپ -

هب هرابود دوب راکبلط زونه اما تشادن ار مشخ و صرح نآ رگید شیادص

مدز مندرگ یور ار متسد مدیخرچ شتمس

! رتکیراب وم -زا

هرذ وا مهدب قح وا وهب منک لر تنک ار مدوخ مدرکیم یعس هک ینم الف خرب

مشخ مدیشک ولج هدیبسچ ار ما هقی فرط ود دیمهف یمن ار نم یا

نیب شهاگن دورن باال شیادص درک یم یعس اما دوب هتشگرب شیادص

یردارب دوبن اراس نارگن بوخ یلیخ وا دش یم اجباج قاتا ورد متروص

؟! تشادن دازیرم تسد شا
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یگنودرم یدرک هک یطلغ یاج هب هک دوب رتکیراب وم زا رگا تّورم یب -

یلو دش شبحاص هغیص ابهی هشیم یدرک رکف هک یتفلک ندرگ ! یدر ــ کیم

؟ یتفرگ ؟ ینکن شلو هگا منزیم تشیتآ ... مهفب ... هشیمن ... هشیمن

توکس #دس_

۳۱۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یم میگنجب متساوخ یمن اما مدوب ینابصع مه نم یلو هن وا هزادنا هب

هب هکلب مدوخ رطاخ هب طقف هن منزب فرح تسه تصرف حاالهک متساوخ

کاپ دشاب هدش راد هکل شردارب هاگن زا دوب نکمم هک شیوربآ ات اراس رطاخ

رکف وا هک یمدآ نم تسنادیم دیاب تسا هدنام زالل تسناد یم دیاب دنامب

متسین دنکیم

اب اما مدربن ارباال میادص مه نم متشاذگ شتسد ود ره چم یور ار مناتسد

متفگ صرح

هدب رج هقی دعب یدشن عناق هگا نک زاب وت هتفرگ لِگ یاشوگ نوا بوخ لوا -

! نکشب ندرگ و
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دش یم اجباج شیاه مشچ نیبب مهاگن

اب مشب شبحاص متساوخ یم یتفلک ندرگ اب ینک یم رکف وت هک یتقو نوا -

نوش یضار هک دوبن یهار مدوب هدیبسچ تخت هب هتفرگ چگ یاپ و تسد

لوبق یکشیه مدوب نئمطم نوچ هغیص متفگ راتسرپ ندرک در هب منک

.... هنکیمن

مدرک یثکم

و.... درک لوبق درک.... لوبق یلو... -

و مدش کیدزن وا هب زور ره میوگب متسناوت یمن دوبن شنامز حاال متسناوتن

داد مناکت هدش یبصع تساوخ ار وا رتشیب ملد هظحل ره

ی؟ ...چــــ نزب وتفرح -

متفگ دوب هتسشن نوخ هب هرابود هک ییاهمشچ هب هریخ

بش و دموا حبص زور ره هام هس درک ومیراتسرپ هام هس و درک لوبق -

... تفر یتقو ... تفر یتقو تفر

متفگ یرتمارآ یادص دشاب هباجاج میاهمشچ نیب شهاگن

بــهر!! ماوخیمن .... مدیمهف هزات -

دش ضبقنم شکف هدش رتشیب هقیما یور شیاهتسد راشف

... دوبن ذغاک یور نومتبسن طقف هگید -

یم رتشیب ممشخ و صرح هظحل ره مدز هنیسما پچ تمس یور ار متشگنا
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یور شا هجیتن هدرک ناروف مه وا مشخ هک متشاد مه ار نیا راظتنا اما دش

دنیشنب متروص

دش.. دیدپان درک... رارف ... درکن لوبق شدوخ یلو ... اجنیا دوب هدموا -

مدز یم فرح شاهاب یتخبدب ات رازه اب متشگ شلا بند هامود هب کیدزن

!! شسردآ هب هسرب هچ یمنداد ومنفلت باوج یتح

دشن ادج یلو منزب سپ ار شتسد مدرک یعس

ات مدرک تالش ردقچ .. مدرک ادیپ وشسردآ ات متشگ دقچ یمهفیم هچ -

... مزونه هک هنیبب ونم .. هسرتن

نآ زا زونه اراس فارتعا دوجو هکاب دوب یساسحا یلو میوگب متساوخ یمن

مدوبن نئمطم

تسین هتفه ما...ود هبیرغ راگنا مزونه ... هنیبیمن ... هنکیمن هجوت مزونه -

... مدرک شادیپ هک

مدش هریخ یمدش رتشیب شتریح هظحل ره هک ینامشچ هب مداد شناکت

نیمه هـــــا؟هب مشب شبحاص متساوخ یتفلک ندرگ اب یگیم -حاالوت

ی؟ ــــ نزیم مشیتآ منکن نکــــم؟ شلو یگیم یتحار

مدرک زاب ار مناتسد هدیشک بقع ار دوخ یمک

منک... یمن شلو نوچ ! نزب ا... ــــــ مرفب -
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! هدرمش و متفگ دیکات اب

م نکـــــ یمن .. شلو .. نود ..ِبـــــ شردارب -

رورت هلعش ار وا مشخ شتآ متسناد یم اما مدش رتمارآ یمک هدز ار مفرح

دوب مه هدنمرش دیاش و تشادن ار صرح نآ رگید هک ییادص مااب هدرک

متفگ

! نکشب ومندرگ تتریغ ور متشاذگ اپ ماراک اب هگا -حاال

تشم ار شناتسد دیبسچ راوید هب شدوخ هداد ملوه بقع هب تدش هب

دیبوک یم راوید هب مکحم شندب رانک هدرک

... یتنعل ... یتنعل ... یتنعل -

درکیم رکف دیاش دورن باال شیادص هک دنکیم لمحت یدایز راشف مدیمهف یم

وا هک میوگب تحارص اب درکیمن رکف منکیم شیاهر هدیشک بقع شدیدهت اب

مهاوخیم ار

یور اهتشم نآ ارچ اما دنک لوبق دهاوخیمن و هدیمهف ار مروظنم مدرک سح

؟؟ اراس طقف دوب شعنام یزیچ هچ دماین دورف نم تروص رسو

و دوب هدرک مخ ار شیاهاپ تسشن هدروخرس راوید یور هدش لش شندب

سفن سفن دوب هداد تسد ارزا شناوت مامت راگنا دز یم گنچ ار شیاهوم

دنزب روز ردقچ ره تیمرحم نیا رطاخب هک دوب هدیمهف ندیلا یتقو دز یم
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مقح وزا موریمن مشکیمن بقع ینعی منکیمن شیاهر میوگیم یتقو

دنک مروبجم دناوتیمن تیمرحم نامه رطاخب ووا مرذگیمن

مور وت ینک یم تارج روطچ ! هراک و سک یب هگم ! هرادن رتگرزب هگم -

یمن شلو یلو هنکیمن هجوت نم؟! یاهنت رهاوخ لا بند ؟! یدوب شلا بند یگب

؟ هدایز تروز اه؟ ینک

شیادص تخیرن کشا اما دروخ ناکت شیاه هناش راب نیدنچ ندز قه هیبش

... شدوخ اب ندرک تبحص هیبش دش رت فیعض

؟ مدوب یک ؟! مدوب یگدنز نیا یاجک -

یم رادادص و دنلب یاه سفن تسب ار شنامشچ هدز هیکت راوید ارهب شرس

دوش مارآ ات شمتشاذگ دوخ حلا هب هقیقد دنچ دیشک

حلص ینعی تفرگ یم رگا مدرک زارد ار متسد متفر ولج یمدق تیاهن رد

مه رارق اما مرادن ار ناشرازآ دصق دنادیم تسا هدیمهف ار مفرح و میا هدرک

!! مورب یگداس نیا هب تسین

.. میدش مهگالزیو اب همهفب دایب ماوخ یمن ...! افطل وش دنلب -

ای....!؟ دیدنخ مدیمهفن دروخ ناکت شا هناش هرابود درک یهاگن مین

؟ ندش ـــز گالیو یگیم نیا هب -وت

دز یزیمآ رخسمت دنخ کت

؟؟ هرررآ ... یدش ـــم شلیلذ مدموا رید منک رکف -
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یلا کشا هچ دوب هتشذگ راک زا راک تفگ متروص هب هریخ ار شرخآ هلمج

!! دنادب تشاد

رثا شلا وق داد حاالهک دیمهفیم دیاب مداد ناکت ار مرس هدز یوحم دنخبل

زا یکی ناهگان مشکیمن بقع رخسمت نیرتدب یتح اهفرح نیا اب هدرکن

دیبوک میاپ هب یمکحم دگل هدرک زارد ار شیاهاپ

! هتردارب یریجنز نوا هک ًاقح ؟! مرب وتور -

۳۱۸_ تراپ _ همادا #

هب یهجوت مداد ژ اسام هتفرگ ارباال میاپ یخآ اب هدش مخ متفر بقع یمدق

ی هظحل هک یشتآ ی هلولگ زا تسا نم ردارب ماهرپ درک رکف هک مدرکن نیا

ار نیا تقو شدنت خاالق رطاخب مه ناساس ینعی مدید وا زا مدورو لوا

دایرف اوعد طسو هک تسیک ماهرپ دیوگب شرتکچوک ردارب هب هک هتشادن

دش هنیسما هب هنیس داتسیا مارآ تسوا راکمه دیشکیم

یکی مه دیاش ماهرپ وسلا نس مه دیاب مدرکیم سح هکنیا دوجو اب

و مخا اب دوب نم رتزا هناش راهچ رتو دنلب یمک اما دشاب رتگرزب یلا سود
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تفگ شمارآ اب یلو یدج

هتسرد هنیبیمن ... هنکیمن هجوت یتفگ نک! شوگ بوخ ...حاال یدز وتافرح -

؟

تفگ عیرس هک مداد ناکت ار مرس

در شرانک زا طاالمع ویب شتیاضر نودب یاوخب هگا حتلا هب یاو سپ -

مساوح یمشچ راهچ . متسه !حاالهک مدوبن ـــی؟ تفرگ ... یشب

تقو !!!هی منم شرتگرزب نک رکف متسه نم هک مه یتقو !!ات تسه شهب

ــم مهفب هگا ی؟...هک ـــــ تفرگ یدوب شربورود و متسنود یمن هک ممهفن

د؟؟؟ !حیلاــتشـــــ ینیبیمن ـــم شگنر هگید

توکس #دس_

۳۱۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

؟ متشاد ندز دنخبل هب لیم ارچ منادیمن

شتروص هب ندرک هاگن نودب ار مرس هدیشک ناهد لخاد ارهب منیریز بل

مدرک یمن دییات و مدوب هدرکن ار راک نیا شاک یا هک مداد ناکت

هک دننک یم دیدهت ار ناشرتخد جمس راگتساوخ هک دوب ییاهردپ هب هیبش
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دوشن زبس شرتخد هار یولج

تفگ یدج مداد شتروص ارهب ما هجوت دش زارد هک شتسد

هگم تسه اراس هک یر یمن ییاج تقو چیه هگید میدرک قفاوت سپ -

م؟؟ ـــــ نودب نم هکنیا

نم زا دهاوخ یم ًاعقاو دشیمن مرواب مدیشک متروص یور ار متسد کالهف

دنادیم یتقو مه !نآ موشن کیدزن اراس هب شع طاال نودب هک دریگب لوق

دنکیم رکف ؟ای مدوب هدش بغلا هزات هچب رسپ کی شرظن زا دیاش ؟ ممرحم

... تسا نکمم

تفگ یرت  مکحم نحل یدجرتواب

م؟؟ ـــــ یدرکن -

شا  یگدنز و اهر ریگرد منهذ اراس زج هب بشما مهدب ششک متساوخیمن

شتسد میزادنیب هار اوعد و ثحب رجو هرابود متساوخ یمن رگید دوب مه

یم هک هرهچیا اب شزوریپ هاگن هب هریخ مدیشک کالهفیا فوه هتفرگ ار

مدز بل تسا هدرک مبولغم دمهفب تحار تسناوت

میدرک قفاوت -
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یریگرد دح نیا ات شمنیبیم هک یزور زور هس زا دعب مدرک یمن مه ار شرکف

موش شندید یارب ینوناق و طرش نینچ شریذپ هب روبجم و مشاب هتشاد

! متشادن یرگید هار رضاح ردحلا راگنا اما

********

اراس) )

تمس هب مدیشک باال شیوزاب ارات وتپ شا هدیرپ گنر تروص هب یهاگن اب

یکشرز شلا یا همرس هعنقم نآ یاج هب مدرک ضوع ار میاهسابل هتفر دمک

مدز نت ار دیفس زولب و زبس نوفاراس ما یکشم یوتنام ییاج وهب مدیشوپ

رد مارآ دمآ یمن ییادص چیه اما مدرپس شوگ هدرک ثکم یا هظحل رد تشپ

اضرریما ی هجوتم ات متفر سنلا طسو ات مدق دنچ متفر نوریب هدرک زاب ار

دندوب هتفرگ ار رگیدکی تسد هک ردحیلا هداتسیا هرجنپ رانک هک یناماس و

ای ماهرپ تطاسو نودب !! اهنت رفن ود ره دندمآ رانک مه اب اعقاو مدش

!؟!؟ ناساس

ابوا دشاب هدش رضاح تعاس کی تدم فرظ ناماس هک دوب بیجع میارب

دیایب رانک تشاد ار شنتشک دصق مدینش اهر زا هک
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یتسد ندز اب درک اهر ار اضرریما تسد دش هجوتم ار هریخما هاگن ینیگنس

متمس وهب شدنار بقع تشاد یره ینعم حضاو روط هب هک شیوزاب هب

دمآ

شـــد؟؟ یچ -

راگنا دوب نابرهم و مارآ شهاگن درک یم مهاگن هریخ هداتسیا میور هب ور

هدش مارآ مبلق شپت هدوبن وا بناج الزا صا شیپ یتعاس صرح و مشخ

دوب

شیپ یتعاس سکع هب هک مدید ار اضرریما هرهچ شرس تشپ هب یهاگن اب

واب تفرگ ار متسد ناماس ! نارگن مه دیاش تسینابصع کالهفو راگنا

دیشک ارباال هناچما شرگید تسد

ـــو؟ سردآ یداد شـد؟؟ یچ مدیسرپ -

متخادنا باال مارآ ار مرس و هداد تروق ار مقاذب

؟ ارچ -هع!!...

دناسر ام ارهب شدوخ دنلب یاه مدق هکاب دوب اضرریما روخلد یادص

مدوب وا هدنمرش یباسح هدمآ شیپ طیارش رطاخ هب بشما مدش ریز هب رس

تفگ شخب نانیمطا ینحل و متسد نداد راشف اب ناماس

خــب؟ هدب وشباوج -

هنک ربص زور... دنچ دش رارق دش... رارق -

تفگ هرابود
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؟ هرب رد ناخ رسای هک ااار...؟؟ ـــــــ -چ

مهدب ار شباوج دیاب ینعی ناماس توکس

یمن هک تسه ییازیچ هرب...هی رد داوخب هک هنود یمن ... هکنوا -هن.

! هشیم لح ندرک ربص اب طقف ... دینود

هب هناش تسا مه اماب راتفر زیلا نآ ردحلا شتوکس اب ناماس مدرکیم سح

تفگ داتسیا هک ناماس ی هناش

ـــم!! نودب وگب بخ -

متفگ شدوخ -هب

هب مه ناماس روضح رطاخ هب مه مدیشک یم تلا جخ مدرک یمن شهاگن

یم سح اما مداد وا هب هک یباوج رطاخ هب ومه بشما تاقافتا رطاخ

هب مرمک تشپ تسد نتشاذگ واب مدناخرچ دنز یم دنخبل ناماس مدرک

داد مله هناخ زپشآ تمس

نوتراشف تفگ ناساس ، نیروخب ربب یزیچ هی نیدرک قفاوت مامش -حاالهک

ــه! نییاپ

متفگ مارآ ارچ مدیمهفن اما تشاد رخسمت شنحل مدرک ساسحا

ــهد! یباوخ -

ــه؟ بوخ شلا -چــارح
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توکس #دس_

۳۲۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

اب هتخادنا هاگن دوب هدش نارگن شرهاوخ رطاخ هب هک شتروص هب راب نیا

متفگ نانیمطا

! هنومب اجنیا زور دنچ هرارق ...خآــــه... دیباوخ دوب هتسخ طقف هبوخ -

دنت شنحل ناماس ولج درک یم یعس هکنیا اب دیراب یم شهاگن زا یکف کال

ساسحا شتاکرح و ندز فرح رد یصاخ یتحار نم الف خرب وا اما دشابن

دشیم

!؟ ینز یمن فرح تسرد ارچ اباب... ....یا چون -

هک دوب لا حشوخ دش دنلب ناماس هدنخ یادص مهدب ار شباوج هکنآ زا لبق

ما؟! هدادن وا هب یتسرد باوج

تر ــ هاوخ هب طقف هتفگ یتقو هگب تهب تسین رارق مهفب تدوخ بخ -

!! مگیم

دش راکبلط دربیم تذل شندروخ صرح زا دیمهف هک اضرریما
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ا!؟ ــــــ مَشردارب نم -

رظنب یضار و رورغ رپ هک یبناج هب قح ابحتلا تفر باال ناماس یوربا کی

داد باوج دیسریم

یمن ازیچ یلیخ یلو ماراس ردارب منم هخآ ! بانج یتفگ هک بوخ هچ -

ــــم؟ نود

رارق مگیم تهب ینودب یاوخب یچره نکن یطاق ور هلئسم ودات نیا -

! رضاح و یح ترهاوخ ــم! گب غرود ای منک نوهنپ و یزیچ تسین

گنر یا هظحل شیاهمشچ داتسیا هنیس هب تسد شیور هب ور ناماس

تفرگ ار شیپ یتعاس

... یئورپ یلیخ -

دوب یداع ال ماک وا راتفر راگنا اضرریما یارب اما مدیزگ بل رایتخا یب

؟ منکیمن شنوهنپ ای مگیمن غورد نوچ ار؟ -چــــ

مک وتور مدوخ " دیوگب هکنیا هب هیبش داد ناکت رس هدیدنخ روظنم اب ناماس

تفگ "اما منکیم

یم مرهاوخ زا منودب ماوخب یچ ره نم !! مینکب مه هگید قفاوت هی -ایب

؟ هشاب !؟ سرپب تر ــ هاوخ زا مه وت مسرپ
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یعوضوم دروم رد مه نیا زا لبق ینعی ؟ دوب هچ رگید قفاوت زا شروظنم

هککالهف مدیمهف یم دش مه رد هتفرگ اضرریما تروص دنا؟ هدرک قفاوت

یلو دنک لح ار هلئسم ندز فرح واب حلص رد دراد یعس اما تسا هدش

یاج رگید درکیم شهاگن زیت هک شیاهمشچ دنخبل دزو ناماس هک یفرح

ام زا تسین رارق دیوگن وت هب ترهاوخ رگا ینعی تشاذگن یقاب ندز فرح

! یونشب مه

درک هراشا رد هب تفرگن اضرریما زا هک یباوج

! دنبب ترس تشپ یتفر ! هرونوا -ردزا

هدرک دس ار شهار هداتسیا ووا نم نیب شنتفر رظتنم اضرریما هب هریخ

دنک هلمح نم هب وا تسا نکمم هکنیا هب هیبش تسرد دوب

تفرگ هدینشن ال ماک اما دوش دیدپان عیرس ناماس راتفر اب متشاد راظتنا

تمس هب هدز شیاهوم هب یگنچ دیشک یدنلب فو هـــــ هتسب ار شیاهمشچ

تفر قاتا

! منزب ســر شهب مریم نم نوتزاجا -اب

تسب دشوردار دراو عیرس هدنامن ناماس لمعلا سکع رظتنم

تفگ راکبلط ینحل اب ناماس دشو هدیشک هک متسد

ید؟! شــــ یچ یمــخ منیبب -ایب

شلا بند هدرک شهاگن هریخ ناماس مشچ شیپ رخآ هظحل ات مدیمهف هزات
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مدناشن یلدنص یور هدناشک هناخ زپشآ هب مدرکیم

مو!! ـــ نشیم ؟؟ بخ -

وحاال متشاد ار ابوا ندش اهنت سرتسا مدش جراخ قاتا زا هک یا هظحل زا

زا مشک یم تلا جخ هک تسیزیچ نامه لا بند اقیقد هک میدش اهنت ، اهنت هن

متفگ ریز هب رس هدز یمهفن ارهب مدوخ منزب فرح نآ

ــم؟ گب یچ -

تفرگ ار متسد هدیشک رتکیدزن ار شا  یلدنص

دنچ ؟ هتمرحم هتقو دنچ شــهد؟ شادیپ اجک زا ــــــــ کدرَم نیا هکنیا -

ی؟؟ ـــــ شاهاب هتقو

دشیم رت میظع ششرغ و رتراکبلط هظحل ره شیادص

مدیشک ار متسد هتفگ ین یهـــ هدارا یب

ــــم!! تسین شاهاب نم ی؟ ــــ گیم یچ -

تشاذگ ما هناش یور تسد هک متسیاب متساوخ

منود یمن ما... یطاق .. مجیگ نم ارا! ســـ نیبیب ...! نیشب ... هشاب هشاب -

! منک شدوبان ــــو کدرم نیا منزب داوخ یم ملد یلیخ ــه؟ یچ تسرد راک

هچب نوریب ــم نکن شترپ دگل هکاب ــمر یگیم ومدوخ ولج مراد یلیخ

مریگیم شیتآ مراد .. منزیم فرح .. مدنخ یم .. ممورآ نکن هاگن ـــو... ئورپ
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ی!؟ ــــ مهفیم

تشاذگ شندرگ یور ار شتسد

هب یفطل هی ــه؟ایب تیلا ح مش یم رجفنم مراد ی؟! مهفــــ یم هکرتیم هراد -

هر؟ ـــ بخچ ــا جنیا وگب نکب نم

ـــد یرغ هدش دیلک مه یور شیاه نادند

نوا مهاب ومدوخ ونوا متفرن نک!...ات مورآ ور خـــ نم نکب یفطل -هی

ال صا ارچ وگب ؟؟ نور یبـــ منک شترپ دیابن ارچ وگب نزبــــم! شیتآ طسو

؟؟ تسا ـــ جنیا

درشف شیاه هجنپ نایم هتفرگ ار میوزاب ناهگان

-خآ...

ارچ ـــی!هـــــا!! باحاص یب وت هگم ی!؟ ــــ شمرحم یچ هساو وت یتنعل -

منیا ی؟ نکــــ لوبق دیاب وت تفگ یچ ره یر خـــ ید؟ره شــــ شمر حمــ

شروعش نوا ؟ هشاب یتفگ ووت هتفگ ـــه نووید یاهر نوا هک هار دش

شهب دش ؟ دوبن مرحم ؟ دوب چـــار؟کـی یدید ُدیعس هک ــد!وت یسرن

ـن؟شــــد؟؟؟ نک دامتعا

و مهدب تروق ار مضغب ات متفرگ نادند ارهب مبل مدیزرل یم هدش ریز هب رس

رگم دوب... ابوا قح یتقو میوگب متسناوتیم هچ دیاین میاهمشچ هب کشا

یتقو ! شمتخادنا زور نیا هب مدوخ یتقو یراکبلط ارچ هک منک هلگ دشیم

بلس ار مدوخ هب تبسن شدامتعا مردارب هب سردآ ندادن و یراک ناهنپ اب

!! مدرک
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توکس #دس_

۳۲۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دیشک ارباال مرس تدش هب راشف واب تشاذگ هناچما ریز ار شتسد

نم رهاوخ یتقو هنک یم یطلغ هچ هنوخ نیا وت هکیترم نوا ماو؟! -ابتــــ

؟ تسا هنتــــ

دش رت یبصع ووا دیکچ مکشا ، متسناوتن ، دشن

نوریب شمشکیم قاتا زا مریم ینک هیرگ ینیشب یریگب ینومل ال هگا ادخب -

ید؟ ــــ یمهف ـــــ کرد هب هرب نوا ای مشب مورآ نم ای شمنزیم دقنا

مداد ناکت رس راچان هب

و؟ گبـــــ بخ -

متشاد شهگن تسد رد اما مدیشک میوزاب ارزا شتسد
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... تسین بوخ حملا ادخب .. مگیم .. مشب مورآ منم.. رازب .. شاب مورآ -وت..

یم سفن نیگنس دنابسچ شا هنیس ارهب مرس هدیشک ولج نت دیمهف ار حملا

زورما هک متخادنا حیلا ارهب مردارب تشادن ار بوخ یوب نآ رگید دیشک

راگیس خلت و دنت یوب شنت مامت هک تسا هداتفا دوخ ناج هب راگیس اب نانچ

هدــد یم

ات شلوا لوا نومه ...زا شلوا زا یلو منز یمن داد هگید ... ممورآ .. هشاب -

ناساس نم ! منودب دیاب ید؟ ــــ یمهف اراس ـــم نودب دیاب حاالور نیمه

؟! هبوخ سپ تسانشآ نوچ مگب متسین

... مدرک رکف شلوا نآ وهب مداد یکچوک ناکت شا هنیس یور ار مرس

دو... بـــ هتشذگ اه هام تفگ وا هک یلوا نآ زا

نتخادنا رطخ وواابهب مداتفا گرم هب سرت زا تکرش نآ رد هک یزور

نامه هب دیاب ــمو سرتب دیابن شناج تاجن یارب هک دنامهف نم هب شناج

... مدرگرب لحم

نییاپ ییادص ونت هداتفا ریز رس دشاب هدنز ممشچ شیپ تاقافتا مامت

مدرک وگزاب شیارب

زا دعب هک یزور زا تشذگ شناج زا مرطاخ هب هک متفگ ـــهیا بیرغ زا

زا نانیمطا یارب کچـــیهک زا یتح .. مدید ار شردام هرابود ناتسرامیب
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یارب اهنت هن اهر تروشم اب هکنیا ...زا تسا ربخ یب ووا متفرگ شردام

و منک یگدنز یداع هرابود مناوتب هک مه مدوخ رطاخ یارب هک شراک ناربج

... تسنادیم ار نیا هتبلا هک متفریذپ ار هغیص و مدش کیدزن وا هب مسرتن

ـــم، تخیرگ شتسد زا دمآ و تفر هام هس زا دعب تیاهن رد هک متفگ

ینماان ساسحا شیاه راتفر زا زگره هک متفگ دمآ... ملا بند ووا متخیرگ

یتح ما.... هدشن قفوم ماوزاب هدرک یرود یارب ار تالمش یلو مدرکن

مه ار مدرک یگــــر یناگیاب قاتا نآ رد هک ار زورما و شیپ زور هس یارجام

تقو نیا ات ارچ دنادب ماومه هدرک ار تالمش مامت دنادب مه ات مدرک فیرعت

..... مدوب هناخ زا نوریب بش

یم نم زا هاگن ــی هاگ و درک یم ـم خا یهاگ داد شوگ تقد اراب شمامت

اما دمآ یم نوریب شیاهبل نیب زا صرح اب مومهفم ان یا هملک یهاگ تفرگ

رترو کــ شمخا هرگ هظحل ره مدیسر هک زورما یارجام و شیپ زور هس هب

دش

.... شنتفگ یاو دشاب یواسم مفرح ندش مامت

ردحیلا تسد کی اب دوب زیم یور شتسد ود جنرآ مدش شا هریخ بجعتم

زا شلا ح دز یم گنچ ار شرس تشپ یاهوم دوب هتفرگ نییاپ ار شرس هک

یتقو درکیم هاگن اضرریما هب یبصع ــمو گردرس دوبن بوخ دمآ یتقو

ـش ندمآ هاتوک زا شمارآ دروخرب زا دیاش دروخ اج تساضرریما وا دیمهف

مــن! هرابرد شا ینارگن یتح ای

نآ رد مندرکریگ و هناخراک هب منتفر زا دیاش مدرک رکف مدرک یم شهاگن
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تسا هدش تحاران ابوا تیعضو

ی.... لوــــ مر بـــ متساوخ یمن نم ادخب ؟ ناماس هدش یچ -

ــو!! گن یچیه هگید س.. یهـــ -

؟؟ ار -چــــ

ات دوب هدنمرش و جیگ رتشیب راگنا مدیمهف یمن ار شهاگن دروآ ارباال شرس

دش یم هدید زونه شهاگن یدنت و تراسج !اما تحاران

رثا اضرریما هب شهاگن رد میاه فرح ردقچ مدیمهف هزات درک زاب هک نابز

تسا هتشاذگ

ناساس اب شندوب انشآ دیاش رطاخب دناد یمن مدوب هدیمهف هک ییاضرریما

دنک دروخرب ابوا هنوگچ شا هدنمرش و فساتم هاگن عون ای

یم رد هنووید نوا و شدوخ تلا جخ زا رتشیب دیاب بشما مدرک یم رکف -

ور ادخ یلو !! یناور نوا هساو هنومن نودند تساوخ یم ملد یلیخ مدموا

تفرط دوب هتفگ شدوخ ـــت.. شاذن نو ـــــ تگنهرف اب شاداد اقآ نوا رکش

نومه رطاخب مدرک رکف هش!! ــ تسود ـش... تسانشیم و هیباسح مدآ

کیدزن تفگن ـــی؟ نویدم شهب ـــو تنوج دوب... هتفگن ـــه!! شفرط یتسود

شدوخ بقال نومرهاوخ تفگن ــش!؟ یدنوکرت یدز تفگن هر؟ ـــ یمب هدوب

!! هدرک ـنا سکی کاخ اب وفرط

دیدنخ یم اما تسیبصع مدرکیم سح هکنیا اب

ــا... عقاو راگنا ! تس هنووید نیا اباب -
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متفگ جیگ درو ارخـــ شفرح

ـــی؟ تحاران نم ؟زا هدش یچ ــی...االن گیم یچ ممهف یمن -

ــردز شت

لکشم مدآ نیا اب نم ــی؟ مهفن هب یدز وتدوخ مهفـــیای یمن اعقاو -وت

ملکشم حاالحاالاه هشاب درم ای یباسح مدآ مه قچــرد هرآ!ره .. مراد

! هدر مــــ یلیخ هگ یم هک یسک اب مدآ هخآ یلو شــه!! یمن لح شاهاب

یمن مه متسد هزاجا یب ! هتشذگ شنوج زا طاخــمر !هب هراد تریغ یلیخ

نیچمه یکی هگا ؟ یدر کـــ راک یچ یمهفیم ـــه؟ نکیم یراک نیچمه هر یگـــ

مرب هکنیا هب هسرب هچ مدرک یمن هاگن شتروص وت هگید دز یم نم هب یفرح

ـــه..... نووید نیا یلو ش لـا بند

توکس #دس_

۳۲۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دیشک شتروص یور نییاپ زاباالات یتسد درک توکس

ــش... تقو ات نک شلو -حاال

دش قیقد متروص یوت

هتساسحا رطاخ ایهب تسه یگیم هک یروجنیا اعقاو مدآ نیا ــم نیبب وگب -
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گـــی؟ یم هک

ــم؟ ساسحا -

ــت شاد رخسمت شنحل مدرک سح

ـ صا وت هدش تنو یـد هگیم نوا هک تدم نیا وت وگن ــت... ساسحا هرآ -

ال...

یدحا اب شا هرابرد متساوخ یمن ، دیوگب متساوخ یمن مدیرپ شفرح نایم

مشاب شراد ولج مناوتن هک تفرگ یم ناج ساسحا نیا دیابن ، دنزب فرح

تسا هدیبسچ ساسحا نیا هب نامیود ره یاج هب یفاک هزادنا هب اضرر ـ یما

مدآ اعقاو ... نوا تسین مساسحا رطاخ هب هک همولعم نا!!... ماســــ -

ـــه! یتسرد

مداد همادا یبصع

بــهر! هک منک یراک کی مدرک یمن یعس متشاد یساسحا هگا نم نمضرد -

تفگ هدرک گنت ار شنامشچ

وشروج همه یدرک رکف ـــی! نیشیم مشزرل یاپ یدروخ هزبرخ -واالًهک

بــهر؟ ارچ هیتسرد مدآ یگیمن هگم ًامود ، مشکیم نم

ـی؟ نیب یمن ونم یگدنز ؟ هنومب ای هرب یاوخ یم ؟ هبوخ ـه؟!حتلا تچ -وت

هگا ینودیم ــه؟ شاب یمدآ نیچمه حاال هک دایب داوخب یسک هشیم ال صا

رس هچبالیی ینودیم ؟ دایم رسمــن هب هچ ینود یم ــه؟ شیم یچ همهفب

... نوا
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در کــــ متکاس هدیبوک زیم یور ار شتسد

مومت هلئسم نیا هک شرخآ ـــه؟ شچ تیگدنز هگم ... میرب مهاب وش هدایپ -

ــی؟ نک یمن ینک یم جاودزا هیقب لثم مه وت هک شرخآ هش؟ یمن هشیم

نا...!! ماســـ -

سپ هیتسرد مدآ مدآ، نیا مگیم نم ــی.. چوه منزب ومفرح رازب !! تکا ســـ -

یراک وره دایب یتحار نیمه هب مرازب تسین مرارق یلو ! هرآ هرب ارچ

!ح هنومب داو خبـــ ات دایب مرازب هک هنکب یراک هنوتب هگا ال صا هنکب داوخیم

هشابن یگ یم هک ینوا هگا هریم نم ــرهب پسب ویچ همه ! هبوخ مه ملا

م نیگ یم نا ــــ ساس اقآ نوا وتو هک یردق نوا هگا هنومیم یلو

مدرک خیلا شرس شیمهفن رطاخب ومصرح هکنیا زا دعب .. هتبلا ! تسه ــدر

ـــ ضار دوخ زا یورپ کدرم ! درک ناج شون هراد بلط مزا هک یکچ نوا و

ی!

شدوخ راگنا دوب هدرک مجیگ شضیقن دضو یاهفرح مدیمهف یمن ار شلا ح

ینابصع وا زا زونه ؟؟ تسیزیچ هچ نارگن دهاوخ یم هچ دیمهف یمن مه

یمن اما تسیبوخ مدآ دنک لوبق تساوخ یم ؟؟ تفرگ یم ار شفرط و دوب

؟؟ تسناوت

دیآ رد یجیگ زا دیاش منک شا یضار مدرک یعس

هدب... شوگ ناج ناماس -

شناشیرپ راکفا زا راگنا دیشک ولج هتفرگ ار میوزاب مفرح هب هجوت یب

درک همزمز کش اب مدیشک شنوریب

؟ دوب هدیدن وروت بقال ینئمطم میمــدر؟ تشاد اعقاو -
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مدرک همزمز هداد ناکت ار مرس

.. هرتهب هک مگیم نیمه یارب دوب.. هدیدن -

متسیاب روز هب درک مروبجم

منک رکف مکی رازب ! مدینش دوب المز یچ ره ینزیم فرح ردقچ ورب -ایب

ـا!! منکیم خیلا وت رس ونوا صرح شابن باصعا ور دقنا

شمشچ ولج تساوخ یمن و دوب شمحازم اعقاو راگنا دش ضوع شنحل

تسینابصع مه نم تقامح تسد زا اضرریما ی هزادنا هب مدیمهف یم مشاب

دوش هدنز میارب ما هتشذگ یاهتقامح دسرتیم دیاش ممهفب داوخ یمن اما

! منک یمن شومارف ار اهنآ زگره دناد یمن

دروخ ؟! یتفین سپ مشاب تبقارم دیاب طقف هک تشاداد نوا هگیم تسار -

صرح ونم رتشیب هک ...وت مورآ مورآ تفگ یه اجنیا میدیسر ات ونم زغم

یه بش رس زا ونیا هک هتچ منیبب ایب دعب روخب یزیچ هی ورب ید؟ یمــ

؟ نگیم شیناور راکمه نوا وشدوخ

ار نم وا ندرک مارآ یارب ؟ دوب ناساس فرح اعقاو مدرک شهاگن زاب ناهد اب

؟ دوب هداد ناشن فیعض ردقنیا

درک مهاگن هدرک مخا

تلوـنو هگم مراین اج وتشاداد نوا وتو اتحلا نم ؟ ینکیم اگن -اه؟!

هک۹ هرایمن ـم کرابم یور هب هدش زبس طسو نیا وهی هک هدوب اجک ؟! منکیم
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یا! هراکیچ وت هنود یمـ نامام هک تسه ممراکبلط هدموا ؟!... هدوبن سلا

نم نیبب لوا !؟...وت یدوبن اهنت هدوب اهر !هک هتفگ نامام هب نم لبق اقآ هک

هدوب هتفر یکشاوی درمان ! شاب کدر مـــ نوا نارگن دعب مدیم هار وتدوخ

در مــــ هنوخ نوا راگنا هن راگنا ـــم؟! تسه منم راگنا هن راگنا !! نامام ندید

! هراد

ناساس اب هدادن هزاجا اضرریما روضح ندینش کوش تفگیم شیاهفرح

؟ هدوب اجک تدم نیا ورد هتفر ارچ ناساس دناد یمن زونه مه وا دنزب فرح

یلو هتشادن ربخ وا هک ییاضرریما روضح زا هدش راکبلط هتسناوت طقف و

دبسچب ار شا هقی هدوب ربخ اب هدیسر هزات ِناساس

******

( اضرریما )

مدرک شیادص ردقچ ره دادن ار مباوج مدرک هچ ره مدش قاتا دراو یتقو زا

دنامب اجنیا دهاوخ یم ارچ دنک یم ربص زور دنچ ارچ ممهفب مدرک یعس و

هدیشک زارد نم هب تشپ و هدیخرچ وحاالهک تفگن مه هملک کی یتح

شیوزاب یور ار متسد مسرب ییاج هب نتسشن اجنیا اب تسین رارق ینعی

رس نآ اب یفیرش اب دروخرب رد حبص زورما زا هک یربص نامه اب متشاذگ

متفگ مراد شهگن مدرک یعس اوق مامت واب مدرک

یمــما امتح ادرف یلو مریم مراد -
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نیا اب لبق ساهلا دننام ییاهنت هب مهد یمن هزاجا دنادب ات مدش یدج یمک

مشاب هراچ هار لا بند رد هب رد جیگ نم ــدو نک دروخرب هلئسم

ید؟ ـــ یمهف اهر هربخچ ممهفب دیاب نم -

۳۲۲_ تراپ _ همادا #

و درک مهاگن هن دنادرگرب ار شرس هن دادن ناشن یلمعلا سکع نیرت کچوک

دز کلپ یتح هن

اال متحا دمآ یمن ییادص چیه مدش جراخ قاتا زا ادص ورس ویب طایتحا اب

طاالع ات منزب ادص دیاب ار ناشمادک متسناد یمن دنتسه هناخزپشآ رد ود ره

یم ربخ وا هب دیاب و دوب اراس ی هناخ اجنیا نم رظن زا مور یم هک مهد

و موش شکیدزن یوا هزاجا نودب اجک چیه دیابن شردارب رظن زا یلو مداد

هاگن یتح یراک ره یارب ار مدوخ ییاپ وتسد ًامسر ما هدرک هک یقفاوت اب

ما هتسب وا هب ندرک

مندرک نوریب دصق هدرک دس ار اراس هب مهاگن هار قاتا هب دورو لبق یروط

تسا هدیسرت نم زا اراس زاب لوا یاهزور لثم مدرک سح هک تشاد ار
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زا ناماس خیبوت و اراس ی نهلا یادص هک مدوب رکف رد هداتسیا جیگ زونه

دروخ مشوگ هب هناخزپشآ

! هزو ـــ سیم ... شاو -یآ...یـــ

ـــه؟ یعضو هچ نیا هفنـــم!! هتقح -

ی هیکت اب یدورو رانک متفر هناخزپشآ تمس هب ادصیب و هاتوک یاه مدق اب

مداتسیا نو تســـ هب وزاب

کی ارزا تشاد نت هب هک ینوفاراس دوب هدرک زاب ار شلا ش هک ردحیلا اراس

هگن شیوزاب یور ار شدیفس زولب وزاب درگ ی هقی هدروآ الرد ماک فرط

شنت دیفس تسوپ اب ییابیز داضت شا یکشم ریز سابل دنب دوب هتشاد

رطاخب منک شهاگن لا یخیب متسناوت یمن ارچ منادیمن هک دوب هدرک داجیا

؟ دوب شردارب روضح

هب مخا هدارا یب شیوزاب و هناش رس تمسق یور تسوپ یگریت ندید زا

هک ناماس تسد اررد یگتخوس دامپ هک متفر ولج یمدق تسشن متروص

یاج یور ار نآ طایتحا اب درک یم یعس و دوب هداتسیا شرس تشپ

مدید دنزب یگتخوس

دو؟؟ بـــ هتخوس اعقاو

توکس #دس_

۳۲۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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؟ هدش یچ -

دندیخرچ متمس هب ود ره میادص ندینش اب

داتفا شسابل ناج هب دش ناهنپ هک ناماس تشپ دیرپ اج زا هتفگ ینیه اراس

هک دوب یدامپ هب هتشغآ شتسد کی هک ردحیلا مخا واب راکبلط اما ناماس

تفگ ـــر خسمت اب تشاد رگید تسد رد

تعاس مین هبوخ وت! ییایم و هیـــــ یروج نیمه ـی! نوهوُا ـی نهِا -هی

! با نجــــ ادرک باسح تلوق ور هشیمن ــم! یدرک قفاوت هدشن

یم ملدتالیف و مدروخ یم صرح طقف شا هناکلا م راتفر تسد زا هکنیا اب

ش ــــ ناربج یزور امتح اما دوبن هتخاس متسد زا یراک عفال تساوخ

! شدوس اب مه نآ مدرکیم

یثحب ات متفگ یدیشخبب هتفرگ مشچ یلا متحا یاوعد زا یریگولج یارب

دیاین شیپ

تسد زا یرفک دنادرگزاب شیاج رد تفرگ ار شیوزاب دیخرچ اراس تمس هب
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ـــد یپوت وا هب نم

دش! یدامپ تسابل شیتسب هرابود ارچ ــن یشب -

بقع ار دوخ درک یم یعس هدرک شبذعم مروضح دوب صخشم هک اراس

بنــدو رادرب تسد ناماس اما دشکب

ــم! نزیم ادعب مدوخ نک شلو -

ــ شکشیپ دامپ !! یدز یمــ ور هگید یکی یدوب نزب هگا ـــم!وت نیبب نیشب -

! زور ود دعب منوا ت

داد همادا یبصع دناشن روز ارهب اراس هتخادنا نم ارهب شا هکیت

شاج اال متحا ایهن هشاب هتشاد یا هدیاف نم ندز نیا تسین مولعم -االمن

ـش شزوس یاج زاسراک یروجی منزب ــیرت ساسا دیاب ! هنومب حاالحاالاه

شبــــه!! بوخ

ود اعقاو مداد اراس ارهب مهاگن هدرک مخا متفرگ ار شیولهپود فرح روظنم

یسرپ یدج دنامب شیاج تسا نکمم و هدزن دامپ ووا هتخوس هک تسا زور

ـمد

ــه؟ نوم یم -

دیشک ار اراس هقی شدوخ راب نیا تخادنا نم هب کوکشم یهاگن مین

وشور هزات هزوسیم هک هدنکن هدش هراپ وهک لوات تسوپ .. منود یمن -
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کـــل!! لقع هتسب مکحم

نیا مدش ناشکیدزن صرح واب مدق مدق هدرک هدافتسا ناماس یهجوت یب زا

هک مهاگن دوب لوا رفن ماهرپ زا دعب مندرک یبصع رد دوب هناوید اعقاو رتخد

تسد کی اب مراد حیلا هچ میاه هدینش زا تسناد یم ینعی درک یمن

هقی هک دوب ناماس تسد یور شرگید تسد و دوب هتشاد هگن ار شسابل

شراک هب هجوت یب ناماس و متسشن یلدنص یور شرانک دیشک یم ار شا

داد همادا

متفگ راکبلط

ـــی؟ تسین رکف هب هرذ هی ارچ ؟ یدرک ش لوـــ یروطنیمه هزور ود اعقاو -

یاه نود نود و هدش زمرق شتسوپ دش ریز هب رس باوج ویب دیزگ بل

وا یاجب دش یم هدید دوب هدزن دامپ زونه هک ییاه تمسق نآ یور زیر

داد باوج ناماس

وت نم هکاالن تشاد رکف هگا ... درکیم اهراک یلیخ هک تشاد رکف هگا -ِد

ور....

شفرح و دشکب راک زا تسد دش ثعاب دمآ شبیج زا هک ینفلت گنز یادص

راد هدنخ یتلا ردح تخادنا شلوغشم تسد ود هب یهاگن دنامب هفصن

ارزا یشوگ ات داد روتسد هتفرگ نم تمس هب جک ار شا هنت نییاپ یناهگان

مدروآیب نوریب شبیج
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یبـــرا! شرد هزیمت تاتسد -

بق هک هحفص یور مان ندید اب مدیشک نوریب ار یشوگ شتکرح زا بجعتم

متفگ تسوا رهاوخ مدوب هدینش اراس نابز الزا

ـــر!! حس -

درک مخا متفرگ شتمس ارهب یشوگ

ور رازب کــــو؟..... شمو ناــــ اه!خـــ یا هنوو یدـــ نوا لثم مه -وت

! رکیپسا

حلا هب هجوت ویب متشاد ار ماهرپ یگظح مال یب تساوخیم ملد ردقچ

مدروآ یم اج شا هناخ زا اراس ندرب اراب شلا ح هظحل نیمه رد اراس

هتشاذگ زیم یور ار یشوگ اراس یهجوت ویب شتاروتسد و هنعط زا یرفک

یلیخ هتبلا و دوب اراس یادص هب هیبش یلیخ هک ییادص مدرک لصو ار سامت

دش هدینش طخ فرط نآ زا رتداش

ید؟ یدـــ ور اراس ـــی؟ یاجک . مدوخ باصعا -سالمیب

تفگ یدج هدرک یشوگ هب یهاگن مخا اب
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؟ مریگب سامت مدوخ ات نک ربص متفگن -سالم.نم

تسین مهم شیارب وا تیدج ال صا هک تفگ یم طخ تشپ یادص

! متفرگ سامت نم هدش یچ راگنا حاال بخ -

درک یثکم

ش؟ ـــ یدید ؟ تساجک اراس -

! نزب فرح شاهاب تساجنیا -

هب عورش ود ره هک شرگید رهاوخ ای دوب اراس شتبحص فرط مدیمهفن

دندرک ندز فرح

؟ اراس -

تفگ یشوگ هب هریخ دز دنخبل

سالم مناج -

ــــه؟ بوخ ــهحتلا نووید -سالم

ــه! نک لو ومقی تشاداد هگا مبوخ هرآ -

دیدنخ شفرح هب دنلب دنلب هک دوب هچ رحس تشادرب مناد یمن

! ااادو ـــــ بوت ملا شفصن مــن! شاداد دش هتفرگ وت هقی حاالهک اباب ورب -

مدز دنخبل هدارا یب مه نم هک دز یفرح و دروآ نییاپ یمک ار شیادص

! بخ ــهر یگن وتقی هک ینکن ـــر هوش یکشاوی یتساوخ یم ! هزات -
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دز شیادص رشت واب تفگ ین یهـــ اراس

ر!! ــــــ حس -

.... غرود هگم ــه یچ -

درک شتکاس ناماس دنلب یادص دنک مامت ار شا هلمج دناوتب هکنآ زا لبق

ـــر؟ حس یراد راکیچ -

دش یکاش

؟ مراد لا وس هی شهب هدب ویشوگ ... منزب فرح شاهاب یراز یمن ارچ -هَا

ردح ناماس و دیزگ یم نادند ارهب شنیریز بل هتسب ار شیاه مشچ اراس

تفگ یدج دوب هریخ نم دنخبل هب مخا هکاب یلا

!؟ سر پبــ نم -زا

مد!! شــــ ریس منوج زا هگم اباب ورب -

ر!! ــــــــــ حس -

توکس #دس_

۳۲۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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ـی؟ نزیم داد ارچ ب! ــــــــ خ اباب بخ -

دمآ نییاپ یمک هرابود شیادص

؟ تسا هدنز زونه ای یتشُک وفرط مسرپب متساوخیم -

ات متخادنا نییاپ ار مرس مدیسرت یمن وا زا املسم هکنیا اب ارچ مناد یمن

اما دنکن یرفک ار ناماس ما هدش نایامن یاه نادند و میاه بل ندمآ شک

دنامب مدای ًامتح دیاب منک ناهنپ متسناوت یمن ار میاه هناش ندروخ ناکت

زا تخادنا هک یعقوم یهب هکیت نیا رطاخ هب مدید ار شرهاوخ هک ینامز

دش! خیلا هرابکی متشاد هک یصرح مامت راگنا منک رکشت وا

یب هک روطنامه ناماس هریخ هاگن رطاخ وهب متفرگ باال راچان ارهب مرس

ار میاهوربا و هناش مدید یم مه ار اراس یادصیب هدنخ و مدیدنخ یم ادص

متخادنا هچباال نم هب ینعم هب

ایهن؟ تسا هدنز -حاال

داد ار شباوج یدج ناماس هک تشاد همادا اراس و نم ندروخ ناکت

ات مششین یضار دوخ زا کدرَم ! هتسشن مور ولج وررپ هزات تسا هدنز هرآ -
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! هزاب شوگانب

هدارا یب اما دوب نم هدنخ ندرک عمج هلمج نیا نتفگ زا شدصق مدرک سح

دش رت عیسو تفگ یلا یخ یب نیع رد هک رحس باوج اب

هزات هنیشب وت یولج هدرک تئارج یگیم حاال متشاد کش شندوب هدنز -هب

ـــه! یربکا یلع دوخ نیا مرگ شمد اباب !؟ هنک زاب مه ششین

ار سامت فرح یب درب موجه یشوگ تمس هب هدرک لو ار اراس هقی ناماس

دش هریخما مشخ اب هدرک عطق

دنچ نیا رد هکنآ اب تفر قاتا تمس هب هتساوخرب تعرس هب مه اراس ناهگان

هکنیا ای مرتگرزب وا زا هک سیلا دنچ رطاخب دیاش مدرکیم سح تعاس

وهب تسا هتسب شتسد درک هک یتاشرافس و متسانشیم تفگیم ناساس

ماهرپ لثم ار مدوخ هدارا یب اما دراذگیم مارتحا شلیم ربخالف راچان

متفگ ترارش اب متفر بقع یمدق و متساوخرب هدیدنخ مدید

! یظفاحادخ مدموا طقف ـــم تفریم متشاد نم رکیپسا یتفگ تدوخ -

هک وردحیلا تخادنا شا هحفص هب یهاگن دروخ گنز هرابود هک یشوگ

درک همزمز تفریم رد تمس هب هدرک زیمت یذغاک لا متسد اراب شتسد

رس! هریخ -
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یمن شیپ یدوز نیا هب رگید شتصرف دیاش تشاد ار سامت یرارقرب دصق

متفگ دنخبل اب عیرس شندش رود زا لبق دمآ

مو! ــــــ ناخ رحس نک!...زا رکشت نوشزا نم فرط -زا

داد باوج دیدهت واب یدج هدز یدنخزوپ مدیشک ار موناخ

نتخانش یاجب نم! اب یراد راک حاالحاالاه هد ـــ نوم زونه ... تارب مراد -

تمز ال راتسرپ زاب یدوز هب دیاش نم تخانش ور رازب وتتقو هداوناخ ی هیقب

! هشاب شساوح ــو گب مترتکد نوا هب منک

منک توکس دشن یلو مدوبن اوعد لا بند

! هشاب یلبق نومه امتح دیاب هت!... بلاــــ ینک ممز ال راتسرپ ینکیم فطل -

یرغــــد هدرک هراشا نوریب هب دمآ ولج یبصع

یب سپ هروخ یم اراس وشصرح ینومب ... یدموا شوخ ؟ هگم یتفریمن -

وشولج منوتیمن هگید هنومب هاتوک متسد رازب ... تراک یپ ورب فرح

مر! ـــ یگب

*******

همه مدیسر هناخ هب روطچ مدیمهفن الً صا مدوب رکف اررد ریسم مامت



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هک یرسای و دنزیم رپ شیارب ملد هک شرسپ و اهر ریگرد دوب ریگرد منهذ

مراذگیمن شا هدنز دسرب وا هب متسد رگا

هک ردحیلا دسر یم هار زا اهنآ زا یکی زور ره هک شا  هداوناخ و اراس ریگرد

میوشیم رتمارآ ود ره راب ره هکنآ ؟اب تسیلا ح هچ رد شرهاوخ دناد یمن

ما...!! کالهف ناشیعمج هتسد توکس زا اما

هتسناوت روطچ ... فیثک یناور کدرم ؟ دنکیم ناهنپ ار رسای ارچ مناد یمن

مدرکیم رکف دنک یگدنز تحار نامشوگ رانک رهش نیمه رد سلا دنچ نیا رد

نیرتکچوک متشگ هچ ره هک تسا هتفر رهش نیا سلااهزا نامه االً متحا

دنچ هک تسا هتفرن اهنت هن منیب یم حاال اما متفاین نیسای واو زا یناشن

تسا کیدزن ام هب مینک رکف هچنآ زا شیب تس ـ یهام

در!! یمانــــ یضوع کی یارب ؟ هدرکیم راک وا یارب اراس روطچ

یادص اما متسب ادص یب هدرک زاب مارآ ار یدورو رد ردام ندوب باوخ رکف زا

یم هچ اجنیا بش تعاس نیا درک مریگلفاغ مردام و ماهرپ ندرک تبحص

؟! دوب هتفرن ناتسرامیب هب اهر و ناساس اب رگم درک

خی دیاب عقوم نومه هتشذگ راک زا راک نامام یآ.. نک خآ...لو -خآ

حاال! ..خآ...هن متشاذیم

؟ یرایم تدوخ رس هیبالیی ییاضرریما اب راب ره هک یچ ینعی -

دوب تولج یلکش نیا ریما االن دوب بوخ ؟ هنکیم یقرف هچ نا! مامـــــ -هع
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؟ شانوختسا نوا اب منوا

هک.... هدوب ــه نووید فرط -واال

هدید هدموا وهی ادخ هدنب ت! ــــ شاد قح ... تسین تسرد نا! مامــــ وگن -

نیمه ؟ میدرک یم راک یچ میدوب نوا یاج ام هگا ! تسام اب شرهاوخ

ــــه! گید نک شلو خآ... ــــو؟؟ فرط تشک یمن اضرریما

هـــا؟ طسو یزادنب وتدوخ وت هتفگ یک درک یم شتسرد شدوخ اضرریما -

هی وضع ًامسر انیا هگید زور راهچ ؟ مدرک یم راکیچ هـــا... همشاداد -

! هشاب اضرریما و نوا نیب یریگرد دوبن تسرد نش یم بوسحم هداوناخ

یراک کتک ام نیب هک دوب هدروخ کتک هتخادنا طسو ار شدوخ هناوید

!! مهدب اج مزغم یاجک رگید ار شبیجع یهراتفر و ماهرپ نیا ؟؟ دوشن

۳۲۴_ تراپ _ همادا #

ناشن ار دوخ هدش ییاریذپ دراو هک مدوب مدوخ ندرک هدامآ ردحلا مک مک

دیسرپ ردام هک مهد

ریما و اراس تباب زا مه ما؟...وت هرپــــ مگیم -
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؟ ینئمطم

-هن

ه؟ -نـــــ

نم هب هسب هنئمطم اضرریما هکنیمه هرادن نم هب یطبر ال صا خـــب! هرآ -

چـــه؟

شرابرد ال ؟صا هنئمطم شباختنا زا اضرریما ینودیم اجک زا ینعی مگیم -

منیبیم هک ییاهزیچ ، مسح یلو ! منک ربص هگیم ـه! نزیمن فرح نم اب

ــه!! مچ منودیمن منارگن ... مزاب یلو هتسرد شباختنا هگیم

توکس #دس_

۳۲۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دش دنلب ماهرپ هدنخ یادص

هاگن بوخ ... نیشیم نئمطم نینک شاگن قیقد زور ره نم لثم هگا -

یِک االن؟؟ لثم دوب بوخ شلا وح دیدنخیم دقنا اضرریما یِک ـــا!! ینکیمن
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وهب هشوپب یا هگید سابل شیرارکت سابل لدم دنچ نوا زج هب نیدید یم

؟؟ هرت مورآ دقچ ازور نیا نیدیمهفن ال صا ؟؟... هسرب شدوخ

مراکهدب وا هب ردقچ مدرک سح هک یا هدنخ دیدنخ مارآ ییادص اب ردام

!! درک قوذ ما هرابرد ماهرپ ی هلمج ود نیمه اب یتقو

!! هنز یم قرب شاشچ منیبیم طقف شمدید راب ره ازور نیا -

ـــه!! مناخ اراس هقرب نوا ال... کیراب -آ

رتولج یمدق نم و درک شتکاس ردام فرح هک دیدنخ دنلب یادص واب تفگ

متفر

نکـــی؟ ربص یاوخیمن هرپــما؟... ینئمطم هتفه رخآ هرابرد -

دو؟ ـــــــ ب هتفه رخآ نایرج رد مه ردام

دش نارگن و فیعض ماهرپ یادص

هک اهامش نم!! یارب طقف منوا هشیم رت تخس دایب شک رتشیب هچره -هن.

ـــت! سین نوتلا یخ نیع

هر؟ بخـــ هچ یتفگ مچب -هب
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رطاخب نم ی هرابرد ناشندز فرح مدز هیکت راوید وهب متفر ولج یمک

روطچ ار منادیمن ماهرپ ی هرابرد نم هک یزیچ اما دوب یعیبط ناشینارگن

ـــد؟؟ نادیم مردام

یم شتروص یور ار خی هسیک هک ردحیلا ماهرپ رس باالی هداتسیا ار ردام

مدید دوب نم هب شتشپ و تشاذگ

! مدند و کَد هب دروخ هدات متروص وت دروخ هنودی نم... ردام نک لو -خآ

! متسوپ دش رِس یکی نیا هب یداد ریگ امش

تساوخ یمن ارچ دوبن حضاو یلیخ شرارف دوش رود دشات دنلب برض هب

؟! دزن یفرح چیه ابیرقت یتقو هتفگ نم هب یزیچ هچ دیوگب

دنادرگ شرب هدیبسچ ار شیوزاب ردام اما

؟ یتفگ یچ مچب هب مگ یم ! نکن ضوع و فرح -

اپ یور اپ هداد هیکت راوید هب وزاب زا هک دش نم تروص خیم ماهرپ یاهمشچ

درک بلج تمس نیا هب مه ار ردام هجوت شهاگن مدرکیم ناشهاگن هدیشک

!! دیسرت هن دش لوه هن ماهرپ دننام اما

ـــا؟ ضرریما یدموا -هع...

هب دمآ یم ولج روز هب هک دوب هدیبسچ نیمز هب راگنا هک ار ماهرپ لا یخیب

دیشک نم تمس
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دو بکـــ هگیم هک هدندیا و کَد نوا ور رازب وخی نیا باال شربب ونیا -ایب

! مدب ـــو شردپ باوج منوتیمن نم هشن

تسناد یم مه شدوخ درک یم مهاگن نارگن هدیشک بقع ار دوخ ماهرپ اما

ومه تسا ردام وااب یتحار رطاخ هب مه میاهوربا نیب هرگ و مخا

زا تسد تسین رارق مدروآ یمن مردام یور هب رگا هک ما هدینش هک ییاهزیچ

مرادرب وا رس

مدش کیدزن تفریم بقع هک ماهرپ هب یمدق هدرب ورف مبیج لخاد تسد

متفگ درسنوخ

رس یبش فصن هک منک صخشم نم وشاپ ملق نوا فیلکت دیاب لوا نوشیا -

هراین رد اجنیا زا

! دعب

دش راکبلط ردام

! هئوت نیع ماهرپ نم یارب ؟... هگب وت هب دیاب اجنیا دایم مچب هگم -او

تفر رت بقع هرابود ماهرپ

! مریم هگید نم نوتزاجا اب تساضرریما اب.. قح -

هدیشک ولج ار شدوخ رتدوز ردام اما مریگب ار شتسد ات متشادرب زیخ
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تفرگ رگنس شتشپ و دیدنخ تسا نارگن مدیمهف یم هکنیا اب ماهرپ

متفگ یم هک ردحیلا

... یدنب یم وگنلف دعب ینک یم صخشم ور هتفه رخآ فیلکت لوا یلا عبانج -

ه!! ـــــــــ چب رونیا ایب

دش دنلب دیدهت اب ردام یادص هک شمشکب نوریب ردام تشپ زا مدرک یعس

وت؟! هن نم هن هگید ینزب شهب تسد ادخ -هب

مداتسیا ردام یور هب ور هدز رمک هب تسد

و کَد نوا ور مرازب خی مربب ای منزن شهب تسد ؟ منک راکیچ هرخ -باال

؟ شدند

دیدنخ ماهرپ

! مدش خوا نک مزان ال صا نزب شاو یــــ یلو نزب تسد -

دروخ دزو هب ماهرپ راتفر اب امتح دراذگب نامدوخ ارهب راک دیمهف هک ردام

تفگ دسریم

ممهفیم مشاب لا یخیب مردقچره شتمس یدروآ موجه وت هک یروجنیا -

ـــی؟ نکیمن شلو مه یمهفن !؟ات یراد شراکیچ

متفگ بناجب قح
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مدیم شاباب لیوحت هک!!سملا شمروخ یمن ــم مفب رازب سپ -

دیشک رانک هتخادنا ماهرپ تروص و شرس تشپ هب یهاگن مین

... شربب -ایب

تفگ مکحم هتفرگ ار مچم ناهگان

نینیشب مدآ هچب لثم ینک دنلب شور تسد هگا متسین یضار -

! نینزب فرح

مدیشک اه هلپ تمس هب هتفرگ ار ماهرپ چم

دا! ــــ یمرب شدوخ سپ را...زا طقــــ لیر هراد نوبز شابن شنارگن امش -

یادص اب ماهرپ مداد همادا مهار هب هدیشک ردام تسد ارزا خی هسیک

تفگ یفیعض

تفر هروک هبرگ تسد یداد و تشوگ ــــم؟؟... یتخورف یگداس نیمه -هب

؟ دوب شنشگ و میدموا ! شراک یپ

هک شتمس هب متسب ردار هداد شله شمدناشک قاتا لخاد ات مرس لا بند

تخت هبل تعرس نآ اب روطچ مدرک شهاگن هدش درگ نامشچ اب مدیخرچ

هب هیبش تسرد ؟! دوب هتفرگ شدوخ ارهب مولظم هرهچ ونآ دوب هتسشن

هناخراک رد زور نامه

دروآ ارباال شتسد دید هک ار ما ینابصع و بجعتم هاگن
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دروآ یم اهاررد هچب یادا هتفرگ ارباال شا هراشا تشگنا

؟ نور یبـــ میرب ام هزاجا -اقآ

مدز شیادص یدج

ما!! ــــــــــ هرپ -

توکس #دس_

۳۲۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

درک رارکت ار شراک هرابود

هز! ـــ یریم ... هزاج -اقآ

یزیر مخا هدروآ رت نییاپ یمک ار شتسد مدش شا هریخ توکس رد راب نیا

ــدد نخن یمدنک یعس دوب صخشم درک

هـــا؟ هرادیمرب وتقاتا شو یرنـــم؟بــ اه؟ هئود امش هزاجا -اقآ

مدز داد هدرک ترپ شتمس ارهب خی هسیک
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رو!! ــــ عشیب ...هَا... ننزب تدنگ -

یور و هدروخ شا هنیس هب هک ار هسیک هدش مخ هک ردحیلا دیدنخ دنلب

تفگ تشاد یم رب دوب هداتفا نیمز

مدروم االن فرح هب متفرگ وناب هراسخر مدموا یتقو ؟!زا هگم متفگ یچ -

هدموا راشف شهب هنکیم درد نیمه یارب مدند و کد هزات ! بخ هیسنا رواژ

!! مدروخ دگل و تشم متفگ ممز ال لا وم مگب شهب دشن مور

وزان مدز مارآ دمآ رد شخآ هک مدیبوک شیوزاب هب تشم اب هتسشن شرانک

تسا هدش دوبک اعقاو ناماس تسد رنه دوب صخشم شا هلا

ـــو! شمگ وشاپ ... هدروخن هک -هن

زونه دش سیورس دراو تعرس هب هتشاذگ تخت ی هبل اررد شا  یشوگ

هحفص یور ردپ مان هدش دنلب شا یشوگ گنز یادص هک دوب هدماین نوریب

باوج هک نآ زا لبق متشادرب ار یشوگ دنخبل دشاب هداد شیامن نشور

درک یم مهاگن هریخ هدمآ نوریب مدینش ار ماهرپ یادص مهدب

ـــه؟ یک -
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مشچ مدرب دوخ اب مه ار یشوگ متفرگ هلصاف وا زا هتساوخرب یسنجدب اب

تفگ ــهد یسرت تسا طخ تشپ یسک هچ دیمهف راگنا درک گنت

نــهد! باوج ــــا... ضرریما نک ربص -

شتسد زا ترظن هب منزب فرح شاهاب هک متصرف لا بند هتقو یلیخ -

؟؟ مد یمـــ

تفگ هدرک لوه درک زارد ار شتسد

االن نیمه یسرپب یچره ادخب ... نکن معیاض ما هگید یاج هی هنکیم رکف -

یمــمد!؟ ــو تباوج

متشاذگ مبیج یوت هدرک ادص یب ار یشوگ

مینزب ونومافرح ات هنومیم مشیپ نیا سپ -

متفرگ شتمس ارهب متشگنا

!! مریگ یم سامت شاهاب مدوخ ینوچیپب یاوخب -

تسشن تخت یور کالهف

مینزب فرح ایب هشاب ... هشاب -

ار میاهاپ هدش هنیس هب تسد مدز هیکت جات هب هتسشن تخت رگید فرط
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مدرک زارد

گبــــو! ...حاال ینزیم فرح هن... مینزب فرح -

ارچ درک مهاگن شهاگن رد هتسشن یگف کال نامه اب تفرگ ارباال شرس

دز؟؟ یمــــ سفن سفن هدرکن عورش

ــم؟ گب یچ -

متفگ مخا واب یدج مدرک مرها تخت یور ار متسد هدیشک ولج ار منت

تارب دقنا شنتفگ هک هیچ یا؟ ــهد نکرس غرم لثم هتقو دنچ هک هتچ -

هربخ هچ ــی؟ تفرگ ازع شارب زااالن وت هک هربخ هچ هتفه رخآ ــه؟ تخس

مو؟ ؟هــــ هنودیم مه مردام هک

تفگ هتفرگ ییادص اب دیشک یدنلب هآ

... مگب هرت تحار هک ینوا زا راذب -

تفگ هدرک رت نابز اراب شیاه بل درک وطالین ًاتبسن ثکم

تهب دصق نیمه هب لوا زا ینک رکف وت هنکمم ... نوچ هتخس شنتفگ -

.. نوا ات یدوب رتمهم مارب وت ِدوخ هنودیم ادخ هک ...ردحیلا مدش کیدزن

... مگب تهب یروطچ .. مدیمهفن مدرک یراکره .. نوچ ما.. هدنکرس غرم لثم

... منودیمن مزونه
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 یبصع نیمز یور شیاپ کیر ـــ تسیه ناکت درکیمن مهاگن دوب نییاپ شرس

ینابز لبلب و دمآ یمن مراکب اجنیا نم زا شندرب باسح ارچ دوب هدرک ما

؟؟ درکیمن

ار شیاهوم درک یم یط ارکالهف قاتا ضرع و لوط داتسیا هدرک توکس

مدز رمک هب تسد هداتسیا مدرک مخا دز یم گنچ

ــم؟ مهفب یچ هلمج ات راهچ نیا زا دیاب نم -االن

درکیم هاگن میاهمشچ هب هریخ دش فقوتم

.. هتسرد مدرک یم رکف هک مدرک ویراک اهنت نم ... متسین رصقم نم.. هکنیا -

ـــن! یمه

بقع مدق دنچ نارگن وا هکنآ بیجع مدز رود ار تخت هتفر رتولج مدق ود

وا یور متسد نامیاهیخوش ای رابجا زج هب رگم دیسرتیم ردقنا ارچ تفر

؟؟ تسا هدش دنلب

شبــــم!؟ رت جیگ هکنیا هن یگیم یچ ممهفب نزب فرح یروج -هی

تفگ دنلب ییادص واب لصاتسم ناهگان

مروبجم ... مدش روبجم .. متسین وگغورد ــا! ضرریما متسین بلقتم نم -

نم... ... ندرک

مدیشک یا کالهف فو هــ متفرگ باال ندوب یفاک یانعم ارهب مناتسد
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هچ هتفه رخآ وگب ...حاال مدیمهفن یچیه حضاو هک وشاجنیا ...ات هسب -

هر؟ بخــــ

دوب باذع رد شرطاخ هب ردقنیا هک دوب هچ دیرپ شخر زا گنر حوضو هب

کی یتخس هب دش نییاپ رابباالو دنچ شیولگ بیس درکیمن زاب بل یلو

تفگ هملک

... یراگتساوخ -

دنت هتفرگ ارباال شناتسد هک مدوب وا هب ندیرپ ی هدامآ زوی دننام متفرگ رگ

درک ندز فرح هب عورش دنت

هراکما! چیه نم هن... نم نک... ربص نک... ربص -

و ندرک تسد تسد یلک اب مداد همادا منیگمشخ و هریخ هاگن هب روطنامه

تفگ هملک کی سرت

... ماباب -

شتوکس رطاخ هب دوب هدش نیگنس مه مندب متشاد یم رب نیگنس یاه مدق

دهد همادا منک یراک مهاگن ذوفن واو هب ندش کیدزن اب مدرک یعس

!؟ تاباب -
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توکس #دس_

۳۲۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

طقف راوید هب هدیبسچ ووا مدوب هداتسیا شا هنیس هب هنیس درکیمن مهاگن

لمحت ار یدایز راشف درک یم صخشم هک ار شندب ی هدننک هناوید یاه  ناکت

درک زاب ناهد هک نیا ضحم هب داد یم مناشن یمدنک

.... ریما نیبب -

مدز دایرف

ی؟؟ چــــ تاباب -

متفگ مشخ اب درک توکس زاب هتسب کلپ

ماتسد زا منوبز یاج هب یدعب هعفد ماهرپ مسرپ یم هک هیراب نیرخآ -

! منک یم هدافتسا

یاهندروخ ناکت و دوبک گنر زا تسا راشف تحت مه وا هک متسناد یم

کلپ مهدب تسد زا متسناوت یمن ار تصرف اهنت اما دوب مولعم شکیرتسیه

تفگ میاهمشچ رد هریخ دیشک ارباال شیاه
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... تردام یراگتساوخ دایم .. ماباب -

ارباال شناتسد هک شمبوکب راوید وهب منک اررپ هلصاف ات متشادرب مدق مین

تفگ هتفرگ

.. تردام ـــدهن یسرن نوشمودک چیه هب مروز یلو ... مفلا خم نم نک رواب -

متفگ منوشودره ...هب ماباب هن

مضه ار یراگتساوخ دنک هدزما تریح نیا زا رتشیب تسناوت یمن زیچ چیه

منزب فرح متسناوت یمن دوب هدمآ دنب منابز ؟.... مردام هک شا  همادا ای منک

ــــه؟ یضار نم... ردام .. ردام ــی... گیم -

مدیبسچ ار شا هقی مشخ هکاب درک توکس

و؟؟ ــــــ گب -

تفگ متروص هب ندرک هاگن نودب

! هتشاذگ طرش -

مدیرغ هداد شناکت

ی؟ ــــ طرش هچ -

ـــه! نک یضار ور وت دایب شدوخ ... ماباب هکنیا .. هکنیا -
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دروخ مندب هب مکحم هداتفا میاهاپ رانک وطالین یثکم دشواب لش مناتسد

نآ یور هدیشک تخت تمس ار مدوخ یتخس هب دوب هدش رِس منت مامت راگنا

مدمآ دورف

ییاهنت سلا همه نیا زا دعب روطچ تسا هداتفا قافتا یزیچ نیچمه روطچ

ار دوب شقشاع ینامز هک یلیهس و دنامب اهر ردپ رانک دشن رضاح یتح هک

جاودزا هب رضاح دنار شدوخ زا تسا مایپ ریگرد زونه هک یلد ی هناهب هب

هب هک شور نیا هب مه نس!نآ نیا رد مه !نآ تسا هدش ندرک

ماهرپ لوق هب هک ماهرپ ردپ مه ؟!نآ دنک یضار ارم و هدمآ یراگتساوخ

هب دسرب هچ درادن تقو مه شدوخ یارب زگره ًابیرقت هک تسا راتفرگ ردقنآ

؟ دراذگب تقو یرگید یارب هداد لیکشت هداوناخ هک نیا

راوید رانک هک ماهرپ بیصن منارُب و زیت هاگن ریت اما مدوب مراکفا زا جیگ

دش دوب هتسشن هتفراو

؟ ندید ور هگیدمه اجک انیا اجک... -

ناتسرامیب -

-ِکـــی؟؟

هتشاد هگن تسد اراب شا یناشیپ هداد هیکت وناز هب جنرآ درک یمن مهاگن

دوب

! یدوب یرتسب وت هک یتقو نومه -
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یزیچ یمدنک ناهنپ ار یزیچ زونه ینعی نیا درک یم ما کالهف شنتفرگ هاگن

یم هحص نآ رب ماهرپ راتفر نیا هک دوب مزغم ندروخ لا حرد هروخ لثم

مدز دنخزوپ تشاذگ

؟؟ هدوب ابوت مهب نوشندرک یفرعم راختفا -

تفگ بناج هب قح هتفرگ ارباال شرس

هک!هــا منک هاگن طقف مسیاو ندید ور هگیدمه یتقو یرادن عقوت ــه؟ یچ -

؟

هحفص یور ار متشگنا هدیشک نوریب مبیج ارزا نآ شا  یشوگ یروآدای اب

دیشک متسد زا برض ارهب یشوگ ناهگان هک مدیشک

ار یشوگ دش جراخ قاتا زا تعرس هب اما متشادرب زیخ شتمس هب هداتسیا

دمآ فرح هب هدرک لوه هدناپچ شبیج رد

هرپ مطخ بوچ ماج نیمه ات نم شکن طسو ونم یاپ ...هن... اضرریما -هن

یدلب هک وشراک لحم نزب فرح شدوخ وراب رد ور ورب هن! نم یشوگ اب

هکنیا هب هسرب هچ یا هنشت منوخ هب هگیم تامشچ مشن اال نیمه ... اجنوا ورب

... یمهفب

تفگ سامتلا اب هرابود دروخ ار شفرح

... نکن یطاق رتشیب ونم طالم رس ود بوچ نم طسو نیا -
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داد یم ناکت شندب یولج هک ییاهتسد اب دنت ودنت تفر یم بقع بقع

نیا و دوب نارگن هزادنا زا شیب وا متخانش یم ار ماهرپ نم دزیم فرح

تسا هتفگ حاالهک دوب رگا هک دشاب هلئسم نیا رطاخ هب طقف دیابن ینارگن

یم تأرج هب تسا هدش مه رتدب هک دشن رتهب شلا ح یلو دش یم مارآ یمک

مه شردپ اب نم ندرک اوعد هک زا یزیچ زا تسا هدیسرت یتح میوگب مناوت

تسد مدیشک ولج هتفرگ ار شسابل ی هقی تسد کی اب تسا رتمهم شیارب

تشاذگ شبیج یور

! مدیمن تهب ویشوگ " ارمع یلو تس باال مندروخ کتک تیفرظ هک ینودیم -

گبــــو؟ وشتسار ... تدوخ ملا تیشوگ -

درک مهاگن جیگ

-چـی؟

ونوا مظفح وروت نم ماهرپ تسه مه هگید یزیچ ..هی یتفگن هک ینوا -

گبـــو!؟

توکس #دس_

۳۲۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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مدز داد شمدیشک رت مکحم هک تشاد ندیشک بقع دصق

نآ!! ـــــــــ و...لا ــــــ گب مهب -

تشاذگ متسد یور تسد

تدوخ دیسر اجنیا هب شاپ هگا .. دموا ماباب هتفه رخآ هگا مگیمن ونوا -

!؟ یمهفیم

هاگن زا زونه و دیزرلیم شیاهمشچ کمدرم مدش هریخ شیاهمشچ هب

درکیم رارف نم هب میقتسم

؟ نم؟هرآ االًهب متحا هن؟و هطوبرم تدوخ -هب

دیشک بقع یمک ار شندرگ

لوـــمنک... -

مدز دایرف

یم میاق ویچ ! وتنوبز نوا نوبنجب بصم !ِدال ینم ردارب یگیمن هگم -وت

هکنیا زا لبق وگب تدوخ مزا؟ یرارف تامشچ هک یتفگن نم هب ویچ نکـــی؟

ـــم؟ مهفب

مدز هرعن

و... ــــــ گب -

هک یراب نیرخآ دنام اوه رد متسد هدش کشخ درک ملغب هدمآ ولج ناهگان

تاساسحا نیا ؟ تسا مهم ردقنا میارب ماهرپ ارچ دوب یک درک ملغب روطنیا
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تفرگ لکش تدش نیا هب میارب یک

دیزرل یم شیادص دمآ هک فرح هب

مدرک یدرمان .. مرادن وشتردق مگب.. منوتیمن .. اضرریما مدش هتسخ -

دایب ماباب هتفه رخآ رازب نک... مکمک ایب ..وت مدرک نوهنپ ... ندرک نوشکمک

؟ هشاب نک.. تحار ونم مه ... مهفب تدوخ مه

تبسن ار نم فعض هطقن مه وا متفرگ رت مکحم اما منزب شرانک مدرک یعس

تسنادیم شدوخ تاساسحا هب

وت یچره شدعب ه؟ ـــــ شاب ــن؟ کب نم ارب وراکی نیمه منک... یم شهاوخ -

؟ مگیمن هن یگب یچره ـی؟ تساوخ وت یچره ؟ یتفگ وت یراک ـی؟ره گب

ــــم ینیبن هگید یاوخب هگا یتح ــه؟ شاب ـــر... یمب ورب یگب هگا یتح

ـــه؟ شاب

ماهرپ حلا نیا اما دوب هدماین اج مسفن مدوب ینابصع زونه مدرک توکس

و منک شکمک متسناوت یم مدیمهف یم ًادعب رگا درک یم وکالهفما هناوید

ما!! هدرکن

اب ارچ مدیمهفن هکنیا اب دوبن نم ندرک لوبق یانعم هب شردپ ندمآ ًاملسم

؟ دریمب مهاوخب دیاب منادیمن هک یزیچ نآ نتسناد

بـــرا؟ ــنهی یمه ــه؟ شاب زادنن نیمز ومور -
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... مراکهدب یلیخ تفرعم اب ماهرپ نیا هب نم هکنیا هب رکف و شلا ح ندید اب

دش هریخ متروص هب درک میاهر فرح یب ووا متفگ یمارآ ی هشاب یتخس هب

اه هلپ تمس هب یظفاحادخ ویب تفگ یمارآ دیشخبب دیزرلیم زونه شهاگن

تفر

******

( اراس )

مرااااد هنیبب نم نت ونیا ریما ــی؟ هاتوک یدایز ایوت مدنلب یدایز نم -

ـــه!! نزیم

یادص اب دوب هدیسر شنساب یور روز هب یتح هک کینوت نآ رد شندید زا

دوب هدرک شراد هدنخ یباسح و دوب هاتوک مه شیاه نیتسآ مدیدنخ دنلب

داتسیا هک هنیآ یولج دشاب هدیشوپ ار شکچوک رهاوخ سابل هک یسک دننام

داتفا هدنخ هب دنلب یادص اب مه وا شدوخ ندید اب

هرایب سابل مارب دایم ریما مریگب سامت دیاب -

!؟ ااارا ســــــ -
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رادیب هک حبص وزا تسین هناخ رد مدرک یم رکف هک ناماس دنلب یادص زا

متفگ اهر هب ور شمدیدن مدش

رادر بـــ یتساوخ یچ نم!ره دمک نوا یلو .. یتحار روج -ره

هدز رمک هب تسد هداتسیا هناخزپشآ طسو ناماس متفر نوریب قاتا زا عیرس

دزیم فرح دوخ واب دوب نم هب شتشپ درک یم هاگن ار فارطا کالهف دوب

ـــه!! خُم ور دقچ هدب... ربص ایادخ -

ی؟ -کـــــ

دیخرچ متمس هب

چـــی؟ یگب دیاب -

مدرکیم تردق ساسحا ما هناخ رد شروضح زا مدرک شهاگن هدز دنخبل

روب هدمآ رتدوز شاک

؟ یچ -سالم.

!؟ یراد وت تسنوخ نیا هخآ ؟... تنوخ -سالم.

متفگ مدنخبل ظفح اب

نینک یم یگدنز یگرزب نوا ــــرهب صق وت هک امش یارب دیاش بخ هرآ -

وگب ...حاال مراد شتسود مه یلیخ تسه نم یارب یلو هشابن هنوخ

؟ هیچ شاهاب تلکشم

دمآ ولج هدرک مخا

؟ه تسین یوت هنوخ ، هنوخ نوا هگم ؟ یزاد نیمــ هکیت نم هب یراد -االن

مو؟ ــــ
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تفگ هدیشک رانک مدادن باوج

هب ...دعب ینوتیم منیبب هدب اج تلا چخی وت ور هزیم ور هک انیا ورب -عفالً

الل منک تهل منزب مریگب وتقی هکنیا یاج ور!! ـمپـــــ سر یم تباسح

ی! نزبـــــ هنعط مهب تراکهاش نیا هکاب مدش

متفگ یاوـــی هدرک یهجوت یب شفرح هب زیم یور یاه هسیک ندید اب

ه؟؟ یچـــــ انیا -

مدش راوآ یلدنص یور هتخادنا مادکره لخاد هب یهاگن

هــــا؟ منک نوشراکیچ ورانیا نم دا... یزـــــ دقنا ارچ -

تفگ راکبلط هدرک عمج ار شیاه تسد

یک راب نیرخآ دوب ـــر یوک لثم تلا چخی مروخب یزیچ هی مدشاپ حبص -

ـــه؟؟ شاب تساوح دیابن یراد نومهم ثمالاالن ؟وت دیرخ یتفر

فارصا دشیم بارخ دنوم یم دوبن ارثکا ماهر هک میدوب رفن ود ام بخ -

مدرک یم دیرخ مک دوب

دمآ ولج یمدق

نوا رهاوخ ... نایب ماهر و ناساس زور االره متحا متسه نم -حاالچـــی؟

یچ ... دیرخ مرب یتفگیم نم هب بشید دیابن وت تسه هک مه یکروز مرحم

رید دقنا نیمه هساو ال صا هنکن ؟.. هروخب ادخ هدنب نیا یدب یتساوخیم
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ید؟ ــــ شاپ

نحل رطاخ هب مه داد اضرریما هب هک یبقل رطاخ هب مه دیرپ باال میاهوربا

!! شتبحص

فرح هب میتسشن میدشرادیب دوز حبص ؟ یگیم یچ یمهفیم یچ؟ ینعی -

درب نومباوخ هرابود ندز

توکس #دس_

۳۲۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تفگ یمدش جراخ هناخزپشآ زا هک ردحیلا

میروخب هنوحبص نیایب نک شادص ورب دش هد تعاس نک عمج ور انیا -

! سنلا وت زادنب مه هرفس

؟ سنلا وت ارچ -

درک مهاگن کوکشم هتشگرب
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هنوهب وهب هسرب هنکمم نآ ره یکروز مرحم نوا هگیم مسح نوچ -واالً

اج(اب بجو هی نیا وت دایمن مشوخ هشیم زبس هنوخ رد تشپ شرهاوخ

نکمرگبآ هی یکی متفگ امود ... تهب هبسچب میپپچب روز )هب زیم هب هراشا

!! هسرب هنکمم هظحل ره منیشب اجنیا هشیمن هنک بصن هرایب

متفگ بجعت اب

؟ یدرک ادیپ ویسک اجک زا یدوز نیا هب حبص -

دز شا  یچم تعاس هب تشگنا اب هبرضیا دمآ متمس هب یمدق

!! دوز حبص هن رهظ گنل مگیم تعاس نیا هب نم -

تفگ یخوش ابحتلا

نم هب زونه وت هدش هد تعاس هنودب نامام ... مدرُم یگنشگ شاب دوز -

ــا! ینک رهوش هرازب هلا حم یدادن هنوحبص

تفر نوریب یخلا یب اما مدرک شیادص رشتاب

! یزاد نبـــ ور هرفس مریگیم سامت -اتهی

ات متسنادیم مدروآ دای ارهب متفر هناخ هب هک شرخاوا نیا ندروخ هناحبص

شدوخ ندرک مرگرس یارب اال متحا و تسا هدرک ربص یلیخ مه تعاس نیا

مه ار نم دیاب حلا اتهب شلکیه نیا اب هتفر نوریب نم هب ندادن ریگ و

! دشاب هدروخ هناحبص یاجب

زیم یور ار هناحبص لیاسو و مدرک عمج اهار هسیک مامت دشات یتعاس مین

دش هناخزپشآ دراو اهر هک مدوب ییاچ نتخیر ردحلا مدیچ
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-هِاــــم!

؟ یاو خیمــ یزیچ مناج -

تخادنا ینیس لخاد ناویل هس هب یهاگن

؟ ینک شاتراهچ هشیم -

متفگ دنخبل اب

مزیریم تارب هرابود ادعب هک! هشیم درس مزیزع ارچ -

دیدنخ ادص اب

! هنومیم شفصن منیمه مروخیمن ییاچ دقنا نم اباب -هن

بـ..... یچ هساو سپ -

تخادنا سنلا هب یهاگن کوکشم دیرپ مفرح نایم دروآ نییاپ ار شیادص

دسرب ناماس هب شیادص تساوخ یمن راگنا

! هسرب هک تسا االنــ دایم هراد اضرریما -

تفگ دنخبل اب

میدروخن هنوحبص زونه هک ایب رتدوز متفگ شهب -

دز یمارآ هبرض مجنرآ هب

وت!! دایب هرازیم تشاداد ترظن -هب
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 یهارمه مه وا مدیدنخ دنلب یادص اب ناهگان ناماس ی هرابرد شتاروصت زا

هار هب مرس تشپ هناحبص ینیس نتشادرب ووااب متشادرب ار هرفس درک ما

زا دمآ رد ادص هب هناخ گنز هک میدوب هدیسرن سنلا طسو زونه داتفا

ار دوب هداتسیا ریز هب رس هک اضرریما ریوصت مه مدوب هداتسیا هک اجنامه

و ناماس بشید راتفر اب اما تفگ اهر هکنیا اب مهد صیخشت متسناوت یم

فارطا نیا یدوز نیا هب درکیمن مه ار شرکف ما هدید وا رد هک یرورغ

دوش شیادیپ

تفگ دنلب یادص اب دمع زا اهر

ـــه!! مشاداد -عـــه...

هب دسرب هچ دیآ یم وا هتسناد یمن مدرک رواب مه نم هک تفگ یروج

! ناماس

تمس هب دوب ندرک تبحص ردحلا شنفلت یشوگ هکاب روطنامه ناماس

هب اردزوزاب وشزاب دیلک ششیامن ی هحفص هب ندرک هاگن نودب دمآ نوفیآ

دوب هدش هرگ مه رد شیاهوربا اما تفر سنلا هشوگ نامه

وا دوب حضاو رپ درک یم هاگن تذل اراب ومخا ناماس هدمآ شک اهر یاهبل

دربیم تذل مردارب رازآ زا ماهرپ لثم مه

هب یدیشخبب اب هدمآ مدوخ هب ناهگان مدینش اه هلپ زا هک ییاپ یادص اب

نآ هب هتسب ردار مدرک یم سح ار ناماس هاگن ینیگنس متفر قاتا تمس

ایهب شمدید یم هک دوب ملوا راب رگم دزیم دنت ردقنیا مبلق ارچ مدز هیکت

ییاهناکم هچ و شا هناخ رد هچ مدوبن اهنت ابوا اهراب رگم ؟ دمآ یم اجنیا

ییوا قداص ساسحا ای تسا ناماس روضح شلیلد ما...! هدوب رابجا هب هک

میاهر متشاد راظتنا مدز زورید هک ییاهفرح و داتفا بشید هک یقافتا هکاب

!؟ دنک
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یادص مدیشوپ ار نوفاراس و شلا مدز داب تسد اراب مدوخ هدرک یفوه

یدج و کشخ ناماس یادص مدینش یم ناماس و اهر اراب شا یسرپلا وحا

دوب

ندرک ادص اب ناماس و دروخ رد هب یمارآ هبرض هک متشاد نتفر نوریب دصق

هدیرپ باال شیاهوربا مندید دشاب قاتا دراو لمات هظحل دنچ زا دعب ممان

رد هریخ هدمآ کیدزن دش شتروص نامهم مخا مک مک دش زاب شیاهمشچ

تفگ متروص

ـــی؟؟ گیم وشتسار مسرپب یزیچ -هی

راب ره دعب هب نیا زا متسناد یم بشید زا مدوب وا بناج زا یراتفر ره هدامآ

تشاد دهاوخ یدیدج راتفر وای دیسرپ دهاوخ یزیچ دنیبب ار اضرریما

زا ما یراک ناهنپ هجیتن وحاال مدوب هدش ناهنپ وا اهزا تدم هک دوب یردارب

دوب هدش حاضتفا وا رظن

مداد ناکت ار مرس

! سرپب -

توکس #دس_

۳۳۰_ تراپ #
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دنزب تساوخ یم هک یفرح زا راگنا تخادنا نییاپ ار شرس تسب مشچ

دزیم فرح هلصاف واب هملک هب هملک هک دوبن نئمطم

هنم... رطاخ ...هب رطاخ ایهب یراد باجح شولج هشیمه یلو.. .. دیشخبب -

ید؟ ــــ یشوپ و نوفاراس شولا نیا نیا.. و یدموا هک

ار تالمش مامت نم اما میوگب متساوخ یم هک یغورد تباب مدوب هدنمرش

!! دوبن هراچیا وحاال مدوب هدرک

... زجب ... متشاد باجح شولج هشیمه -

هداد ارباال شیوربا یات کی هملک نآ زا اما دز قرب شیاهمشچ هلمجما زا

درک رارکت

ـــز؟ -جب

مدرک ریگ تولخ طایح هک...وت راب هی زجب -

تفگ ریحتم

؟ یدر ـــرکـــ یگ -
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متخادنا نییاپ ار مرس هدز تلا جخ شا یروآدای زا

ادخ دوب باال مشدیلک هرادن هریگتسد دش هتسب رد مرایب یراخب متفر -

درس ... دادن باوج مناساس دوب شوماخ اهر دوب مارمه میشوگ رکشور

متفرگ سامت نوا ...اب ًاراچان ... دموا نوراب دوب...

ب؟؟ -خـــــ

متفرگ ارباال مرس بجعتم شلمعلا سکع زا

ن... ــــ یمه بخ -

درک مخ یمک ار شرس

درک؟ راکیچ ؟ دموا دش؟ یچ شدعب -

مدیزگ ار منییاپ بل

زا...زا تفرگ قالب نییاپ دموا .. دشن ادیپ دیلک .. دموا ی هلجع هرآ... -

باال! مدموا هرجنپ

دش درگ شنامشچ

.... راوید زا اعقاو اه! هنووید ی؟ -چـــــ

درک گنت مشچ هک مداد ناکترس

دموا روطچ نوا ال داباال!؟صا یبــــ دیاب یروجچ شدوخ یدرکن رکف -

؟ نییاپ
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مریگب سامت مشوپب سابل باال مرب تفگ شدوخ ... هکشب اب راوید -زا..زا

مدرک ادیپ و دیلک نم ...هک..هک دایب ششاداد

درک همزمز

هنَک نیا فیرح هگید یک شاب ور ام سناش ... تسنووید امسر نومفرط -

!! هشیم

دیسرپ هدش یدج ناهگان

؟ یشوپب سابل هتفگ هک دوب یروطچ تتیعضو -

!! شاداد -

؟ دوب یرو طچـــــ -

ید!! یدـــ شیپ هقیقد دنچ هک یروط نومه -

دیشک یتحار سفن

تتدیدن متسنودیم هدش... کشخ قاتا رد هب شامشچ االً متحا میرب -ایب

! هنو ـــ خزپشآ وت دایب بشید متشازیمن

مدیشک ار شتسد هک تفرگ ار متسد

مــن... یدرک رکف هگم چــی؟ ینعی نک.. ربص -

متسد دنک مهاگن تسناوت یمن راگنا مه وا میوگب ار شا همادا متسناوت یمن

ــد یشک ار
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ـــا -عفالًیب

ورف دوخ رد اهر دندوب هتسشن لبم یور اضرریما و اهر میتفر نوریب قاتا زا

دزیم فرح کالهفابوا اضرریما هتفر

؟؟ هراکما یچــــ اجنیا نم سپ چــی؟! ینعی -

! متسه نم هک هراکیا نومه -

اب دزیخرب هدید امار دش ثعاب و داد اهر یاج ارهب شباوج هک دوب ناماس

تفگ اضرریما هب ور دنخبل

شریز ینزیم ینکیمن هجوت الً صا مینک یم قفاوت یتقو یدرک رکف -

ارمع بشید زا مدز ونوشخم !؟ منک یم تاگن منیشیم دایمن رب مزا یراک

ندب وتباوج مودک چیه

درک کالهفیا چون اضرریما

ریز مدز اجک ... مسرپب میجبآ زا منم یسرپیم تیجبآ زا یتفگن هگم -

!؟ نومقفاوت

تصش لا یخیب ناماس اما دوب ادیوه اضرریما هرهچ رد ینادرگرس و یگف کال

تخادنا یاباال هناش هدرب ورف شنیج راولش یاهبیج لخاد ار شتسد ود

منکیم ومش تال یمود وت نیمه یارب شیلوا ریز یدز دوب... شیلوا مروظنم -

! یسرن هجیتن هب
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داد باوج ناماس هب هراشا اب اضرریما

!؟ ییاجنیا هکاالن متسنودیم -

ـــم! تشادن هک ربخ ... مشاب -

داد رخسمت اب اضرریما ار شباوج

یبـــما؟ دعب مریگب سامت تاهاب مرب یاوخ یم -

ثحب رجو نتفرگ باال رظتنم دننکیم ثحب یزیچ هچ ی هرابرد مدیمهف یمن

تفگیم مسح درک مبجعتم ناماس هدنخ یادص اما مدوب ناشندرک اوعد و

دنیبب ار اضرریما ندروخ صرح دهاوخ یم شلد طقف

درک هراشا نآ هب هتفر هرفس تمس هب

تعاس مین هک میروخب هنوحبص نیشب ایب ندرک هرخسم یاج -هن...هب

!؟ یدز منـــی شریز دوب تعفن هب متفگ ارچ یمهفب یدش نومیشپ هگید

دیسرپ اهر زا یدج اضرریما

ــــه؟؟ یربخ -

هرابود تسشن یم هرفس رانک هک روطنامه ناماس و تخادنا باال هناش اهر

دیدنخ

مرُپ هرابود هگا ... مدرک خیلا ومصرح بشید ! تم شکـــ یمن سرتن -ایب...

شبدا امتح ودوب تاهاب هک هنووید نوا یلو مرادن تراک هب یراک ینکن

هگا..... نم منکیم
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هک ار یاچ متفر هناخزپشآ هب اضرریما اب شتبحص نحل و هنعط هب هجوت یب

رود توکس رد هس ره متشگرب سنلا هب هرابود و هدرک ضوع دوب هدرک خی

دندوب هناحبص ندروخ ردحلا هتسشن هرفس

ناماس رانک درک هدنز مرس اررد ناماس تینهذ مه رانک ناماس واو ندید

تشاذگ یاچ یناویل مادک ره یارب و تفرگ متسد ارزا ینیس متسشن

نیا امرد یورشیپ هرابرد شتاروصت هب دوب ناماس هب مساوح مامت

هک وا تشاد قح مدرک یم ساسحا هنیسما یور ــین یگنس مغ ... تیمرحم

ارهب نارگید و شدوخ یگدنز دامتعا رطاخب شرهاوخ هتشذگ رد رابکی

راک زا راک دنک رکف ای دشاب نارگن هنوگنیا حاال تشاد قح دوب هتخادنا رطخ

زا ناماس یادص هدش مرگ متسد چم یا هظحل هدادما بآ ار دنب نم و هتشذگ

مدیشک نوریب راکفا

ـــه؟ بوخ -حتلا

متفگ شتروص هب ندرک هاگن نودب مدناخرچ شتمس ارهب مرس

... مبوخ هرآ -

توکس #دس_

۳۳۱_ تراپ #
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هک متتسد ؟ یرو ــــ خیمن نوکت هتتسد ناویل نیا تسا هقیقد هد ارچ سپ -

! هدر ســـــ

مدز یسح یب دنخبل

مراد نــ اهتشا هدر... ســـ  ماتسد هشیمه نم -

؟؟ ار ـــــــ -چ

رظتنم و درک یم مهاگن مخا هکاب اضرریما هب یهاگن مین هدروآ ارباال مرس

مداتسیا مارآ هتفرگ نییاپ ار مرس فرح یب متخادنا دوب شلا وس باوج

دش... درس -

ممشچ زا هک یا هرطق ـــم تفر هناخزپشآ هب یاچ ندرک ضوع هناهب هب

تروق ار مضغب دیاب هک دندش یمن هجوتم ًاملسم مدرک کاپ عیرس ار دیکچ

.... مروخب هناحبص ای مهدب

تمس هب دور یم هکنیا هب رکف اب درک مبجعتم اضرریما نتفگ هزاجا اب یادص

دش رهاظ هناخزپشآ یدورو بوچراچ رد هک متخادنا یهاگن نوریب
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متشاد راظتنا هظحل ره متفرگ مدوخ هب یتوافت یب هاگن مبجعت دوجو اب

یور تشاد فرح نارازه شمخا اب هارمه و هریخ هاگن دوش دراو مه ناماس

متسشن یلدنص

ن؟ ــــ یراد المز یزیچ -

دز صرح هدمآ ولج یمدق

؟ یراد وتالمز راگنا یلو -هن

ی؟ نم؟چــــــ -

!! تر باالســـــ هسیاو بوچ هکاب یکی -

؟؟ -چـــار

دمآ ولج رگید یمدق

ش هرابود هک مدرک تلو یدرک رکف !؟ هشعضو هچ نیا ارچ؟ یگیم هزات -

؟ یدرک عور ــ

خیلا وا رس ار مصرح درک یم یراک تشاد ووا مدوب یکاش ناماس تسد زا

ناشن رد شتراسج شا هتشادن باصعا و ناماس یاهراتفر دوجو اب منک

دو؟ بنـــــ یندوتس تساوخ یم هک یتیکلا م نداد

متفگ هدرشف کلپ یبصع

ـــد؟ ینزب فرح تسرد هشیم ؟ هدش یچ -

درک هراشا نوریب هب هتفرگ یسفن
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رو! خبـــ هنوحبص ایب وشاپ -

تفرگ ارباال شتشگنا

وت هرابرد ینارگن و ویخلا رکف هلصوح زورما ـــی! باسح تسرد منوا -

مرادن هگید ور

هدش هباپ منورد یبوشآ هکنآ اب دوب در ـــ سنوخ هرهچما مدرک شهاگن هریخ

دوب

! تسه مشاداد نیشابن منم نارگن ــن؟ یدینشن ... مرادن اهتشا متفگ -

دیرغ هدرک گنت مشچ

هدش یچ بشید زا نیدرک رکف اراس... تفین رد نم اب متفگ تهب راب رازه -

یراکی ـــــا؟! تسه شاج رس وت ونم تبسن ـــن؟ یدرک طاقـــی نوتمه هک

! تردارب یور وت شموکب نکن

تهل مردارب یرادن ار شتارج " نتفگ واب مهدب ار شباوج هکنآ زا لبق

و رخسمت دشاب هناخزپشآ دراو ناماس منک ارخیلا مصرح مامت " دنکیم

تفگ اضرریما هب ور هنعط

! با ــــــ نج دش مومت تقو -

لا یخیب اضرریما نا؟! ماســـ مه نآ دوب هداد تقو نم اب تبحص یارب وا هب
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دیخرچ شتمس هب شبشید راتفر لثم تسرد شفرح هب تبسن

ــــه؟ یعیبط ترظنب -

درک بجعت نم لثم مه ناماس

-چـــی؟

اذغ یباسح تسرد یلو ! شمکش هب هدنب یم یاچ دقنا ترهاوخ هک نیا -

ش؟ ـــ یربب دیابن پاکچ هی ترظنب ــی؟ نودیمن ــی شردارب هرو؟وت ـــ خیمن

دمآ ولج هدرک مخا ناماس مدرک شهاگن هدرک درگ مشچ

؟ یراد ـــی لکشم -وت

دیاب تفگیم هک دنک یراک هب روبجم ار نم تساوخیم اضرریما سپ بخ

نآ اب مه نآ تساجنیا هچ یارب ؟و تسیک وا مروایب دای اتهب مهد ماجنا

و مراد حیلا هچ دنادب هکنآ نودب ! دبوکیم مردارب یور یوت تفگ هک یتبسن

یهاگ دیاش میخرچب ات خرچب تخادنا یم نم ناج ارهب ناماس شرطاخ هب

نتفرگ یارب هناهب لا بند منادیم هک مردارب روضح رد هن اما مربب باسح وا زا

دیآ یم رب مه شسپ وزا تسوا حلا

متفگ یدرسنوخ اب یخلا یب

! مراد هرآ .. هشیم راد لکشم مدآ ندروخن هنوحبص زور ابهی هگا -

اضرریما هب ور درک یم راتفر ماهرپ لثم و دوب هداتسیا اضرریما و نم نیب

تفگ
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؟ یراد ـی لکشم وگب -حاالوت

تفگ روسج هداد ناکت دییات یانعم ارهب شرس

!! تر ـــ هاوخ ... مراد هرآ -

راد روظنم ـواما حم یدنخبل دشاب اج هباج نامیود ره نیب ناماس هاگن

تفگ

؟؟ هرآ ... مرهاوخ -

!! یرادن ربخ ازیچ یلیخ زا راگنا ؟ مگب تهب یرادن ربخ هگا هرآ... -

ناماس فعض هطقن تعرس نیا هب تسناوت یمن مدرک شهاگن طقف بجعت اب

یوت ار شنتسنادن تساوخ یم دنک هدافتسا نآ زا هاک دشاب هدیمهف ار

؟ دنزب شرس

تفگ یدج درک مخا هرابود ناماس

گبـــو.. -

ناماس هب هتشادرب زیم یور ارزا یاچ ناویل تشاذگ ولج یمدق اضرریما

داد ناشن

اذغ یباسح تسرد یلو هرو؟ خیمــــ یناویل یاچ ات دنچ یزور ینودیم -

زاحلا راب دنچ مدوب اجنیا نم هک یزور دنچ نیا وت هک یروط هروخیمن

ــــه! تفر

تفگ یبصع دیخرچ متمس هب تعرس هب ناماس رس

ــــه؟ گیم تسار -

متخادنا باال هناش یخلا یب متشادن ار ناشمادک چیه هلصوح



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دوب ـــی بصع راشف -

تفگ یراد شک هلبی اضرریما

نک! هفاضا شهب مه هتشادن وشناوت هک یفیعض ندب هتبلا -

تفگ درک یم مهاگن مخا هکاب ردحیلا ناماس

ـــن! ییامرفب امش -

یم مهاگن هریخ هداتسیا مکحم نم هب ور تیدج اب هنیس هب تسد اما وا

تفگ بناجب قح دنک شنوریب تسناوتن مه ناماس راکبلط هاگن درک

وتاب منک رکف هنکیمن هجوت مفرح الًهب صا یتقو یرادن عقوت ـــه؟ یچ -

؟ـهمو!؟ یزادنب شار ـــی نوتیم رشت هی

! میراد قرف مه ووتاب نم -

داد باوج یدنخزوپ اراب ناماس شرغ

زا هک هن شردار بـــ یوت زا یلو هربب باسح نم زا ولوچوک هی دیاش هرآ -

! لبق لثم هدش هرابود یدموا یتقو

توکس #دس_

۳۳۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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مدید ار ناماس کف ندش ضبقنم

ارچ تشاد یمن رب مرس زا تسد ارچ دوب رسدرد لا بند ارچ درک یمن سب ارچ

منک تولخ مدوخ اب متشادن قح

زک شدوخ یارب یا هشوگ وحاالهک دنا هدرک شخیبوت هک مدوب یکدوک هیبش

طقف نم دنهد یم شرازآ هتشاذگن شدوخ حلا هب زاب تسا هدرک

نامه دیوگب یزیچ ناماس هکنآ زا لبق ساوح یب مشاب اهنت یمک متساوخیم

مدروآ نابز ارهب

! مشاب اهنت یمک ماوخ یم طقف نم -

هب متشادرب ار زیم یور ییاچ ناویل دیخرچ متمس هب نامزمه ود ره رس

درک مهاگن مخا و بجعت اب متفرگ اضرریما تمس

!! با نجـــــ امش ملا منیا ... مروخ یمن هگید -

ات مدش رود تعرس هب هداد تبسن وا ارهب تفگ یم ناماس هک یا هملک

ادص دنخزوپ یزوریپ اب ناماس مدینش یلو دشاب هتشادن ندز فرح تصرف

تفگ هدز یراد
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! هدب تنوشن مشندرُب باسح هدلب راگنا نیرفآ -

تشادرب و فرح ردقچ ره مدرک زگ یا هشوگ هتخادنا قاتا لخاد ار مدوخ

زا هک مدمآ مدوخ هب ینامز دش یم رتدب حملا مدرکیم نییاپ ارباالو ناماس

شتشادرب تسه مردارب هک وا رگا دشیمن زاب میاهمشچ شزوس و هیرگ روز

دنکیم رکف هچ دنادب ار هتشذگ رگا اضرریما دشاب نیا نم زا

!! تفگن یچــیز هک اضرریما یه... -

هدش قاتا دراو یک شرهاوخ مدیمهفن یتح مدرک شهاگن هتفرگ ارباال مرس

تسا

! دوب هدیرپ تگنر نوریب یدموا قاتا زا هنارگن طقف نوا -

یباوج ای منزب فرح متسناوتیمن دشیم نییاپ باال میولگ رد زونه ضغب

؟ مروایب نابز هب یزیچ هک منآ زا رتبارخ هک متفگیم هچ مهدب

م؟ ـــــ سرپب یزیچ -هی

هدمآ شیپ تیعضو زا مدرکیم سح مداد همادا شتروص هب ما خیلا هاگن هب

شرسپ دناوتن و دوش دب وا یارب دسرت یم ... دسرت یم شردارب و نم نیب

مداد ناکت سرپب یانعم ارهب مرس دنیبب ار
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؟ تفگ تهب یزیچ اضرریما ... رطاخب تشاداد -

یب رفن ود نآ هک ار یزیچ دوب هدیمهف رتهب وا دسانش یم رتهب ار رگیدکی اهنز

رگیدکی خر ارهب ناشتیکلا م دنتساوخ یم طقف هتشذگ شرانک زا هجوت

دنشکب

تردق مردارب رظن زا دمهفن هک شمناچیپب متسناوت بوخ و مدز فرح

ار ناشیوربآ زاب میاهراک اب تسا نکمم و مرادن ار مدوخ زا ندرک تبقارم

مربب

هدز رد هب یا هبرض ناماس ناشعورش زا لبق هک دمآ یم ییاهادص نوریب زا

تفگ

ـــن!! یاین نوریب -عفالً

زا هک ییاهادص رسو دعب و مدیمهف ار یسک ندش جراخ و ندش لخاد

دمآ یم هناخزپشآ

دروآ یم ار یسک نکمرگبآ ضیوعت یارب دوب هتفگ

متفرگ ار اهر تسد تفرگ هکباال اهادص

ـــه! شتقو االن نیشب -ایب
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ار شتسد هرامش نتفرگ زا لبق متشادرب ار ما یشوگ میتسشن تخت یور

مدرک هاگن شنارگن تروص وهب مدرشف

هدن... تسد زا وشتصرف ماو خــ یم طقف مراد دامتعا وت هب نم نم... -

!! ینزن فرح ــه؟ نوتود ره دوس هب هک یمهفب ییاهزیچ دیاش اهر؟ هشاب

اه؟ هتفر نومتسد زا هونشب وتادص

تفریذپ طقف توکس ورد میدز فرح هک بشید زا داد ناکت ار شرس

مدوخ یور مادم ار شرظتنم هاگن دنکیم لمحت ار یراشف هچ متسنادیم

مدیدیم

وا ارهب مرس مدیبسچ اهر هب متشاذگ مشوگ یور ار یشوگ هتفرگ ار هرامش

مشوگ یوت ساالیر یادص قوب دنچ زا دعب دونشب ار ادص ات مدرک کیدزن

تشاذگ شناهد یور تسد هدش درگ ییاهمشچ اب اهر هک تسشن

... یروبص مناخ -سالم

-سالم...

ـــن؟ یبوخ -

شارب ملد مسرپب ــون یسای حلا متفرگ سامت دیشخبب ... نونمم -

! هدش گنت

دیدنخ یدنلب یادص اب

هد؟ مواـــ رد نوتتلا جخ زا یباسح راب نیرخآ مدرک رکف ...!! اعقاو -

مدز دنخبل مدرک یم راتفر یعیبط دیاب اما مدید ار اهر کشا

ــش! منیبب داوخیم ملد یلو هلب... هکنوا -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دیدنخ مه وا

! هدب تاجن شتسد زا ونم زور دنچ یکی داوخیم ملد منم -

مدرک شهاگن مخا واب متساوخرب شرانک زا برض هب دز قه هک اهر

ـــا؟ جنیا شنیرایب بخ -

یادص دنابسچ یشوگ هب هرابود ار شرس و داتسیا هدز قرب اهر یاهمشچ

دوب دنلب زونه ساالیر هدنخ

!! هشیمن عفال طقف ... امتح ... هشاب -

داد مناکت هتفراو اهر

ار؟ -چــــ

شدعب شسرد هب هبسچب دیاب یزور دنچ هسردم هتفر هتفه ود زا دعب هزات -

ــش!! مرایم ًامتح

ـــن؟؟ یریگ یمن تخس شهب یدایز -

تفگ یمارآ یادص اب دعب درک توکس یا هظحل

ــه! تناما نم تسد نیسای -هن..

داد همادا ساالیر هک درکیم شوگ مخا اب اهر مدرک توکس مه نم

ــی تمحز هی هشیم .. مریگب سامت نوتاهاب متشاد دصق مدوخ .. شتسار -

؟ مدب نوتهب
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متفگ ـد نزن یفرح هک دوب اهر هب مساوح مامت هک ردحیلا مارآ

ـــد! ییامرفب -

ـــه؟ تسرد تسه (..) ناتسرامیب کشزپ نوتردارب نیتفگ -

توکس #دس_

۳۳۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هلب... -

یمـند شماجنا مارب نوشیا ؟ مشاب هتشاد نوتزا یشهاوخ هی منوتیم نم -

؟

متفگ مارآ اما مدوب هدرک بجعت

یمــدا؟ رب نوشزا یراک هچ مگیم نوشهب نم ساالیر یاقآ نییامرفب -

تفگ لمات یمک و نِم نِم اب
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هنیبب وشردام مربب هام نیا رخآ ات مداد لوق نیسای هب هک دینایرج -رد

ــــه؟ تسرد

و دنک ربص هک مدرک شهاوخ و مدوب هتفگ اهر ارهب نیا مه نم دوب هتفگ

و دنادرگرب ار نیسای شدوخ دهد هزاجا در ـــ یگن ارزاساالیر تصرف نیا

رد شراتفر و زاساالیر ردقچ دوب هتفریذپ توکس هتبلا وهآو هصغ وااب

ـــت سیرگ هداد شوگ طقف ووا مدرک فیرعت نیسای تیبرت

هلب... -

تاق مال تقو مارب نوشزا ماوخ یم ! کشزپ هی تاق مال مرب دیاب شرطاخب -

... مرسمه اهر ردپ نارماک مایپ رتکد ...زا ناتسرامیب زا جراخ اما نریگب

؟؟ ننوتیم

اهر دوب هتفگ مدروآ مدای ارهب ماهرپ زور نآ یاهفرح مدرک اهر هب یهاگن

ار نیا ساالیر ینعی تسا هدوب هراسخر مود رسمه هک تسیمان لیهس رتخد

؟ تسیک شقباس رسمه ردپ دنادیمن ؟ تسناد یمن

متفگ هلبیا هجوت یب نم و تفرگ هلصاف نم زا جیگ و هدش تام اهر

نو! ــ ششیپ مرب هتفه نیمه رخآ یارب نیدب طاالع مهب هشیم سپ -

مدیم ـو شربخ نوتهب امتح هشاب -

تفگ ثکم یمک اب
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ـنو؟ تارب مراد مه هگید تمحز -هی

دروآ کیدزن ار شرس هرابود دوب هدش جراخ کوش زا هک اهر

ـــد؟ ییامرفب -

نوتهب االن منوتیمن اهر ردپ شیپ مرب نیسای ندنودرگرب یارب ماوخ یم -

هتسب تَک شردپ هنکمم طقف ... طقف مدرک راکیچ نم... و.. هدش یچ مگب

! هدب لیوحت و نم

مدیرپ شفرح نایم

کـی؟ -هب

دیشک یدنلب هآ

یلپــس... -

ســــاالیر؟ یاقآ -

امش شیپ نیسای زور نوا ماوخ یم هدب... شوگ طقف منک یم شهاوخ -

ماوخ یم شردام شیپ شنیربب ماوخ یم شلا بند متشگنرب هگا هگا.. هشاب

نوتهب وشسردآ .. نارماک اهر طقف هگید سک هن شردام هب شنیرپسب طقف

؟ هشاب .. مدیم

یمن اما دیشکیم سفن تخس هدرک تفچ شا هنیس ارهب شتسد اهر

منک یگدیسر وا هب هدرک توکس متسناوت

.... هکنیا زا لبق نیربیمن نوتدوخ ارچ ساالیر!! یاقآ -

دز داد ًابیرقت درک عطق ار مفرح
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... منوت یمن هش... یمن -

دمآ نییاپ شیادص

اراس زا۵سلا... دعب هنک یمن مهاگن یتح نک... رواب .. منوتیمن مدوخ -

رکف هک شا هداوناخ زا هیسک اهنت شردپ ... نکب وفطل نیا مهب مو!!... ناخــــ

رضاح یتح منکن رکف شردام و اهر ... هنزب فرح ماهاب هشاب رضاح منک

! هنزب مراااد .. هنیبب ونم اال متحا مه شردارب و... ننیبب ونم نشب

... مدینش اهر زا حبص زورما ار ندز راد نیا

مدیسرپ رشت اب متسناد یم هکنیا اب

ـه؟ گم نیدرک راکیچ -

مدرک شیادص دش وطالین هک شتوکس

ساالیر؟ یاقآ -

! مدرک باسح شور نم ـی؟ نزن تافرح ریز یدیم لوق مگب -

مد یمـــ لوق -

هتفرگ ساالیر یادص ادصیب راب نیا اما دوب نتخیر کشا ردحلا هرابود اهر

تفگ یتقو دوب هدنامرد و

شهب وشتناضح شلبق هک نیا اب شردام ..زا مدیدزد و نیسای نم.. نم.. -

.. مدب شق طال ..هک میدوب هدرک قفاوت مه اب شلبق هک نیا ..اب مدوب هدرپس

... رطاخ هب هنکن تیاکش یلو هریگب ور هیرهم هک
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دروخ ار شفرح

.. مدوخ ی هداوناخ رطاخ هب متسنوتن ماپ.. ریز متشاذگ ویچ همه نم نم.. -

... مراد هگن ونومدوخ کچوک ی هداوناخ ور اهر ی هداوناخ .. مدوخ لد

... مدرک شنوغاد

تفگ هرابود دش وطالین هک متوکس

ونیسای هتفیب یقافتا ره هگا .. هشب یروط ...هن؟رگا ینزیمن هک تافرح ریز -

؟ هرآ هگید اهر هب ینوسریم

متفگ عیرس هدرک لوه دمآ یمن باال شسفن رگید هک دوب اهر هب مهاگن

ظفاحادخ ... دیشاب نئمطم مدیم ماجنا متفگ یراک -ره

شلغب درک اررپ قاتا اهر هیرگ دنلب قه قه یادص مدرک عطق هک ار سامت

هدش زاب برض هب رد هک دشن رتشیب هیناث دنچ اما منک شمارآ ات مدرک

تشاذگ قاتا لخاد مدق شرس تشپ طایتحا اب ناماس دش لخاد اضرریما

فرط ود تسد دیشک نوریب مشوغآ ارزا اهر هک دوب ینابصع لبق زا زونه

تفگ درک یم هاگن نم هب مهتم کی لثم هک ردحیلا هتشاذگ شتروص

هـا؟ ناج اهر هدش یچ -

دشکب ارباال شرس درک یعس

کــن؟ ماگن -
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قه هرابود و تشاذگ شتروص یور ار شناتسد هدرک وا هب تشپ اهر اما

دش دنلب شقه

توکس #دس_

۳۳۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

شتآ شیاهمشچ زا درک مک ار شا هلصاف یمدق اب دیخرچ متمس هب اضرریما

تفگ یبصع و راکبلط ینحل اب دیشک یم هنابز

وشلا ح نیا ینوتیم روطچ ؟ تساجک نیسای یگیمن ارچ ؟ یدیم شرازآ ارچ -

؟ ینک توکس و ینیبب

نامسآ ات نیمز دوب هتفر هک بشید زا مدزن مه کلپ یتح مدرک شهاگن طقف

زا هک دریگب نم زا تساوخ یم ار یزیچ هچ ماقتنا منادیمن دوب هدرک رییغت

درکیم هلمح طقف و هتسب ور ار ریشمش حبص

تفگ دوب هداتسیا رد مد مه زونه هک ناماس

! نایم رانک مه اب انوا رو... نیا ایب بانج -
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درک هراشا نم هب ینابصع تفر رد هروک زا ناهگان

ـــو؟ مرهاوخ حاال ینیب یمن ندموا رانک یگیم نیا هب -وت

داتسیا شا هنیس هب هنیس درکیم شهاگن کوکشم دمآ ولج مدق مدق ناماس

دوب رت هناشراهچ و رتدنلب یمک مردارب

یلو... منکن تلا خد نتفگ نوچ تسین طوبرم نم هب نوچ منیب یمن -هن...

تفگ روظنم اب درک گنت ار شنامشچ

یتقو زا یرادیمنرب مرهاوخ رس زا تسد یدموا یتقو زا وت منیب یم یلو -

هک ممهف یم و ینک خیلا وتدوخ هک یسکوب هسیک کی لا بند یدموا

دیاب ... دایب رد تولج داوخب هک تسین بوخ شلا ح دقنا زورما مرهاوخ

یاوخ یمن یمهفیمن وت یلو دمویمن رد دوب مبوخ هگا ینودب و شیسانشب

ایب... سپ ... یمهفب

درک زاب فرط ود ارهب شناتسد

! یشب خیلا نزب سکوب هسیک نم -

داد همادا ناماس اما درک تشم ار شناتسد اضرریما هک مدید

هکنیا اب نزب دروخ مه هنووید وا بشید هک ییاه کتک ییاجب ... هگید نزب -

وتدوخ اجنیا یاوخ یم و یدش رپ هگید اج هی نک لوبق یلو دوب... شقح
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! ینک خیلا

جراخ قاتا وزا دیخرچ هتسب ار شنامشچ تخادنا نییاپ ار شرس زجع اب

دش

دوب تیاضر دنخبل درک یم هقردب شهاگن اراب شنتفر یتقو ناماس دنخبل

توکس رد وا دهد یم رکذت اضرریما ارهب یزیچ راب ره هکنیا زا تیاضر

دوب ناماس اب قح مدشن مردارب راتفر ی هدنمرش رابنیا یلو دشک یم بقع

نم و دنک خیلا نم رس ار دوب یرگید یاج زا هک شتینابصع تساوخ یم وا

! مدر کـــ یمن شومارف ار نیا

**********

( اضر ریما )

یاه فرح ندینش اب مدوب کالهف اهر و مدوخ یفیلکت بال رطاخ هب بشید زا

هب دمآ یمن رب نم زا ندرک ربص زج یراک اما دوب هدش مه رتدب حملا ماهرپ

همه مهدب یبسانم تهج هدیشخب مظن متسناوت یمن مضیقن دضو راکفا

هرذیا متسناوت یمن هک ینامز رد مه نآ دوب هتخیر مه هب روجدب مه اب زیچ

منک مارآ ار مدوخ شندوب سح اب هدش کیدزن اراس هب

زا تسا هتخیر مه ارهب زیچ همه ما یگدنز رد امیس یروآدای منکیم ساسحا

رت هدیچیپ و رتدب زیچ همه هظحل ره مدز فرح شا هرابرد اراس هکاب یبش

دریذپب ار رتشگنا متساوخ هک ینامز و هدرک رییغت شراتفر هرذ هرذ دش
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هب روبجم هکنآ اب دادن حیضوت ی هزاجا یتح دشو رجفنم یشتآ هوک دننام

و حلا نیرتدب اررد زور دنچ یلو مدش کیدزن وا هب هرابود دشو فارتعا

دنچ نآ هرابرد بسانم نامز رد امتح ما هدرک دهع مدوخ اب مدرک رس زور

هک تسین نیا رب ینبم ما هدمآ هاتوک رگا دنادب ات منک تبحص ابوا زور

متشادن ار وا زا رتشیب یرود تقاط طقف ما! هدیشخب

هناخ هب هک ینامز زا هک ما هدرکن ادیپ ار ابوا ندز فرح تصرف اهنت هن اما

اب ریس لد کی یتح ما هتسناوتن هک هتخیر مه هب زیچ همه نانچ میتشگرب

منک هاگن ار وا تحار یخلا

هب هدرک مکحم نآ اررد میاج و شمتفای یتخس هب هک هناخ نیا رد راب ره

شردارب یخزرب نامشچ مااب هتفرگ ارباال مرس مور یمن هک مدنامهف اراس

یعس هکنآ اب تسا هدوب میولگ ندرک هراپ هراپ ی هدامآ هک ما هدش ور هب ور

نآ زا نم اما دهد ناشن شمرن شرهاوخ ربارب رد نم اب شراتفر رد یمدنک

ردقچ ممهفب مناوتیم تسا هلمح ی هدامآ هظحل ره هک یشتآ یوگ ود

ردح مندیشک بقع هک مشکب بقع مناوت یمن یلو دهد یم شرازآ مروضح

ورد اراس نداد تسد زا ینعی تیعضو ندوب هتفشآ دوجو اب رضاح لا

ابوا! ندز فرح و ندید یتح ندش تخس حتلا نیرت  هنانیبشوخ

وهب دیشک یمن بقع ار دوخ ناساس شاک متفگ مدوخ هب اهراب بشید زا

زا رتشیب هک ناماس هناب مدوب فرط ابوا اراس هرابرد رتگرزب ردارب ناونع

ثحب رجو عورش هب موس هلمج و مینک تبحص مه اب میناوت یمن هلمج ود

یریگ ههبج اب اما میراد حلص هب ندیسر رد یعس ود ره هکنیا اب دماجنا یم

رترب عضو راب ره میهد یم ناشن دوخ زا هاگآدوخان اراس رطاخ هب ود ره هک

دوش یم
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توکس #دس_

۳۳۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

رظتنم هظحل ره مدرک ترپ لبم یور ار دوخ مدش جراخ قاتا زا هک ینامز

زا دعب حاال اما اراس ندش اهنت دیما هب مدوب قاتا زا ناماس ای اهر جورخ

دوب اراس تشاذگ الًزاب ماک دشوردار جراخ قاتا زا هک یسک هقیقد دنچ

تفر هناخزپشآ تمس هب هداتفا ریز یرس هکاب

دشن جراخ یسک مهزاب اما متخود مشچ زاب رد نآ هب هقیقد دنچ هرابود

اج هب راثآ ندرک زیمت ردحلا اراس تفگ یم یمدمآ هناخزپشآ زا هک ییادص

اجنیا هب ربخ یب رطاخ هب هک یناماس تلا جخ زا دیابن تسا نامراک زا هدنام

یم رد دوب هدنام اهنت قاتا رد مرهاوخ رانک وحاال دیشک راک نم زا مندمآ

ات بشید راتفر و تاکرح زا متفر قاتا تمس هب هتساوخرب تعرس هب مدمآ

قح هک مدوب ینابصع نانچ مرواین دوخ یور هب مدرک یعس هکنیا اب شنونک

ارزا هدمآ شیپ تصرف متسین رضاح هک تسا هدرک بلس نم زا ارم ملسم

مرواین اج ار شلا وح مهدب تسد
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اهر زج یسک دش درگ میاهمشچ بجعت زا مداتسیا رد هناتسآ رد یتقو اما

دوبن قاتا رد

فرـــت؟ اجک -

-کـــی؟

نا؟ ماســــ -

ی؟؟ ــــ سرپیم نم زا یدوب نوریب وت منودیمن -

رد ردقنآ هک یمندش مرواب وحاال تسا قاتا رد هک متشادن کش یا هرذ یتح

و حلا ندید اب امتح ماو هدشن هجوتم ار شجورخ هک ما هدوب قرغ مراکفا

ما هدرک شلا حشوخ دریگب ار حملا هتسناوت هکنیا زا زاب مزور

یدورو رد هشیش تشپ زا هدیشک بقع ار مرس مدینش هک ار شدنلب یادص

رو نآ هک یسک اب دنلب و دوب ششوگ یور یشوگ متخادنا یهاگن نوریب هب

درکیم اوعد دوب طخ

نم درک مفقوتم یسح اما متفر هناخزپشآ تمس هب بقع بقع مدق دنچ

زا هدید ار اراس یکشاوی مهاوخب هک ما هدرکن ییاطخ مدوبن راتفر نیا مدآ

متفر رد تشپ ات هدرک شهاگن هریخ منک هدافتسا مقح

ناکت نوچ و درک زاب ردار دروخ اج اجنآ مندید زا دش مامت هک شنفلت

هنیس داد هیکت نآ وهب تسب هک ردار دش دراو یتخس هب زاالیرد مدروخن

دوب ما هنیس هب
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نکـــی؟ هدافتسا تصرف زا مدرکیم رکف -

دوش رتهب اتحملا مدرک یم عمج شتروص ارزا زیمآ رخسمت دنخزوپ نیا دیاب

ندرک فاص لوغشم هتفرگ راک هب مه ار متسد اما مدز دنخزوپ مه نم

و هفایق شوخ یدایز وا هک مدرک یم رکف نیا هب مدش شسابل هقی یشیامن

رد وا لثم یسک ندوب دیاش تسین شوپ شوخ هتبلا و لیاتسا شوخ

نامسآ ات نیمز ناساس اب شتوافت تسا نم ندشن هدید لیلد اراس یگدنز

اراس..... هب هیبش رایسب ناساس وربخالف دوب

مدرک فاص ار میادص

اتحاال امتح مدوب یتخاس مزا تنهذ یوت وت هک یفیثک دوجوم نیا نم هگا -

هدرک هدافتسا متشاد اراس اب ییاهنت یوت و دوب مقح هک یدایز یاه  تصرف زا

اب هگید شدعب ...؟! مشاب هتشادن کیچوک تصرف نیا هب یزاین هک مدوب

نییعت فیلکت مارب یتسنوت یمن و دمویمن رب تزا یراک مه تندوب اجنیا

!نــــه؟! ینک

تساوخیم ملد مدش هریخ شیاهمشچ هب ندز کلپ نودب و مدز ار مفرح

یروآ دای اب هدرک شا کالهف منیبب یتساک نیرتکچوک نودب ار شرثا

نیرتکچوک نودب ار شهاگن و تفرگ مشچ اما شمنازوسب اراس اب متیمرحم

مدرگرب سنلا هب هرابود ات مدیخرچ داد مسابل هب دیشخبب کی یتح یفرح

تفگ هک
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اراس مایب منوتیمن بش ًات اال متحا ناروتسر مرب دیاب ... جرک مرب دیاب -

ــه؟ نومیم اجنیا هک ترهاوخ ـــت ساهنت

متشگرب داد یرتشیب تعسو مدنخبل هب دش جراخ شناهد زا هک یفرح ره

متفگ دیکات اب دمهفب ار ما یلا حشوخ هک یروط شیاه مشچ هب هریخ

منو میمــ مه مدوخ -

دز! چپ صرح اب اما مارآ مرس تشپ زا هناخزپشآ هب یهاگن اب

مدای ُیدرکن هدافتسا شزا هک ییاهتصرف ، بلط  تصرف مگب االن هگا -

راا؟ عیبــــ یور پــــ یزادنیم

و میوشن هقی هب تسد ات تسا طاتحم تفگ یم شنحل اما دروخیم صرح

مریگیم هدینشن یتحار ارهب دیوگب هچ ره تسا هدیمهف بشید زا مراتفر زا

مشابن نتفر هب روبجم ات

دنچ دمآ طایح رد ندروخ مه هب مکحم یادص مهدب ار شباوج هکنآ زا لبق

ردح اراس یومع رتخد اهر میدوب یرد هریخ ود ره هک ردحیلا دعب هظحل

دز ناماس هب هنتیا هدش دراو دوب راجفنا هب ور تینابصع زا هک یلا

ومه هقی نیرب تسین هگید ییاج اه! هنووید نیداسیاو هار رس یچ هساو -

اراس...!! تخبدب ـن!؟...هَا.. یریگب

دیدنخ لا یخیب ناماس اما مداد باال وربا هدش درگ میاهمشچ
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و دنلب ـن یه یادص هک دیبوک مه هب مکحم نانچ ردار هدش قاتا دراو اهر

دیرپ نوریب شدوخ هدش دنلب هناخزپشآ زا اراس ی هدیسرت

؟؟ دوب ی -کــــ

دوب هدز باال وناز ریز هکات ییاه  هچاپ اب دوب شتسد هک یبآ گنلش ندید

منک شلغب هتفر شتمس هب دشیم شاک دناشن میاهبل یور دنخبل

تفگیم یرگید یزیچ شا هدیشک یاهبل اما درک مخا ناماس

ـــه؟ یعضو هچ نیا -هعــــه...

تفگ هجوت یب تخادنا شدوخ هب یهاگن

؟ هدش یچ ؟ دوب ی کــــ مگیم -

اب..... منک رکف دوب اهر -

توکس #دس_

۳۳۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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رد ناساس ریوصت دشو دنلب رد گنز یادص هک دوب هدشن مامت شا هلمج

نایامن نفیآ ریوصت باق

!! دموا مهتم -

تذل ناشلا زاح راگنا دوب بیجع ناساس و اهر هرابرد شدنخبل و یلا یخ یب

دربیم

اهر زا یمک تسد دش دراو هک ناساس درک زاب وردار تفر نفیآ تمس هب

تسینابصع وا زا اهر هک تسا نیا مهتم زا ناماس روظنم مدرک رکف تشادن

ی..... لوـــــ

درک عمج ار ناماس دنخبل شنیگمشخ و هتفرگ رگ تروص ندید

هد؟ شــــ یچ -

رد هروک زا هاتوک هلمج کی نیمه اب نانچ ریز هب رس و بدوم هشیمه مدآ نآ

یراکشآ صرح اب تسا هدش سفن لتق بکترم اهر امتح مدرک رکف هک تفر

تفگ

؟ تفر اجک -

تشاذگ شا هناش یور یتسد ناماس

؟ هدش یچ ـــه؟ تچ ... مورآ -
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ناماس هک تفر قاتا تمس هب هدز سپ ار ناماس تسد تفرگن باوج یتقو

دش شهار دس هرابود

ـــــا!! سیاو -

درک ادص ار اراس دایرف اب راب نیا هدز شسپ ناساس اما

ی! ـــــ تنعل نور یبـ ارا!؟....ایب ســــــ -

تفگ یمارآ یادص اب دوب هداتسیا یلبق یاج نامه زونه هک اراس

! منوریب نم -

دش مهرد میاه مخا هاگآدوخان دناخرچ ندرگ شتمس هب برض هب هک ناساس

دیشک راوه هدرک دنت اپ شتمس هب

ـی نک میاق ویچ همه تارب هراد یدوس هچ ؟ ینک یم ور راک نیا یچ هساو -

؟؟

یم هاگن ناساس هب مشخ اب مه وا دوب هدیسرتن اما تفر بقع یمدق اراس

تفرگ ار شیوزاب تشپ زا ناماس درک

هد؟ شــــ یچ ؟ منیبب اسیاو -

دز داد هداد رارق بطاخم ار اراس هرابود انتعا یب ناساس

هن؟ ممهفب رتدوز یتشاذن هرآ...وت هگن یتفگ شهب -وت
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و تشگرب ار شا هتفر بقع مدق تخادنا نیمز یور ار گنلش درسنوخ اراس

تفگ مخا و تراسج اب شیاهمشچ رد هریخ

هک سیلا هُن میراد نک رکف ! یمهفب دیابن یچیه وت هک هشاب نم هب هگا -

! مینک یم ناربج میربخ یب شزا

داد همادا یراکبلط ابحتلا

نو؟ ـــ شتدنوزوس د قناـــــ هک ندیمهف ی ـــرچــــــ تکد یاقآ -حاال

!! ااارا ســــ -

تسرد دشن شفرح ندز عنام مه درک شیادص رشت هکاب ناماس یادص

فرط دناوتیم تینابصع ماگنه شا یتاذ شمارآ دوجو اب اراس مدوب هدیمهف

!! دنُک یکی نیمز اراب شلباقم

هناخزپشآ نیمز ندوب سیخ هب هجوت یب دز سپ ار ناماس روز اب ناساس

درکن رارف دیسرتن مدید راب نیلوا یارب تشادرب زیخ شتمس هب هدش دراو

وا هب ناساس تسد هک تفر بقع بقع هاتوک یاه مدق اب یلو دیشکن غیج

دیسرن

تسد دزواب رمک ارهب شتسد کی تفگ کالهفیا چون تفرن ولج ناماس

موشن دراو مه نم ات درک دس ار مهار رگید

دوب هدرک شا یبصع ردقنا یزیچ هچ دش دنلب هرابود ناساس یادص

؟ هراد ـــی طبر هچ وت هب اهر یگدنز ی؟ ــــ تسه یک یدرک رکف -وت

تفر باالرت شیادص
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؟؟ هدرک جاودزا متسنودیم دیابن ارچ ـــی؟ شراکیچ -وت

هکوش نانچ داد خر عیرس ردقنآ هک یقافتا اما مدروخ اج شفرح زا هکنیا اب

هب ناشنتفرگ یارب هدش هدنک اج زا ناهگان ناماس اب هارمه هک درک ما

مدرب موجه ناشتمس

ره داد یم شله بقع هب هدیبوک ناساس هنیس هب مکحم تسد ود اب اراس

یم غیج هدرک رارکت ار تکرح نیا تدش اب راب کی دز یم دایرف هک یا هلمج

دریگب ار شیاهتسد هدرک شلر تنک درک یم یعس طقف ناساس و دیشک

؟ هراد یطبر هچ وت هب شیگدنز ؟... یشیگدنز یاجک ؟...وت یشراکیچ -وت

چــه؟ وت هب هدرک هک هدرک جاودزا

ناساس ناماس مدوب هدیدن هتخیر مه وهب ینابصع ردقنیا ار اراس لا حب ات

تفگ نم هب ور هدیشک بقع ار

!! شر ـــ یگب -

ود ار مناتسد متفرگ تشپ ارزا اراس درپس نم ارهب وا هکنیا زا هدروخ اج

ناساس تمس وهب دیشک دایرف هرابود هجوت یب اما متشاذگ شیولهپ فرط

درب موجه

هک دوب حیلا هچ وت ینیبب یدوب اجک ــی؟ مهفب ــی؟ نیبب هک یدوب اجک -وت

؟ یراک ـــ بلط حاال

ـــه!؟ گید شربب اراس... و شـــــ تکاس -

ردقنیا شروز یِک رتخد نیا شمدناشک یجورخ تمس هب ناماس فرح هب
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هک یتینابصع و اراس هب توهبم هرهچیا اب ناساس دوب هدش دایز

دنزب سپ ار ناماس درک یم یعس و دوب هریخ دنک شلر تنک تسناوتیمن

را! نکــــ ورب ... مرادن شیراک نک.. ملو ! بقع ورب -

یم هدرک لفق شمکش رود هک مناتسد یور ار شفیرظ و کچوک یاهتسد

دز دایرف هرابود هتشاذگ شمدیشک

ینکیم دوخیب یدوبن هک مر...وت بــــ راذب .. هنووید نک.. ملو -

ینکیم دوخیب هدوب مرگ ترس اجک تسین مولعم هک ...وت یراک ـــ بلط

شرس اقآباال یاوخب ینکیم دوخیب !؟ هشاب ترظتنم طقف نوا یاوخب

ـــی!؟ شاب

ا! ــــــ ضرریما نک شتکاس ن... کـــــ سب -

ی هرهچ و دروآ نابز ارهب ممان دوب راب نیلوا هک ناماس دایرف یادص

رتشیب هظحل وره دیایب نوریب ات دوب ریگرد هکابوا ناساس ی هتخورفارب

کی شمشکب بقع هب هتشاد هگن رت مکحم ار اراس دش ثعاب تفرگیم رگ

هنیس هب تشپ ارزا شرس هتفرگ مکحم ار شناهد یور هدروآ ارباال متسد

... مدنابسچ ما

توکس #دس_

۳۳۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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متسد ریز زا یموهفمان یاه مو موهــــ دشهـــــ عطق هک شدنلب یادص

منک شلر تنک مدرک یعس ششوگ رانک مارآ ندز فرح اب یمدمآ نوریب

ـــه!! تردارب نوا ـــه؟ تچ ــر.. تخد مورآ س.. یهــــ -

میوش ناهنپ شناردارب دید اتزا شمدیشک سنلا راوید تشپ ات روطنامه

مداد شناکت درک یم وقتال دوب مشوغآ رد نم هب تشپ

!! یدروآ ــد ـونب مسفن روخن نوکت دقنا ... شاب مورآ اراس... مورآ -

سفن وا لثم متشاد شهگن مدوخ هب هدیبسچ روطنامه هدز هیکت راوید هب

سپ ار مناتسد ات درک یعس هتشاذگ میاهتسد یور ار شناتسد مدزیم سفن

مدرک رتشیب ار شراشف اما دنزب

ی! شــــ مورآ ات ینومیم رو... خنــــ نوکت -

متسد ریز ار دزیم هک یسفن سفن رطاخ هب شندب دیدش ندش نییاپ باالو

هلصاف نم اتزا درک یم هک یزیر یاهش ارزاتال شندوب بذعم مدرک یم سح

هک ردحیلا دوش مارآ ات متشاد شهگن هنامحر یب اما مدرک یم سح دریگب

دوبن ف ـــ صو لباق مدوخ نونکا ش ـــــ مارآ

مدوب زور دنچ نیا یاهراشف هیل ختـــ ردحلا اعقاو شندیشک شوغآ ابهب
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ار شندرگ هدرب نییاپ ار مرس مدرک شسح مدوجو مامت اب هتسب ار میاهمشچ

مدیشک وب

، مدوب هتساوخ رت لماک شاک میوگب رتهب ای دوب هتساوخ یرگید زیچ شاک

منک شلغب هدوسآ و دخرچب دشیم شاک

حلا نیا رد دیاش ات دبسچب نم هب رتشیب ات مدرک رت عمج ار میاهتسد یمک

زور هس زا دعب مدرکن تصرف هک یگنت لد دشاب نم لد هب شساوح مه یمک

ناماس وهایه نیا رد هک بوخ هچ منکب شیارب یراک ناماس روضح رطاخب

م یاهراتفر نیا لا حب یرکف دیاب یلو ار... ناساس هن پســدر نم ارهب وا

منامب رود نیا زا شیب اراس زا مناوتیمن نم منکب ناماس ی هناکلا

تالش ناساس ندرک مارآ یارب دمآ یم هناخزپشآ زا ناماس ندز فرح یادص

! دوش لسوتم روز هب نم لثم تسناوت یمن هک وا درک یم

هدش سیخ یاه باروج واب تعرس هب هک ناساس دوبن قفوم مه زاب اما

ــمد یشک بقع ار اراس تعرس هب مه نم دیرپ نوریب هناخزپشآ زا نم لثم

نا!! ـــــ ساس ن... ــــ کربص -

هب شتسد دروخرب ضحم هب دوش شهار دس فرح اب تسناوتن مه ناماس

دز دایرف دیشک بقع هتفرگ ار شیوزاب قاتا رد هریگتسد

ت!! ــــ ساجنوا اضرریما رهاوخ ـــم... گیم اسیاو -

دز داد هدیبوک ناماس هنیس هب مکحم مشخ اب

... نور یبــــ دایب وگب -
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مدیمهف شنت ندرک وب زا یتح هک هدش مارآ و بذعم یاراس شتکرح اب

مدرکیم رکف هک ام هب یهاگن اب ناماس داتفا قتال هب مشوغآ رد هرابود دیزرل

ار ناساس اراس ات تفرگ رارق ناساس یوربور هدنادرگربور طقف دنک مخا

درک لر تنک ار وا ناوت یمن تسینابصع یتقو دننادیم همه راگنا دنیبن

ـــم ینزیم فرح یدش مورآ .. نیشب ورب مه ..وت رادشهگن -

د ـــــ یبوک رد هب دگل اب ناماس فرح هب هجوت یب

... نور یبـــــ -ایب

دنام هفصن شفرح اما دیشک دایرف ناماس

ـ....... تکد یتم انسال شاب هتشاد رو عشــــ -

یرپـ نوریب دوب نیگمشخ ناساس لثم هک اهر هدش زاب رد هک دیشکن هیناث هب

د

چــه؟..هب وت ...هب تفگ یچ اراس یدینشن ـــی؟ گیم یچ ـــه... یچ -هــا..

؟ هراد ـــی طبر هچ وت

ناماس دایرف هک دیشک بقع ار دوخ هتفگ یهــین تفر هکباال ناساس تسد

دش دنلب زاب

نا...! ساـــ ســ -

کی زا اراس واو دش لش هدارا یب مناتسد دز شکشخ مشوغآ رد اراس
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لثم مه تینابصع رد هک تسین بیجع مارآ تیاهن یب ود وره دنا هداوناخ

ما هدز تریح تسد نآ دروخرب زا ادص نآ هک تشذگن یا هظحل دنشاب مه

درک

نوریب مناتسد نیب زا اراس یک مدیمهفن ال صا مدنام میور هب ور ریوصت خیم

ناساس مکحم هداتفا شناج هب شناتسد اب هرابود و دیسر اهنآ هب یک تفر

د ـــــ یشک ـغ یج هداد له ار

در مانــــ نوریب ورب نم ی هنوخ ..زا نور یبـــ ورب -

مخ تدش و اراس تروص هب شدروخرب یادص زا هک یتسد نآ یِک؟...یِک

تسوپ و کچوک تروص هب هدوب نیگنس ردقچ دیمهف دش یم شرس ندش

مه ینابصع راگنا یتح دوب هدز مکشخ میاج رد درک دروخرب شفیطل

شـــد؟ هچ ... مدشن

؟؟وحاالاب تسشن اراس تروص یور شتسد هک دوب ناساس اعقاو

شا هدش هراپ وبل هدش خرس تروص هب نامیشپ و هتفرگ مغ ییاهمشچ

یمدنک هاگن

هدنام اوه رد تسد ندیسر زا لبق هدش جراخ کوش زا هیقب زا رتدوز ناماس

-ایب درشف ششوغآ رد هدیشک بقع ار وا اراس تروص هب ناساس نامیشپ و

... مزیزع اجنیا

دیرغ یتقو دوب هریخ ناساس هب مشخ اب

یروجنیا ؟ ینکیم تسرد ویچ همه یروطنیا ؟... هنووید یدر ـک یطلغ هچ -
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منک؟ دامتعا تهب یروجنیا منک؟ تلا خد نم تسین المز

داد همادا نم هبور

؟! شیتفرگ یروجنیا -

رد تمس هب هدیبوک ناساس یوزاب هب مکحم تسد اب شیومع رتخد اهر

داد شله

!؟ یدوب هک ینوتسربق نومه ـو شمگ -

ااا!! -هرــــ

مرس رد هدش تبث ریوصت نم..زا دایرف یادص نم.. دوب.. نم یادص

تو هبمـــ یاهمشچ نآ طقف دش جراخ هنیسما زا روطچ مدیمهفن مه مدوخ

هدزدنا تریح هک دنتفگ یم دندرک یم مهاگن هک

هک مدمآ مدوخ هب یتقو مدش کیدزن ناساس هب نیگنس ییاه مدق و مشخاب

اوه رد ناماس دایرف اب متسد و شمدوب هدنابسچ راوید هب هتفرگ ار شا هقی

دوب هدش کشخ

توکس #دس_

۳۳۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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یم دراو اهنآ هب هک یراشف وزا هدش ضبقنم المت ضع تینابصع و مشخ زا

رد دناوت یمن یسک متسناد یم مدزیم سفن سفن دوب هداتفا شزرل هب مدرک

شرس هتسب ار شنامشچ هک تسناد یم مه شدوخ دوش  معنام رضاح حلا

دوب شتروص هب متسد دروخرب رظتنم هتفرگ ارباال

!! یدر کـــ مک وشنادجو باذع شینزب هگا ... همردارب نوچ نک..هن شلو -

هب مارآ هدرک شیاهر شا  همادا واب درک مک ار المت ضع ضابقنا ناماس فرح

شمدیبوک راوید

!؟ هدرک راکیچ همهفب دیاش .. هشاب شهارمه حاالحاالاه دیاب هک -ردحیلا

ی؟؟ کابــــ منوا

هیکت راوید هب اجنامه تسب مشچ ریز هب رس هداتفا ییاه هناش اب ناساس

دروخ یمن ناکت هدز

بقع یمدق دوب هداتفا درد هب مه تشپ یاه سفن تدش و صرح زا هنیسما

نوریب ناماس شوغآ زا مدرک یعس ناشیاه هاگن هب هجوت یب متشاذگ

منیبب ار شتروص ات شمشکب
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ـــت!! منیبب اراس... -

رس هاگیاج هک ناماس هنیس هب هریخ هدرک زاب ار شنامشچ ناساس مفرح اب

یم ملد هک ردقنآ مدوب ینابصع شتسد زا تفرگ هلصاف راوید زا دوب اراس

یندرک کمک هچ نیا منزب دایرف هک ردقنآ دنامن شیارب تروص تساوخ

تینابصع رد موش شهاگن رد هتسشن ینارگن رکنم متسناوت یمن اما ؟؟؟ دوب

دوب باذع رد شرطاخ هب همه زا رتشیب شدوخ هک دوب هدرک یراک

دوجو اب ناماس منادرگ شرب متساوخ تفرگ هلصاف ناماس زا هک اراس

کی درکن مه هاگن یتح ناممادک چیه هب اراس اما درکن یضارتعا شمخا

دوب هدش کشخ بشید زا هک شبل ی هشوگ دوب هدش زمرق شتروص فرط

سمتلم یادص و تفر رد تمس هب مارآ یاه مدق اب دوب ینوخ و هدش هراپ

تشاذگ رس تشپ هجوت یب ار ناساس

ناج... اراس -

تفگ نوریب هب شرس ی هراشا اب درک زاب ردار

ــه!! مه .. نیرب -

اهر رس تشپ تکاس تدم مامت و دوب هدروخ اج شفرح زا هک مرهاوخ اهر

تفگ نارگن و هدیسرت دوب هداتسیا شیومع رتخد

! مریمن نم -

تفگ دنک هاگن ناممادک چیه هب هکنیا نودب وزاب دناخرچ رس شتمس هب

تـــو!! زجب -
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دمآ و تفر اجنیا هک یزور زا هک تفر یقاتا تمس هب مارآ ییاه مدق اب

دوب هتسب شرد هشیمه و دوش نآ دراو شدوخ ای یسک مدیدن زگره متشاد

رد نتسب و ندش لخاد زا دعب درک زاب ردار هدیشک نوریب شبیج زا یدیلک

مدینش ار شندش لفق یادص

رد هک ...وا تخیر مه ارهب زیچ همه ناساس اما مدش ، موش مارآ مدوب هدمآ

طقف و دنک یم مکمک دوب هتفگ بشید هک وا دوب نم رتزا ناریو هظحل نیا

رانک ناماس اب دوب هتفگ هک وا دربب شیپ ار زیچ همه مارآ ات منک ـر بص دیاب

!! منک شا یضار رت تحار ات ایب

ل

*********

( اراس )

هتشادن رب مرس زا تسد زونه زور دنچ زا دعب هک یراکفا راشف روز زا مرس

رد متسد زا ما هدروخ زور ود نیا رد هک ینکسُم دادعت دوب ندیکرت هب ور دوب

هدشن تکاس مرس درد اما تسا هتفر

ممشچ شیپ ناساس ی هدش دوبک هرهچ زا یریوصت مدنب یم مشچ راب ره

سح ار شزوس زور دنچ زا دعب زونه دزوس یم متروص و دوش یم رهاظ

یناساس ؟ دوب ناساس اعقاو دوش یمن مارآ مراد هنیسما رد هک یدرد منک یم

مامت ات مراپسب وا ارهب زیچ همه تفگ هک یناساس ؟ دزیم فرح روز هب هک

متواصق زیچ چیه نتسناد زا لبق مه زور دوب...نآ شمود ی هعفد اما دوش
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درک.....

یقاتا متفرن نوریب قاتا زا دندشن جراخ هناخما زا همه هک ینامز ات زور نآ

یارب یقاتا دوب هدرک شا هدامآ متقو ندرک رپ یارب مردپ لوا زور زا هک

رد ما یرنه یاهراک مامت .... هداعلا قوف یا هجیتن اب بسچلد یندنارذگ تقو

زا مادک چیه هک ییاه همسجم تسشن رمث هب ما ییاهنت نامز و قاتا نیا

دنسریم رظنب کحضم و هناقمحا یتح چیه دنتسین هک یرنه اهر رظن

دنا هدنام هراک همین زونه اهنآ زا ییاتدنچ هک ییاهولبات

هک تفر یمن راک هب ملد و تسد و مدرک زک یا هشوگ طقف تدم مامت هکنیا اب

ـــم تسشن اجنامه یلو داد یمن ار شا هزاجا مندب شزرل مه تفر یم رگا

یتح همه نتفر زا اهر هک ینامز ات مدنام متخیرن کشا یا هرطق یتح

هک یتقو ات مدیخرچ یم هناخ رد جیگ ود ره بش ات داد ربخ شردارب

ردام هب هک یناساس و شا  یردپ هناخ هب اهر ندناسر وزا تشگرب ناماس

مهب تقو ار ناساس دوب ناماس اب قح تفگ دنک شمارآ ات دوب هدرپس

هرابرد نم اب مه یتعاس درک مارآ دش یمن ردام شوغآ هب زج شا یگتخیر

تسا هدوبن دعاسم شلا ح منادب تساوخیم دز فرح شهابتشا و ناساس

دش ما یهجوت یب هجوتم یتقو دشن تبث منهذ رد شا هملک کی یتح اما

تفر نوریب قاتا زا هدرک میاهر

و اهر طخ فرط نآ هک ردحیلا ما یشوگ گنز یادص اهراب زور دنچ نیا رد

هلصوح یتح ناشمتشاذگ باوج یب راب ره اما ما هدینش ار دنا هدوب ناساس

ملد مدرکیم شا کالهف مهاگن و توکس اب رابره و متشادن مه ار ناماس
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هتفرگ سامت اهراب زور ود نیا رد تفگ اهر هک مه ار اضرریما ندید یتح

تساوخ یمن ار تسا

ناماس متکرح راگنا مدرب هانپ مراک قاتا هب شندنام رود یارب دمآ هک رابره

تفریم شیاهراک غارس هدرک کرت ار ما هناخ رتشیب هک دوب هدرک یضار ار

توکس #دس_

۳۳۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یلیماف مان دنک... یروبص تسناوت یمن رگید ملد ... تساوخ یم نایاپ ملد

مامت تساوخ یم ملد ... مشاب نآ لثم دیاب تفگ و درک باختنا مردپ هک

یگرمزور التو کشم واب دنک یگدنز رگید مدرم لثم تساوخیم ملد دوش...

دوشن ناهنپ ومغ سرت زا یجنُک اما دوش ریگرد

دوخ ورد مومغم ار اهر متشادرب زیم یور ارزا مرس هدیشک یزوسناج هآ

مدید میوربور هتسشن هتفر ورف

؟ مرایب هویم ای مزیرب ییاچ تارب -

زا متسناوت یمن رگید و هدمآ شیپ هک یقافتا زا هک متسناد یم اما دز دنخبل
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ا سرسای یارب یتاق مال رارق تقو و دنک تبحص شردپ اتاب مهاوخب ناساس

تسا تحاران ردقچ دریگب الیر

؟ مینزب فرح ... مودک چیه -

ــم ینزب -

عورش مدوخ وا زا لبق و مدرک لوبق سپ دیوگب دهاوخ یم هچ متسناد یم

مدرک

!! داوخن وناساس کمک هگ یدـــ اهر..هک..هک مدرک یرکف هی نم -

دیشک ولج ار شدوخ یمک قاتشم

ی؟ -چــــ

اما تسین یتحار راک شندرک یضار هک متسناد یم مدش هریخ شنامشچ هب

هار نیا مرظن هب مه دوب شیاجرس لبق لثم ناساس مااب هطبار رگا یتح

دوب یرتهب

و مریگب سامت رسای اقآ اب بشما دیاب نم تسا هتفه رخآ ادرف هک ینودیم -

هب یلو ــی... لو منک روج رارق ماوخب مرادن تقو هگید مدب ربخ وشنامز

ــم!! ینکب رتهب راک هی مینوتیم شاج

تسا هدیسرت یمک هک ممهفب متسناوت یم شجیگ هاگن زا

یر! بـــ تدوخ هک هنیا هک... هنیا راک نیرتهب مرظنب ... مرظنب -

ی؟؟ -چــــ

یور تشپ زا یلدنص هک تساوخرب شیاج وزا تفگ یدنلب یادص نانچ اب
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دنیشنب هرابود مدرک کمک هدرب ولج ار مناتسد مداتسیا مه نم داتفا نیمز

مدرک اررپ شرانک یلدنص

ی؟؟ نکــــ یم یروجنیا ارچ ؟ متفگ یچ هگم ... مورآ یه.. -

دشاب هدیود ار وطالین ریسم راگنا دیشکیم سفن دنت دنت

اب..... مرب مشاپ نم یگیم -وت

س.... یهـــــ -

دادیم شوگ مفرح اتهب دشیم مارآ دیاب

ـــه... ئوت یگدنز نیا نک رکف طقف مشدعب نک شوگ طقف گنـــو... یچیه -

هب سک چیه و!!... تـــــ قباس رسمه مدآ نوا بخ... ـه...و ئوت هچب نیسای

.. یرب وت هک هنیا شتسرد ــه!!..... نک لح ولکشم نیا هنوت یمن تدوخ زج

هدرک رکف نوچ یلو... تردپ ات هنزب فرح تدوخ اب هرت تحار منوا ًاملسم

ادیپ شارب وتردپ هتساوخ تغارس دایب هتسنوت یمن و ینک لوبق وت هلا حم

ط دشیچ هک یدیمهفن ال صا هگیم تدوخ نک... رکف بوخ ناج... اهر منک...

تیاکش یدادن هزاجا سلا همه نیا یتح یدرک لوبق وتفگ رسای هک الیق

نوا ، نوا هک هدوب نیسای هرطاخ هب طقف هک وگن درک... شادیپ هشب ات ننک

...وت همهفب وشردپ نتفرگ هدوبن رارق و هدوب شلا س ود هزات عقوم

راد هقباس یتساوخ یمن هک هتسرد ... دایب رسای اقآ رس بالیی یتساوخیمن

و حلا نیا هب هک یداد تقو شهب و یدرک ربص دقنا حاالهک یلو هشب مه

ورب تدوخ بخ هدرگیمرب هراد نادجو باذع راشف زا شدوخ و هداتفا زور

زا رازب ... دایب رانک تدوخ اب رازب ... هنزب فرح تدوخ اب رازب ... شغارس

تهب ور هچب شدوخ هدب... حیضوت دوخ هنک...هب یهاوخ ترذعم تدوخ

هدب...هــــا؟؟
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م.... ـــــ سرتیم -

نم.... یلو هدوب یروجچ نوتیگدنز منودیمن هیبوخ مدآ نوا ی؟ -زاچــــ

ش... ــــ مشُکب -

مدیسرپ بجعت اب

-چـــی؟؟

تفگ ینازرل یادص اب درک مهاگن رابنیا

چبـــ ولج .. شمنزب مچب ولج مسرتیم ... مراد هگن ومدوخ منوتن مسرت یم -

هاگن اراس... متسین مدآ نم ... مسرت یم منک... شراک ان منزب مسرتیم م....

یلو ... تشادن وشتقایل نوا ننک...هک تیاکش متشاذن نکن هاگن ممورآ نکن

ــو..... مچب نوا ـش.. یدرمان نیا رطاخب هسرب شهب متسد هگا

مدز دنخبل

... ًارمع هسریمن مدید نم هک یمدآ نوا هب تروز ... ینوتیمن سرتن -

تسا دب شلا ح مدیمهف یم هکنیا دزاب دنخبل مه وا شدب حلا نآ نایم

رییغت ار شراتفر شرانک ماهرپ ندوب دوب اضرریما اب قح ممهفن درکیم یعس

تسا هدش وا هب هیبش هداد

نکـــی؟ یم راکیچ -وت

مدیسرپ بجعت اب

-مـــن؟؟

یداتسرف ونم ماباب یاجب .. یتخانش یم ونم همهفب هک یش یم عیاض هرآ... -
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رار!! ــــ قرس

توکس #دس_

۳۴۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

متخادنا باال هناش

مو؟ ...هــــ همهفب شلوا نیمه رازب مریم ول هک هرخ باال تسین مهم -

مدیسرپ شهاگن هب هریخ و مارآ

یر؟ یمـــ -حاال

تفرگ ار مناتسد

یمــیا؟ ماهاب -

مداد ناکت ار مرس

ی!! نزبــــ ورسای اقآ ینوتب هک منوخرچب مربب ونیسای شدعب دیاب هرآ.. -
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تفریذپ مراظتنا زا رتدوز تفگ یم مساسحا میدیدنخ ود ره هلمجما مامتا اب

تساوخ یم ًاعقاو ای دوب ـــن یسای ندید قایتشا شلیلد دنیبب ار اتوا

ـــد؟ سرب ار ساالیر باسح

شهاگن ندید زجب نم هک دوب هدرک توکس بوخ ردقنآ هک دوب ردام کی وا

اررد شدرد هدیمهفن ار شمغ زگره شردارب یارب شردام ِیردام هب

ما!! هدیدن شیاهمشچ

هو؟ یمـــ ای ییاچ وگب -حاال

نآ رد یهاتوک رود هکنیا زا دعب هدرک دیزرل شتسد رد هک یشوگ هب یهاگن

تفگ دوب هدش راد شکـــــ یدایز اما دزیم جیگ زونه هک یدنخبل دزاب

ـــت! تنیبب داوخیم نوریب ایب متَنول نوا ...زا یناویل منوا ییاچ -

ی؟ -چـــــ

تفگ هتفرگ متمس ارهب یشوگ ووا مدیسرپ ییاچ نتخیر ردحلا

زا راگنا ید یمن وشاکمایپ اهو نفلت باوج هزور دنچ هگیم مشاداد -اقآ

ید! یدـــ هشب نئمطم مدب نوشن تهب نم تفگ ونیا تسا کالهف تتسد

مدناوخ ار کمایپ هدش هریخ شا یشوگ هحفص وهب مدناخرچ ار مرس

دقنا ... اجنوا مایم مراد ... داوخیم وتایناویل یاچ نوا زا یکی 《سالم.ملد

ایب تنول نوا ملد...زا هب هنومب تادص ندینش ترسح زاب راذن ! وشن میاق
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《 هدش گنت تارب ملد تفرعم یب نوریب

متسناد یمن مداد باال وربا ...اما دیزرل متسد رد یروق هتخیر ورف یره ملد

تسیچ دنکیم مهاگن هریخ روطنیا اهر یتقو مه نآ تسرد دروخرب

تنطیش اب هدیشک بقع ار نآ هک مدوب یشوگ هحفص هب هریخ روطنامه

تفگ

یم تیذا ومشاداد یلیخ ـــا تسین مساوح نکن رکف .. هتقاتا نوا شروظنم -

نوجاباب .. تتنیبن یتفررد شتسد زا هدموا راب ره زور دنچ نیا ــی!وت نک

کنـــن! بآ وشلد دقنا دایمن شوخ ار ادخ هراد لد منوا

یزاب زاب مبلق و دشیم رپوخیلا ما هنیس مدوب ندش بآ ردحلا مرش زا

دوب نداد همادا و ندز فرح ردحلا تحار وا اما دوب هتفرگ شا

الهب صا هنک.. هاگن هنکیم هاگن وت هب هک یروطنیا یسک هب مدیدن مرمع -وت

هش! یمـــ هگید مدآ هی یتسه وت یتقو یلو درکیمن هاگن یسک

تفگ هرابود هدیدنخ دنلب یادص اب

هد! شــــ قشاع مشاداد ناجـــم.. -

ندرک تاعارم دننادیمن مه مادک چیه ارچ دندوب وا فرط اهر ود ره ارچ

متفگ ینابصع اما تلا جخ زا هتفرگ رگ تروص ـــت؟اب سیچ
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یمـیر؟ یراد یتفرگ وشزاگ هرسی شکب تلا جخ -هرــــا!...

مگب ـی... مهفن هب منزب ومدوخ وت لثم منم یاوخیم ؟ مگیم غورد ـه؟ یچ -

یچ هگید هئولبات بخ.. هراد تتسود هک!! هشیمن ؟ هبوخ هنک یم هابتشا هن

ـش رود هنوتیمن ــت... تنیبن هنوتیمن هنک.. تلو هنوتیمن ـم؟ شاداد هنک راک

ه..

ـــا!! -هر

اب دنک هچ ادخ میوگب یا دوب رتدب رتو هظح مال یب اهر نآ زا وا درواین مک

تسا هتخادنا نم ناج هب حلا نیا اراب اهنیا وا ـما!هک هرپ نآ

تفگ یدج منامشچ رد هریخ

و ندرک ادیپ رطاخ هب طقف مدنومن اجنیا .. منکیمن لو نم نیبب ؟؟ منو -ـج

یلکش نیا مر مـع ...وت اضرریما هب هسریم مندنوم اجنیا رس !!هی مچب ندید

اهربا ور راگنا ... تسگید یکی راگنا ال ؟صا ازور نیا لثم .. شمدوب هدیدن

ـــو ماوه شرمع همه اضرریما .. هنکیم یگدنز هراد راگنا هزات .. هریم هار

نوا نم دیمهف یتقو یتح هداد ماجنا مارب متساوخ یم یراک ره هتشاد

..... وغورد

درک ثکم یا هظحل

مزادنیمن نیمز وشور هتساوخ نم زا راک هی -حاالهک

داد همادا نم تروص هب هریخ درک یثکم

هتساوخ ! میقتسم هن اما منزب ـو تخم هتساوخ ملگ رهاوخ ـه؟هرآ یچ -

ات ینک رکف شداهنشیپ هب شیسانشب ــش، ینیبب ینک لوبق منک یراک



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ـت... سین تندرک تیذا شدصق تداو ـخ یم اعقاو یمهفب تدوخ

رتشیب هچ ره مونشب رتشیب متساوخیمن اما متسنادیم مدوخ رگید ار نیا

نیا و درک یم ریگرد رتشیب ار مساسحا دش یم رتشیب مبلق شزرل تفگ یم

متفگ رشت واب دنلب متساوخ یم هک دوبن یزیچ

ـــا.. هر نک سب -

دز داد مه وا

ینک یم رارف شزا ارچ ... هشچ نم شاداد هگم منک سب ارچ ماو... ــــ خیمن -

؟

داد همادا هدرک هاگن فارطا هب جیگ

یراک نیچمه دیاب ارچ هخآ ... مدرک رکف مدرکن رواب تفگ هک شلوا ... شلوا -

ینک یم وراکنیا ارچ وگب...چـار؟ حاالوت مدید مدوخ ات مدرکن رواب ... ینکب

وشتسد فک هتفرگ هک یبلق هک هدرک راکیچ ؟ هنکیم تتیذا مشاداد ؟

؟ هیبوخ مدآ نک رواب نک.. رواب .. ینز یم شسپ و ینیبیمن ؟ ینیبیمن

متفگ یفیعض یادص اب متسب ار میاهمشچ

منود یم -

دروآ یمارآ راشف هتفرگ ار متسد داتسیا مرانک

ال سان اباب هدب.. نوشن وشدوخ راذب ! ورن رد دقنا .. هنکب وشراک راذب سپ -
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شــهد! قشاع طقف ... هدرکن هک هانگ ؟! نیمرحم اتود امش یتما

داد همادا یسنجدب دنخبل اب

ومدآ نید و لد دایم یکی وهی تسین مدآ دوخ تسد ینودیم هک منوا -

یوت حاال هدوب تخس و تفس هشیمه دقنا هک اضرریما سناش !زا هربیم

! نکن شریپ شروت هب یدروخ متخس و تفس

توکس #دس_

۳۴۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ندرک رود یارب تسناوت یم اهر دیاش منزب یفرح ات متفرگ ارباال مرس

ـدر! کیم رگا هتبلا دنک مکمک شردارب

نم... -

نفیآ هک مروایب نابز ارهب مشهاوخ ات مدوب هدرکن ادیپ یتسرد هلمج زونه

قرف حملا اهزور نیا ارچ تخیر ورف مبلق اهر فرح واب دمآرد ادص هب

مرازآ هک هداتفا مناج هب یشخب تذل گنگ سح ندیسرت یاجب ارچ دنکیم

!! مراد تسود ار ونآ دهد یم
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ـه... شدوخ -

تفگ تفر یم نفیآ تمس هب هک روطنامه

هراسخر لگ هتسد هشب تتفوک ادا!! یمــــ یتبرض هچ وت رطاخ هب نیبب -

! وناب

تفر قاتا تمس هب هدرک زاب ردار

... مشب هدامآ مرب نم -

حاالاب اما دوب بوخ حملا شیپ هقیقد دنچ ات متشادرب روز هب مدق دنچ

قرع میاهتسد دیرپ یم نییاپ باالو متسد فک راگنا مبلق اهر یاه فرح

ریز هب نوخ موجه دش غاد مرس دش زاب هک یدورو رد دیزرلیم یلو هدرک

شتروص یور ِدنخبل دروخ نم هب هک شمشچ مدرک سح ار متروص تسوپ

شیاهمشچ مدرک یم ساسحا دمآ ولج مارآ و هاتوک یاهمدق دشاب رت نهپ

دیشخرد یم راگنا تسیرگید روط

هک یا هوهق راولش و تک و دیفس ینهاریپ مدرک تقد شرهاظ هب رایتخا یب

شدوخ هب ردقنیا هک تفریم اجک دوب هتسشن شنت هب یباسح دوب شنت

ارچ سپ مــن؟؟ ندید یارب طقف دوب ندمآ اجنیا رطاخب طقف دوب هدیسر

؟! مدنیبب یرگید روج وا متساوخ یمن نم

دیسر هک ما یمدق کی هب مدرک سح شدورو ضحم ارهب شنلکدا خلت یوب

درک زارد ار شتسد حضاو یتنطیش اب

-سالم....
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تشپ ار مناتسد منک زارد ار متسد متسناوتن اما متخادنا شتسد هب یهاگن

مداد ار شباوج ریز هب رس و هدرک تفچ مرس

-سالم...

دیدنخ مارآ

مرتشیب دیاش نوریب یدموا تنول زا یدش نک شوگ فرح مدرک رکف -

! یریگب ملیوحت

داد متاجن شراد نزو هاگن زا اهر یادص

؟ یدیم وتچیئوس .. شاااداد -سالم

جکـــــا؟! -سالم...

چیئوس هدرب ورف وا راولش بیج اررد شتسد دمآ ولج شلا وس هب هجوت یب

دیشک نوریب ار

ودات ایکیدزن نیمه مریم یدرواین سابل مارب هزور هس ود هک !وت هگید هدب -

مایب مرخب هکیت

داد ناکت اوه اررد چیئوس تفریم رد تمس هب هک روطنامه

هچب یلو ... طقف دوز نیراد یراک ـــا..ره مایم هگید تعاس ود شرپ هنوخ -

! نیشاب یبوخ یاه

-هرــــا!!!

دش جراخ رد وزا دیدنخ هداد یکمشچ اراب شردارب دنلب یادص باوج

هب ردارب دهاوخیم دوبن ناماس حاالهک دیوگب تسناوت یمن نیا رتزا حضاو
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زا اهنت مناوتن ات مشاب هتسب تسد نم و دشاب تحار شا هدش قشاع وا لوق

منک رارف شتسد

شندوب رود هتفه کی هب کیدزن موش رود ات مدیخرچ هناخزپشآ تمس هب

! ناجیه ای دوب سرت زا مبلق دنت شپت دوب هدنادرگ مرب لوا یاهزور هب راگنا

... تساوخ یم قیمع سفن ملد ارچ دوب هدش ممرگ ارچ

شتک مدوب نتخیر یاچ ردحلا هک زاگ رانک دمآ مرس تشپ هک مدش هجوتم

یمک دمآ متمس هب شدوخ اما تخادنا یلدنص یتشپ یور هدروآ اررد

متفرگ شتمس ارهب ناویل هدیشک بقع ار مدوخ

ـن! ییامرفب -

اجنامه ار.. مرگید تسد جنرآ رگید تسد واب تفرگ ار ناویل تسد کی اب

هس نآ دنکیم سح ار مزور و حلا مدیمهف یم مورن رت بقع ات تشاد مهگن

مدوب هتخانش بوخ وا نم الف خرب دوب هدش نم فعض هطقن هام

دروخ یم خرچ متروص رد ردقنیا شهاگن ارچ تشاذگ زیم یور ار ناویل

متسناوتن دوش یم نییاپ باالو شیاهمشچ بترم مدرک یم سح ارچ

مدیسرپ مارآ مشاب راددوخ

؟ هدش .. یزیچ -

تفگ لا یخیب اما داد همادا شرادانعم ندرک هاگن هب

؟ هگم روطچ -هن..

ار مرگید جنرآ مه شرگید تسد هکاب مورب بقع متساوخ مدرک یزیر مخا

تفرگ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

؟ هدش یزیچ ینک یم رکف ارچ ! یتفگن -

؟اب دیوگب ات مسرپب نم تساوخیم دنک یم ناهنپ ار یزیچ تفگیم مسح

متفگ دیدرت

؟ هدش یروط !؟ نینک یم هاگن یروج منک..هی یم سح .. هخآ -

... مارآ دیدنخ

؟ یدیمهف یمن وت مدرکیم هاگن یروطنیا هشیمه نم -

متفگ ددرم مندوب بذعم دوجو دشاب یمن رتورپ مدادیمن ار شباوج

؟ مدیمهف ..االن روطچ سپ -

تفگ میاهمشچ هب هریخ

ندش صیرح حاال تمنیبب یتشاذن یرامخ وت میتشاذگ زور دنچ زاب نوچ -

! یمهفیم ومامشچ

رس ًاراچان منک شناهنپ متسناوتن و مدروخ اج متشادن ار باوج نیا راظتنا

تفگ هدیدنخ مدش ریز هب

!؟ هراد ما هگید لیلد هی یلو -

شحاف رییغت نیا ثعاب یزیچ هچ منادب متساوخیم مدرک شهاگن هرابود

دوب هدش
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؟ یلیلد هچ -

هتسشن مشوگ هب ندرک همزمز لثم شیادص دروآ مشوگ کیدزن ار شیاهبل

درک روم روم ار متسوپ

! مدش رت اورپ یب منم -

یفرح زا شا ییاورپ یب منک شهاگن و مریگب ارباال مرس متسناوتن رگید

دوب صخشم مه دز هک

ارچ؟ یسرپب یاوخیمن -

و منک راتفر دب متساوخیمن مورب بقع متسناوتیمن منک شهاگن متسناوتیمن

حاال مسرپب یزیچ رگید مه متساوخیمن منک رارف ای منزب شسپ اهر لوق هب

هاتوک لا یخیب دراد ندش رتکیدزن رد یعس یباوج ره اب دوب صخشم هک

متخادنا باال هناش

۳۴۱_ تراپ _ همادا #

مگیم مدوخ سپ -

دوب مشوگ کیدزن شیاهبل و نییاپ شیادص نت زونه

هنشت منوخ هب ناماس منک رکف .. متفرگ ارچ و نوچ یب وتندید هزاجا نوچ -

! تس

نییاپ و هدرک جک ار شرس هک شتیعضو هب هجوت یب هک دوب یدح هب مبجعت
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یم بقع ار دوخ هک ردحیلا ششیر هت مدرب ارباال مرس برض هب هدروآ

دیدنخ هدش هدیشک هنوگما هب تفر

دناوخ متروص ارزا متهب

؟! هتفگن تهب ناساس -

توکس #دس_

۳۴۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

داد ارباال شیاهبل مداد ناکت فرط ود ارهب مرس

؟ مرازب یچ یاپ ونیا ..االن یدنوشوپن ور انیا هک هتفگ مدرک رکف .. بجع -

هک میاهوم هب شا هراشا درک سمل دوب هداتفا ولج هک ار میاهوم تفاب کون

هک یخن کینوت مزادنایب معضو رسو هب یهاگن هزات دش ثعاب ما هدناشوپن

.. داشگ مه ،نآ یخن راولش و دنلب و دوب داشگ هنادرم سابل هیبش
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ماگنه مرهاظ هب یهجوت ال صا هک تخیر مه هب حملا اهر یاهفرح زا نانچ

ار مدوخ یمک دهاوخیم لیلد نم زا شرطاخ هب وحاالوا مدرکن وا دورو

مدیشک بقع

هشن درس نوتییاچ .. دوبن مساوح -

مدیشک ولج هرابود

یر؟ یمــــ اجک -

متفرگ ار میاهوم تفاب کون

منوشوپب ور.. انیا -

دش یدج

ــــم!؟ نوشوپب یگیم متفرگ وش هزاجا مگیم ! ینکیم متیذا ارچ -

یور میاهتسد نتسشن ضحم هب مدادیم شله دیاب دوب ندیشک بقع مدصق

مدیبسچ وا هب هدیچیپ مرمک رود شناتسد شا هنیس

ناکت ار مدوخ هتفگ ــی نیه هدیسرت یتح و یکاش .. بذعم .. هدرک لوه

تفر باال یمک میادص هدارا یب مدادیم

تس ینـــ ـم شاداد تسد نم ی هزاجا نک.. ملو .. بقع ورب -

درب ارباال شیادص مه وا

دش روبجم ناماس هک متفرگ هزاجا یسک !زا متفرگن هزاجا نوا زا منم -

! مایب اهنت هرازب
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وا...!! ینعی دش یمن مرواب مدرک شهاگن هدنام تام مدش فقوتم ناهگان

جعـــهل؟ نیا عرســـت؟اب نیا ؟هب دوب هدرک یراک نینچ ًاعقاو دش.. یمن

ربخ نم هب اهنآ ارچ سپ منک؟ رکف دوب هتفگن ؟ شمدید زاب هک هتشذگ ردقچ

نم هب هکنیا نودب مه نآ هداددنا هزاجا وا هب یتحار نیمه دنا؟هب هدادن

همه ارحاالهک شروضحدننئمطم نوچ ــم؟ سرتیم نوچ ارچ؟ ؟ دنیوگب

؟ مریذپ یمن دننادیم

هب ناهگان دوش یم کیدزن شتروص مدرک سح دوب شتروص هب ما هریخ هاگن

مدیشک بقع هدیبوک شا هنیس

ب.. قعــــ ورب -

رتکیدزن دنک؟ ملغب ؟ دنکب تساوخ یم هچ مدرک لوه هدیسرت حوضو هب

؟ تسه هک یزیچ زا شیب ؟ دوش

دز میادص جیگ

اراس.. -

هک ار شتسد متفریم بقع بقع هاتوک یاه مدق واب مدز یم سفن سفن

مدیشک بقع تدش ارهب مناتسد دروآ ولج

ـــا.. ین ولج -

تفگ تیدج اب درک زارد متمس هب هرابود ار شتسد متروص هب هریخ

فرح دیاب !؟ایب ینک منوریب ینوتیمن ! مرب مرازیمن رابنیا اراس.. نیشب -ایب

!؟ مینزب
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نم هب یرتگرزب کوش و تسا هدرک هچ هک تفگ داد همادا مدادن هک باوج

شرازآ مدرک یم رکف هچنآ زا شیب شراتفر و ناماس روضح راگنا درک دراو

دوش تحار شتسد اتزا هدش راکب تسد تعرس نیا هب هک تسا هداد

؟ تسا هناووید .. دنامب دهاوخیم دوش.. کیدزن دهاوخیم دش..وا مرواب هزات

؟ دور یمــــ دابرب شیوربآ متفگن رگم

میمرحم حاالهک هتساوخ شزا .. هدرک تبحص تردام اب مردام زورما -

هدرک لوبق تردام ... میشب انشآ مه اب هدنومیقاب تدم نیا یوت هدب هزاجا

! هشاب تحار تلا یخ ات ننودب همه متساوخ ! ماجنیا نماالن هک اراس

؟؟ یمهف یم یشابن یسک نارگن هگید متساوخ

هتشاذگ اجک ار ما یشوگ راب نیرخآ هک تفر نآ یپ مساوح شفرح نایاپ اب

لا حم طاالمع یب ردام دشابن ناساس راک رگا متفرگیم سامت ردام اب دیاب ما

!! دریذپب تعرس نیا هب تسا

سامت ابوا حیضوت یارب مدوخ رتدوز دنادیم ردام مدیمهف یتقو شاک

دنک مریگلفاغ ییاهنت رد روطنیا دناوتن ناساس ات مدوب هتفرگ

درک دس ار مهار هک مداتفا هار سنلا تمس هب هدز رود ار زیم

! یریمن ییاج مینزن فرح ــا؟ات جک -
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متسنادیمن دوب هتفگ یروتسد و مکحم ار شا هلمج مدیرپ اج زا رایتخا یب

هک یراک رطاخب وا هک یقایتشا ایزا مدیزرلیم دوب مدوجو رد هک یسرت زا

رگید مناوتن یتح هک دوب هدرک رتشیب ار شتراسج و تشاد دوب هدرک

منک شنوریب

یمن وا منک شفقوتم ات مدمآ فرح هب هدش لوه دش یم کیدزن مدق مدق

ات تسه وا تفگ هک یناماس ، مردام اهر، ، ناساس دنتسنادیم هک اهنآ تسناد

!؟ دوش کیدزن نم هب رسدرد یب یتحار نیا هب دنداد هزاجا ارچ ! مسرتن

!! دشاب دیعس لثم دیاش تفگن ناماس رگم

نم.. نم.. ـــا.. سیاو ... اینولج نک.. ربص نک.. ربص -

دش سبح ما هنیس رد قیمع مد کی اب مسفن دیسر هک نم هب

چـــی؟ -وت

عمج میاه هناش هدیرپ اج زا هک تشاذگ میاهوزاب یور فرط ود ار شناتسد

دش

ارچ یا؟ هچاپتسد دقنا ؟ارچ منزیم تسد تهب هتلوا راب هگم هتچ؟ -هـــی..

؟؟ هدش یچ ید؟ ـــ یسرت دقنا

رکف و منک شدوبان مدرک یعس ، مدیگنج نآ اب تدم نیا مامت هک یدب سح



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

رد شتساوخرد رواب اب دوب یقیاقد تسا هتفر نیب الزا ماک ابوا مدرکیم

مدوخ زا متشاد یعس طقف و مدید یم مجاهم ار وا دوب هدش هدنز مدوجو

منک شرود

هار ضغب دوش.. کیدزن نم هب تساوخ یمن شاک دوب.. هتفرگن هزاجا شاک

سرت ..زا دیزرلیم مندب .. منزب فرح متسناوت یمن دوب.. هتفرگ ار میولگ

رد روطچ .. تفر یم بقع شاک دوب.. مرحم مه دیعس دوب.. هدش یهت ممامت

؟ دوب هدیشک مشوغآ هب روطچ ما؟ هدوب شرانک تدم نیا

؟ تشاد نامهم هشیمه اهزور نیا هک هناخ نیا ؟ تسین هناخما رد یسک ارچ

نم زا رتشیب ارچ ؟ تشاذگ میاهنت ابوا ارچ ؟ درپس وا ارهب نم ناساس ارچ

داد! اهب وا سح هب

۳۴۲_ تراپ _ همادا #

؟ یزرل یم ارچ اراس؟ هیچ -

ات منکن شهاگن ات مدرک یم دنب ییاج ره ارهب مهاگن شفرح هب هجوت یب

دروخیم ناکت زیر هفقو یب مندرگ رسو هک ردحیلا دوش ترپ مساوح

دز داد ناهگان

ن؟ یببــــ ونم ینک یم هاگن وراجک -

داد مناکت

؟ هدش تچ .. نزب فرح -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

.... تسکش مضغب شدنلب یادص زا

هب متساوخ یمن اما مراد هگن ار مدوخ متسناوت یمن مدیزرلیم هدش درس منت

دریگب هلصاف نم زا منک شهاوخ ات متفرگ ارباال مرس منک هیکت وا

.. دهد شوگ دیاش

.. دزادنین مسامتلا هب اهنآ لثم دیاش

تشاذگ ما هنوگ یور ار شتسد هتسشن متروص هب شا هدز تشحو نامشچ

؟ یدرس دقنا ارچ ؟ یدش یروطنیا ارچ ااد... -ایخـــــ

روصحم ار منت شناتسد دشو مخ میاهوناز منزب فرح هملکیا متسناوتن

درک

!! یشکب زارد دیاب -ایب...ایب

هتخس هداسیاو ... هلگشوخ یشکب زارد دیاب 》 دش یم رارکت مرس رد اهادص

《 هنکیمن رواب دیعس

... متشاد نداتسیا ناوت شاک

درک یمن مفیعض ردقنا مندیسرت شا، یروآدای شاک
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توکس #دس_

۳۴۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

الت ضع ًاب ال ماک هک منک شرود مدوخ زا مدرک یعس هتسب ار میاهمشچ

باالو یمک اب دعب هظحل دنچ دیشک مشوغآ هب هدرک ملفق شمکحم و تفس

دیشک منت یور الً ماک ار وتپ مدمآ دورف تخت یور ندش نییاپ

مایم -االن

دمآ وا یادص هرابود

ملا یشب متساوخ یم ینودیم ... مدوب تخن وت تقو دنچ ینودیم 》

هنودب هگا هریم تاباب زا ییوربآ هچ ینودیم ! دشن دب مزاب یلو یدشن نم...

ی》 ـــــ یاجک االن

باال! رایب وترس ناج... اراس -

درشف میاهبل یور ار یناویل دیشک ارباال منت هتشاذگ مندرگ ریز یتسد
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! هداتفا تراشف ... روخب -

ار مرس متساوخ هدیسرت ؟! دوب اجنیا ...وا هویمبآ نآ لثم تسرد دوب نیریش

دش دنلب اضرریما ناساره یادص هک مشکب بقع

! دایب اج حتلا روخب ... نکن متیذا -

نیب ار میاهتسد زا یکی دوب هدش نیگنس مرس داد مدروخ ارهب ناویل مامت

دنک ممرگ درک یم یعس تفرگ شتسد ود ره

راهن ؟ یدروخ اذغ یک ناج اراس اه؟ منک تراکیچ .. یدرس دقنا ارچ -

ال؟ صا یدروخ

ارچ مناد یمن منک شمارآ مدرک یعس طقف دیوگ یم هچ مدینش یمن رگید

متشاد یضیقن دضو لا وحا دادیم مرازآ شلا ح اما

! هشاب ... مباوخب طقف ... مشیم بوخ .. مباوخب -

دادیم مرازآ مراکفا متشادن ار شنتشاد هگن زاب ناوت متسب ار میاهمشچ

دشیم مامت نتسب مشچ اب شاک

هدرب ار مناوت مامت ابوا ییاهنت نیا رد تسین هناخ یسک هکنیا هب ندرک رکف

مه..... وا رگا موشن رادیب شاک دوب...
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مدآ تفگیم شرهاوخ درم... تفگیم ناساس .. یباسح مدآ تفگیم اهر

.. ردارب تفگیم ماهرپ .. بوخ

؟ تس ینـــ هبیرغ وا

!! تس دینـــ ــــــ یعس اما تسا مرحم

***********

مرگ ار متروص فرط کی ال ماک هیناث دنچ درک یم شزاون ار میاهوم یتسد

راب ره مدرک ناش هتسب و زاب راب دنچ مدرک زاب مه ارزا میاه کلپ مارآ درک

هکاب ار اضرریما هدناخرچ ار مرس یمدش هدیشک میاه هقیقش هتسوپ راگنا

مدید دوب متروص خیم نارگن یهاگن

ـــی؟ بوخ -

!! هملک نامه زاب

دوب زاب شسابل یباالی همکد ود دوب مهرد شتروص و هتفرگ شیادص

ار متسد تسد کی اب هتسشن تخت یور متخادنا شیاپ رسات هب یهاگن

درکیم شزاون ار متروص رسو رگید تسد اب هتفرگ

شزاون ار میاهوم هک یتسد دعاس یرگید فرح نودب متفگ یمبوخ مارآ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

شرگید تسد نتخادنا دشاب هجوتم مزیخرب هدش فقوتم ات متفرگ درکیم

کیدزن میاهبل وهب تشادرب یلسع زا یناویل منیشنب ات درک کمک مفتک ریز

مدیسرپ هدیشک بقع ار مرس هجوت یب درک

ـــه؟ یچ -

تفگ یدج و مخا اب

! مدروخ نم یداد شیپ تعاس کی هک نومه حاللئ.. رهز -

ن؟ -مــــ

ـــه! گید روخب -

زا هدز تلا جخ هک تشاذگ مندرگ تشپ یتسد هدنابسچ میاهبل ارهب ناویل

تایاوتحم همه ندروخ هب روبجم ما هداتفا حلا نیا هب وا رانک هرابود هکنیا

مدش ناویل

دیسرپ اوه یب هدنادرگرب شیاج رس ار ناویل

؟ یدر کــــ شراکیچ ورتشگنا نوا -

هرابود ارچ داتفا یقافتا هچ مروایب دایب و منک عمج ار مراکفا ات مدرک یثکم

تفگ یم شا هرهچ ما هتفر زاحلا هدرک فعض دایز راشف زا وا ربارب رد

تسینابصع یباسح

ای دش یم کیدزن دیابن دنادیمن .. دنادیمن ار شلیلد هک رکش ور ادخ طقف

داد یم ار شتساوخرد
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تفگ دش وطالین هک متوکس

؟ یدرک شراکیچ ! ماو -ابتـــ

مدرک هراشا وشک هب رس اب

ینکـــن؟ شراکیچ ... نیاوخ یم -

تشادرب ار رتشگنا هدرکزاب ار وشک

نزبــــم ششیتآ ماوخیم -

متفگ روابان مدیشک نوریب شناتشگنا نیب زا هدرب ولج تسد هاگآدوخان

ار؟ -چــــــ

تفگ هدرک کیدزن ار شتروص دیشک ولج ار دوخ یمک

ار؟ چــــ ینود یمن -

مدرک شهاگن طقف

هــا؟ ونم اب یدنوکرت وتدوخ ای شمدب تهب متساوخ راب ره ارچ -

دیشک ار رتشگنا تنوشخ اب متفرگ شتمس ارهب رتشگنا هتخادنا ریز هب رس

تخادنا متشگنا ارهب رتشگنا هتفرگ ار متسد مروابان نامشچ ربارب رد

ـــا!! ضرری -مـا

راک... ــ بلط وا اما دوب فیعض یلیخ میادص مدوب هدنام جاو جاه
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..هی یربنا زاگ درک.. راتفر یروطنیا دیاب ابوت تسه هک هنیمه هیچ؟! -

تمعج مشن روبجم شدعب هک مدب حیضوت تهب ویزیچ دیابن ال صا ... برض

نکـــم!

توکس #دس_

۳۴۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تفگ یدج هتفرگ ار متسد عیرس تفر متشگنا تمس هب هک متسد

یرادن قح مه وت مگ یم راب هی نیمه نوچ مگیم یچ نیبیب نک شوگ -

یدیمهف هنوم یم تتسد سپ مدرک تتسد نم ورتشگنا نیا ! ینک تفلا خم

یمن هنوچ ابوت؟ منود یم نم هنرگو یرایب شرد تقو چیه یرادن ؟قح

.. ینک یمن منوریب .. یشیمن میاق مزا .. ینک یمن رارف .. ینک یمن ..نهلا ینز

! یشب هنووید نم لثم ات ینک یم رکف نم هب داتفا شهب تمشچ مراب ره

ید؟ ـــ یمهف

یور دمآ یم شا هزماب نداد روتسد نیا زا هک یدنخبل مدز کلپ راب دنچ
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مدر کـــ عمج شفرح اراب دریگب لکش میاهبل

شچــــم! وگب -خنــدن...

درک زاب ار شناتسد هدمآ ولج هک متفگ یمارآ مشچ ریز هب رس ارچ منادیمن

..حاال یمهفب ات منزب فرح تاهاب یروطنیمه هشیمه دیاب راگنا دش! نیا -

ــم! لغب ایب

مدرک شهاگن هریخ هدیرپ باال میاهوربا

؟وت مدموا نم یتشادن ربخ هکنیا یارب طقف منهد وت یدروآ ومبلق ــه؟ یچ -

؟ سیسخ یدب یاوخ یمن ملغب !حاالهی یرتدب مناماس زا هک

ردحیلا شندش ضوع ناهگان و یکُر نیا زا متسنادیمن مدرک توکس مه زاب

سکع هچ دنکیم طایتحا نم اب دروخرب رد مدیمهف یم حضاو بقال هک

! مهد ناشن یلمعلا

.... مریذپب ارچ و نوچ یب نم و دیوگب وا یگداس نیمه هب هک دشیمن

ـــا... ضر هک منم ــی؟ نکیم توکس هک تساضر عالتم توکس ینودیم -

!! یگد نزــ ینم ملا نوچ ... یتکاس دقنا وت نیمه ارب منک رکف

هب دیدنخ شدوخ یگزمیب هب دنلب یادص اب مدرکیم شهاگن جیگ هک ردحیلا

تکرح نیا زا هدارا یب مسفن مدنابسچ شا هنیس هب هدیشک دوخ تمس
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ـد یبوک میوزاب هب مکحم شا هشیمه تداع هب هک دش سبح شا یناهگان

هگید رابی مرادن وشنوج ! هنووید مدرکن تفخ مدوخ ات شکب سفن تسرد -

! یناور مشب فلت دوب هدنوم مک منک تعمج

سفن هدرمش و مارآ منک زکرمت مدرک یعس !؟ دوب شساوح ردقنیا روطچ

مشکب

شیادص مدینش ار دمآ نوریب مشوگ رانک شیاهبل نیب زا هک یقیمع خآ

دوب نارگن و سمتلم

.. ممهفن دیاش نم نزب فرح نم ؟اب هشاب اراس.. نکن وراک نیا نم اب هگید -

هشیم رتدب ینک توکس وت هگا یلو ! مدب ماجنا یهابتشا وراک منودن دیاش

! یزادنن حلا نیا هب ونم هگید هدب لوق .. ینزب فرح هدب لوق ؟... یمهف یم

نیا نم زا متسین ماهرپ لثم نم ! مدرک یم هتکس سرت زا متشاد نک رواب

رواب بوخ رتخد نکب مه ونم لد رکف ییوت مفرط یتقو منوا دایمن رب اراک

مدیمهفن و مدرک هتکس نک

سح نیا زا متسناوت یمن مه زونه مدش هدرشف وا هب رتشیب و مدرک توکس

باذع مه زونه مربب تذل دناشن یم مناج هب شیاهفرح وااب هک یبوخ

دوب شندیمهف سرت و نادجو

دش رورش شنارگن یادص

؟ مدرکن تهل ات هدب لوق ؟... یدینش -
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ـد یشخب ...بـ... هشاب -

قاتا رد بوچراهچ رد بل هب دنخبل هک اهر ندید واب مدرک زاب ار میاهمشچ

مشکب بقع ار مدوخ مدرک یعس هدرک لوه دوب هداتسیا

ردقچ ؟ دوب هدیمهف ار مندش شوهیب ؟ دوب هتفرن رگم ؟ دوب هدش دراو روطچ

؟ دوب هتشگرب هک مدوب حلا نآ رد

اضرریما ناتشگنا نیب میوزاب تشپ تشوگ هک مدوب نتفر یارب قتال ردحلا

دش هدرشف

یاآـــی... -

! یدنو ـــ سرت ونم دقنا هدشن میظنت مراشف زونه ... روخن نوکت -

هک!! هزیر یم مه هب هرابود نوا راشف شینولِچ یم وت هک یروطنیا -

روسناسآرد زور نآ لثم مه زاب اما دشکب بقع هدرک میاهر عیرس مدرک رکف

درک ناونع ار نم هب تبسن شساسحا یمرش نیرتکچوک نودب هناخراک

دنک رارف دیاب اهر تفگ یم شکانسرت یادص

ات ـچکا هب نزب مدوز ... مرایب شرد مدموین ات رادرب نم زاملا وتمشچ -

ـی!! شن هلفن

دوب هتسبن ایردار هدنام شاک تفر نوریب هتسب ردار یدنلب ی هدنخ اب اهر
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مه نآ دوشیم رتروسج نم اب ییاهنت رد شتابصعت ربخالف وا متسنادیم

درادن ییابا ال صا شساسحا ندرک ناونع زا مه اهنآ روضح رد مدیدیم یتقو

***********

ندش کیدزن تئرج اما مدینش یم قاتا ارزا ناشدنلب ثحبورج یادص

باوج اهر دیسرپ یم ار شلیلد دزو یم داد اضریما ردقچره متشادن

دوب هچ متسناد یمن هک ناشیادرف ینامهم رد درک یمن لوبق هدادن یتسرد

هک دمهفن اضرریما ات دروخ یمن ناکت اجنیا زا تفگ یم هرسکی و دنک تکرش

دنیبب ار شرسپ و رسای اقا دهاوخ یم و دراد یتاق مال رارق ادرف

اضرریما دایرف یادص دش جراخ قاتا زا ود حتلا هب اهر هدش زاب رد ناهگان

درک یم شا هقردب

؟ یرادن رتگرزب هگم ؟ ینک یم دوخیب -

مایب هک تسین طوبرم نم الهب صا ما... ــــ یمن ، مایمن -

میوشیم هراچیب تسیچ نامدصق دمهفب اضرریما رگا مداتسیا نارگن

نتفگ یارب تفگ یم شیادص تفرگ رگنس مرس هدمآ ولج دنت تشپ اهر

تسا نارگن هداتسیا نامیور ولج ینابصع هک ییاضرریما هب شفرح
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تسین الالمز صا ... هربخ هچ منود یم مدوخ مدز... فرح ماهرپ نم...اب -

! نراد راک ابوت طقف یشاب دیاب وت طقف ... مشاب نم

روز... هب مشَک یم ادخب اهر -

متفر ولج یمدق دیرب ار شفرح نفیآ یادص هک دوب هدشن مامت شفرح زونه

متسد اضرریما اما مدیخرچ قاتا تمس هب هدرک مخا ناساس ریوصت ندید اب

دیشک دوخ تمس هب هتفرگ اوه اررد

توکس #دس_

۳۴۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تفگ خیبوت اب

ن! کــــ زاب ورد مـــییر اجک -

ماو خـــ یمن -

درک مهاگن هدش درگ نامشچ اب

دایب رازب لقدح هدموا هدشاپ !حاالهک اراس یدادن وشنفلت باوج هزوردنچ -
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! وشلا ح ممهفیم نم ! هنزب فرح تاهاب وت

انئمطم هک متسنادیم یلو تفگن هکنیا اب متفگ یمارآ ماوخ یمن هرابود

هدرک شکمک ردام زا تیاضر نتفرگ و ناماس دس زا ندش در یارب ناساس

تسوا فرط حاال هک تسا

تشاذگ نفیآ یوشزاب دیلک یور روز ارهب مناتشگنا و دیشک ار متسد یبصع

! هتشاداد راگنا هن راگنا ... ماوخ یمن ماوخ یمن ... منیبب -ایب

داد مله رد تمس هب هتشاذگ مرمک تشپ تسد

! شارب نک زاب ورد ... شلا بقتسا ورب -

یم هک وا هکنیا زا مدرک شهاگن مشخ اب مداتسیا رد هب تشپ هدیخرچ

ینابصع دراد ار وا هب ندرک کمک رد یعس حاال دنزب ار ناساس تساوخ

؟ دشاب مهم شیارب مرظن دیابن مدوب

تفگ یزوسلد و نارگن یادص اب

هدرک هابتشا هنود یم شدوخ تسین بوخ شلا اراس..ح نشکن وشلد -

داد یناکت اوه رد ندز ینعم ارهب شتسد هدز دنخبل

منک یم هیوست شاهاب مدوخ هک متفگ -
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درک دس ار مهار اضرریما هک متفر قاتا تمس هب هرابود هجوت یب

!! همهفیمن ومنوبز یتشاذگ رثا اهر یور وت نیمه ؟ هگم متسین وتاب -هع..

متفگ یبصع مدینش مرس تشپ زا هک ردار ندش زاب یادص

نکـــرا! ورب -

درک همزمز تفرن رانک اما دروخ ناکت طقف مداد شله

ــرا! نک یرازب وتندرک رارف تداع نیا منکیم یراک روز هب هدش -

.. مدوخ هب شراپسب هگید نونمم -

اضرریما لبق زا ینعی نیا و درک یم رکشت اضرریما زا هک دوب ناساس یادص

دوش ما هناخ دراو ات هدرک کمک و دیآ یم وا هک هدوب نایرج رد

هکنآ زا لبق دیشک قاتا تمس هب قتالمی هب هجوت یب هتفرگ ار متسد ناساس

دش دنلب اضرریما یادص ددنبب ردار

!! هریگب ومولج تسین ناماس هعفدنیا هشاب تساوح هــــا... هتناما -

ارزا متسد تفگ یدنلب مشچ ندش راکبلط یاج هب ناساس بجعت مکلا رد

هب تساوخ یمن ملد یتح مدرب هانپ قاتا ی هشوگ هب هدیشک شتسد

قاتا زا هک ینامز ندوب اجنیا یارب مرابجا رطاخب ًاملسم منک هاگن شتروص

مهدب هزاجا دیابن ! درک مهاوخ بجعتم مراتفر اراب اضرریما مدش جراخ
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ما یحور لا وحا و ،حلا مسرت اما دریگب میمصت میارب اهنآ زا یکی رابره

.. دراذگ یمن رابره

! اراس نیشب افطل -

درک یم هراشا شتسد رانک ییاج هب هتسشن تخت ی هبل

رد یتکرح ای وحلا سح نیرتکچوک تسا هدز خی متروص مدرک یم سح

مدوب نیمز خیم دش یمن هدید میاه مشچ و تروص

اما متفر بقع بقع دش هک کیدزن تساوخرب شییاج زا هتفگ ییاباب یا

ناشن هک ییاج نامه مدش روبجم مدیشک دوخ اب روز وهب تفرگ ار میوزاب

یور واباپ مدز هنیس هب تسد هتخادنا نییاپ ار مرس منیشنب دوب هداد

متفرگ برض نیمز

هکنیا اب مهد شرازآ مناوتیم هنوگچ متسناد یم متخانشیم بوخ ار ناساس

زا هک منک یراک روطچ متسنادیم مدرکن شهاگن دوب هدش گنت شیارب ملد

دیآ دنب شسفن نادجو باذع

؟ ینک ماگن هشیم -

مدز دنخزوپ هدارا یب

و ندش سمل زا دوب مردارب متساوخرب عیرس دما هناچما تمس هب هک شتسد

هک دیمهف یم دیاب اما مدیسرت یمن وا طسوت مندش هدیشک شوغآ رد

دوش یمن لح ندز فرح اب نم یروخلد
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مه شدوخ هک ردحیلا دوب هدرک راوه و داد هتفرگ داریا نم توکس زا ارچ

مه نآ نم توکس هن دوب شنتسنادن لیلد شندوبن لصا رد دوب هدرک توکس

... تشادن نم هب یطبر یتقو

ناساس وا دوب تخس منکن شهاگن ات متفرگ نییاپ ار مرس داتسیا میور هبور

هدش گنت شیارب ملد یباسح زوردنچ نیا نم! بوجحم و مارآ ردارب دوب

تسا ربخ هچ ملد رد دمهفن ات دیایب فرح اتهب مدرک یمن شهاگن اما دوب

اراس... -

ولج متسناوتن اما منک شهاگن دشن ثعاب مه شنیگمغ و هتفرگ یادص

ثعاب هک دش ریزارس ممشچ زا کشا هرطق نیلوا مریگب ار مضغب نتسکش

ار میاهتسد دنک نامهم ششوغآ هب ارم هداد تسد ارزا شناوت مه وا دش

قه ات منک لر تنک ار مدوخ مدرک یعس نکن شلغب ات مدرک تفچ هنیس یور

دوشن دنلب مقه

توکس #دس_

۳۴۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

... تمنزب متساوخ یمن ... ماوخ یم ترذعم ... دیشخبب ... نکن هیرگ -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

مه... ..وت دوبن بوخ حملا مشیتآ وت تسا هتفهود

دشیم نییاپ باالو مرمک یور شتسد دیشک یدنلب هآ

یتفگن هگم ... مدوب اجک مگب مدموا منزب فرح مدموا ... نکن هیرگ ... هسب -

گبـــم! ات نکن هیرگ ــو... منتفر یشخب یمن مگن ات یتفگن هگم وگب...

ندز فرح هب عورش هک مدوب ششوغآ رد هداتسیا اجنامه متسیرگ یقیاقد

.... نیگمغ و هتفرگ ییادص اب درک

رادیاپ یلعدمحم یارب متسنودیم بوخ ... متسنودیم مدوخ نم ینود یم -

هب مدرک یم رکف ... هراد متسود یلیخ ... مراد قرف شاه هچب ی هیقب اب نم

مدوب تناما نم ... دوبن نیا رطاخ هن...هب یلو مشگرزب رسپ هک هنیا رطاخ

! اراس

ثکم و هتفرگ یادص دش یم نییاپ باالو نیگنس شا هنیس دیشک یدنلب هآ

تسا ندز فرح ردحلا یتخس هب تفگ یم شا وطالین

... مدوب تناما ... مدوبن شرسپ ... شرسپ نم ... تسود هی تناما -

دیدنخ مارآ

هشیمه یلو ... میدوب مهاب هشیمه ناماس اب همدای ... وماه ینوطیش همدای -
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ونوماه تنطیش کتک اهراب دیشک یم وناماس شوگ و متفر یم رد رسق نم

راب هی یتح دزن مه یندرگ سپ هی نم هب راب هی یتح یلو دروخ ناماس

ــد! یشکن ومشوگ

ار حملا هک مدرک یم هاگن شسابل هقی هب هدز قو ینامشچ اب هدش کشخ

نیمز یور هدز هیکت دمک اتهب تفر بقع بقع دش لش شیاهتسد هدیمهف

دروخ رس

رد راب رازه دزیم فرح هکت هکت ضغب هکاب یا هتفرگ یادص ندینش زا ملد

تسکش هظحل

یمن تقو چیه تفگ یمن هگا تشاد نم هب هک یتبحم ...زا متسنود یمن -

.. متروص وت شدنوبوک !! ییوهی مک... مک ...هن تفگ شدوخ ...اما مدیمهف

تساوخ یم ... منکن هاگن ممرس تشپ هگید ومرب مرب.. درک... یراکی

یخلا اتهب مرب مرب... تساوخ یم طقف ارچ منودن و مشابن ... مشابن

مشرکف ... مشاب ناما رد " یمارهب دیعس " تسد ...زا مشاب ناما رد شدوخ

وت! غارس دایم ... دایم دیعس مرب... نم هگا درکیمن

یور هتفرگ ار تخت ی هبل مدش مخ هدش تسس میاهاپ شمان ندینش زا

متسشن نیمز

تاوعد هتدای .. دوبن اباب ... یرب شاهاب تساوخ یم دیعس بش هی هتدای -

ونم ... تساوخ یم ونم ... تشادن وت هب یراک بش نوا ... یرب متشاذن مدرک
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ملو دوب یتقو دنچ هنک... بلج ونم هجوت تساوخیم دوب... هتفرگ هنوشن

ماوخ یم تفگ یم ملا بند هاگشناد دمویم یتح دمویم مدوب اجره درک یمن

دز...زا یم فرح وت زا طقف رابره یلو ـی.... لو میشب قیفر رتشیب مهاب

تفگ یم .. یلگشوخ تفگ یم من یببـــ ور وت نم تساوخ یم ... مرهاوخ

هک ...هن داوخ یم یچ ممهفب ات دیشک لوط ... یمرهاوخ منک رکف دیابن

نیچمه ییاد دش یمن مرواب یلو ... مدیمهف مبوخ اقافتا مشاب هدیمهفن

هسردم زا دعب هک یزور نوا ...ات هشاب هتشاد یدصق نیچمه هگب یزیچ

ورب تفگ دز گنز مهب هنک... تانشآ یکی اتاب پاش یفاک تدوب هدنوشک

یکی هب شمد یم ... شیاوخ یمن وت حاالهک تفگ نک... عمج وترهاوخ

... هگید

مدروآ دایب ار زور نآ مه نم

دیزرلیم هدش تشم شیاهتسد تسب ار شنامشچ

نم... رظتنم و ییاهنت مدید یتقو ... مدموا اجنوا ات یروطچ هنودیم ادخ -

.. متفرگ شیتآ

متفگ دش یم هدینش روز هب هک ییادص اب

یلو ملا بند یایم تفگ طقف .. مدوب ترظتنم نم .. میدز اجنومه راب... نیلوا -

وت....!!

راکیچ مدیمهف شادرف ... یدموا نم رطاخب اعقاو مدرک رکف .. نوچ تمدز -
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مهاب ورام ات اجنوا هدنوشَک ور اباب مدیمهف دوب... هدش رید یلو هدرک

رادیاپ یلعدمحم یلو ... همرهاوخ لا بند نم.. مشچ نم... هگب ...ات هنیبب

یم دوب هدرک مگرزب شدوخ دوب.. نئمطم نم زا تشاد تسود .. وتناما ونم..

تخانشیم ونم ما.. یروطچ تسنود

درک مهاگن ددرم

مزا اباب هک یبش یلو ... ماوخ یم ور اهر یتسنود یم .. یتخانشیم مه -وت

... مدیسرت هراد فرح ماهاب منومب هنوخ ینومهم نیریم همه یتقو تساوخ

.. هشاب هتشاذگ رثا شور دیعس یاه فرح مدیسرت .. هشاب هدرک رواب مدیسرت

.. مدرک نییاپ ورباالو هنوخ همه راب رازه هنوخ دایب ات

هتفگ شهب مغارس دموا دیعس هک شلوا زا شاک متفگ مدوخ اب راب رازه

.... ییاد مدوب هتفگ شاک هنکن رواب هک مدوب هدیسرتن شاک مدوب

توکس #دس_

۳۴۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هکنیا ..اب یشاب هتشاد ربخ دیاش مسرپب تزا ات نفلت تمس متفر راب رازه
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مه وراب ام هک هشاب هتفگ وت هب اباب دوب لا حم .. یرادن ربخ متسنود یم

تفگ هک منم ..هب ریگب هلصاف نم ...زا تردارب زا هک هگب دوب لا حم ... هدید

یاوه منودیم تفگ .... تفگ هدب رادشه دیعس هرابرد هکنیا یارب طقف

بش نوا ....اما تسین یتسرد مدآ شاب دیعس بظاوم یلو یراد وترهاوخ

هنوخ دایب ....ات منکن کش شهب دش یمن ... مسرتن دش یمن ..... درکیم قرف

.... مرابی ... نیتفر همه هشب نئمطم تساوخ رابی تفرگ سامت راب ود

هک لوبق هدش... یچ مدیمهف .... هچوک وت مرب منک عمج وملیاسو تساوخ

... دوبن بوخ شلا ح یلو اراس.. دوب درسنوخ ... هنوخ دموا شدوخ مدرکن

زا مقاتا وت یزیچ مدید مدموا مدوخ دش...هب ینابصع ... تفرگ رگ هرذ هرذ

یچ همه رس وشتینابصع مدید و مداسیاو هشوگ ...هی هدنومن سملا شتسد

شلا ح نوا زا یلو مدوبن هچب ... منزب فرح مدرک یمن تئرج درک... خیلا

نم!... اب منوا ... مدوب هدیدن شزا تقو چیه هک حیلا نوا ...زا مدیسرت

یارب اعقاو مدرک یمن مشرکف یتح هنک... منوریب هنوخ زا اعقاو مدیسرت

...هک نیمهفن ...هک نیشابن هشاب هتساوخ منیمه یارب ... هشاب هدموا نیمه

اب وشرهم دوب... هدیسرت منوا دوب مدای ونامام بش رس هاگن ... هنودن یسک

دوب... هدیسرت مبشنوا زا منوا دوب هداد نم هب شریش

تخادنا نییاپ ار شرس هتشاذگ شرس فرطود ار دیزرلیم هک شیاهتسد

مدیمهف یم ... ندز فرح هب درک عورش دوب... شلوا هزات دش هک مورآ -

هن متفگ یتقو مرب داوخ یم ارچ مدیمهف یمن یلو.. تسین ینابصع هگید

..... همنوخ اجنیا متفگ یتقو
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.... مردپ رانک هظحل نامه هب دوب هتشگرب سلا نامه هب راگنا درک توکس

بیس درک یم هاگن شا هدش مخ یاهوناز نیب ییاج هب دوب هدز شکشخ

دش نییاپ رابباالو دنچ شیولگ

لا... بند شمشچ هک یسک هنوخ تفگ ... تسین وت هنوخ اجنیا .. تفگ -

هدا ** ورح نوریب وشمگ تفگ ... تسین هشرهاوخ

مامت کشا مدرک یم شهاگن میظع یکوش اب دروخ ناکت مندب هدارا یب

دیزرل شیادص لثم مه شیاه هناش دوب هدرک سیخ ار شتروص

!؟هب ناساس هب مه ؟نآ دشاب هدز یفرح نینچ مردپ دوب نکمم روطچ

! مدوب هدیمهف هیقب هب تبسن ارابوا مردپ راتفر توافت مه نم هک یناساس

! دیسر مندرگ رسو هب ما هنیس درد دزیمن رگید مبلق

داد همادا هجوت یب اما مدز ادص ار شمان هدرک ضغب

نیلوا یارب دش... ینابصع وهی یلو.. هدن شحف مهب ... متچب نم .. متفگ -

... مزادنب سپ وت لثم یا هچب .. منکب طلغ نم نم.... تفگ مشوگ وت راب...دز

وت دوب...دز هتفگ دیعس یچره ... یتسین مدآ ...وت هدیعس اب قح .. تفگ

رواب ... دادیمن شوگ ماهفرح الهب صا ... نوریب مدرب روز هب مه دعب ... متروص

هدایپ درک مروبجم ... نامتراپآ هی وت مدرب نیشام وت درک مترپ ... درکیمن

... شاهفرح زا حملا همهفب هک درکن مه ماگن یتح ... مشب
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نم ار شخلت معط هک دز یروآ درد دنخبل تسب مشچ هدرک توکس یا هظحل

مدرک سح مناهد رد مه

شوت ... متروص وت دز متکاپ ...هی تمشک یم هک درگنرب هگید تفگ طقف -

تراک ..ابهی مردام .. مردپ .. مداوناخ هرابرد دوب... میلبق یئاسانش کرادم

تفر ... تفر درک..و ملو ......... شدعب .. نامتراپآ نومه دنس و... یکناب

تفر درک...و ملو ماباب اراس...

هک تشاد ینیگنس راب راگنا شیاه هناش ادص... یب اما دیکرت شضغب ناهگان

هب هرابود ات دیشک لوط مدرکیم شهاگن طقف دشیمن کبس مه ندز فرح اب

دوب نم رتزا تخس وا یارب ساهلا نیا یرود لمحت راگنا دمآ فرح

دیاب متسنود یمن مدرک رس اه هدرم لثم نامتراپآ نوا ..وت هتفه -هی

غورد تساوخ یم ملد ... مدوب هدرکن زاب وتکاپ نوا یتح .... منکراکیچ

وت یچ ...ره ممشچ ولج دمویم شراتفر و اباب مدروخ یم نوکت .... هشاب

بش...ب اتهی مدروخ یم مدوب یشوهیب هب ور هگید یتقو طقف دوب لا چخی

هک شوه ..هب مدش شوهیب ییاهنت ....زا یباوخیب .... یسکیب رس زا هرخ اال

زا مدش لا حشوخ دوب.... مه اباب یلو مدوب اجنومه زونه .... مدموا

خ دوب هدموا ... دوبن لا حشوخ نوا یلو .... مدید باوخ مدرک رکف ... شندید

رسپ یکما.... نم تفگ مهب شدوخ درک... زاب وتکاپ شدوخ هنک.... مص ال

ومردپ و ردام سکع شدوخ .... زرواشک بوقعی رسپ ... شتسود نیرتهب

لوـــی... یدوب تناما تفگ داد... منوشن
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۳۴۷_ تراپ _ همادا #

داد همادا حضاو یضغب و ثکم اب

... هدوب مبقارم هتفه کی مدیمهف …… تمنیبن هگید .. سپ .. یدرک تنایخ -

هلیپ مهب دیعس هک یزور ....زا مکوش وت هدیمهف .... متشاذن نوریب اپ هدیمهف

رواب مزاب یلو مرب... متتسرفب هک هدوب هدرک هدامآ ور یچ همه ... هدرک

راتفر زا همه زا رتشیب ...... مدوب هکوش ... هنوخ مدرگرب متساوخ یم ... درکن

ور امش ...... متسنوتیمن ییاهنت دوب...... هدش گنت نوتارب ملد ...... شدوخ

رواب مدرکن وراکنوا نم نم.. متفگ ... متساوخ یم ونامام ...... متساوخ یم

... نوتندید مایب متفگ ورب... تفگ درکن لوبق یلو ... هتفگ غورد دیعس نکن

یتشگرب تنتفر تفگ منک... یم تیاکش تزا ییایب مداوناخ تمس تفگ

شوگ شافرح الهب صا .... مدرک شسامتلا رخآ هظحل ورب...ات طقف ... هرادن

یمن ومدوخ ....حلا مدرک شادص اباب هرابود ....هک مدرکن رواب .... مدادن

.. هربب شدوخ .... هربب نامتراپآ نوا زا ونم تساوخ یم ملد .... طقف مدیمهف

درک یطاق مندز ادص اب راگنا وهی..... یلو .... مدرکن یراک هدرک رواب ممهفب ات

هک مشب نومیشپ رازن تفگ دز...... هرابود ......دز تفرگ شیتآ هرابود

رواب راب نیا ورب..... و رادرب مداوناخ رس زا تسد .... مدرک یرادتناما

رواب ...... متسین شچب مدرک رواب ..... داوخ یمن ونم مدرک رواب ..... مدرک

مسق .....ات مشب رود شداوناخ زا دیاب و.... مکانرطخ شرظن زا مدرک

تشادنرب مرس زا تسد .... مدرگ یمنرب هگید هک مدادن لوق ....ات مدروخن

وگب..... تفگ یم و دزیم .... مدب لوق ات منهد وت دزیم یبصع طقف اراس...
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شاه هنوش و دزیم ... دشیمن مورآ و دزیم دوب... نارگن شامشچ و دزیم

شوربآ سرت .....زا هشوربآ رطاخ هب مدرک رکف زور نوا ..... دشیم نیگنس

..... منودیم !حاالهک منکراکیچ حاال...حاال... یلو مدرگنرب هگید داوخ یم

یزور دیما ...اب متشاد هگن منیس وت وشدرد ساهلا .....حاالهک تسین حاالهک

ِنم منک... راکیچ ...حاال یدرک هابتشا منک تباث شهب ...هک شمنیبیب هک

... متساوخیم نم ... قمحا

زا شیادص دروخیم ناکت شیاه هناش تشاذگ شتروص یور ار شناتسد

دش یمن هدینش تسرد مرش روز

یچ دیاب ـــم... یتفرعم یب ـــم...زا یگدنمرش منک...زا راکیچ وگب وگب... -

ــم؟؟ نک راکیچ وگب اراس منک... راک

توکس #دس_

۳۴۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مامت شناتسد دوب هدرک تیارس شندب هب شیاه هناش ناکت شمدید یم رات

دوب هدناشوپ ار شتروص
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متفرگ ار دوب شنت زونه هک شتک نیتسآ هدرب ولج تسد مدیشک ولج نت

ارچ درک مهاگن دوب هتسشن نوخ هب شنامشچ هساک مدیشک ار شتسد

تفرگ یم هاگن ارچ ؟ دیدزد یم هاگن ارچ ؟ دوب هدنمرش

هدش...هـــا؟ یچ.. -حاال

تفگ شا هدش رادشخ و هتفرگ یادص اب متروص هب ندرک هاگن نودب

منک تباث شهب ... مگب شهب هکنیا لا بند ... مشلا بند ... تمدید هک یزور -زا

... مدید یقافتا ور وت یتقو یلو... مدنوم مفرح رس سلا ...هُن هدرک هابتشا

یم ملوبق ... همهفیم سلا همه نیا دعب مدرک رکف ... شندید مرب متفگ

تسین اراس... تسین هگید ! تسین هگید .... مدیمهف هک...... یزور هنک.....ات

یلو مدموا هدش... گنت شارب ملد هنودب ات تسین ... متشگرب هنیبب ات

... تسین

یهارمه ادص یب درک سیخ ار شتروص کشا و دیزرل شیاه هناش هرابود

یوا هزادنا هب اما متشاد ار مردپ ساهلا نیا نم هکنیا دوجو اب مدرک شا

مدوب شگنتلد

دوب هدش هفاضا شیادص هب ناهنپ یصرح دمآ اج هک شسفن

یور ... متسد ... هرابود هک یزور ... دیمهف نامام یلو ... دیعس لا بند متفر -

.... هتفرگ نم زا ور اهر .... شراک اب دیعس مدیمهف هک یزور دش... دنلب وت

همان هی مهب مهب... ما... هنشت دیعس نوخ هب دیمهف .... نامام غارس متفر

....هب شتناما دوب...هب رادیاپ یلع دمحم ... فرط زا هک همان داد....هی
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... درمان نم نم...

هب هداتسیا وناز یور مدیشک ولج ار شرس دش دنلب شقه قه یادص رابنیا

وا نم یارب مدرکیم شلغب دیاب متشادن ار شناوت رگید شمدنابسچ ما هنیس

! دوب مردارب دبا ات دوب مردارب هشیمه دوب مردارب

مسفن یگنت مدوب هکوش میاه هدینش زا دوب مرس رد یدایز یاه لا وس

و دیزرل یم مدرک یم مارآ ار وا دیاب اما دیشکیم ریت ما هنیس دوب هتشگزاب

دز یم فرح

نوچ هنک... منوریب هدش روبجم ... هتشاد دامتعا مهب اراس... هتشاد متسود -

هنوتن هدیسرت هنک... یزاب میگدنز اب دیعس هدیسرت نوچ ... مدوب تناما

ور اباب تیساسح مدیعس ... مشب دوبان هدیسرت ... هریگب وشولج

هدب... شرازآ نم نم...اتاب ور هتشاذگ تسد نیمه یارب .... هتسنود یم

...ات هشن بارخ میگدنز ....ات هنکن مادیپ دیعس مرب...ات ات هدرک منوریب منوا

... هشاب یبوخ راد تناما

سح ار شبلق دنت شپت دش مارآ ات متشاد شهگن مشوغآ رد هقیقد دنچ

مدرکیم سح دنازوس یم ار ما هنیس هیرگ تدش زا شندروخ ناکت مدرکیم

دیآیم دنب شلا ح ندید زا مسفن نآ ره

حوضو هب هیرگ منیشنب شرانک ات تفرگ ار میوزاب دیشک بقع مک مک

دوب هدرک شرتمارآ

؟؟ دنک هیرگ دیابن درم هتفگ یسک هچ
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دش رت مولظم شیادص

شلوبق اباب تفگ یم دوب.... یکاش هشیمه ناماس دقچ رخاوا نوا هتدای -

؟ هتدای هرادیم شهگن شدوخ رانک هشیمه تفگیم ... هرادن

مداد ناکت رس

یارب ... نوا غارس هریم هنک یم لو ... دیعس مرب هک نم هدرک یم رکف -

هدب شرازآ ...ات نوا غارس هریم هدرک یم رکف ... هدوب شبقارم لبق زا نیمه

هشاب فیثک و درمان دقنا دیعس هدرک یمن رکف هنک... مورح وشینووج ات

هک...

مدیشک بقع یمک ار دوخ ... دیزرل منت

مدید دوب هدش کشخ متسد یور هک ار ناساس هاگن

دمآ هکباال شرس دیشک رتشگنا یور ار شتصش تشگنا تفرگ ار متسد

دزیم دنخبل تشاذگ هناچما ریز تسد متشادن ار شتروص هب ندرک هاگن یور

دش زاب مه زا یا هظحل شتروص یتعاس زا دعب

! هداد تهب اضرریما ونیا -

مداد ناکت ار مرس هدرشف کلپ اما دوبن یلا وس

مرس زا تسد نوتمدید مه هکاب یزور ـــه؟.....زا تلا بند یلیخ ینود یم -

ماهاب هک تسین یزور هدوب هدیپس تمسا دیمهف هک یزور ...زا هتشادنرب
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هرابرد .... هتشذگ هرابرد .... هشاب هدیسرپن ترابرد ... هشاب هتفرگن سامت

مه... زا نومندوب رود لیلد ..... تیگدنز .... تدوخ

داد همادا دیشخرد یا هظحل یا هتفرگ یاهمشچ اب متروص هب هریخ

... یتح دیاش ... منکیم سح ی! لیخـــــ ... یجبآ تداوخ یم یلیخ -

... مزاب یلو هشاب دب یلیخ ... هونشیم هک یزیچ هنکمم هدیمهف

متفگ تلا جخ هتبلا و وزرل سرت اب

... دیاب .... مینکب شیراک هی دیاب -

دیرپ مفرح نایم یبصع هتفرگ رگ ناهگان

ومدآ نیا نم ید؟ ـــ یمهف مراز یمن نم !! اراس ینک یمن شیراک چیه -

یگدنز رس هک بالیی مراز یمن .... مراد دامتعا شهب ... مسانشیم رودارود

! دایب مه اتود امش رس دموا اهر ونم

تفرگ ار میاهوزاب

...وتاب هشب کیدزن تهب رازب ایب... رانک شاهاب اراس... نزب فرح شاهاب -

نکن ات نم اب اهر لثم نوا

نم... ... منوت یمن -
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ینودب دیاب هک تسه ییاهزیچ همان نوا هدب...وت شوگ طقف ... سیه -

هگا هتبلا نوجاقآ غارس مرب دیاب ... ممهفب مدوخ دیاب لوا هناالن... یلو

هن... نم یلو هدوب نویدم نوجاقآ هب هدوب هتسب شتسد اباب ... هرازب نامام

لوپ مارب شلیکو مشیپ هام نیمه ات ینودیم ... منویدم اباب هب نم

!!.... هداتسرفیم

۳۴۸_ تراپ _ همادا #

دیشک هآ هدز ینیگمغ دنخبل

هب ینودیم ... میتی هچب هی هساو هریم لوپ هدرکیم رکف ناماس ینودیم -

اراس ... نامام غارس متفر وداوخ یم ونم زونه هک مدوب هتسب دیما نیمه

و مرب هتساوخ ... مدرگیمرب هتسنودیم نوجاقآ غارس مرب هتساوخ مزا اباب

، یدرگرب دیاب هک شاب هدامآ ؟ یمهف یم ! یشب هدامآ دیاب ... منودرگرب وروت

گنت مداوناخ یارب ملد نم..... ...... مینک یگدنز مه رانک ات یدرگرب دیاب

هدش....! گنت همه ندوب مه رانک یارب ملد هدش...

مداتفا قه قه هب هدیزرل

! تسین هگید اباب ... میشیمن همه تقو چیه -

درک منامهم ششوغآ هب

هک یراک ماوخیم نم! هب رپسب ویچ همه ... هشیم تسرد ... مورآ ... منودیم -
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هک یزور زا نوچ تساجنیا االن نوا ینیبیم هگا ... منکب ار هتساوخ اباب

شهب اهر ُتسنودیم هکنیا اب مدز فرح نامام شاب هرابرد شمدید ترانک

ــی... لو دوب هتفگ

دز دنخبل دمآ باال برض هب مرس هدش درگ میاهمشچ

... هنودیم ور هداتفا وت یارب یقافتا ره نامام نـــه؟... هدوب تبقارم بوخ -

شلوا ،زا هراد ربخ منامام هراد ربخ شزا اهر هک یقافتا ره نودب زااالن

هتشاد ربخ

دناوخ ار مرکف راگنا دناد یم هچ و اجک ات اهر مدرکیم رکف نیا هب

تقیوشت اهر هتساوخ نامام ملوا نومه ...زا هنودیم متیمرحم لیلد هرآ... -

اهر قیرط زا شیریگیپ و شدمآ و تفر و ماهرپ ــه تبلا ینک لوبق هنک

شنیمضت ماهرپ هدوبن رثا یب یتفر ورد یدرکن لوبق لوا هعفد وت یتقو

یمن ششیپ متفر یتقو ... هتفگ نامام هب ویچ همه لوا نومه زا ماهر هدرک

سرتسا یلک ...اب همهفن اباب متفر ینوهنپ ... مرادن هگید ور اباب متسنود

مدز فرح شاهاب رحس و ناماس ندید نودب شمدید

توکس #دس_

۳۴۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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دیشک هآ

هنودیم مدیمهف هک منک شیضار متفر ... تسین هگید اباب تفگن منامام -

وناماس ... میگب شهب میدرکن تارج هک نک یضار نک مورآ وناماس تفگ

هشب یضار رتدوز ات هیمدآ روجچ همهفب ات هنیبب ور اضرریما اجنیا مدنوشک

رتمورآ متفر ارچ متفگ شهب یتقو زا یلو مزا هیکاش مه زونه هکنیا اب

هدش...

دوب هناردارب یدنخبل دز هک یدنخبل

رواب داوخیمن نم...!! هدرکن رواب زونه ... هرکف ..وت هریگرد شدوخ اب راگنا -

و ومگ وشدوخ بش ات تفر ... مدعب دیدنخیم طقف دش هکوش شلوا هنک...

درک روگ

دیدنخ ولگ وت

شلا زاح منم ... یتفگن یتفگ نم هب هگید رابی درک مدیدهت تشگرب -

یارب ... هنزب فرح نامام اب اضرریما ردام ات مدرک کمک مدرک هدافتساوس

وشقشع نتشاد ترسح نم لثم ماوخ یمن اراس... مدرک شکمک وت نتشاد

... هشکب

دایز راشف هکزا مدوب هدرک تفچ مهرد ار میاهتسد دوب هداتفا هزرل هب منت
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دوب هدش دیفس متسوپ

... مسرت یم نم... ... ناساس -

درشف ار میاهوزاب

مولعم هکنوا ــــد؟زا یعس زا یسرت یم یچزا ... تسه ناماس ... متسه نم -

اب ماوخ یم !! اراس هدب شوگ ؟هـــا؟... هدش میاق خراوس مودک وت تسین

ربخ رو نیا زا هگا نم هرادن رسدرد مک شدوخ نوا ینزب فرح اضرریما

یم وت یارب همدآ نیرت  بسانم مدآ نیا نکرواب  مدنومن ربخیب مرونوا زا مراد

مهفـــی؟

تشاد مهگن تفس هرابود متشاد ندیشک بقع دصق

نم.... مگب شهب منوت یمن ... منزب فرح شاهاب منوت یمن نم... ... منوت یمن -

دیچیپ مرود ار شناتسد مداتفا قه قه هب

طقف مک.... هک...مک یگب شهب ویچ همه یرب االن متفگن ... مورآ سیه -

شاوی نک عورش یگب شهب االن ماوخ یم هک یزیچ نک!!زا عورش

شتسرد .... هراد تسود مه یلیخ ؟ یمهف یم ... هراد تتسود نوا ... شاوی

!! هالهتک مگب هک هنیا

وا هک ینانیمطا نآ هن درکیم رتشیب ار مشزرل طقف تفگیم هچ ره اما دیدنخ

دنامهف وا ارهب حملا معطقنم یاهسفن تساوخیم

یلو ... یشیم تیذا منود یم ... یسرتیم منود یم هتچ... ... مورآ -
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رارف اراس نکن توکس ... ینک تالش مکی الهمز یاوخب الهمز طقف ... ینوتیم

هنک تتیذا تسین رارق هشب کیدزن تهب رازب ... هنزب فرح تاهاب رازب ... نکن

تاج ششیپ یمهفب هک هگب شدوخ و دایب اهنت متشاذگ ؟ ینودیم متدوخ

؟ هشاب منک... یم تکمک مدوخ هدب هزاجا شهب طقف تسین دیعس نوا ! هنما

درک همزمز

رازب ؟ هشاب ینک شتسرد منک یم تکمک ... تخوس نم رطاخ هب وت یگدنز -

اراس؟ هشاب هشاب باال نامام ولج مرس

تساوخ مداد ناکت ار مرس هاتوک مدوب هدنابسچ شا هنیس ارهب ما یناشیپ

هک ییوا هب مندیبسچ ، شروضح مدز گنچ ار شسابل هک دشکب بقع

یتعاس تساوخ یم ملد درکیم ممارآ دوب نم هب رود زا یتح شساوح

منامب بوخ یاجنیمه

تفگ هدنخ اب دنک ضوع ار شنحل درک یعس

! بقع ورب ... یسول هک مزونه -

تسنادیمن وا اما متسنادیم ! مدیمهف بوخ مدنابسچوا هب رتشیب ار مدوخ

تشذگ هک یتعاس نیا رد ما هدرک ناشسمل هدرک هبرجت ار وا یاهینارگن نم

نم هب دنک یم یعس مدرک سح تسا هدوب تناما تفگ هک یا هظحل زا

فیثک دوجوم نآ هک ییاه فرح دیاش ات دنک تیاعر دنک یم یعس دبسچن

دناد یم مردارب هک ینم نهذ هب دسرن منهذ هب هدز نامردپ هب شا  هرابرد

نم هب حاالهک نیمه یارب و مدناسرتب تسا نکمم یتکرح نیرت کچوک

ای موشن تیذا ات دنک یم تیاعر تسین ما ینوخ ردارب تسا هتفگ

فرح وهب موش رود مهاوخ یمن نم اما دیاین شیپ میارب یمهافتءوس

ار مدامتعا وا هب دیاب سرت یاجب حاال دوش گرزب مرس اترد منک رکف شیاه
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متفگ مارآ مدیبسچ ار شا هقی مداد یم ناشن

نک! ملغب -

ما هدیمهف تسرد تفگیم شا  هدنام تام یادص

! ناج اراس -

مدیبوک شا هنیس هب مناجیب تشم اب

!! نور یبــــ منک یم تترپ منوخ زا اباب لثم ای نک ملغب االن نیمه -ای

متفگ هرابود تشاذگ مرمک تشپ ار شناتسد اما تفگ ییورپ

مرانک هک ناماس وتو مشب مورآ ماوخ یم نک ملغب مکحم ... مکحم -

هبوخ ...حملا نیتسه

یادص دش منت تفچ هک شناتسد تسیکی ناماس اب میارب هک مدنامهف وا هب

مدناسر ششوگ ارهب مراد ضغب و نازرل

ینکن ملغب ینکیم طلغ ... یتسین یگب ینکیم طلغ ... ینم شاداد -وت

یم نم هک دوب یزیچ نامه نیا و دوب شا هنیس قامعا زا شندیدنخ

متساوخ

! مدرک طلغ هشاب ... هشاب -

تشاذگ متروص فرطود ار شناتسد
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مدیمهفن ال صا یدز یم ونم یدوب هتفرگ رگ یروج ...هی تمدز دیشخبب -

هک ازیچ یلیخ ــم! مهفب ازیچ یلیخ یدش ثعاب یلو یلو... دش... یچ

! ینومیمن اهنت اجنیا هگید یمهفب یتقو

درک کاپ شناتسد اراب متروص

میرب !االن یتناما هشاب تهب مساوح تفگ هبوخ یدرک هیرگ دقچ نیبب -

هک؟ هشک یم ونم هنیبب وتامشچ نیا نوریب

تفر رد تمس هب هدیشک ار متسد

! یگب شهب ییازیچ هی دیاب هک -ایب

۳۴۹_ تراپ _ همادا #

زاب ردار دیایب باال مسفن دهدب تلهم ای منک ضارتعا مناوتب هکنآ زا لبق

مارآ طقف زورما شدصق راگنا دیشک دوخ اب مه ارم دش جراخ قاتا زا هدرک

! شدوخ هن دوب نم یگدنز و نم ندرک

ریحتم هداتسیا نامجورخ اب دوب هتسشن قاتا یور هب ور لبم یور اضرریما

درک هاگن نامیودره تروص هب

ــن؟ یدرک راکیچ -
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

تسشن مرمک تشپ ناساس تسد

ــالط!! تخا چیهـــی... -

توکس #دس_

۳۵۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تفگ نم هب ور هتخادنا شا یچم تعاس هب یهاگن

مریگیم سامت تاهاب مرب دیاب -

داد همادا اضرریما هبور

یک اب یدیمهف بخ یلو مدوب رد تشپ زونه هنرگو یدرک کمک هک نونمم -

وت داد هب ادخ هنیا شراتفر شردارب ِنم اب یتقو هتخس دقچ تراک و یفرط

!! هسرب

دز اضرریما هب مراتفر دروم رد هک یفرح هب هجوت یب تفر هک رد تمس هب

ملد متفرگ ار شیوزاب هداتفا هار شرس تشپ عیرس شلا ح ندش رتهب یارب

مهد ماجنا یراک شلا ح نیا یارب تساوخ یم
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؟ منزب فرح اهر -اب

داد ناکت فرط ود ارهب شرس دنخبل اب

هب همهفب هرذ هرذ ات هشاب رود مزا دیاب االن نوا تسین شتقو -هن...االن

!! ناماس و نامام ندرگ داتفا شتمحز مگب منوت یمن اهر

بقع بقع مدرک ساسحا ار اضرریما روضح داتفا مرس تشپ هب هک شهاگن

تفگ دیشوپیم ار شیاهشفک هدش مخ هک ردحیلا تفر

وشهاگن نیا رابره دایمن مشوخ ال صا ینزب فرح هگید یکی اب دیاب -االن

!! منیبب

مدید بل هب دنخبل ار اضرریما هدناخرچ رس

ـــه؟ شچ مهاگن -

راوید هب هدیشک بقع ار دوخ یمک داتسیا شیوربور راکبلط رمک هب تسد

شیادا راگنا دش رمک هب تسد مه ناساس منیبب ار ود ره ات مدز هیکت ورهار

دروآ یم اررد

راگنا ینک یم هاگن یروج هی تمنیب یم راب ره دایمن مشوخ طقف ... یچیه -

ـــی؟؟ تفرگن وتلا وس باوج زونه

دیشک مهرد وربا اضرریما

ســولا؟! مودک -
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درک هراشا نم هب هدز دنخبل ناساس

وراک لوپ رطاخ هب روطچ هراد ناماس ونم لثم شاداد اتود یتقو هکنیا -

ـــه؟! شب وت مرحم هدش رضاح

مدش هکوش نم اضرریما زا رتشیب

نا؟! ــــ ساس -

دیشک میوزاب هب یتسد لا یخیب

متسین ربخ یب رونوا زا هک متفگ وگب... االن یگب شهب دیاب هک شرخآ -

!! متفگ یچ هتفرن تدای هک اهر وماهرپ هرابرد

تفگ ینئمطم هاگن اب جورخ زا لبق اما درک زاب ردار

؟ هشاب اراس... مک -مک

ردار دنخبل اب دشاب تحار شلا یخ ات مداد ناکت ار مرس متسناوت یمن هکنآ اب

هتسشن ما هناچ یور اضرریما مرگ تسد هک دوب رد هب مهاگن زونه تسب

دنادرگرب شدوخ تمس هب مرن ار مرس

-خـــب؟

یارب ار شیاهمشچ هب ندرک هاگن تارج نم و تشاد ینعم نارازه بخ نیا

متخادنا ریز ارهب مرس توکس رد متشادن حیضوت

راوید هب میور هبور دناپچ شراولش یاه بیج اررد شناتسد ناتشگنا

درک مهاگن رظتنم هدز هیکت

هچ متسنادیمن ناشمدیچیپ مه رد هداتفا مناتشگنا ناج هب هدز تلا جخ

ابوا مناوت یمن زونه تسناد یم هک وا درک ار راک نیا ناساس ارچ دیوگب

مه ؟نآ مدش شمرحم هک دش هچ میوگب روطچ حاال منزب فرح تحار
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مسفن زونه ما هدشن جراخ میا هدز قاتا رد هک ییاهفرح کوش زا زونه یتقو

!! منزب فرح مهاوخب هک تسا هدماین اج

شــهد؟ یچ -

ار نامیود ره رس دمآ یم نامتمس هب هدش جراخ هناخزپشآ زا هک اهر یادص

درک زارد شرهاوخ تمس ارهب شتسد دناخرچ فرط نآ هب

ــا!! یب -

تفرگ ار شردارب تسد دنخبل اب هدمآ ولج

ــم؟ ناج -

؟ ینود یم -وت

تفگ هتخادنا راوید هب هدیبسچ و نارگن نم هب یهاگن اهر

یچـــو؟ -

دراد یعس دشاب مارآ دراد یعس هدش کالهف ناساس فرح زا هک مدیمهف یم

دریگب ار شلا وس باوج شمارآ ورد دورن باال شیادص مراد نم هک ابحیلا

تسا نم میلا تیعضو و نتشاد الل قتسا شباوج درکیم رکف هک یلا وس

هدرک ناهنپ ار یزیچ دنادیم ناساس یاهفرح ماو هداوناخ ندید حاالاب یلو

ما

ارا.... ســـ هکنیا -

تفگ اهر هبور دادن همادا یلو دیشک یدنلب فووه درک ثکم
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ینکـــم! یم شلح نومدوخ ورب... یچیه -

دیخرچ متمس هب اهر

یرپــهد؟ تگنر اراس؟ یبوخ -

ره متفر هناخزپشآ تمس هب مارآ و هاتوک یاه مدق اب متفگ یمارآ مبوخ

قاتا ارهب اهر اما دنک دس ار مهار ای دشکب ار متسد متشاد راظتنا هظحل

متساوخ یتقو درک ما یهارمه ادص یب ییاه مدق اب مرس تشپ هداتسرف

درک دس ار مهار مزیرب یاچ مدوخ یارب

مزیریم نم ... نیشب -

یلدنص و تشاذگ میوربور ار ناویل .. نیگنس شهاگن و دوب روخلد شیادص

متفگ ناویل هب هراشا اب درک اررپ مرانک

؟ نیرو ـــ خیمن -

توکس #دس_

۳۵۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یراب نیلوا هیبش شهاگن درک مهاگن هریخ طقف دزو هیکت یلدنص یتشپ هب

دسانش یمن ارم الً صا راگنا شمدید شقاتا رد تخت هب هدیبسچ هک دوب
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هک دیمهف مدرک سح ... یروخلد یتح دوبن شهاگن رد یسح چیه

مورب رد شریز زا هدرک ضوع ار فرح متساوخیم

تمس هب میوزاب نتفرگ اب تساخرب تعرس هب هک متساخرب میاج زا مارآ

مدیشک شدوخ

؟ منزب داد دیاب امتح ؟ یریم یراد هک یتفگ یچ -

یمک دیاش دوبن دنت مداد باال یمک ار میاه هناش هتسب مشچ شتکرح سرت زا

مارآ رتدوز هکنیا یارب دوب هدماین اج زونه نم حلا اما تفر باال شیادص

متفگ عیرس دوش

مرایب مریم مراد ... نزن داد -

درشف رتشیب ار میوزاب هداد مناکت

-چــی؟

؟ نینیبب دیاب هک... یزیچ -

مه رد یبصع هک ییاهوربا و دوب هدش خرس مشخ زا هک یتروص هب یهاگن

مداد ناکت ار میوزاب متخادنا دوب هتفر ورف

؟ مرب -

هک اهر مدش هک دراو متفر قاتا تمس هب دیشک بقع ار شتسد هدرک للعت

دمآ متمس هب تعرس هب دوب هتسشن یلدنص یور
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یچ... مشاداد ؟ هدش یچ -

زاب ار دمک تسا هدمآ هک مدیمهف دروخ ار شفرح مرس تشپ هب یهاگن اب

نآ هب یهاگن مه راب کی یتح هک یذغاک مدروآ نوریب ار ما هچقودنص هدرک

هجوتم هزات مدیمهف اهر هاگن اب مدیخرچ شتمس هب هتشادرب مدوب هتخادناین

!! تسناد یم مه وا سپ مهد ناشن وا هب مهاوخ یم ار یزیچ هچ هک هدش

ار ونآ دمآ ولج دنتسناد یم وا زج هب همه راگنا هک هراسخر و اهر طقف هن

درک تشم هدیشک متسد زا

هدن..االنهن! نوشن -نــه...

شتمس ارهب شتسد دمآ ولج اهر تکرح اب دوب هداتسیا رد بوچراچ رد

تفرگ

نم! شدِب -

هک... تسین یروطنوا نک رواب ... شاداد -هن

ن...!! ـــــــ م شدب -

متفر بقع یمدق هتشاذگ میاهشوگ یور تسد هک دیشک دایرف نانچ

زا تعرس هب هجوت یب اهر اما مدش عمج مدوخ رد دمک رد هب هدیبسچ

تفر نوریب هتشذگ شرانک

اا!! ــــــ -هر

تسا هدش جراخ هناخ زا شندز ادص هب هجوت یب اهر هک تفگ یم رد یادص
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هدیبسچ وحاال دمآ یم متمس هب هک مدید رخآ هظحل اما متسب ار میاهمشچ

ار میاهمشچ هرهلد اب مدینش یم ار شا یبصع یاه سفن یادص مدوخ هب

اب دروآ ولج ار شرس تشاذگ دمک رد یور مرس رانک ار شتسد مدرک زاب

دیسرپ تینابصع زا شعترم یادص

دو؟ بـــ یچ -

شراک اب اهر وحاال مهد شناشن متساوخ یم هک منزب فرح متسناوت یمن

متفگ هدرب بقع ار مرس مدیشک ینازرل سفن تسا هدرک رتدب ار متیعضو

! بقع ورب ورب... ـ....م کی -

ار تسشن یم هنوگما تسوپ یور هک شسفن یمرگ دروآ رتولج ار شرس

مدرک یم سح

؟ دوب ی چــــ متفگ -

ندش حضاو یارب تسکش دوب هتسشن میولگ رد شدایرف یادص زا هک یضغب

دیرغ درک شرت یبصع راگنا دش سیخ کشا زا هک متروص مدز کلپ مدید

؟ مدر کــ راکیچ هــاا... ینک یم هیرگ هک مدرک تراکیچ ... نکن هیرگ -

ردقنیا شنتسناد ینعی دمهفب تساوخ یمن ای تسین بوخ حملا دیمهف یمن

مکحم اما تشگنا ود اراب ما هناچ هدیشک دمک زا تسد دوب مهم شیارب

تفرگ
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؟ دوب یچ درب اهر هک ینوا ... نزب فرح -

منزب فرح متسناوت یمن زونه نم اما دشاب مارآ شیادص درک یعس

نم... -

ندز فرح متسناد یم نوچ متسناوت یمن مراد هگن ار ما هیرگ متسناوت یمن

وا هب مدوب هتفگ هک هدنمرش ار مدوخ و یمدنک ارهل وا رورغ شا هرابرد

هل رورغ رطاخ هب ووا میوگب هک دوب نیا شتسرد دیاش ...اما مراد دامتعا

اب ندز فرح تسناد یمن اما دنک مکمک تساوخ یم ناساس دنک میاهر هدش

یرود رطاخب دوبن نامنیب یزیچ چیه یتح یتقو تسا تخس ردقچ وا

!! دشیم یبصع مندرک

توکس #دس_

۳۵۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

میوگب شلوا زا حضاو و منک مارآ ار مدوخ مدرک یعس مدیشک یقیمع سفن

ادتبا زا دنکن رکف ات مداد کمک لوق شردام هب ناتسرامیب رد هک یزور زا

ما!! هدرک نهپ ماد شیارب
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مدوب نویدم ... نوتهب نم -

مدوب هدرک عورش بوخ راگنا دیشک بقع هدروخ ناکت یمک

بخ...؟؟ -

مداد لوق نوش هبـ.. مدید ُنوتردام یلو... .. نوتندید ناتسرامیب .. مدموا -

ومرامش ... مدب ماجنا .. دایب رب مزا یراک .. ینامز ا...هگا شنار ــ... بج هب..

ویسک نتفگ ... ناوخیم کمک هک..االن نتفرگ سامت دعب.. هام دنچ ... نتفرگ

... متشگیم راک لا بند ... نتسنودیم ... نشاب هتشاد دامتعا شهب هک... نرادن

.... نوتراتسرپ ناونع هب مایب نتفگ ... مدوب راتسرپ ... ندیمهف یتقو

مدرک ناربج مه ... مریگ یم قوقح مه ... یروطنیا

یمندز فرح هک بوخ هچ منزب ار مفرح تحار مناوتب ات مدرک یمن شهاگن

یمداد شوگ طقف توکس ورد

هک... مدرک لوبق طقف ... متفگن منم... ... مرادن زاین لوپ هب نتسنودیمن -

مرحم نیتفگ ... نیتفگ هک شدعب یلو نم.. غارس ندموا شدوخ مگن

تسد یلو... .. مدرکن لوبق هگید نم... ... تخیر مه یچ..هب همه ... میشب

ُقوقح خرن ... نتسنود یمن نوچ .. ندموا هگید داهنشیپ ...ابهی نتشادن رب

شدعب زا ندرک رکف ... مدرکن لوبق مزاب .. ندید یتقو ... یتقو باال... ندرب

... مشب نوتمرحم منک لوبق ...ات نداد نیمضت ...هی نیمه یارب ... مسرتیم

... نوا درب اهر هک... یزیچ
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تسکش ار شتوکس شروابان یادص اب

؟! دوب ک -چـــــ

داتفا تخت یور ًابیرقت و تفر بقع مدق مدق متفرگ ارباال مرس هرخ باال

ای دورب مشاب هتشاد ار مفرح هیقب نتفگ تردق هکنآ زا لبق مدیسرت یم

دوب اضرریما وا مدیشک یم بقع دیابن رابنیا منک رارف هدیسرت مدوخ

ارجام نیا زا دیاش منویدم وا ارهب ندز فرح نیا منزب فرح دوب هتساوخ

دنک ادیپ تاجن

هتسب ردار دوبن اجنیا الً صا راگنا دوبن شدوخ ردحلا متفر رد تمس هب

تفگ یم شا  هتفرگ یادص تفرگ ارباال شرس مدش هک شکیدزن مدرک لفق

ما هدرک شا هکوش

ایوت؟ هتشادن ملوبق مردام منک... رکف دیاب -االن

متفگ شیاهمشچ هب هریخ

مود کــ چیه -

من شنامشچ و داتفا هفرس هب هک دیدنخ ردقنیا دیدنخ دنلب یادص اب ناهگان

تفرگ

! نیتشادن ملوبق نوتمودک چیه ... اعقاو هرآ -

همه دش در هک مرانک زا تفر رد تمس وهب داتسیا دیدنخ یم هک روطنامه

متفگ هدرک عمج ار متراسج

؟ نیریم نیراد هک مدرک لوبق ارچ نیدیمهف -االن

ندیلا هدیخرچ متمس هب شرس دش عطق شا هدنخ یادص
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مد؟ ـــ یمهفن زونه -

متفگ تراسج اب

مدز لوگ منوتردام نم... نوچ -هن...

مدیخرچ شتمس الًهب ماک

!! نینیشب نینودب نیاوخیم -

متساوخیمن تسشن تخت یور هتشگرب مارآ هک دوب ناریح و مگردرس نانچ

هب روبجم حلا نیا رد تساوخ یمن ملد مسرتب هکنیا هن منیشنب شرانک

هملک هملک متسشن نیمز یور دمک هب هدیبسچ شیوربور دشاب مندرک لمحت

مدز ار مفرح مبل ندرک ایرت مقازب ندیعلب اب راب وره

... مدوبن راک لا بند لوپ رطاخ ...هب رطاخب نم -

دادن ناشن یلمعلا  سکع نیرتکچوک دوب نییاپ شرس

مایب رانک م ـــــ سرت اب...اب منوتب ...هک متشگ یم راک لا بند -

دوب هدش لفق شیاهاپ هب نانچمه مهاگن اما دروآ ارباال شرس مدرک سح

توکس #دس_

۳۵۳_ تراپ #
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

رتدب یلو.. ... متفر اه زاسلا دعب دوب...هک ییاج نیلوا ... یهانپ تکرش -

یاه مدآ ...اب عورش یارب هک متشگ یم یراک لا بند ... نیمه یارب دش...

... مایب رانک شاهاب مک مک منوتب ... منوتب ...و مشاب هتشادن راک ورس یدایز

تقو چیه شاباب یتقو ... تسنیزگ نیرتهب مدرک سح ... مدید ونیسای یتقو

مدش یم فرط درم ابهی دیاب ... دیاب نم ... دوبن ...اما تسین هنوخ

مدق مدق داتسیا هدش مکحم نیمز یور هک دوب شیاهاپ هب مهاگن زونه

هناچما ریز ار شتسد تسشن نیمز یور میور هب ور تسرد دمآ کیدزن

دیرغ مشخ اب هتشاذگ

؟ هدب همادا یراد تأر جـــ هگا دعب نک هاگن مامشچ نک...هب هاگن متروص -وت

متسین هدیدن باتهم باتفآ مه اهردقنآ دیمهف میوگب مهاوخ یم هچ دیمهف

بوخ اما تسردان دصق هب هن دنچ ره ما هدوب درم کی اب ییوربور لا بند هک

دشاب شدوخ درم نآ رگا یتح دنکیم ینابصع ار وا متین منادیم

هریخ دش رت ظیلغ شمخا مدز دنخبل ارچ منادیمن مدش هریخ شنامشچ هب

دوب میاهمشچ هب
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یمن دوبن مک ما یگدنز یاهسرت دوش مامت متساوخیم مدادیم همادا دیاب

هچ دنادب راذگب مشاب مه وا ندیمهف و عوضوم نیا نارگن رابره متساوخ

دهد تاجن ار شدوخ دیاش دورب دیاش هدشما کیدزن وا هب ارچ ماو هدرک

تسا راشف ریز تفگیم شا هدش لفق کف دیزرلیم زونه میادص

نیتفگ یتقو مدز.. فرح نوتردام هک...اب مدوب نیسای بقارم زونه -

بقال... هک یسک منوا ... هتسکش اپ وتسد مدآ ...هی مدید ... تیمرحم

تسا هنیزگ نیرتهب ... هدرک یگنودرم مقح ...بقالًرد هداد سپ وشناحتما

... یارب

دش تشم شیاپ نار یور شناتسد

ًاصوصخم ... مربب نیب زا ومسرت ندوب شرانک منک...اب یعس هکنیا یارب -

... تسنوت یمن مه... تساوخ یم هگا ... شتیعضو رطاخ هک...هب

ار مناتسد دعاس مدیشک غیج دروآ شروی متمس هب هدش هدنک اج زا ناهگان

فرط ود تسد ود ره اب متفر ورف مدوخ رد هتفرگ مرس یور عافد یارب

دیبوک تشم دمک هب مرس

شــــو... هفخ وش... هفخ وش... هفخ -

تسد ینامز اما درک رارکت ار راکنیا تدم هچ راب، دنچ ، هقیقد دنچ مناد یمن

مدیزرل یم مدوخ رد نم و دوب هدنامن شیارب ییان رگید هک دیشک
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دنابسچ هدشما مخ یاهوناز ارهب شرس هدرک شندب کج ار شناتسد

مدرک یم سح میاهاپ یور ار شسفن یامرگ دیشکیم سفن نیگنس

مدز لوگ ... ونوتردام -

ردقچ هکنیا نتسناد زا منیبیم یتقو مرادرب تسد مناوتیمن ارچ متسناد یمن

تسا نتخوس ردحلا ما هدرک هدافتسا مدوخ عفنب وا تیعضو وزا محیقو

ندش کیدزن تارج شتیعضو رطاخب طقفو ما هتشادن دامتعا وا هب هکنیا زا

ما هتشاد

نم ار تسه هچ ره ای تسا هدرکن روبجم ارم یسک دنادب متساوخ یم

دناد یمن شردام یتح سک چیه ماو هدرک باختنا مدوخ

ننومهفب مهب... ات نداد کچ هک دینکن شخسف مسرت یم ... ندرک یم رکف -

زا مدوخ عفن هب مراد ... نتسنودیمن ... نراد لوبق ... هتسب مشچ ونوشرسپ

امش...

یوت دیشک دوخ تمس هب هدیبسچ ار هقیما دروآ ارباال شرس برض هب

دیرغ متروص

؟ یگب تراک زا ینک یم تأرج روطچ -

دز دایرف

ـــی؟ شیمن هفخ ارچ -
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دمآ یمن رد میادص دوب هدیبسچ میولگ هب مسابل دوب دایز شتسد راشف

... درکن مروبجم یسک ... متساوخ مدوخ ... نینودب دیاب ... منوت ـ... یمن -

... مدرک هدافتسا ءوس نم... یلو ... نیدرک مکمک ... مدرک هدافتسا .. نوتزا

دمآ یمن باال مسفن یتقو مدیدنخ هدارا یب

...و ینک مغیص یدش روبجم و... یدوبن یضار ... نوچ منک رکف -اما...

ی... لیخــــ .. مسرتیم یلیخ ... مزونه تشادن یا هدیاف ... یتسنودیمن

هک یمدزاب مدو مداتفا هفرس هب هتخیر ورف ممشچ هشوگ فرط ود زا کشا

یمدش لیدبت هفرس هب مشکب سفن بوخ متسناوت یمن نوچ

یور شتسد دزو هیکت دمک ارهب شتسد کی فک درک یم سخ سخ میولگ

مدیشک رتولج هدش رت مکحم هقیما

هب روطچ ؟ یدر کــ هدافتسا مزا یگیم یتحار نیمه هب روطچ ــی تنعل -

ب غورد شمه ید؟ شــ شمرحم و درم هی هب ـید یبسچ یتحار نیمه

!! کشک یچ همه دو ـــــ

شنامشچ دش جراخ میولگ زا یسخ سخ طقف اما منزب فرح متساوخ

مدیشک یقیمع سفن مناوت مامت دشاب لش یمک شتسد هدش نارگن

... نوتارب نم هک...هک مگب ... مدرک یعس ... منزب ... نوتلوگ متساوخیمن نم -

هک... بش نومه ــن... یشیم نومیشپ متفگ ... متفگ یتح ... متسین بسانم
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هک... نیمهفب ات متفگ متس... ینــ یندنوم متفگ ... نیتفگ امیس زا

تسد فک اب اما رابنیا داتفا دمک ناج هب هرابود و درک اهر ار هقیما ناهگان

شــــو... هفخ در.. نـماـــ یتنعل -

توکس #دس_

۳۵۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

شیاه هجنپ رد مکحم ار میاهوزاب دیشک تسد هک دوب هداتفا سفن سفن هب

دز داد یبصع هدروآ کیدزن ار شرس مدیشک یا هفخ غیج هدیسرت درشف

نک... ماگن -

مدرک زاب مشچ سرت اب

یتخادنا مزور نیا هب حاالهک ینک یم اجیب ...وت ینومن ینک یم طلغ -وت

ترس بالیی یگب هگید راب هی ادخ ...هب منکشیم وتاپ ملق ... یرب یاوخب
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!! توزرآ هشب نتفر هار مرایم

مدیبوک دمک هب

اا؟ هـــــ منک تیلا ح هگید روج ایهی یدیمهف اینـــه؟ یدیمهف ید؟ ـــ یمهف -

بوخ حملا اما مدیزرل یم دوب هدش درس منت مدیشک یم سفن یتخس هب

دوجو اب دوب هدرک نم هب هک یفطل دوجو هکاب متفگ ... متفگ وا هب دوب

ما... هدوبن قداص ابوا نم شا یگنادرم

رود ار شرگید تسد مدیشک ولج هتفرگ تسد کی اراب متسد ود ره چم

شخ یادص متشاذگ شا هناش یور ار ما یناشیپ سح یب تخادنا هناشما

دوب نیگمغ شا هدش تخمز و هتفرگ

... تیراک ناهنپ همه نیا هب تنعل ... نوتاغورد هب تنعل ... نوتمه هب تنعل -

! نیدنوسر اجنیا هب ونم هک نوتمه هب تنعل

لوبق رگا دوب ابوا قح تفگ یم تسرد ..اما تسکش ملد .. تخیر ورف مبلق

هار رگا مدوب هدرکن یزاب شا یگدنز اب مدوخ رطاخ هب رگا مدوب هدرکن

دوبن نم راتفرگ اجنیا حاال وا مدوب هتسبن مشریذپ اراب راتسرپ زا شرارف

هدرک لفق هنیسما ولج ار مناتسد دش لیدبت قه قه هب میادص ییب هیرگ

مندرگ رسو تشپ هک یتسد اب مروخب ناکت تشاذگ یمن ارچ مناد یمن دوب

دز مرمک هب یمکحم ًاتبسن هبرض دوب
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ارا... ســـ نکن هیرگ -

دش دنلب مخآ یادص هک درشف مهب ار مناتسد چم

! شاب تکاس سپ مراد وتندرک هل لیسناتپ ...االن متسین ابوت هگم -

مزیرن مهب رتشیب ار شباصعا ات دوش هفخ میادص ات متفرگ نادند ارهب مبل

شدنمتردق ناتسد راشف دشووا رتدیدش مندب شزرل و هناش یاه  ناکت اما

دیچیپ مرود هدرک زاب مه ارزا شیاهاپ درک رتشیب ار

؟؟ هرررآ نکــــم تهل دیاب نــه؟ یمهفیمن -

هب مندش هل ردحلا ًاعقاو مدرک سح هک درک دایز نانچ ار شت ال ضع راشف

مداتفا سامتلا و هیرگ

دی... ــــ شخبب خـــاد... وروت تس...یآ.... کشــــ ــــه.... شاب یاآ.. -

مدیشک غیج هرابود تفرگ شناتشگنا نیب هک ار میوزاب تشوگ

!هــــاا؟ شا بـــ تکاس مگیمن ... نکن هیرگ مگیمن -

مارآ ما هداتفا ریگ ارچ مناد یمن هک ییاج نآ اترد مدرک ار تالمش مامت

اما مدیشک ناهد لخاد ار منیریز بل هتسب ار منامشچ ... منکن هیرگ ... مشاب

تخیر یم ورف مبلق و دیزرل یم شندب ناکت ره هنیسمااب پچ تمس
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... مدشیم عمج مدوخ رد هدیسرت

راز مدوخ حلا هب تحار ات یمندنک ملو ارچ متفگ وا هب حاالهک ممهف یمن

... منزب

ناکت یمک مناوتب و دنک مک ار شدنمتردق الت ضع راشف ات دیشک لوط

یم قیمع سفن مدز یم کلپ و هداد تروق یتخس هب بترم ار مضغب مروخب

دنامب مارآ ووا منکن هیرگ ات مدیشک

تفچ الت ضع اما مورب متساوخ یم دوب شا هناش یور زونه ما یناشیپ

هچ مروخب ناکت یتح مناوتب ات دیشک یم بقع دیاب تشاذگیمن شا هدش

اما... میوگب هلمج کی ات مدرک عمج ار متردق مامت مورب هکنیا هب دسرب

... هشیم -

...... سس ــــــــــ یه -

فرح رد متقادص ...اب دیزرل هرابود ما هناچ و اهبل هک تفگ صرح اب نانچ

مندیزرل مدرک راهم ار مضغب یتخس ما...هب هدرک رفنتم مدوخ ارزا وا ندز

تفگ راکبلط دیمهف ار

؟ یزر لـــــ یم ارچ -

مداد مدوخ هب یناکت هتفرگ نییاپ ار مرس

مر ...بـــ رازب -

هــا؟ ینک مک وتسرت نم اب یتساوخ یم یتفگن هگم هد؟ بـــ تاج -چـــار؟

کــن!؟ هدافتسا مزا االن هگید هبوخ

رطاخب هکنیا زا مدیمهف یم درک شا یبصع هک تسشن منت هب یزرل هرابود

هب دوجو ماواب هدش کیدزن وا هب تحار یخلا اب شا هتسکش یاپ وتسد
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ار وا یرگید زیچ ره زا شیب ما هتشادن دامتعا وا هب شناج نتخادنا رطخ

تسا هدنازوس

و هایس رابنیا ادخ ید؟هب ــــ یمهف ابتـو؟ منودیم نم ینک هیرگ -

وماهدافتسا وتزا منوتیم منم یمهفب منک یم یراکی منک یم تدو بکـــ

؟؟ من کبـــــ

توکس #دس_

۳۵۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

لثم تساوت یمن متشادن رگید ار نیا لمحت ــــم، تسناوتن رگید د، شنـــــ

درکیم مدیدهت اهنآ لثم مندزن غیج یارب مندرک تکاس یارب دیابن ، دشاب اهنآ

درکیم هدافتسا شیوزاب روز ایزا

تفگ یم هک ینیهاش یادص شفرح اب

" مایم رانک تاهاب ینومب مورآ زادنن کتفج یلو هونشب نزب غیج "

نم اب دشیم رارکت هدش هدنز ریواصت شمدینش حضاو دش هدنز مرس رد
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دیدنخ یم دیعس دوب ریگرد

دشاب اضرریما وا رگا یتح دوب هقیقد ۱۰ نامه مناوت مامت

هک ار متسد ود ره منزب شسپ مدرک یعس مداتفا هیرگ هب یدنلب یجـــغ اب

دنک میاهر ات مدیبوکیم شا هنیس هب مه اب دوب شا هنیس یولج هدش تشم

هک مدیشک یم غیج مدوجو مامت اب نانچ مدیشکیم غیج هداد ناکت ار مدوخ

درک یم یعس و دیشک یم دایرف دزیم داد وا دینش یمن یزیچ چیه میاهشوگ

اب متردق ی همه اب دیوگ یم هچ مدیمهف یمن مدینش یمن اما دنک مراهم

مداتفا شناج هب هدشما دازآ ناتسد

**********

( اضر ریما )

رتمارآ ات مدرک اهر هک ار شیاهتسد دادیم ناکت ار شندب و دیشک یم غیج

و دیبوک یم مندب و نت هب شناوت ی همه اب داتفا مناج هب هدرک تشم دوش

دهد مله بقع هب درک یم یعس تسناوت یمن هکنیا اب تفگ یم هاریب دبو

یمن دوب تفچ شندب رود زونه میاهاپ دوب یتحار راک میارب شندرک راهم

دایرف مدز یم داد هچ ره اما دوش مارآ تساوخ یم ملد یلو دورب تسناوت

درک یم هلباقم شناوت مامت اب طقف مدیدیمن ال صا راگنا دینشیمن مدیشک یم
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دیایب هاتوک ندیسرت اب یتح دیاش ات مدرب ارباالرت میادص دزیرگب ات

ـــن! یشب ه... ــــــ سب -

دش دنلب شا شارخلد غیج یادص هدز گنچ ار متروص شتسد اب ناهگان یلو

نا.... ــــــ ساس نا... ـــــ ساس مر...! بـــ راذب ـــه... نووید ن... کــــ ملو -

یم طقف تسین بوخ ال صا شلا ح دیمهف دشیم شردارب مان ندز ادص زا

و دوش یمن مارآ تسا هدیسرت وزاب مشاب وا رانک دهاوخ یمن دورب دهاوخ

یمن دش یمن مارآ ات اما دشیم رتشیب شسرت دیاش منک شمارآ رابجا هب دیاب

ار شرازآ دصق اعقاو هکنیا هن هتفگما صرح رس ارزا هلمج نآ هک دیمهف

!! مشاب هتشاد

زا وا حلا متسناوت یمن اما منک شنامهم هناناج یلیس کی تساوخیم ملد

شله بقع هب هتفرگ ار شتسد ود چم دوب رتدب نم زا دوب هدز هک ییاهفرح

ناکت مه ار شیاهاپ حاال شمدناباوخ نیمز یور هدیبسچ ار شرمک مداد

هب دنزن همدص مه نم وهب دنیبن همدص هکنیا یارب دنزب مسپ ات یمداد

متسشن شمکش یور هدرک شلر تنک یتخس

غیج یدح هب دشکب نوریب ار شیاهتسد و دخرچب ولهپ هب درک یم یعس

دوب هدش مخز مه شیولگ امتح دوب هتشادرب شخ شیادص هک دوب هدیشک

هدرک تفچ نیمز ارهب شناتسد چم مزیخرب ات دیبوک یم مرمک هب وناز اب

ار شدوخ راک زاب اما مهد تاجن مه ار مرمک ات مدش مخ شتروص یور
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وحاال دوب هدش لا وس میارب شفطعنم و فیرظ ندب نیا یرابدنچ درکیم

تسین فیعض منکیم رکف هک مه اهردقنآ دادیم مناشن

سنک...!! ...بـــــ شاب مورآ کاســـت... -

تفگ یم هاریب دبو غیج واب داد یم ناکت ار شدوخ نانچمه یلو

ت... ــــ فاثک ی ــــ ضوع و... ــــــــ شمگ -

دازآ تسد اب متشاد شهگن وناز اب هدرک تفچ شیولهپ رانک ار شتسد کی

مدز داد هرابود هتفرگ ار شناهد ما هدش

!! شا بـــــ مورآ ... هنووید مرادن تیراک ... روخن نوکت دقنا .... شاب مورآ -

تسناوت یمن رگید رکش ار ادخ مدینش یم متسد ریز زا یموهفمان یاهادص

دوب هدیسرتن وا درکیم مهاگن صرح اب مدوب شتروص هب هریخ دشکب غیج

دیسرتیم هک یزیچ نامه اب هتسنادن دیاش دیسر منهذ هب دوب ینابصع

مدروآ رت نییاپ ار میادص دیشک یمن غیج رگید حاالهک ما هدرک شدیدهت

! منک یم تلو ... شاب مورآ طقف اراس... مرادن تیراک -

یور رایتخا یب ار مهاگن یا هظحل دشیم نییاپ باالو تدش هب هک شا هنیس

اما داد ناکت فرط ود ارهب شرس هک دیمهف مدرک سح تشاد هگن شنت
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متفگ رشت اب نامیود ره ساوح ندرک ترپ یارب هدرک رتمکحم ار متسد

خبــرو! نوکت یه ..حاال هنیمه تیعضو یشن مورآ -ات

زا ییادص هداد ناکت مدوب هدرک خیم نیمز یور شرس رانک هک ار شتسد

مدرکیم شهاگن هریخ هتشاد هگن شتروص ارباالی مرس دش جراخ شناهد

دوب هدش رتابیز شیاه هنوگ ندش نوگلگ زا نم یابیز

مدروآ یراشف شچم هب

ـید؟ یمهف ! منُک یمِن تلو یشن مورآ یتقو -ات

ینعی نیا دیشک یم وطالین و قیمع یاه سفن ینیب زا تسب ار شیاهمشچ

دشاب مارآ دنک یم یعس

یمک ار میاهوناز و اهتسد راشف ؟ دوبن دایز متسد راشف مدوب شتروص هریخ

متسد یور هدیشک نوریب شندب رانک زا برض ارهب شتسد هک مدرک مک

زرف رتو نیا زا مدنخب تساوخ یم ملد مندوب هروک دوجو اب تشاذگ

شندوب

...!! تمریگیم هرابود هنرگو اراس ینکیمن داد و غیج مش... دنلب ماوخ یم -

!! هملا س ماهاپ وتسد یتقو شـــی یمن مفیرح هگید هکاالن ینود یم

عیرس هدز یتلغ متشادرب ار میاهتسد هدیشک رانک داد ناکت هاتوک ار شرس

دیبسچ تخت اتهب تفر بقع بقع تسشن
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مدرک یم شهاگن طقف مدوب هداتفا سفن سفن هب وا لثم مدز هیکت دمک هب

درک یمن مهاگن الً صا دادیم ژ اسام ار شتسد چم

توکس #دس_

۳۵۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هدرک ترپ متمس هب شتردق مامت اب هتشادرب تخت زا یتشلا ب ناهگان یلو

دز غیج

ی!! ــــــــــ ناور -

مک ار مرس هب هبرض تدش مناتسد طقف و دروخ متروص هب ممهفب مهاوخب ات

رد هتسشن تخت یور عیرس متفر شتمس هب مشخ اب هتشادرب ار تشلا ب درک

!! درک شرس لئاح ار شناتسد دعاس و وزاب دش عمج شدوخ

ایبالیی منزب ار وا ما ینابصع نوچ دسرت یم درذگیم رتخد نیا رس رد هچ

وا ردقنیا زگره ؟؟ دمهف یمن شدوخ هب تبسن ار مسح ارچ ؟؟ مروایب شرس

ما هدز وا هب حلا هکاتهب ییاه هبرض ؟؟ دراد یسرت نینچ هک ما هدرزآ ار

؟؟ تسا هتشاد ندز مکح زگره
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متمس اتهب متفرگ ار شیوزاب متسشن شرانک هتخادنا تخت یور ار تشلا ب

دخرچب

هدشن مخز تولگ هگا ؟وت ینز یم غیج مزونه هک دایم رد هگید تادص -

؟ مراد المز وماشوگ نم

داتفا متروص هب هک شهاگن تفرگ ارباال شرس هدروآ نییاپ مارآ ار شناتسد

یم خرچ متروص مامت رد شهاگن راب نیلوا یارب تفگ یمارآ نیه هتفر او

تفرگ یم رظن ریز قیقد ار شئزج هب وزج دروخ

؟ هیچ -

هب هرابود دوب هدنام مک درکیم هاگن تقد اب نانچمه اما مدیسرپ راکبلط

مداد شناکت نارگن دتفیب هیرگ

؟ هدش یچ ــه؟ تچ -

هک درک سمل ار مشوگ هب کیدزن ییاج مکف ناوختسا دروآ ولج ار شتسد

هب دیرپ اج زا هتفگ یمارآ یاو مشکب بقع ار مرس دش ثعاب ششزوس

یور هداتسیا میوربور دیشک نوریب یلسع یور هبعج زا یلا متسد تعرس

ناکت ار مرس ات تشاذگ متروص رگید فرط ار شرگید تسد تشاذگ مکف

مهدن

شتاکرح هب یهجوت هک دوب هدیسرت اعقاو راگنا مدرک یم شهاگن طقف جیگ

تشادن

و درشف یم نآ یور ار لا متسد هک دوب یمخز یاج خیم هتفرگ من شنامشچ

دوب شدوخ ناتشگنا االراک متحا
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مدوب هتفرگ باال یمک ار مرس شیاهتسد راشف اب داد میاهمشچ ارهب شهاگن

یمن اما دیشک یم نییاپ ارباالو شهاگن بترم هک ردحیلا هدرک لوه

تفگ درک یم هاگن میاهمشچ هب هرابود و تسناوت

ادخب ...بـ... مدیمهفن .. تمنزب متساوخیمن ... متساوخ ـ.. یمن ادخب -بـ..

! مدیمهفن

نم هب هک شارخ کی رطاخ هب هک ینارگن و هدیسرت رتخد نیا دشیمن مرواب

یگنادرم و تورم رطاخ هب تفگ هک تسینامه تسا هدرک لوه هنوگنیا هدز

!؟ هدرک هدافتسا نم زا ما

ملد تسا تحاران وا هکنیا ؟؟اب مراد تسود ار دراد هک حیلا نیا ارچ

درس هک ییاهتسد !! دنامب اجنامه شیاهتسد و دشکب لوط رتشیب دهاوخیم

دشخبیم امرگ اما تسا

و اهنادند راشف اراب دریگب لکش مبل یور یمدمآ ارچ منادیمن هک یدنخبل

دوب مکف یور متروص فرط ود شناتسد هک ووا مدرک راهم مه یور میاهبل

دش شراشف هجوتم

تفگ رادضغب

؟ هزوس یمـ...یم -

نم هب کیدزن شنداتسیا حتلا ،نیا هلصاف نیا مدرک شهاگن طقف مه زاب

دوب شخب تذل میارب بیجع شا ینارگن مراد تسود ار ما هتسشن یتقو
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سح میاهشوگ یور ار شدرس یاه تشگنا کون شزرل تسب ار شیاهمشچ

مشچ هک ردحیلا میوربور هداتسیا حلا نامه رد نازرل ییادص اب مدرک یم

تفگ دوب هتسب

... دیشخب -بـ...

هب یهاگن تشادرب مارآ ار شیاهتسد هدیتلغ شتروص یور یکشا هرطق

تخادنا دوب نآ یور نوخ زا یکیراب طخ هک لا متسد

رد تساوخ یم ملد تفر بقع یمدق هدز متام حلا نامه ووااب مداتسیا

ندیشک نییاپ اب متفر رد تمس هب وا هب هجوت یب دنامب هدنمرش حلا نیا

ار اهر هدز رد هب هبرضیا تسد فک اب مدش شندوب لفق هجوتم هریگتسد

مدرک ادص

درک در مرانک زا مارآ ار شتسد اراس هک دوش زاب نوریب ردزا مدوب رظتنم

درک زاب ردار هتخادنا لفق ارهب دیلک

مدیسرپ بجعتم

؟؟ یدر کــــ شلفق -وت

مدیسرپ لبق زا رتشیب بتارم هب یبجعت اب نم و تفگ یمارآ هلبی

ار؟ -چــــ

دز هیکت رد تشپ راوید هب ریز هب رس

و مسرتب مدوخ ای... نیرب و... منزب ومفرح همه منوتن مدیسرت ... مدیسرت -

! مرب
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هدرک سبح دسرت یم مراتفر زا یهاگ زونه مدیمهف یم هک ینم اراب شدوخ

وا !زا دوب هدرک ندز فرح هب روبجم ار شدوخ ! دنزب ار شفرح ات دوب

یم هکنیا ووااب دنزب فرح هک مدوب هتفرگ لوق وا ،زا مدوب هتساوخ

مه زاب مروایب شرس هب بالیی تسا نکمم یتح و موش یم ینابصع تسناد

؟! دوب هدز فرح هدرک سبح ار دوخ

شلغب تساوخ یم ملد اما دوب غاد مرس دز هک ییاه  فرح زا زونه هکنیا اب

متفگ رخسمت اب متشاذگ شیوزاب هب یتسد یلو مدنخب دنلب دنلب هدرک

توکس #دس_

۳۵۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

!! یدز ونم مه یدز وتفرح مه نیرفآ -

متفر سیورس تمس هب هدرک زاب ردار داد متروص هب هک ار شتام هاگن

هب هریخ دمآ شک میاهبل هتخادنا مخز هب مه یهاگن متسش هک ار متروص

دش یم رارکت مرس رد شت مجال هنیآ رد مدوخ تروص

یداع یگدنز کی یارب .. شسرت ندرک مک یارب دوب.. هدرک هدافتسا نم زا
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دوب.. هداد بیرف مه ار ردام یتح .. نتشاد

رطاخ هب شتوکس رطاخ !هب شراک رطاخ هب هن مدوب ینابصع شتسد زا

... مدوب شنارگن هکنیا

رارق ریثات تحت مه شناردارب هب مسح یتح شا میلا عضو و راک رطاخ هب

دوب... هتفرگ

!؟ دسرت یم مه زونه تفگ اما

مدرکیم رکف و دوب لا وس میارب شسرت مدروآ رطاخ ارهب لوا یاهزور

دراد یرگید لیلد هک مناد یم حاال !!اما تسیهانپ تکرش قافتا هجیتن

وهن شدوخ هن دننز یمن فرح شا هرابرد ناشمادک چیه هک یا هتشذگ

!! شناردارب

هک اهاجک ات شرطاخ هب هکنیا وزا مدوب وکالهف جیگ میاه هتسنادن زا

ما هدیشیدناین

ات مداد لوق مدوخ هب اما دنکیم ما هناوید نآ هب ندرک رکف رابره هکنیا اب

وا ارزا یروبص شا یتخس مامت اب منکن نتسناد هب یرارصا دهاوخن شدوخ

ما هتفرگ دای

شتسد زا هک تسا هدش رتدب متیعضو اهنت هن شیاه  فرح حاال!؟اب یلو

دشابن ناما رد منابز مخز تسد االًزا متحا و متسه مه یبصع

زا هلوح اب متروص ندرک کشخ نودب مدید متروص یور هک ار نوخ در

متفر نوریب سیورس
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دوب هداتسیا رد تشپ تشاد تسد رد یذغاک لا متسد هبعج هک ردحیلا

لا متسد دنچ اراب متروص هتفرگ ار هبعج شتروص هب ندرک هاگن نودب

مدرک کشخ

لااهار متسد ات متفر شرس تشپ تفر هناخزپشآ تمس هب مدان و ریز هب رس

مزادنایب بزهلا لطس هب

دنکن هجوت نم اتهب دمع هب دیاش دوب نتسش و ندرک عمج لوغشم

متفگ یروتسد هدناشک تروص هب یمخا متسشن یلدنص یور

! هدب مهب نکسم -هی

هب ور صرق هتسب واب درک رپ یناویل دوب رظتنم راگنا دیشک راک زا تسد

ار صرق هجوت یب دوب متروص مخز خیم شهاگن تشاذگ زیم یور میور

متفرگ ار شهاگن چم ناهگان مدیشک رس لماک ار بآ ناویل هدروخ

؟ هشیم بوخ یشب شخیم -االن

زیم یور ار مجنرآ تفگ یدیشخبب هدنمرش و ریز هب رس هداتسیا روطنامه

متفگ راکبلط اما هتفرگ یادص اب مداد هیکت متسد ارهب ما یناشیپ هتشاذگ
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هب ...هک متشاد نادجو باذع ردقچ یدموا یم هک یلوا یاهزور ینودیم -

نکـــی؟ لوبق وتیمرحم یدش روبجم راک یارب لوپ رطاخ

ناج هب اما درواین ارباال شرس دز هیکت کنیس هب تفر بقع یمدق

دوب هداتفا شیاهتسد

متفگیم مدوخ هب مدزیم داد ترس و مدش یم ینابصع راب ره ینودیم -

یم راب ره ینودیم ـــه؟... نک لوبق یدرک شروبجم تراک وتاب شابن درمان

ات.... مدرک تروبجم ؟هک مدش یم هدنمرش مراتفر رطاخ هب دقچ یدیسرت

مدز دنخزوپ

... مدوب مدوخ هدوب روبجم هک یتخبدب نوا مدیمهف هام دنچ زا دعب -حاال

! مدرکن .. یراک هب روبجم ... ویسک نم.. -

متفر شتمس هب هتساوخرب تعرس هب

؟ یدر کنــــ -

اردز شفرح اما دوب هدنمرش و ریز هب رس

ــن! یداد امش ... وداهنشیپ نوا ... مدرکن -هن

رپ!! مپوت و مدوب راکبلط نم اما دوب ریز هب رس و مارآ شیادص

مد؟ شـــ راکهدب میزیچ -االنهی
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تفگ راد ضغب

...هن راکبلط هن نیدوب راکهدب ...االنهن نیداد یمن وداهنشیپ نوا هگا -هگا...

ناهنپ و غورد .. یارب ور همه ... شرطاخ هب نیاوخب هک نیدوب اجنیا ال.. صا

دینک تنعل ... یراک

؟اتهب مدوبن اجنیا تفگ مدرک شرارکت مدوخ اب مدروخ اج شفرح زا

زونه هدزما یفرح تینابصع رد مدوب ینابصع منک؟ تنعل ار یسک شرطاخ

مرادن قح دیوگ یم دنک ممارآ دنک یعس هکنیا یاج هب ووا متسه مه

؟ مشاب راکبلط

؟؟ هتخس تارب دقنا ندرک یهاوخ ترذعم -هی

دش قارب متروص یوت تفرگ ارباال شرس رابنیا

امش... یلو متشادن یلکشم نم دشیم لح نوتلکشم یهاوخ ترذعم اب هگا -

!!ردحیلا شندرگ نیزادنب ونوتدوخ هابتشا ات نیدرگ یم رصقم لا بند امش

طقف ... نیداد امش وداهنشیپ نوا تشادن یطبر سکچیه هب امش داهنشیپ هک

یلو ننک ضوع ونوترظن ندرک یعس یتح !! دوبن رصقم مسک چیه امش!

! هشاب ؟ مدرک هابتشا نم طقف ؟! هنم زا ریصقت ـــن یگیم حاال نیدرکن لوبق

؟ هبوخ مدرک طلغ مگب نارماک یاقآ مدرک هابتشا نم ... هشاب

تفگ ثکم اب

هک... مدرک طلغ نم -
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و...! تشــــــ ــــــ کاس -

نیا هک یتوکس ،زا شراک ،زا مدوب ینابصع دنزب ار فرح نآ متساوخیمن

باذع ... مدوب شرابجا نارگن ، شتسکش یمن و دوب هتفرگ شیپ رد تدم

... مدوب ریگرد مدوخ اب هام دنچ ... متشاد نادجو

یم مه منک شیاهر متساوخ یمن رابجا رطاخب هکنیا رکف زا تیاهن رد

هدادن رارف یارب ار داهنشیپ نآ ورگا دوب هدرکن ار راک نآ رگا ...اما مدیسرت

... متشادن ار ووا میدوبن اجنیا حاال دوب هتفریذپن و مدوب

نیا مهاوخ یم طقف و تسا هدوب ضحم تقامح شراک نم رظن زا هکنیا اب

رطاخ هب یمدنک رکف هک ما هدرک یراک میاهفرح اب منک یم سح اما دمهفب ار

رصقم ار همه ماو یکاش نامز و نیمز زا مندوب وا رانک مندوب اجنیا

تسین بوخ نیا ..و مناد یم

توکس #دس_

۳۵۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

رصقم هک دنامهفب نم هب دراد یعس و دنیب یم رابجا نم راتفر رد طقف وا

ونآ متسه مدوخ رفن نیلوا اما دنتسه مه هیقب دنچ ره رابجا نیا

ما!! هداد هک یداهنشیپ
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زا یلو مجیگ متسین ینابصع مدشن مارآ مدوخ اما درک شتکاس مدایرف

هظحل نیا رد شراک دوجو ؟هکاب مدو ایخـــ وا راک دو؟؟ بــــ هک تسد

تسا هدرک هک یراک زا ارچ !! تسا هدش رت یوق مراد وا هب تبسن هک یسح

هدرک شتیذا نآ اب مهاوخیم طقف ارچ ؟ تسا بوخ حملا اما ما ینابصع

منک؟ شبذعم

نم لد ار شبوچ و درک رارف و دوب هدمآ شدوخ هکنیا ... تسیچ شلیلد

؟ دروخ

هک هتشاد ملوبق ما یگنادرم رطاخ هب تفگ هک تسین نیا زا بوخ سح نیا

هدافتساوس خاالمق زا هکنیا اب تسا هدرک باختنا ارم و هدش کیدزن نم هب

ندینش زا لبق هدش رت مکحم نامیطبار تیعضو منکیم رکف ارچ هدرک

!! متشادن ار حلا نیا ارچ شیاهفرح

خاال رطاخب وا هب مندرک ادیپ زاعالهق لبق ما هدیمهف هک تسین نیا شلیلد

ساـــت هتشادرظن ریز ار مراتفر شسرت رطاخ هب یتح ما؟و هدش هدید مق

؟

هب دوب دب نم یوخ و قلخ رد امیس رظن زا هک یراتفر نامه رطاخب اقیقد وا

تسا هدرک هجوت نم

و تفر ... درکن لوبق ار مداد هک یراک داهنشیپ مه نیمه یارب یتح دیاش
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ندز وحاالاب تشاد نادجو باذع مه وا نوچ !! دوب هغیص خسف هب رِسُم

تلا جخ رتمک دنکیم مسمل هک هدش رت تحار ... تسا هدش تحار شفرح

یور هک تسیشارخ رطاخ هب طقف شا یگدنمرش و دنزیم داد یتح دشکیم

!! هدرک هک یراک هن هتخادنا متروص

متسنادیم ار شباوج هک دروخیم ناکت مزغم رد یزیچ مدرک شهاگن هریخ

مدشیم نئمطم دیاب اما

! وگب وشتسار مسرپیم یزیچ -هی

میقتسم ما یکیدزن رطاخب ات متشاذگ شیولهپ رانک کنیس هبل ار متسد

دنک مهاگن

یدر کــــــ یم لوبق مزاب ، تدوخ رطاخ هب یتح داد! ــــ یمن ُکچ نوا هگا -

؟

دناخرچ متروص اررد شهاگن

نیمه یارب ... مدیسرت یلیخ ... داتفا یهانپ تکرش یوت هک یقافتا نم...زا -

مزاب یلو ... نیدرک مکمک و نیتخانشیمن ونم ... متشاد دامتعا نوتهب ... یلیخ

شـــام... بخ ... مدیسرت یم
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مدیسرپ عیرس دوشن تکاس هرابود هکنیا یارب تفرگ نییاپ ار شرس

ی؟ چــــ نم -

دی سرـــ اتود نوا هب... نوتروز هک نیدوب درم امش...هی -

یمن هک یهاگن ریز اما مدرک یمن لوبق هن دیوگب ًامیقتسم متشاد راظتنا

تسایس اب یروط مریگب شخرس یاهبل و هدش دیفس تروص زا متسناوت

مدیدنخ دنلب ساوح یب هک داد ار مباوج

رطاخب روآ درد یسح اب هدرک عمج ار هدنخما مدید هک ار شبجعتم هرهچ

مدیسرپ مراد هک یلا وس

؟ ینکب یهاوخ یم راکیچ شدرب اهر و دیرپ ینوسآ نیا هب تکچ -حاالهک

تفگ نانیمطا اب تخادنا یاباال هناش لا یخیب درک هاگن منامشچ هب

شهگن طقف منک... هدافتسا شزا تسین رارق زگره متسنودیم ملوا -زا

هرن نیب داد...زا یم مهب مسرت ندرک مک یارب هک یتردق سح نوا ات متشاد

دش ، هدش ترپ زیچ همه زا مساوح هظحل کی رد مدرب رتکیدزن ار متروص

یوب ونآ موش رتکیدزن دادیم هزاجا شاک متفگ دوخ !!اب مهجوت مامت

ارهب مساوح دنزیمن شدوخ ارهب رطع نآ ارچ منک سح رتحار ار فیفخ

مدیسرپ هداد شیاهمشچ

هدر؟ ــــ گیمرب تسرت ؟ هریم مه تتردق سح ... تسین -حاالهک
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شهب یزاین هگید ینعی ... مدب شسپ متساوخیم ...هک تسین -حاالهک

! منک یمن یقرف ... نوا نودب و نوا ...اب مرادن

کنیس هبل شرگید یولهپ رانک هدیشک نوریب ار دوب مبیج رد هک یتسد

ار شرس هداد بقع ار شرمک یمک مدیشک ولج الً ماک ار دوخ متشاذگ

مبسچن وا اتهب تخادنا نییاپ

میتشاد شیپ تعاس کی زا هک یعاضوا اب دوب هدش مگرم هچ متسنادیمن

!! دشاب نیا حملا دیابن ًةدعاق

تس.... هــــــ اما

.... شمسوبب دهاوخ یم ملد و

نییاپ باالو تدش هب هک ما هنیس ار شناجیه هداتفا رتدنت یشپت هب مبلق

دوب هدنام تباث مهاگن دادیم ناشن دشیم

درک ناروف مدید هک یزیچ رطاخ هب مساسحا هک ینامز راب کی طقف نونکات

هجوتم مدز شلوگ هدرک هدافتسا شا یگداس زا مه نآ شمدیسوب

شا هناش رس هک ینامز منک، شسمل دوب هداد هزاجا و دوب هدشن متساوخرد

هک مدیمهف شیادص سرت و شسمتلم یادص ،زا شندب شزرل زا مدیسوب ار

تسا هدیمهفن ندرک سمل ارزا مروظنم ماو هدش قفوم

حاال..... یلو
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نیا ،رد قارب یابیز یاهمشچ ، هدرک مرو یاهبل و هدش دیفس تروص نیا

دراذگ یمن دنزیم فرح نآ وزا دراد نم هب هک ینانیمطا نیا اب یکیدزن

!.... مشاب راددوخ

ــــم....؟ شاب ارچ ال صا

ما...؟ هتفرگ ار شا هزاجا هک متفگن وا هب رگم

، متس ینـــــ شمرحم رگم

....؟ هزاجا هب یزاین هچ ال صا

؟؟ تسا نم تسد شا  هزاجا هکنیا هن رگم

د....؟؟ نزبـــــ مسپ رگا در ــــ یگب هلصاف هرابود رگا ـــد!! سرتب رگا یلو

اهنآ هب هک یراشف روز زا مناتسد مدرک یم شهاگن طقف و دوب هدز مکشخ

دوب هدمآ درد هب مشکن ششوغآ هب هدرکن هلمح ات مدرک یم دراو

توکس #دس_

۳۵۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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دش نییاپ باالو شتروص رد هک هریخما هاگن ندید اب دروآ باال مارآ ار شرس

دنام تام

ینازرل یادص اراب ممان دش هدیچیپ شکیراب رمک رود و تفر ولج هک متسد

موش هناوید ات دوب یفاک ممان ندروآ اب ابیز یادص نیمه و دروآ نابز هب

ـا.. ضرر ـ.. یما -

کمدرم دروآ راشف هتشاذگ ما هنیس یور نتفرگ هلصاف یارب ار شناتسد

مدز بل ششوگ رانک مدرک مخ هدرب ولج ار مرس دیزرل یم شنامشچ

ـی؟ سرتیم مزا -

-هن..

ما هدنامرد حلا عفن هب نآ زا اما دوب سفن کی هب هیبش رتشیب تفگ هک یا هن

مدرک هدافتسا

نکـــم؟ نوشزم .. یرازیم سپ -

دش عمج دوخ رد هدیزرل مشوغآ رد

.. مشکب بقع متسناوت یمن نم یلو
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.. مورب بقع یا هرذ یتح متشادن ار شناوت

.. مدش یم باریس دیاب

.. دشیم مامت دیاب

.. هظحل نیمه حاال..رد

شا هدش ضبقنم ندب مدیشک ارباال شرس هتشاذگ شکف فرطود ار متسد

مه زونه ینعی هک دنزن مسپ ات دروآ یم راشف شدوخ هب یلیخ تفگ یم

دنامب مارآ دنک یم یعس اما دسرتیم

مدرک یم تحار ار نامیود ره دیاب

دیاش تسا نیرت یندنامدایب هشیمه دشاب نیرت تخس رگا یتح اه نیلوا

منک شنیریش شیارب متسناوت

هدش مکحم شرمک و کف ریز مناتسد منتفرگ تردق یارب هدرب ولج ار مرس

مدرک شبحاصت

هب شکف ارزا متسد رایتخا یب هک دروخ یدیدش ناکت هتسب ار شنامشچ

ار نامیود ره ات دوش مامت ات دشکن بقع ات متشاد شهگن مدرب شرس تشپ

.. دهد رازآ رتمک
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.. بان و دوب نیریش

دو؟ بـــ ابوا نوچ ای دوب نیلوا نوچ .. تسشن ملد هب بیجع ــمن یلوا معط

نآ رد رتشیب هدش رت صیرح هظحل ره شا هزم !زا یشخب تذل ماک بجع

شتوکس و یکیدزن نیا زا رایتخا یب یتح و مدیکم ، مدیسوب ـــم تفر ورف

دوب ییادص یمک نهلا شا هجیتن ..هک متفرگ شزاگ

هب ینامز هک مدیشک شتآ ارهب منت هدش قرغ بسچلد ینیریش نآ رد نانچ

تاوصا و دیبوک یم هنیسما هب ندروآ مک سفن روز زا هک مدمآ دوخ

دشیم جراخ شناهد زا یموهفمان

.. مدشن ریس

.. مدرک رت هنشت ار مدوخ

سفن سفن هب هدیشک یدنلب سفن مه وداب ره مدیشک بقع رابجا هب یلو

میداتفا

زا نینچ نیا هک دشاب شخب تذل ردقنا میارب مراب نیلوا هک دش یمن مرواب

مزادنایب حلا نیا ارهب ووا مشاب هدش دوخ یب دوخ

بترم هدرک ناهنپ ار شا  هتفرگ من نامشچ .. دیزرلیم شنت هدش دوبک شیاهبل

.. دنیشنن کشا دزاتهب یم کلپ

.. مدیسرت حلا نآ رد شندید زا
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هدنمرش و شمدنابسچ هنیسما هب هدرک لوه دیاین دنب زاب شسفن هکنیا زا

مدرک یهاوخ ترذعم

متساوخ یمن اراس.. دیشخبب .. مدیمهفن .. ماوخ یم ترذعم .. دیشخبب -

دش... یچ مدیمهفن ال صا منک.. تتیذا

درک تحار ار ملا یخ نیا هک دیشکیم سفن مارآ اما دیزرلیم

دوب هدنام ما هنیس رد اهتدم راگنا هک متفگ یدنلب خآآ شمرشف مدوخ هب

دیزرلیم شیادص دروآ یراشف شناتسد هب مشوغآ رد

.. هداتفا مراشف مرب.. رازب -

نوریب لا چخی ارزا لسع فرظ عیرس شمدناشن یلدنص یور هتفگ ییاو

مدیشک

قشاق دیزرل یم دوخ رد یلدنص یور هتسشن هدرک تفچ مه ارهب شناتسد

متفرگ شناهد ولج ار لسع هدشرپ

روخب -

نییاپ هک شیولگ زا درب ناهد ارهب قشاق هدروآ ولج ار شرس فرح یب

دیایب اج شلا اتح دیشک لوط یمک یلو دیشک یتحار سفن مدرک سح تفر

ـی؟ بوخ -

مدرب ولج تسد دنزیم مسپ هدیسرت هکنیا رکف زا دیدرت دش..اب ریز هب رس

؟ مدرک تتیذا نک؟ ماگن اراس.. -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ما هنیس هب هرابود هدیشک مدوخ تمس ارهب شا یلدنص دادن هک یباوج

متفگ نابرهم و هدنمرش دتفیب حلا نیا هب متساوخ یمن شمدنابسچ

هرآ؟ات مدرک تیذا وگب ؟... ینزب فرح دشن رارق اراس؟هــمو؟... یداد لوق -

ـــم؟ مهفیمن هک یگن

هکنیا متشاد وا بناج ارزا یتکرح ره ندید و یزیچ ره ندینش راظتنا

دتفیب مناج هب زاب شیاه تسد ایاب دنزب داد دنک هیرگ

تسا هدنمرش زونه هک یناج مک یادص نیا زج هب یزیچ ره

متشادن وشراظتنا .. طقف ... مدشن .. تیذا -

درک مهاگن بذعم و جیگ

مدز..وت.. تلوگ نم -

تفگ یزیر یآ هک شمدرشف هدیدنخ لد هت زا

...هن تسا هتسب متسد هناالنهک یلو منکیم تالیف امتح هک ونوا -جــنا!

مه یلک نم... تسد تتدرپس هرصبت و هدام یلک اب تشاداد نوا االنهک

ــه مدوخ تسد طقف تزیچ همه هزاجا هک یتقو یارب مرازیم ... مدش دیدهت

هتقو دنچ هک دوب تاب لـــ ندرک هزم تقو طقف !االن شتقو هب یزیچ !ره

نم! هساو هتشاذن زور و بش و هدرک کالمف
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دنلب یادص اب مدیبسچ شنت هب هدرب تذل رتشیب هک درک عمج ار شدوخ یمک

مدیدنخ یم

یم ساسحا هنیسما اررد یریذپان فصو یداش دوبن مدوخ تسد حملا

تساوخ یم ار شرتشیب یکیدزن ملد و مدرک

.. منوبز ریز تفر شا هزم ـــه! مومت تراک -

شمدنابسچ ما هنیس هب هنارسم نم و دوش رود نم اتزا دروخ یناکت رابنیا

؟ یرب مرازب یتحار نیا هب اجنیا هب مسرب ات مدش هدنز و مدرم جکـا؟ -

تفگ رارف یارب

هنییاپ زونه مراش -فـ..

مدرک ترارش

یشب بوخ منک تمرگ نومب هدش تدرس دیاش .. منکیم شمیظنت مدوخ -

درب ارباال مندیدنخ یادص دشو عمج دوخ رد هرابود

دوب... یگدنز دوخ وا

ما هتشادن ینیریش نیا هب زگره لا حب هکات یگدنز
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****

توکس #دس_

۳۶۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

اراس) )

یور بقالوا هک یباوختخر هب مندمآ زا رتشیب یتعاس مدیمهف یمن ار حملا

دمآ... یمن میاهمشچ هب باوخ یلو تسا هتشذگ دیباوخ یم نآ

حلا دنز یم تلغ بترم و هدیباوخ تخت یور هک مداد ییاهر ارهب مهاگن

شدنزرف زا یرود زا۵سلا دعب مه نآ ردام کی ناونع هب دیاش ار شزور و

یم تزور هب هچ یراد ناشتسود هک یناسک زا یرود منادیم اما منکن کرد

دروآ

زاساهلا دعب هب هک تسیزور زا لبق بش مه نم،نآ حلا لثم تسرد شلا ح

میاهر ویخلا رکف حبص ات مدوب هدش هناوید متشگزاب ما یردپ ی هناخ هب

تعاس زا۴ شیب یگتسخ زا ناماس ندید زا دعب شدعب زور هک نانچ درکن

مدیباوخ
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نم منادیمن تسیعیبط اهر نتفرن باوخ مدز یتلغ اهر لثم هدیشک یهآ

؟؟ مباوخ یمن ارچ

م رارق و ادرف ینارگن ممهف یمن دوشیم رتشیب زور ره ما ینهذ هلغشم ارچ

یمن متحار ما هدروآ شرس رب هچ دمهفب یتقو انئمطم هک ابساالیر متاق ال

هک یشنت رپ یاه هظحل رطاخب ای تسا هدش ما یباوخ یب ثعاب و دراذگ

مارآ دور یمن رانک ممشچ شیپ زا یا هظحل شریواصت ماو هدنارذگ زورما

مریگیمن

هک ینیگنس درد نآ اب مه نآ شا ییاهنت سلا وهُن ناساس رکف وس کی زا

ممشچ هب کشا هدش نیگنس ما هنیس هدرکن میاهر تسا هتشاد شبلق یور

و هتفرگ هزاجا هدش رت کیدزن هک ییاضرریما رکف رگید فرط زا دنزیم شین

ناهنپ یخلت هک مراد ینیریش سح دنازرل یم ار ملد تسا ندنام هب رسم

ریسا هک ییاه هظحل یروآدای هکاب یسح دنکیم مناساره نآ تشپ هدش

..... دناشنیم ملد اررد مرش اب هارمه نیریش تذل مدوب شیاهتسد

و دسرپ یمن اما منکیم ناهنپ ار یزیچ هدش هجوتم میاهفرح زا هک منادیم

ات دشاب مارآ دیاب تفگ ماهرپ هک ییوا ارهب شنتفگ تأرج نم

ما... هدادن ماجنا شندرک مارآ یارب یراک نیرتکچوک یتح !! مرادن دیوگب

دشات راکب تسد دهاوخ یم نم اب تفگ هک یشمارآ یارب زورما شدوخ یلو

! تسین شراک رد ینتفر ممهفب

شَا شِکرَت هک یدروخ دزو نآ اب شنت رپ یاوعد نآ زا دعب شلمعلا سکع

درک مریگلفاغ تسشن وا تروص هب متشاد نآ زا لبق هک یدب حلا رطاخب

مدوب جیگ ردقنآ ... رظتنم و قاتشم هاگن نآ زج هب متشاد ار یزیچ ره راظتنا
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تاکرح اما دراد ار مرازآ و ندرک تالیف دصق مدرک رکف لوا تاظحل یتح هک

ناشن ار شا هتساوخ تیاهن هتفرگ جوا رتشیب هظحل ره هک یمارآ و مرن

!! تمهاوخ یم تفگیم طقف دادیم

دوب... هچ دوب هتفگ لبق یتعاس هک یندش صیرح ینعم ممهفب تساوخ یم

یسرت اب هارمه هک یبوخ سح دوجو اب مشاب هتشاد فاصنا ورگا مدیمهف

نم هب نیا زا شیب مهدیمن هزاجا متشاد ششوغآ رد هظحل نآ رد گنگ

اهنت ابوا رگید دیابن یتح دنک قرغ ساسحا نیا اررد شدوخ هدش کیدزن

! مدنبب عمج رد هرابود ار تسا هدرک زاب هک یا هتسب ِتسد ات موش

ات منامب شرانک ماهرپ تساوخ هب دیاب هنوگچ منادیمن فاصوا نیا مامت اب

شکمک ات درک ال مرب میارب ار شزار هدز ار اهفرح نآ هک یزور زا دشاب مارآ

یاهفرح و زورما یلو مدرکیم یروآدای دوخ ارهب اهنآ رابدنچ یزور منک

ناریح تروص هتفرگ یادص هک یماهرپ درب مدای زا یلک ارهب ماهرپ ناساس

لیلد و شدوخ زا یتقو مراد ممشچ شیپ حضاو زونه ار شجیگ و

ار شت مجال درک زاب نابز یتخس هب یتقو تفگ اضرریما یگدنز رد شروضح

درک تبث منهذ رد هملک هب هملک

!؟ یتسنودیم .. ندش ادج اضرریما ردام و ردپ ینعی ... اضرریما -》

هتفگ نم هب نامیاهتبحص رد شرهاوخ اهر اربقالً نیا مداد ناکت ار مرس

دوب

... اضرریما ردپ -

هملک مامت یانعم هب تسشن هرابود هتفگ یدنلب یادخ یا درک فقس هب یهاگن
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اما دیوگب تساوخ یم دیراب یم یمگردرس شتاکرح زا دوب لصاتسم

یمن اما دشاب مارآ اضرریما ات منک شکمک تساوخیم ! تشادن ار شناوت

اب اما دشاب مارآ اضرریما تساوخیم ! دنزب فرح شا هرابرد یتح تسناوت

ناکما رگم دوب هداتفا زور و حلا نیا هب شنتفگ یارب شدوخ هک یزیچ

...! تشاد

ندرک هاگن نودب درک یم بقع ولج یلدنص یور ار شندب زیر یاه ناکت اب

هدرمش هدرمش هتفرگ ییادص و نیگنس ییاه هناش هداتفا ریز یرس اب نم هب

تفگ

ماهرپ منم... منم... ... هدرک جاودزا هرابود نارماک مایپ ... اضرریما ردپ -

!!... منارماک

و رتدرگ هک ییاه مشچ اب نم و دوب شدوخ نداد ناکت لوغشم نانچمه

شا هلمج نایاپ هکاب ار شسفن مدرک یم شهاگن دش یمن نیا زا رتزاب

تفگ یباتشرپ یووه هدرک دازآ دوب هدرک سبح

!... اضرریما ردارب ... مشرسپ -

ما هتشاذگ ناهد یور تسد و هدنام تام ی هرهچ ندید اب دروآ ارباال شرس

دز شکشخ دوب یدارا ریغ یلمعلا سکع هک

هب روطچ نم نم.. ... شندینش زا یشب یلکش نیا ادخ...وت یااو -
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!؟ مگب نوا

مدرک هقلح مناویل رود هتشادرب ار متسد مدش جراخ کوش زا شا هلمج اب

مهد ناشن یلمعلا سکع هچ متسنادیمن ال صا متسب ار منامشچ

ِسکع وهب تسا هتفرن شردپ غارس زگره اضرریما مدوب هدینش اهر زا

درادن یشزرا شیارب نارماک مایپ هنافساتم دهد یم شردام یارب هک یناج

هتشاد وا هب ندش کیدزن و شندید رد یعس مه شردپ هک راب ،ره چیه هک

دونشب ار شیادص دهد هزاجا ای شدنیبب رود زا هدرکن لوبق یتح

توکس #دس_

۳۶۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مگ یتدم ار شدوخ تاجن یارب هتساوخ وا زا شردام هک یراب نیرخآ یتح

هب اضرریما راب ره تفگیم دشابن شردپ ندید هب روبجم ات هدرک روگ و

زاب هکنیا اب ریخا یاهلا ردس شردپ هک ییاج ات تسا هدرک رارف وا زا یشور

تسا هدش رتمک شیاهش اماتال هدرک تالش شندید یارب مه
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رد صخش نیرت کیدزن لصا رد شتسود نیرتکیدزن دمهفب اضرریما حاالرگا

؟؟ دنکیم هچ دزیرگیم وا زا هک تسینارماک مایپ رسپ ، شا یصوصخ یگدنز

!؟ اراس وگب... یزیچ -هی

هدش کشخ یولگ هدرک زاب ار میاهمشچ دوب ناریح و هدنامرد شیادص ردقچ

مدرک رَت میاچ زا یا هعرج ندروخ اراب متوکس و کوش زا

؟ بخ .. مگب یچ -

تفگ کالهف

! هداد تقو مهب هتفه رخآ !ات منود یم هچ -

متفگ هدرک لوه

؟ ننودیم هگم یچ؟ یارب -

! هدرک کش مهب یلو هنودیمن -هن

دش خیلا زیم یور شا یاچ ناویل هک دیبوک زیم یور مکحم ار شتسد

! هئوت شاداد ریصقت مه شمه -

؟ ناساس ؟ یک -

تسه میزیچ هی نم هتفگ شهب رانک هدیشک وریما هنووید ! ناساس اقآ هلب -

! همهفب هدرک هلیپ منوا
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دز داد هدرک مخا مدیدنخ تشاد وا هک حیلا هب تبسن ساوح یب

ید؟ ـــ نخیم وت هنم حلا نیا -

متفگ ناساس زا عافد هب

سرت ایوت دینک نوهنپ دیتساوخ یم یک !ات هگب هتشاد قح بخ... -

... دیشب تحار ات دیگب دیرب نداد تقو !حاالهک دینومب شندیمهف

و مدوب هدید نارگید اب شراتفر رد اهراب هک یتحار هتبلا و هرخسم حتلا هب

تفگ منزب دنخبل هرابود دش ثعاب

هلئسم ؟ مشیم تحار منودیمن مدوخ ! اادایم مرگ یاج زا تسفن اباب... ورب -

شرازآ ماوخیمن همردارب نوا ! هزادنیم رود ونم .. هزیریم مه هب ریما هک هنیا

هنودب هگا هک تسه مه هگید ییازیچ ...هی مدب شتسد زا ماوخیمن ... مدب

!! هنزب مشیتآ دیاش

رد متشادرب دوب هدش جک زیم یور شتسد برض ی هطساو هب هک ار شناویل

مدیسرپ واکجنک مدرک یم شرپ هرابود هک حیلا

؟ هگید زیچ -

تفگ سفن یب هک دوب هدروآ مک

!! تسین اتود یکی هک میتخبدب هرآ... -

متشاذگ شیور هب ور ار ناویل
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؟ دیگب نیاوخیم -

ار شندب تفرگ شناتسد نیب ار شرس تسب ار شیاهمشچ دش ردک شهاگن

یتقو دنک یم رارکت ار تکرح نیا ردقنیا ارچ درکیم ولج بقع هرابود

درب؟ یم تذل شدوخ رازآ زا دشیم کالهف ندش رتمارآ یاج هب منیبیم

تفگ لبق رتزا هدنامرد و هتفرگ ربارب نیدنچ ییادص اب

!! هشاب بلط تصرف هی مدآ ردام هک هدب یلیخ ترظن -هب

ما هتفگ اضرریما هب هک تخادنا یفرح دای هب ارم دروآ نابز هب هک یتفص

مدیسرت یم و تفرگ نم ارزا نداد باوج هزاجا اهنت هن شیادص یگدنامرد

زیمت ار زیم ات مروخب ناکت متسناوتن یتح دنازوسب ار شلد رتشیب مفرح ره

منک

یور شیاهتشگنا دش فقوتم هتشاذگ شیاهمشچ یور ار شناتسد فک

دوب هدش لفق شرس یولج یاهوم و یناشیپ

... ندوب هتفرگن طالق زونه یتقو ... ندش ادج مه زا هک هراسخر و ماباب -

هنکیم هدافتساءوس شییاهنت و اباب ِدب ...زاحلا همهف یم مردام ... مردام

هک... هدیم شدروخب یزیچ ... همهفب هکنیا نودب

ار وحملا دوب هتسب شیاهمشچ هک رکش ار ادخ تسشن منت هب ینیگنس زرل

دیدن

راگنا مدرکیم سح ار شیاهمشچ یور شتسد دایز راشف درک توکس ناهگان

! مناوتان تفگیم شیادص اما دوب ینابصع
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! نشیم مرحم ... مهدعب -

تفگ یمارآ ِهه نم ی هدز نوریب هقدح زا یاهمشچ ربارب رد

... نشیم ادج ... همهفیم هراسخر نم... مشیم هک هغیص نوا هجیتن -

... هرایم ایند هب ونم مه دعب ... ماباب نز هشیم ... مردام

دز یدنخزوپ

زا ماباب دعب سلا هنک...ود یم یگدنز مرخ و شوخ ماباب اب یدرمان -اب

دیدهت مردام هک... هشب ادج داوخیم همهفیم مردام یاتسود زا یکی نوبز

شدوخ اب ونم هرازیمن ... ماباب یلو هریم هنوخ ...زا هشکیم وشدوخ هنکیم

هنوخدرس ...زا وشدوخ و گنیکراپ زا وشدش هلول نیشام مه شادرف ... هربب

هریگیم لیوحت

فرح ماگنه تساوخیمن مدرکیم سح دوب شیاهمشچ یور شیاهتسد زونه

؟ دوب وا ناشراک رصقم رگم ارچ؟ دنک... مهاگن شردام ی هرابرد ندز

روبجم و دوب شاج رس یچ همه حاال دیاش ... هربب ونم دوب هداد هزاجا هگا -

... رطاخ هب دوبن

دز یرگید فرح هیناثدنچ زا دعب دروخ ار شفرح

دوب... ریگرد نوشرتخد گرم رطاخ هب مردام ی هداوناخ اب ماباب -سلااه
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اضرریما داوخیم شلد ردقچ !ره دایمن ششوخ نم زا هنیمه یارب منک رکف

مشابن نم... داوخیم ردق نومه ... هشاب

توکس #دس_

۳۶۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ار شیاهکلپ تشادرب شتروص یور ارزا شناتسد فک یقیمع و دنلب مد اب

دنک حضاو ار شدید ات داد ناکت راب نیدنچ

!! متشاد بوخ سناش هی یلو -

صخشم درکیم دادیب شهاگن رد مغ اما دنک ضوع ار شنحل درک یم یعس

هب یطبر چیه عوضوم نیا هک ردحیلا دهدیم شرازآ نادجو باذع هک دوب

ناور هک مدش یسک یگناوید راتفرگ هک ینم هب هیبش دیاش هتشادن وا

رطاخب رفنود نآ نایم زور نآ رد ما یراتفرگ تشادن نم هب یطبر شرامیب

هب دیمهفن هک دوب ییوا رطاخب دوبن مدوخ یراب و دنب یب ای یراگنا لهس

ما... هدرک دامتعا شندوب مرحم
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مندید دمویم یهاگ رهزا همدای یتقو ...زا دمویمن شدب نم زا هراسخر -

متفرگ یم هزیاج شزا ما همانراک رطاخ هب سلا ره

دیدنخ دنلب یادص اب ناهگان

!! هشکیم ونم همهفب اضرریما ونیا -

درک کشخ ار متروص شناریح و جیگ هاگن اما مدیدنخ هدارا یب

نم؟ ندید دمویم تشاذیمن لحم ماباب هب هکنیا اب ارچ ترظن -هب

تفگ یسنجدب ابحتلا هدرک گنت مشچ

هدیدن وماباب ساهلا نتفر و ندموا همه نوا زا دعب ! مدیمهفن زونه ونیا -

همدای بوخ وبش نوا ... متساوخ شزا نم یتقو ات تسین ال صا راگنا تفرگ

اب مکی تساوخ راب نیمرازه یارب هک هرب تساوخ یم هراسخر دموا هک ماباب

یلو مدوب هدید ناتسرامیب وت ور اضرریما هزات ازور نوا ... ننزب فرح مه

... مداد تسد زا ویزیچ هچ هیرمع مدوب هدیمهف هزات ... تسنودیمن سک چیه

هرخ باال ندوب رهوش و نز زور هی نشاب رفنتم مه زا مردقچ ره مدرک رکف

! مشردارب مگب اضرریما هب منم ات داد نوشیتشآ یروج هی هشیم

دروخ ار شا هدش درس یاچ زا ییا هعرج دیشک باالیی دنلب هآ

اب راب ره دش نوشاوعد اهراب دایب هاتوک ات دیشک لوط سلا دنچ یلو -

... مدید یم دعب هعفد هرابود مدادیم نوشیتشآ یتخبدب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هلمج دوب شتروص یور یا همین هفصن دنخبل هک ردحیلا یسنجدب نحل اب

داد همادا ار شا

شلیلد مدیمهف شرخآ !ات هنک یمن لوبق هراسخر ! هنکیم شهاوخ اباب -

... اضرریما .. اضرریما ... تساضرریما

درک رارکت ار شمان راب نیدنچ

اهر...!؟ هراچیب ... اضرریما هراچیب -

تفگ همدقم یب

؟ هنم لثم ماهر ینودیم -

ندرک ولد درد و ندز فرح یارب ار یبسانم مدآ وا دوب هدش کشخ مناهد

نیا و مروضح مرظنب هک منک شکمک متسناوتیمن اهنت هن دوب هدرکن باختنا

مدیسرپ یتخس هب دادیم مه شرازآ مکوش زا توکس

؟ یچ ینعی -

مایپ زا لبق هراسخر ! هرتکیچوک نم زا سیلا هی اهر منودیم هک ییاج -ات

اب یلو هنک یم رس نوا اب هرابود ییادج زا دعب هتشاد تسود ور هگید یکی

... ماهر دقع... هن هغیص

دشیم هدینش رتدنلب شیاهدرد یادص اما دیدنخ لا یخیب رهاظ هب
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تحاران اباب ... مدیمهف یم دیدج زیچ هی ندرکیم اوعد اتود نیا هک راب -ره

هکات تفگ یم یریما زا مه  هراسخر دوبن هگید هک یمان لیهس و اهر زا دوب

نوشاوعد هک رابی ... تسین شرانک ِندوب هب رضاح منوا داین هاتوک و هشخبن

رد هلا سدنچ ریما تلا جخ زا شنتفر لبق ... رخآ بش ماباب مدیمهف دش...

بآ منم... ... هشخب یمن شرطاخ هب ومایپ زگره تفگ هراسخر ... هدموا

هزاجا هگید نوا زا دعب ... مردارب و ردام ی هرابرد مردپ رکف زرط زا مدش

! هنیبب ونامام ماباب مدادن

دیدنخ دنلب یادص اب هرابود

!! ملا بند داتفا دنبرمک اب هنم رس ریز دیمهف هک ماباب نم!! اااا.. نمــــ -

دزیم فرح و دیدنخیم لا یخیب

منم .. داوخیم ور هراسخر رطاخ دقچ زونه یلو هـــا هتشذگ یرمع نیبب -

! یریگب وشردام یاوخیم زاب مگیم اضرریما هب مریم متفگ شهب

زا کشا هک دیدنخ ردقنآ دز یم ههقهق مدیدنخ هدارا یب مه نم هلمج نیا اب

نم و تشاذگ شیاهمشچ یور هرابود ار شتسد فک دش یراج شنامشچ

مدرک شیاشامت فرح یب

؟ای.... دیدنخیم اعقاو تسیداع ریغ شیاه ناکت مدرک سح دعب هقیقد دنچ

؟

؟ ماهرپ -اقآ

مدرک شیادص هرابود نارگن نم و متشاذگ باوج یب
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نار؟ ماکــ یاقآ -

دنخبل متروص هب هریخ درک کاپ ار شتروص دیشک شتروص یور ار شتسد

تفگ هدز

؟ هدزن ادص مسا نیا هب ونم یسک هتقو دنچ ینودیم -

دیشک یهآ

نم متفگ همه هب هراسخر و ریما اب هدرک راکیچ ماباب مدیمهف یتقو -زا

مدمآ و تفر مه ات هنک مادص نارماک یسک هگید متساوخن ... مماهرپ ِماهرپ

مه... ... همهفن و هشب رت تحار اضرریما اب

دش لیدبت همزمز هب شیادص

نارماک ... منارماک نم مگب مردام راک رطاخ ...هب مدیشکیم تلا جخ مه -

دزیمن یفرح یلو دوب تحاران ارچ!! تسنودیمن لوا زور مه ماباب ! یکروز

داتفا شیلا یرود هزات مدید ور اضرریما دیمهف یتقو ات مماهرپ متفگیم هک

مدیسرپ دیدرت و کش اب

؟ هدرک راکیچ ... نوتردپ -

تخادنا نییاپ ار شرس یگدنمرش اب

! اراس ننک یمن تاریخ اولح اوعد -وت
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تفگ یدنلب یادخ خآ شیاهفرح عورش دننام هزابود

نوا یلو نتشاد اوعد لیهس رطاخ هب مه ییادج زا لبق ماباب و هراسخر -

هک...هک... هگیم هراسخر ...هب ماباب و... هشکیم کیراب یاهاج هب راک بش

!! هشاب نوا ی هچب اضرریما ال صا تسین مولعم

ن...!! ـــــــــ یه -

توکس #دس_

۳۶۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

سح دادیم ژ اسام شناتشگنا اراب شیاه هقیقش متشاذگ مناهد یور تسد

تسا هتفرگ مشخ و صرح ار یگدنامرد نآ یاج مدرکیم

طسو دایم شزور هب هچ نس نوا وت بش نوا هک دنامب ... هونشیم مریما -

وبلطم هشیم گرزب هرذ هرذ هک نامز نتشذگ واب هونشیم ... نوشاوعد

هدوب هچب هک لوا یاهلا ...س هشیم رفنتم ماباب زا مه هرذ هرذ ... هریگیم

هب رضاح یشور چیه هب شدوخ مه شدعب هنیبب وریما اباب هرازیمن نامام

... دشن اباب ندید
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شا هدش ناریو لد مخز یارب یمهرم و منکشب متسناوت یمن ار متوکس

《 دش مارآ ات مدرک شهاگن طقف مشاب

دنچ راگنا مراد رطاخب زونه ار شا وطالین و نیگنس یاه سفن یادص

دپت یم رت دنت مبلق شا یروآ دای هکاب ما هدز فرح ابوا شیپ ی هقیقد

منکیم سح ما هنیس رد ناساس دننام ار شا یروبص ساهلا مغ درد یتح

!! اارا ســـ -

مدرک هاگن دوب رادیب زونه هک اهر هب هدناخرچ ار مرس

؟ یفقس خیم هتعاس هی ینکیم رکف یچ -هب

متفرگ یدننام هآ مد

! هغولش یلیخ مرب و رود یچ! همه -هب

ـــدا؟ یمن هک تباوخ -

-هن...

؟ مینزب فرح -

مینزب -

تفرگ برساال هدز هیکت تخت ارهب شیاهجنرآ دیباوخ مکش یور

؟ یگیم نیسای -زا

مدرک همزمز دروآ درد ارهب ملد شرظتنم اما نیگمغ هاگن و ادص
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؟ مگب یچ -

تفگ ترسح اب طبر یب

! یتشاد سکع شزا شاک ! یتشاد یسمل یشوگ شاک -

شاک مدیشک تلا جخ سرت نآ رطاخب دوجو ی همه اب زاساهلا دعب

دیسرپ هرابود هک مدوب رکف رد منکب شیارب یراک متسناوتیم

؟ تسه نم هب هیبش ؟ هیلکش هچ -

مرها جنرآ هدش زیخ مین دش هدنز هک نیسای ریوصت مدرک رکف یا هظحل

متفگ دنخبل اب مدرک مرس

! هتدوخ دوخ شامشچ اهر... شامشچ یلو ! هئوت هب هیبش یلیخ -

********

( اضرریما )

ار مراکفا ات مدز یرد ره هب ندرک هچره مدز تلغ تخت یور ار بش مامت

و موصعم یاراس ریوصت فرط کی زا دشن مباوخب هدز ناشسپ ای منک عمج

هتفر رژه ممشچ یولج مادم و تشاد یمن رب مرس زا تسد شندیسوب سح

یرارق و ماهرپ ردپ رکف رگید فرط وزا تفر یمن منهذ زا منیلوا ینیریش
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میشاب هتشاد ادرف دوب رارق هک

هب مدوب هتسناوت ار اهر و دوبن راک رد هرخسم و فرخزم رارق نیا شاک یا

بشما مدنام یم اراس رانک مدوخ و دشابن اهنت ردام ات منک یضار تشگزاب

، فرط کی شندیسوب دوب تخس میارب بیجع نتشگرب واو زا ندنک لد

فرط زا دریگب هلصاف نم زا مدادن هزاجا و متشاد نآ زا دعب هک یتنطیش

یا هظحل متساوخ یمن هک داد یشوخ حلا منت و ناج هب نانچ رگید

منک شیاهر

یم هک یزیر یاه ناکت دیدزد یم نم زا هک یهاگن شندش گنر هب گنر

هک راب ره مدروآ شیور هب کی هب کی ار همه دبسچن نم هب شنت ات دروخ

و مدیدنخ دنلب یادص اب هدمآرد ملد تلا جخ زا دش یم عمج دوخ رد رتشیب

تداع مروضح هب دیاب هدرک رارف متسد زا دناوت یمن رگید هک مدرک دزشوگ

متفگ یتقو شیاه نتفرگ هاگن مامت اب دنک

!؟ یرب مراذیم هگم هگید شییاوسر هب مدیسر حاالهک یدرب ومنید و لد -

رس دعب هلمج اب هرابود اما دنام متروص یور شبجعتم و هدش درگ یاهمشچ

!! دنلب نم هدنخی یادص دشو ریز هب

انشآ هجیتن ! ومزور حولا نک هاگن بوخ ؟ یدیدن هنووید چــهی؟ -هــمو

رازه متسین نومیشپ مه یا هرذ و مدرک یگیم هک یراک هجیتن ! هئوتاب ندش

ینودب ..هک ینک رارف شدعب ینوتن هک تیمرحم مگیم مزاب مدرگرب هگید راب

! ینم ملا
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دوب یروآدای نیرت شخب تذل هچرگ شتاکرح و اهراتفر زج هب زج یروآدای

وره مراذگب مه یور مشچ یا هیناث تشاذگن هدوبر ار مباوخ اما متشاد هک

درک مرت هناوید هظحل

ای یاچ ندروخ یارب هناخزپشآ رد زیم تشپ ماو هدیسر حبص هب حاالهک

مشاب تحار دراذگ یمن شردپ و ماهرپ رکف مریگرد مدوخ اب هوهق

ار میاه سامت باوج هدرک روگ مگو ار دوخ تسا زور هس هناوید کدرم

تدم وطالین تحارتسا کی ملد مداد میاهتسد هب هیکت ار مرس داد یمن

اب مهنآ وطالین یمک الت یطعت کی شخب تذل ترفاسم کی تساوخیم

مدز دنخبل یخلا یب مرکف اراس...زا

توکس #دس_

۳۶۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

؟ یتسشن اجنیا هتعاسود هک هدش یچ -

میاپ رسات هب مدید دوب هدز هیکت رتناک هب هک ار ردام هتفرگ ارباال مرس

تفگ نیگمغ ینامشچ اب هدرک هراشا

؟ هشاب رتهب حتلا دیابن االن مدرک زاب تارب وهار هک نم ؟ حهِیلا هچ نیا -
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هناش یور یتسد تسشن مرانک یلدنص یور هدمآ ولج مدرک شهاگن دنخبل اب

تشاذگ ما

تازور نیا ِبوخ حِلا متفگ مدرک تمیدقت یتسد ود هک ور اراس ؟ هتچ -

؟ هدش نوتاوعد ؟ یدش رتدب هک !وت هشیم مرتهب

تفگ نارگن

شاک دو؟ بنــــ ! هیضار اراس تفگ هک ششاداد اه؟ هدرکن لوبق هنکن -

تسین ..المز هنئمطم .. هراد ربخ تفگ هک نوا .. ششیپ مدوب هتفر مدوخ

.... یضار هک مموناخ نیمیس ... هشکیم تلا جخ هشاب

متشاذگ شتسد یور تسد

!! هبوخ یچ همه نیریم نیراد هرس هی هیچ ... مورآ -

مداد همادا راکبلط

!؟ هنکن لوبق هنوتیم هگم ال صا -

دش لش یلدنص یور شندب هدیشک یتحار سفن دنام تام یا هظحل

هراچیب یلو یدوب هک یتسه یدُغ نومه هبوخ حتلا رکش ار ادخ ... شیخآ -

!! مدرم رتخد

داد همادا یخوش نحل اب هدرک هراشا نم هب

متخادنا یلچه هچ وت ور اراس نیبب ِنم ریصقت شمه -
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تسین بوخ شلا ح هک مدیمهف یم اما دهدن ناشن درک یم یعس

نا؟! مامـــ -

داد ار مباوج دنخبل اب اما دروخ اج منارگن و مارآ نحل زا

؟ مناج -

؟ هبوخ -حتلا

دیدنخ رابنیا

رابی منک یم دنب وتتسد مراد تالش همه نیا زا دعب هرخ ؟باال مشابن ارچ -

ینیبب وتهاگن گنر دیاب !! مبوخ هک همولعم منکیم شتسرد مراد مدرک یراکی

! مگیم یچ یمهفب ات

مسرپن ات دنک ضوع ار فرح درک یعس

؟ نامام یگب یزیچ یاوخیمن -

دیدنخ زاب اما مدید ار شندروخ اج هرابود

؟ اراس زا ناهآ بخ؟ مگب یچ -

تفرگ باال شرامش حتلا ارهب شتشگنا

رت... مهم همه زا همولظم ، هکاپ ، هبوخ شق ،خاال هبدوم ، هموناخ -

دش میاهمشچ ی هریخ یسنجدب اب

مکمناب ... هدروآرد ومرسپ لد ردپ هک شامشچ نوا اصوصخم هلگشوخ -

شیراک هگید هک شا هقیلس منوا ... هراد لکشم هی طقف ... تسه
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!! درک هشیمن

مدرک شهاگن طقف دنخبل اب

هس هک وتتشادن بوخ ؟خاالق هدیدنسپ ور وت یچ هخآ ! مگیم غورد هیچ؟ -

! وتنوغاد یاپ و تسد ای دیشک وشروج هام

مدرک گنت مشچ

! اراس هن ینم ردام مدروآ سناش -

شمدناشن هتفرگ ار شتسد هک تساوخرب هدیدنخ دنلب

!! نامام نیشب -

مرایب هوهق تارب رازب -

متفگ مدوب هدرکن شمضه زونه و دوب تخس میارب هکنیا اب

مرظتنم نم ... منوچیپن اضرریما نوج یلو ... نزب فرح نیشب داوخ یمن -

متسین هک تردپ ... مترسپ نم منک؟ تلا خد منوت یمن هک نم ... یگب امش

ـــی؟ تسین ۱۴سهلا رتخد مامش

متفگ مارآرت هدرب ولج ار مرس

؟ منک راکیچ یاوخیم وگب -

تخادنا نییاپ ار شرس
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... یچیه -

چیهـــی؟ -

! شینیبب و... دایب رازب طقف هرآ -

دوب لا یخیب وا نم یگف الفکال خرب

؟ هخآ مدب وشباوج یچ ؟ هشب یچ هک منیبب -چن...

شیارب مروضح و دوب هدرک یراک ناهنپ ماهرپ هکاب یتدم نیا زا ینابصع

متفگ تشادن تیمها یا هرذ

هچ؟ نم الهب صا -

تفگ ددرم

!؟ هریگب تزا هشاب هتشاد هضرع دیاب نوا .. یدب دیابن وت وباوج .. وباوج -

متفگ جیگ

ناهنپ هک تشاد یطبر هگا ال ؟صا هراد نم هب یطبر هچ ؟ نامام یگیم یچ -

ایهن هرآ مگب منک؟ راکیچ هک نیتفگ نم هب رخآ هظحل نیتشاذگ ! نیدرکیمن

؟ هرادن یقرف تارب منودیم هک

هدش قرغ شراکفا رد هک مدیمهف یم دوب شیور هب ور زیم تام هظحل دنچ

تفگ میاهمشچ هب هریخ تفرگ ارباال شرس تسا
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ـــ نودب یاوخیم ؟! هشتقو زار..االن ...هی مگب تهب یزیچ ...هی ماوخ یم -

ی؟

تسا هدش جاودزا هب رضاح زاساهلا دعب ارچ ممهفب دیاش هکنیا زا واکجنک

مدیسرپ

! هرایبرد یجیگ نیا زا ونم هنوتیم هگا وگب ... نامام وگب -چـــی؟

یزار زا ینامیشپ یا هرذ نودب نادجو باذع یا هرذ نودب متروص هب هریخ

درب ارباال میادص هدیشک نوریب هنیس ارزا مبلق هک تفگ

یا هرذ نودب بناجب قح هشیمه لثم دوب وناب هراسخر وا اما

مه لا حشوخ تسا هدرک شقح رد هک یدرمان زا یتح راگنا !! نادجو باذع

!! دوب

اراب ما هدز شسپ و دراد مندید رد یعس تساهلا س هک ییوا راتفر هکنیا زا

تسیضار تسا هدرک تالیف شا یراک ناهنپ

وا ملسم قح و تسین مهم یا هرذ ووا نم رظن دروم نیا رد دیمهفیمن ارچ

تسا هدرک بلس شراک اراب

یارب زاتالش تساوخیم ملد هک ییوا هب تبسن مدب ساسحا دوجو اب

نینچ هتشادن قح اما مدشیمن وربور ابوا زگره و تشادیم رب تسد مندید

دنکب شقح رد یدرمان

هرابود دراد دصق هک یزور تسرد ییاهنت سلا دنچ و تسیب زا دعب دیاب ارچ
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؟؟ درادرب نم یارب ابوا شزار رسزا دنکرپ رگید یصخش اراب شا ییاهنت

لیهس هک یمایپ منک رواب ات تسا ما هرپــــ ردپ اب نم ندرک تاعارم رطاخب

نم تشادرب نارگن تس؟!ای ینـــ مهم شیارب رگید دز سپ شرطاخب مه ار

؟؟ دوب شدوخ دروم رد

هار هدز ار شفرح هشیمه لثم یتقو دنام هجیتن یب نامندز فرح و اوعد

روطچ مدرک لا بند ار شنتفر هدنام ناریح نم و تفرگ شیپ اررد جورخ

دوجو اب نم یتقو تسا هدرک رس شمارآ رد سلا دنچ و تسیب زا رتشیب

؟! مراد نادجو باذع وا هب مدب ساسحا

*********

توکس #دس_

۳۶۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هکاب ینامز زا دوب هداد طاالع ماهرپ نودب ار شندمآ ردام هک دوب یقیاقد

هچ و تسیچ تسرد راک مدیمهفن مدرک رکف ردقچ ره مدوب هدز فرح ماهرپ
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یتح ، مگردرس ،کالهفو هتخیر مهب ، ینابصع ؟ مهد ناشن دیاب یراتفر

زا هدرپ حبص ردام هک یزار نآ اب مه نآ منک مضه ار نآ زونه ما هتسناوتن

رارف متساوخ یم مشابن هسلج نیا رد متساوخیم نیمه یارب تشادرب نآ

دشن ردام تساوخ رطاخ هب هک منک

هک دوب هتخیر مه هب نانچ متیعضو ردام یاه فرح ندینش اب حبص زا

دوب هدرواین اج ار حملا مه ابوا ندز فرح و اراس اب سامت

هک ار ما یشوگ دمآ یمن نییاپ زا ییادص چیه مدوب هداتسیا اه باالیهلپ

دنچ زا دعب متفرگ ار ماهرپ هرامش هدروآ باال مدرکیم یزاب نآ اب هداد شبات

دادن باوج اما درک لصو ار سامت هرخ باال زور

؟؟ ما هرپــــ وو -لـا

دمآ یمن ییادص چیه

دا؟ یمــــ ادص وو -لاــــ

-سالم

دوب هتفرگ و مارآ شیادص

-سالمو...

متفگ ینابصع

وت یاباب ناتساد نیا رس هی هگم ید؟ ـــ موین یچ هساو ینوتسربق مودک -

؟ رشب تس ینـ
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ــش؟ یدیدن زونه -

مدز دنخزوپ

؟ یایم یک ..باالم... هدشن مبیصن شراختفا زونه ری... -خنــــ

مایمن -

؟ ماوت هرخسم نم هگم !! یدرک طلغ -

درک یمارآ هفرس

دایم ماباب متفگ مایم منم متفگن -

یایم یشیم حاالاپ نیمه ! نشاب دیاب همه یتفگ یتقو ینکیم دوخیب -

تسرد باصعا هک ینودیم ! نوریب منکیم شترپ مریگیم وشقی مریم هنرگو

ُشــد؟ دنلب شور مه متسد یدید وهی مرادن نومرد و

هشاب -

دوش هدینش نییاپ زا تسا نکمم ماو هداتسیا اه هلپ هبل هکنیا هب هجوت یب

نیا یارب رگم دزیم فرح یا هملک کت و هاتوک ردقنا ارچ مدرب ارباال میادص

؟ دوب هدش ناهنپ ارچ حاال دزیمن واپ تسد رادید

؟؟ یباصعا ور دقنا ارچ ؟ هتگرم هچ چـــی؟ هشاب -

دیشک یراد ادص سفن
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مرادن یلکشم نم ... شنزب ای نوریب شزادنب یتسنوت هگا ورب هشاب -

!! ماا ـــــــ هرپ -

اه هلپ راگنا دز یم سفن سفن دش رهاظ میور ولج ردام مدز داد هک هرابود

دنک متکاس ات دوب هدیود ار

؟ نییاپ یایمن ارچ ــه؟ !؟...یک اضرریما هتچ -

هک تسیزیچ نارگن زونه تفگ یم هک دوب مشوگ مد ماهرپ مارآ یادص

؟ تسیچ منادیمن

ـــه؟؟ شاب اراس... شیپ ورب شدعب ... طقف اضرریما شنیبب ورب -

لوبق وسرت یوت رطاخ هساو هدنوم نوریح ِنم ـــی؟ ناور یگیم یچ -

یزـ.... ینزب و یاین هک مدرک

؟ اضرریما هیک -

سیخ شکشوپ هدیسرت و دایب هدوب رارق هک یداشگ نهد نومه ... یکچیه -

! هشب

؟؟ هماهرپ -

ـ... شسکان دوخ هرآ -

دیشک متسد ارزا یشوگ

!! هدرک عطق هکنیا ...عــــه.... ماهرپ -ولا
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منک ششک رِخ مرب هگیم هنوطیش !! هرایم رد یزاب هچب هچ نیبب اباب... -یا

روز.... هب

دیرب ار مفرح هتفرگ متمس ارهب یشوگ ردام

یربـــم! ...ایب ونوا حاال نک لو -

شهاگن دوبن بذعم یا هرذ و تشاد ممشچ ولج هک یلا یخیب نیا زا کوکشم

شراگتساوخ اب شرسپ نس نیا رد هک دوب یداع ردقنا شیارب ارچ مدرکیم

اوعد هب ماهرپ ردپ اب مراک تسا نکمم دنادیم هک ینم مه نآ دنزب فرح

!؟ تس ینـــــ ماهرپ یتقو مه نآ دشکب

تشگرب مدرکن شا یهارمه نوچ و تفر نییاپ ار هلپ ود

ـــه؟ یچ -

شماجنا تردق دوب هدیسر اجنیا حاالهکات یلو مدوب ماهرپ نارگن هکنیا اب

ردپ رگا یتح ردام هب درم نآ یکیدزن زا هک یفرخزم دبو سح متشادن ار

هداد متسد راک دوب نکمم و منک لمحت متسناوت یمن ار متشاد دشاب ماهرپ

مربب مه ار ماهرپ وربآ

هاتوک مشاب هتشاد روضح امتح ات تشاد حبص زا هک یرارصا زا متسنادیم

متفگ اما دیآ یمن
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وب لقاع مدآ اتود مو؟ هـــ ماین منم نتسین اهر و ماهرپ حاالهک مرظنب -

یاباب یتفگیم دیاب ! ترسپ منوا تسین یسک روضح هب یزاین ال صا نیغلا

! دایب تفیرح نف همه

ما هلمج یاهتنا رد ارچ منادیمن دوب سمتلم یتح دیاش ادتبا رد هک میادص

تفگ ما هنعط هب انتعا یب داتسیا میور هبور دیسر هنعط هب

؟؟ یدیمهف هابتشا ینودیم -

مدرک مخا هدارا یب تخود میاهمشچ ارهب شهاگن هدرک یثکم

و ییوت هلئسم ... میتسین هنییاپ نوا هک ینوا و نم هلئسم -االن

! ینک تحار ور همه هک هشب مومت رتدوز ایب دوز سپ ! ماهرپ و... نوا

توکس #دس_

۳۶۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دش دیدپان ممشچ ولج زا هدرک یط ور اه هلپ تعرس اردزوهب شفرح

یتسد دشن منتفر هب یضار ردام ماو هدرک ریگ نآ رد هک یتیعضو زا کالهف

یا هلپ ره متشاذگ نییاپ یمدق هدیشک قیمع سفن دنچ مدیشک متروص هب
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مدش یم رت یبصع رتو کالهف متفر یم نییاپ هک

دوبن ماهرپ هلئسم رگا متفگ یم دیاب مشاب قداص مدوخ اب متساوخ یم رگا

شرطاخب ارچ و تسا طوبرم نم هب هک تسیچ شلکشم منادب هکنیا و

یدرم ونآ ردام ارهب زیچ همه مدنام یمن زگره تسا نیگمغ کالهفو ردقنا

یمن یتح مدیشک یم رانک ار مدوخ و مدرپس یم شمدیدن لا حب هکات

! منک رکف هدوب ردام واو نیب لا حب هکات هچنآ هب یا هرذ متساوخ

هیاس نتساوخرب دوب نییاپ مرس زونه هک ردحیلا متشذگ هک هلپ درگاپ زا

شکیدزن ال ماک ات تساوخ یم ملد مدرکن شهاگن اما مدید لبم یور ارزا یا

ردپ دنچره دنادب ات دنیبیب مهاگن نیلوا اراب متروص حضاو مخا ووا موش

! دنیبب شوخ یور نم زا تسین رارق یلو منکیم شتاق ومال دشاب ماهرپ

هب ور هک ردام تمس وا هب ندرک هاگن نودب مدرک یط رت مارآ ار رخآ یاه هلپ

تروص اب ردام هک مدوب هتشادنرب ار مود مدق متفر دوب هداتسیا شیور

ای منک نایغط تسا رارق دنکن رکف ات دشاب مارآ ات مدز دنخبل دمآ ولج نارگن

دوب هدروآ دنب ار مسفن ما هدش نیگنس ی هنیس هک ردحیلا مربب ار شیوربآ

مروضح هب رارصا دنادیم ار مساسحا و دسانشیم ارم هکنیا اب ارچ منادیمن

؟؟ تسا نارگن ارچ دوب مارآ شیپ ی هقیقد دنچ هک ووا تسا هتشاد

میوگب یرهاظ یدمآ شوخ ات مدناخرچ درم نآ تمس ارهب مرس
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دوب ما هریخ هک رظتنم هاگن و قارب یاهمشچ نآ انشآ ی هرهچ نآ ندید اب اما

مدرک لفق هدش درگ میاهمشچ مدش هکوش دش وحم مدنخبل هدز مکشخ

دندوب دمآ و تفر رد کوش زا هزاجا یب مراکفا

؟ دنکیم هچ اجنیا وا

؟ دوب هدمآ ماهرپ ردپ رطاخب

؟ مدوبن شدنزرف نم هدرک تنایخ مردام یتقو ؟ تشاد وا هب یطبر هچ

یاج هک تسشن متروص یور نیگنس یمخا مدرک غاد هتفرگ رگ منت مامت

یتح متسناوتیمن دوب هدش لفق دایز راشف زا مکف دمآ درد هب شطوطخ

میادص متساوخ یمن یتقو مسرپب ار شروضح لیلد ردام زا هدرک زاب ناهد

دونشب ار

مدوبن شندید هب رضاح یتح نم؟هک یرتم دنچ رد مهنآ دنک؟ یم هچ اجنیا

! دوب ندش وحم لا حرد هدش گنرمک میارب شا هرهچ هک ردقنا

ردام مدرک سح نآ یور ار یا هدرک وخی درس مسج دش تشم هک مناتسد

تفرگ ار متسد سرت اب هداتسیا مرانک

ار دشیم نییاپ باالو نیگنس هک ما هنیس ، دناوخ ار مهاگن تریح و مشخ

دنک ممارآ درک یعس هک دیمهف ار المت ضع ضابقنا دید،
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.. طقف هرارق ... منکیم شهاوخ .. نیشب -

مدناخرچ ردام تمس هب درکیم مهاگن هریخ هک ییوا ارزا ما هدش لفق هاگن

دیزرلیم شناتسد دوب هدیرپ شگنر دروخ ار شفرح هک

ساهلا هک ییوا رازآ یارب دیاش دوب مراکفا ی هجیتن دیاش ارچ منادیمن

ردام هکنیا زا شدنازوس یارب و مدوب هدیدن رود زا یتح هدینشن ار میادص

دنادن وا دیاش و دشاب یرگید صخش رانک تسا رارق

همزمز هب هیبش یتخس هب درادن دوجو هک راگنا شروضح هب هجوت نودب

متفگ

؟ دموین ماهرپ ردپ -

اعقاو راگنا متفر بقع مدق ود عیرس هک دش کیدزن ردام هب هدمآ ولج یمدق

ارچ مدیمهفن هک دوبن شروضح لیلد هب مساوح مراکفا وزا شمدوب هدیدن

!؟ دهاوخ یم هچ و تساجنیا

! متشاد همهاو شا یلا متحا راتفر واو زا ارچ مناد یمن مدوب کوش رد زونه

رارصا هک سلا نیدنچ تشذگ اب تسا هدوبن کیدزن نم هب ردقنیا هاگ چیه

گنت ار مسفن یکیدزن نیا وحاال مدرکن شهاگن یتح زگره تشاد مندید هب
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مراد بارطضا شروضح رطاخب یتح هدرک

هب ماهرپ و ردام ممهفب هکنیا یارب دوب یفاک هناخ کرت یارب ملوا هاگن نامه

مدیمهفن و دنا هتخادنا مماد

ـما؟ هرپ رطاخب ای وا ندنازوس طقف مدنام هچ یارب

دوب هدمآ ووا شردپ دوب هتفگ مدیسر یم ار شباسح

حاالهک متخیرگیم دیاب متفر رد تمس هب مارآ یاه مدق اب هدنادرگربور

متساوخ یمن دش مندید هب قفوم زاساهلا سپ ماهرپ هلیح رطاخب

! دنیبب ار ما یگدنامرد

درک مکشخ اجرد و تخیر مه ارهب مراکفا و تاروصت مامت شیادص اما

نمـــم! ماهرپ ردپ .. دایب یدرک لوبق هک نوا ... یشرظتنم هک نوا ! منم -

ارچ ! بش نامه لثم تسرد کانسرت ردقنامه تشاد ار ادص نامه زونه

؟ مدنازرل شیادص رادتقا

بلج ار ما هجوت دمهفب متساوخ یمن مدیخرچ ناشتمس هب للعت اب هداتسیا

دراد ار نیا شزرا وا ما هدمآ ماهرپ رطاخب مه ار اجنیمه ات اما تسا هدرک

! منک لمحت ار درم نیا هقیقد دنچ هک
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ابوا متبحص یور متساوخ یمن هک وا هب منک هاگن ناشمادک هب متسناد یمن

لبم یور هتفر بقع یمدق ریز هب رس هک یردام ای درک یم مهاگن یلو دشاب

داتفا

طقف دوب هدمآ دوجو هب مدوب هدینش هک یزیچ زا هک ملا وس ندیسرپ نودب

تشادرب متمس هب یمدق وا اما مدرک هاگن ار ردام مخا اب

ار شفرح دش یمن هک یدج ردقنامه دوب درس و کشخ ردقنامه مه زونه

سح هک ردقنآ مدوب هدنام ماابوا یکدوک رد نم مه دیاش تفرگ هدیدان

! تسانشآ میارب طقف شتروص دننام شیادص منکیم

توکس #دس_

۳۶۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

!؟ یسرپب نم زا دیاب -

یمن شهاگن هک وا هن متسه ردام حیضوت رظتنم هک دوب هدناوخ مهاگن زا

! شمنیبب مهاوخ یمن مه زونه هدرکن رییغت یزیچ دیمهف منک
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ابوا ماوخ یمن تسناد یم دمآ ولج مدق مدق هک دوب ردام هب زونه مهاگن

دوش ردام ندرک تبحص عنام ندز فرح اب درک یم یعس و منزب فرح

تحار ات داد ار هزاجا نیا و تشادن ندز فرح هب یلیامت مه ردام هک دنچره

دشاب

! یراگتساوخ مدموا هک ینم ... سرپب نم ...زا مدب باوج ات ماجنیا نم -

! منک یراگتساوخ مگرزب رسپ زا ومقباس رسمه مدموا

دز دنخزوپ

وت هب ومشاداد تفگ ! هیدرمان تفگ دموین ماهاب وت رطاخ هب مه ماهرپ -

ات یتسه یک متفگن هک نیمه تفگ ! تخورف وت هب ونم یلو .. مشورف یمن

! مدرک یدرمان یلیخ نک...هک رکش ور ادخ ورب هنوخ وت یرب هرازب و همهفن

وا!! راک هیجوت ردحلا تسا ماهرپ زا عافد ردحلا مدرک یم سح ارچ

هچ اجنیا هتخورفن ؟رگا هتخورفن تفگ یم ووا دوب هتخورف وا هب ارم

منـــیشـــد؟ مه رود زا مندید هب قفوم یتح زاب هک متسنادیم رگا دنکیم

تسا هدوب وا دوخ ما هدید یشوهیب رد رابره هک یسک نآ ینعی نیا اما

هب شندش کیدزن ی هزاجا حملا رطاخب ماهرپ و ردام نم رظن الف خرب ینعی

دنا هداد ار نم

زیچ همه بــدو! درمان ردقنیا ..وا مدوب قرغ ماهرپ ی هرابرد االمت وحا رد

زا ممشخ و صرح دوب... هفخ و رود اهادص یتح دش وحم مفارطا رد
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رت قفوم وا شندوب رود دوجو اب راگنا دنازوس ار مدوخ لد رتشیب ناشراک

!! رتمهم هتبلا !و دوب نم زا

مندب یور شا هیاس هک مدش جراخ ماهرپ ی هرابرد مراکفا کوش زا ینامز

شتسد یغاد زا ما هدش تشم تسد چم و داتسیا ما هنیس هب هنیس هداتفا

تخوس

هکوش دیمهف دز دنخبل درک سح ار مدیشک نوریب ماهوا زا هک مندروخ ناکت

درک هدافتسا نآ ماوزا

مدوخ هب داتفا نامیاه تسد هب مهاگن رایتخا یب مدرشف مه ارهب میاهنادند

ردام فطل حاالهب اما دتفیب نم هب شهاگن زگره مراذگن یتح دوب هداد لوق

اتهب دوب هدرک هدافتسا ما یشاپورف هب ور ِناریو زاحلا وا ماهرپ و

... دسرب شا سهلا نیدنچ ی هتساوخ

ات درک مسامتلا یتح یزور هک ردام ناساره یاهمشچ شیپ تساوخ یمن ملد

وات مشاب هتشاد یتشز راتفر متخیرگ طقف توکس رد نم و منیبب ار وا

ار متسد متسناوت یمن مه متفرگ یمن حضاو ار ملا وس باوج هک ینامز

مورب هدرک فقوتم ار شزوس نآ هدیشک بقع

نتسکش نارگن تشاد متسد هب تبسن یرتدب تیعضو ما هنیس هک ردحیلا

زور و حلا ساهلا نیا مامت هک یردام تخورف وا ارهب نم هک مدوب یردام لد

! دوب هدید دمآ یم نایم هب وا زا یفرح یتقو ار ما هتفشآ
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تفر لبم تمس هب هدیشک ار متسد

مینک شمومت یرازب دیاب ! منزب فرح دیاب هگید زورما -ایب...

وا! هک مدوب هچب رسپ نآ زونه نم رگم ــه؟ ناکلا وم یروتسد ردقنیا ارچ

!؟ متسین شرسپ دز دایرف ! مردپ

زگره المن وبقب مدوخ وهب منک ششومارف مدرک یعس متخیرگ وا زا ساهلا

مشاب شمدق مه یتح متساوخ یمن .. متسناوت یمن ما... هتشادن یردپ

ار ملا وس ات مداتسیا اما مدیشکن ار متسد دز مکشخ میاج رد یا هظحل

مورب هدرک اهر ار متسد ندز فرح ماگنه دیاش ات مریگب ار شباوج و مسرپب

تسا ندز فرح نیا قاتشم دوب هداد ناشن ساهلا وا نم ربخالف

دش یم رارکت زیچ کی طقف منهذ رد

" ماهرپ رطاخب "

ار ما هنیس هک دوب یسح هچ منادیمن هک ردحیلا هدرمش هدرمش اما مشخ اب

مدیسرپ مدز یم سفن سفن ارچ و دنازرلیم

؟ هترسپ ... ماهرپ -
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اهنت هرابرد ... مردارب هرابرد .. شرسپ هرابرد مهنآ مدز فرح ابوا زاساهلا دعب

یسک اهنت مه دیاش ... شمتشاد هشیمه هک یسک اهنت ... میاهزور نیا هارمه

!! مراد مدرکیم رکف هک

و دوب متروص هب یوا هریخ هاگن نم یرارف هاگن الف خرب داتسیا مه وا

و دنامن یقاب میارب یا هبش و کش چیه تساوخ یم راگنا !! مکحم شیادص

ما هدروخ یسک هچ زا هک منک رواب

! ممود جاودزا ...زا همرسپ هرآ -

توکس #دس_

۳۶۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دش... هدنز ممشچ شیپ ماهرپ نادنخ هشیمه تروص

... مدینش یم راو وکِا دنلب یتوص اب اجکی ار تفگ یم هک ییاهردارب ردارب
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... مدیدیم ار مدوب هدرک تشادرب نآ زا یرگید زیچ هک یتاکرح و راتفر مامت

؟ مدرکیم کش ای میمهفیم شندوب هشیمه زا دیابن

کیدزن نم هب ردقنیا مدیمهفن روطچ ؟! مدرکن شسح یا هرذ یتح ارچ

؟؟ ســلا دنچ زا شیب مه نآ تسیچ دنکیم ناهنپ هک یزیچ مدیمهفن ؟ تسا

شا یگشیمه ینارگن لد زا ارچ ؟ مدیدن ار انشآ ِقاتشم یاه هاگن نآ روطچ

شدوخ دوب هشیمه هکنیا ؟ مدوب هدناوخن شهاگن زا ارچ ؟ مدوب هدیمهفن

؟ درک یمن تباث ار شا یردارب

اهر ار متسد چم دوب ندش درخ ردحلا راشف زا مکف ناوختسا متسب مشچ

دیشک ار متسد هرابود منتفر یارب یتصرف لا بند تسناد یم راگنا درکن

-ایب...

نامه متفر شلا بند هک یبش نامه تفر هک مدوب هدش یبش نامه هب هیبش

تفگ شدنزرف هب کیرات هچوک نایم هک یبش

《 مدنومیم ینم ی هچب مدوب نئمطم 《هگا

تسرد متشاد ار شتردق حاالهک مشکب بقع ار متسد مدرک یمن تأرج ارچ

دیشک ار شتسد هدز مسپ بش نآ هک وا لثم
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ردام مرادرب مدق زا مدق متسناوتن رگید دز مکشخ یا هظحل شا یروآدای زا

دز میادص سمتلم هک دناوخ مهاگن ارزا نیا

!؟ افطل .. اضرریما -

دوب هدروآ رطاخ ارهب بش نآ مه وا دیاش تسا هدیسرت مدرکیم سح ارچ

؟ منکشب ار وا هک دیسرتیم نیا !ایزا موش !هل منکشب هرابود دیسرت یم

زیچ ای نم نتخادنا ریگ رطاخب طقف ؟ تساجنیا ارچ اعقاو منادیمن هک ییوا

؟ تسه ناشنیب مه یرگید

تخس متفگ هملک هس یتخس هب منک شهاگن هکنآ نودب مداد یناکت ار متسد

مامت وا نم یارب مدوب هدیسرپ شباوج ندوب مهم رطاخب هک یلا وس رتزا

متفریم دیاب ، مدیمهف دش،

نک! لو .. ومتسد -

تفگ هناکلا م دیشک ار متسد مرابجا وااب اما

؟! تلا بند متفیب و یر بـــ رد ینوتب هشیمه لثم -چـــار؟هک

دش! برطضم هدروخ ناکت شیاج رد ردام شفرح اب مدرک سح

هدرک شا ییامنهار منتشاد هگن یارب وا اعقاو دنام شنارگن تروص هب مهاگن
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شا یتقایل یب زا فرح صرح اب زورما حبص هک ار؟وا !؟چــــ دوب

! دنادب هدوبن شقح هکنیا !زا دوب هدز

مدیرغ دوب هدش لفق صرح زا هک ییاه نادند نیب زا

نک! ــم لو -

هکنیا قایتشا زا مدرک یم سح هک یهاگن اب میاهمشچ رد هریخ داتسیا

تفگ دنز یم قرب منز یمن شسپ ردام فرح رطاخب دنادیم

؟ یرب یشک یمن وتتسد تدوخ ارچ -

دوب هداد وا هب تواخس اب ردام هک دوب یتاع طاال زا ندرب دوس ردحلا

ساهلا نیا مامت مراد وا هب تبسن هک یدب سح مامت دوج اب تسنادیم حاال

یراتفر مااتابدب هدشن وربور ابوا زگره ارچ ما هتخیرگ وا زا طقف ارچ

منک... ارخیلا مصرح

مندناوخ هدا ** ارح و شندز سپ دب سح طقف شلیلد تسنادیم رگید حاال

اب هکنیا سرت زا دوب مردپ هکنیا رطاخ هب مدوب هتساوخن هکنیا ..اب دوبن

دیابن هک میوگب یزیچ ای منکب یراک هدرک لر تنک ار مدوخ مناوتن شندید

خا زا رابره هک یردام ، مشاب هتشاد ار مردام ماات هدرک رارف ما، هدرک رارف

هب یدرد و دربن نم زا تسیضاران شردپ اب مراتفر وزا دریگیم داریا المق

نیا رد اقیقد و منکن هفاضا مدوجو رطاخب تنایخ هب شندش مهتم درد

ردام نامهم یام هناخ رد حاالهک منک یم لمحت هک یراشف دوجو اب هظحل

مخز لد هب مساوح ما هدرک یعس ساهلا هک مردام تساوخرد رطاخب تسا

یب هک دنادیم بوخ ار نیا مه شدوخ و دشاب شا ییاهنت و هدروخ
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منزیمن شسپ منک یمن یمارتحا

رگا متشادن ار شتیفرظ مورب متساوخ یم یلو متشاد دیدرت شنتفگ یارب

س هچنآ ... دیابن هچنآ دوشیم منادیم منکیم هک یش تال مامت دوجو اب مدنامیم

... متخیرگ وا زا شنداد خر سرت زا اهلا

متفگ خلت

تـــو؟ شیپ سلا دنچ و تسیب راتفر لثم -

االزا متحا هک یرواب منیبب ار شلا اتح مدرب ارباال مرس ما هلمج نایاپ زا دعب

دوب هتسشن شلد رد مدوخ ی هقیقد دنچ نیا راتفر و ماهرپ و ردام تاع طاال

مدرک شتام هدنارپ ینآ هب مفرح اراب

یکدوک هیبش هتفر بقع تعرس هب دش لش شتسد هدش مک شتسد راشف

ما هتساوخ اهنت رضاح ردحلا وا زا یرود متفر رد تمس هب دنک یم رارف هک

دوب

درک تام مه ار نم ردام دایرف یادص مدرک زاب هک ردار

! اجنیا ــدهب یسر دشات هدنز و درم مچب ! اضرریما ورن ماهرپ نوج ور -وت

روضح وا؟رد روضح رد مهنآ دوب یمسَق هچ رگید نیا دز...چـــار؟ مکشخ
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؟! شردپ

؟ یسک هچ !هب دنک تباث تساوخ یم ار یزیچ هچ

ما هدیمهف تسیقیاقد هک یتقیقح دوجو اب دنک تباث نم هب تساوخ یم

شا یراک ناهنپ ندیمهف ؟هکاب مور ـی من هک تسه مهم میارب ردقنآ ماهرپ

طسوت دناوت یم دنامهفب وا ؟ایهب تسا هدشن شزرا یب ای گنر مک میارب

!؟ دراد مهگن ماهرپ

زاس دعب ارچ مناد یمن ... مورب متسناوت یمن دوب هدنام هریگتسد یور متسد

هداتسیا وا رانک میوربور شتردق مامت اب زورما یام هطبار رد توکس اهلا

دوب

دوجو هکاب یسک نامه ناج ... دروخ مسق ار ماهرپ ناج و دوب مردام

هنادرم میاهییاهنت نایم راب ره هدوب ردارب میارب تسا مهم میارب شا یدرمان

! شمتشاد

توکس #دس_

۳۶۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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نامشچ متساوخ یمن متشادن ار اهنآ هب ندرک هاگن و نتشگرب تراسج یتح

منیبیب ار مایپ زوریپ

سفن هب هک مبلق ی هدش دنت شپت مدیشک یم سفن صرح اب هتسب مشچ

نوریب هنیس زا تساوخ یم ملد دوب... هدرک ما کالهف متخادنا یم سفن

دشاب هتشادن یرثا رابجا نیا ات دوش تکاس ات شمشکب

!؟ دهد شناشن ار متخادنا ریگ هار راب ود ره مردام دیاب ارچ

یغاد سح نآ زا هدرک رتهب ار حملا دروخ یم متروص هب هک یکنخ میسن

! تشادن یرثا ما هدش نیگنس ی هنیس یارب اما درک یم میاهر ندش ریسا

هک دمآ یم یفیعض یادص مدرک یم سح رس تشپ ارزا شندش کیدزن

دیسر حتلا نیرت حضاو هب دش کیدزن مشوگ هب هک ینامز

ــی؟ نکیم راکیچ اباب... -ولا

دوب هتشاذگ مشوگ یور تشپ زا هک وا یشوگ طسوت هک دوب ماهرپ یادص

دوب نیگمغ بیجع ندوب یبصع دوجو دشاب یم هدینش

ییایمن ارچ تتنیبیب تسین رضاح یمهفب هک مدموین ؟ ینک یمن شلو ارچ -

ـــا؟ باب و... ؟لاـــــ یدیم ریگ ریما هب مفرح ریز مدز نم ؟ نوریب
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داد روتسد ماهرپ هب هدرک رود مشوگ ارزا یشوگ

زا تسد ای مرازب نوریب وماپ هلا حم هنرگو مینزب فرح هنومب وگب شهب -

! مرادرب شرس

دنادیم ار نیا و مماهرپ فعض هطقن مه نم راگنا تفگیم شنحل

لبق دش رت کیدزن هظحل ره مدینشیم فیعض هک ماهرپ دادیب و داد یادص

تفگ مارآ نآ زا

! هنزیم بلابلا هراد وت رطاخب نزب فرح شاهاب -

اب نم گبــــم؟ یروطچ ـــه؟ نومب مگب یگیم نم ردپ نوریب ایب مگ یم -

مزونه یمهفب هک یرب ! هنوخ وت یرب وت مدرک هل ومدوخ مدش هدب تراک

نک شلو داوخ یمن یدیمهف !حاالهک دنوم یم ًارمع هنرگو تسین یضار

سلا دنچ هک مدمویم تاهاب هک مگب شهب متشاد وشور هگا نم ... هگید

... ومدوخ راگزآ

وگب... -

باوج متساوخ یم طقف متفگ ار هملک کی نیا روطچ مدیمهفن مه مدوخ

یاهسفن اب متسناوت یمن رگید ار ما هنیس ینیگنس مورب ات دوش مامت و دهدب

ات مشکب سفن قیمع متساوخ یمن یتح شروضح رطاخب مهد مایتلا هاتوک

دمهفن ار حملا
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متفگ هرابود دش تکاس هک ماهرپ

هگم ... هسرب داوخ یم هک یزیچ !اتهب هنک میضار ...ات منومب وگب نم -هب

! هزادنب مریگ هکنیا یارب ؟ یداد نــ ـمب یرف نیمه یارب

و ندرک ربص زاساهلا راگنا هک وا داد یادص هک درک توکس ماهرپ مه زاب

دش دنلب دوب هدش هتسخ دوب کیدزن یزوریپ هب حاالهک ندنام بقع

ه! ــــــ نو مبـــ وگب -

دش دنلب مه ردام ی هدیسرت یادص شدایرف اب

! هگیم ... شاب مورآ ما! یپـــــ -

دزن فرح ماهرپ اما

یم طقف مور یم ای منام یم دهاوخب ماهرپ رگا متسناد یمن مه مدوخ

رد رونه یلو متسناد یم مه نم ارحاالهک نامیود ره راتفر متساوخ

دوب هتفرگ هرخس هب ارم شا یراک ناهنپ !وااب منزب کحم مدوب شکوش

!؟ دشاب تحار شیارب مه مندرک هل دیاش

دیوگیم ای دهدیم همادا ار شتوکس منادب تساوخیم ملد مدوب رظتنم طقف

ـــم؟ نامب
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توکس #دس_

۳۷۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دز ادص ار ممان شسمتلم یادص هکاب ینامز

! اضرریما -

ی هلمج همادا هکاب دز یدنمتیاضر دنخبل مدیخرچ مایپ تمس هب رایتخا یب

دیشک رپ شتروص زا ماهرپ

هتفگ هراد...یک روز تارب هگا نومن ... یشیم تیذا هگا نوریب ایب اجنوا -زا

... نوتدوخ یارب ورب اراس...هــا؟.. شیپ ورب ال ؟صا ینومب دیاب

شنحل تشاد یعس هک شا هلمج ی همادا درک ادج مشوگ زا هک ار یشوگ

مدینشن ار دشاب هشیمه لثم

تسد اب ماهرپ زا دیما ان دناوتب وا هکنآ زا لبق مدش جراخ رد زا تعرس هب

دریگب ار مچم هرابود شا هدش زارد

نآ زا هظحل وره تفگیم ماهرپ هب هک یهاریب ودبو مایپ دایرف یادص

مدش جراخ هناخ زا هدرکن یهجوت اما مدینش یم ار مدشیم رترود
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نیگنس دایز راشف زا مبلق مدزیم سفن سفن مدیشک نیشام لخاد ار دوخ

راگنا یقیمع خاروس منامب اجنآ متسناوتیمن اما دوب نداتسیا هب ور هدش

دنازوسیم ار ما هنیس رد ییاج

نشور ار نیشام ! کوش زا مه دیاش صرح و مشخ زا شعترم ییاهتسد اب

درد هب هیبش ما هنیس درد مدیشک قیمع یسفن هداد نییاپ اهار هشیش مدرک

!هک هملک نآ راب ینیگنس ندیشک شود هب یساهلا هنهک درد ! دوب بش نامه

ناج هب هکنیا دننام درکیم شا یروآدای میارب شندید هب رارصا اب راب ره

دهدن میمرت ی هزاجا هداتفا مخز

هک مدید ار مایپ مدوب هچوک زا جورخ ردحلا بقع هدند هک ردحیلا

تشپ زا هک ماهرپ تفر ییانشآ نیشام تمس هب هدز نوریب هناخ زا ینابصع

... مدرک شهاگن هکوش دش هدایپ نامرف

؟؟ دنک شا یهارمه نم رطاخ هب هدشن رضاح یلو ؟؟ دوب اجنیا

دوش منتفر عنام هتشاد مهگن تسناوتیم شنابز روز اب هدش ماهرپ ًاملسم

یا هلمج روز هب دیاش یتح دیآ شیپ دوب لا حم مایپ و نم نیب هک یزیچ

هک ییاج اهنت ؟ اراس ندید هب مه نآ مورب تساوخ اما مدنامیم سمتلم

! ممارآ دنادیم بوخ

تفرگیم هلصاف مایپ وزا تفریم راوید تمس هب بقع بقع هک ردحیلا

شدنخبل مدرکیم سح مدشیم رود هک دوب نم نیشام هب دنخبل اب شهاگن
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نیشام مدوخ یاج هب ارچ منادیمن ! نارگن و دوب نیگمغ تسین هشیمه لثم

؟؟ دنکیم هاگن ار

**********

اراس) )

مدرک هاگن شتروص هب یدج مدناشن یلدنص یور هتفرگ ار شناتسد

هک ونیسای اه... یتفویب هار ملا بند یشناپ ؟... هشاب اهر ینیشیم اجنیمه -

شمرایم شدعب تعاس مین شغارس یرب مریگیم سامت متفرگ لیوحت

ــــه؟ شاب

دوب هدرک خی شناتسد درکیم مهاگن طقف و دوب متروص خیم

ید؟ ینشــــ -

داد ناکت دنت دنت ار شرس

... شاب هتشادن سرتسا -

اب دزیرب مهب زیچ همه و دنک بارخ ار رخآ تعاس نیا هک مدوب نیا نارگن

متفگ یشخب نانیمطا دنخبل

شرب تهب شدوخ هدب هزاجا شهب هتشیپ نیسای بشما داوخب ادخ -

! هنو ـــ میشپ نوا ؟ هشاب هنودرگ
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هکاب متفر کراپ زا یتمس هب هدش رود وا زا مدق مدق دز یناج مک دنخبل

هب هک شمدید رود زا متشاد رارق نیسای نتفرگ لیوحت یارب ساالیر یاقآ

شیب هک شا یرفسف زبس یتشپ هلوک هک ینیسای تسد درکیم هاگن شتعاس

دوب هتفرگ تسد اررد دیسر یم رظن هب ورپ نیگنس دح زا

اهر زا یمک تسد مه وا مدیمهفیم شتروص زاحتلا اما دز دنخبل مندید اب

شقباس رسمه ردپ اب دنکیم رکف یتقو تسه مه رتدب شتیعضو هک درادن

!! دراد رارق

ریز هب رس متسنادیم ار شلیلد مدوخ طقف هک یگدنمرش وزا هتفر ولج

هاگن ات مدیخرچ نیسای تمس هب متفرگ ار مباوج و هدرک سالم عیرس مدش

دهدن ول ارم مبارطضا رپ

؟ یرو طچـــ -

درک زارد متمس ارهب شتسد و دیدنخ

ــم؟ یرب -سالمخهلا...

ا؟ ــــــ جک -

تفگ شردپ هب یهاگن اب

ـــم! نامام شیپ یربیم ونم هتفگ ماباب -

مدیخرچ ساالیر تمس هب هکوش

هک... نیتفگ ارچ هشیم یچ نینودیمن زونه هک امش -
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ـــه؟ شاب شربب طقف ناخــمو... اراس افطل -

تفگ هدیسوب ار نیسای ی هنوگ دش مخ

تنامام شیپ وت مایب ات هشکب لوط دقچره متفگ یچ هتفرن هک تدای -

؟ ینکن شتیذا ؟ نیسای ایریگن هنوهب ــه؟ شاب ینومیم

من دوب شردام هیبش تسرد متسناد یم حاال هک شنشور یا هوهق نامشچ

تفرگ کشا

ـــن؟ یایب دوز هشیمن -

دیبوک نیسای هناش یور تسد

! میدز ونوماهفرح ام شاب یبوخ رسپ -

دیبوک نیمز یور یاپ ناهگان نیسای

نوشاتود ره اهاباب نامام هیقب روطچ ؟ تسه نوترفن هی طقف راب ره ارچ -

ــن؟ تسه

دز داد رشت اب

ور ن!بــــــ ـــــ یسای -

متفرگ ار شتسد

... نوتزاجا -اب

ار شنیگمغ و هریخ هاگن چم و متشگرب میوگن متسناوتن اما مدش رود یمدق
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تشاذگ ولج یمدق هدمآ شدوخ هب عیرس متفرگ نیسای یور

هد؟! شـــ یزیچ -

متفگ تقادص واب مدش هریخ شتروص هب

مدرک دمویم رب متسد زا یراک ره نم دینک رواب -

درک مخا بجعت اب

؟ یچ ینعی -

! هشاب امش عفن اتهب مدرک یراک ...ره رارق نیا یارب -

منونمم نوتردارب و امش زا شرطاخ ..هب منودیم -

متفگ مدیشک یم ار نیسای تسد هک ردحیلا

نوتمنیب یم هگید تعاس هی سپ -

دسرب نم اتهب درب ارباال شیادص مدوب هدش رود یمک وا زا

چـــی؟ ینعی -

متفگ نیسای هب ور

! نیسای ودب -

مدز داد دنلب ساالیر هب یهاگن اب
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ــن! یمهف یم شنیدید یتقو -

توکس #دس_

۳۷۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ما یشوگ ندیشک نوریب واب متفرگ شیپ اررد یزاب نیمز هار تعرس هب

مداتسرف مایپ اهر یارب

《 هرظتنم 《ورب

دعب ات دوش لوغشم یزاب نیمز اترد مدرک یضار ار نیسای یتخبدب رازه اب

مبل یور یتسوپ دایز سرتسا زا دزیم روش ملد میورب شردام غارس هب

یب هیناث دنچ وره مدوب هتفرگ شوغآ اررد نیسای هلوک نارگن دوب هدنامن

تشادن نتشذگ دصق نامز نیا راگنا اما مدرکیم هاگن متعاس هب رایتخا

ادص تمس هب هدیسرت ییادص نیرتکیچوک اب کراپ ندوب تولخ رطاخ هب

زا ناشلا جنج وراج یادص هک تسن اال مدرکیم رکف هظحل ره مدیخرچیم
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دنک هکوش ار نیسای و دوش هدینش ییاج

ملد متشادن ندروخ ناکت تأرج مدیسر ررقم تعاس هب هک ینامز

س یاقآ ندید یور منک رارف هتشادرب ار نیسای متساوخیم مورب تساوخیمن

متشادن ار شیاهمشچ هب ندرک هاگن و االیر

هک مدش قرغ دشاب هداتفا دوب نکمم هک ییاه قافتا و مراکفا رد نانچ

تعاس هب یهاگن اب دیبوک میوزاب هب نیسای هک مدمآ مدوخ هب ینامز

دوب هتشذگ نامرارق زا تعاس مین زا رتشیب مدش هدنک اج زا بجعتم

رکف قرغ ادتبا نامه زا شاک تشذگیم دنک ردقنیا لوا قیاقد نآ سپ ارچ

هتفرگ ار شتسد دشیم رت تحار زوس ناج سرتسا نیا لمحت ات مدوب هدش

متفر ناشرارق لحم تمس هب نازرل یاه مدق اب

ساالیر دوب صخشم ال ماک ناشنیب جنشتم تیعضو ناشمدید هک رود زا

دنک رارف تساوخیم هظحل ره راگنا دوب هتسشن یلدنص ی هبل یروط

شرس هدش مخ هتشاذگ وناز یور جنرآ هداد هلصاف مه ارزا شیاهوناز

درشفیم هدرک لفق مه اررد شیاه هجنپ دوب نییاپ

هتفرگ شوغآ اررد شفیک دوب هتسشن رقتسم یلدنص یور ال ماک اهر اما

شتسد اررد یلا متسد دوب هدیرپ شگنر دوب کشا زا سیخ شتروص مامت

هک شیاهبل دوب هتخیر شیاپ ریز و وتنام یور شیایاقب هک دوب هدرک زیر زیر

زا ساالیر یگف االکال متحا و تسا ندز فرح ردحلا ینعی دروخیم ناکت

درکیمن هاگن ار الساالیر صا وا اما تساهر یاه فرح

تفگ دنلب یادص اب نیسای میتشذگ هار چیپ زا هکنیا ضحم هب

! اجنیا میتشگرب ارچ خهلا؟ هیک نوا -
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زا هک یدود متسناوتیم تساوخرب اج زا اهر ناهگان دننیبب ارام هکنیا زا لبق

زا مه ساالیر هک دوب هدشن رود مدقود منیبب ار دزیم نوریب شرس زا مشخ

ار شیوزاب دنک فقوتم ار اهر شمارآ اب تسناوتن نوچ دشو هدنک شیاج

دتسیاب اجرد نیسای دش ثعاب هک دش دنلب شیادص هتفرگ

ـــم! گیم نک ربص -

ام شندیخرچ و نتشگرب رطاخ وهب دیشک نوریب ار شیوزاب برض هب اهر

دیشک نم رانک ار شدوخ یمک نیسای دید ار

؟! شاهاب هنکیم اوعد ارچ اباب -

ساالیر هک دمآ ولج یمدق دوب مندب رانک ییاج هب شهاگن هدنام تام اهر

دوب مارآ رابنیا اما درک شفقوتم هتفرگ ار شیوزاب هرابود

! مگب شهب مدوخ رازب اهر... نک ربص -

درک زارد نامتمس ارهب شتسد

؟ اباب !ایب ناج نیسای -

لا بند تفریم ولج سرت هکاب ار نیسای و دیزرل یم اهر نامشچ کمدرم

هتسب و زاب بترم هک ینامشچ و دروخیم هک یدارا ریغ یاهناکت زا درکیم
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شیاپ یور هک دیمهف دشیم دزیمن سپ ار ساالیر تسد هکنیا و درکیم ناش

حضاو ار شرسپ سلا دنچ زا دعب دهدیمن هزاجا شرات دید و تسین دنب

دنیبب

یلدنص یور ار اهر هتفر ولج عیرس تفرگ ار نیسای تسد ساالیر هک ینامز

نم هب یهجوت نیرتکچوک ساالیر هکنیا رطاخب راب نارازه ار ادخ و مدناشن

مدرک رکش درکن

... مزیزع نیشب -

متفرگ ار شتسد هداتسیا شرانک

نتفرگ اب دناشن ناریح و جیگ یاهر و شدوخ نیب ار نیسای ساالیر یاقآ

تروص ندیواک ردحلا شیاهمشچ هکاب اهر تمس هب تشپ زا شیاه هناش

دناخرچ دوب نیسای

دز بل ششوگ رانک هتفرگ نییاپ ار شرس

ناج... نیسای -

شا هلمج ساالیر هکنآ زا لبق دوب هدنام اهر تروص یور مه نیسای نامشچ

دیسرپ یمارآ یادص اب نیسای دنک مامت ار

ی؟؟ ــــ نامام -وت
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توکس #دس_

۳۷۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

اما تخیر یم کشا داتفا هکسکس وهب دروخ یدیدش ناکت اهر یاه هناش

سفن ره اب دوب هدش دنک شیاه سفن ! دیشکن ششوغآ رد دروخن ناکت

دشیم هدینش شا هرجنح زا یراجنهان یادص هکسکس رطاخب

تیاعر اب هتفرگ ار اهر یاه تسد داتسیا هدیشک ولج ار شدوخ یمک نیسای

نابز ارهب شیابیز تساوخرد تشاد دیکات نآ هب شردپ هشیمه هک یبدا

دروآ

؟ ینکیم ملغب -سالم...

ندرگ رود ار شناتسد هدش مخ درک شهاگن طقف هدروخن ناکت اهر مه زاب

دنابسچ وا ارهب شدوخ و تخادنا اهر

درکیم یرگید تشادرب رگا نیسای اما تسا هدش هکوش اهر هک مدیمهف یم

ار ناشیود ره نارگن ییاهمشچ و مخا اب ساالیر یاقآ تسکش یم شلد



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

درکیم هاگن هریخ هریخ

شرمک یور هتفرگ ار اهر یاه تسد مداتسیا نیسای رس تشپ راچان هب

ساالیر یاقآ هب یهاگن اب تشاد هگن مه یور ار شناتسد یتخس هب متشاذگ

متفگ هداد جرخ هب تارج

! هخی ِخی شاتسد تسین بوخ شلا -ح

مدیشک بقع ار نیسای هتفگ ینیه دش جک نیسای رس یور هک اهر رس

...هرــــاا! رونیا -ایب

دسرب شا هناش هب متسد و مراد شهگن هکنآ زا لبق مدرک شیادص هدیسرت

مدنار بقع ساالیر دایرف

راا!! نکــــ ورب -

شوغآ هب هتخادنا شیوناز و ندرگ رسو ریز تسد یندز مه هب مشچ رد

دوب هتفرگ شیپ اررد کراپ زا جورخ هار تعرس هب هک ردحیلا شدیشک

دز داد

! هگید -ایب

بقع یلدنص یور ار اهر و تفر نیشام تمس هب هلجع واب تعرس هب نانچ

مدرک تعاطا تفگ هچ ره طقف هک داد ندش راوس روتسد هتشاذگ
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بقع هب بترم نیسای درک یم یگدننار دایز تعرس هکاب ریسم لوط رد

دنت تساوخ یم شردپ زا سامتلا واب هتخود مشچ اهر هب نارگن تشگیمرب

ار دوب هدید راظتنا سلا دنچ زا دعب هک یردام نداد تسد زا سرت دورب رت

و مدرک کمک میدیسر ناتسرامیب طایح هب هک ینامز مدید یم شتروص رد

دش سنا رواژ شخب دراو هدیشک شوغآ ارهب هدش شوهیب یاهر هرابود وا

هک ینیسای میاه فرح اب مدرک یم یعس بترم هتسشن یزلف یلدنص یور

مارآ ار دوب شردام نارگن و ردپ رظتنم هدنام سنا رواژ یا هشیش برد هریخ

دمآ نوریب یراتسرپ اب ساالیر یاقآ هدش زاب رد هک منک

؟ تسا جکــــ -

دز شیادص هدرک هراشا نیسای هب تسد اب ساالیر

ایب... ودب -

تفگ دنخبل اب راتسرپ

ـــه؟ شاب نوریب ایب دوز یدید وتنامام -

دش دیدپان رد تشپ ساالیر هارمه و داد ناکت ار شرس قوذ اب

.. متسب ار منامشچ هدز هیکت راوید ارهب مرس

دیاب هچ داتفا یم شیارب یقافتا اعقاو رگا مدرک رکف ما هدرک هک یراک هب
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هراچیب دمهفب اضرریما رگا ! مدادیم هچ ار شردارب و ردام باوج ! مدرکیم

ح دایز راشف رطاخ هب تسا نکمم هک دیسرن ملقع ارچ ال صا ! دنک یم ما

؟ متشاذگن نایرج اررد ناساس ای اهر لثم یرگید سک ارچ ؟ دوش دب شلا

دوب هداتفا مناج هب هک یلا صیتسا زا مدوب مراکفا رد هتسب مشچ روط نامه

رس هدرک زاب مشچ عیرس دروخ یناکت یلدنص هک مدیشک یفوه هدارا یب

تفگ یدنلب خآ هتسشن یلدنص یور مدناخرچ

؟ یدروآ مرس امش هک اببالیی مشکب فوه دیاب نم منک رکف -

متفگ ثحب ندرک ضوع یارب

؟ تساجک نیسای -

درک هراشا شنا رواژ یا هشیش رد هب

شدوخ رانک تخت یور ! ننک شنوریب نتسنوتن شهب هدیبسچ نانچ -

شدنوباوخ

ـــه؟ بوخ شلا -ح

دیشک یدنلب هآ

! مشاب هکوش دیاب نم هکنیا هدش...اب هکوش طقف ... هبوخ هرآ -

هرذ کی یتح رگا مدآ نیا متسناد یم درادرب تسد تساوخ یمن راگنا هن

ارم ات دشاب هدنام شدوجو رد نم هب تبسن مرارف رخآ زور صرح نآ زا مه
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دوب نیا یارب نم تالش مامت هکنیا اب دشک یمن تسد دزادناین ندرک طلغ هب

متفر رد تمس هب یمدق مداتسیا مارآ دهدن تسد ارزا شتصرف وا هک

! مریم هگید نم نوتزاجا -اب

توکس #دس_

۳۷۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

درک دس ار مهار هتساوخرب تعرس هب

ـــا؟ جک -

متفگ هدنمرش و ریز هب رس

؟ دیرادن نم هب یزاین هگید منک رکف بخ.. -

ینودیم ! دیدب ونم یاه لا وس باوج و دینومب مراد زاین هگید االن اقافتا -

شادیپ اجک الزا ؟صا یگب یتسنوت یمن هملک ؟هی شمدید دموا مرس هب هچ

؟ یدرک

... دیشخبب -
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دوب نیمه منک مارآ ار ووا منزب متسناوتیم رضاح ردحلا هک یفرح اهنت

مارآ هتفرگ یسفن درک هراشا مدوب هتسشن هک ییاج هب دش کیدزن یمدق

تفگ

افطل نیشب -

متفگ شیاهمشچ هب هریخ مدز یم لوا نیمه ار رخآ فرح دیاب

! مدرک وراکنیا نوتدوخ رطاخ هب طقف نم دینک رواب -

هک دوب شدای درک هراشا یلدنص هب هرابود مخا اب اما دیدنخ یم شیاهمشچ

دنک تاعارم دیاب

؟ نور یبــ میرب ای ینیشیم اجنیمه -

دوب اجنیا زا رتهب نوریب یاوه املسم

نوریب میرب -

متفگ هک درک هراشا جورخ هب تسد اب

! مایم ... دییامرفب -

یم هسردم ریدم رتفد هب حیضوت یارب هک کدوک کی لثم نم و داتفا هار

روا طایح گنر یبآ یلدنص یور هک ینامز ات مداتفا هار شرس تشپ شندرب

یم و متفگ یم دیاب هک ییاهزیچ مامت منیشنب ینابهگن کقاتا رانک شنا ژ
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مزادناین ملق ارزا یزیچ مه ات مدرک نییاپ باالو منهذ رد راب دنچ ار تسناد

منکن شرود شرسپ وزا مناسرتن مراک یلا متحا تاعبت ارزا وا ومه

هب هک مدرک ار تالمش مامت دادیم شوگ ار میاه فرح ساالیر یاقآ هک ینامز

ادتبا دهدن تسد ارزا شتصرف هک ما هدرک نیا یارب ار راک نیا منامهفب وا

و دوب هدش خرس شتروص یور هک یلیس دنچ یاج دیشک دایرف ینابصع

هنوگچ دنادب ات مدادیم طاالع مه وا هب دیاب تفگ هداد ناشن ار مدوب هدیدن

دنک راتفر

اهر زا راب ره هک دش یم هدید شیاهمشچ رد یمغ اما دش رت مارآ مک مک

دوب هارمه یدنلب ابهآ تفگیم

وا هب یهاگن نیرت کچوک نودب اهر و میدش لخاد اهر صیخرت یارب یتقو

ما هناخ هب نتفر روتسد دیآ یم اجنآ هب ارچ متسنادیمن هک مبجعت ربارب رد

یهارمه نیشام ات نیسای اب هارمه هدرک شکمک تساوخ نم زا درک رداص ار

دیایب مه اتوا منک شا

خیم هنیآ زا هک ار ساالیر یاقآ یا هظحل ریسم لوط مامت رد یتح اهر

رهزا درک یم ششزاون هدنابسچ دوخ ارهب نیسای درکن هاگن دوب شتروص

یم کاپ تسد اب عیرس ار تسشن یم شتروص یور هک یکشا هرطق یهاگ

درک...

رپزا ِمنکیم شهاوخ هاتوک باوج هکاب یهاتوک رکشت اب مدرک زاب ردار

هدایپ تعرس هب مه وا مدش هدایپ دوب هارمه ساالیر یاقآ هیانک و هنعط

کمک اب نم زا دعب دیشک ولج ار دوخ اهر اما درک زاب اهر یارب ردار هدش
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تفر هناخ تمس هب هدش هدایپ نیسای

هب رس تشپ وزا تسب ردار هدنمرش و هتسب مشچ هک ساالیر وهب مداتسیا

مدرک هاگن دش هریخ وا

-خهلا...؟؟

زاب ردار هتفر ولج عیرس درک هراشا رد هب اهر هک مدیخرچ نیسای یادص اب

متشگرب نیشام تمس هب دندش لخاد هک ود ره مدرک

تفرگ متمس هب هتشارب ولج یلدنصزا ار نیسای گرزب هلوک

مه ادرف هسردم هریمن مزور ود تسه وت نیا هراد المز ازور نیا یچ -ره

هشابن مک یزیچ هک مرایم شارب هگید یاهزیچ هی

متفگ دیدرت اب هتفرگ شتسد زا

!؟ لخاد دییامرفب -

نـــه؟ یدرک ومنوج دصق -

درک متسد رتشگنا هب یا هراشا مدرک شهاگن هدیرپ باال یاهوربا اب

؟ هرا یمــ نم رس هچبالیی دایب خاالق یاقآ نوا هگا ینودیم -

و مدش اضرریما مرحم یراتسرپ یارب رابجا هب متفگ وا هب هکنیا زا شفرح

ینامز هک دروآ مدای هب اما درک منامیشپ متخانشیم ار اهر هطساو نیا هب

شا میلا شوگ یباسح شقباس رسمه ردارب ناشرادید نیرخآ رد دوب هتفگ

تسا هداد
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! دیسر متمدخ یباسح شرهاوخ هکنیا -اب

دش راو همزمز شیادص

! دوب ممک یلو -

یمن چیه دوب هداتفا ناشنیب هک یتاقافتا و اهنآ ی هطبار زا نم مدادن یباوج

تشگرب هرابود اما تفر بقع یمدق هداد ناکت یرس متوکس اب متسناد

ـــم؟ نکب یشهاوخ هی هشیم مو؟.. ناخـــ اراس -

هدرک ابوا زورما هک یراک اب اما دراد یتساوخ رد هچ متسناد یمن هکنیا اب

مدادن ار شندرک در هزاجا مدوخ هب ما

! نییامرفب هلب -

تفگ یگدنمرش و دیدرت اب نامتخاس هب یهاگن اب مدرک شهاگن رظتنم

یلیخ ... تسین بوخ ال صا شلا ..ح شاب اهر بقارم یلیخ .. افطل .. افطل -

نک یراک هی ینوتیم هگا دش... هکوش نوا نم زا رتشیب زورما ... مداد شرازآ

! هشب رازیب نم زا نیسای هگا هگا... یتح هنک خیلا وشدوخ ... هنزب فرح

تعرس هب هیناث دنچ ضرع رد دنامن نم فرط زا یلمعلا سکع چیه رظتنم

دش دیدپان منامشچ یولج زا هدش نیشام راوس

توکس #دس_
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۳۷۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

نیا هک ییاه هلپ زا روبع اب مدیشک شوغآ ارهب نیسای نیگنس ی هلوک

دوب هتفرگ ارف اجار همه توکس مدش هناخ دراو ناشمدید یمن ال صا اهزور

اهر شوغآ رد هدیشک زارد تخت یور هک مدید ار نیسای قاتا هب یهاگن اب

نابرق و دیسوب یم ار شرس درک یم ششزاون بترم ووا دوب هدش هلا چم

دروخیم ناکت دییات هب بترم مه نیسای رس هک تفر یم شا هقدص

؟... دوب هدش گنت تارب ملد یلیخ یتسنودیم -

تسود ؟... ییوت نم یگدنز همه ینودیم ...؟ مراد تسود ردقچ ینودیم

!... میمه شیپ هشیمه هگید ... یشب ادج مزا هظحل هی مرازیمن هگید ... مراد

دیشک بقع ار شرس نیسای

نو؟ ــ مشیپ دایمن نوا چــی؟ اباب -

متفگ هدرک یتسد شیپ دهدب ار شباوج اهر هک نآ زا لبق

!... یتنامام شیپ یزور دنچ مک!عفال مک دایم منوا -

تخت یور ار شنیگنس ی هلوک دنخبل اب هتفر ولج اهر مخا هب هجوت یب
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متخادنا

میروخب یزیچ هی میرب دینک ضوع ونوتاسابل دیشاپ -

دیشک ولج ار هلوک هتسشن عیرس اهر

منک یم ضوع وشسابل مدوخ -

ردحیلا هدروآ اررد ما وتنام و رداچ مدرکیم هاگن شقوذ هب بل هب دنخبل

مدناسر ناششوگ ارهب ساالیر یاه فرح متفر یم هناخزپشآ تمس هب هک

مکی تارب مه ادرف یرن هسردم هتفرگ یصخرم تارب زور ود تفگ تاباب -

! هرایم هلیسو

تفگ اهر موش جراخ ال ماک قاتا زا هکنآ زا لبق

؟ هتفرگ سامت مه -ابوت

متفگ دوب شتسد یشوگ هب هک شهاگن رد هریخ مدیخرچ

-کـی؟

تخادنا متروص هب یبجعتم هاگن

؟! هتفرگ سامت ماهاب راب هد زا رتشیب .. اضرریما -
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مدوب هدرک شیادصیب تاق زامال لبق هک یشوگ  هتفر مفیک غارس عیرس

هکوش اضرریما زا خساپ یب سامت یس زا شیب ندید واب مدیشک نوریب

مدرک هاگن یشوگ هب طقف

**********

هرخ اتباال مدرب رس هب ناساس راتفر زا سرت و تریح رد امامت ار زور دنچ

نآ زا هدرک هدافتسا ناساس دوبن و ناماس یهجوت یب تصرف زا حبص زورما

یقیاقد ات نیشام لخاد وحاال متخیرگ دوب مشمارآ نمأم ینامز هک یا هناخ

دیسر مهاوخ مدوخ هناخ هب رگید

دمآ مغارس هتخیر مهب حلا نآ اب دوز حبص ناساس هک ینامز لبق زور دنچ

مشچ ولج مسرتسا ورپ هتفشآ حلا نآ اب دادن یتسرد باوج متفگ هچره

قح تفگ اهر هب مورب شهارمه هدش هدامآ درک مروبجم طقف نیسای و اهر

دیوگب شناردارب یتح سکچیه هب درادن

! تسوا ردارب ماهرپ دنادیم اهر مدیمهف هک دوب اجنآ

هک یناساس مخا و توکس دوب هتفرگ ارف سرت و بارطضا ار مدوجو مامت

رد دشک یم هلعش شهاگن زا هک یشتآ دوجو واب هتسشن نامرف تشپ

دزیم نماد نآ هب درکیم یگدننار شمارآ
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یارب یمایپ نیمه یارب مدرگ زاب مناوت یم یک و تسا ربخ هچ متسنادیمن

مدش روبجم هکنیا و نیسای و اهر ندوب اهنت ارزا ووا مداتسرف ساالیر یاقآ

مدرک ربخاب منک ناشکرت

دورب اجنآ هب اضرریما رگا مدوبن رد دوب نکمم هک ییاوعد زا یریگولج یارب

ماهرپ یارب ما هناخ رد نامهم روضح رب ینبم مه یمایپ دهد خر ما هناخ رد

اما دورب شرسپ و اهر ندید هب امتح دناوتیم رگا مدرک دیکات و مداتسرف

دنک جنشتم مکچوک نامهم رطاخب ار ما هناخ یاضف دیابن دنادب

مدیسرپ هچ ره مدوب مدرک شوماخ ار منفلت نتشاد زکرمت یارب دوب دب حملا

رتدب دبو هظحل ره حملا هک درک یگدننار مخا اب هدرک توکس طقف ناساس

دش

ردح هچوک یوت رظتنم ار ناماس درک فقوت هناخ برد یور هبور هک ینامز

ندرک ابهل مدید دشکیم راگیس مهرد کالهفو هدز هیکت راوید هب هک یلا

ار میوزاب درک زاب ردار ناباتش دیود نیشام تمس هب نیمز یور راگیس

مدنابسچ شا هنیس هب برطضم دیشک نوریب نیشام زا هتفرگ

؟ هبوخ -حتلا

مدیسرپ دنکیم توکس ناساس لثم هکنیا زا ددرم مداد ناکت ار مرس

؟ هدش یچ -

هب ور دنارذگ رظن ارزا متروص دوهشم ینارگن اب طقف ملا وس هب هجوت یب

تفگ راکبلط دوب ندش هدایپ ردحلا هک ناساس

ـــو؟! شور و گنر نیبب ! شلا بند مرب مدوخ رازب متفگن -
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دز رشت ناماس هب مخا اب دمآ نامتمس هب ناساس

! منک راکیچ منودیم وت زا رتهب هک رانک شکب -

دیلک دش لخاد هدرک زاب دیلک ورداراب مدیشک هناخ تمس هب هتفرگ ار مچم

و دنا هدیسر هجیتن هب مه اب ینعی ناماس اب شندز فرح نحل و نتشاد

لباق رایسب ناماس یارب هک تسیرتگرزب ردارب نامه زاب شیارب ناساس

تسا مارتحا

رد مرس تشپ شراتفر هب ضارتعا نودب اما تفگ یا کالهف چن ناماس

تشاذگ میوزاب یور ار شتسد داتفا هار حتلا نیرت کیدزن

!... نیمه طقف تتنیبب داوخیم نامام ... تسین یربخ .. یجبآ شاب مورآ -

توکس #دس_

۳۷۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

شخب نانیمطا شنحل دوب هدرک یعس هکنیا اب شفرح وزا دزیم روش ملد

نآ اب ناماس هک تسا هداتفا یقافتا متسنادیم دش وور ریز مبلق دشاب
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دناوتیمن !و دراد مندرک مارآ رد یعس لصاتسم هنوگنیا وصالتب تیدج

دنک ناهنپ ار شینارگن

یور هک ردام رس هکباالی ردحیلا مدید ار اهر و رحس نامتخاس هب دورو اب

ار یزیچ روز هب دننکیم یعس و دنا هداتسیا تسا هدیشک زارد هرفن هس لبم

دنهدب شدروخ هب

درکیم میادص هکابنهلا مردام فیعض یادص دندینش ردار یادص یتقو

دوب هدرک زارد متمس ارهب شناتسد دش دنلب

... مزیزع -ایب

یور لبم رانک مدیود شتمس هب تعرس هب میوربور ریوصت ندید زا کوش اب

مه ار وا یزور ای دشاب هداتفا شیارب یقافتا هکنیا سرت زا هدز وناز نیمز

شلغب هتشاذگ شا هنیس یور ار مرس هتخوسلد مشاب هتشادن مردپ لثم

مدرک

درشف شدوخ ارهب مرس هدیچیپ مرود ار شناتسد

تساوخیم ردام دوب هتفگ ار شتسار ناماس اعقاو دیشوج مکشا ی همشچ

؟ دنیبب ارم

؟ دوب یبصع و هتخیر مهب ردقنیا ناساس شدب حلا نیا یارب

دوش مارآ ردام ومه دیایب اج مدوخ حلا مه ات مدنام اجنامه ار یقیاقد

یور ردام رس هکباالی مدید ار ناساس متسشن لبم وهبل متساوخرب یتقو
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دوب هتسشن هرفن کت لبم

تفگ ردام هب هریخ درک مخ یمک ار شرس

! هرتهب هشب مومت رتدوز یچره ؟ نینیشب منک کمک -

ود ره دز هقلح شنامشچ رد کشا هرابود نم هب یهاگن اب هداد ناکترس ردام

دش دنلب ناماس یادص هک میدوب ردام هب ندرک کمک ردحلا

یر؟ یمــــ اجک -

رانک زا ندش در رد یعس هک مدید ار اهر شیادص ریسم تمس هب یهاگن اب

هدناشوپ ردار مامت هک شدنمونت لکیه و هدش زاب ناتسد اما تشاد ناماس

دادیمن  هزاجا دوب

هب شیقب مدنوم خهلا حلا رطاخب مرادن یراک اجنیا هگید نم رانک.. ورب -

! تسین طوبرم نم

تفر ناشتمس هب هدرپس نم نازرل یاهتسد ارهب ردام یبصع ناساس

هک دیشک لبم تمس وهب تفرگ ار اهر تسد چم یشمرن نیرت کچوک نودب

داتفا هار ناشرانک نارگن دنک یاه مدق اب ناماس
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تفرگ ارباال شا  هراشا تشگنا هدرک شترپ لبم یور رحس رانک

ـــد یروخیمن نوکت نوتاج زا مشرخآ ات دینیشیم اج نیمه نوتتفج -

داد شتروص یوت هداتسیا راکبلط اهر اما تخادنا ریز هب رس فرح یب رحس

دز

؟ ینکب یاوخیم راکیچ منیبب منیشیمن -

دایرف هداتسیا ناشیودره نیب عیرس ناماس درب شروی شتمس هب هک ناساس

دز

! اهر هگید نیشب -

هک دوب یناماس شوغآ رد هک ردحیلا ناساس هک دوب هداتسیا نانچمه اهر

روضح هب هجوت یب هدروآ ارباال شا هراشا تشگنا دشیم شا یورشیپ عنام

دیرغ ردام

! تمنوشیم روطچ نیبب روخب نوکت -

دز رشت ود ره هب هداد شله بقع هب ناماس

؟ هگید نیشب مهوت ...! بقع ورب -
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هدرک هاگن ود ره هب بترم رفن ود ره نیب ناماس دندوب هداتسیا زونه هس ره

دوب ناشبناج زا یتکرح یره هدامآ

درک مارآ ار رفن هس ره تیاهن رد هک دوب ردام یادص

ردام نیشب ناج.. اهر -

داد همادا یرهم رپ دنخبل اب ناساس هبور

! نکن شتیذا تسین بوخ شلا -ح

یارب متسنادیمن ار شلا ح لیلد هک ار یبصع ناساس هدرک زارد ار شتسد

درک بیغرت یلبق لبم نامه یور نتسشن

! نیشب مهوت ... مزیزع -ایب

تفرگ یاج مرانک هدیشک یتحار سفن ناماس رفن ودره نتسشن زا دعب

دز بل هتسشن مرمک تشپ مارآ شتسد

! مترانک هشیمه نم ؟ متفگ یچ هتفرن هک تدای -

ناماس هب اهر و رحس نارگن هرهچی زا نتشذگ زا دعب مدیشک ارباال مهاگن

هک شیاهمشچ ؟ دوبن یعونصم شدنخبل مدیسر درک یم مهاگن دنخبل هکاب

! تسین بوخ شلا وح تسا نارگن دزیم داد

هب دش هدیشک فلا خم تمس هب مرس تسشن متسد یور هک ردام تسد



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هدرک تفچ مه رد هک میاهتسد یور ار شتسد کی مدرک هاگن نامیاهتسد

دوب هتشاذگ مدوب

مخ ولج هب هک دوب ناساس هنادرم و گرزب یاه تسد نیب شرگید تسد

ردح دوب ردام تسد هب شا هریخ هاگن دوب لیامتم ردام تمس هب یمک هدش

دوب هتفر ورف رکف رد اقیمع ردام تسد هدش کورچ تسوپ شزاون لا

توکس #دس_

۳۷۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دناشک ردام تروص هب وا یاه تسد ارزا مهاگن ردام یادص

؟ تلا بند مداتسرف ارچ ینودیم -

مدرک شهاگن طقف

؟! ناساس هب میدب ات شلیکو دوب هداد همان هی تردپ ینودیم -

تسد ی هریخ هرابود و درک نم هب یهاگن مین هک داتفا ناساس هب مهاگن

دش ردام
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تسد یور هدیشک نوریب ناساس تسد ارزا شتسد هک ردحیلا ردام

تفگ ضغب اب تشاذگ نم ناتسد یور شرگید

! ناساس هب هدرپس وتیگدنز ... همان نواوت تردپ ... تردپ -

داد همادا هک مدرک یزیر مخا مدیمهفن ار شروظنم

یارب وت... یارب الهمز یراک ره هتساوخ شزا ... هتفگ شهب دوب المز یچره -

... یتح ... هنکب تیتخبشوخ و تا هدنیآ .. تیگدنز

ششزاون مارآ تشاذگ شا هناش تشپ تسد ناساس هک درک وطالین ثکم

درک همزمز هدرک

! هدب هزاجا طقف امش مامــنا! منکیم شمومت ... هدرگیمرب -

رت نئمطم ناساس فرح زا دعب ار شا هلمج هک دوب ردام هب زونه مهاگن

درک لماک

! یرتن کال تتربب روز... هب هدش -

یا هظحل یکوش هب هیبش دروخ ناکت مندب رایتخا یب

داتفا هشعر هب منت هدمآ رد ادص هب مرس رد یدنلب سوقان یادص ناهگان

هنیس هب وزاب زا هتخادنا هناشما رود ار شناتسد ناماس متسیاب هکنآ زا لبق

مدنابسچ شا
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دیاب هک تسه ازیچ یلیخ .. هراد فرح یلک زونه نامام .. شاب مورآ .. مورآ -

! ینودب

ک ناساس و تسا هدش مارآرت هلئسم نیا هب تبسن ناماس مدرکیم سح ارچ

رت!! الهف

ربخ هچ تسنادیم رتهب وا اعقاو ای دوب ناساس هب مزیچ همه ندرپس رطاخب

درک؟ دیاب هچ و تسا

دوب ناماس یاهفرح دییات رد ردام نازرل یادص

... ازیچ یلیخ -

داد همادا هدیشک یهآ

تشاد تاباب ندرگب منوجاقآ هک ینید رطاخ هب طقف ساهلا هک ییاهزیچ -

《... میزادنب نیمز وشفرح دشن

منزب سپ ار مراکفا مناوتب رگا ات مداد یناکت ار مرس

رد اهیروآدای نآ یارب .. مدوخ اب ندوب ریگرد یارب دوب سب یناریح زور دنچ

مردارب ندز هرابود زا یگدنمرش یارب .. دندید همه هک یدب حلا یارب عمج..

تسیرگ یم طقف هک مردام یاهمشچ شیپ مه نآ
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یم نآ زا دعب هک یتیاکش و نتسناد نیا تیفرظ متشادن ار شتیفرظ

دنتساوخ

نیا زا تخوس رتشیب ملد اما... دوبن ممرحم هکنیا زا مدش رت کبس دیاش

هک یساسحا درد زا ما هدرک نتسنادن رطاخب طقف هک یدامتعا و ییاهنت

منک شمامت دنراد رارصا طقف و دنمهف یمن نآ زا یزیچ مادک چیه

ما.. هدش ینابرق طقف نم

زا وا هک یفیثک ی هتشذگ رطاخب ما هدز واپ تسد ییاهنت و سرت رد ساهلا

... تخاس میارب شا هنیک

مدرک کسیر مردارب ندید یارب هک تسا مرحم مدرکیم رکف هک ییوا

رقتسم اجنآ ورد مدناسر یم ما هناخ ارهب مدوخ رتدوز هچره دیاب طقف

هک مورب یقاتا هب دیاب دوش گنرمک ریواصت ات دوش عطق اهادص ات مدش یم

وا مهدن مه ار وا باوج یتح مراد هزاجا اجنآ و تسا تکاس تفگیم مردپ

ممارآ مقاتا رد ندوب دزن فرح نم اب قاتا نآ رد زگره دوب مرانک یتقو هکات

تسکشن ار شمارآ نآ زگره مردپ درکیم

ره ات مدش هدایپ عیرس هدرک باسح ار هیارک تشادهگن هچوک رس هک نیشام

نشور ضحم هب هک مدرک نشور مه ار یشوگ موش هناخ دراو رتدوز هچ

تسشن نآ یور یفیرش مناخ ومان دیزرل متسد نایم ندش

*******
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( اضر ریما )

مدرک ناهنپ همه ارزا مدوخ زور دنچ

وحلا مهرد راکفا زا رارف یارب هک اراس تسود ایرث ی هناخ و منامتراپآ زجب

اراس ندید هب یتح منیبن ار یسک ات متفرن یرگید یاج دوب ما هتفشآ زور و

هچنآ زا مسرتب زاب هدروآ رد رس اجنآ زا ردام دوب نکمم یتقو متفرن مه

شا هتساوخ منادیم اقیقد حاالهک دسرب شا هتساوخ هب ووا دوشب دیابن

! تسیچ

ردام مناد یمن و منک لمحت مناوت یمن ار شندید یتح نم هک یمایپ روضح

؟ تسا هدمآ رانک ابوا روطچ زاساهلا دعب

و مردام ، ماهرپ یاهراتفر مدرک نییاپ ارباالو ریخا تاقافتا مامت راب نارازه

 ترذعم لوا بش نامه منتشاذگ باوج یب رطاخ هب یکمایپ هکاب اهر یتح

دیآ یم یسک هچ هتسناد یم و هتشاد طاالع تسیتقو دنچ هک درک یهاوخ

! تسا هتشادن ار نم هب شنتفگ تأرج یلو تسیک ماهرپ و

ندوب شوماخ مدش رت یبصع رابکالهفو ره هدیسرن یا هجیتن هب مراکفا

بش نآ اهنت هن دوب هدرک ما ینابصع نایم نیا رد مه اراس هارمه نفلت

درک شوماخ ار شا یشوگ هتفرگن مه سامت هک دادن ار میاه سامت باوج

! میدزمان امسر حاال متفگ وا هب هک دوب هدیمهفن راگنا

یب ماهرپ ای اهر لثم دیاب راگنا تفرگ یمن یدج ما هرابرد ار زیچ چیه ارچ
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؟ مدیشکیم ار ششوگ تفرعم

ناونع هب دش ثعاب هک دوب ما هجیتن یب ینادرگرس و یجیگ نیا زا یگف کال

فرح اب منک یعس هتفر ایرث ی هناخ هب دمحم اب هارمه راب دنچ اراس دزمان

یم بویا ربص مرظن زا دوب هدرک هک یربص هک۱۲سلا دمحم ی هرابرد ندز

ار وا ون زا هرابود دنامب شکیدزن ات دهدب هزاجا منک شا یضار تساوخ

دهدیم ناشن شا یروبص هک یسک ناونع هب ردارب ناونع هب هن دسانشب

دنمهم شیارب یلع شردارب رسپ و ایرث ردقچ

۳۷۶_ تراپ _ همادا #

طقف اراس ندوب رود یتخس زا ندز فرح رد متقادص تالمشو مامت اب

هناخ اررد یلع یهاگ شردام نودب دمحم دهدب هزاجا دش یضار راب نیرخآ

دننیبب یوا

هب هیبش یشور هب اما مدوبن دلب مه ندز خم ماهرپ لوق هب هک ینم هاگن زا

یزوریپ کی نیا مدش راگدنام تیلوئسم ناونع اب هدش کیدزن اراس هب نیمه

هک دوب ییاهرشت و دنلب یادص رد شتسایس طقف هک هداس دمحم اما دوب

راوید هب هدش جراخ هناخ زا مومغم دوب هدناسرت نآ اب یباسح مه ار اراس

؟" دیایب هار مکی منکچ " درکیم نهلا هدز هیکت
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ریوصت و دهدیم شک ار میاهبل مه زونه شمهرد تروص ریوصت یروآدای

دنکیم هدنز میارب ار دیدنخ یم نآ هب طقف ماهرپ لوا یاهزور هک مدوخ

توکس #دس_

۳۷۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هک تفرگ نم ارزا ایرث یلحم یب ماقتنا هدرک یصرح ار دمحم مندیدنخ

دشیم یضار ایرث دوب رگا هک ما هتشادن ار اراس ندروآ هارمه ی هضرع

وا مرادن هضرع نم رگا مدنامهف وا هب یدج و یخوش هب ندز فرح اب راچانب

هک دنزب ار شخم هدرک هدافتسا تصرف نیا زا ماهرپ لوق وهب دشاب هتشاد

ما هدش کیدزن هدرک هدافتسا یتصرف نینچ زا هضرع یب نم

تحارتسا و محازم راکفا زا ییاهر یارب دوب یبوخ تصرف دمحم رانک ندوب

یگتخیر مهب ، شا یناهگان روضح اب مایپ هک ما هتسخ ناج و مسج هب نداد

دوب هدرک مهل هدرک ربارب نیدنچ ار شا
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لوا قیاقد لثم تسرد زیچ همه متشگرب ما هناخ هب هدش اهنت راب ره اما

دوب مایپ زا مرارف

مرگ بآ شود اب طقف ما هتسخ و هتفوک ندب لبق لثم دوبن اراس حاالهک

متفریم باوخب و دشیم مارآ

نفلت یادص هک مریگب شود زور دنچ نیا رد راب نیمدنچ یارب متشاد میمصت

یاهسامت مامت لثم مه زاب ردام مان ندید اب مدناشک شتمس هب مهارمه

مدادن ار شباوج متشاذگ خساپ یب راب ره هک شریخا

هتشادن دوب هداد مبیرف هکنیا اراب ابوا ندرک تبحص هب لیامت هکنیا هن

؟ میوگب هچ متسناد یمن طقف هن! مشاب

،ای ماهرپ اهر، ، مایپ ، مدوخ ؟ منک تبحص یسک هچ و یزیچ هچ هرابرد

!؟ شا  یراک  ناهنپ و شدوخ

اب مندرک سبح هکاب دش مهم ردقنیا مایپ روطچ هکنیا هرابرد مه دیاش

؟! دندرک مهارف شیارب ار شا هتساوخ ماهرپ

ردام فرط زا مدرک یم رکف دش دنلب یشوگ کمایپ یادص دش عطق هک سامت

مان اما ما هدادن باوج مه ار شیاه مایپ زا مادک چیه زور دنچ نیا هک دشاب

رد اهراب هک یتقو ! رتشیب مایپ نتم و درک مجعتم یشوگ عاالن یور اهر

دنک نشور ار شنفلت دیوگب متساوخ و مدیسرپ اراس ی هرابرد زور دنچ نیا

طوبرم وا هب دوب هتفگ رابره لبق ی هعفد الف خرب اما دهدب ار مباوج و
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! تسین

《 ایب وشاپ شینیبب یاوخ یم هگا هنوخ دایم هراد اراس 《سالم.

متشون شیارب عیرس

؟》 هدوب اجک هگم 《سالم.

دیسر شباوج ات مدش رظتنم هظحل دنچ

هنوخ شدرب روز وهب شلا بند دموا ناساس هک زور نومه .زا منودیمن 》

تعاس اتهی داد ربخ شدوخ االن یلو مگن یسک هب دوب هتفگ ششاداد دوبن

《 ما هنوخ هگید

؟》 شدرب اجک ؟ زور مودک ؟؟زا یچ ینعی 》

دیسر شباوج هک مدوب میاه  سابل عیرس ندیشوپ ردحلا

ایب تدوخ منودیمن هک متفگ ، یتفرن هنوخ یلا عبانج هک زور نومه 《زا

《 تساجنیا ماهرپ شاب مورآ افطل یایم . سرپب

وناب هراسخر زا یدایز یاه سامت زور دنچ نیا رد دز مکشخ تسد رد یشوگ
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زا سامت نیدنچ یتح ما هتشاد دوب مایپ اال متحا هک یسانشان هرامش و

وحاالهب مدوب هدز ابوا ردام و مراک هرابرد ییاهفرح بقال هک گرزب یفیرش

ار نامز و نیمز شمنیبب یتقو اال متحا و مهد شماجنا متسناوت یمن رابجا

! متفرگ سامت هنابوا تفرگ سامت هن ماهرپ !اما دزودیم مهب شرطاخب

توکس #دس_

۳۷۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یبصع ردقنیا زونه یتقو دریگ یم تروص هنوگچ نامرادید نیلوا مناد یمن

شتاجن متسد زا هک دشابن یسک و دشاب اراس هناخ رد رگا مه نآ ما وکالهف

! دهد

؟ دنام یم اجنآ تسا هدرک هک یراک اب مور یم نم دنادب الرگا صا

مدز نوریب هناخ زا هدیشوپ سابل عیرس شنتفر هب رکف اب

متساوخ یم و دشاب هدش گنت شیارب ملد یتح دیاش هک تسا تسرد

اب منامهفب وا هب هکنیا زا لبق !هن یدوز نیا هب حاال!هن هن اما شمنیبب

! تسا هدروآ نم ساسحا و رورغ زور هب هچ شراک
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نم و دوب هتشذگ راک زا راک یلو دش نامیشپ راگنا رخآ هظحل هکنیا اب یتح

مدوب هدش مایپ اب یکیزیف سامت یتح و یتبحص مه هب روبجم

زاب زا لبق مدز ار اراس هناخ گنز یتقو مدوب ریگرد مراکفا اراب ریسم مامت

زا ملا یخ مدیدن ار ماهرپ نیشام نوچ و مدنارذگ رظن ارزا هچوک رد ندش

مکشخ اج رد هرابود اهر کمایپ هدشن زاب رد زونه اما دش تحار شندوبن

درک

《 دینکن اوعد نیسای ولج ادخ ورت طقف ... شاداد 《ایبباال

یارب ملد ؟ منامب ای مورب منک هچ متسناد یمن دش زاب یکیت یادص رداب

نآ هدمآ اجنیا ات متسناوت یمن ... متسه ندز ردحلابلابلا هدش گنت اراس

ردحلا مراک ماو هدینش ار شیادص وهن شمدید هن هک زور دنچ زا دعب مه

دیآ.. یمن رب نم زا مورب هدیدن ار وا تسا ندیشک نونج هب

هن دوب هدش هباپ ییاغوغ ملد رد تساجنیا مه نیسای هکنیا نتسناد حاالاب

اب موش لخاد رگا متسناد یم وهن مدرگرب و مشکب سپ اپ متسناوت یم

منک راتفر هنوگچ ماهرپ اب نیسای دوجو

یارب هک یبارطضا ونآ اراس دای هب موش مارآ ات مدیشک یقیمع و دنلب سفن

هلپ ره مدش لخاد هداد له ردار متفگ یهلا مسب تشاد عافترا زا نتفر باال

دش یم رت حضاو اهادص مدرک یم یط هک یا
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هک یماهرپ یادص و درک رت دنت ار مبلق شپت هک کدوک کی داد و غیج یادص

تسوا اب ندرک یزاب ردحلا یخلا یب تفگ یم

دوب هداتسیا رظتنم ورهار یاهتنا رد یور هبور اهر مدرک زاب مارآ هک ردار

رس ناکت اب تفگ یمارآ سالم هتشاذگ شا ینیب یور ار شتشگنا مارآ

مدش دراو هداد ار شباوج

راهچ لا یخیب هک مدیسر یماهرپ هب هدرک لا بند ار شهاگن مدیسر هک اهر هب

هتسشن نادنخ یتروص و یا هوهق یاهوم اب یکدوک یوربور نیمز یور وناز

هک دوب هدنزرس ماهرپ تسد تاکرح دوب چوپ ای لگ ندرک یزاب ردحلا

دوب هدش نیسای لد هت زا ندیدنخ ثعاب

؟ دوب نیسای ًاعقاو وا

؟ مدوب هدید تخت یور اهر شوغآ رد راب نیرخآ هک نامه

؟ دوبن رهش نیا رد وا زا یرثا چیه یلو متشگ شلا بند اه هام هک نامه

اهر رانک نم ندید اب دناخرچ ار شرس هک درک ساسحا ار مهاگن ینیگنس

درک هجوتم مه ار ماهرپ شتکرح درک سالم ییاسر یادص اب هداتسیا عیرس

تفگ سالیم جیگ تفر او شتروص اما هداتسیا عیرس مه وا

تسود و ابیز و هناکدوک تروص نآ یپ مساوح مامت شروضح هب هجوت یب
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یم ملد ردقچ درک راکنا دش یمن ار اهر هب شتهابش هک دوب ینتشاد

راگنا مدرک شهاگن طقف هدش کشخ اما شمریگب شوغآ رد تساوخ

دوش دیدپان مدیسرتیم

هدارا یب مداتسیا هک شرانک داتفا هار شتمس وهب تفرگ ار متسد اهر

ِدوخ دوخ راگنا دوب اهر هب هیبش مدرکیم رکف هچنآ زا شیب دمآ شک میاهبل

! دوب اهر

تشرد یاهبل و یملق ینیب یمدنگ تسوپ یا هوهق یاهوم اهو مشچ نامه

درک یفرعم ارم هداتسیا نیسای رس تشپ

ـــا ضرریما ! تییاد ناخ ناج نیسای -

شتسد درک زارد متمس ارهب شتسد اما دیسرت شهاگن مدرک سح یا هظحل

شتروص هدارا یب دیسر ممکش هب هک شرس مدیشک دوخ تمس هب هتفرگ ار

مدیدنخ دنلب یادص اب هدرک باق میاهتسد اراب

؟! نیسای ؟! یتدوخ ... ایادخ -

مدیسرپ ارچ منادیمن داد ناکت رس نیسای اما دیزرل شا هناچ هدیزگ بل اهر

؟ نیسای منک تلغب هشیم -

هب تبسن ملد رد یگنتلد زا هک ییابیز سح مامت اب تفگ یدنلب ی هلب قاتشم

هدیچیپ مرمک رود ار شیاهاپ شمدیشک باال دیشوجیم ما هدازرهاوخ

دش هقلح مندرگ رود شیاهتسد
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مدیدنخ دنلب هرابود تشاد مه ار اهر یگچب یاهیزاب سول یتح

! هنووید هتدوخ دوخ ... ییاهر هک ..وت هشیمن مرواب ااد... -خـــــ

مدرب ورف شندرگ رد رس رایتخا یب

هد! یم وتاه یگچب یوب یتح -

نآ تمدخ تسا لا حم شرطاخب هک دیکچ شکشا اما دز دنخبل مفرح اب اهر

! مسرن تسپ یناور

دش دنلب مشوگ رانک نیسای یادص

؟ ییاد طقف ؟ای ییاد ناخ منک نوتادص یچ -

لد ات دیشک لوط شمدرشف منت هب هدیسوب قیمع و لد هت زا راب نیدنچ

تشادن ندش رود هب یلیامت مه وا راگنا منکب

اهر اب یکدوک رد هک یراک شا ینیب کون متشگنا ندز اب شمدروآ هک نییاپ

متفگ مدرک یم

ممنوج هگا !وت هنک یمن یقرف نم یارب نک.. مادص یراد تسود روجره -

! مگیمن هن یاوخب

هکاتهب ییاهر و مایپ یلا متحا روضح و شا ییاهنت و ردام ندروآ دای ابهب

دوب هتفگن نیسای ندمآ زا یزیچ مدماین اجنیا
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مدیسرپ

ن؟ ــــ یدید ونامام -

دیدنخ

! ماوت لثم نم هگم زور... -ره

توکس #دس_

۳۷۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

متفگ دوب هداتسیا ریز هب رس هلصاف اب تدم مامت هک ماهرپ هب هجوت یب

دنگ وهی هک شابن متشاداد یکی نوا لثم یتسین نم لثم ...حاالهک بجع -

درک شعمج هشن هروج چیه ینزب

تفر دوب لبم یور هک شتک تمس هب توکس رد ماهرپ ، تفگ یچن اهر

دیسرپ نم هب ور نیسای

؟ مینک یزاب ماهرپ ییاد اب یایم -
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درک همزمز ماهرپ مهدب باوج هک نآ زا لبق

! ناج ییاد مریم مراد نم -

؟ ینومیم بش ات یتفگن هگم ییاد ارچ -هع...

اب اهر دیسر مشوگ هب طایح برد یادص هک دوب هدادن ار نیسای باوج زونه

تفگ نم هب ور دنخبل

! تساراس ًامتح -

درم و نز اب طایح طسو هک مدید ار اراس میتفر رد تشپ ات مه وداب ره

تسا ندرک تبحص ردحلا یلا سنایم

نا؟ یک انیا -

تفگ دنخبل اب اهر

! اراس رجاتسم ... موناخ همیعن شنز و اقآ یلع -

متفگ مدرک یم یگنتلد عفر و دوب اراس هب مهاگن هک یلا حرد

؟ ندوب اجک اتحاال بخ -

تفگ قوذ اب

هزات هشهام ود شچب هدوب رادراب نوشرتخد شیپ ندوب هتفر یتقو دنچ -

یرب داوخیم تلد هک نانوا زا شاداد نوشینیبب دیاب .. نتشگرب هزور ود

! ییاین نوریب هگید نوشنوخ
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ی؟ ــــ تفر هگم -

تفگ لا یخیب

اه!؟ هنییاپ نیمه هرا... -

؟ هدوبن اراس یگیمن هگم ! هشاب بخ -

دیدنخ

ملیوحت یلک موناخ همیعن مدوب اراس نومهم نم و دوبن اراس نوچ اقافتا -

! تفرگ

یم هاگن ار اراس هریخ هریخ روطنامه شروضح زا ساوح یب متفگ یمو هـــ

درک همزمز یزیر ی هدنخ اب تشگیمرب سنلا هب هکیلا ردح اهر هک مدرک

! شیروخب تاشچ رتاب تحار مریم -

یمن هک ماهرپ روضح رطاخ هب دش رود مهدب ار شباوج هکنآ زا لبق

اراس ندید یارب وحملا هدشن نیگمشخ ات منکب وا هب یهجوت متساوخ

متفرن شلا بند اراس ندز دید رتشیب هتبلا و دشاب هاربور

تمس وهب درک یظفاحادخ اهنآ زا اراس هرخ اتبال مداتسیا اجنامه هقیقد هد

راگنا یمدش رت عمج مخا زا متروص دمآ یم هکباال یا هلپ ره تفر اه هلپ

اب دوب هتسب ار شنامشچ تشاد یم رب مدق طایتحا اب دوبن دنب شیاهاپ یور

درک یم یط مارآ ار هلپ ره هتفرگ ار راوید تمس یاه هدرن تسد ود
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کیتس ال ندش هدیشک یادص دیسر هک سارت هب متفر نوریب هدرک زاب ردار

ار شدوخ دش هدینش رد تشپ زا تلا فسآ یور دیدش زمرت رطاخب ینیشام

دش هدینش اهادص مه تشپ درک یم هاگن ار هچوک سرت اب هدناسر راوید هب

زاب کیت یادص رد... گنز یادص ... نیشام رد ندش هتسب وزاب یادص

... شندش

ندید و نامتخاس هب یهاگن دشاب لخاد ناساره ناماس هک دوب رد هب مهاگن

درک دنت اهاپ هلپ تمس هب لوا هقبط سارت رد اراس

ناماس داد یادص مدوب هدیدن یتح دمآ متمس هب بقع لقع هدرک لوه اراس

درک سکشخ اجرد

... هنووید تاج رس اسیاو -

دش مکیدزن بقع بقع هرابود اراس دیسر سارت هب یتقو

هرب... رازن -

هک درک درگ بقع و تفگ یدنلب یهـــن هدیخرچ متمس هب ناماس فرح اب

! شدنابسچ هنیس هب هتفرگ تشپ زا ناماس

! مسرب ات مدرک هتکس ... هرذگن تزا ادخ -

زا مدرک یم ناشهاگن طقف مدرواین رد رس نآ زا هک میوربور قافتا زا ناریح
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ششوغآ رد درک یم رارف رگا ارچ ؟! درک یم رارف وا ایزا دوب هدیسرت ناماس

؟ دوب هتفر اجک الً صا ! دوب هدناسر هتکس زرم ارهب ناماس ؟ دوب هدش مارآ

دوب اراس ناماس ی هنوگ خیبوت یادص بطاخم

بیسآ مرازیمن متفگن ... متتشپ متفگن ... مترانک هشیمه مدوخ متفگن هگم -

!؟ ینیبب

داد شناکت هتفرگ ار شیوزاب

! سرتن متفگن هـــا؟ متسه متفگن هگم -

درک یم هیرگ ارچ دروخ یم ناکت شیاه هناش دیزرل یم ششوغآ رد اراس

دوب رت مارآ اما دمآ فرح هب هرابود ناماس متفر ولج

اب ینک یم دوخیب ؟ یزرل یم یروطنیا مدرک راکیچ ؟ متفگ یچ راگنا -حاال

ی.. ــــ ناور یداد هتکس مه ونم یدموا یداتفا هار اهنت تنییاپ راشف نیا

! هنومیمن مارب وربآ هک همهفب ناساس

؟ هدش یچ -

باالو اراس رمک یور شتسد هکیلا حرد مدیسرپ مهرد ییاهوربا واب یدج

دیسرپ هک دش یم نییاپ

؟ تسا ـــ جنیا متشاداد -
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مدش نارگن ارچ ماهرپ زا ما یتحاران دوجو اب مناد یمن مدرک مخا هدارا یب

؟ یسکوب هسیک لا بند -

داد ناکت فرط ود ارهب شرس هدنمرش تفرگ مشچ

؟ تسه !... مکشزپ لا بند -هن

توکس #دس_

۳۸۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

راتفر و ندز فرح لدم نارگن متسناوت یمن دوب اراس یتم سال هلئسم یتقو

مهاوخ یم مساسحا و رورغ رطاخ هب هک نیا رکف ای مشاب ماهرپ اب مندرک

! منک شهل

! هلخاد هرآ -

درک ادج دوخ ارزا وا دمآ متمس هب یمدق اراس اب هارمه

هگا... وت شربب -

؟ هبوخ شلا هد؟ح شـــ یچ -

مدرک یهجوت یب درکیم هاگن ام هب هدرک زاب ردار هک دوب ماهرپ نارگن یادص
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هب تسد دز دنخبل ماهرپ ندید اب دوب هدرک عطق ار شفرح هک ناماس

درک زارد شتمس

؟ ییاجنیا یک -سالم،ات

تفگ یدج داد تسد دیدرت اب ناماس تکرح زا بجعتم هدرک مخا ماهرپ

نکـــی؟ رما امش تقو ره -ات

دیدنخ تفرگ ار شا هنعط هک ناماس دوب ناماس تمس زا هلمح رظتنم راگنا

تفگ اراس هب رس ی هراشا اب دوب اراس رمک تشپ زونه شتسد هک ردحیلا

اتح هشاب شهب تساوح تعاس ود یکی ماوخ یم طقف ... تسین یرما -

؟ یتسه ! دایب اج شلا

درک الًزاب ماک وردار تفگ یدنلب مشچ شا یگشیمه نحل اب ماهرپ

وت! شرایب -

داد همادا دنخبل اب

! تسه مه اهر مگب دیاب هک هگیم تامشچ -

هب اراس اب ندش لخاد زا لبق دیشخرد اهر روضح نانیمطا زا ناماس هاگن

دیخرچ متمس

؟ ینک یم یفطل -هی
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ربخال هک دوب هدش هچ مداد ناکت ار مرس طقف شرظتنم یاه مشچ هب هریخ

؟؟ درکیم دامتعا ام هب شا یگشیمه دراگ ف

یرازب ماوخ یمن یشاب شبقارم ینوتیم مایب منوتن ادرف ات مرب هنکمم -

؟ هشب کیدزن شهب ناساس

میدیسرپ ماهرپ اب نامزمه دیرپ باال میاهوربا

؟؟ نا ـــــ ساس -

تفگ رادروظنم داد ارباال شیاهوربا مه وا

؟ ینوتیم یممد.. حیضوت متشگرب .. ناساس هرآ -

مداد ناکت ار مرس

هشاب -

نوج هب نتفیب لبق هعفد لثم ینکن شلو ! لخاد شربب تمحز یب سپ -

؟ امَه

درپس نم ارهب وا تسشن اراس رمک تشپ متسد شا هنعط زا هدرک مخا

تفگ هرابود

ه؟ ـــــ شاب شتربب راذب هن شتنیبب رازب ؟هن هگید مشاب نئمطم -

؟ هداتفا یقافتا !! یدرک منارگن -

داد باوج تفر یم اه هلپ تمس هب هک ردحیلا

ل!! ــــ صفم یممد.. حیضوت مدموا ادرف شابن نارگن -
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*********

اراس) )

ار یتبرش یتخس هب لبم یور هتسشن مشچ تفج راهچ هاگن ینیگنس ریز

هرفن کت لبم یور مخا اب تدم مامت اضرریما مدروخ دوب هدروآ اهر هک

درک یم مهاگن هتسشن

و شیاه سامت ندادن باوج رطاخ هب زور دنچ نیا زا دعب مداد یم لا متحا

وحاال دیآ رد متلا جخ زا دایرف و داد اب شمنیبیم یتقو منفلت ندوب شوماخ

ردقچ هک مدیمهف یم شیاهاپ دنت تکرح و نتسشن تیعضو ندید اب یتح

ما هدیدن لا حب ات هکنآ اب دراد دوخ ندرک لر تنک رد یعس و تسیبصع

نیسای روضح االً متحا دنک تاعارم ماهرپ ای اهر مشچ یولج دهاوخب

بذعم هدرپس وا هب ارم ناماس نوچ هکنیا ای تسا هتسب ار شیاپ و تسد

تسا

سح دیشک یم شندرگ تشپ تسد یبصع هتفرگ نییاپ ار شرس تدم مامت

یهاگ رهزا هداتسیا هرجنپ رانک سنلا یاهتنا هک یماهرپ هب شهاگن منک یم

ی هچاپتسد یاهتلا زاح تسا نیگمشخ دزیم دنخبل و دنک یم هاگن نم هب

لا بند هب مراکفا رد تسین تسرد نیب نیا رد یزیچ هک دیمهف دش یم اهر

یشومارف ارهب مدوخ تیعضو و زور و وحلا مدوب ناشیاهراتفر لیلد

هک ار توکس هتفر ماهرپ تمس دشوهب دنلب مرانک زا نیسای هک مدرپس

تسد دعاس مدیمهف ار اهراتفر نیا مامت لیلد دشو متریح ثعاب تسکش

درک سمل ار ماهرپ
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مینک یزاب ...ایب یشاب خهلا بظاوم دیاب یرب ینوتیمن حاالهک ماهرپ ییاد -

؟

تسا نارماک مایپ رسپ ماهرپ دوب هدیمهف اضرریما هرخ باال دوب هتفگ سپ

جراخ تریح زا نم و دهدب باوج هداتفا ریز رس نآ اب ماهرپ هکنآ زا لبق

ی هناخ رد مه رانک ناشنیب تیعضو نیا هکاب مشخبب مظن ار مراکفا هدش

ار شتسد هداتسیا مرانک تساوخرب تعرس هب اضرریما ؟ دننک یم هچ نم

درک زارد

! شکب زارد قاتا وت ورب وشاپ -

داد همادا دنخزوپ و هنعط واب

! هسرب شیگدنز هب هرب مماهرپ ییاد -ات

توکس #دس_

۳۸۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

عمج روآ مهو توکس هتبلا و شا یبصع و یدج تروص هب یهاگن اب

ثعاب دروخ یم شیاج رد اهر هک ییاهناکت اما مداتسیا هتفرگ ار شتسد
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یم هنباال یانعم هب هک ییاهوربا و سمتلم تروص و منک هاگن وا هب دش

راشف مناتشگنا هب هدرک تمواقم اما دش هدیشک متسد منیبب ار تخادنا

دوبن عمج نیا راظتنا رد یبوخ زیچ متفر یم االًرگا متحا مدروآ

! مباوخب ماوخ یمن ... هبوخ -حملا

هک متسد هک ردحیلا دوب شتروص یور مدمآ یتقو زا هک یظیلغ مخا اب

تفگ تفرگ یم متروص یولج هدروآ ارباال دوب شتسد یوت

؟ هدرس دقنا تتسد و هبوخ -حتلا

ولج ار مدوخ یمک دوش مارآ مه اتوا منزب فرح نئمطم و مارآ مدرک یعس

متفگ دوب متروص موز شمدید یتقو زا هک شیاهمشچ رد هریخ مدیشک

! هبوخ حملا ممهف یم مدوخ ... هدرس هشیمه هک متسد -

دس اهر اما مدیشک دوخ اب هداد همادا شهار هب تفگ یا وکالهف دنلب چن

دش نامهار

! هرب داوخ یمن بوخ ینک یم شروز ارچ شاداد نک شلو -

تفر هناخزپشآ تمس وهب دیشک نوریب اضرریما تسد ارزا متسد

!! مراد تراک ایب نم ًاب ال صا -
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مناد یمن دوب نم ندرک حور ضبق ردحلا اضرریما کانسرت و یبصع هاگن

دراو درک یم ار شدوخ راک هدرک یهجوت یب تحار ردقنیا روطچ اهر

و دنت دنت تفرگ رگنس هرجنپ رانک و لا چخی تشپ عیرس میدُش هک هناخزپشآ

درک ندز فرح هب عورش لوه

یراک ...هی نشاب مه رانک مکی نوشاتود نک یراک هی ادخ ور وت نوج اراس -

! هنوخزپشآ وت نایب نک

تسا هدیسرت یلیخ هک دوب صخشم مدرک شهاگن نارگن

؟ هدش یچ ؟ ارچ -

تفرن مدرک شیراک ره اجنیا دموا رسای یتفر هک شیپ زور دنچ ... شتسار -

! هقاتا وت منک....االمن یمن نوتلو اهنت اجنیا هگیم یه

متفگ یهاتوک نیه رایتخا یب

ورب منک یم مرگ وشرس متفگ یچره ... هدموا ماهرپ هک تسه یتعاس -هی

دایب داوخیم اضرریما دیمهف مشدعب ! دادن شوگ هشن اوعد هچب مشچ ولج

دایب قاتا زا وهی مسرتیم شمه هش؟ الچــ صا منودیمن ! مریمن هداد ریگ رتدب

! نوریب

مدروآ نابز ارهب دوب منهذ رد هک یلا وس
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؟ هشیم یچ ننیبب ار هگیدمه هگا هگا... -

دز شدوخ رود یخرچ تشاذگ شناهد یور تسد

رسای منک رکف یلو... مچب ولج تسه شساوح اضرریما منودیم .. منودیمن -

ور اباب ییاد هگیم شمه مچب ! ننیبب ار هگیدمه نیسای ولج دمع زا داوخیم

زونه هدموا ریما ِتعاس هی االنهک یتح هک هتفگ شهب یچ منودیمن هدز

! ماهرپ هب هبسچیم هریگیم هلصاف شزا

! تساجنیا مه ماهرپ حاالهک ننیبب ار هگیدمه راذب مرظن بخ...هب -

هدیسرت اعقاو راگنا داد ملوه بقع هب هدیبوک ما هنیس هب تسد اب یبصع

دوب

یه هدید و نیسای یتقو !زا هرتدب اضرریما زا ماهرپ ؟ یدرک یخلا یچ -

حاالاب هزات هسریم وشباسح هدرک دیدهت ممشچ یولج راب نیدنچ هریم دایم

هشیمن ال صا هشب اوعد هگا تسه اضرریما و شدوخ نیب هک یبآ رکش نیا

! درک شعمج

مدیسرپ متسناد یم و مدوب هدیمهف هکنآ اب

؟ بآ رکش -

اضرریما هزور هس ...ود یراد ربخ هک تفگ مهب ماهرپ ! یتسنودیمن هک وگن -

! تسا هنشت ماهرپ نوخ ؟هب یدیدن وشهاگن ... هدیمهف

؟ یگیم شهب یچ هتعاس -ود
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هک ییاهدزد دننام میدمآ نوریب لا چخی تشپ زا ود ره اضرریما یادص اب

ماهرپ داد یادص هک میدرک یم شهاگن دشاب هتفرگ یدزد ماگنه ار ناشچم

دش دنلب

اا!؟ -هرـــــ

شرس تشپ مه وا دش در اضرریما رانک زا تعرس وهب تفگ ییادخ ای اهر

دش جراخ مخا اب

مدرک هاگن ار سنلا نپُا هب هیکت اب هتفر ولج

تشپ شا ولج هدیسرت نیسای هک ردحیلا قاتا رد بوچراچ رد ساالیر یاقآ

مدق دنچ اب نیگمشخ هک یماهرپ هب یبیخلا هداتسیا دوب هداد هیکت وا هب

دشوهب هدنک شیاج زا هک ماهرپ درکیم هاگن دوب هداتسیا شیوربور هلصاف

دیبسچ شا هنیس هب نارگن و هدیسرت اهر تشادرب زیخ شتمس

درک سامتلا

! تساجنیا نیسای ... ماهرپ ادخ وروت -

توکس #دس_

۳۸۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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زیت نانچمه شا هناش رانک زا هک روطنامه تفرگ ار اهر یوزاب هداتسیا ماهرپ

مه ار اضرریما لمعلا سکع رظتنم درک یم هاگن ار ساالیر یاقآ یبصع و

تشاد رظن ریز

و ساالیر یاقآ نیب شهاگن دوب هدز شکشخ هناخزپشآ بوچراچ رد هک وا

یامشچ اب درب موجه ساالیر تمس هب هک ردحیلا دوب دمآ و تفر رد ماهرپ

دز دایرف ماهرپ هب ور هتسشن نوخ هب

... شکب وتتسد -

رگید دیسر یم مهب ناشتسد ساالیر یاقآ وواو مداتسیا یم اجنامه رگا

مینک ناشیادج دوب وا فرط مه ماهرپ هک یتیعضو نیا اب میتسناوت یمن

رد مدرک ادیپ روطچ ار اضرریما یادص سرت زا ما هدشمگ یادص مناد یمن

مدیلا ن نتفر ولج زا لبق داتفا قافتا هیناث دنچ ضرع

ـــن! یسای ؟... اضرریما -

یتسد واب دیخرچ متفر هناخزپشآ یدورو ات نپُا گنس هب متسد نتفرگ اب

دز داد درک یم هراشا هک

یرو خــ یمن نوکت -
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شهگن نیسای ی هدیسرت و نازرل یادص اما درکن شفقوتم حملا متسناوتن

دوب هدماین باال شتسد زونه دوب هدیسر ساالیر یاقآ یمدق کی هب تشاد

تفگ هک

نزبـــی؟ وماباب زاب یاوخیم -

متفر ولج هدرک عمج ار متراسج مامت دروخن ناکت اما دز گنچ ار ساالیر هقی

دزرلیم مناتسد مدزیم سفن سفن متفرگ ار شیوزاب تشپ زا

اجنیا ؟ ننم نومهم انوا هنم... ی هنوخ اجنیا ؟ یدیم شوگ منک تسامتلا -

! ًافطل هن... شرسپ مشچ یولج هن!...

رتشیب شا هقی یور شناتشگنا راشف دوب هدیبسچ ار شا هقی شناتسد اب

هنیس مدینش یم ار شا یصرح یاه سفن یادص دروخن ناکت مه زاب اما دش

یب ساالیر یاقآ اما مدید یم ار دش یم نییاپ باالو مشخ تدش زا هک یا

درک یم هاگن شتروص هب طقف یتکرح نیرتکچوک نودب توافت

! نزن وماباب -

داد لُه دوب هتشاذگ شمکش یور هک شکچوک ناتسد اراب اضرریما

! نکن اوعد ... ییاد بقع ورب -
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اجنیا ایب نامام ناج نیسای -

دیایب ولج دادیمن هزاجا هتفرگ ار اهر یوزاب تفس نانچمه ماهرپ

! هنزب وراباب داوخیم !زاب ماو خــ یمن -

... تنامام شیپ ورب ناج نیسای بقع ورب -

تسناوتن مه اضرریما یاهتسد راشف رطاخ هب یساالیر هتفرگ یادص

دنک رود ار نیسای

! اراس شر ببـــ -

ی هناخ اجنیا اما درک رداص شا یبصع و دنلب یادص اب اضرریما ار روتسد

متسه نم دنک لح ار لکشم نیا دیاب هک دشاب یسک رگا مدرک رکف دوب نم

! دناد یم قحم ار دوخ مادک ره هک اهنآ هن

بقع ،هب متفرگ ار شمیجح و گرزب یوزاب تسد ود اب مناوت مامت اب مکحم

مدز داد هدیشک

ـــر!! بن وتدوخ یوربآ نیسای یولج نک... شلو ور... وت یلو مرب یم -

دز دایرف
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لوـــمنک! -

هنیسما هسفق هب مکحم شجنرآ هک دیشک نوریب و دنار بقع ارهب شتسد

یزور هک تخادنا یراک رکف هب ارم یلو ! دایز ردقنآ هن اما تشاد درد دروخ

" ضرامت "! دوب هتساوخ نم زا ماهرپ

ارهب مرگید تسد شا هبرض یاج یور تسد نتشاذگ واب متفگ یدنلب خآ

زاین نتشاد هگن هب اعقاو هکنیا اب مراد هگن ار مدوخ ثمال ات متفرگ راوید

مدرک نهلا مناهد ندرک زاب نودب دش عمج درد زا متروص متشاد

اارا...؟؟ ســـ -

ار میاهکلپ اما مدینش ار نیسای ی هدیسرت یاه نتفگ وخهلا اهر غیج یادص

تساوخ یم ملد ارچ مناد یمن یلو دوب یزاب هکنیا اب مدرشف یم مه یور

قرف میارب هک ییوا ! دوب وا تسد یاج زا مدرد دشاب هچ ره منک هیرگ

! تخوسیم دوب شدوخ رطاخب هک ییاهندرک یرود رطاخب ملد و تشاد

منکیم سح ار شا یکیدزن هتسب یاهمشچ اب یتح هک ییوا

تفرگ ار میوزاب شا هنادرم و گرزب ناتسد اب

دش؟ایخــاد! یچ ؟ اارا ســ -

متسشن مارآ راوید یور ندروخرس اب

؟ هدش یچ منیبب رازب -

اضرریما رانک دکچب مکشا و منک زاب مشچ دش ثعاب ماهرپ نارگن یادص
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هداد ناشن لمعلا سکع تدش هب اضرریما اما تسشن وناز یور میوربور

دیبوک شا هنیس هب مکحم ار شتسد

...!؟ ینزیمن شهب تسد -

هدیشک شیاهوم لخاد تسد کالهف تفر بقع مومغم و هتفرگ یا هرهچ اب

دش رود

مدوخ متخیر کشا ادص یب هدیشک مناهد لخاد ار مبل متسب مشچ هرابود

مه وا نارگن دیاب حاال دوب مک مدوخ هتفشآ عاضوا مدیمهف یمن ار حملا

دشیم شاک !؟ تسین نم یگدنز بوشآ زا رتمک شفارطا بوشآ هک مشاب

باذع هک مدوب هتفرن تکرش نآ هب زگره زور نآ شاک نکن ناهنپ ار مساسحا

مرادرب مرس زا تسد شلا ح نادجو

ـــو.. شاپ -

ماهرپ روضح هب هجوت یب مدیشک باال دوخ اب هتخادنا هناشما رود ار شتسد

تفگ یدج اهر هب ور وساالیر

رایب منیسای تفیب هار -

جکــــا؟ -

! مدز مکحم .. یتنعل ... سنا رواژ شمربیم -
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تفگ ساالیر هب ور یصرح

! هشب شیزیچ تمشک یمــ ادخب -

مزیرن کشا هداتسیا تحار مدرک یعس و مدیشک بقع ار دوخ

! هبوخ ...حملا مایمن -

توکس #دس_

۳۸۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دز داد

ایتـــو؟؟ مدز هک منودیم نم -

!؟ تسیر ساال روضح طقف شلیلد ای شدوخ راتفر زا مناد یمن دوب یبصع

یماهرپ اصوصخم دوب هتفرگ هدیدن مه وا هک ینارگید روضح هب هجوت یب

دح زا شیب ابوا شراتفر اما دوش کیدزن نم هب تساوخ یمن ملد هک

متفگ روخلد دوب هدننز مروصت

لبق زا هگا اصوصخم ... همهفیم رتهب هروخیم کتک هک ینوا الً ومعم -
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! هشاب هتشاد وشبرجت

هب نیسای یتح رفن راهچ ره رس هک دندرک تشادرب هچ مفرح زا مناد یمن

هیقب ارزا وا مهدب ناماس یمک ار عاضوا هکنیا یارب دیخرچ اضرریما تمس

متسد هک ردحیلا مارآ و هاتوک یاه مدق اب منک عمج ار هکلهم نیا هدرک رود

متفر هناخزپشآ تمس هب متشادن لداعت و دوب هنیسما یور زونه

و یبصع یادص اب دورو ضحم هب مدرک یم سح مرس تشپ ار شروضح

تفگ دراد شهگن نییاپ درکیم یعس هک شا هدش راد شخ

مدزـــت؟ بقال نم راگنا یگیم یروج هی ارچ ه؟ ـــــ بوخ -حتلا

؟" یدزن " میوگب ات مدیخرچ شتمس هب

یم هک ینامشچ و شندرگ ی هدز نوریب یاهگر هدش خرس تروص ندید اما

درک متکاس مهدب ناوات نم ساالیر یاج هب تسا نکمم هظحل ره تفگ

دمآ ولج یمدق

ماو؟ -ابتــ

و دوبن بوخ حملا مدوب روخلد شراتفر رطاخ هب میوگب هچ متسناد یمن

ژ اسام هنیسما یور ار متسد طقف ما هدرکن هجوت هتفگما هک یزیچ هب یتح
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مداد

دورو هتسشن یلدنص یور مارآ هک تفر بقع یمدق تفگ کالهفیا چن

اب هریخ و داتفا نییاپ شرس تفرگ رارق هک شرانک مدرک هاگن ار نیسای

دوب راکبلط راگنا نیسای اما درک شهاگن توکس رد مخا یمک

؟ یدز مه ور ی؟خهلا یادــــ -

نی! ـــــ سای -

دنک شتکاس خیبوت اب درک یعس اهر

ارزا نیسای تکرح کی رد تفگ یدنلب فو هــــ نیسای رانک هداتسیا اضرریما

تشاذگ زیم هبل شفرطود ار شناتسد دناشن زیم یور هتفرگ شیاهوزاب

مه نابرهم درکیم یعس هک یمارآ نحل اب شتروص یوت درک مخ ار شرس

تفگ دشاب

؟ه یدرک فرص نم هرابرد وندز لعف نیا راب دنچ سا  هقیقد هد ینود یم -

ـــاا؟

تخادنا ارباال شکچوک یاه هناش

! مدیمهفن -

تفگ روخلد هدز شا ینیب کون هب تشگنا اب

یدوب هدید مه رانک وتاباب نوا ونم الاتحاال صا ؟....وت یمهفب ات مگیم نم -

نزبـــم؟ وتاباب زاب ماوخ یم یگیم یه هک

! مدینش یلو -هن...
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تمس ارهب شرس هک ردحیلا جیگ اما وا هب ور ریحتم داتسیا فاص ناهگان

تفگ راکبلط دناخرچ یم اهر

ی؟ کــــ -زا

تفگ نیسای روضح رد میتشاد ثحب ورج شردپ هکاب یزور مدروآ دای هب

تشادن تسود نیمه یارب و تسا هدروخ یلصفم کتک شرسمه ردارب زا هک

دوش رداهب نزب وا لثم و دورب هاگشاب نیسای

؟ شاداد متفگن شهب یزیچ نم -

؟ یگن ای یگب یاوخب هک مدز وشاباب نم هگم ال صا -

؟ هتفگ غورد ساالیر ینعی ؟ دوب هدزن

! تفگ شدوخ ... یدز ییاد هرآ -

ساالیر تفگ ندیمهفن و بجعت یانعم هب یناااه دنلب یادص اب اضرریما

دیسرپ رخسمت اب بناج هب قح هرهچی اب هتفرگ رارق اهر رس تشپ

؟ یدز -نــ

دز یم دایرف هک یماهرپ طسوت تشپ زا شا هقی شلا وس ندیسرپ ضحم هب

را! نکــــ شکب -

اضرریما واو مندوب هناخ بحاص و حملا رطاخ هب مدیمهف یم دش هدیشک

ود ره هک تسا تخس ناشیارب بیجع اما دننک تاعارم دننک یم یعس
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هدز نوریب ناشیاهگر هدش دوبک ناشتروص

اهر هک ماهرپ تمس هب هدیرپ نییاپ زیم زا غیج اب نیسای ماهرپ فرح اب

تفر دنکن هلمح ساالیر اتهب شدوب هتفرگ

ـــا... باب -

تشاد شهگن هتفرگ ار شیوزاب اضرریما اما

ــــم! نیبب اسیاو -

تسشن وناز یور شیوربور

!! هنزب وماباب داوخیم منوا نک ملو -

تفگ تخادنا ماهرپ هب هک یمخا رپ هاگن مین اب اضرریما

هنزب تسد تاباب هب هرادن تأرج یسک ماجنیا نم -ات

دز شا هنیس هب تشم اب نیسای

؟ یچ تدوخ -

ی؟ چـــــ مدوخ -

! شینزیم هک تدوخ -

مدید ساالیر یاقآ یاهبل یور ار دنخبل

تفگ هدش یرفک اضرریما

؟ مدز وتاباب یک نم اباب... -یا
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تفگ قترس

! یدز تفگ شدوخ منودیمن نم -

ماهرپ یوربور هتفرگ دراگ هک ییاهر ندید اب تساوخرب شیاج زا برض هب

دز بقع ار وا هدیبوک ماهرپ هنیس هب مکحم دوب هداتسیا

ـــت! منیبن -

سا تمس هب تفر بقع ریز هب رس مدوب هدیدن هدنامرد ردقنیا ار ماهرپ زگره

دیشک غیج سامتلا اب اهر تفر هک الیر

!... ادخوروت ر... ــــــ یما -

هاگن طقف تکاس هک ساالیر یاقآ تسد چم تفر ولج هجوت یب اضرریما

طسو وات تفرگ ار دروخب کتک دمآ یمن شدب یتح راگنا و درک یم

درک یم سامتلا نانچمه اهر هک ردحیلا هدیسرت نیسای رانک و هناخزپشآ

دناشک

هک یدایز راشف زا درک اهر ار شتسد دید ار نیسای نارگن تروص یتقو

تسد داتسیا نیسای تشپ دوب هدز نوریب شکف ناوختسا درکیم لمحت

ارزا ساالیر یمدنک تالش یلیخ هک دوب صخشم تشاذگ شیاه هناش یور

تفگ راکبلط دنکن وحم نیمز یور

ت؟ مدزــــ نم یتفگ شهب -وت
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توکس #دس_

۳۸۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

درک رارکت ار یلبق لا وس هرابود ساالیر یاقآ

؟ یدزن -

هب مکحم ناشنیب نیسای هب انتعا یب دوب هداتسیا هک اجنامه زا اضرریما

تفگ یراکشآ صرح اب هدیبوک شا هناش

ناربج یروطچ یتفگن ًامود ؟ دوب تقح تمدز هگا نم واالً درمان هخآ -ِد

قامچ وت مدوب خیلا تسد نم یتفگن ؟ مدز نم طقف یتفگ ؟ یدر کــ

ـــی؟ تفر ورد یدز یتفگن ی؟ ــــ تشاد

دیوگ یم هک ردقنیا ناشیاوعد اعقاو مدش هکوش شیاه فرح ندینش زا

دز دنخبل لا یخیب ساالیر هدوب دیدش
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یمن رب تسپ زا خیلا تسد و مدوبن لوکره وت لثم نم هک هدنمرش -

یلو ! مشب تسد هب بوچ مدوخ تاجن یارب مدش روبجم دیشخبب ... مدموا

مروخب کتک مسیاو طقف متفویم رد رداهب نزب ابهی یتقو یتشادن عقوت

!؟ منک شنومرد اود مربب مشدعب

تفر باالرت اضرریما یادص

یگب ترسپ هب هک یشاب درم دقنا یتسنوت یم لقادح یلو ـــم! تشادن -هن

! مدرک تالیف تسد هب قامچ مه اجنومه مدروخ کتک هگا

نتشک ارهب شدوخ تشاد دصق ای زورما دمآ شک رتشیب ساالیر یاهبل

! دنیبب ار اضرریما تیفرظ ندش زیر رس تساوخیم ای دهدب

!! صر حــــ همه نیا اب منوا هگب شدوخ شیئاد هک دوب نیا هب شا هزم -

تسوا مُد یور نتشاذگ اپ ردحلا بیجع ساالیر دیمهف مه اضرریما راگنا

تفگ یصرح دنخبل مارآرتاب هتفرگ یسفن هک

!! دوجو یب یتساوخ تدوخ ... هشاب -

یم هاگن ناشیود ره هب توکس رد طقف هتفرگ رسباال هک ار نیسای هرابود

تشاذگ زیم یور درک

! ناج ییاد نک شوگ بوخ -
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دشاب نابرهم و مارآ شنحل درک یم یعس

ونم متاباب یلو مدز نم وتتفرعم یب یاباب نیا اباب... ...یا رمان یاباب نیا -

هنوخ متفرن هتفه کی هکات دقنا قامچ اب دگل و تشم اب نم لثم هن هزات دز

روبجم ... تفر ورد درک ملو مشدعب !! نمهفن تگرزب نامام و نامام هک

وتاباب هگا نم ... سنا رواژ مرب تاباب رتزا تفرعم یب ِییاد یکی نوا اب مدش

ید؟ ـــــ یمهف ! درک شناربج یدرمان اب اجنومه منوا مدز

ندروخ کتک ندینش زا راگنا دش یم رتزاب نیسای تروص شا هلمج ره اب

هکلب هدروخن کتک طقف شردپ دوب هدیمهف هکنیا زا دوب یضار شا  ییاد

دیسرپ هداد ناکت اضرریما یارب ار شرس هدرک مهتالیف یباسح

یادـــی؟ تدز یلیخ -

یلیخ هرآ.. -

درک ساالیر هب یهاگن

هن! نوا یلو دیسر سنا رواژ هب مراک نم هک دقنا -

تفگ ینیه نیسای

!؟ اباب هگیم تسار -

یمکحم ینهد وت شفرح اب نیسای هک درک دیئات رس ناکت و دنخبل اب ساالیر

دز ناشیودره هب

!؟ نیدرک اوعد هک نینزب فرح نیتشادن نوبز هگم ؟؟ اار -چــــ
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رانک ار ساالیر دوب هدش هدامآ و هدیشوپ وتنام یک مدیمهفن هک اهر ناهگان

تفگ صرح دشاب لخاد هدز

! هنوشتسد فک منوشزغم هک ینیب یم ! نرادن ناج نامام -هن

دیشک دوخ واب تشاذگ نییاپ ار نیسای

ــم یرب -ایب

یر؟ یمــــ اجک -

دیپوت اضرریما هب راکبلط

اب مه هنوخ هدرگرب اراس مه ات مدنوم ! نامام شیپ مریم ؟ تاارب همهم -

زا دیدب رج هقی دیشاب تحار مریم ! نیتشاذن هسات امش هک مشاب اهنت مچب

!؟ دینومن بقع اوعد

یباوج نیگمشخ و هدش درگ یاهمشچ نآ اب دناوتب اضرریما هکنآ زا لبق

تفگ هتفرگ ار نیسای تسد درک بلج ار شا هجوت شتکرح اب ساالیر دهدب

!! منیبب ونیسای اجنوا مایب منوتیمن هن! اجنوا -

! دوب هدنام اجنیا لیلد نیا هب اهر سپ

شدوب هدنار بقع اضرریما هک داد یماهرپ ار ساالیر باوج
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... وسریم اهر ...ایب رتهب یشاب رترود شزا یچ !ره ینوتیمن هک رتهب -

اب دنک لماک ار شا هلمج تشاذگن اضرریما یصرح و دنلب ی هدنخ یادص

تفگ ماهرپ هب ور کانبضغ ظیلغ یمخا

ش ـــ یربب یاوخیم وت دعب ! هنکب اهر هب وت یکیدزن یارب یرکف هی دیاب یکی -

ـــی؟ شراکیچ ؟

شچیئوس دیبوک شتروص یوت ار شتاملک ماهرپ ی هتفراو تروص هب هریخ

تفگ ساالیر هب ور هتشاذگ اهر تسد فک ار

اجنیا شترایب مگیم یتساوخ تقو -ره

همادا تشاد زونه هک یظیغ اب دیبوک ساالیر هنیس هب تشگنا راهچ تشپ اب

داد

! تسپ ِدر مانــــ متسین وت لثم -ام

و اهر ندش رود هب یهاگن دش ریز هب رس هتسب کلپ هدنمرش هک ساالیر

تفگ مارآرت هتخادنا نیسای

یرب سملا متشاذگ هگا ! هرب نیسای رازب منک یم هیوست تاهاب مدوخ -

! نوریب
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متساوخرب عیرس شدیدهت ندینش اب

!؟ نوسرب ییاجی ات منم نک ربص ! ناج اهر -

توکس #دس_

۳۸۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

درک دس ار مهار متفگ یزیر یآ رایتخا یب دیشک ریت هنیسما نداتسیا عقوم

تفگ مخا اب هدرک زاب یمک ار شناتسد

نم! هب تدرپس ناماس ؟ حتلا نیا اب اجک -وت

متفگ مارآ شدوخ لثم مدز دنخزوپ

! هشب گنج نودیم هرارق اجنیا هتسنودیمن ... هدرک هابتشا -

یور یتسد دش نییاپ باالو یقیمع مَد اب شا هنیس دیرپ باال شیاهوربا

بذعم شا یکیدزن زا اهنآ مشچ شیپ هک ردقنآ دش رتکیدزن هدیشک شتروص

کالهف ردقنا ناهگان ارچ دتسیاب دناوت یمن یتح مدرک سح یا هظحل مدش
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دش

تفگ راو چپ تفرگ ار مرداچ هدروآ ولج تسد

نزنـــی؟ مشیتآ هگید وت معاضوا نیا ؟اب ینومب منک راکیچ -

دنچ راکبلط مدآ نامه نآ زا سمتلم یادص نیا مدرک شهاگن بجعت اب

کــدر!؟ تکاس شراتفر اراب وساالیر ماهرپ هک دوب شیپ هقیقد

ایهن؟ یایم -

هب هریخ تشذگ مرس زا ینآ هک یرکف اب مدوب شتساوخ رد کوش رد زونه

مداد ار اهر باوج اضرریما رظتنم یاهمشچ

ماهرپ اقآ اب یدب سپ وچیئوس دیاب طقف متنوسریم هگیم تشاداد -هن...

!! یرب

ار چیئوس هدرک زارد تسد طقف توکس رد فرح یب اما دش گنت شیاهمشچ

تفرگ سپ اهر زا

ماهرپ ودب -

هاگن اضرریما هب هداتسیا رظتنم اما تفگ اهر باوج رد یمارآ ی هشاب ماهرپ

درک یم

هدیخرچ ماهرپ تمس هب یصرح تسب کلپ رد ندش هتسب و زاب یادص اب

دیرغ

ی؟ چــــ هک یداسیاو -
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تفگ ساالیر هب هراشا اب

! نور یبـــ زادنب منیا -

زا لبق تفر رد تمس وهب تفگ یمارآ ظفاحادخ نم هب ور رتدوز ساالیر

درک دنلب ادص اما جورخ

تندرک هیوست یارب مایم یاوخب اج ره هراد ومسامت هرامش موناخ اراس -

! قامچ نودب

هک درک سنلا طسو هداتسیا ماهرپ خیم ار اضرریما نیگمشخ هاگن شنتفر

دیسرپ مارآ

؟؟ مر -بــــ

درب یم شروی ماهرپ تمس هب هظحل ره تفگ یم شتروص متفر ولج یمدق

شجنرآ طایتحا اب نانیمطا یارب دنک یم خیلا وا رس ار شصرح ی همه و

متفگ ماهرپ هب ور متفرگ ار

! هگید نیرب -

هداد ار شباوج وا تشاد راظتنا تفر رد تمس هب هدش ریز هب رس تحاران

دوب صخشم اما دهدب وا هب ًاصخش ار ناشرهاوخ یهارمه ی هزاجا

درادن ار ابوا ندمآ رانک دصق عفالً اضرریما
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هب مرداچ ندروآ ابرد هدرک اهر ار شجنرآ ردسنلا ندش هتسب یادص اب

یا هدوسآ سفن ییاهنت ورد منک ضوع ار میاه  سابل ات متفر قاتا تمس

! درکیم رتهب مه ار وا حلا ییاهنت دیاش مشکب

*******

( اضرریما )

ما...هک کالهف مدوخ تسد زا دوب هدنام زیم زا ییا هطقن هب مهاگن

اب شرطاخب هک ار وا هک دوب دب ردقنا حملا اما ما هدرک راتفر هدیجنسن

ما ینارگن باوج رد هک یماگنه ات مدیدن مه ار مدمآ اجنیا هب ماهرپ دوجو

منک لیدبت گنج نادیم ارهب شا هناخ مراد دصق نوچ هک دنامهف نم هب

دشابن مرانک وا تسا رتهب

یولج مدوخ راتفر زا دنا هدرک دراو مندب هب تلو رازه دنچ یکوش راگنا

دورب شدوخ ی هناخ زا دهاوخب دوب هدش ثعاب هک مدش هکوش وا مشچ

هک یا هظحل ارزا ابوا مراتفر و متفرگ راک ارهب مزغم یاه  لولس مامت

یسررب وم هب وم تسب دشوردار قاتا دراو فرح یب هک ینامز ات شمدید

مدرک

مصرح و مشخ رطاخ هب راب ره اما دنک مارآ ارم دوب هدرک یعس راب نیدنچ

درُخ شا هنیس هب هک مجنرآ نیگنس هبرض اب تیاهن ورد مدرک یهجوت یب

مدیشک ما یمجاهت راتفر نآ زا تسد
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و رسای ندید اما شمشکب شوغآ وهب موش اهنت ابوا متساوخیم هظحل ره

یارب شدوخ هک ینامز یتح هک تخیر مه ارهب مناور نانچ ماهرپ

نکمم مراتفر نیا مدیمهفن و مدز شسپ دیبسچ نم هب یریگرد زا یریگولج

! دروایب مارآ و مولظم یوا تاساسحا زورب هچ تسا

مدرکن هجوت هتفرگ رگ نم و درک مسامتلا یتح

و دیآ یمن وا زا ییادص نیرتکچوک و هتفر قاتا هب تسیتعاس کی حاالهک

مدرک نییاپ ارباال مراتفر راب نیدنچ هتشاذگ اهنت ما هتخیر مهب ناور اب ارم

روز زا هک دمهفب شاک ...یا مریگب ار شغارس هک مرادن ار نیا یور یتح

رد هدرک منهج ار مرهاوخ یگدنز یاهزور سلا نیدنچ هک یسک ندید

هرخ وباال منک بوکرس ار مشخ نآ متسناوت یمن و مدوب هتفرگ شتآ شرانک

زا هدرک ما هکوش مداد وا هب هک یدرد زا وا نایرگ و مهرد تروص ندید مه

مدیشک نوریب حلا نآ

اما متفر رد تشپ ات تفر قاتا هب توکس رد ماهرپ جورخ زا دعب یتقو

اب مراذگب شیاهنت یمک مراتفر نیا اب دوب المز متشادن ندش دراو تارج

یتعاس حاالهک اما درک کالهفما یباسح عمج رد شفرح نآ اب مه وا هکنیا

هتسخ شندید یارب ندیشک راظتنا و زیم تشپ نتسشن زا تسا هتشذگ

ما هدش
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توکس #دس_

۳۸۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هتشاذگ مناتسد یور ار مرس مداد هیکت زیم هب هدرک تفچ مه اررد مناتسد

هچ منک شیادص هدز رد رگا هک مدرک رکف نیا هب منک زکرمت ات متسب مشچ

یم دوشیم هچ دنک داد و غیج ای دوش ینابصع رگا دهد یم ناشن یراتفر

مدوخ و موش مارآ مدوب هدمآ مور یم رد هروک زا هرابود ای منامب مارآ مناوت

متخیر مهب ار زیچ همه مراتفر اب

هدارا یب ما یگدنز یاهزور نیا تاقافتا و راکفا لصاح یگف وکال یجیگ زا

مدرک همزمز ار شمان مه تشپ مارآ

اراس اراس... اراس... -

؟ هلب -

هداتسیا یدورو نوتس هب هیکت هکاب وا هب هریخ متفرگ باال برض ارهب مرس

متسوپ ریز شندمآ نوریب زا هک یلا حشوخ اب اما بجعتم ثمالً دوب

متفگ تفرگ نایرج
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ید؟ مواـــ -هک

تسشن میوربور یلدنص یور هدمآ ولج

االن! نیمه -

تفگ کوکشم و هدش گنت نامشچ اب دیشک یدنلب هآ

ـــن؟ ینزیم داد مروخب ییاچ هگا -االن

زا یرثا شراتفر اتزا مدرک یم هاگن ار شتروص طقف هریخ تدم مامت

رد یعس هک یصرح دشاب درگ منامشچ شفرح اب اما منیبب شا  یروخلد

متفگ متشاد شندرک ناهنپ

نزبـــم؟ داد ارچ -

هدیدنخ دوب ادیوه شراتفر الرد ماک هظحل دنچ نیا رد هک یلا یخ یب اب

تفگ

ریگرد نوترهاوخ نوچ میروخب میرادن مراهان ، مدروخن هناحبص نوچ -

یارب یلو خهیلا ممکش ... هدوب شقباس رهوش و شاهشاداد ندرک اوعد

! هشن یا هگید یاوعد ات ممز ال یاچ االن مباصعا

مه نم دش یم یناغارچ ملد هظحل ره درک فیدر مه تشپ هک مجالیت اب

هکنیا اب دیوگب شنحل اب تساوخ یم راگنا ووا مدوب یرگید یاوعد رظتنم

شک یاهبل اب تسین مه مهم شیارب اما تسین بوخ شباصعا زور و حلا

متفگ هدمآ

؟ یزیریم اتود -
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هدامآ اهار ناویل تشاذگ زاگ یور ار یرتک هتساوخرب هک یتدم مامت رد

هریخ هریخ هتسشن شا یرتم کی هلصاف رد تسش ار شا یروق هدرک

مدرک یم شهاگن

نیب و مربن شروی شتمس اتهب متشاد هگن یلدنص یور ار مدوخ روز هب

و راد نیتسآ و داشگ یکشرز ترشیت نآ مناد یمن منکن شلفق میاهوزاب

و ندییوب و سمل هالک نم ای دمآ یم وا هب یلیخ شتس یگناخ راولش

!؟ مدوب شندیسوب

یور هنحص ندید اراب مدوخ رتمک ات متشاذگ میاهتسد یور هرابود ار مرس

مهدب هجنکش دوب هدرک شزیگنا لد بیجع شزاب یاهوم هک میورب

میوربور هرابود هکنیا زا لبق دروآ ارباال مرس زیم هب ینیس دروخرب یادص

مداد له بقع اراباپهب مرانک یلدنص دنیشنب

! نیشب اجنیا -

هدرک لا غشا ار میوربور یلدنص داد له شیاجرس ار یلدنص هجوت یب

تفگ یخلا یب دنخبل نامه اب هرابود تسشن

.... مدیم حیجرت -

داد مناشن مهب کیدزن ار شتصش و هراشا تشگنا

! مشاب رود مکی -
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دوب هدارا یب تسشن متروص یور هک یمخا

-چـــار؟

مگب ماوخیم هک ییازیچ رطاخب -

یم مراتفر رطاخ هب دیوگب مدرک یم رکف دش رت روک میاهوربا نیب هرگ

هک ییازیچ ینعی شباوج !اما مداد یمن شتلهم املسم هک دشاب رود دهاوخ

دش رت یبصع اما رت مارا میادص تسین نم دنیاشوخ دنیوگ یم

ـی؟ گب یاوخیم یچ هگم -

دوب مندرک ناریو ردحلا هظحل نیا رد شندیسوب ترسح هک ار شیاهبل

دیدرت شفرح نتفگ یارب دیشک یم شیاهبل یور نابز دیشک ناهد لخاد

ینیس هب شهاگن دوبن شراتفر رد لبق هقیقد دنچ یلا یخیب نآ رگید تشاد

تسکش یم ار شفیرظ ناتشگنا جنلق و دوب یاچ

ـــد؟! یشاب اجنیا دیابن االن... نینودیم یمـ... -

دش قفوتم مدیبوک یم زیم یور صرح هکاب مناتشگنا تکرح

ـــم؟ شاب دیابن ارچ -

منک ناهنپ ار مصرح و میوگب مارآ هک مدرک ار میعس مامت

! هنوترظتنم نوشیا ... دیشاب نوتردام رانک ... دیاب -االن...االن

! نیا زج هب متشاد ار یزیچ ره ندینش راظتنا
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ی؟ چــــ ینعی -

تفرگ نییاپ ار شرس

فرح نوتاهاب ... نتساوخ نتفرگ سامت ماهاب ... هنوخ مایب هکنیا زا لبق -

!؟ نیتفرن هنوخ هزور دنچ نتفگ ... منزب

ره هک ما هتسشن مخا هب تروص هب هدروآ ارباال شرس شفرح نایاپ اب

درک هاگن دش یم رت مهرد هظحل

توکس #دس_

۳۸۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تسا هتفگ اراس ارهب اجک ات منادب تساوخ یم ملد اما ردام راک زا یبصع

متفگ ما هریخ هاگن واب مدیشک ولج یمک ار دوخ

؟ متفرن ارچ تفگن -

متفگ یلو... نوتهب مگب لخاد نیایب هکنیا زا لبق متساوخ یم نم .. نتفگ -
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! هشاب رتهب نینیبب وماهرپ اقآ دیاش

هرابود تسا شا هدرک مجیگ شفرح هک دنامهف وا هب ما هتفر باال یاهوربا

داد حیضوت

هک مدز یم فرح نوتردام اب متشاد .. لخاد نیدموا مدوب هچوک رس -

!! ماهرپ هن هنوت ادیپ امش هن هزور دنچ .. نتفگ مدید وماهرپ اقآ نیشام

امش ...زا نتفگ ! نوشیا هن نیدیم ونوشاسامت باوج امش هن هزور دنچ نتفگ

هنوخ هرب.. هرادن ور ییاج .. ماهرپ اقآ یلو یلو... هتحار نوشلا یخ

یمن مه نوتردپ یاهسامت باوج ... هتفرن مه امش هنوخ .. هتفرن منوشدوخ

... نیتفر امش هک تقو نومه .. نتفگ .. هتفرن مناتسرامیب هد..

کرت ار اجنآ یتقو زا هکنیا رکف زا دماین مهباال شرس رابنیا درک توکس

و تسا هدش وا نماد هب تسد مردام هک دشاب هداتفا یرگید قافتا ما هدرک

متفرگ رگ درادن ار شندرک نایب تردق یتح وا

یرانک یلدنص داتسیا هدیسرت مه وا هک مدش هدنک میاج زا هدش غاد منت

شیاه هناش نتفرگ واب هتشاذگ وا یلدنص یور هب ور مدیشک نوریب ار شا

اررد وا مردام هکنیا زا مصرح مامت دنیشنب مهارمه ات مدرک شروبجم

یقافتا هچ منادب متساوخ یم طقف مدرب دای زا مه دوب هتشاذگ نایرج

متفگ شیاه مشچ رد هریخ هک دوب شیاه هناش یور متسد تسا هداتفا
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؟ هدش یچ متفر نم یتقو اراس... وگب -

درک رت نابز اب هرابود ار شا هدش کشخ یاهبل

... نشیم یکاش نوتردارب تسد ...زا نوتردپ ... نیتفر هک امش هکنیا لثم -

هک... هدیم ونوشباوج منوا

مدز داد

چــی؟ -هک

.. ششوگ وت ننزیم نوتردام ولج هچوک ..وت نشیم ینابصع نوتردپ -

نم هک یتقو نامه ینعی ؟ دوب هدرک هچ مایپ داتفا شیاهناش یور زا مناتسد

نم...؟ یاج ارهب شصرح ... مدوب هتفر

داد... شناکت هتفرگ ار متسد شفیرظ و درس ناتسد اب

ـــد! ینک هاگن ونم -

راگنا متفرگن رگ مدزن دایرف مدرکن غاد مدوبن ینابصع مدرک شاگن توهبم

نینچ ماهرپ اب نم نتفر رطاخ هب مایپ مدرک یمن رواب مدش خیلا ناهگان

! دشاب هدرک یراتفر

منوشدوخ شدعب هک ییاراک ... دیابن هک ننک یم ییاراک تینابصع وت امدآ -
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... هدوب ینابصع نوتردپ درک... شیراک هش یمن بخ یلو نش یم نومیشپ

هتفر هن هداد ونوشاهسامت باوج هن نوتردارب یلو... ندش نومیشپ مشدعب

نوتردپ ! هدوب هدرکن هکاتحاال یراک ؟ هدش دیدپان راگنا ! راکرس هن هنوخ

! هگیمن و تساجک هنودیم نوترهاوخ !ای اجنیا دایب هنکمم نتسنودیمن هک

باوج مه امش بخ.. هک... ناوخب کمک نوتردام زا ندش روبجم ینارگن زا

نم... اب ندش روبجم نیدادن ونوتردام

ارهب متسد دش ثعاب شمتفرگ وا وزا دوب جیگ زونه هک یهاگن و متوکس

دوب بارخ تهج ره زا حملا منک زکرمت متسناوت یمن دشکب شدوخ تمس

نآ دنکیم مسمل تحار ارچ تسین لبق لثم ارچ مدش کیدزن وا هب ردقنا ارچ

؟؟ هتشاذگ رثا مه وا یور ندیسوب

؟ متفگ یچ نیدینش -

متفگ گنگ و جیگ ، سح یب

شوگ وت هنز یمن تینابصع وت یغلا وب لقاع مدآ چیه یلو ... مدینش هرآ -

!؟ شلا ۲۸س رسپ

هک دش یمن عمج شبیجع راتفر و روضح زا هک یرکف ، مدوب رکف رد زونه

تفگ

؟ تسا قاعالهن چـــی؟ ۲۳سهلا رتخد شوگ وت ننزب -

هریخ شتروص وهب هدیشک ندرگ هک یتدش ارزا مندرگ یاه هرهم یادص

مدینش مدش
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؟ هدز ویک هگید ؟... یچ -

متفگ صرح اب دیدنخ

ید؟ نخــــ یم ارچ -

داد باوج دنخبل اب

دیاب هدز... ونم هک هدوبن بوخ شلا ح هدوب ینابصع ناساس نیتفگ همدای -

ماهرپ واقآ امش االن یلو هدب.. حیضوت مدب تصرف شهب و مشخبب

ای هدوب رتدب نوشیا ارچ؟راک یدـــن؟ یمن نوتردپ هب یتصرف نیرتکچوک

نا؟ ــــ ساس

تخادنا ارباال شیاهوربا

مو؟ -هــــ

متفگ راکشآ یصرح اب هتفرگ ار شیوزاب مدازآ تسد اب مدرک گنت مشچ

صا هک نکن هسیاقم ام یرسپ ردپ اب وناساس و تدوخ یردارب رهاوخ هطبار -

؟ تسین سایق لباق ال

دروآ ولج ار شرس

ـــم؟ نکن هسیاقم منوا یچ؟ و نوترارف ... هشاب -

رار؟ ـــــــ -ف

توکس #دس_
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۳۸۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دیدنخ هرابود

نک...حاال شلح نومب نک کرت وتندرک رارف تداع تفگ نم هب یکی هرآ... -

یم میاق شنول وت هریم یهـــچ! هک هنک یم رارف شدوخ هدنگ درم مدیمهف

هش!

دیساره یمن هدیسرتن نآ زا هک یکیدزن تشاد حضاو یرخسمت شنحل

دوب هدرک مجیگ

سفن هدیشک ناهد ارهب منییاپ بل منک راکنا دزار هک یرگنلت متسناوت یمن

اب قح دیمهف راگنا تفرن بقع اما مداد شناشن ار مراد ادص و یصرح یاه

مهدب یباوج مناوت یمن و تسوا

ی هملک بترم هکنیا زا یادج اما مدوب شیاه فرح کوش رد مه زونه هچرگ

رد تراسج نیا دش یم رارکت نآ رد داد یم شتبسن نم هب هک یردارب و ردپ

؟؟ دوبن دیعب وا زا نم ی هرابرد مه نآ ندز فرح
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نتفگ واب درک اهر ار متسد مارآ

! مشاب رود هرتهب منک یم سح -االن

ار مایپ و ردام زا مصرح ات دریگب هلصاف دوب رتهب مدشن عنام تساوخرب

منکن خیلا وا رس ماهرپ اب ناشراتفر رطاخب

دیخرچ هک مدرک یم شهاگن دش رود یمدق

نوتهب نتفگ !؟ نتسه نوتود ره نارگن یلیخ دیریگب سامت نوتردام -اب

هگا... مگب

دش ریز هب رس

ردارب ی هطبار یارب ... تسین مهم نوتارب نوتردپ و نوتدوخ ی هطبار هگا -

نتفگ ! دیشاب لئاق شزرا هدرک امش یاب هطبار یادف ماهرپ هک نوتردپ و

یاه سامت باوج ال صا نوشیا .. دینودرگرب وماهرپ دینوتیم امش طقف

! هدادن منوتردام

مهرد راکفا ار مرس ی همه تسب ردار هدش قاتا دراو هرابود اردزو شفرح

هنعط منک؟هب رکف شیاه فرح زا تمسق مادک هب دیاب دوب هدرک رپ مهرب

ال یپـــما؟صا ینامیشپ ای ردام یاه ینارگن هب مدوخ یاهراتفر هب شیاه

! منک رکف ماهرپ هب طقف دوب رتهب مه دیاش ؟ دوشیم مه نامیشپ مایپ

زا دعب و متشاد نامیا ومکلا مامت شا یردارب هب نیا زا لبق هکات یماهرپ

هدوب شزرا اب شیارب هک یطباور مامت ما هدیمهف تسیا هقیقد دنچ مه نآ
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! هدرک نم اب شا هطبار یادف ار تسا

یم ماهرپ هب شا همه نایاپ مدرک هچره هک یراکفا مدش قرغ مراکفا رد

ار مایپ و ردام باوج اما دوب اجنیا شیپ تعاس کی هکات یماهرپ ؟ دیسر

؟ هدرک رس اجک زور دنچ نیا رد دنناد یمن اهنآ هدادن

هدز رس یام هناخ هب یتح وهن شردپ ی هناخ هب هن هتفر راکرس هن یتقو

؟ تساجک سپ تسا

ات هدید ار وا هتفگن اهر ارچ ؟ تسا هدادن مه ار ردام باوج اعقاو ینعی

یم دور یم یام هناخ ات اهر اب یتقو ال ؟صا تسا بوخ شلا ح دنمهفب

شا هزاجا مراد غارس وا زا هک یتقاط یب لد ؟! دورن لخاد دناوت

! دهدیم ار

مدروآ نابز هب دنلب ار مرکف هدیشک یدنلب فو هــــ

؟ هلا غزب یر یمـــ نوتسربق مودک مدیسرپ یم مدیشک یم وششوگ دیاب -

******

اراس) )

ات مدز متروص هب یلا یخیب باقن و مدش جراخ قاتا زا سرت هکاب روطنامه

هب دوب هدرک تساوخرد نم زا شهاوخ هکاب ار هراسخر یاه فرح مناوتب

مه روطنامه متخادنا وا ارهب مدوخ یاه هکیت مه شنیب وام منک لقتنم وا
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هک یبارخ باصعا رطاخب مدرکیم رکف هظحل ره متشگرب قاتا هب سرت اب

دنک هلمح نم هب تسا نکمم ما هملک ره اب دراد شیپ یتعاس یاهقافتا یارب

دهد ملیوحت هیام ورپ رادناج ی" هچوت "هب کی و

و دنک شوگ طقف یروابان مکلا رد دش ثعاب شراتفر زا شا  ینامیشپ اما

تفر ورف دوخ رد هداتفا تریح هب بیجع

ار شا هزاجا ویب یناهگان دورو راظتنا مه متشگرب قاتا هب هک یتقو زا

یم مغارس هب امتح دوش جراخ هک میاه فرح کوش زا مدرکیم رکف متشاد

زا ییادص هتفرگ ارف اراج همه توکس زونه یتعاس نتشذگ زا دعب اما دیآ

دیآ یمن نوریب

یزور دنچ هک یناشیرپ و هتفشآ راکفا و متشاد مدوخ هک یزور و حلا نآ اب

هدرک ضوع ار ناشیاج راگنا هک یناساس و ناماس هتبلا و مدوب ریگرد نآ اب

روز هب تساوخیم حاال یهاوخب وت هچ ره تفگیم بقال هک یناساس دندوب

واو هب ندرک رکف میارب تشاد ار میاوه هدش مارآ هک یناماس و دنک میضار

! شمتفریذپ لیم مکلا هکاب یزیرگ دوب زیرگ هار کی شا هداوناخ الت کشم

یراک ناهنپ و تسا هدرک مقح رد هک ییاه فطل مامت رطاخب تساوخیم ملد

دوش رتمک منادجو باذع ات مهد ماجنا شیارب یراک ما هدرک هک ییاه

نآ یدروم ای دهدن ریگ یزیچ هب هرابود هکنیا و مراتفر ندوب یعیبط یارب
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یاه سابل متخادناین مرس یور شیلا یتح دزیرن مهب ار شا هتشادن باصعا

مد ییاچ شیارب هناهب اب مدرک زاب ار میاهوم مدیشوپ ار ما یگناخ ی هداس

دهدب مظن ار شراکفا دناوتب ات متشاذگ شیاهنت رخآ رد هدرک

توکس #دس_

۳۸۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

اب هلیح اب هکنیا دوبن یمک زیچ دز فرح نآ زا هراسخر هک یقافتا رهحلا هب

یکوش واب دندوب هدرک شیور هبور دوب هتخیرگ وا اهزا سلا هک شردپ

! تسوا ردارب ماهرپ دوب هدیمهف گرزب

هچ مدینشیمن مدش کیدزن رد هب درک مدنلب اج زا شندز فرح یادص ندینش

قفوم مدیمهف دروخیم مشوگ هب هک یددعتم یاه نتفگ نامام زا اما دیوگیم

زا یکی تسشن مبل یور هک یدنخبل تسا هتفرگ سامت شردام ماواب هدش

دوب میاهزور نیا یاهدنخبل نیرت یعقاو
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و راو همزمز شرهاوخ جورخ زا لبق هک یا هلمج نیرخآ زا مه مدوخ

نم اب اهنآ روضح رد هک یراتفر رطاخب هک مدوب هدیمهف دروا نابز هب سمتلم

شرطاخب دایز لا متحا هب هک متسنادیم تسا نامیشپ و تحاران هتشاد

دنک رکف رتشیب دوشیم ثعاب حتلا نیرتدب وایرد دراذگ یمن نیمز ار مفرح

هدرک هدافتسا مدوخ هب تبسن وا ساسحا زا هکنیا زا دریگب میمصت رتهب و

هک ردقنا تسشن ملد رد ینیریش یشوخ هدشما راک هب تسد شدوخ عفن هب

منیبب شردام اب ندرک تبحص ارردحلا ووا منک زاب ردار تساوخیم ملد

شدنلب دایرف یادص هک متفاب ار میاهوم مدوب هدیبسچ رد هب هک نانچمه

منک زاب ردار برض هب رایتخا یب دش ثعاب

رب مدق کالهف دوب ششوگ یور یشوگ هکیلا ردح ییاریذپ سنلا طسو

بل ادص یب شمهرد تروص ندید اب دیخرچ متمس هب هک شرس تشادیم

مدز

؟ هدشیچ -

دادیم شوگ هک یلا حرد داد ناکت هدروا باال ندرک ربص یانعم ارهب شتسد

مدینش ار هراسخر رخآ مجالت دیسر هک مرانک دمآ متمس هب

! تسین نوشلا یخ نیع هک مارسپ اراس تفرعم هب مزاب -

تخت تمس دشوهب قاتا دراو هتفرگ ار متسد دش مهرد و مخا رپ شتروص

تفر

هک منکب دیاب راکیچ هگید االن مشچ متفگ منم ماهرپ یگیم !وت نامام -

یر؟ ــــ یگب مورآ
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منیشنب هک دنامهف متسد ندیشک واب تسشن تخت هبل

یچ!؟ مایپ -

رد طقف عفال ؟نم هرادن یطبر نم هب نوا یدیمهفن سلا همه نیا اباب... -یا

اهنت شرسپ نودب مکی رازب ! نوا هن امش هرابرد منوا مدیم لوق ماهرپ دروم

هدرک راکیچ دیمهف دیاش هشاب

؟ اضریما -

؟ مناج -

ـید؟ یمهف منوترظتنم مه اب ماهرپ -اب

هشیم یچ منیبب -

ــاا! ضریما -

شیاپ یور ار متسد هکیلا ردح شمارآ رد وا اما دوب رتدنلب شیادص راب نیا

تفگ درکیم شزاون مارآ ار شتشپ تصش واب تشاذگ

عفال راگنا تسین هک یروز نامام هشاب اهنت شدوخ اب مکی منوا رازب -

ـه! نیبب ومایپ نم لثم داوخیمن

دش مارآ مه شردام تشاد هک یا هنعط دوجو اب شمارآ نحل زا

؟ هباوخیم اجک ابش ؟ هریم اجک ؟ تساجک هدب ربخ مهب لقادح -

مشچ یلو هشکن ونم ات هریمیمن سرتن !؟ یشنارگن ردقنا تسین هک هچب -

ــه؟ گید ... مدیم ربخ مدیمهف
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؟ هبوخ شلا ح اراس -

دشو زاب مه زا ناهگان لا وس نیا اب شا هدش مهرد و سوبع تروص نآ

هت هک داد ناکت ار شرس رادروظنم تخادنا متروص هب یهاگن دز یجک دنخبل

درک ارخیلا ملد

! هبوخ منوا هرآ -

! نونمم رسای و نیسای رطاخب وگب نوسرب سالم شهب -

تفگ یدنلب ی ِهع هدرک مخا ناهگان

ارچ؟ هگید رسای یچ؟ ینعی -

ماهرپ نوا وتو ندرگ االن نوخ هی دوبن هگا مدینش اهر زا هک یروجنیا -

! دوب هنووید

هب شخب نانیمطا ی هلمج دنچ اراب سامت و دیشک شتروص هب یتسد کالهف

نییاپ ار یشوگ یدنلب فو ابهــــ درک عمج ابساالیر ندشن ریگرد یانعم

دروآ

بل یور دنخبل عیرس داد ناکت هک یرس یروآدای اب درک هاگن هک متروص هب

مدش ریز هب رس هدنمرش مناهد لخاد هب مبل ندیشک واب مدرک عمج ار میاه

اب یمداد شناکت بترم هک یرس و هدش گنت یاهمشچ ندید اب ارچ مناد یمن

با مدرک یم سح نوچ دیاش مدنخب تساوخیم ملد مرس یوت رازاب هتفشآ نآ

هدادما ماجنا تسرد راک کی وا دروم رد هرخ ال

نداد ناکت رس لیلد متسنادیم اقیقد اما مدرواین دوخ یور هب هکنیا اب
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ما هدز شرارف و ندش ناهنپ ی هرابرد هک تسییاهفرح شیاه

دیشک رتولج یمک ار شنت هتشاذگ مرمک تشپ ار شتسد

نک! هاگن ونم -

مدروآ رسباال ثکم و دیدرت اب

توکس #دس_

۳۹۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هعفد یروآدای زا مدید ار نآ رد هتسشن قرب و دیسر شنامشچ هب هک مهاگن

زا هدز واپ تسد ششوغآ نایم نم و دوب شهاگن رد قرب نیا هک یرخآ

دناوتب هکنآ زا لبق متساوخرب تعرس هب مدش یم بآ شیاه  فرح تلا جخ

متفگ اوه یب هتشاذگ بقع یمدق دریگب ار متسد هرابود

؟ نیروخیم مزیرب ییاچ ماوخ یم -
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شرادانعم هاگن و شیاهبل یور دنخبل مدرک لوه دایز سرتسا و تلا جخ زا

هک نیا یانعم هب دوب هدنام اوه رد هک ار شتسد تسا هدیمهف تفگ یم

داد یناکت شمریگب

... اجنیا -ایب

اب شا هدنام اوه رد تسد و فرح هب هجوت یب متفر بقع مدق مین هرابود

ممکش یور ار متسد دوب ندش دنت ردحلا هک یسفن و هدش دنت یبلق شپت

متشاذگ

؟ تسین نوتنشُگ امش -

مدرک شهاگن طقف ، مارآ ، دیدنخ

؟! هدمآ ملد رس رب هچ

؟! دنیشنیم شتروص یور رایتخا یب مهاگن دنکیمن هک مهاگن ارچ

هتشاذگ وناز یور تسد دادیم ناکت نیفرط هب مارآ هتخادنا نییاپ ار شرس

یتح دادن هزاجا ملد اما منک رارف تفگیم ملقع دش کیدزن هک یمدق داتسیا

یاهزور لثم و دوشن مراودیما ؟ای دوش یم هچ متسناد یمن مروخب ناکت

! دنامب مرانک مارآ طقف لوا

ًامسر یمندز قرب شنامشچ درک هاگن متروص هب هدیشک شبل یور نابز

؟ دربیم تذل ما ینیشن بقع و تلا جخ زا راگنا دوب هدش یناغارچ
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! همنشگ یلیخ منم اقافتا -

متفگ عیرس هدمآ شک دش مهارف هک یرارف ی هناهب زا میاه بل

! منک یم تسرد یزیچی -االن

دش هدیشک متسد هک مدوب هتشادنرب ار لوا مدق زونه

ـــا؟! جک -

ن... ــــــ یه -

هک عیرس ردقنآ دش تفچ مه هب مرمک تشپ شناتسد مدنابسچ شدوخ هب

موش شعنام مناوتب رگا ای هدرک تفلا خم هداد ناشن یلمعلا سکع متسناوتن

هنیس رد مسفن متشاذگ شا هنیس یور تسد هداد ارباال میاه هناش بذعم

دش سبح

تفگ زومرم ینحل و عیسو یدنخبل اب دروآ نییاپ یمک هدرک جک ار شرس

؟ ماو خـــ یم یچ متفگن هک نم -

هدش غاد مرس اما درک یم خی منت دیزرل یم میادص هک دوبن مدوخ تسد

یاه یکیدزن نیا هب درکیم هبرجت ار فصو لباقریغ یشپت مبلق و دوب

مدرکیمن تداع ارچ شا یناهگان
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؟ نیاوخیم یچ بخ... -

ثعاب متیعضو ای دیزرل یم مه وا یادص درک کیدزن مشوگ ارهب شیاه بل

؟! مونشب هنوگنیا دوب هدش

! ماوخ یم یچ متفگ نم...بقالً ساوح یب -

کی مداتفا زرل هب رتشیب شغاد سفن زا دش رت کیدزن دروآ رت نییاپ ار شرس

مدیبسچ وا الًهب ماک هک دروآ باال مفتک تشپ ار شتسد

تفگ دش مروم روم هدش منت دوهشم شزرل ثعاب هک یشوگ رد ییادص اب

! نکن رارف نم اراس...زا ماوخ یم وروت ... وروت -

هب رتشیب هک مدرک توکس اما دش سبح یهاتوک مد اب مسفن هدش خیلا ملد

مدرشف شنت

رارف هئوتاب قح ! هشاب ... یتخادنا مدموا یتقو زا هک یا هکیت ره لا یخیب -

...زا نکن رارف وشن میاق ما حیلا هچ ینودیم هک وت یلو مدش میاق .. مدرک

ابوت ترسح زور دنچ دعب ور اتسد نیا ی هلصاف ..هک متلا بند مدموا یتقو

وت یاج ... یریم رد وزاب یشاب اجک دیاب ینودیم هگید هک ییوت منک...اب رپ

رتدب هتررض هب منومب رامخ ... یرامخ وت مرازن ... ریگن هلصاف مزا ... تساجنیا

وملا ح یچیه وتاالن زج ... نکن متیذا ایب... هار نم لد نیا اب مکی ... مشیم

... منزب اپ وتسد دقنا هنم هکملا یزیچ نتشاد یارب راذن ! هنک یمن بوخ
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؟! اراس نکن مصیرح .. یمهفیم .. مشیم صیرح

هگن مکحم منت دننام ار دورب مفک زا مراذگن روطچ متسناد یمن هک یلد

تسا هتشذگ راک زا راک متسناد یم بوخ هکنیا اب دزیرن ورف ات متشاد

مدنابسچ شا هنیس ارهب ما یناشیپ شیاهتسد راشف زا هتسب ار میاهمشچ

یمدش رت کیدزن ووا تشادن یا هدیاف مدرک یم یرود رد یعس هچره ارچ

دوبن مدوخ تسد متشاد شیاهفرح ندینش زا هک زاحیلا مقیمع یاه سفن

درک همزمز دیدنخ

... اجنیمه .. شاب طقف ... همسب یایب هار مکی طقف ... مکی -

هبال کیدزن ییاج متروص یور هک شمرگ یاه وبل غاد سفن ندرک سح اب

هیبش رتشیب هک متفگ یرایتخا یب عیه هدروخ ناکت دیسوب ار مشوگ ی هل

دوب راد ادص یسفن

شراک عنام هدرک کیدزن مشوگ ارهب هناشما مرس ندرک جک اب مدرک یعس

مندرگ و شوگ ارهب ششیر هت فرط ود هب شرس نداد ناکت اب اما موش

درک زاب ار شهار راشف اب هدیشک

ییادص چیه و ناکت چیه اب ،اما متخانش یم ، دوب هدیمهف ، تسنادیم

مدوب وا "ملا دوب شنداد ناشن ردحلا هدروآ نابز ارهب شرواب درکن میاهر

"

نارگن رابره لثم اما مدوب هدیسرتن دیسوب ار مندرگ راب نیدنچ
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دادیمن هزاجا ما هدنارذگ رس زا هچ دمهفب هک یتقو وا !حلا مدوب شدعب

دریگب تردق مساسحا

مشاب مکحم و صرق مه ردقچ ره اما موش تسس و هدارا یب متساوخیمن

مریگب هدیدان ار ملد ندیزرل مناوت یمن

مدرک شیادص سمتلم و نازرل

... اضرریما -

ار نیگنس یساسحا راشف نیا متسناوتیمن دشیم هدنک شیاج زا تشاد مبلق

تشادرب مندیسوب زا تسد اما دیشکن بقع منک لمحت

توکس #دس_

۳۹۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

متشاد هک حیلا نیا زا تفرگ قیمع مد دنچ هدنابسچ مندرگ ارهب شا ینیب

یم تسشن منامشچ هب کشا مهدب ولد منامب هن مورب متسناوت یم هن هک

یم شدوخ هب رتشیب طقف راب ره اما درک یم شسح ًانئمطم و مدیزرل

مدرشف
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ارچ همک... ردقنا ارچ ... هئوت ملا طقف هک ییوب ...هی یدیم یبوخ یوب -هی

شرتشیب ! ینکیمن شرت تحار مارب ارچ منک.. شسح ات تهب مبسچب دیاب

! ینکیمن

بقع متساوخ دنازوس یم ار مندرگ شغاد سفن دوب شعترم شیادص

دهد یمن هزاجا دنامهف شتسد راشف هکاب مشکب

! هشب مک مصرح رازب .. نومب اراس.. ورن -

ریغ یاهناکت دیشک متسوپ هب راب نیدنچ ار شا ینیب تفرگ یرگید قیمع مد

دشیم رتشیب شت ال ضع راشف رابره هک درکیم سح ار ما یدارا

تسود ور وب نیا .. هنکیم ممورآ .. هتنت یوب بوخ یوب نیا .. هتنت یوب -

مراد

، دوب مارآ منزب شسپ متساوخیمن ، مورن تفگ ، دیکچ مکشا

دوب مارآ !اما صیرح تفگیم

دادن مرازآ شتاکرح

.. مدیسوب

.. دیشک مشوغآ رد

درک.. اروب منت
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.. دروخن ناکت شناتسد اما

.. درکن سمل ار منت

ار ما هداتسیا هک ییاج تینما دروآ هک ییاهراشف اب هدرک یگنتلد عفر طقف

درکیم یروآدای

 یگریخ ... مدیمهف یم ار شراد انعم یاه هاگن سح شمدید هک یا هظحل زا

دنب اپ یور فعض زا متشادن ار شناوت رگید ...اما مدیدیم ار متروص رد شا

ضارتعا ارهب میادص هکنآ زا لبق دوب هدمآ درد هب میاه ناوختسا مدوبن

دیشک بقع ار شرس منک دنلب

نیب هک شهاگن مدرب ارباال مرس تشاد هگن متروص یور هب ور ار شتروص

تفگ مومغم دش مک شناتسد راشف تشگرب و تفر میاهمشچ

؟ مدرک تتیذا ــی؟زاب نک یم هیرگ -

" مبوخ " هتخادنا ارباال مرس متشاد هک حیلا نآ اب ارچ مدیمهفن مه مدوخ

تخوس نامیود ره زور دنچ نیا تیعضو حلا هب ملد دیاش متفگ یمارآ

منک غیرد متساوخیمن دش یم مارآ مندیسوب و ندیشک شوغآ ابهب طقف رگا

! مراکهدب یلیخ وا هب
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اما مدیسرت یم انشآ ییاه سح و یروآدای ایاب مدیزرل یم رایتخا یب دیاش

منک ربص مناوتن هک دوبن دب ردقنیا حملا

دش راد ادص هتفرگ ناج مکمک هک تسشن شیاهبل یور یوحم دنخبل

؟! اعقاو -

تنطیش زا راشرس و سمتلم ییادص اب مدش ریز هب رس هرابود هدز تلا جخ

تفگ

؟ ینک ماگن هشیم سپ -

همه مرش دوب هدش غاد متروص مداد یناکت هتخادنا ارباال مرس هن یانعم هب

اب دنابسچ شنت ارهب منت مورب بقع هرابود متساوخ دوب هتفرگ ار مدوجو

تفگ نحل و ادص نامه

!؟ منک تلو مدیم لوق هگید یدب سوب نک...هی ماگن .. نکن متیذا -

یکیدزن نیا زا هظحل ره دش خیلا ما هنیس یا هظحل تخیر ورف ملد و بلق

متخوسیم

دوب غاد وا

.. دیمهف دشیم شیاهسفن یدنت زا هک تشاد هنیس رد دادیمن ناشن هک یشتآ

! دروآ یم نابز ارهب شتساوخرد و تشذگیم یتحار نیا هب روطچ سپ
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و مرس ندرب باال تارج دنزیم نوریب ترارح میاه شوگ زا مدرکیم سح

رایتخا یب دایز مرش زا مروایب بات دوب لا حم متشادن ار وا هب ندرک هاگن

دیما ان دیاش ات مدرشف شا هنیس ارهب مرس هتسشن متروص یور مناتسد

دشکب بقع هدش

ــد نیلا هدش مک شناتسد راشف ناهگان یلو دیدنخ دنلب یادص اب

! وتِرَس رادرَب من.. یســــ -خآ..

تسد هدیسرت دش زاب مرود زا شناتسد مدیشک بقع ار مرس هتفگ ینیه

متشاذگ شیوزاب یور

ــ..... تمخز یاج ؟ یبوخ دش؟ یچ -

مریگب یمد مدرکن تصرف یتح هک درک مریگلفاغ تعرس واب یناهگان نانچ

ورپ غاد یاه بل واب دیشک ارباال مرس هتسشن متروص فرط ود شیاهتسد

تفرگ ماک هب هدرک روصحم ار میاهبل شترارح

یور متسد هدش جراخ میاهبل نیب زا ییادص مک هــمو شراک کوش زا

تسشن شیاهتسد

علو و صرح اب یروط مداتسیا اپ هجنپ یور باال تمس هب مرس ندیشک زا

تسا هدنام شترسح رد اهتدم شدوخ ی هتفگ هب اعقاو هک راگنا دیسوب یم

مدرک یم سح ار مندب ندش هدیشک طقف نم و درک یم شرهم هناکلا م
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شتاکرح هدرک رت مرن یمک ار شتخس و تفس راصح دش مک هک شصرح

دش رت مارآ

و هدز تلا جخ هدش لوه یروط اما مدرب یم تذل شهجوت و ندیسوب زا دیاب

هتسب نامشچ اب طقف هداتفا راک زا مساوح مامت هک مدوب هدیسرت یتح

ییاهنت رد ییاج و مزیرگب ات مدوب شنایاپ رظتنم اپ هجنپ یور هداتسیا

منک مارآ ار مبلق یاهدایرف

هک مراتفر مه دیاش رت! صیرح اما لبق هعفد زا رتشیب یلیخ داد شلوط

نارگن مراشف  نداتفا یاج وهب هدیشکن بقع عیرس هک دوبن شیپ هعفد لثم

دشکب خر هب رتشیب شتاکرح اراب شتیکلا اتم داد وا ارهب شا  هزاجا مدوب وا

نیمز هب میاهاپ فک متخادنا نییاپ ار مرس تفرگ مارآ هک ما هدیشک ندرگ

میاهبل متفرگ نادند هب هدش مروتم و سح یب مدرکیم سح هک ار مبل دیسر

دوب هدش میجح

توکس #دس_

۳۹۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

در ما هناش ارزا شرس درک هقلح مرود ار شناتسد هرابود هک متسب مشچ
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بت هک نیا هب هیبش شنت دز یم سفن سفن تشاذگ مفتک یور هناچ هدرک

ضع ضابقنا ای دوب هدش رتشیب شیاه تسد تردق راگنا تشاد ترارح دراد

زونه هک ییادص دزاب گنچ ار مرمک دنک لر تنک تسناوت یمن ار شت ال

تفگ دوب هدش هفخ هتبلا و شعترم

سپ مسریم ماوخ یم هک یزیچ هب نم ! یگدنز ... یگدنز منک تادص دیاب -

مدوخ هب مروز یکی نیا منک...وت تروز ماوخن هک ایب هار ماهاب تدوخ

یم تسم ونم تابل بسچلد معط مرذگب شزا منوتیمن ... مزابیم دب هسریمن

! یشکب وشروج دیاب هتندرگ میتسم هانگ ... یگدنز هنک

*******

( اضر ریما )

ملد یتح مزیخرب تساوخ یمن ملد اما مدوب هدش رادیب هک دوب یقیاقد

اراس وزا مورب هناخ نیا زا موشن روبجم ات منک زاب ار منامشچ تساوخیمن

مدوب قرغ مراکفا رد اما موش رود

هدنام شا هناخ رد اراس رانک هک یلبق یاهبش لومعم قبط هک یباوختخر رد

هک ییاهراک زا دوب هدش رپ منهذ مدوب هدیشک زارد مدیباوخ یم نآ رد مدوب

یم صخشم ار ما هتخیر مه هب ناور فیلکت و مداد یم ماجنا دیاب زورما
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مدرک

هک یروز مامت اب بشید هک ییاراس رتمهم همه ،...وزا رسای ، ماهرپ ، ناساس

و تسا هدادن ار میاه سامت باوج ارچ تفگن مدرک هک ییاه تنطیش و مدز

ارهب ناماس و تشگزاب هناخ هب حلا نآ !؟هکاب هدوب اجک زور دنچ نیا رد

! تخادنا زور نآ

زاه دعب هک هلمجیا هب دش لیدبت ما هتخیر مهب راکفا مدز یتلغ میاج رد

زا اراس قاتا رد بسچلد باوخ زا ما هتفرگ الت ضع ندیشک و دنلب یمو ـــــ

دش جراخ مناهد

ااد! خـــــ مدش هتسخ یآآ... -

یادص هدرک لفق ار مسفن دروخ ما هنیس هب مکحم و یناهگان هک یا هبرض

درک دنلب ار مخآ

منک رت حضاو ار مدید میاهمشچ شلا ابم مدرک یعس هتسشن برض هب

یا هنادرم ی هدنخ یادص و دشاب اراس ملا تسناوت یمن نیگنس تسد نیا

! تسین اراس انئمطم تفگ یم تشاد شندرک هفخ رد یعس مبطاخم هک

یدنخبل اپاب هجنپ یور هتسشن هک یناماس ندید اب هدرک زاب ار میاهمشچ

متشاذگ هنیس یور تسد درکیم مهاگن امن نادند و حضاو
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؟ یدز -وت

تفگ یخلا یب

هرآ -

متفگ مدادیم ژ اسام ار هنیسما هک ردحیلا

ـی؟ ضیرم هگم ـ.... فو وـک هرآ -

تفگ لبق نحل نامه اب

یکی هدنوم ملد ور دب تمدید هک یبش نومه زا یلو وت... هزادنا هب -هن

ـــت! شوگ ریز منزب

تفگ ما هنیس هب هراشا اب

دش! تا هنیس تمسق عفالً -هک

مدز یجک دنخبل

ومرس باوخ وت دعب هعفد مشاب نئمطم ؟ تسین تلد ور یزیچ هگید ینعی -

ـبیر؟ یمن

مزیخرب ات درک کمک هدرک زارد متمس ارهب شتسد داتسیا یم هک ردحیلا

ـی.. لو شابن نئمطم هن هک ونوا -
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مدنابسچ دمک هب هداد ملوه بقع هب تدش وهب یناهگان

نم رهاوخ هنوخ یوت بش یلا عبانج هک تسین یا هگید هعفد شاب نئمطم -

؟ مهفریش ! یشاب هدیباوخ شقاتا وت

زا تساوخیم ملد ارچ مناد یمن دوب هتشاد هگن هنیسما یور ار شتسد

یتقو مه ؟!نآ دوب راکبلط حاال هدرپس نم هب اراس شدوخ مدنخب شتکرح

؟ دریگب هزاجا نم زا دیاب اراس میوگب مناوت یم

هزات مه وا یمداد ناشن شا یگتخیر مه هب متخادنا اراس تخت هب یهاگن

هدش ور هب ور نم زا لبق راکبلط هرهچ نیا ًاب اال متحا و هدش رادیب

مدز یدنخزوپ

متفرگ شردارب زا وشزاجا مدرک یم رکف -

دز یدنخزوپ مه وا

هروخیمن بآ شردپ هزاجا یب مشردارب مراد وشردپ مکح نم -واالً

... ًامود

درک یظیلغ مخا

؟ یدروآرد شقاتا ووت اجنیا رسزا شاهاب هک یتفرگ یا هزاجا هچ -

؟ تشادیمنرب هیانک و هنعط زا تسد ارچ
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هزات ماو هدیباوخ تخت یور مدوخ ی هزاجا اب وگب تفگ یم منورد ناطیش

! ینادب ار مهاگیاج دیاب وت ما هدمآ کشت ور

دیرغ یبصع هک دیمهف مدرک سح مدرک شهاگن هدرک گنت مشچ

یم ات مشیم اراس لا یخیب ! یرایب رد یزاب ورپ تلا حب یاو -

! تمنزیم یروخ

متفگ دوب هدیمهف هکنیا زا لا یخیب

لثم متسنوت یم هگا بوخ یلو مینزب مروخیم ات ینوتب متسین ماهرپ نم -

ندوب یارب دیاب یک مدادیم تنوشن امتح مشب اراس ینارگن لا یخیب وت

؟ هریگب هزاجا یک زا شرانک

شمدنار بقع هدیبوک شا هنیس هب

هب شدرپس زورید هک شردپ هزاجا اب مگیم یراین شوج هکنیا یارب یلو -

؟ مدب تنوشن ای همومت نم!

متشاذگ ولج یمدق درک هاگن ما یراکبلط زا هدش هرگ یاهوربا هب هریخ طقف

متفگ یا هنوگ رادشه نحل و نییاپ ییادص اب مدرک اررپ نامنیب هلصاف

توکس #دس_
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۳۹۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هاگن یروطنیمه مه ترهاوخ هب نم زا لبق هنکن ! یمارگ ردپ ، زیزع ردارب -

ــه؟ تفر هدرک لو بترمان وتخت هک یدرک

رد زا هک یهاگن مین زا دعب دیشک شبل یور نایامن یصرحاب ار شیاه  نادند

تفگ مشخ اب تخادنا نوریب هب زاب

ـهر! پب تلک زا نداد نوشن هک منزن وکچ نوا یروط هگا متسین ناماس -

تسد زا رابره هکنیا اب رایتخا یب تفر نوریب رد زا ینابصع و تعرس هب

رانک ساهلا شتبقارم نیا وااب ارچ مدز دنخبل ما هدش کالهف شراتفر

؟ هدوبن شرهاوخ

رس هبرس یباسح شنتخادنا ماگنه بشید هک یباوخ یاج ندرک عمج زا دعب

و مدمآرد ملد تلا جخ زا وزاب تسین اجنیا رگید نم یاج هک متشاذگ اراس

بترم مه ار اراس تخت دروآرد ممشچ ارزا شتذل ناماس شیپ هقیقد دنچ

متفر نوریب قاتا زا هدرک
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هدشما جراخ قاتا زا دنادب ردارب ای ردپ نآ ات متسب مکحم و رادادص ردار

مدرک رارکت ار مراک مه سیورس زا مجورخ و دورو ماگنه یتح

هدرک ما کالهف شیاه  فرح و راتفر اما مشاب درسنوخ مدرکیم یعس هکنیا اب

متشاد ار شقح مدوخ رظن زا هکنیا عفالاب متساوخ یمن و مدوب یبصع دوب

ملا ومکلا مامت اراس هک ینامز رگم ! شمناشنب شیاج رس هک منکب یراک

شرهاوخ زا مناد یمن هک یلیلد هب هک دوب یردارب وا رهحلا هب دشاب نم

دوب یعیبط شتیساسح هدش رود

مدید هناحبص ی هدش هدیچ زیم تشپ اهنت ار ناماس هدش هناخزپشآ دراو

اب دیشک بقع دوب یدورو هب تشپ هک ار شتسد رانک یلدنص و درب تسد

درادن ار لبق یراکبلط و مخا نآ مدرک سح منیشنب ات درک هراشا رس

وک؟ اراس -

داد باوج سح یب اما دنک مخا ملا وس زا مدرکرکف

تفر دروخ وشنوحبص -

دیخرچ شتمس هب برض هب مرس

؟ اجک -

هن! شیاهبل اما دیدنخ شیاهمشچ

؟ تفرگ یم هزاجا وت زا دیاب .. قاتا -وت

مدرشف مه یور کلپ یصرح
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! نکن عورش -

! منکن عورش هک نکن عورش -

داد همادا هدرک هراشا زیم هب ثکم یمک اب

روخب وتنوحبص .. مینزب فرح دیاب -

متفگ شفراعت هب هجوت یب

؟ نزب وتفرح -

تفگ نیگمغ میاه مشچ هب هریخ

وشربص هتبلا و مگب یراد وشتقو هگا ! وطالهین -

!؟ ممهف یمن -

هنیس یور یزیچ راگنا داد نوریب شناهد زا نانُک وه هدیشک یقیمع سفن

درک یم ینیگنس شا

! منزب فرح اراس هرابرد ماوخ یم -

متفگ کالهف یچن

ـ... ماوخب هگا نم ؟ یدب ریگ یاوخیم یچ ــی؟هب نک یمن لو -

ــاا! ضرریما -

داد همادا مندش تکاس ضحم هب رشت واب تفگ دنلب

مه ات ینودب دیاب مرظن هب هک ییاهزیچ هرابرد .. تساراس ی هتشذگ هرابرد -

! نوا مه هشب مولعم تدوخ فیلکت
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تسا نیگنس مه شسفن مدرکیم سح تفرگ یسفن هرابود

! دیابن هک هسرب ییاج هب راک هتساوخان و نیدب همادا یروط نیا ماوخیمن -

متفگن ! مگب تهب ییازیچ هی مراد هفیظو نم...نم ینوتن و یرب یاوخب هک

! منک نشور تارب ور اراس ندرک یگدنز لدم نیا لیلد دیاب ؟ مشردپ نم

.. وشییاهنت .. وشندش یوزنم لیلد

دیشک یقیمع هآ

... وشسرت -

دش همزمز هیبش شیادص

! یشاب هدیمهفن هلا حم -هک

رکف هک یزیچ سکع هب دوب هدیسر شتقو سپ مدوب شا هریخ توکس رد

! مروایب فرح ارهب اراس روز هب تیاهن رد دیاب شرطاخب مدرک یم

ناساس درک یم توکس مشکب فرح اراس نابز ریز زا مدرک یم یعس راب ره

ارزا شراظتنا الً صا هک ناماس حاال تخیرگیم نداد حیضوت زا بترم مه

نآ زا دهاوخ یم و هتسشن میوربور هنابلطواد یدوز نیا هب مهنآ متشادن وا

؟ دنزب فرح

؟ یراد وشتقو -
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ایهن؟ منودب ماوخ یم ال صا یسرپ یمن -

توکس #دس_

۳۹۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

منادب ات مدیسرپ دیوگب تساوخ یم هک یزیچ یدب قمع ندیمهف یارب طقف

نازیرگ نم ندیمهف و شنتفگ زا اراس هک ردقنآ دیوگ یم وا هک یردقنآ ال صا

مراکفا رد اهراب ناشلا ح ندید زا هکنیا ایهن؟اب تسه کانسرت وای مهم دوب

ما! هتفرن هک اهاجک ات

هک اراس رطاخب ! شرهاوخ رطاخب مناوت یم درکن رواب درک مهاگن بجعتم

! مرذگب شا هتشذگ ندیمهف زا یتح دوب هدش ما یگدنز

یتساوخ هگا هک ینودب دیاب .. ینودب دیاب !.. هیدیاب تسین یهاوخب لد -

شرانک دیاش .. تارب هشب رید دعب ... دیاش ینودن هگا یرب االن نیمه یرب

! هرازن تلد ..ای ینوتن و یرب یاوخب دیاش ! تارب هشابن بوخ ندوب

متفگ دنخبل اب
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؟ هرازیم االن ینکیم رکف -

تفگ بل ریز

ور! -پـــ

تفرگ باال دوب شا هدش تفچ ناتسد ی هریخ و هتخادنا ریز هب هک یرس

؟ یراد ودیاب نیا تقو -

یتح وای تسا بذعم میاه مشچ هب ندرک هاگن رطاخب مدرک یم سح

هدزن زونه هک یفرح زا نامیشپ

ـو! گب مراد -

داد زیم ارهب شهاگن هرابود

! یروخب ینوتب هدیعب شدعب .. روخب وت هنوحبص لوا -

راک دوب صخشم هک هناحبص نامیپ رپو باقشب هدیشک ولج ار ییاچ ناویل

مدنار بقع تساراس تسد

!؟ وگب ... منوتیمن هگید -االمن

هکوش کی اراب شفرح درک یم زیم ندرک عمج هب عورش هک ردحیلا داتسیا

! ینیچ همدقم یب درک عورش گرزب

یچ .. شمرحمان عون زا هتبلا ... ندوب ینتان ردارب رهاوخ نومردام و ردپ -

س تشه مردپ یتقو ، مردام ِردپ ... مگرزبردپ ؟؟... یگچب یزاب مه هشیم

هی میق هی یماح هی لثم ترامع نوشترایم سلا هدزاود مومع و هدوب شلا
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ردپ...

یم عمج ار زیم دنُک رود یور هدرک لوغشم ار شدوخ هکنیا مدرک یم سح

قفوم هک دنزب ار شفرح رت تحار و دنکن هاگن نم هب هک تسا نیا یارب دنک

! تشادن مظن شت مجال دوبن

دیعس ... دیعس مسا هب رسپ هی هرایم شدوخ اب هگید هچب هی نوا لبق یلو -

وت شمسا ...االمن همرسپ نوا هگیم همهفب یسک هراذیمن یلو ... یمارهب

تسد هشیم شیتسرد اب یدهم ومع زاساهلا دعب یتقو ... هشمانسانش

همه ... هراک همه هشیم ... نوجاقآ گرزب داماد هشیم مه شدعب شتسار

... هشیم ماباب هک دقنا باال هشکیم شدوخ اب وماباب هدیم دای ماباب هب وزیچ

شیکیدزن ...زا دیعس زا همهفیم ور ییازیچ هی ومع ... هکیچوک دامود هشیم

رکف نوچ هشیم ادج منوجاقآ رانک...زا هشکیم و هگیم ماباب ...هب ارهاوخ هب

! یسومان میلا..... طقف ...هن دایم تنایخ یوب دیعس زا هنکیم

! مدیدیمن نم هک دیدیم ار یزیچ راگنا شیاهمشچ درک توکس هظحل دنچ

یگدنز هرطاخ ...هب تسنودیم نویدم هشیمه وشدوخ ماباب هن... ماباب -اما

... هداد شهب وشرتخد ، هدرک شهب نوجاقآ هک یدامتعا ، هتشاد هک یبوخ

مد زا یدزد هنک حیلا شهب ات هشب کیدزن دیعس هب هنکیم یعس نیمه یارب

یلو هندرب و نادناخ یوربآ طقف نیا ... تسین تسرد شردپ هاگتسد و

هدوب هدیمهف یا هگید یازیچ نوچ ... همهفب هک داوخیمن ... همهفیمن ... دیعس
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هکنیا لثم ... تسین منوجاقآ رسپ هکنیا لثم ییازیچ ... هتسنودیمن یسک هک

... هشاب هتشاد مردام هب هنارهاوخ هدرکیم یعس هک ور یسح هتسنوت یم

!... مردپ یاج هتسنوتیم ... هتسنوتیم ... هشاب هتشاد یا هگید روط

کنیس لخاد ار شتسد باقشب دیرغ هدش دیلک ییاهنادند اراب شرخآ هلمج

دش درخ هداد یدب یادص هک درک لو

هک یدیعس تسد زا منوخ دیخرچ یم شیاه  فرح فارطا منهذ و رکف همه

مدناوخ ار شهت ات یلو مدینشن شا هرابرد یدایز زیچ یتح و مدوب هدیدن

؟؟ تشاد اراس هب یطبر هچ اه! فرح نیا اما دوب هدمآ شوج هب

دوب زیم هب شهاگن اما تسشن میوربور تفرگ یدنلب سفن

یاهراک همه و هنزیم لوگ ... وماباب هنکیم هدافتسا همه تلفغ زا دیعس -

هزادنیم ور همه و همه ... ومنوجاقآ یاهناروتسر اه، هاگتماقا اه، لته

نوجاقآ ...اتحاالهک هشب کیدزن ... مردام هب هنوتب و هنک شریگرد ات شندرگ

هشکب شیتآ هب وماباب یگدنز ... نوا ملا هشب .... مردام هدادن هزاجا غورد اب

و نوجاقآ زج ! هیک دیعس هتسنود یمن مه مردام .... تفاثک هب وشوربآ و

بیجع یاهراتفر زا نامام یلو ... هتسنودیمن سک چیه اه عقوم نوا دیعس

ی هناهب هب منوا ... هدوبن هنوخ ماباب یتقو شدایز یاهدمآ و تفر و دیعس

... هسرتیم اهام ندید

دش لفق مه یور شیاهنادند

یور بورشم دایز فرصم ...زا اجنوا دایم یتقو یرابدنچ هک ًاصوصخم -
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اب منوا ...هک هگیم نوجاقآ هب ماباب طاالعهب نودب ... هدوبن دنب شاهاپ

اب نوجاقآ ...هک هتسنودیم ویچ همه هک هگیم دیعس و هشیم ریگرد دیعس

! ماباب هن هدوب نوا قح ... مردام و... هدرک ملظ نوا قح رد شراک

دوب رایتخا یب ششرغ تساوخرب شیاج زا

ت... ــــ فاثک ی هدا *** رح -

توکس #دس_

۳۹۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

نوریب اب هداتسیا شیوربور درک زاب ار هناخزپشآ هرجنپ تفگ یدیشخبب

دوب هدرک نازیوآ یلدنص هب هک یتک بیج زا کدنف و راگیس تکاپ ندیشک

شا هیر ارهب شدود دزو یم قیمع یاه کپ صرح اب درک نشور یراگیس

یمن مدرکیم شهاگن طقف میاهدینش زا توهبم هتبلا و رظتنم داتسرف یم

منزب یفرح مدرکیم شکرد هک حیلا نیا دشاب
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فرح هب عورش هرابود نم تشپ روط  نامه دوب مجنپ راگیس ندیشک نایم

درک ندز

شساوح هک داوخیم ... هگیم ور یچ همه مردام هب نوجاقآ نوشاوعد دعب -

زا نامام یلو هگن... ومع و ماباب وهب هربن ودیعس یوربآ یلو هنک عمج ور

ندرک رود و لمحت و ربص تقو دنچ زا دعب و دایم گنت هب دیعس یاهراتفر

یلو... ... دیعس و نوجاقآ غارس هریم منوا ... هگیم ماباب هب شنوخ زا دیعس

سکچیه ... نوجاقآ زا هبملغ لوپ هی ندیدزد اب هشیم دیدپان دیعس وهی

هک ییاهراک دوجو اب منوا هتشاد ودیعس یاوه ردقنیا نوجاقآ ارچ همهفیمن

... هتسنودیم و هدرک یم

هبرض ماباب هب هتسنوتن مردام قیرط زا هکنیا زا دیعس ندرک یم رکف همه -

هتفر ورد هدز بیج هب ولوپ هزیرب ور هتشاد هک یا هنیک رهز و هنزب

! هنکیم ناهنپ همه زا هدوب یچ ارجام هتسنودیم هک منوجاقآ

وود هتسشن هرجنپ هبل دیخرچ متمس هب هدز شراگیس هب یقیمع کپ

یم کرد ار شهاگن رد هتسشن مشخ تشاذگ شندب فرط ود ار شتسد

دوب نتخوس ردحلا مه شدوخ دیشکیم هک ییاهراگیس اب هارمه مدرک

رد تشپ زا۱۲سلا دعب دیعس بش... هی وهی هک ینامز ات هنکیم نوهنپ -

! نومیشپ .. هتفشآ اهنت.. .. نوغاد ... هشیم زبس نومنوخ
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دز یصرح دنخزوپ

یارب ملد هگیم منک... یگدنز نوتاهاب و مریگب تیل حال مدموا هگیم -

... مدرک رارف و مدیسرت مرب... متساوخ یمن هگیم هدش... گنت مداوناخ

ملد و متسنوتن ...اما مدرگنرب هگید و مرب هتفگ مثرا مهس نداد اب نوجاقآ

... داوخیم ومردارب نتشاد

راشف دیشک شا یناشیپ هب یتسد صرح و مخا واب تسب ار شنامشچ

و دشیمن هکزاب یکورچ و نیچ ، مهرد تروص زا نیا و درک یم لمحت یدایز

یور تساوخ یم شلد یلیخ اال متحاو درکیم شا هتسب و زاب هک یتشم

دوب صخشم دنیشنب دیعس تروص

هگیم .. ندب تصرف هی شهب داوخیم هیقب و مردام و ردپ زا نوجاقآ مزاب -

شترایم هرابود ... هزاسب وشیگدنز ات ننک شکمک ! هدرک رییغت ! هدش ضوع

... هریگیم و دیعس بلا ورپ ریز ... شاگتسد مدو وت

هناخزپشآ نیمز فک تولخ طایح رد ندرک ترپ ییاج ارهب شرخآ راگیس

عورش زا دعب راب نیلوا یارب دمآ باال مارآ شرس درک شهل ییاپمد اب هتخادنا

تفگ میاهمشچ رد هریخ شیاه فرح

نوجاقآ اما هگیم غورد یعس دوب هدیمهف هدشن لا سکی زونه ماباب ینودیم -
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هشن تباث هنک..ات ربص دیاب دوب هتفگ ! هنک یچیق وشمُد دوب هدادن هزاجا

.. هنزب سپ و دیعس ، هتشذگ دب نامگ و کش اب طقف هرادن قح

نیمز یور شهانپ ناج هب هیکت اب دمآ نییاپ هرجنپ هبل زا هدنامرد و هتسخ

درادن ار هاگ هیکت نودب نتسشن ناوت رگید هک مدیمهف تسشن

نوجاقآ هک یردپ قح رطاخ هب یلو ... هتخوس یلیخ نم لثم مه اباب راگنا -

نیمز و شفرح و هنکب یراک هداد یمن هزاجا شدوخ هب هتشاد شندرگ هب

... هرازب

توکس #دس_

۳۹۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مدرکیم ساسحا دش تفج شندرگ تشپ شتسد تخادنا نییاپ ار شرس

هاگن متسشن نیمز یور شرانک متساوخرب درادن نداد همادا ناوت رگید

تفگ شرس ندروآ باال نودب هک درک سح ار هریخما
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! سرپب -

متفگ دیدرت و ثکم یمک اب

؟ دوب یتفگ هک ییانیا یاجک اارا... ســـ -

درک زارد ار شا هدش مخ یاهاپ داد هیکت هرجنپ هبل هب رس

... مباوخب داوخیم ملد -

ای دوب هدرک دود هک تسییاهراگیس رثا ! دوب هتفرگ شیادص ردقچ

؟ دوب هدز هک تسییاهفرح

تفگ منامشچ رد هریخ تشادرب ار شرس

اراس..هن نم..هن هن میتسنودیمن مودکچیه ور یدینش هک ییاج نیا -ات

... هدوبن نومییاد ... دیعس هک میدیمهف هزور دنچ طقف ... رحس و ناساس

هب منوا ... ندز فرح هب هدرک زاب نوبز زاساهلا دعب مردام هک هزور دنچ

همهفب !ات ناساس هب هسرب هدرک تیصو شتوف زا لبق ماباب هک همانیا رطاخ

اراس و هدموا اراس رس بال نوا ارچ همهفب و هدرک شنوریب هنوخ زا ماباب ارچ

! هنودرگرب روز هب هدش ور
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طقف هکوش فرط کی رخآ هلمج دنچ نیا فرط کی میاه  هدینش همه

صخش نآ هک دنتسناد یمن سلا همه نیا ًاعقاو ینعی مدرک یم شهاگن

؟؟ چـــار تسین ناشییاد روفنم

ور اراس همه زا رتشیب شندینش کوش ... اضرریما تسین بوخ شلا ح اراس -

ات تشاد شهگن هنوخ وت روز هب ناساس شدعب هک ًاصوصخم ! درک تیذا

زونه و هرادن شاهاب یراک مردام فرح روز هب ...االمن شتربب روز هب هنوتب

ات... شلا بند هدموین

مدیرپ شفرح نایم میاه  هدینش کوش زا

نوا نیتسنود یمن شیپ زور دنچ هکات یچ ینعی ــم!! نیبب نک ربص -

هک هدرک نوریب و ناساس تاباب روطچ ؟ هشیم هگم !؟ تسین نوتییاد رونوج

منوا ور!؟ اراس هربب داوخیم اجک ناساس ؟ نیتسنود یمن مودکچیه

!؟ روز هب

تفگ گنگ اما هتسخ یتلا ابح میاه مشچ هب هریخ

یم هک ییازیچ هیقب هک دوبن تخس دقنا شندینش متفگ هک ییاجنیا -ات

؟ هرا دوب ارجام نیا یاجک اراس یدیسرپ ... هتخس مگب ماوخ

یور نییاپ زاباالات یتسد متخود مشچ شتروص هب رظتنم و هریخ

درک... شتفچ شا هنوگ ناوختسا ریز و دیشک شتروص

رگااال ... هشدوخ دوخ ال صا ... هنیمیس نامام هیبش یلیخ اراس... یاهمشچ -
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! یدید شیگدنز مجنپ ههد وت ور اراس یاهمشچ راگنا شینیبب نا

ما هنیس هک داتفا یشپت نانچ هب مبلق هظحل کی رد دوب هدش کشخ مناهد

یارب یتخس ارهب منابز دش نییاپ باالو حوضو ژنهب یسکا دوبمک روز زا

مداد ناکت مدرک سح هک یزیچ ندیمهف

؟؟ بخ -

سح درواین ارباال شرس دز هیکت وناز هب هتشاذگ یناشیپ یور ار شتسد

یم غادرت هظحل وره یمدنز نوریب ترارح نم لثم شندب زا مدرک یم

دوش

ماباب یگدنز ندز شیتآ یارب وش هنیک رهز هرابود ات...ات دوب هتشگرب دیعس -

... مردام هن هتبلا .. شسومان یور نتشاذگ تسد اب منوا ... هزیرب

متسناوت یمن ار میاه مشچ دوب ندش درخ ردحلا میاه نادند دش لفق مکف

مکف راشف زا مرادرب دوب هدش دوبک و مدید یم ار شخر مین هک یتروص زا

هب یراشف میاه مشچ نتسب اب مدرک تشم ار مناتسد دیشکم ریت مه مندرگ

ار دوب شندز ادص ونآ متسناوت یم رضاح ردحلا هک یراک اهنت مدروآ مکلپ

مداد ماجنا

؟ ناماس -
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ناهگان اما درک شندب نداد ناکت هب عورش هتفر شیاهوم گنج هب شیاهتسد

یم هدبرع هداتفا راوید یاه  کیمارس ناج هب تشم دشاب هدنک شیاج زا

دیشک

هب شمدیشک بقع هدرک ریسا ار شیاهوزاب تشپ زا یتخس وهب هدز کوش

دراد باالیی یندب ناوت دوب هداد ناشن بقال وا دنزب مسپ ات دیخرچ متمس

اب مه متساوخ یم رگا هک مدرک یم ار شتاعارم دیابن مراد شهگن هکنیا یارب

مناوتب دوب لا حم مراد هکاالن حیلا

دروخ راوید هب مکحم هک مدیبوک شا هنیس ارهب متسد ود ره متردق مامت اب

مدیرغ شا هنیس یور میاه تسد ندرک تفچ اب

! قمحا هسرتیم اراس هتچ...؟؟ ... هنووید مورآ -

توکس #دس_

۳۹۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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ردحیلا داد مله بقع هب دوب نتخوس ردحلا مه شهاگن تفرگ ینازرل مد

تفگ دش یم راوآ نیمز یور هک

... هدرک تشحو ... هدیسرت بقال اراس -

تسد کی اب یمندمآ نوریب وا زا ییادص اما دروخ یم ناکت شیاه هناش

گنچ شناتسد هرابود هظحل دنچ زا دعب دوب هدناشوپ ار شیاه مشچ

تشاد هگن نییاپ ار شرس شناتسد ندرک تشم دشاب شیاهوم

ار شنایب تردق هک تسا هتخادنا حلا نیا ارهب وا یزیچ هچ هکنیا روصت

مورب اراس قاتا تمس هب دوب نکمم هظحل ره دوب مندرک ناریو ردحلا درادن

دنزب فرح منک شروبجم ات

دیاب متسشن شیورب ور اراس رس یور مندشن بارخ یارب شندرک مامت یارب

! میدوب هدمآ شیپ اجنیا حاالهکات درک یم تحار ار نامیودره

... ناماس -

لثم دوب هتفرگ نوخ شنامشچ درک مهاگن دوب میادص رد یگراچیب ردقچ

دیزرل یم شیادص دوب هداتفا سفن سفن هب نم
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رید یلیخ ... هتشگرب ارچ دیعس ... دیمهف رید یلیخ ... دیمهف رید ... نوجاقآ -

درک... هدافتسا اراس ییاهنت زا یتقو ... تفر ناساس یتقو درک... رواب وماباب

...هب وشوربآ .... وشیگدنز ور... اراس یتقو درک... هدافتسا شیربخ یب زا

درک... هجنکش ومرهاوخ ... نوا ... دیشک شیتآ

ندز دایرف هب درک عورش ناهگان راب نیا اما دش تکاس یا هظحل

... یآآآ ... یآآآآ -

تساوخیم ملد ردقچ دزیم تشم نیمز وهب دیشک یم دایرف شناوت مامت اب

دادیم هتکس ار اراس نامیودره یادص یلو منک شا یهارمه متسناوت یم

متساوخرب اج زا یتخس اههب هدروخ کتک لثم

.. متفر اراس قاتا تمس هب ناروخولت ولت

مدز.. یم فرح ابوا دیاب

.. مدینش یم شدوخ زا دیاب

.. هداتفا شیارب یقافتا هچ تفگیم دیاب

.. مدیمهف یمن ار حملا مدوب کوش رد

طقف حاالمه دیاش دنک ادج نم ارزا اتوا دنک یم ار شش تال مامت ناماس

!؟ مریگب هلصاف وا زا نم دهاوخ یم

مامت مدوبن دنب اپ یور هک ردحیلا دوب هدش عطق ناماس یاه هدبرع یادص

دوب هدش زیگنا مَهو هناخ توکس دوبن اراس اما مدرک وور ریز ار هناخ
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؟ مدوب هدیمهفن هک دوب هتفر روطچ

یور متشگرب هناخزپشآ هب یمندمآ هکباال یسفن و نیگنس ی هنیس اب

خیم شهاگن دیشک یم راگیس هک ،ردحیلا دوب هتسشن زیم تشپ یلدنص

دوب شیوربور زا یا هطقن

مدیسرپ دش جراخ ما هرجنح زا روز هب هک ییادص اب

؟ تساجک اراس -

تفگ حلا نامه رد

تسین -

مدز دایرف هدیبوک زیم یور مکحم

؟ تساجک متفگ ... تسین منودیم -

! هشاب رود وت زا هک ییاج -

ار.. مسومان ار.. وا فیثک ی هبرح نیا اب تشادن قح مدوب هتفرگ شتآ

دنک رود نم ار...زا ممرحم

لا چخی هب هدیشک شنوریب زیم تشپ زا مدیبسچ ار شا هقی هتفر ولج

دش درخ نیمز یور یدب یادص اب هداتفا نآ یور نادلگ هک شمدیبوک

دروخن ناکت اما دنک مراهم تسناوتیم
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نم ! دوجو یب هخآ ؟ هشاب رود نم زا هک ییاج یداتسرف یدرک طلغ -وت

اجک ؟زا یدرک شرود نم زا یفیثک ی هلیح نیچمه هکاب ییوت ای مرتدب

ااا؟ ؟هـــــ وتنجل ناتساد نیا یدروآ

شتسد رد هجوت یب ار شنشور راگیس تسشن مشخ هب ناهگان شمارآ هاگن

دیرغ هدش مکحم مچم یور شناتسد درک هلا چم

ــــم!؟ تفگ غورد یدرک رکف -

دیشک دایرف هداد ملوه بقع هب مکحم

یدرک رکف نکـــم؟ شرود تزا یا هگید روط منوتیمن یدرک رکف قمحا یوت -

ــت؟هک تنیبن سکچیه هگید هک منک قالتب گنس یروج هراد یراک مارب

ـــم؟ شکب هوگ هب وسومان ! ومرهاوخ یگدنز شرطاخ هب مایم

مدش ترپ بقع هب یمدق هدیبوک هناشما هب مکحم تسد اب

یااآ ... یآآآ ... تفاثک روعشیب ... تریغ یب ...!! قمحا هدب ومباوج -

ار شناتسد دیسر دایرف هب هرابود ات دیبوک متروص یوت ار تاملک یکی یکی

مدوب ینابصع وا رگا مدیبسچ ار شا هقی هرابود رایتخا یب دیبوک زیم هب ور

متشادن یتسرد حلا مه نم
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! یتنعل منزب فرح شدوخ اب دیاب ؟ شمنیبب دیاب شیداتسرف اجک -

تسب ار شنامشچ

سکچیه اب عوضوم نیا هرابرد هنوتیمن ... هنزب فرح تاهاب هنوتیمن اراس -

! مگب تهب نم تساوخ هک هنزب فرح داوخ یمن ... هنزب فرح

مدز دایرف

... یضوع هگیم غورد ... درمان یگیم غورد -

دوب هتخادنا قرب شزمرق نامشچ رد کشا من درک زاب ار شیاهمشچ

مدوب یضوع و درمان شاک دوب... غورد شمه شاک دوب... غورد شاک -

توکس #دس_

۳۹۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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دروخ رس نیمز یور

مدش راوآ شیور هب ور متشاد هگن ار مشعترم ندب تنیباک هب هیکت اب

دوب نییاپ شنازرل یادص نت تشاذگ شیاه مشچ یور ار شناتسد فک

اب هتسنوتن یتح ... هنزب فرح شا هرابرد سکچیه ...اب هنوتیمن اراس -

... هنزب فرح مکشزپناور

هتفر شدوخ حاالهک مسرپب تحار ار ملا وس ات شمنیبن ات متسب ار منامشچ

متفرگیم وا ارزا مباوج دیاب دوب هدرک رارف سرت زا مه زاب لصا ورد دوب

؟ دموا اراس رس هچبالیی... -

شباوج هکاب متشاد دوخ لر تنک رد یعس مدرک سبح هنیس اررد مسفن

... مشاپن مه ...زا موشن رجفنم دشاب هک هچره

؟ درک یم هیرگ مدینش یم ار شیادص طقف شمدیدیمن

دنکیم ندز فرح هب عورش کوش کی اب راب ره ارچ
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... ندوب رفن -ود

ای دایرف اب مدوخ شفرح نایاپ زا لبق هکات دش تشم متسد هدرک لفق مکف

! منکن شا هفخ تشم

... خآآآ هک... هدوب دیعس هشقن یلو -

شا هنیس یور ار شتسد دیشک زارد نیمز یور مدرک زاب ار میاهمشچ

اجک وت منزب دایرف هداتفا شناج هب دگل و تشم اب تساوخ یم ملد تشاذگ

؟ یدوب

... خآآآ ... هریگب ملیف ...و ندب شرازآ -

دوب شیولهپ هب شتسد دشیم نییاپ باالو یتخس هب شا هنیس

شارب یکی مزور نومه درک... دیدهت ومردپ ملیفاه ... نوا اب راب نیدنچ -

... یاراس لا بند هرب .. ماباب ...ات هداد سردآ و هداتسرف

درکیم مارآ ار شناور ادص یب دش هتسب شیاهمشچ هدیزرل شیاه هناش

کمک متفر شتمس هب هتخیر بآ یناویل مداتسیا یتخس هب مدوخ دب ابحلا

یتقو دوب سیخ ششوگ ات مشچ هشوگ زا شتروص فرط ود دزیخرب مدرک

هدش درخ نادلگ زا یگرزب ی هشیش هکت دوب ینوخ تشپ زا شیولهپ تسشن
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دوب هتفر ورف شیولهپ رد

... تولهپ -

هنک... یم مک ومدرد ... هشاب راذب ... نزن تسد ... مدیمهف -

هدنامرد تروص ندرک ناهنپ یارب ار شرگید مین و دروخ ار شبآ زا یمین

منزب شیولهپ هب تسد دادن هزاجا تخیر شتروص یور شا

ناروف شفرح فرح زا هک یشتآ اردز شفرح یتخس هب شروز مامت اب

تسشن یم مناج هب درکیم

هشب هنک...ات تیثح یب ور... اراس ور... اراس ... تساوخیم تفاثک نوا -

... هشاب روبجم و هنک رود شزا ومرهاوخ هنوتن مردپ ...ات داوخیم هک ینوا

...زا منزب دایرف شرس تساوخ یم ملد دیشکیم ریت میاهنادند مدرشف کلپ

دناوتب درک یم کمک راگنا اما دش یم مهرد شتروص ندز فرح ماگنه درد

دنک هلعشرو ار هدرک نشور نم رد هک یشتآ رت تحار دنزب فرح رت تحار

رطاخب ... مرهاوخ رطاخب ..هن تشاذن ... یناور نوا لا... غشآ نوا یلو... -

... نوشاتود ..اما دیعس رطاخب ... شدوخ

داد همادا دراد شهگن تسناوتیمن هک شیادص یاب هیرگ نایم رابنیا

درب دوبک ندب و نت ...اب ومرهاوخ ... ماباب ...هک نداد شرازآ دقنا نوشاتود -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ـ... تسرامیب

و...!! ـــــــــــــ ش هفخ -

مدیبوک شسیخ تروص هب مشخ وزا هدارا یب هک یمکحم برض زا متسد

تخوسیم

هب راب نیدنچ هتسشن حتلا نامه رد مکحم مدیبسچ ار شا هقی تسد ود اب

درد زا شتروص راب ره دوش تکاس ات مدیشکیم دایرف شمدیبوک لا چخی

دشن تکاس یلو تفگ مه یدردرپ خآ رخآ ی هعفد دزن مسپ اما دش عمج

هک درک یم شتکاس یهاگ رهزا درد دزیم فرح نانز سفن و هکت هکت

دشیم هدرشف مهب شیاهبل

ناهنپ هدا... *** رح نوا تسد ...زا ماباب تساوخ هب مرهاوخ سهلا... دنچ -

یم رکف ... هتسنود یمن مه... ور شلیلد اهنت مراچیب رهاوخ یلو هدش...

هتساوخ هک هنوشندشن شخپ ملیفاهو... نوا رطاخ ...هب ماباب ... هدرک

یلو هنک... ... شادیپ هنوتن نوا هنک...ات ضوع وشمسا ...هک هشب ناهنپ

هتسرفب و دیعس ...ات هدرک ربص ... منوجاقآ هب شلوق رطاخ هب لیاوا ... ماباب

غورد ... نوجاقآ ...اما هدرگرب هنوتن ات ننک تیاکش شزا دعب ...ات رونوا هورب

تساوخیم ... طقف هرب... هتسرفب و دیعس تساوخ یمن الً صا ... هتفگ

مرهاوخ هنک...زا ادیپ شگرم زا لبق ونز نوا هنوتن ات هنک شلطعم و دیعس

مه اباب درک لطعم مه وماباب سلا... ود زا رتشیب نوجاقآ درک... هدافتسا
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هیچ... لا بند هک هونش یم یضوع دیعس دوخ ...زا ماباب یتقو ور...ات اراس

...هک هدرک دیدهت ...و هتشگرب هدادن ونز... نوا سردآ ... نوجاقآ ... نوچ هک

شرس هتساوخ یم طقف هدوبن مهم نوجاقآ یارب یلو ... شقشع غارس دایم

ترتخد نک...ای ادیپ و نز نوا سردآ درک...ای دیدهت وماباب ... هشاب مرگ

نم.. نز هشیم

توکس #دس_

۳۹۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هب نز نوا هک یگدنز هشب متفر تسد زا یگدنز ناربج ...ات تلا وما همه -اب

ینابرق اراس ... هدروخ بکر نیهاش زا هتسنودیمن یتح قمحا ... هدیشک هوگ

...ات هشب روبجم ... ماباب تساوخ یم دیعس دش... منوجاقآ یمیدق قشع

.. خااآ ... شدرد ...ات هزوسب ... ماباب ...ات هشب شنز روز... هب اراس

شندروخ مخز زا هک شندب شزرل و تفر یم لیلحت هظحل ره شیادص

دش یم رتشیب دوب هدش عورش

... ناماس -
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رگا مونشب متساوخ یمن رگید مدز شیادص هک مدوب هتفرگ ار شیوزاب

اراب دوب هدروآ راشف وا هب سهلا دنچ نیا هک ییاهدرد مامت مدرک یم توکس

نآ تخیر یم مه نم ناج وهب درک یم خیلا شناوتان و ناج مک ِندز فرح

مدیمهف یمن نآ زا یزیچ هدش رت هناوید و جیگ طقف هک یروط مه

! هدش رپ تساه  تدم شتیفرظ راگنا درکن شمامت اما

شلا ۱۶س طقف نوا دنوسرت ور... اراس ماباب ... ینودب دیاب ... مگب رازب -

...ات شدنوسرت هنک... شرود نوا زا هدش یروج ره ...ات شدنوسرت دوب...

و شنوسرتب شوربآ اه...و ملیف نوا روز ...هب هنوتن ... دیعس ات هدرگنرب

داد حیجرت ... هشب هابت مه اب نوممه یگدنز و هشب شنز هنک... شروبجم

نوجاقآ ... نوچ هشب دوبان شیگدنز ی همه ...ات هشاب نوهنپ سلا دنچ

... ماباب داد هزاجا یتح ... یتح هدب...هن دیعس هب ونز نوا ...هن دشن رضاح

هنک تیاکش دیعس زا

دیدنخ کانزوس دوب هداتفا شنت و ناج هب هک یدرد نایم

راب نیرخآ ..! نیا یدش هک یدروخ ونم کمن نون ...وت منکیمن حالتل هتفگ -

رس هب دیعس هک... بالیی همه نوا زا دعب وت... هن همرسپ دیعس ... هتفگ یتح

... ماباب درک... هتکس ماباب ربص... همه نوا زا دعب ... دروآ شیگدنز

شیاه هناش دنزب مه فرح یتح تسناوتن رگید داتفا یدب شزرل هب شندب

دوب سیخ شتروص دروخ یم ناکت

یارب دیاب منک شدنلب ات متفرگ ار شلغب ریز هتخادنا ما هناش یور ار شتسد
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یمن سنا رواژ هب رگا مدرک یم یراک شا یزیرنوخ زا یریگولج و مخز نتسب

!؟ مدو ایخــ دوب وا یدعب ینابرق دوبن مولعم شمدناسر

**********

اراس) )

اب لوا زور لثم تسرد مدرک زاب ردار طایتحا اب هدناخرچ لفق اررد دیلک

یدورو رد ندوب زاب یتقو دش درگ میاهمشچ مدرک اهاردر هلپ هرهلد و سرت

؟ دنا لخاد زونه دنا؟ هتفرن زونه ینعی مدید ار

مدرگرب هناخ هب تحار یخلا اب مناوتیم و دنامب وا دراذگ یمن تفگن ناماس

؟ دوریم شدوخ دننزب هک فرح تفگن ؟

شیاهر زاب همین هدش دراو هداد له ردار هناخ رد اضرریما ندوب سرت اب

هرابود دندوب هناخ رد زونه رگا ات منکن داجیا ییادص رسو مدرک یعس مدرک

ما هناخ یاجک چیه زا ییادص چیه دوبن ییاریذپ ردسنلا یسک موش جراخ

متفر قاتا تمس هب هناخزپشآ هب یهاگن مین اب اجنامه زا دیسر یمن شوگ هب

دوب زاب مه قاتا برد
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کیدزن نم هب زگره رگید االً متحا هک دوب ییاضرریما لوغشم منهذ مامت

! تفرگ دهاوخ ار منماد شمشخ دوش کیدزن مه رگا ای دوش یمن

ییوا دوب هدمآ درد هب ابوا محر یب نایاپ نیا زا مبلق تخوس یم هنیسما

دیاب تفگ یزور هک یدمحم هب کمک یارب شدب ردحلا یتح ما هدیمهف هک

تسا هدش راکب تسد دنکب شیارب یراک

مدید شا ینارون یاهمشچ نآ اب یلع رانک شیپ یتعاس هک ینادنخ دمحم

مهافتوس یارب یهاوخ ترذعم و شیاهفرح زا یادج دوبن لوا بش درم نآ

هک دعب هعفد درک تساوخرد یتقو دوب مرش رپ مه شهاگن لوا بش

دیاش هدز فرح ایرث اتاب مشاب ابوا امتح دوریم ناشندید هب اضرریما

بش هاگن زا رتدب نم هب اضرریما هاگن حاال تسنادیمن منک شا یضار مناوتب

! تسوا لوا

گنیپود یارب هدرک ضوع ار میاه  سابل دشیمن مارآ هدش نیگنس هنیسما

متفر هناخزپشآ هب یاچ

منک هیرگ ای منازوسب لد مدوخ حلا هب هدرک زک یا هشوگ تساوخ یمن ملد

لوا نامه زا هکنیا اب متشاد یعس یلو درکیم ما هفخ تشاد ضغب هکنآ اب

منکشن ات مراد هگن ار مدوخ روز هب دوش یم هچ متسنادیم مه

مدز غیج رایتخا یب ناهگان

شهگن و یتسنودیم یتقو ــش! یتسکش یتقو ینک هیرگ یرادن قح -

.. تسین هک کرد ..هب هریم هک منهج !هب یدر مانــ دقنا یتقو ! یتشاد
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و دنت متاکرح مدش هناخزپشآ دراو هدرک کاپ ار ما هدش سیخ تروص

یارب تشادیمنرب تسد هک دوب یضغب راهم یارب مقیمع یاهسفن دوب یبصع

زا رارف یارب هک یدیدج درد یارب دوب هتسشن ما هنیس هب هک یا هزات زوس

ما! هتخادنا رگید درم کی و مدوخ ناج هب هتساوخان سرت

؟ دشیمن مامت ارچ ؟ روطچ ناماس ؟ دوبن یفاک ناساس ؟ دوبن سب مردپ

اتاب مدرک ار تالمش مامت درکیم ینیگنس ما هنیس یور شمغ هکنآ اب هناقمحا

هناخ رد هک ییاهزور هب مدرگرب شندوبن نامز هب هام دنچ نیا نتفرگ هدیدن

یکدزد دنکیم هچ و هتسشن اجک منادب هکنیا یاوه هب مهاگن و مدوب اهنت ما

... دیخرچ یمن

توکس #دس_

۴۰۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مکحم نساب واب مدروخ زیل هک مدوب هدرکن روبع لماک لا چخی رانک زا زونه

دش شخپ متکاس و خیلا هناخ رد درد زا مغیج یادص مدمآ نیمز یور

دیشک ریت هدیسر مرمک هرهم ات درد هک مزیخرب ات مدرک مرها ار مناتسد
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هب هرابود دوب هناهب لا بند هک یکشا درد زا تخوسیم مه متسد فک

زیم هک متشاذگ زیم یور ار متسد مداتسیا یتخس هب تسشن میاهمشچ

دش ینوخ

اما مدوب هدیرب ار متسد متفرگ متروص یوربور ار میاهتسد مدناخرچ مشچ

هاگن قیقد ار هناخزپشآ رود ات رود دشاب ینوخ زیم هک دایز و دعب ردقنیا هن

مدرک

کشخ هک ینوخ هکل یاج و دوب هدش درخ نیمز یور لا چخی یور نادلگ

دشیم هدید لا چخی ورد نیمز و زیم یور دوب هدش

داتفا درد و شزوس هب ماپ فک دشو دنلب مخآ هک مدش هدنک میاج زا نآ کی

... ییآآآ -

اراب دوب هتفر ورف ماپ فک هک یگرزب ی هشیش هکت شمتفرگ ابهآونهلاباال

مه یور واپ تسد فک لا، متسد نتشاذگ اب مدیشک نوریب کاندرد یشزوس

یشوگ زا هدافتسا یارب یدازآ تسد مه دیایب دنب ود ره نوخ مه ات متشاذگ

مشاب هتشاد

دنا هداتفا مه ناج هب رگم دنا؟ هدرک هچ تسا هداتفا یقافتا هچ ممهفب دیاب

ناش مادک الً صا تسا هتخیر مه هب هناخزپشآ و دنا هدش یمخز هک

؟ تسا هدش یمخز

اضرریما اب نتفرگ سامت تارج دادن باوج متفرگ ار ناماس هرامش ردقچره

ناساس اب نتفرگ سامت هب یضار ار مدوخ ندنک ناج رازه اب متشادن ار
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داد باوج هک دیسرن مود گنز هب مدرک

؟ اراس مناج -

نحل نیا اما دریگب ار حملا تینابصع وایاب دهدن ار مباوج ای مدرک یم رکف

تبحص هب قاتشم ینعی داد باوج ار سامت هک یتعرس نآ هب مه نآ نابرهم

تسا هدوب نم اب ندرک

-سالم..

یتخس هب نتخیرگ و شفرح هب ندادن شوگ یارب یگدنمرش روز زا میادص

یمدش هدینش

؟ هتفرگ تادص ؟ارچ هبوخ ...حتلا یجبآ -سالم

ما هدرزآ ار همه ردقچ تسشن میولگ هب ضغب هدیزرل شیادص تبحم زا ملد

و!؟ ؟لاـــــ هدش یزیچ اراس؟ -لاـــو...

متفگ هدیسرت و نازرل یادص اب

! هدش یمخز نوشیکی هدش... نوشاوعد ... شاداد -

یچ؟کـــی؟ -

دش ناور مکشا
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ـ بیم هنوخ مدموا ...امااالنهک ننزب فرح دوب رارق ... ناماس و اضرریما -

یـ....

ــــه! بوخ نوشتفج حلا شابن نارگن -

؟ تسنادیم اجک زا وا دوب ریحت زا متوکس

؟ یبوخ ؟ اراس -

؟ ینودیم اجک -بـ..هلب...زا

شتدروآ اضرریما هدش یمخز ناماس هتسکش نودلگ ... سرتن هدشن یزیچ -

ناتسرامیب

-چـــی؟

زا لا متسد ندرک ادج مه ارزا میاپ و تسد و مدش هدنک اج زا نامزمه

دش دنلب میادص هک درک داجیا میارب یدب شزوس هدش هدنک متسوپ

... سسس -یآ...

اراس؟ دش؟ یچ -

نا؟ ــــ تسرامیب مودک ؟ هبوخ شلا -االنح

!(...) ناتسرامیب سنا رواژ -

اجنوا مایم نماالن -

مه هیخب ات دنچ ندروآرد ور هشیش ... هبوخ شلا ح مگیم یآ؟... یم اجک -

! شمربیم هشب مومت شمرس هدروخ

؟ هشب تحار ملا یخ شمنیبب مایب ادخ وروت -
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تفگ یچن

تمنیبب متفرن ات ایب دوز هشاب ! ومدآ نینکیم -کالهف

دمآ شک میاه بل

متفا یم االنهار هشاب -

ندرک اهر اب هدرک یچیپدناب یرسرس ار میاپ و تسد تعرس واب یتخس هب

مدش جراخ هناخ زا تعرس هب حلا نامه اب هناخزپشآ

هب ناهگان موش ناتسرامیب سنا رواژ شخب طایح دراو متساوخ یم یتقو

روضح اما متشادن اجنیا هب یبوخ سح مه زونه هکنآ اب مداتفا اضرریما دای

بقع عیرس منک؟ هچ دشاب اجنیا زونه رگا مدرکن ار شرکف رتدوز ارچ ؟؟ وا

مدروخ یسک هب مکحم هک مدرک درگ

... دیشخبب ن... ــــــ یه -

! هرونوا یدورو یریم اجک -سالم.

دنک هارمه دوخ اب هتفرگ ار متسد دز دنخبل مدرک شهاگن هریخ طقف هدیسرت

؟ هدش یچ تتسد -هع!

! تسین قیمع دیرب هشیش نومه زا یچیه -

ریگرد ... یسرتیم هنوخ یرب تفگ دوب وت نارگن مناماس میرب ایب هبوخ -

! یدز گنز تدوخ هک مریگب سامت تفر مدای مدش
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نا؟ ـــ ساس -

دوب یخلا یب وا یلو دیزرل یم میادص

مو؟ -هــــ

یم مه دیاش سرت زا دیاش مدرک شیادص ارچ متسناد یمن مه مدوخ

مدیسرپ اما تسا هنوگچ شلا ح ممهفب ملا وس اب متساوخ

؟ هبوخ اعقاو ... شلا -ح

دیدنخ

دوز مدعب ؟ هگید هشب تحار تلا یخ مدب تنوشن میریم میراد هبوخ هرآ -

! میرب

داتسیا هدش هجوتم دوب هتفرگ ار متسد نوچ هک دز مکشخ میاج رد نآ کی

تفگ مخا اب

هگید -ایب

؟ میرب یاوخیم اجک ؟ اجک -

مه دیاش یدج دوب هدش ضوع شنحل دیشک ار متسد هرابود تفرگ هاگن

! یکاش

! مینک یم رکف دعب شدعب یارب ناماس شیپ میرب -عفالً

دوب هتسشن تخت یور ام هب تشپ درک متکاس ناماس ندید نامز ات شباوج

یم رکشت یمدز نزوس یاج یور بسچ هدروآرد ار مرس هک یراتسرپ وزا

داد ناکت ناساس یارب یرس دش در نامرانک زا هک راتسرپ درک
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یکاش ار ناساس دیرپ نییاپ تخت زا باتش اب ناهگان هک ناماس یاپ یادص

درک

ـــه؟ تچ -

دروآ رت نییاپ ار شیادص

اه؟ هدروخ هیخب تولهپ یدرک هراپ راسفا -

تفگ صرح اب دیشوپ یم شفک هکیلا ردح هدش مخ دنک شهاگن هکنآ نودب

وهی میدوب یشوگرخ باوخ وت هک میدرک یم هراپ یتقو نوا دیاب وراسفا -

... تشاذگ تسد یمورح

۴۰۰_ تراپ _ همادا #

ماگنه متسناد یم دنام هفصن شفرح نامتمس هب شندیخرچ و نداتسیا اب

قافتا دوب هدشن یبوخ یاهزیچ نتفگ هب روبجم اضرریما اب ندرک تبحص

چیه دوب هدش یروآدای شیارب هک یثداوح و دوب هدز فرح نآ زا هک ییاه

دوب هدرک لمحت هک یراشف تساوخ یم هک حاالمه دوبن تحار شیارب مادک

شا عنام نم روضح دنک خیلا یمک ار شدوخ ات دنک میسقت شردارب اراب

دش
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توکس #دس_

۴۰۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

؟ ینک یم راکیچ اجنیا -وت

درک مریز هب رس اروف شراکبلط و ینابصع یادص

! شردار بـــ تدایع هدموا -

دوب لا یخیب ناساس نوا سکع هب

!! یتفرگ ندرگ ونوا راک تیلوئسم هشاب یچره -

ارف یزور نینچ متسناد یم ادتبا زا هکنیا دوجو هکاب دوب نم هب شا هنعط

منزب فرح اضرریما اب مدوخ مدشن رضاح دسر یم

دیاب زورما هک دناسرب ار ناساس ماغیپ ات دمآ هناخما هب ناماس هک دوز حبص

رارق رگا ات میوگب وا ارهب تسه هچره و مروآ رد یفیلکت ارزابال اضرریما

هارمه ار رگید رفن کی یگدنز لقادح منکن مادقا تیاکش یارب مه زاب تسا
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درادیمن رب تسد ناساس متسنادیم مرادن هگن اوه یور قلعم مدوخ اب

نامیرود و تسا هداتسیا ردپ هاگیاج رد هک یا هدیسر هار زا هزات ردارب نیا

ماجنا دهاوخ یم هک یراک ات مربب باسح وا زا رتشیب هاگآدوخان هدش ثعاب

دنک یمن میاهر مهدن

زا هدش نازیوآ ناماس ندرگ هب یتقو متشاد حیلا هچ دنادیم ادخ

مدرک هدافتسا دنتساوخ هک یراک زا ندرک رارف یارب مردارب تاساسحا

جراخ هناخ زا توکس رد کانتشحو یسرت اب ناشندز فرح عورش ماگنه

مدیدن هتسشن رد هب تشپ اضرریما هک بوخ هچ مدش

زا هک ار صیخرت ذغاک دیشک یم نوریب تمس ارهب متسد هک ردحیلا ناماس

دنابسچ ناساس هنیس هب دوب هتشادرب تخت یور

مداد حیضوت شرابرد نکن عورش هرابود -

یب ناساس مدیشک یم دوخ هارمه تفر جورخ تمس هب سنلا هب ندیسر اب

ابوا مه ناماس تسا رارق دنکن مدیسرت شتوکس زا دمآ نامرس تشپ فرح

دوش هارمه

درک فقوتم ار ناماس شیادص میدیسر هطوحم هب هکینامز
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ویچ همه یدز تراک اب یتقو هروخیم یدرد هچ هب تحیضوت -

!؟ یدرک نوغاد

تفگ یصرح دیخرچ ناساس تمس هب تدش هب

؟ مدرک یم راکیچ -

درک هراشا شدوخ هب

مداتفا یزور هچ هب شنتفگ یارب نیبب بوخ و؟ نمـــــ نیبب -

تفگ مارآرت هدز هراشا نم هب رس اب

تسنوت یم ال ؟صا دموا یم شزور هب هچ تفگیم شدوخ هگا یدرک رکف -

!؟ هگب

رطاخ هب متفرگ هلصاف ناشیود ره زا یمدق هدیشک نوریب ار متسد بذعم

یم خر متسناد یم لوا زا هک یزیچ رطاخ هب دندوب هداتفا مه ناج هب نم

نادجو باذع و مرش ، سرت مدرک رارف اما مریذپب ار شتیلوئسم دیاب و دهد

متشادن ار شتعاجش ، متسناوتن ، دادن هزاجا

یارب !! شدعب یارب درک یم شکمک یلو تسنوت یمن دیاش ناج قمحا هن -

نیا !! هنکب وراک نیا شدوخ دوب المز هار نیا  همادا یارب ندرک تیاکش

هرب... نیب زا مک مک هشوت هک۷سهلا یسرت و توکس نیا دیاب هنوا یگدنز
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دیبوک ناماس یوزاب هب یا هبرض هتفر ولج

زاحاالهب هک ولج یتفیب تدوخ هک هن ینک شدعاقتم یرب دش رارق مه -وت

هنوتیب ات مدرک هک یش تال همه رثا !؟هک یریگب شارب ور اهر یاج وت دعب

!! ینک دوبان مه ور هنزب فرح و هشاب اهنت شاهاب

درک هراشا مروضح هب وربا و مشچ واب درک شیادص هنوگ خیبوت ناماس

اما...

! ناساس -

هراپ هکیت ومدوخ مراد یچ هساو همهفب راذب ؟ مگیم غورد هگم ــه؟ یچ -

هنوتیم شدوخ طقف همهفب راذب ! هشدوخ رطاخ هب همهفب رازب ــم؟ نک یم

؟ هنودیم ویچ همه ابیرقت هگید حاالهک هنک کمک شدوخ هب

ناکم کی رد نامندوب رطاخ هب هکنیا اب تشادرب متمس هب یمدق باتش اب

اب اما دوب نییاپ ناشیادص و دندرک راتفر طاتحم ادتبا زا ود ره یمومع

نامهاگن سکره دسرن نم دشاتهب شهار دس هک یناماس و ناساس تکرح

میتسین زیمآ تملا سم ییوگ و تفگ ردحلا دیمهف یم درکیم

! ناساس -

ــش؟ مروخب ماوخ یم هگم رانک ورب -

اما دوب هدش هدنک شیاج زا مردارب یدنت زا مبلق دیشک بقع یمک ناماس

دوب ابوا قح

داتسیا میور هبور
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ـه؟ حیلا هچ وت اضرریما ینودیم ال صا -وت

هچ ابوا متسناد یم مدوخ تسشن میولگ هب گرزب یضغب شمان ندینش زا

یفیلکت ردبال نآ زا لبق اهتدم و هدرک دوبان هرذ هرذ ار وا نم ما هدرک

ییاهنت رد ییاج یش تمال یحور و مسج ًاب اال متحا وحاال مدرک شیاهر

دنک! یم رس

؟ ناساس -

فرـــت؟ و دنوسر ور وت یزور و حلا هچ اب یتفگ ؟ یتفگ شهب هیچ؟ -اه؟

ـــد؟ موا نوا رس هچبالیی شتوکس نیا اب یتفگ

تشم روز زا هک یناتسد ماو هدیسرت و نارگن تروص هب هاگن اب ناماس

مرادمن و هدنمرش هاگن و دوب هدش دیفس مدروآ یم اهنآ هب هک یراشف و ندرک

مدنابسچ شدوخ هب ولهپ زا تخادنا ما هناش رود تسد دمآ ولج یمدق

تفگ هتفرگ ار متسد

ــت؟ ساراس ریصقت انیا هگم -

داد فارطا ارهب شهاگن هدرب بیج هب تسد کالهف ناساس

یلو تسین نوا ریصقت هک همولعم !؟... یگیم یچ وت مگیم یچ نم اباب -یا

اینـــه؟ مگیم یچ نیدیمهف ...! هنوا هکاب شتیلوئسم
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تفگ هدز ناماس رمک تشپ هب یتسد هناراکبلط ینحل اب

منک یرتسب و نوتیکی مدشن روبجم هرابود ات نیتفیب هار -

۴۰۱_ تراپ _ همادا #

رانک طایتحا اب نیشام ات تسا بوخ شلا ح تفگیم ناماس رهاظ هکنآ اب

یم ناماس هک یماگنه دوب وا هب شساوح مامت تشاد یم رب مدق ناماس

یب رطاخ هب هک درک شدیدهت هدز رغ شناج هب یلک مه دوش راوس تساوخ

اجنیا هب شراک هداس ندز فرح کی هکاب دریگ یم ار شلا ح شا یهجوت

تسا هدیشک

تسا رتهب هک تفگ و دادن وا هب ندش هدایپ هزاجا میدیسر هک ما هناخ هب

درب شنامتراپآ هب دوخ اراب ناماس و منک رکف بوخ ات مشاب اهنت یمک نم

*********

توکس #دس_
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۴۰۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

( اضر ریما )

مدشیم رود شا هناخ زا ردقچ ره ارچ متشگرب ارچ متسناد یمن مه مدوخ

ارچ متسناد یمن و متساوخ یم هک یزیچ مامت مدش یم رت غاد رتو یبصع

دوب اراس ندید

مناد یم حاالهک منادب متساوخ یم شمنیبب کیدزن هلصاف زا متساوخیم

نارگن هشیمه یابیز یاهمشچ نآ رد یرگید سح هچ دراد یگنر هچ شهاگن

!؟ تسا

هنیس هسفق رد هک یمیظع درد زج هب داتفا زور و حلا نآ هب ناماس یتقو

یگنس تساوخ یم ملد متشاد هک یکانتشحو درد رس ، مدرک یم سح ما

مراد شرب هار رس زا دایرف اب دوب هتسب ار مسفن هار هک

مه ناماس ندرکن وهل مباصعا لر تنک و منک هچ حملا نیا اب متسناد یمن

! دوب یراوشد راک میارب

هداتفا مدوخ ناج هب هک یتدم مامت مدرکیم رکف هک دوبن یزیچ میاه هدینش

اب هدروخ مه هب یدزمان ندینش راظتنا مدوب اراس ندرک زاب نابز رظتنم
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متشاد ار شدعب الت کشم اب یتسردان یتسود یتح ای هناوید یصخش

یگف کال جوا رد یتح اهر... ی هرابرد ناساس اب شراتفر رطاخ هب ًاصوصخم

ار مدوخ ات مدوب هدیشیدنا شا یناوجون رد ناربج لباقریغ یهابتشا هب

یقافتا ره !هب تسا هانگیب شهارمه هشیمه سرت نیا رد وا هک منک یضار

! دشاب هابتشا متشاد دیما و هدرک رکف

متسناوت ات مدوب هدیشک شتآ ارهب مندب لولس لولس اهراب تدم نیا رد

هک ینامز ات منک یهجوت یب شلکشم و سرت هب هک منک یضار ار مدوخ

منک وا هب مدوخ نداد ناشن فرص ار منامز و دیایب فرح هب شدوخ

رد هک دوبن مضه لباق میارب مداتفین یبیسآ نینچ رکف هب یا هرذ یتح اما

هب هک دشاب بالیی رطاخب سرت ونآ دشاب هدش وربور یزیچ نینچ اب نس نآ

شراتفر رد لوا یاهزور هک یگرزب سرت ونآ هدش لزان شرس هب دمع

دشاب نیا شلیلد مدیدیم

تفگن اما هدرک هدافتسا نم وزا هدوب راک لا بند شسرت رطاخ هب دوب هتفگ

ریگرد شدوخ رد یزیچ نینچ اب تدم نیا مامت توکس واب هدیسرت یم ارچ

.. دنزب فرح دشن رضاح مه زاب یلو دوب

ات ینعی درک رارف شدوخ و مدش ور هبور ناماس اب شدوخ یاج هب هکنیا

دبا ات تساوخ یم ارچ؟ ؟!اما تسا هدوبن یضار نم ندش علطم زا مه رخآ

نکمم دنکیم رکف هک مکانسرت درم کی شیارب نم مه زونه ای دنک شناهنپ
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هک...؟ یقافتا نامه اقیقد منک هلمح وا هب تسا

هکنیا درک؟اب رارف هک دراد مدروخرب زا یروصت هچ منادب دهاوخیم ملد

اب مه نآ مسرتیم ییاهنت رد اراس ندید و عوضوم نیا اب مدروخرب زا مدوخ

اراس اب هکنیا لا متحا متشاد دز یم فرح یتقو ناماس هب تبسن هک یسح

تسین یبیجع زیچ مشاب هتشاد ار دروخرب نیرتدب مدوخ دب حلا رطاخ هب

ارچ !اما دوب مه منزب بیسآ وا هب هکنیا لا متحا مدینش یم اراس زا رگا

... مکانرطخ ردقنا ینعی درک؟ رارف نم زا مه زاب شردارب دوجو اب ارچ دنامن

!؟

ما یضار دناوتب ات درک هچره متخیرگ ابیرقت مدرپس ناساس هب هک ار ناماس

واب مدیسر هک هطوحم هب اما دشن قفوم دنک کچ ار مراشف ات منامب دنک

دش ثعاب تسا هتفر اجک ممهفب و دیایب اجنیا هب اراس دیاش هکنیا هب رکف

مزودب مشچ رد هب رظتنم هدش ناهنپ یا هشوگ

هارمه ناساس هکاب مدید ! ناشیرپ و هدیسرت یتروص و یمخز یتسد اب دمآ

.. تفر ناماس ندید هب هدش

هب هک تشاد هچ رتخد نیا مدوب شا هریخ طقف هدش کشخ تدم مامت

ار سح نیا اهراب دنک مارآ ار هتخیر مه هب نم تسناوت یم یتحار نیمه

یتقو تسا کانسرت مه مدوخ یارب راب نیا مشتآ اما مدوب هدرک هبرجت

تسا هدرک نشور اروا شتآ نیا درک تفچ مهب ار میاهنادند شندید



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ات مدنام اج نامه دش دیدپان ناساس رداب تشپ ات مدرک شهاگن ردقنا

دورب هک دراد ار اجک هناخ نآ زج هب مدیمهف یم دیاب ددرگزاب

مه زونه ینعی مدید یم هک یزیچ مهو هساب ره دنتشگرب هک دیشکن یلوط

یمن هک دربب ییاج و دنک هارمه دوخ اب روز ارهب اراس دهاوخ یم ناساس

هک یمهبم یاهفرح زا متسناوت یم شاک دادن هزاجا ناماس اما تساجک مناد

! مروایب رد رس دز ناماس

ناشتمس هب درک تشم ار مناتسد تشادرب شتمس هب ناساس هک یمدق

متسب مشچ مدیشکیم سفن یصرح متشادرب زیخ باتش اب هتفر ولج یمدق

منک مارآ ار مدوخ ات منیبن ات

ای ما هدینش هک ییاهزیچ زا ما ینابصع یزیچ هچ زا متسناد یمن تسرد

هک تسیچ منادیمن هک یسح ای دوش لسوتم روز هب دهاوخ یم هک یناساس

ما هدیسرت ؟ای مهدب شتسد زا ما هدیسرت ؟ تسا هدرک مناهنپ هشوگ نیا

ما هدیسرت مدوخ ؟ایزا دهاوخ یمن هک دننک یراک هب روبجم ار وا شناردارب

؟ دنیبب بیسآ هداد تسد ارزا ملر تنک دوش ثعاب وا هب ما یکیدزن هک

نیشام تمس هب هدیخرچ تعرس هب متفرگ مراکفا زا هک یسرت سح زا

مدش رود اجنآ زا هدش راوس موش نامیشپ هکنآ زا لبق متفر

یم سح هک ییاپ و هدش ژ ادناب تسد اب اراس ریوصت زا دوب رپ منهذ مامت

لیلد منادیم بوخ ار شلیلد حاال هک ینارگن یاهمشچ و دگنل یم مدرک
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یتح هک دوب بیجع ردقنیا ما یکیدزن هب شلمعلا سکع رابره ارچ هکنیا

متفرگیم ار شتسد سرت اب یهاگ

؟؟ دوب هدش یمخز شیاپ و تسد مدز زمرت یور اپ ناهگان نابایخ طسو

دوب... هتفرن اجنآ الًزا صا دیاش

۴۰۲_ تراپ _ همادا #

و هدشن رود یلیخ اجنآ الزا صا دیاش ؟ اجک تفگن یلو تفر تفگ ناماس

؟! تسیمخز تسد شا  هجیتن هک هتشگرب اج نامه هب هرابود

مدروخ ناماس زا هک یبکر زا دوب نامرف یور هک دش لفق متسد هب میاهمشچ

ار مرس دروخ هشیش هب یا هبرض هک مدوب مناتشگنا ندرک درخ ردحلا

مدش وربور یناوج یبصع هرهچی واب مدناخرچ

؟ امیشیمن زبس ! نوبایخ طسو نومیتشاک هتعاسود هگید ورب ؟ ومع هتچ -

مدرک تکرح هداد ناکت یتسد دوب رود مبو هشیش تشپ زا شیادص

ـــاا! یقشاع -

زا دوب نکمم و دوبن بوخ حملا هک تسا تسرد موش رود وا زا متسناوت یمن

شا هناخ هب دیاب متفریم دیاب دش یمن ...حاال متسناوت یمن اما دسرتب مندید
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! شمدید یم کیدزن زا دیاب مدنام یم شرظتنم هتفر

هک تفگ هدرک زاب میارب ردار اقآ یلع شمرگ نوخ و نابرهم رجاتسم

موش دراو دهد هزاجا مدمآ هک نامز ره هتساوخ ناساس

رانک یارب دوب هتفگ دنک لمع شفرح هب ناساس مدرک یمن رکف مدرک بجعت

مرهاوخ یتقو ات دنکیم کمک شا هناخ هب متحار دورو یتح و ندوب اراس

وا هب مک مک مناوتب و دراد مهگن رد تشپ ادمع دناوتن تساهنت اراس و تسین

منک شا یضار هدش کیدزن

توکس #دس_

۴۰۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تروص ی هریخ هک ار شا بجعتم هرهچ و متفر اه هلپ تمس هدرک رکشت

متشاذگ رس تشپ توافت یب دوب ما هتفرگ

رارف نیا زا زاب میاهتسد ددرگ یم زاب درک منئمطم هک یدورو برد ندوبن لفق

دش تشم شبیرف اب
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زونه ما هتسشن رظتنم لبم یور تسا تعاس مین زا رتشیب حاالهک اما

! هدیسرن

سنلا لوط رد ندز مدق هب عورش تخوس یم بیجع هک ینیگنس ی هنیس اب

متسد هب هچره تساوخ یم ملد مداتفا میاهوم ناج هب تسد کالهفاب هدرک

مشکب شتآ ارهب دراد هناخ ورد دسریم

یلو مدرک ربص هظحل دنچ درک مکشخ اج رد یا هظحل یدورو ِرد یادص

دشن لخاد

رطاخب ، دوب هداد بیرف ارم هک شردارب اب شا یهارمه و شرارف رطاخ هب

ار شا هقی مدیمهف هک یزور نامه هک مدوخ تقامح رطاخب و شتوکس

اب یتخس هب یلو مربب موجه یدورو تمس هب تساوخیم ملد مدیبسچن

مدنام اج رد هدش گنت یاهمشچ

اما دش لفق ما هدش تشم تسد دش جراخ یدورو یورهار زا هک شندید اب

درک مجعتم شزور و حلا ندید

ـد؟ ندوبن نوا اب ناساس و ناماس

نتفرگ واب نانک یل یل ابهآونهلا هتفرگ اپباال هدرواین اررد ششفک کی

تفر یم سیورس تمس هب راوید

رس زا ندیشک اب مه ار شا هعنقم هدرک اهر اجنامه ار شرداچ و فیک
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دیرپ باال یتخس ارهب سیورس کچوک هلپ هدرک زاب ردار تشادرب

دوب هدشن مروضح هجوتم

دش دنلب هرابود شا نهلا یادص تشاذگ سیورس نیمز یور هک اپ

... سسس یآآ... -

دش دنلب شا یشوگ یادص شندرک اهر زا لبق اما دروآرد مه ار شاوتنام

تخادنا شیاه سابل هیقب رانک ار وتنام هدیشک نوریب شبیج ارزا یشوگ

مشچ دش ثعاب شیادص دوب شنت یکشرز دنلب و داشگ ترشیت نامه زونه

... مرادرب شمادنا زا

هدیزرو دیاش یتح و تفس هک ما هدیمهف شنتفرگ شوغآ هکابرد یمادنا

تالش رابره ما هدیمهف یتقو زا دسرت یم منک ششزاون هکنیا زا اما تسا

دروخن ناکت میاهتسد ما هدرک

ـ... شارخ هی طقف مبقارم .. تسه مساوح شاداد -سالم..هن

دز داد ناهگان و درک عطق ار شفرح

-چـــی؟

واب دیخرچ تعرس هب هملک نآ نتفگ اب نامزمه دوب دنلب یلیخ شیادص

یور تسد هدیشک یدنلب غیج مدوب هدش کیدزن ادص یب مدق دنچ هک مندید

دز شکشخ نازرل یاهمشچ اب برطضم ، ناهد
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متروص هب هریخ شا هنیس یور هدش تشم یشوگ و هتفرگ هکباال ییاپ اب

اب اما تقد نیا ارهب یزیچ هچ دوب میاه مشچ لفق شناساره نامشچ دنام

؟ درکیم هاگن سرت

رپ مارآ و هاتوک یاه مدق اراب نامنیب هلصاف ، دیزرل یم ، دیرپ ینا هب شگنر

هتفرگ میادص مدرک زارد یشوگ نتفرگ یارب ار متسد مدیسر هک رد هب مدرک

دوب راد شخ و

نم! شدب -

لخاد هب دروخن ناکت زاب اما مدرک هتسب و زاب ار میاه هجنپ نم و درک للعت

مدیشک شتسد ارزا یشوگ هدش مخ سیورس

یمدش هدینش ناساس نارگن یادص

یمــما...لاـــو؟؟ مراد ! نزب فرح ــو...؟ـسارا... -لا

مداد ار شا ینارگن باوج یدرسنوخ اب

! متسه نم نکن هلجع -

اراس هب مه ار ربخ نیمه اال متحا متسه اجنیا تسناد یم سپ درکن بجعت

! دوب هداد

! هدیسرت .. نکن شتیذا ـا! ضرریما -

زونه شتسد دشو یم نییاپ دنتباال شا هنیس هک اراس هب یهاگن مین اب

متفگ دوب شا هنیس یور
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ـهن؟! یا شلا ح هک نیدرک شتیذا یفاک هزادنا هب امش منک یمن شابن نارگن -

تفگ راکبلط

هک ینوا .. یدرک کراپ رترود هک مدید وتنیشام مایم مراد ؟ یگیم یچ -

ایمــن؟ هنک شتیذا داوخیم دایم یکشاوی

هدر؟ ـک شتیذا یک نیبب ایب دوز ! منودیمن -

هیکت سیورس راوید هب هک مدش ییاراس هب هریخ مخا اب هدرک عطق ار سامت

شندرگ رسو یاهناکت درک یمن مهاگن رگید اما دوب نیمز یور شیاپ دوب هدز

یم دوب ییوشور زا ییاج خیم شیاهمشچ دیسر یم رظن هب یداع ریغ

! هدیسرت دح زا شیب هک مدیمهف

! نامدروخرب نیلوا زا رتشیب دیاش

نم! زا

! اضرریما زا

! دوب هتفگ شدامتعا زا یزور هک ینم زا

ــــد.. یسرت هدش کیدزن نم هب ما یگنادرم رطاخ هب تفگ یم هک ینم زا

.. دیسرت یم دیابن اما

.. دیابن

! مدنیبب تقایل ویب فیثک ردقنا ما یروبص نیا اب تشادن هزاجا
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ح یمدنک رکف هما رابرد هنوگچ حاال منادب هکنیا یارب مدوب هدمآ نیمه یارب

دنک رکف دوش یم ثعاب منتسناد ایهن مدامتعا لباق مه زونه مناد یم االهک

نم هتساوخ یمن شلد نیمه یارب هک منک هدافتساءوس وا زا مهاوخ یم

هدنام رود ! هدرکن مرواب زگره شهاگن عون نیمه یارب ! هدرک رارف و منادب

! دشاب ناما اترد

طقف شلیلد دناوت یمن دنک؟ ما یشحو شا  هتشذگ قافتا دیسرت یم

شیارب هک یقافتا هکاب دشاب منتسکش یتح ای ندش یبصع ای یتحاران

ریذپان بانتجا حملا نیا هتسنادیم بوخ شناردارب حلا ندید و هداتفا

!... شرارف ... شتوکس اما مرذگب شرانک زا هدینش طقف مناوت یمن و تسا

هشیمه یارب تساوخ یم ملد شهاگن رد هتسشن سرت ی هیاس ندید اب

! منک شیاهر

هدیسرت اضرریما زا !وا دوبن مهاگن نارگن دوبن مدروخرب و راکفا نارگن

.. نیمه ! هدیسرت ، تسا

! مدوب هتفریذپن درک یم راتفر و تفگ یم هک هنوگنآ زگره تسا حضاو

!؟ متسناوت یم منک شیاهر شلا ح نیا اب متسناوت یمن حاالهک اما

توکس #دس_
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۴۰۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

کمک ای دریگب شسفن دسرتب ییاهنت رد مدیسرتیم هک نامه ، تساراس وا

مشابن و دهاوخب

شدوخ زور هب هچ ممهفب ندرک لا وس و ندش لخاد اتاب متشاذگ اپباال

! هدروآ

و شفک نآ واب تفگ ینیه منت ندیشک ولج و مندروخ ناکت ضحم هب

تفر بقع یمدق هدیسرت هگنل هب هگنل ییاپمد

زا هک یریواصت هب مدرکیم یعس دنک ناروف دوب نکمم هظحل ره ممشخ

دادیمن هزاجا شسرت اب اما منکن رکف هدش مسجم میارب شردارب یاهفرح

ندرشف اتاب منک شدنب یزیچ اتهب متشاذگ رد بوچراچ یور ار متسد

مه ؟نآ مدیدیم اهنآ هب هیبش ؟ دوب هدیسرت ردق نیا ارچ منک ارخیلا مصرح

؟ ندوب شرانک همه نیا زا دعب
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یم مدوب هدیمهف ار شلیلد هکنآ اب مدیسرپ یم دیاب دیشک یم ریت ما هنیس

قمع زگره ... یضوع کی مدوخ و هدش ضوع مهاگن یمدنک رکف متسناد

دیمهفن ار شدوخ هب تبسن مساسحا

مدیرغ هدش دیلک یاه نادند نیب زا صرح اب

؟ یدیسرت ردقنا هک مدرک راکیچ -

لثم تسرد دیزرل یم شیادص دیشک یم راد ادص و دنلب یاه سفن ینیب زا

! لوا یاهزور

یتسه .. ینابصع ــ...نآ ..لا نوریب ورب.. -

مدز دایرف

! هشاج رس ملقع یلو م... ـــــ تسه -

مداد همادا یکاش نحل نامه واب مدرک زارد ار متسد

!؟ یدر کــ راکیچ منیبب -ایب

تفر بقع هرابود

..بـ..ور منوت وخ...مد...مـ...یمـ.. -

دش زاب رد شمشکب نوریب روز هب هدرب ولج تسد متساوخ ات

ــــا؟ ضرریما -
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منادیمن هکنیا زا یبصع ، هدمآ شیپ طیارش زا یبصع اما مدیشک بقع

! تسیرارف نم زا زونه یتقو ، منادیمن یتسرد زیچ زونه یتقو منکچ

مدرک هراشا اراس هب راکبلط

؟ هیعضو هچ نیا -

یهاگن مخا واب یکاش حلا نآ رد اراس ندید اب هدش در مرانک زا تعرس هب

تخادنا دوب هدش ولو نیمز یور هک شیاه سابل هب

دز گنچ ار هقیما مکحم و هنایشحو

؟! نکن شتیذا متفگن مانــدر؟ هسرتیم یدیمهف هک ؟وت یدرک شراکیچ -

؟ وشلا ح یدیدن

دوب یتخس راک هتبلا هک مشاب درسنوخ و منزب سپ ار شناتسد مدرک یعس

وا! تشادرب اب مه نآ نم حلااالن یارب

لوــــمنک! ... متشادن ش ـــ یراک -

دز دایرف

وت منوا هتخیر اجنیا شاهسابل یلو هشاپ شفک زونه روطچ ؟ مرو کـــ هگم -

ید؟ شـــ تسپ دقنا یک ؟ سیورس

؟ هدر کـــ راکیچ نا... ـــ ساس -
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هب ولهپ هب تسد و دوب ناساس لثم هک وا هنانیبدب وحتلا ناماس دورو

هدرک اهر ار مدروآ یم مدوخ هب هک یراشف مامت دش ثعاب دمآ یم نامتمس

مدیشک دایرف مداد شله بقع هب مزیرب نوریب

یروک ... هشاسابل هب تمشچ وشلا ح ینیبیمن هک یروک ! یروک هک همولعم -

ـــی! تخانشن نمـــو هکاتحاال

متفگ رت مارآ

هک یدوب شاهاب روطچ ! هدرواین رد وشفک هک هدید همدص شاپ رتکد یاقآ -

ـید؟ یمهفن

متفگ ود ره هب ور رخسمت واب مدرک هراشا اه سابل هب

وت! رتزا مرحم ِنم هن هدروآرد شدوخ هنیبب ونم هکنیا زا لبق مه ور انیا -

راگنا هداتسیا هدش کشخ اج نامه هک ییاراس و سیورس زاب رد هب هراشا اب

متفگ دوب هدش رتمارآ ناشروضح زا

! هدیسرت مزا و هدروخن شهب متسد شاب نئمطم شردارب هشچ نیبب -حاال

دروخن ناکت شیاج زا درکیم مهاگن هریخ هتفرگ نوخ یاه مشچ اب ناساس

دناوخب میاه مشچ ارزا میاه فرح تقادص تساوخ یم راگنا
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شمرحم یتقو مه نآ دنشاب دامتعا یب نم هب ردقنیا اهنآ هک دش یمن مرواب

دنا هتفریذپ ار یدزمان هزات و مدوب

ات دندوب شناردارب رگید حاالهک متفریم دیاب دوبن اجنیا رگید نم یاج

دننک یگدیسر شلا حب

هیکت نم هب عقاو رد تفرگ ار متسد ناماس هک متشادرب یمدقرد تمس هب

؟ دتسیاب تسناوت یمن دز!

متشاذگ شرمک تشپ تسد شندز هیکت نیا زا رایتخا یب

! هشکیم ریت مولهپ دوبن رتشیب هلپ ات راهچ هبوخ .. دایمن باال مسفن -

نم ساوح ندرک ترپ یارب مدرک سح مدرک شا  یهارمه تفر لبم تمس هب

نیا هنرگو منک شکمک ات تسا هدش نازیوآ نم هب ناساس یاهفرح زا

هبرض مه اراب ناساس و نم دناوت یم حاالمه نیمه منیبیم نم هک یناماس

دنک ینف

مهدب وا ارهب ما هجوت ات تفرگ ار متسد و تسشن

ید؟ ـب نم هب بآ ناویل هی هشیم -

هتفر هناخزپشآ هب دنک مرود تساوخ یم طقف دزای یم سفن سفن اعقاو

و هدش یمخز اراس ینعی شا هتخیر مه هب عضو ندید مدرک بآ یناویل

هتشادن ار شندرک عمج تقو

دز چپ سمتلم درک هراشا ناساس هب وربا و مشچ اب مداد شتسد ارهب ناویل
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ـه؟ نکن خیلا اراس رس وشصرح هیبصع االن شرانک ورب ینوتیم هگا -

مه نم هکنیا زا دسرتب هک راگنا دروآ نابز هب ولهپود ار شفرح مدرک سح

مشاب هدرک ار راک نیمه

هدناشن دنلب هیاپ راهچ یور ار اراس هک ردحیلا ناساس مدناخرچ ار مرس

تشاد ششفک ندروآ نوریب رد یعس هتسشن اپ هجنپ یور شیوربور دوب

دمآ یم شا نهلا یادص و دیشک یم بقع اپ بترم اراس اما

؟ یرادن نوبز ... مدیسرپن تزا -

! هزوسیم -نـ..نک...

ش؟عـــه..! کنــ وتاپ -

توکس #دس_

۴۰۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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نم اب اهنآ هک یراتفر مامت هکاب دوب یسح هچ نیا متفر شتمس هب یبصع

هب یسک مدوخ زج مهد هزاجا متسناوت یمن اراس یراک ناهنپ و دنتشاد

! شردارب یتح دهدب ار وا هب نداد روتسد هزاجا شدوخ

؟ ینکیم راکیچ -

درک مهاگن نارگن اراس هدیخرچ متمس هب ناساس رس مداد اب

! شاپ هب هدیبسچ ششفک هدش هتخل نوخ هدیرب شاپ ؟ ینیب یمن -

ــی؟ کشزپ اعقاو -وت

متفگ دیسر منهذ هب هک یزیچ زا درک گنت ار شنامشچ

؟ یدیمهفن ارچ تدوخ ! هدش یمخز هتفگن تهب هک تالهیف تقو هیچ؟االن -

جراخ سیورس زا شیاهتسد نتسش یرسرس اب تساوخرب شیاج زا یبصع

هک ردحیلا تشادرب دوب هتخادنا اراس یاه سابل یور هک ار شتک دش

تفگ مشخ اب میاه مشچ هب هریخ هداتسیا هنیسما هب هنیس شدیشوپیم

املسم ننک.. لوبق و ننک یم هک ییاهراک تیلوئسم دیاب امدآ مرظن -هب

! متسین نم شاپ ندیرب رصقم

درک هراشا ناماس هب

! نوا هدشی هراپ یولهپ رصقم -و

داد مله سیورس تمس هب هتفرگ ار میوزاب راکبلط

! ییوت شلوئسم راگنا هک ورب -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دز شیادص داد اب ناماس هک درک دنت اپ جورخ تمس هب

یمـیر؟ اجک ــنا! ساس -

میاهمشچ رد هریخ ناماس هب هجوت یب تشگرب متمس هب دنلب مدق دنچ اب

تفگ یرفک

و ندموا یکشاوی اب تدوخ دوب.. تدوخ راتفر ریصقت نودب طقف -

! شمر حمــ منک رکف یروط نوا تا هرابرد یدش ثعاب شندنوسرت

داد همادا دنخزوپ اب

! دوب ایهم هک مه اضف -

تفگ دنلب هدرک هراشا ناماس هب تفریم رد تمس هب هرابود هک ردحیلا

ـو؟ شدوخ هشکن ــاا! ییوت منیا لوئسم -

دوب حضاو درک مهرد ار متروص دوب ناساس مشخ هناشن هک رد شبوک یادص

ناماس هب تشگیم هناهب لا بند اراس نتشاذگ اهنت مه دیاش نتفر یارب هک

تخادنا باال هناش متخادنا یهاگن

! هیبصع هک متفگ نک.. شلو -
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داتسیا یتخس هب

مسرب منوا هب دیاب حملا نیا -خآ..حاالاب

هب یگدیسر هفیظو و تسا ناساس اب قح دیوگ یم میقتسمریغ مدرک سح

متفرگ شیوربور ندرک ربص ینعم ارهب متسد تسا نم اب اراس

منکیم شکمک نم نیشب -

تفگ یزیر مخا اب تخادنا نم هب دعب و اراس هب یهاگن

ـی؟ نئمطم -

شتسد هب بترم متشادرب ار اراس یاه  سابل هدیخرچ مداد ناکت ار مرس

مداد

! شدمک وت راذب مه ور انیا شکب زارد مکی -

تفگ دنخزوپ اب

ـی؟ نک یم ـم کَد یراد -

متفگ یدج

! اهنت .. منزب فرح شاهاب دیاب -

داد ناکت هاتوک یرابدنچ ار شرس

.. هشاب .. هشاب -
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درک مهاگن ینیگنس مخا اب

وشگنر هگید مرازیمن هسرتب ..زاب شینوسرتب یرادن قح شاب بظاوم -

! ینیبب

تفگ دش یم قاتا دراو هک ردحیلا

! هشاب نوتنیب یسح زونه هگا هتبلا -

هک ردقنآ تشاد یسح مه وا ینعی اراس؟ ای دوب نم سح هب شروظنم

!؟ دشاب هدیمهف شردارب

سیورس لخاد یموینیمولآ رد ارزا گنلش مداتسیا سیورس زاب رد یوربور

ینادنچ رثا هک مه ار ششفک یاه دنب دوب هتفرگ ششفک لخاد هدیشک نوریب

یاپ هتسب ار شنامشچ تسشن فاص دوب هدرک زاب تشادن شندش رتزاب رد

هدش سیخ شفک تشاذگیمن ششزوس راگنا دادیم ناکت ناکت ار شرگید

دیاش دش یم رتدب شتیعضو طقف ندرک ربص اب ًاملسم هک دروآرد ار شا

تسب یمن ار بآ شزوس ندرک فقوتم نیمه یارب

زا دعب دوش مراک عنام شهاگن دوب نکمم هک شتروص هب ندرک هاگن نودب

عمج و ندروخ ناکت زا متسشن شیوربور مدش دراو ییاپمد ندیشوپ

سیخ هک ار شراولش هچاپ هجوت یب اما تسا بذعم هک مدیمهف یم شندش

لا حب دشات نایامن شدیفس و فیرظ یاپ قاس مدز ات هدز باال دوب هدش

تسا الرغ یدایز مدرکیم رکف ینامز مدوبن شت ال ضع هریخ کیدزن زا ردقنیا

حاال یلو مدوب هدش شت ال ضع یتفس هجوتم شندیشک شوغآ هب زا هکنیا اب
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دسر یم رظن هب هدیزرو یتح شندب منک یم رکف

! رونوا ریگب -

ار شیاپ چم مهدب طاالیع هکنیا نودب ناهگان هک دیشک بقع ار گنلش

رگید شا  یشاپ بآ نآ اب ًاملسم مدروآ نوریب برض ارهب شفک هتفرگ

دروآرد ار شیادص هک دوب دایز ششزوس اما دوبن شیاپ هب هدیبسچ

... سسسس ... یااآ -

دوب هدش تشم شیاپ یور هک یناتسد زا یمداد ناکت ناکت ار شملا س یاپ

باروج و ششفک فک دزیخنرب ات دریگ یم ار دوخ یولج یلیخ دوب صخشم

اب مدروآ رد مارآ ار شهاتوک باروج دوب هدش ینوخ ال ماک شا یبآ ترپسا

دوب هتسب شریز هک یدناب دیزرل یم سوسحم شیاپ شچم هب متسد سامت

هک هدوب دایز شا  یزیرنوخ ینعی نیا و دوب هدمآ رد یهبلگ گنر الًهب ماک

! هتفرگ اجار همه

توکس #دس_

۴۰۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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رگید هک دوب هتفر نیب زا یگتخل هدش سیخ ال ماک مدرک زاب یمارآ ارهب دناب

و تسد فک مدرک زاب هک ار رخآ الهی دروخ یمن ناکت و تشادن شزوس

درک رپ هزات نوخ ار دوب شیاپ ریز هک مناتشگنا

یب یااو شندید منیبب ار مخز ات مدرک مخ یمک راشف اراب شیوناز مخا اب

شیاپ قاس هب مکحم تسد اب مشخ زا درک جراخ میاهبل نیب زا یرایتخا

مدز داد هدیبوک

؟ هیعضو هچ نیا یا؟ هنووید -

ار شناتسد تفرگ مشچ مولظم یهاگن مین اب تفر اوه هب شدنلب یآ یادص

تخادنا نییاپ ار شرس هتشاذگ هیاپراهچ فرط ود

یکچوک یگدیرب دوب هدش زاب شمخز متخود مشچ شیاپ فک هب متفگ یچن

دیسر یم رظن هب هدمآ باال یمک و مروتم و زمرق مخز فارطا قیمع اما دوب

تشاد یزیرنوخ روطنیا هک دوب هدرک شعمج دناب کی نتسب اب طقف ووا

هیلوا یاه کمک هبعج وزا مداتسیا منک لر تنک ار مدوخ متسناوت یمن

هبنپ موش رود یا هظحل ات متشادرب ار نامسناپ لیاسو سیورس رد دوجوم

مکحم ار شچم هک دشکب بقع ار شیاپ تساوخ مدرشف شیاپ فک هک ار

مدیرغ مشخ اب متفرگ
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! روخب مج یراد تأرج -

هدرکن محر شدوخ هب هناوید مدرکن ییانتعا اما مدرک سح ار شندب شزرل

! دوب

یم شیاپ قاس زا دوب هدرک ضبقنم ار شندب دروخن ناکت مراک نایاپ ات

تسا هدش تفس شیاه هچیهام مدیمهف

بل هدش دوبک تروص هکاب مدید ار ییاراس متفرگ ارباال مرس مراک مامتا اب

هناش یور تسد مداتسیا نارگن دوب هدرک سبح ار شسفن هدرب نادند ریز

مدش مخ شتمس هب هتشاذگ شا

؟ یبوخ -

زا لبق هتفرگ ار شیاه هناش هک داتسیا هدیسرت هتفرگ سفن یدنلب ــن یه اب

شمدناشن هرابود ندش رود

داوخیم هیخب نیا دایم نوخ هرابود راذن نیمز وتاپ ! منیبب نیشب -

هک یرادادص و هاتوک یاه سفن اب دشاب هدیود وطالین هار هک یسک هب هیبش

هیرگ یادص دش کشا سیخ شتروص داتفا قه قه هب دیشک یم ناهد زا

اراب ناماس دوب نکمم هظحل ره مزادنیب رد هب یهاگن دشکالهف ثعاب شا

مدرک یعس هتفرگ ار شیوزاب موش مهتم نم وزاب دناشکب اجنیا هب شیادص

یمدنک شرتدب وا هیرگ و تسین شوخ حملا منامهفب ات

؟ یزو ـ سیم یراد وت منم ندز شیتآ هک ینوا منیبب وشاپ -
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تساوخ یمن دورب نوریب راوید کمک اب درک یعس و دیشک بقع ار شدوخ

دوخ رس هب هک بالیی نیا اب مه ایمــن؟!نآ دوب راکبلط ؟وا مشاب شرانک

دوب هدروآ

مدز داد هتفر رد هروک زا ناهگان

َکــیر؟ هگم .. راذن نیمز وتاپ مگیم -

نامشچ زا کشا دنابسچ راوید ارهب شدوخ وزاب زا دش کشخ شیاج رد

دوب ناور شتروص یور شا هتسب

دیسرپ نارگن داتسیا رد یوربور هدرک لوه ناماس

اد.. ارچ ؟ هدش یچ -

درک کمک هدرک زارد شتمس هب تسد دنام مامتان شفرح اراس ندید اب

دورب نوریب

تفگ رشت اب

؟ یتفرگن یدج ؟ ینیب یمن وشگنر متفگن ؟ یدرک شراکیچ -

متفگ دنلب ییادص و مخا اب مدیشک یصرح فوه

! داوخیم هیخب .. یسرپ یمن ینیبب وشاپ -

دش رتشیب شتروص مخا دش هدیشک نییاپ هک شهاگن
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ــه؟ ئوت تسد یاج نیا نیا.. ـی؟ گب ینک یم تارج روطچ -وت..!

و زاب یناهد دزاب مکشخ دیسر شتسد ی هراشا ی هطقن هب هک مهاگن

و زمرق دح زا شیب نآ یور متسد یاج هک شیاپ چم هب هتفراو تروص

روطچ مدنام هریخ دش یم هدید تحار مه هلصاف نآ وزا دوب هدش مروتم

؟! مدیمهفن

! مسرتب ابوا ندش اهنت زا هک متشاد قح

! تخیرگیم نم زا هک تشاد قح

متسد راشف اراب ممشخ و صرح شیاپ نامسناپ ماگنه هک مدیمهفن یتح

ما هدرک خیلا شچم یور

؟ تفگن یزیچ ارچ

؟ درکن دنلب ار شیادص درد ارچ

دزن؟ مسپ ارچ

درک؟ توکس مه زاب ارچ

یارب ؟ دوب هدش دوبک درد نیمه یارب ؟ نامیود ره ناج زا دهاوخ یم هچ

؟ دیشک نوریب متسد ریز ارزا شنت نیمه

بجعتم اما تشادن مخا رگید هک ناماس جیگ هاگن اب مدروآ هکباال ار مرس

؟ دوب نایامن ردقنیا مناریو حلا مدش وربور دوب
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!؟ هررآ ؟ یدیمهفن -

دیسرپ ثکم اب

ــه؟ بوخ ـا!حتلا ضرریما -

یاه ندز ادص متفر رد تمس هب تعرس هب هدش هدنک اج زا شلا وس اب

! مدوب هدیمهفن ًاعقاو متشاذگ رس تشپ هجوت یب ار ناماس

هک تسوا ررض هب اهنت هن مندنام .. مشاب متسناوت یمن .. مشاب اجنیا دیابن نم

باسح مدآ ار مدوخ رگید مناوت یمن یگدنمرش زا دوش رتهب حملا هک ینامز

!زاب مدنام درم مه زاب تخیر مهب عاضوا هک ینامز میوگب مناوت یمن ! منک

هدرب ار ملد متشاد اعدا و دوب ممرحم یتقو مه !نآ مدرک یگنادرم مه

!! تسا

********

توکس #دس_

۴۰۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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اراس) )

یم دوب مردارب .. متسناد یم بوخ یمدنک ار راک نیا ارچ متسناد یم

هاگن زا یتح نم ار.. شا یزوسلد .. مدوب ارزارب شتاساسحا .. شمتخانش

مهب نم هک یا هداوناخ رطاخب اهزور نیا وا مدناوخ یم ار شلا ح ناساس

دمهفب یسک دادیمن هزاجا اما تشادن یبوخ حلا شمتخیر

مخز هب یگدیسر زا دعب تشگزاب ووا تفر حلا نآ اب اضرریما هک یزور زا

یادص تدم مامت تشگرب یتقو شنامتراپآ هب ناماس ندرب و میاپ فک

تشادن یدعاسم حلا مه شدوخ یمدش هدینش شهارمه نفلت زا یقیسوم

اب هدرک مروبجم یا هناهب اب تدم نیا رد راب وره موش اهنت تشاذگ یمن اما

شنتفر و اضرریما هب تساوخ یمن مه دیاش موش وربور اه سح نآ زا یکی

منک رکف

متخیر کشا مامت تعاس هس لیلد یب رهاظ هب ششوغآ رد لوا زور یتقو

هبوموم ار شتاکرح مامت وراد قیرزت ماگنه مدب حلا دوجو اب درک مروبجم

نیا ًاب بقال اهر اب تسناد یمن داد یم حیضوت شا  هرابرد یتح منک هاگن

هب دنزب مرس تساوخ یم هک ینامز مدب ماوحلا هدیگنج فرخزم سح

تفگ یدج هتفریذپن ار محیضوت یتح و دوب سحن قافتا نآ یروآدای رطاخ
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مسرب مراک هب منم رازب .. تدوخ و یتدوخ زااالن هگید نک لو ور اهر -

! ندید اب منوا مشب نئمطم دیاب تسین المز ینکیم رکف هگا یتح

تارج یهاگ دوب هدرک رتشیب میارب ار شا هبذج شندیدن و سهلا هُن یرود

هدرک هاتوک هراچ ارزا متسد مه ناماس ندوبن منک شهاگن یتح مدرک یمن

نیدنچ ناشی هطبار هک یناساس رباربرد شناوت تیاهن مه دوب رگا هچرگ دوب

دوب هجیتن ویب یشهاوخ ی هلمج دنچ دوب هدش لبق رتزا مکحم ربارب

یور ًابیرقت ار مسای رطع ی هشیش متساوخرب وطالین باوخ نآ زا هک ینامز

یم منزب دنخبل دش ثعاب شنادنخ ریوصت یروآدای درک خیلا میور رسو

زا فرح و دیشک یم مشوغآ هب هرابود مدز یم شسپ هک راب وره دیدنخ

قح رد تدم نیا رد هک تفگیم یسنجدب تیاهن دزاب یم مندوب وبشوخ

ما هدرک غیرد وا زا منت یور ار شوخ یوب نیا هک ما هدرک یدرمان اضرریما

دوب هدرک ضارتعا وب نآ ندوب فیعض هب هک مه ار اضرریما یادص شفرح

مدز شیادص رشت و دایرف اب مراکفا زا رارف یارب درک هدنز مرس رد

نا! ـــ ساس -

یشخب مارآ یادص اب هدیبسچ نم هب رتشیب دشکب بقع دشن ثعاب مه نآ

تفگ

نک! یگدنز طقف ..وت مینک یم دوبان ترس وت ومدآ نیا مهاب نک.. یگدنز -
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دروآ یم مدایب ار وا تفگیم هچ ره هک دوب یتمکح هچ متسنادیمن

دوب هدز میادص " یگدنز " یراب دنچ

نآ یا هناهب هب بترم شهارمه نفلت زا یقیسوم شخپ زج هب حبص زورما زا

هک یتاقوا مامت لثم ات داد یمن هزاجا شراتفر دریگ یم ممشچ یولج ار

ار لحم ای هدرک یهجوت یب مدید یم راد نیبرود و یسمل یشوگ اراب یسک

سلا نیا رد هک یراک مریگب هدیدن دهد یمن هزاجا ! منک راتفر مدرک یم کرت

دیاش یمداد! مرازآ هک ییاهزیچ نتفرگ هدیدن مدوب هتفرگ دای بوخ اه

دیاش هک یملظ ما هداد ماجنا مه اضرریما و مدوخ قح اررد راکنیا یتح

منک شناربج مناوتن زگره

رد زیم تشپ درذگیم وا روز هب مه ،نآ لصفم راهان ندروخ زا یتعاس مین

اررپ هناخ یاضف مامت هک وا یقیسوم یادص هب ماوزاب هتسشن هناخزپشآ

رارکت رود یور هدشن ضوع مه رابکی یتح هک مهدیم شوگ تسا هدرک

تسا

دب یایند نیا بوخ لیلد اهنت یدیمهفن زگره ارچ و نوچ یب ییابیز

دلب ار ندوبن ابیز اهردقنیا تشاد ناکما شاک یرادن یریصقت وت اما یدوب

یدوب
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هب دروایب نییاپ ار شیادص ما هلصوح یب میوگب و منک ضارتعا رگا دیاش

مدش جراخ هناخزپشآ زا دصق نیمه

دوب یشوگ ی هحفص هب هریخ قاتشم ینامشچ و دنخبل اب هتسشن لبم یور

دوبن اجنیا راگنا

نامه رد هدادن ار مباوج تسییاوه و حلا هچ رد ممهفب ات مدز شیادص مارآ

.. دنام حلا

هاگن شا یشوگ هحفص هب هدرب ولج رس طایتحا اب مدش شکیدزن یمدق

مدرک

هدرک ادج اهمدآ ارزا تباسح ایرد هتفر یلحاس یاه رهش ات تا هزاوآ

اربا میاهوربا و زاب ار مناهد یشوگ باق رد اهر تروص یدرگ ریوصت ندید

رارکت رود یور شا یقیسوم و هتسشن اجنیا هک دوب نیمه یارب دنارپ ال

! دوبن اجنیا الً صا وا عقاو رد تسا

هک یرکف زا دروخن ناکت مه زاب اما مدز ادص ار شمان مارآ یادص اب هرابود

تسشن میاهبل یور یثیبخ دنخبل مروایب شرد حلا نیا دزاتزا مرس هب

و مردارب هب قلعتم یشوگ نآ منک یروآدای مدوخ اتهب مدرک زکرمت یا هظحل

تسا دامتعا لباق

زا هک ییاپ اب هدیشک شتسد ارزا یشوگ ناهگان مدرک شسبح هک یسفن اب
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گنل شمراذگب نیمز یور مرادن قح ما هنشاپ زج هب دوب هدرک مکح زورید

یادص متشاذگ رارف "اپهب متفرگ وتچم " مدز داد هک ردحیلا ناگنل

مدینش یم مرس تشپ ارزا شدایرف

اارا... ســـ -

ار مدوخ متخیرگ یم تهب زا شندش جراخ زا لبق ات دیاب دوب مک تصرف

یادص اما مدیشک یتحار سفن مدرک لفق هک ردار هدرک ترپ قاتا لخاد

مدیشک غیج مدنارپ اج ردزا یور شتسد برض

! یتنعل نوریب -ایب

متفگ سخت و هدنخرپ هدرک مارآ ار مدوخ مظنم سفن دنچ اب

! مااو خـــ یمن -

توکس #دس_

۴۰۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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اجباج ار اهزرم وت ییابیز تشاد یزرم دحو هشیمه ییابیز وت زا شیپ

هدرک

دیدنخ یم مه وا یادص درک یم دیدهت یمدزو هبرض رد هب

دب نوریب تمشکب مدوخ هگا ایب شوخ نوبز هب تدوخ .. نوریب ایب مگیم -

! دوب نتفگ نم ؟زا اراس اه ینیبیم

رتشیب متسنادیم هک ردحیلا مداد ار شباوج شیاهدیدهت هب هجوت یب

دوش یم مندیشک  نوریب قاتشم

هدش شخیم بوخ شییادخ مدوب هدیدن ییابیز نیا هب ریوصت مرمع -هب

؟ یراد تیشوگ وت شزا یچ هگید منیبب راذب ... یدوب

دز داد

هرتخد هشیم بوسحم یصوصخ ینزب یشوگ هب تسد تمشکیم -

! سول ی

لفق ای شوماخ ات مدز تسد هحفص یور طقف ریوصت ندرک اجباج نودب

مدرک ار راکنیا وا یارب اما مدزیم سفن سفن متشاد هک یدب سح زا دوشن
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؟ یدروآ اجک زا ونیا مدرک ادیپ یچ نیبب یاو -

دیبوک یم رد هب تشم اب مدیدنخ دنلب یادص اب

! نور ــــــــ یب ابوت..ایب منودیم نم هسرب تهب متسد ادخ اراس..هب -

دهدب یباسح تسرد ار مباوج هک یا هلحرم هب دسرب ات مداد همادا مراک هب

؟ کلک یدروآ اجک زا ورانیا ... مدید یچ ینودب هگا ... وووا -

؟ مهفن نوبز نور یبــ ـی؟ایب مهفیمن نزن تسد یشوگ هب مگیم اارا... ســ -

ایدش ش هنووید تسین یکلا ییادخ هیزیچ بجع و ...هـــــ مااو خـــ یمن -

ــش!؟ مدیدن یروطنیا اتحاال مدوب شرانک هک نم

تفگ سمتلم هدز رد هب یمارآ هبرض

!؟ مدیم نوشن تهب مدوخ نوریب -ایب

! نزب فرح امش منیبیم مراد مدوخ هدرکن -المز

تسشن رد یور هرابود شتشم

!! اارا ســ -

متفگ هداد تروق ار ما هدنخ مدش یدج

! نوریب مایب یاوخیم هگا نزب فرح -
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تفگ مارآ

گبــــمحاال؟ یچ ! یتسب مور ورد یاوخیم یزیچی زاب وگب سپ -

مدز داد یکاش

ی هنووید زونه همولعم هک مه؟وت نوج هب نیداتفا ارچ ؟ اتود امش هنوتچ -

شتسد زا هرابود یاوخیم ؟ ینک یم شتیذا ارچ !؟ یگیمن شهب ارچ ییاهر

؟! یدب

دوب ندرک هبنهلا هیبش اما دز داد مه وا

ماوخب هک شمنیب یم ال صا نم ـی؟ گیم یروطنیا هک مدرک شراکیچ -

ود متسنوتن ال صا ! مراد نوعاط راگنا هنکیم رارف مزا نانچ !؟ منک شتیذا

هللا! مسب مدش و نج هدش منزب فرح شاهاب هک مرایب شریگ اهنت هقیقد

!؟ هرن متسد زا هک مراد شهگن روطچ

شیارب ار ما هنیس بیجع یقیسوم دنلب یادص اب هارمه مردارب هتفرگ یادص

دوب هدروآ نابز هب راکشآ یدرد اراب شرخآ مجالت درک گنت

مین ، مریدقت مغ ریغ هب دوشیمن مدق ره وت یب هک ورن ماوت قشاع نم

مریمیم مرذگب وت زا نم رگا مرواب و قشع مامت مرگید

مه ییاهزیچ هی مدش ینابصع هدرک جاودزا مدیمهف هک زور نوا نم مریگ -

محازم نم راگنا ! یمهفب شینیبب دیاب هنک؟ راتفر یروطنوا دیاب نوا متفگ

! هرابیم شامشچ زا ترفن هنکیم ماگن ما ینوبایخ
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مدرک سح مدینش رد یور یندش هدیشک یادص اراب شرخآ ی هلمج رابنیا

دش فیعض شیادص دشاب هدز هیکت رد هب دیاب

یروجنوا هک دیابن یلو ... منودیم مرخ ِنم هتشاد قح هدرک جاودزا -

ونم هک لوا ایهن؟زا منک شمضه نم هدب تقو دیاب ! هشاب ؟ تفگ ! تفگیم

راگنا هدش رتدب مدرک جاودزا هتفگ مه یتقو !زا هراکبلط شمه هدید

! هشیتآ ملد وت همهفیمن بصم ...ال مشنمشد

هدز هیکت رد هب رگا ات مدرک زاب طایتحا رداراب مدناخرچ لفق اررد دیلک

ار شتسد هتسشن حلا نامه رد تفرگ رد ارزا شا هیکت دوشن خیلا شتشپ

شرانک هتسب ردار هداد شتسد ارهب یشوگ دروآ باال یشوگ نتفرگ یارب

متسشن

هن هب کیدزن ؟ هشخبن ؟ هشاب ریگلد ؟ هشاب تحاران دیابن ؟ هشاب راکبلط دیابن -

دموا شزور هب هچ ینود یم یچ؟ ینعی یمهفیم یدش روگ مگو سلا

تلیوحت و هرب شدای یچ همه وهی یراد عقوت دش؟حاال تیذا دقچ ینودیم

ــه؟ شب فاص تاهاب شلد هریگب

شناهد یولج هدرک تفچ مه اررد شناتسد رکفتم داد وناز هب هیکت جنرآ

تفرگ
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تسد مدوجو زا دناوتیم مغ دشاب نم مشچ مهس وت نامشچ هک یزور

درادرب

یروبجم هک لوا یاهزور منک؟ راکیچ یگیم .. منود یم مدوخ .. منودیم -

وشیدنت یلو دیشخب ای دش مرن مگیمن مدرک دموا رب مزا یراکره دوب مرانک

... شجاودزا ربخ یلو درک مک

دیشک یدنلب هآ

ینک یم شتیذا تفگ نوا فرط تفر مماهرپ دش... بارخ یچ همه -

هگید ! راکرس داین یتقو دنچ هک هنزب فرح شاباب اب هنوتب درک شکمک

! روز هب یتح منکب یراک ماوخب هک شمنیبب منوتیمن

دناخرچ متمس ارهب شرس

هک هنوخما ؟ اجنیا هن ناتسرامیب دایم منک؟هن راکیچ وگب یمناخ هی هک -وت

! هریم رد مریم نم ات هشاب هگا مریمیم

دراد، رسدرد تیارب ییابیز ردقنیا یدرک تییابیز هناوید ار رهش کی

مریدقت مغ ریغ هب دوشیمن مدق ره وت یب هک ورن ماوت قشاع

! دنامب رود ناساس زا اهر ات هدرک کمک مه ماهرپ سپ

! هدرک یتسرد راک مرظن -هب
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-کــی؟

... دایب رانک شدوخ اب رازب ... هشاب اهنت مک هی رازب نک... ربص مکی هرپــما... -

رانک رت تحار هنودیم وتنتفر لیلد حاالهک املسم یتشگرب هنک لوبق رازب

! دایم

توکس #دس_

۴۰۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ییادص اب تفرگ نییاپ ار شرس درک لفق شندرگ تشپ ار شناتسد یبصع

تفگ دوب هدش مب شناتسد راشف و شرس یریگرارق لکش رطاخ هب هک

هدش گنت شارب ملد دقچ ینودیم .. منوتیمن هگید .. منوتیمن یلو ماوخ یم -

منزن مفرح ریز و شغارس ماین سلااه نیا هک مدز روز دقچ ینودیم !؟ دوب

مراد ! منک شهاگن یتح هرازیمن تسه حاالهک ما حیلا هچ ینودیم ؟!

اراس.. مراد شسود .. مدرک ربص یچ ره هسب ! منوتیمن هگید .. مکرتیم

.. تسین ملا بند هگید .. متسین لبق لثم شارب هگید منیبیم شاشچ وت همدرد

! متسین شارب راگنا ال صا .. تسین منارگن
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هب هک متسد منک هفخ ار گنهآ یادص ات مدرب تسد مدز هیکت رد هب شرانک

تشاذگ متسد یور تسد دیسر شیاپ رانک یشوگ

... مدق ره وت یب هک ورن ماوت قشاع

همهفب هگا مدرکیم رکف .. هنکیم ممورا نیمه تسا هتفه کی ... هشاب رازب -

مریگ یم سامت ردقچ ره مزاب یلو.. .. هدیم قح .. دایم هاتوک مکی متفر ارچ

.. هدیمن باوج

تفگ متروص هب هاگن اب

... اوخن هگید میک نم هدیمهف حاالهک هنکمم .. ترظن -هب

ار وا زور دنچ نیا ردقچ دهدن همادا ات متشاذگ شیاهبل یور ار مناتشگنا

همه لا صتا لفق دیلک یلو تسا راشف ریز شدوخ یتقو مدید اضرریما لثم

تسا هداوناخ ی

... مسانش یم وت زا رتهب ور اهر نم نک رکف شهب یتح وگب..هن ..هن سیه -

ترظتنم مروخب مسق منوتیم هک منودیم ییازیچ مه مسانش یم رتهب مه

وت نوا یتفر و یتسنودیم وت هگا دوب.. ترظتنم یلیخ ! یدرگرب ات هدوب

ــی؟ مهفیم هدرک ربص ندش هدز سپ و نتسنودن

دوهشم یقرب هب نارگن و هدز متام حتلا نآ زا دش ضوع شیاهمشچ حتلا

دیسرپ قاتشم هدیخرچ متمس هب تسشن
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؟ دوب رظتنم اعقاو ؟ وگب -

مداد ناکت فرط ود ارهب مرس

! هگیم شدوخ امتح ینک ربص دیاب -

همادا نانیمطا اب دهدن ریگ میاه هتسناد هب هکنیا و شرظتنم هاگن رطاخ هب

متفگ هداد

هدوب ترظتنم یتقو هنکیم تلوبق یمدیآ.. رانک تاهاب ًامتح نودب طقف -

متفگ تنطیش اب

! تداوخیم ینک رکف هکنیا زا رتشیب مروخب مسق منوتیم -

یادص دیدنخ مه شیاهبل شیاه مشچ اهنت هن هک دش هدز قوذ نانچ

درک ملغب هدش دنلب شندیدنخ

دیبسچ دقچ ! یربخ مرگ..هچ تمد -

یادص هک ردحیلا تشاد مهگن تفس هتخادنا هناشما رود تسد میدش ادج

تفگ نادنخ درک یم زاب ار شلفق هدرک مک ار یشوگ

میخرچب یشوگ نیا وت مکی -حاالایب

درک رت مکحم ار شتسد یاج هک مداد شله
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ماوخیمن -

! یاوخ یمن میمهاب حاال یدرک شور و ریز ییاهنت قاتا یوت روطچ دوخیب -

؟

نک!؟ ــم لو ! مدید وسکع نومه طقف .. مدرکن ادخب -

درک مهاگن هریخ دناخرچ ار شرس

دز چپ دنخبل اب

تسین میشوگ وت شزا یچیه شدیدج سکع نیمه زج !هب گنرز منودیم -

سکع ات تسشن نامام رانک رحس برض و روز هک!اب تسین حضاو منوا

ادر! مانـــ .... مریگب

ـی؟ گیم ویک -

همولعم گنشق ! ناماس همه زا رتدب ! همه الً صا ... ماهرپ ، ناماس ، رحس -

هنکیم ناربج هراد مندوبن زا هیصرح زونه

-چــار؟

تیشوگ نم سناش زا یشاهاب هرمع هی هک مه وت ندیمن مهب وشاسکع -

راگنا هن راگنا !؟هع..هع.. هرب رد ننکیم کمک ننوا فرط هک مه همه .. هنوا

!" تمربیم مدوخ ایب یجبآ " طسو هتخادنا وشدوخ هنم هشاداد

راک هب تسد شدوخ هکنیا یارب همه سپ مدیدنخ دنلب یادص اب رایتخا یب

دندوب هدرک یکی هب تسد دوش

هدر؟ ـک راکیچ ؟ یگیم وناماس -
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تفگ ینابصع اعقاو یتلا ابح

شریگ اهنت بش .. هنوخ هرب هنوتن روجان مدرک رچنپ وشنیشام ـی! چیه -

هتسُشن قشاق نیع نوتشاداد اقآ مینزب فرح هنک لوبق هشب روبجم مزادنب

منوا شاداد نم اجنیا هگیم ! هشاب رازب ینکیم یطلغ هچ مگیم .. طسو دیرپ

؟! ینک شتیذا مرازیمن همسومان

مدیسرپ هک مدیدنخ یم زونه

؟ یدر کــ شرچنپ اعقاو -

دیدنخ

تفگ دیمهف هزات .. تفر رد مرخآ ! وشاکیتس ال مدرک رجاو هیچ؟رج رچنپ -

! رتکد یاقآ مریگیم وراکیتس ال لوپ

وربآ ... همهفب ناتسرامیب وت یکی .. یچیه وستلا نس .. یدیشکن تلا جخ -

؟ هنومیم تارب

مدیشک ولج هک مدزیم هقهق

! وتخبدب نوا درد یمهف یمن هنیمه ـید؟ نخیم -

ییاهسکع مامت میتسشن اجنامه یتعاس مین تفرگ ممشچ یولج ار یشوگ

و ریز ار دوب هتفرگ ناماس رحس، ردام، اب یکت ای هداوناخ اب تدم نیا رد هک

هک یتیعضو و نامز فیصوت رد شقوذ داد مناشن زج هب زج ار همه درک ور

دوب ساهلا نیا رد شگنت لد ریوصت یعقاو میسرت دوب هتفرگ ار اهسکع

ما هکوش دوب هتفرگ نم زا باوخ رد هک ییاهسکع نداد ناشن اب رخآ تاظحل
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درک

؟ یتفرگ یک ! یااو -

زارد تخت یور مرانک مه رحس هک یسکع هدرک ولج بقع سکع دنچ

تفگ رحس هب هراشا اب داد مناشن دوب هدیشک

دیاب نوا مرخآ ! دوب هیاپ مه شدوخ هلا! حاب یلیخ نوا خی یوت سکع -هب

! منک شتفخ ور اهر هنک مکمک

! ناا ـــ ساس -

یوت ار یشوگ هک ردحیلا نفیآ یادص دشاب نامزمه مضرتعم دایرف یادص

تفر نفیآ تمس هب یمداد رس شبیج

.... ترس ور هک شملا هزات منک.. شکاپ نکن  مشرکف -

۴۰۹_ تراپ _ همادا #

تفگ نم هب ور درک زاب ردار هدرک مخا درک عطق ار شفرح

... ناماس و ماهرپ -

متفگ مدش یم مقاتا دراو هک ردحیلا مدیدنخ
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هنومشاداد منوا ! هتراکمه هتشز ! نکن ــاا؟ یراکش نوشتسد زا یلیخ -

! ناج رتکد

متفگ هنعط اراب ناج رتکد

شارب تسد رسو مداد یم شول اضرریما هب دوب شقح ! هنووید ی هرسپ -

ش! ـــ تقو هب نک ربص منکیم بدا مه وناماس نوا ! هنومن

هب هتسب ردار دیبسچ ار میولگ ضغب زاب هدنازرل ار ملد مه زاب اضرریما مان

مدش هریخ مرتشگنا هب هدروآ ارباال متسد مدز هیکت نآ

مامت منادیم هک نم ؟ مدرک شدوبان ار وا هک نم ؟ شمراد متسد زونه ارچ

؟ درک مهاوخن سح ما هناخ اررد شروضح رگید منادیم ؟ هدش

اتزا مدرک ار تالمش مامت لقادح ای مدرک شرود دمآ متمس هب راب ره هکنیا اب

هک نم متسه نم شرصقم و تشگرب رَترسُم رابره دشن اما دوش هدز نم

... مراد هگن مکحم ار ملد متسناوتن

توکس #دس_

۴۱۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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! منک شسح رتشیب ات دوش رت کیدزن اتوا موش تسس دش ثعاب هدیزرل ملد

شصاخ یاهق خاال دوجو اب یمهف یم هک یسک وا! لثم یسک ندوب سح

! یراد ار شساوح مامت تسوت رانک یتقو

دوش کیدزن رتشیب راب ره مداد هزاجا یدرمان اب اما دورب دیاب متسناد یم

یمک مدرک رکف طقف راب وره متفرگن رظن اررد وا ساسحا دوش هتسباو

! درادن یلا کشا هک دنامب رتشیب

حاالهک هک یدح هب مدش رتریگرد مه مدوخ زور هب زور مدرکن رکف وا هب

یمن ...اما دوشیم خیلا ملد ... منکیم ضغب ... دهدیم مناکت شمان هدش مامت

! شندیمهف زا لبق لثم تسرد منکب یراک مناوت

دوبن مرایتخا رد دیکچ ممشچ زا هک یکشا هرطق و مدیشک هک باالیی دنلب هآ

مدنازوس متقامح اراب نامیود ره نم

ات مشوپب وتنام و شلا عیرس متسیاب دش ثعاب رد تشپ زا ماهرپ یادص

هلجع نیا لیلد مه دیاش یمدنک سامتلا ناساس هب هک تسا ربخ هچ ممهفب

رد ندش زاب !اب شزرا اب شیارب و تسا کیدزن وا هب هک دوب یسک روضح ما
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دش رت حضاو شیادص سامتلا

ناا... ــ ساس -

وت مرازب حاال دوب هدرک یطاق ًامسر ـو! شلا ح ینیبب یدوبن هک -هـا؟وت

ما؟ هنووید هگم ـدا! یب هشب یضار هک ینیبب ومرهاوخ

باوج رد دوب هدشن مروضح ی هجوتم هداتسیا رد هب تشپ هک ماهرپ

درک هراشا دوب شرانک هک ناماس هب ناساس

زا هکنیا ! هنوتدوخ رس ریز هدوب یچره شلا ح مردارب تسین هک هنووید -

! یدادن ومنفلت باوج هک متدوخ هنزیمن فرح مشاب شبظاوم یدروآ یتقو

ساتود نوا نیب تسه یچره منودیم هک نم منزب فرح اراس اب لقادح رازب

ـت!

سالم دندیخرچ ناماس و ماهرپ دش ما هریخ لبم یور هتسشن هک ناساس

و گنر مدش ناماس تروص ی هریخ دندمآ متمس هب ود ره متفگ یمارآ

تسا هار هب ور تفگ یم شمکحم نتفر هار دوب بوخ شیور

! مناخ یجبآ سالم کیلع -

ـی؟ بوخ -سالم

بقع یمک هک متفگ ماهرپ عمج ساوح و زیت هاگن باوج رد یمارآ ی هلب

درک هراشا ناساس وهب دیشک

ـم؟ ینزب فرح ینیشب هشیم -
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مرمک تشپ ار شتسد دمآ ولج دنخبل اب متخادنا ناماس هب یموهفمان هاگن

درک متیاده لبم تمس هب هتشاذگ

مردقچ ! هدروخ ومزغم .. ششاداد نوا رطاخ هب هدرک هنووید ونم هک -ایب

هراچیب دنوبنج وشکَف دقنا درک میناور ومدوب شرانک یروز .. هنزیم فرح

! اضرریما

تسشن ماهرپ رانک شدوخ مدناشن ناساس رانک

ـت؟ ساجک اضرریما ینودیم -وت

تفگ یچن مداد ناکت فرط ود ارهب مرس

اب ونم هداد لوق نامام هب هنوخ هرب هدوب رارق شیپ زور دنچ تفگ اهر -

! تسین شزا یربخ چیه اما هربب شدوخ

تفگ هدیدنخ دنلب ناساس اما یمدز فرح یدج وا

؟ نوجرسپ تلا بند هدموین تشاداد هک هنیا تلکشم -االن

هب تسد تشپ اب ماهرپ هک درک یهارمه ار ناساس هدمآ شک ناماس یاهبل

شدوخ یاج ماهرپ ناشیرابجا ندوب مه رانک تدم رد راگنا دیبوک شا هنیس

دوب هدرک مکحم ناماس لد اررد

نینود یمن هک امش منزیم فرح یدج مراد ... وتشین دنبب تفو -کــــ
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حا هنکن لمع و هنزب شهب یفرح هلا حم ! همهم اضرریما هساو دقچ هراسخر

نیگیم هک مه امش هدش.. روگ مگو یلو ! هشاب ینابصع نم زا مردقچره ال

ـم؟ شاب نارگن دیابن االن هدوبن بوخ شلا ح هتفر هک اجنیا زا

دروآ اررد شداد نامتوکس تخادنا یهاگن نامرفن هس ره هب

هرابود هک هدش یچ ؟ نیدرک شراکیچ ؟ هگید نیگب یزیچ هی اباب -یا

؟ هدش دیدپان

داد همادا نم هب هریخ

ســارا؟! هدش نوتاوعد مه اب -زاب

؟ ندر ـک اوعد مه بقالاب هگم -

دوب شیادص رد هک یترارش اب اما داد ماهرپ ار یکاش ناماس لا وس باوج

تشاد ار شندیدنخ تالیف دصق رتشیب راگنا

نوشیتشآ مه اب هزات یدیسر هار زا هک مبش نوا داوخب تلد !ات فوووا -

! یدرک پچ ومزوک هساک یدموا یلا عبانج هک مدوب هداد

دز ماهرپ یوناز هب هبرضیا

ــی؟ نزیم فرح مرهاوخ هرابرد یراد انک! عمج وتساوح یو -هــ

تفگ یدنلب اتبسن یادص اب داتسیا ناهگان ماهرپ
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ردقچ اضرریما نینودیم بوخ ؟ نیدشن هتسخ اباب..عــه.. نک عمج -

ح نیگیم هک نیدرک شراکیچ ! شخرچ الی نیرازیم بوچ زاب شداوخیم

؟ هدوبن بوخ شلا

توکس #دس_

۴۱۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

واب دیزرل منت تفگ مناردارب مشچ شیپ دنلب یادص واب ینلع هک یفرح زا

تلا جخ تفر اجنیا زا یتقو یوا هدش وهل ناریح تروص ریوصت یروآ دای

مدش ریز هب رس هدز

تفگ مکحم و ردتقم ینحل اب ماهرپ هب هریخ ناساس

! هنک نشور وشدوخ فیلکت هرب هک میتفگ شهب یزیچ نک رکف -

تخادنا ناساس هب یهاگن مین مخا دشاب کیدزن نامیود ره هب یمدق ماهرپ

تفگ متروص هب هریخ اما

؟ اراس ای ؟وت هتفگ شهب یک -
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داتفا شپت هب دوب هدیزرل شلبق هلمج زا هک مبلق شدنت نحل و هریخ هاگن زا

شیاج زا ناماس اما درک توکس مه ناساس متفرگ رتنییاپ ار مرس

مارآ هدز شتآ یراگیس شندرک زاب زا دعب تفر هرجنپ تمس هب هتساوخرب

تفگ

! متفگ شهب نم نم... -

وت؟ ارچ -تــو؟!

یچ؟ لا بند یدموا ؟ یاوخیم یچ هرپــما؟ یگیم یچ -

داد نم هب یهاگن و مارآ نحل اب ناماس ار ناساس باوج

اراس هدوب یچره هگیم ؟ هنزیم ور وت فرح نومه ؟ هگیم یچ یمهفیمن -

وتـو!؟ نم هن هتفگیم شهب دیاب

تفگ دنخبل اب دمآ ولج مدق دنچ متروص هب هریخ هدرک توکس یا هظحل

ای... هشیم مومت یچ همه ...ای هگرزب شاداد هرب هرتهب -

دش امن نادند شدنخبل

راک نیرتهب تروص ره رد یلو ...! میشیم هراچیب نومتفج هشیم عورش -ای

! هرب اراس هکاالن هنیا

مدرک سح ار شراگیس یوب دمآ ولج یرگید یمدق

شمنودب هبیرغ ماوخب مردقچره ینک نشور شارب ویچ همه دیاب .. وشاپ -

! میراکهدب شهب وتدوخ نوبز زا ندینش
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دنلب ماهرپ ضرتعم یادص هک مدوب ناماس تساوخرد اهو فرح کوش رد

دش

اه!؟ هشمرحم ؟ تسبیرغ نم شاداد ! تدوخ هساو یگیم یچ -

هدمآ ولج درک شرت ورپ ناماس ی هرخسم " مرحم ی" همزمز و جک دنخبل

دیشک نوریب شناتشگنا نیب ارزا راگیس

هساو هدیمن صیخشت زونه ودب و بوخ ..هَا.. یدرک نوم هفخ ونیا نم هدب -

! هنکیم یرتگرزب نم

هفرس هب هدز نآ هب یکپ هار نایم تفر هناخزپشآ تمس هب شتسد راگیس اب

داتفا

ـی!؟ شکیم هک هراد یچ رخ! هرن ننزب تدنگ -

تفگ مارآرت ییادص و ثکم اب

! هنیا مصصخت نک.. ربص ! مدرکن تمدآ هگا متسین ماهرپ -

تفر رد تمس هب دنخبل اب ناماس

! تمنوسریم مدوخ ایب دوز منیشام -وت

درک مهاگن طقف توکس رد مدش هریخ ناساس هب ناریح و جیگ
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ـنا؟ ساس -

داد؟ هزاجا هک تدراگیداب .. هگید وشاپ -

مداد باوج ماهرپ هب ور مکحم هداتسیا یناهگان تکرح کی رد

! مایمن -

اار؟ -عــه...چـــ

تاقافتا مامت ندش لح دیلک نم مدز دنخبل ناساس هب هریخ مدیعلب ار مقازب

مروز میاهفعض نامه رطاخب تساوخ یم ادخ رگا متسناوت یم مدوب ریخا

دنزیم بلابلا شردارب یارب روطنیا هک یماهرپ نیا یتح دیسریم همه هب

منادیم حاالهک ارچ تسا نم زور و حلا نارگن رتشیب مشاب نم عوضوم رگا

! منکن هدافتسا ناشدوخ هب کمک یارب نآ زا دننکیم ار متاعارم

ـن؟ ینکب مارب یراک هی دیاب نوتردارب غارس مرب نیاوخیم هگا -

ســارا؟ -

مدوب ماهرپ ی هریخ طقف و مدادن ار ناساس توهبم هاگن و ادص باوج

!؟ منک راکیچ -

متفگ یراب تنطیش دنخبل اب

! راکرس دینودرگرب ور اهر -
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تفگ مخا اب دمآ ولج یمدق ماهرپ دز دنخبل هدش زاب بجعت زا ناساس ناهد

ـی؟ نک یم یشکورگ -

متخادنا باال هناش

نارگن منم یتشاداد نارگن امش دیرازب نیراد تسود یچره وشمسا -

! مشاداد

تفگ صرح اب

ـت؟ شاداد یگیم هک یتسین اضرریما نارگن -وت

متفگ شتروص هب هریخ

! شاب نم شاداد نارگن مه امش بخ .. متسه -

دیراب یم شتاکرح زا یگراچیب تفگ ییاباب یا

شغارس مرب منوتیمن ـمد؟االن یدن وماباب هزور دنچ ینودیم ! نکن تیذا -

هک هشیمن تسرد منوا هشن لح اضرریما اب ملکشم ات هنزیم ریت وماب هیاس

! ماوخب شزا منوتب

ساسحا نتسناد زا فرح ناساس واو مشچ یولج مدیشکیم تلا جخ

شرس هک بالیی دوجو اب منادیم هکنیا و منزب مدوخ هب تبسن اضرریما

دزادناین نیمز ار میور دیاش شا یگنادرم و مندوب مرحم رطاخب ما هدروآ

زا یسک دوب هدادن هزاجا هک ییامیس لثم تسرد دشاب رفنتم نم زا رگا یتح
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کمک اهر و ناساس هب مه اتوا مدرک یم شنئمطم دیاب !اما دنادب یزیچ وا

متفگ مارآ ییادص اب متفر ولج یمدق دنک

؟ هبوخ منک.. یم شتسرد ور اضرریما و امش هطبار نم.. -

تفگ نئمطم دز یرادناج دنخبل هدش زاب مه زا هرذ هرذ شنارگن تروص

ــه؟ لح راکرس هدرگرب منک یم یراک هی هشاب -

متفر قاتا تمس هب

مشب هدامآ مر یم -

*********

توکس #دس_

۴۱۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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یم رگید ی هقیقد هد هکات دوب ییوا یپ مساوح مامت اما اه نابایخ هب هریخ

دوش یم مندید هب رضاح ال صا مناد یمن تسیلا ح هچ رد مناد یمن شمدید

هنیآ ارزا ناماس نارگن یاه هاگن متسشن بقع یلدنص یور هک ینامز زا

هب هک متفریذپ ناساس رطاخ وهب مدوب هدرک هک یراک زا مدرک یم سح

و نم نیب متسناد یم بوخ مه مدوخ مدوب نامیشپ مورب اضرریما ندید

متسناوت یم منتفر اب اما دوشن تسرد یزیچ رگید زگره دیاش اضرریما

یولج ار ماهرپ ینارگن و منک لح اهر نتخادنا ریگرد ار ناساس لکشم

دنک رکف وا اتهب منک هدنز شمشچ

نیرت نئمطم دوب هداد ناشن نم هب تبسن شراتفر رد اضرریما هکنیا اب

خی مناتسد دوب هتفرگ ار مدوجو مامت سرتسا اما مراد مرانک هک تسیمدآ

اب یطیارش رهرد ار نیا و دنز یمن بیسآ نم هب هک مناد یم دوب هدرک

ینامز و دوب راشف ریز هک یتدم مامت لثم تسا هدرک تباث شدب حلا دوجو

رارف اپهب تسا هدنام میاپ چم یور شتسد یاج هتساوخان دیمهف هک

دنزن نم هب یبیسآ دشات رود نم زا هتشاذگ

مامت یارب یتح و موش وربور ابوا دیاب هرخ هکباال متسناد یم مه مدوخ

موش هدامآ ات متفر قاتا هب هک ینامز اما منزب فرح شا  هرابرد دیاب شندش

و تسیچ زا متسناد یمن هک یا هروشلد سح و مراک زا نانیمطا یارب

مداتسرف یکمایپ شیارب دوب هتفرگ شیپ رد ناساس هک یتوکس

؟》 مرب دیاب ؟ منک یم یتسرد راک ترظن 《هب
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دهدب ار مباوج ات مدرک لطعم یمک

هشب مومت رازب .. نزب فرح ینکشب ای یشب هل هشاب رارق هگا یتح ورب. 》

《 متسه نودب مه متسین اج ره مراد وتاوه شاب نئمطم

یشوگ رد رس هک ردحیلا یدورو رد یولج ماهرپ مدمآ نوریب هک قاتا زا

ظفاحادخ درک هراشا رد هب لبم یور هتسشن ناساس دوب مرظتنم تشاد

تفگ یمارآ

ار ناساس مایپ راب نیدنچ مداد متسد یشوگ ارهب مهاگن و متفرگ یسفن

رکف مدزیم دیاب هک ییاهفرح هب اضرریما لمعلا سکع هب راب وره مدناوخ

مدیشک یرگید قیمع سفن مدرک

داد اتود ًاتیاهن ؟ هربب داوخیمن هک وترس یشک یم هآ ردقنا هتچ اباب... -یا

!؟ هگید هنزیم

مدینش یم ار شضرتعم یادص بقع هب هدش مخ هک دوب یماهرپ هب مهاگن

دش نارگن مهوا هک دناوخ مهاگن زا هچ

؟ هرآ ! هداد ودات زا رتشیب یلیخ شلمعلا سکع راگنا ؟ میرن یاوخیم -
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دش مخ بقع هب هرابود و تفگ یرگید ی کالهف یاباب یا مداد ناکت ار مرس

دیاب هگیم تور و گنر یلو هربخ هچ منودیمن .. روخب ونیا -ایب

! مشاب نارگن

مدروخ یپلق نآ رد هتفر ورف ین زا متفرگ شتسد ارزا هویمبآ یطوق

! هسانشیم ووت نم زا رتهب وششاداد شیگچب همه ...الهمز..اب روخب لماک -

هب مکحم ماهرپ هک متخادنا ناماس نارگن یاه مشچ هب هنیآ زا یهاگن

دیبوک شیوزاب

یچره اضرریما .. ینک خیلا ونوا لیلد هت داوخ یمن نکب وتیگدننار -وت

! هرتهب وت زا تینابصع وت هشاب

هدنوم مرهاوخ چم یور زونه شتسد یاج طقف یلی.. خـــ هرآ -

ی؟؟ -چــــ

دش اجباج ناماس و نم نیب شهاگن دز دایرف ًابیرقت

ـــه؟ گیم تسار -

تسا هدوب یدمع متفگیم رگا دوب یفاصنا یب مدرک توکس

؟ هگیم تسار ســارا! ماوت -اب

دیبوک ناماس یوزاب هب مکحم هرابود متفگ یمارآ ی هن

؟ منک یم شصقان منزیم مریم یگیمن ! هبویعم تزغم -
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دیدنخ لا یخیب ناماس

ردقنا یتقو ـا! مود ! ینک صقان ونوا ینوتب هلا حم یترپز وت هکنیا -واال

؟ هگید تسه یزیچ هی امتح ؟ یدرک رواب یتحار نیا هب روطچ یراد شلوبق

مدینش روز ارهب شیادص دیشک ییادص رپ سفن ناماس باوج رد

ـ... شدوخ هتسنوتن دیاش متفگ هدوب شور راشف یلیخ ازور نیا -

میدرک توکس هس ره دش فقوتم نیشام هک ینامز ات دادن همادا ار شفرح

هب دیخرچ ماهرپ هک هدشما نامیشپ میوگب و منک زاب ردار تساوخیم ملد

تفگ هدرک هاگن ام یودره

!۳۰ دحاو ۸ هقبط باال ورب متشپ زا منوچیپب و نابهگن مریم وش هدایپ -

تشاد شهگن هتفرگ ار شچم ناماس دوش هدایپ تساوخ ات

چـی؟ ینعی ــی؟ گیم یچ -

تخادنا ناماس هب هیفس ردنا لقاع هاگن

یلیخ هگم باال میرب هرازیمن هدادن طاالع دحاو اتهب نابهگن ید؟ ــ یمهفن -

! هدن هزاجا هنکمم همهفب هگا مریما یشاب انشآ

دز یسنج دب هدنخ

یاوخیم یچ هک تغارس متسرفیم ونابهگن نیشام وت ینیشیم یلا عبانج -

تشپ هچوک ورب چیپب تغارس دموا هسانشیم ونم ! یدرک قارتا اجنیا

! مایم باال تفر اراس نومتخاس
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توک #ســـد_ســــ

۴۱۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یم هدایپ هک یلا حرد لا یخیب ماهرپ اما دش یم رتشیب هظحل ره ناماس مخا

تفگ دش

... پیتشوخ وتمخا نک عمج .. هدرک تکورچ یفاک هزادنا هب راگیس -

اوه مدرک یم ساسحا موش هدایپ ات مدرک زاب ردار نازرل یاه تسد اب

دیزرل یم منت مامت تسا هدش درس  بیجع

ســارا؟ -

تفگ ینئمطم نحل دشاب هریخ میاهمشچ هب مدرک هک شهاگن

تسین مهم ... هیروطچ شدروخرب تسین مهم .. هشیم یچ تسین مهم -

همه طقف ... هشیم تسرد ! متسه شرخآ ات مدوخ ایهن... هنکیم ترواب

شهب حهیلا هچ منودیم نم ! هنک خیلا وشدوخ منوا ... رازب و نزب وتافرح
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! یایب ات منومیم اجنیمه هدب... قح

دیدنخ

! هنکیم عمج وشساوح هنییاپ تدراگیداب یگب شهب -

اب دوب یدنلب جرب مدش هدایپ نیشام وزا مدز یا همین هفصن دنخبل روز هب

ارهب دوخ هدش روسناسآ راوس نابهگن ندش جراخ و ماهرپ یزاب دناب زمیج

مدناسر ۸ هقبط

شیامد هدش رتشیب مندب شزرل مدش یم کیدزن شدحاو هب هک مدق ره

یاه  سفن متخادنا رد یمشچ هب یهاگن مداتسیا رد یوربور دمآ یم رت نییاپ

! متسناوت یمن نم یمندش... مدشن مارآ درکن میارب یراک مه قیمع

یمن دمآ... یمنرب نم زا مه نآ اما مدرگرب ات متفرگ راوید ارهب متسد

دونشب مدوخ نابز زا دوب شقح دوب ناماس اب قح منک شیاهر متسناوت

اب دمآ یمن باال مسفن متشادن ندز رد تارج اما متشاذگ رد یور ار متسد

دمآ یم مرس هب هچ مدید یم ار وا رگا متیعضو نیا

مارآ ات مدرک یم رکف شیاه یبوخ هب دیاب متخادنا شدحاو گنز هب یهاگن

رد یتح دزن نم هب یبیسآ اما دش ینابصع هک یتاعفد مامت هب موش

و دوب یلا مرن مدآ وا اهر لوق هب دوب نم حلا نارگن هشیمه مه تینابصع

دهد ناشن دوخ زا یبسانمان راتفر یمدش ثعاب نم یاه  لمعلا سکع راب ره

ی همه هب نم مورب شا هناخ هب هدش هک مه ماهرپ و ناساس رطاخ هب دیاب

اما دربن نیب زا هچ رگا ار مسرت و ییاهنت هک وا هب همه زا رتشیب منویدم اهنآ
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دشاب نازیرگ همه زا هک داتفا زور نیا هب تیاهن ورد درک ار شش تال

********

( اضر ریما )

مدوب شتاکرح ی هریخ رد یمشچ زا متشاذگ رد رانک راوید یور ار متسد

بیجع هک ییاهاپ نآ اب راب ود دوب هداتسیا اجنآ هک دوب هقیقد هد زا رتشیب

تدش هب تشگرب هرابود و تفر روسناسآ برد یولج ات یمداد شتکرح

رد هب راب ره هک ینارگن هاگن زا نیا هک دوب نتفر هب یضار هن تشاد سرتسا

دروآ یم رد ادص ارهب گنز وهن مدیمهف یم تخادنا یم

: متفرگ لیوحت ار ناساس کمایپ هک یتقو زا

ره هب میدز ونوماهفرح ، هنزب فرح ات تنامتراپآ دایم هراد اراس 《سالم.

یرایب شفرح هب ینوتیم وت طقف ! هشب مومت ات نک شکمک ینوتیم یشور

هی شاب مرهاوخ وحلا تراتفر بظاوم یلو دایب ترطاخب هدش رضاح هک

《 منکیم تهل شمشچ ولج منکیمن شلد هب هاگن هشب مک شرس زا وم رات

کچ ار ورهار یمشچ زا روسناسآ برد یادص اب راب وره مدیبسچ رد هب

مدرک
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هک شردارب فرح رطاخب مدوب شرظتنم ردقنا هچ زا مدیمهفیمن ار حملا

دوجو هکاب یلد رطاخب ای دنزب فرح تسا رارق و مناوت یم نم طقف تفگ

ریغ هکنیا !ای دنزیم مابلابلا هنیس رد هداتفا ناجیه هب شیاه هتسناد

رطاخب اهنت مشاب راودیما مناوتیم و دراد ربخ اراس لد زا دنامهف میقتسم

نم" رطاخ "هب دنزب فرح ساهلا زادعب هتفریذپ نم

هناوید نیقی هب عطق دوبن ناساس یاهمایپ رگا ییاهنت زور دنچ نیا رد

ود هک یراک مباوخب متساوخ یم طقف منکب دیاب هچ متسنادیمن ! مدشیم

اراس و داد هجیتن شش تال رگا مناوتب ات دوش مارآ مزغم ماات هدرک تسا زور

یمن مارآ مرکف !اما شندناسرت اب هدش منک یلمع ار ما هداد هک یلوق دمآ

زا هک یقافتا اراس،هب ،هب مدوخ !؟هب منک رکف یزیچ هچ هب متسناد یمن دش

یگدنز یداع نم هب یکیدزن اب هدرک ششومارف هدرک یعس و هدنارذگ رس

؟ دراد ار شندید یانمت و تسا ریگرد زونه هک یلد دنک؟هب

یارب ار شش اماتال درادن یدعاسم حلا مه ناساس مدیمهف یم هکنیا اب

رطاخب تسناوتیمن هک تسا تسرد درک ما هتخیر مهب حلا هب نداد ناماس

شرهاوخ یگدنز ی هرابرد تساوخ یم وحاال تشاد هشیمه هک یمرش

نامه زا یلو دش ادص و مایپ هب لسوتم و دنزب فرح ور ردور دنزب فرح

ساسحا و رورغ رب عالهو دنکیم تالش ردقچ و تسیلا ح هچ مدیمهف اهادص

دوشن رتدب حملا شرهاوخ تیصخش و

هب هک یلوا هظحل زا دعب ما یگتفشآ نتفر نیبزا و ندش مارآ لیلد دیاش

ح وهب مدش راوآ نیمز یور هدیبسچ رد هب رایتخا یب ییاهنت رد هدمآ هناخ
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یادص متسیرگ هدنابسچ رد هب رس سهلا هدزناش ی هدیپس ییاهنت و درد لا

هداوناخ زا یرود سلا هن لیلد زا هک ینامز دوب یوا هتخوس ولد نیگمغ

شا یگدنز هک یردپ درادن یردپ رگید یتقو شندیسر رید نامز و تفگ شا

... تسا هداتفا ماد هب وا ندید رطاخ هب شرتخد یلو هداد تاجن ار

هغیص خسف زا لبق منک کرت ار اراس هتفر تسا رارق حاالهک تساوخ هکنیا

هب هدرک کمک شرهاوخ هب دناوتب رتدوز ات دنزب فرح ات منک کمک اراس هب

یاراس هب تبسن ار مساسحا قمع مه وا دنامهف نم هب دنادرگ شرب یگدنز

تسا هدیمهفن ما یرارف

۴۱۳_ تراپ _ همادا #

هدیشک درد میاهنت یاراس دننام مزوسب هکنیا زا رتشیب شندینش زا هدیمهفن

ما

زونه هک یکوش دوجو اب متفگن منکیمن شیاهر متفگن مدرک توکس مه نم

یارب تسود کی ناونع وهب شمنیبن مناوت یمن تسا نیگنس نآ زا ما هنیس

دب حلا هک تسا نیا رطاخب ما هدش کمک هب رضاح هک تسین ردارب یوا

هار هبور هک وا تسا هدرزاین نم ی هزادنا ارهب سک چیه رد تشپ یاراس

دوشیم مامت یمنهج خزرب نیا موشیم مارآ دوش
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و ریز ما هدینش شردارب ارزا منادب دیاب هک یزیچ مامت هک زور دنچ زا دعب

و منامب اپرس ات درک کمک ماووا هدیشک شتآ ارهب مدوخ ما هدرک شیور

هتسنادیم مرحم ار دیعس هکنیا زا تفگ شرهاوخ یگداس و ییاهنت زا راب ره

هداد هجنکش ار وا هنوگچ درم ود نآ منادیم تسا ریصقت یب ارجام نیا ورد

تسا هتخیرگ نیناجم دننام یدرم ره زا نآ زا دعب زا هک دنا

فرح ات دنک زاب ناهد ات مهدب هجنکش زاب ار ووا مدوخ ما هدرک لوبق یلو

سهلا هدزناش کاپ لد زور هب هچ هنهک ی هنیک کی نس نآ رد دیوگب ات دنزب

دورب رت تحار ار یهار همادا و تسا هدروآ شا

متسد ساوح یب زور دنچ نیا راشف روز زا دش جراخ روسناسآ زا هک ینامز

دمآ ولج هناتخبشوخ هک منک زاب ردار دوب کیدزن دوب هتفر هریگتسد یور

یدایز راشف دوب ناساس اب قح درک تشم راوید یور ار متسد شلا ح ندید

یمن دورب ای دنامب تفرگ یم میمصت شدوخ دیاب اما یمدنک لمحت ار

! دوبن وا زا رتهب مدوخ حلا هکیلا ردح منکب یراک شلا ح نیا یارب متسناوت

منکیم سح هکنیا اب منک شکمک هدروآ شفرح هب مداد لوق طقف نم

تسا هدرکن کمک شدوخ هب ساهلا نیا ارچ ما هدش یبصع هدز مشتآ شندید

هب شردپ دوشیم رگم دننک هابت ار شا یگدنز رفنود نآ هداد هزاجا ارچ

؟ دشکب ار شروج شرتخد و دنک ربص شگرزب ردپ هب نید کی رطاخ

هدرک ما هناوید تفگ شردارب رتزا حضاو هک ناساس زا میاه هدینش روز

هب هیبش یدایز مدیشیدنا یم وا حلا هب طقف ما هدش رد هب رد دوخ زا لفاغ

؟ دوبن شیپ سلا تفه یاضرریما
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و مدروخ کتک درم دنچ زا هک درم کی ! مدوب سهلا دنچ و تسیب یناوج نم

ششومارف هدمآ رانک ما هتسناوتن زونه اما تفرگ یزاب ارهب متریغ ممرحم

یتقو منک شکمک دیاب روطچ ... ییاهنت رد درم ود نآ اب نس نآ رد وا منک

هب میاهناوختسا و دنکیم درخ ار مرورغ هدرک لفق ار مندب شا یروآدای طقف

دتفا یم درد

اهنت هک روآ باذع یسرت دنک یم یگدنز سرت اب تساهلا ردس یوربور یاراس

وا هب هک متسه یسک اهنت نم شدوخ ی هتفگ وهب تسا هدرک شا یوزنم و

ار نم هب ندش کیدزن تارج راگنا میاه هتسناد حاالاب یلو هدرک دامتعا

! درادن

هتسناد ی هرابرد یزیچ ندز فرح هب شرابجا یارب ما، یتحار یارب ناساس

قیقد ار ما هدیسرپ هچ ره راب ره زور دنچ نیا رد هتفگن تسا هتفگن میاه

کی منادب هک ردقنآ میوربور رتخد یکاپ هب میسرب هک ردقنآ هداد باوج

هداد تاجن روآ درد یشور ارهب وا تیثیح شدوخ رطاخب فیثک دوجوم

ارهب دیعس شدوخ تاجن یارب هدرک شا هجنکش ناویح نامه اما تسا

هتشک ار وا هدرک ارچلا شا هدیپس نآ زا دعب هک ییاراس هتخادنا اراس ناج

! هدمآ شرس هب هچبالیی درواین دای اتهب

هب یهاگن یمشچ زا هرابود دمآ رد ادص هب دحاو گنز هک مدوب مراکفا رد

ریز یرس اب یمشچ یوربور تسرد دوب هداتسیا رد یوربور متخادنا ورهار

اب ینعی نیا دمآرد ادص هب گنز هرابود مدنام شلمعلا سکع رظتنم ، هداتفا



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

! تسا نئمطم هناخما هب دورو یارب هدمآ رانک شدوخ

توکس #دس_

۴۱۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

نامیشپ یارب وا وهب متشاذگ باوج یب ار شندز گنز هک موس راب یارب

هب مارآ ی هبرض دنچ تشگرب هرابود اما تفر بقع یمدق مداد تلهم ندش

نآ ندنام رد تشپ ارزا شدوجو میظع ومغ دیزرل یم هک ییادص دزاب رد

تفگ دادیم ناشن مندیمهف زا دعب مه

؟ ینک یمن ...زاب مارا ـس ... اضرریما -

راد ضغب ِنازرل یادص نیا ندینش مدوب شا هریخ رد یمشچ زا توکس رد

یم ردتالش ندش زاب یارب اجک ات منادب متساوخ یم اما درکیم ما هناوید

دنزب فرح دهاوخ یم هدمآ اجنیا هب هک تسا نم رطاخب اعقاو دنک

؟ مرب -
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هبرض رد هب هرابود و داتسیا اما تشاذگ بقع یمدق و درک ربص یا هقیقد

دوب هدش رت مک شیادص شزرل دز

ـــه؟ بوخ نوتلا ...ح نوتراتسرپ ما! یروبص ؟ نارماک یاقآ -

هب مرادن شلوبق رگید مدزمان اراس ناونع هب رگا هک دیوگب تساوخ یم راگنا

نآ صرح زا یمداد همادا رگا انئمطم منک زاب ردار مراتسرپ یروبص ناونع

یمن باوج یب دتفیب شنابز اتزا دیشک لوط اهتدم و تفگ هک ینارماک

شمتشاذگ

متشاد تسود ار شا  یراشفاپ و رارصا نیا دز هبرض رد هب هرابود

مرب.. یروطنیمه منوت یمن مدب ور رفن دنچ باوج دیاب نم .. نارماک یاقآ -

ـد؟ ینک زاب ورد هشیم

نآ وهب مدروخیم صرح شتوکس زا هک ییاهزور ریوصت شنتفگ نارماک

دش دنت میاهسفن هدرک هدنز میارب ار دوب رسم

دنک؟ ما ینابصع ای دنزب فرح دوب هدمآ

مدیم لوق ـد؟ ینک زاب هشیم نایب ندرکن تأرج هک... مرفن دنچ هدنیامن نم -

مرب.. هبوخ نوتلا ح منیبب

تفگ مدینش یتخس وهب دزیم فرح شدوخ هکاب راگنا یرت  نییاپ یادص اب
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! هشن تمحازم هگید اراس ... مدیم لوق -

وا ینعی ؟ دوش کیدزن نم هب یمندنک تأرج یسک ؟ شدوخ یارب تفگیم هچ

ینارگن شندمآ لیلد و تسین منارگن دیوگب تساوخیم ؟ تشاد ار شتارج

هریگتسد تمس هب متسد ؟ دنکیم ناهنپ ار شساسحا زونه ارچ ؟ تسا هیقب

مولظم شیادص زاب هک مروایب اج ار شلا ح هدیشک لخاد ار وا هک تفر رد

دش

؟ ینک یمن زاب مه یروبص یارب ورد .. یرفنتم مزا ردقنا -

دز داد ناهگان مدنام شلا صیتسا هب هریخ توکس اب

یکی هداد تیزاب هک یکی راک؟ نوهنپ ـو؟هی گغورد چـی؟هی مهتم هی یارب -

؟ هدرک هدافتسا تزا هک

تفگ داد اب دروخ رد هب یمکحم هبرض راب نیا

نم لثم ـشند؟وت میاق یاج هب نک خیلا شرس وتصرح لقادح نک -زاب

! شابن

شتسد زا مه زور نآ موشیم ناهنپ دوب هتفگ دوب هدز ار فرح نیا بقالمه

هکنیا ی هنعط حاال یلو دوب رتشیب شروز ما یگنتلد اما مدوب ینابصع

یمن راگنا دنزیم مه ار تسا هدرک هدافتسا نم وزا هدیسر نم هب شروز

نم هب تسناوت یمن زگره مه وا امیس دننام متساوخ یمن مدوخ رگا دناد
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! دنک هدافتسا نم زا شدوخ لوق ایهب دوش کیدزن

ار راشف نیا دناوت یمن ینعی دیوگیم هک یصرح مجالت شمسانشیم بوخ

درادن ار شلمحت هک یدایز راشف زا هتساوخان دورن زاحلا ورگا دنک لمحت

ناروف اردز نم ای ناساس هک یزور لثم تسا نکمم هظحل ره هدش ینابصع

دتفیب شدوخ ناور ناج هب نآ زا دعب و دنک

هب مکحم هک مدرک زاب تدش ردارهب هدیشک نییاپ ار هریگتسد صرح اب

تشگرب و دروخ راوید

سفن درک هاگن ار میاپ رسات هتفر بقع یمدق دیرپ شیاج رد هک مدید

هولج یداع تشاد یعس هک ار شسرتسا رپ هاگن مدید ار دیشک هک یتحار

تخود نیمز هب دهد

-سالم

زا هکنیا یارب طقف مناوتب رگا هتبلا مشاب هتشاد یدنت راتفر متساوخ یمن

اب اما متشاد شهگن رد تشپ شرارصا تذل هتبلا و دشاب نئمطم شراک

یناهگان و دنت تکرح دوب صخشم مدادن ار شباوج درک مغاد شیاه  فرح

یرگید فرح هدش تکاس تشاد هک یصرح نآ هکاب هدرک روک ار شقطن ما

دنز یمن

مدروخ اج یا هظحل هک متشاذگ نوریب مدق شفک یب مدرک زاب لماک ردار

نیا هب هن اما تشاد بقالًمه هک ییوب !؟ تسوا زا مدرک سح هک ییوب

!؟ تدش
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هکنیا یارب و مدرک هراشا لخاد هب مدیبسچ راوید هب هدز سپ ار مراکفا

ح نیمه دهاوخ یمن رگا هک دشکیم ار شراظتنا هچ شراتفر باوج رد دنادب

متفگ ددرگرب اال

! نونشب ومادص اه هیاسمه ماوخیمن وت ورب -

مدیرغ یصرح دروخن یناکت نیرتکچوک ورهار فک زا یا هطقن هب هریخ

تــو! ورب -

دیسرپ یمارآ یادص دشاب فقوتم اما دمآ ولج یهاتوک مدق

هک.. یکی ای نوتراتسرپ ای اراس !؟ لخاد مرب یناونع هچ -هب

مدیشک لخاد هتفرگ ار شیوزاب شا هلمج ندرک لماک زا لبق

! یدوب اراس مارب مه یدوب هک راتسرپ هتفر تدای هگا -

ردار هداد شله ما هناخ گرزب نادنچ وهن هلبم ییاریذپ سنلا تمس هب

شرس نانچمه دز هیکت راوید هب هتشاذگ بقع یمدق مدیبوک مه هب مکحم

مدوخ تسد میادص تنوشخ مداتسیا شیوربور دوب هتشاد هگن نییاپ ار

دوبن

؟ ینک یم راکیچ اجنیا -
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؟ دمآ ارچ دسرتیم ردقنیا رگا درک یمن مهاگن ارچ دروآ یمن ارباال شرس ارچ

؟ تشاد مندید هب رارصا ارچ

! هبوخ نوتلا ..ح مشب نئمطم مدموا -

ح هب تبسن شا ینارگن !زا مروضح زا سرت نیا اب مدیدنخ دنلب رایتخا یب

دنک یم ناهنپ زونه هک یساسحا اب مه ؟نآ دنزیم فرح ملا

! ومدوخ متشکن ! مبوخ هک ینیبیم -

مدرک زاب ردار هدیخرچ

ــا! مرفب ؟ یدش نئمطم -

توکس #دس_

۴۱۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تمس هب مارآ هتفرگ نادند هب بل دیزرل شا هناچ اما درکن مهاگن مه زاب

یارب دنکیم توکس زونه ارچ مدیبوک مه ردارهب صرح اب هرابود هک دمآرد
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! تساجنیا هچ

؟ یدر ـک هرخسم ونم -

یور تسد دیرپ باال شیاه هناش هتفگ یدنلب ـن یه نم داد ردو یادص زا

دش دنت شسفن ینآ هب تفرگ شناهد

؟! ماو -ابتــ

ادخ.. -هن..بـ...

شمدناسرت هک تفگ یم شیادص

... نیدادن .. ونوشباوج ... ندوب نوتنارگن همه... .. طقف -

دز هیکت راوید هب طقف تخیرگن دروخن ناکت شیاج زا مدش شکیدزن یمدق

متفگ رخسمت اب

؟ یدموا هیقب ینارگن رطاخ هب نا!وت -هآـــ

مدیشک نییاپ ار میاه بل هشوگ

؟ یشب نارگن ینوت یم متدوخ مدرک رکف مدرک بجعت -

مدیشک دوخ تمس هب هتفرگ ار شیوزاب مدرب موجه شتمس هب نآ کی
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؟ یدموا نوشاج هب وت هک چالنق هیقب هگم -

تشاذگ ششوگ یور تسد مداد زا

دوب نم ریصقت ... یتقو مشن نارگن ارچ -

یم یراج شکشا نآ ره مدرک سح دوب نازرل و هکت هکت تفرگ هک یمد

تشاذگ دوب شیوزاب دنب هک متسد یور تسد اما دوش

! هراد درد .. تسکش یآآآ.. -

یمن .. دیمهف یمن ووا دوب دب حملا مدیبوک راوید هب مکحم ار مرگید تسد

و زیرگ متسناوتن زگره منک؟ لمحت ار راشف نیا مناوت یمن رگید دیمهف

منک مضه مدرک یم شا یتحار یارب ار تالمش مامت هک ینم ارزا شسرت

اب شا هرابرد هک متفگ یا هتشذگ زا مدنام شرانک درکن ملوبق هکنآ اب یتح

ار ما یعقاو تیصخش کلک و زود یب ات مدرک تالش مدزن فرح سک چیه

تشاد ار شرارکت دصق وحاال درک توکس طقف زاب اما دنیبب

مدز دایرف

!؟ متسکشن نم ... مرادن درد نم -

درکن مهاگن مه زاب

...م مورآ هگا ... نکشب نک.. خیلا.. وتدرد مدموا ..مهـ..نی یارب نم -

! نیشیم ـ..
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تخوس یم ما هنیس دروآ درد هب مه ار مدوخ یاه شوگ مدز هک یدایرف

! یچیه ــی؟اب مهفیم ... مشیمن مورآ یچیه ...اب مشیمن خیلا یچیه -اب

حاال دوب هدش رتدب هظحل ره زورید زا مدرد رس مدز یم دایرف هداد شناکت

دراد رارق ینُت دنچ هنزو کی مرس یاج هب مدرک یم سح اهدایرف نیا اب

راوید هب هیکت یراد ادص و دنت سفن سفن اب هدیشک شیوزاب زا تسد

اب مدرک یعس متشاذگ مرس فرط ود ار متسد ود ره متسشن هدز شیوربور

دش زاب منابز هدارا یب دوب هدرک ما کالهف شدرد منک شمارآ ندرشف

! هشیمن مومت ارچ خاآ..خــااد... -

؟ تسین بوخ نوتلا -ح

ندید زا یا هظحل دوب هتسشن وناز ود یور میوربور مدرک زاب هک مشچ

ملد ردقچ متفگ مدوخ اب نتفرگ هاگن و یریز هبرس نودب وربور زا شتروص

مدرک رکش ار ادخ دوب هدش گنت یکیدزن نیا رد تیموصعم نیا ندید یارب

شتوکس زا ردقنیا زونه یتقو دماین رتدوز هک بوخ هچ یلو دمآ هک

دنام یمن یقاب وا زا یزیچ زور نامه دیاش شمدیدیم رتدوز رگا ما ینابصع

نم! هب هیبش دوب ینابرق کی اراس دوبن رصقم امیس لثم وا هکنیا اب
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اما ما هدیدن هک یریوصت منک... کاپ ار شریوصت ات مدرب ادصباال ناهگان

نآ مدوب مه نم تسینابرق وا رگا درادیمن رب مرس زا تسد تسا زور دنچ

؟ نتسب لد مرج هب طقف مه

یآآ... -

دیسرپ هک دروخ یم خرچ متروص رد نارگن شهاگن

؟ نیدیباوخن هتقو دنچ ... هزمرق نوتامشچ -

مدز دنخزوپ شا ینارگن هب رایتخا یب مدوجو رد هدش عمج دب یاهسح زا

دوب روخلد میادص دش زاب مه زا میاهبل هک دوب هدارا یب

!؟ یدرک ماگن بجع هچ -

بقع راوید ات هتسشن نیمز یور الً ماک دش ریز هب رس هرابود هدنمرش

دیشک

یمک دیاب هدنامن میارب یسح و ناوت رگید حاالهک دوب اجنیا حاالهک

فرح مناوتب دیاش منزب فرح ابوا مناوتب دیاش مدش هک مارآ منک تحارتسا

مرورغ ندش واوهل ندیسرت رتشیب امارهب نامندز فرح !حاال مشکب

! دناسریم
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یمن شلد هک تسین اراس طقف راگنا تسیسح هچ مناد یمن مه مدوخ

هرابرد ندز فرح رتشیب هب لیامت منادیم بوخ حاالهک دنزب فرح دهاوخ

هک رگید یتعاس دیاش .. متشادن هتخادنا زور نیا ارهب شا یگدنز هک ینجل

! مدرک لمع ملوق هب دش رتهب حملا

یمن دوب وا هب مساوح ارچ مناد یمن حملا نیا اب مداتسیا تمحز هب

شا هرابود ندمآ دیاش تفر یم تشاد یبوخ رارف یاپ اراس دورب متساوخ

درادن نتفر قح هک مدنامهف وا هب لفق رد دیلک ندناخرچ اب دشیم نکمم ریغ

مدرد رس دیاش مشکب زارد یمک تخت یور قاتا اترد متفر اه هلپ تمس هب

!؟ مداد حیضوت وا هب ارچ منادیمن دش یم مارآ

هشیم رجفنم هراد مرس مباوخب ماوخ یم -

توکس #دس_

۴۱۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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متخادنا رتناک یور ار دیلک ریسم رد

تشلا ب مراد هگن زاب درد زا متسناوت یمن ار میاه مشچ مداتفا هک تخت یور

دوش مارآ مدرد یمک دیاش ات مداد شراشف مرس هب هتشاذگ متروص یور

دوب مراشف نارگن تینابصع رد هشیمه وا مداتفا ماهرپ دای هب ارچ منادیمن

ــی..! تنعل خاآ... -

بوخ یوب مدرک سح هرابود ار بوخ یوب نآ تشلا ب ندش هتشادرب اب

دوب سای لگ فیطل ی هحیار یوب اراس...

! هشیمن بوخ یروطنیا -

ندش کیدزن تارج حاالهک حتلا نیا رد مدرک سح مدرکن زاب ار میاه مشچ

رتشیب ار وب نیا و دوش یم رتشیب شندنام قاتا رد لا متحا دراد ار نم هب

تشاذگ مرس رانک ار تشلا ب منک مامشتسا مناوت یم

مدینش اهار هدرپ ندش هدیشک یادص

! نیشیم تیذا رتمک هشاب رتمک رون -

میاه مشچ یور ار مدعاس متساوخ یم مدرک سح ار شندش کیدزن مه زاب

هک منک زاب مشچ مناوتب رگا منیبب ار شتاکرح یمشچ ریز مناوتب ات مراذگب

دیشک ار منیتسآ اوه یور
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ـد! ینک ربص -هن.

! تشاد ار بوخ یوب نآ تدش هب هک تسشن میاه مشچ یور یمرن هچراپ

ـم؟ نک شدر باال دیرایم ونوترس مکی -

... درکیم ممارآ شروضح

 هقیقش رانک ار شندز هرگ متفرگ باال یمک ار مرس طقف دنکیم هچ متسنادیمن

ات مدیخرچ ولهپ هب رایتخا یب تسشن تخت هبل دعب هیناث دنچ مدرک سح ما

ماگنه هرگ نآ مه منک سح رتهب ار بوخ یوب ونآ مشاب شیوربور مه

دنکن متیذا باوخ

منادیمن یتح هک مدوجو رد هتفهن مشخ دوجو اب متفگیم رگا دوب غورد

مهاوخ یمن ار شا یکیدزن تسیچ زا اقیقد

متشاد تسود ار دوب هدش راتسرپ هرابود هکنیا

هچ متشگیم !رب متشگیم رب اهزور نامه هب شاک متفگ دوخ اب ارچ منادیمن

هدارا یب یاهراتفر ندید ؟اب مدشیمن شمرحم ؟ مدزیم شسپ ؟ مدرک یم

و مرن تاکرح ندید اب دزیم دایرف ار شتیمولظم و تیموصعم هک شا

رد شاک نآ هک منک شیاهر مرضاح ؟ مدش یمن شقشاع شا هنارتخد فیرظ

طقف ؟ مدرکیم هچ متسنادیم شمدید هک لوا زور نامه ؟رگا تسشن مرس

؟ موش دیدپان ابوا تساوخ یم ملد هظحل نیا لثم ای تخوس یم ملد

یم مدرک مخا رایتخا یب هدز سپ ار مراکفا هک تفگ یمارآ ی هزاجا اب
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متسد چم یور شدرس ناتشگنا دش چوپ شتکرح اب مرکف ؟ دورب تساوخ

هزاجا هک دریگب ار مضبن تساوخ یم درک سمل ار ما یناشیپ دعب هتسشن

کیدزن نم هب درادن قح رگید دنکیم رکف ناماس یاهفرح رطاخب ؟ دوب هتفرگ

ارهل شتیصخش و رورغ ات دنک طایتحا دیاب دنکیم رکف دنک؟ مسمل ای دوش

شرس یور ایند یاه تبیصم راوآ رصقم ؟ تسا مولظم ردقنا ارچ ؟ منکن

؟! دوبن شدوخ تیمولظم

اما تسا عافد یب ردقنیا هک ییوا یارب تسیچ یارب ما هنیس ینیگنس

شیاوه رود زا ناساس ؟حاالهک هدمآ و هداد جرخ هب تارج زاب نم رطاخب

اهنت....!؟ اجنآ دنکیم طایتحا و دسرتیم ردقنیا دراد ار

سح دش تشم میاهتسد هدش لفق مکف هرابود دیشک یم ریت مرس مراکفا زا

دیسرپ نازرل تساوخرب عیرس هک دیمهف مدرک

راگنا تس... باال راشف رطاخ ..هب نوتدرد رس منک رکف ؟ دیرادن ... جنسراشف -

؟ دیراد مبت بت...

ابوا متساوخ یمن اما متشاد تسود ار شندوب متفگ هملک کی یتخس هب

دشاب متساوخ یم طقف ما هدش مارآ دنک رکف متساوخ یمن منزب فرح

یلا تیجید -

؟ تسا جکــ -

... اهوشک زا یکی -
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نآ هتسشن تخت هبل هرابود اهوشک ندش هتسب و زاب راب دنچ ندینش زا دعب

تسب مچم رود ار

! تس باال یلیخ ... یاااو -

متفگ تخت یور شندرک اهر اب هدرک شزاب مچم رود زا

... تسین مهم -

زا دوش یم جراخ قاتا زا تفگ یم شیاه مدق یادص تساوخ رب تعرس هب

مدز شیادص مکحم دشابن مندش رادیب زا دعب و مباوخب هکنیا رکف

؟ اراس -

هلب -

! یرازیمن نوریب وتاپ -

هظحل ره میاه کلپ دش رت رود شیاه مدق یادص وزاب تفگ یمارآ هشاب

مدرکن سح ار یزیچ رگید هک ردقنآ دش یم رت نیگنس

سح ما هنیس یور راب نیدنچ ار یدرس مسج سمل یرادیب و باوخ نایم

مدید اما مدز کلپ راب دنچ تسشن هنیسما یور ترشیت ریز یتسد مدرک

؟ مدوب اجک دوب قلطم یکیرات نامه

! دیباوخب افطل ... مورآ -
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توکس #دس_

۴۱۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مدیباوخ تخت یور حیلا هچ رد هک مدروآ دای هب هزات شیادص ندینش اب

اراب هچراپ نآ تساوخ یمن ملد مدیسرپ ار دیسر منهذ هب هک یزیچ نیلوا

مرادرب میاه مشچ یور زا شوخ یوب نآ

؟ تساجنیا ماهرپ -

دهدب باوج ات دیشک لوط

! تس باال یلیخ نوتراشف مدرک ربخ نم و نارماک یاقآ -

مزیخرب متسناوت یمن مرس ینیگنس زا مدوب هدماین اج زونه حملا

ردحلا تخت رگید فرط هک ار ماهرپ متسد اب مدرک یعس اما مدرک توکس

میاهبل یور ار یناویل مرس نتفرگ ابباال اراس هک منزب سپ دوب مراشف نتفرگ

دش وا فرص ما هجوت مامت ، تشاذگ
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! دیروخب بآ مکی نریم ...االن دینک ربص مکی ًافطل -

اجنیا دیابن دنادیم مه شدوخ ینعی ماهرپ توکس منزب شسپ مدرک یعس

مدیرغ دشاب

ـب! قع ورب .. هسب -

! ًافطل -

؟ تسا نم لمعلا سکع نارگن مه زاب دزرلیم شدرس یاهتسد مدرک سح

موش خالص ماهرپ رش زا وقلا داد یب رتدوز هچره ات مدمآ هاتوک

ار یشزوس و یدرس هک دوش مارآ نارگن یاراس ات مدوب بآ ندروخ ردحلا

هتفرگ مکحم ار متسد چم تسد کی اب ماهرپ مدرک سح متسد دعاس یور

ما یبصع شراک هک دناد یم یمدنک قیرزت نم هب ییوراد ینعی نیا و دوب

یتح هدز ششتآ منامنیب ینونک تیعضو اب تسا نکمم و دنک یم

مهدب داب ارهب شرتسکاخ

مراتفر منادیمن هن رگا متشادن اررب هچراپ ونآ شمدید یمن هک رکش ار ادخ

دمآ یم شرس هب هچبالیی و دوب هچ

مناوتن ات یمداد راشف ار هنیسما تسد کی اب دیسر یمن شروز هکنآ اب اراس

شیپ یاهقافتا دوجو اب دوب هتفرگ ار متسد چم شرگید تسد واب مزیخرب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ار شرمک هدرب ولج تسد تساوخ یم ملد ردقچ مراد هک یدب سح و هدمآ

منک سمل

رفن اب ناشمادک چیه مشچ یولج متساوخ یمن مدیشک یم سفن یبصع

مشاب هتشاد یدب دروخرب رگید

رود هک ییاه مدق یادص مدیشک بقع ار متسد عیرس دش مامت هک شقیرزت

راگنا هک ینلکدا یوب تدش ندش ومک تسا نتفر ردحلا تفگ یم دش یم

دوب هدرک شضوع

متفرگ ار شچم عیرس هک تساوخرب مه اراس

ـا؟ جنیا شیدنوشک هچ هساو ــا؟ جک -

دوب نارگن شیادص

! هشب نوتیزیچ مدیسرت منک.. راکیچ متسنود یمن . دیشخبب -

مدز دنخزوپ

! یشاب هدیمهف دیاب اتحاال ممب نوجمداب نم -

داد ناکت ار شتسد

-بــمر؟

متفگ یدج

! هشابن اجنیا مدش رادیب نک یراک هی همهم تارب شتیصخش هگا -
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هشاب -

ات دنک تبحص ماهرپ اب دهاوخ یم ینعی هک تسب ردار هدش جراخ قاتا زا

دورب ادص رسو یب

تفرگ اجار همه توکس دشو نیگنس میاه کلپ هرابود ات تشذگ یقیاقد

سمل ار متسد و تفرگ یم ار مراشف یسک یرادیب و باوخ نایم مه زاب اما

درک یم

********

مرس متسشن هدرک نازیوآ تخت اپزا میاه مشچ ندرک زاب اب هدز یتلغ

یمداد مرازآ نتسشن هدز ضبن میاه هقیقش اما دوبن نیگنس

مدرک شزاب هتفر رد تمس وهب مداتسیا قاتا زا نوریب ییاهادص ندینش اب

نم ی هناخ رد یسک هچ متسناد یمن مدوب یرادیب و باوخ ردعملا زونه

؟ تسا

مدز کلپ راب دنچ مدینش ار یدورو رد ندش هتسب یادص مدرک زاب هک ردار

همه میوربور ریوصت مدش جراخ قاتا زا دیشک یم ریت ما یناشیپ رهاب هک

ندمآ وبو شوخ ی هچراپ نآ ات مندیباوخ و دردرس زا دروآ مدای ارهب زیچ

تفرگ ار مراشف باوخ رد راب نیدنچ هک ماهرپ

هتبلا و یا همروس ی هعنقم و وتنام اب یدورو رد تشپ هداتسیا یاراس حتلا
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هیکت راوید هب تسا هتفر هزات ماهرپ تفگ یم نم ندید زا هچاپتسد یمک

مدرک شهاگن هدرک گنت مشچ باالیهلپ نامه زا مدز

فرـــت؟ -االن

مداد همادا یدج و مخا اب متفر نییاپ هلپیا تفگ یمارآ ی هلب ریز هب رس

ــه؟ شابن مشیم رادیب متفگن -

هگید .. نتسین -

یلو... هرآ.. -

متخادنا یراوید تعاس هب یهاگن

!هن؟ تفریم دیاب شیپ تعاس دنچ -

تفر یم رَو شناتشگنا اب

هک...االمن... منک نوشنوریب متسنوت ـ... یمن ... ندزیم فرح بخ بخ... -

! ضیرم رس باال متفر یم دیاب نتفر نوشدوخ

مداد ارباال میوربا کی

ــرا؟ کرس هتشگرب هگم -

تفگ جیگ

-کــی؟

؟ هگید ماهرپ -

منکن رکف ... منودیمن -
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ره هک شجیگ یمک تروص هب هریخ و رتناک هب هیکت اب متفر نییاپ اهار هلپ

دوب لوه و نارگن وا منک راتفر یعیبط و لا یخیب مدرکیم یعس نم ردقچ

مدیسرپ

!؟ ضیرم رس باال تفر یگیمن هگم -

یمک مه زونه مدز هیکت نآ هب رتناک یور متسد فک نتشاذگ اب دادن یباوج

مدوب باوخ جیگ

! هدب بآ ناویل ...هی هشیمن بوخ بصم -خآ..ال

یلدنص یور مدرک سح هناخزپشآ رد هک ار شتکرح دش ادج رد زا هرخ باال

مدش شا هریخ هتسشن رتناک تشپ دنلب هیاپ

دوب هتخیمآ مه هب شرطع فیطل و بوخ یوب اب اذغ بوخ یوب

توکس #دس_

۴۱۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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هاگن نآ ات متفرگ ناویل اب هارمه ار شتسد تفرگ متمس هب هک ار ناویل

اما دوب هدزن فرح زونه دوبن بوخ حملا زونه دهدب نم ارهب شا  یرارف

هک دنک هاگن نم هب میقتسم متشاد تسود درکیم ما کالهف شنازیرگ هاگن

تسناوت یمن راگنا

؟ یتخپ یچ -

درکن مهاگن مه زاب

... یچیه -

نییاپ هدرک تشم دوب رتناک یور هک ار یا هسیک هدش درگ شیاهمشچ ناهگان

مدیسرپ مخا اب دیشک

؟ دوب -چـی

... وراد -

نارگن دح زا شیب دیاش دهد یم شرازآ یزیچ مدرک یم سح شیادص زا

متفگ صرح اب هدرک زارد ار متسد تسا

! هدرک زیوجت مارب یچ منیبب هدب -

بقع ار دوب هدیبسچ ناویل هب متسد ریز زونه هک شرگید تسد درک یعس
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دشکب

! هشن مرگ بآ.. ... ندرک ییاه هیصوت باالهی راشف یارب ... یچیه -

نم! هدب ور هسیک نوا مگیم -

! دینک لو ومتسد -

زاباال لبق اما دیشک بقع ار شا هدرک خی تسد عیرس مدرک لش ار متسد

دناپچ شاوتنام بیج رد هتشادرب نآ لخاد ارزا یذغاک هسیک ندروآ

دییامرفب -

ار بآ ناویل مریگب ار ذغاک رت تحار ات مدز یمهفن و یلا یخ یب ارهب دوخ

هناخزپشآ دراو هدز رود ار رتناک متخادنا اهوراد هسیک هب یهاگن مدیشک رس

مدش

؟ یتخپن یزیچ یتفگ -

! شدناسرتیم رتشیب ما یدرسنوخ مدرکیم سح تفگ یمارآ ی هن

مهاگن شدورو نامز لثم مه زاب مدش رادیب یتقو زا مداتسیا شیوربور

ردحلا زاب منک یم سح اما دنک مهاگن دیاب دنزب فرح دهاوخب درکیمن

! تسیراک ناهنپ

ـت!؟ ساجک زا اذغ ِبوخ یوب نیا سپ -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

درک هراشا دوب اهتنیباک یور فرطنآ هک یدنب  هتسب یاهاذغ هب

! انوا -زا

تفر باال میادص هدیرپ باال بجعت زا میاهوربا

؟ اذغ لا بند شیداتسرف !وت اجنیا دایب متساوخ یمن -

تفر بقع یمدق

دنچ اال متحا .. نتفگ .. ندرک وور ریز و لا چخی نوشدوخ .. مداتسرفن نم -

! نیدروخن یباسح  تسرد ی هدعو ...هی هزور

ار شچم هدش کیدزن صرح اب تفرگ یم نم زا زاب هک یا هلصاف زا یبصع

تفگ سمتلم دمآرد میادص هک نیمه متفرگ

بوخ نوتلا ح نتسنود یمـ..یم ... نوشدوخ متفگن یچیه نم ادخ -هب

یم یلو اجنیا نیدموا ندینش نوتردام زا..زا نتشگیم نوتلا بند ... تسین

ناساس .. منکن زاب متسنوتیمن هک نم نم... ...اما دینکیمن زاب ورد نتسنود

! ماجنیا نم هتفگ نوشهب

؟ هدز فرح مدرک تبحص شیپ زور دنچ هک ؟ابوا ردام درب متام

؟ نامام -زا

رد زونه مراتفر زا سرت دشکب نوریب ار شچم و دریگب هلصاف درک یم یعس

دشیم هدید شنازیرگ یاهمشچ
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! دیتفرن یلو .. نیداد یلوق ..هی نوتردام هب نتفگ ... نتفگ هلب.. -

ـ... مکی رازب هلوه ردقچ منامام اباب..! -یا

باال یمک هک تفرگ ار شیاه هناش فرط ود مدش شفرح هجوتم هزات راگنا

مدز دنخبل شفرح زا متشادرب زا رایتخا یب دیرپ

مامــنا؟ شیپ هنوخ هتفر شدوخ ینعی -

-کــی؟

؟ هگید مگیم وماهرپ ؟ مینزیم فرح یک هرابرد ؟ یجیگ دقنا ارچ -َهِدــــه...

تفرگ نییاپ ار شرس

! نتحاران .. نوتندش دیدپان و یلوقدب نیمه زا منوتردام .. نتفرن -هن..

درکن هک دنک مهاگن ات مداد شناکت

؟ هگید هتفرگ سامت ای اجنوا هتفر ای سپ هدینش مردام زا یگیمن هگم -

منودیمن -

درک مجنرآ دنب ار شناتسد ناساره هک مداد شناکت هرابود

؟ تفگیم یچ تعاس ود سپ -
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ندز فرح امش... هرابرد -

مدروآ نییاپ ندز چپ دح اررد میادص هک ردحیلا رخسمت اب مدز دنخزوپ

متفگ

ـی؟ تشاذن اج مارب یخم یتفگن ؟.. شارب ینزب ومخم هتساوخ یم -

تفگ فیعض ییادص و ثکم اب هتفرگ نادند هب بل دیزرل شا هناچ

ندرک ولد درد طقف -هن...

مدیدنخ دنلب یادص اب اوه یب

هدموا دعب ! هراهق یوگغورد ...هی هدنوکرت ونم هدز ... هراد ییور بجع -

!؟ هدرک لد درد ابوت مرابرد

هویمبآ یناویل واب تفر بقع عیرس هک مداتفا هفرس هب هدنخ تدش زا

متفگ شتسد ناویل هب هریخ دش رهاظ میور یولج

! متشادن هویمبآ هرا؟ هتفرگ نوا مه ونیا -

نتفرگ نوشدوخ هلا... قترپ بآ .. هبوخ راشف ندروآ نییاپ یارب نتفگ -

یم خیلا هدنخ اب ماهرپ راک هرابرد ممشخ و صرح راگنا مدیدنخ هرابود

مدیدنخیم نم و دوب هتفرگ ما هرخس هب وا دش
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هک تشادن سملا ناوختسا هن هگا دوبن بوخ حملا دروآ سناش یلیخ -

! تورم یب هریگب لا قترپ بآ داوخب

رس ار ناویل تایاوتحم هک ردحیلا تفر نوریب هتشاذگ زیم یور ار ناویل

یتقو دش قاتا دراو هتفر اهباال هلپ زا مدرک یم شلا بند مشچ اب مدیشک یم

ار نآ هتفر لبم تمس هب دوب شتسد شا هدش ات یسای شلا دمآ نوریب

یم مدش هجوتم هزات دیشکرس هب هک ار شرداچ تشاذگ شفیک لخاد

دورب دهاوخ

مدیسرپ مخا واب یدج مدرک دس ار شهار هدمآ نوریب عیرس

ـد؟ یرب یم فیرشت ییاج -

درکن توکس اما دش لوه یمک

! هبوخ نوتلا ح هک امش ... هگید مرب -

توکس #دس_

۴۱۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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ات دوش کیدزن لبم وهب دورب بقع دوش ثعاب هک متفر ولج مدق مدق

شفرح رس رابکی طقف ارچ دنک رارف هدزن فرح تساوخیم مه زاب شمناشنب

! دنام

مو؟ ؟هـــ یدوب هدموا نم حلا یارب وت هگم یلو هرآ.. -

! هشیمن یلو..االن ... هگید راک هی یارب هلب..و -

ار؟ -چـــــ

... دینزب داد هک.. دیشب تیذا .. دیابن ! دیشب یبصع دیابن نتفگ بخ بخ.. -

باال! هرب .. نوتراشف هنکمم زاب

مداتفا درک ناهنپ هک یذغاک و تفگ هک ییاه  هیصوت دایب

کی رد مهدب شله لبم یور هتشاذگ شا هنیس یور تسد هکنآ زا لبق

مدیشک نوریب ار ذغاک هدرب ورف شبیج لخاد ار متسد تکرح

!؟ یریگیم یدج و ماهرپ یاه  هیصوت اتحاال یک -زا

داتفا لبم یور هتفگ یدننام غیج نیه

زج هب یسک ره اب ارچ مدرک یمن شکرد درب متام داتفا ذغاک هب هک مهاگن

؟ دنکیم یهارمه نم
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مدز داد اوه یب

ثمالً ؟هک هرآ هنوخ مرب ینکب یراک نتفگ ؟ تراتفر نیا یچ ینعی -

ب مبیرف انوا لثم ؟!هک ییاجنیا نیمه ؟ارب شاباب هنن شیپ مربب وماهرپ

ید؟ ــ

نییاپ زاباالهب متشاذگ لبم هتسد یور ار متسد مدش مخ تفگ یمارآ هنی

متفرگ شتمس ارهب ذغاک دروآ یم شفرح هب ندرک هاگن

نیا شینعم اه؟ تسین نارماک مایپ رتکد یاقآ بانج تیزیو هگرب هگم نیا -

اقآ هک تسین نیا شینعم راک! رس نیتشاذگ ونم هرسپ نیا وتو هک تسین

؟ ومردام مه هدید وشاباب مه

دش میاه مشچ ی هریخ هیناث دنچ مولظم یهاگن اب تفرگ ارباال شرس

یارجم مامت دوب هدش یوق یدایز بوخ یوب نآ مدوب کیدزن وا هب یلیخ

مشکب وب رت قیمع و مورب رت کیدزن تساوخیم ملد دوب هدرک اررپ ما یسفنت

متفگ راکبلط شیاه مشچ هب هریخ اما

؟ نداد باوج یاجب روخب ونم ــه؟ایب یچ -

ار مدوب هدز وناز هب هک یتسد هداد باال وربا مدروخ اج مه نم یلو دروخ اج

! منیشنب شرانک ات دیشک لبم تمس هب تمی ابمال تفرگ
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! شمکحم ندرک سمل و ندش هریخ نیا هب وهن ندرکن هاگن نآ هب هن

دیاب نم اب یسرتب وا زا دیابن هک یسک ! ماضرریما نم مدروآ شدایب راگنا

! ینزب فرح

مدزن نوتلوگ .. مدیم حیضوت نم... .. ًافطل دینیشب -

شمدناخرچ مدوخ تمس هب هناش وزا متسشن دیزرل یم زونه شیادص

یدج و مکحم دش لیامتم متمس هب یمک هدرکن یتفلا خم یلو تسب مشچ

متفگ

ید!؟ ــ یمهف حضاو منوا یدیم حیضوت -

مدوبن یضار هک تفرگ هاگن هداد ناکت ار شرس

ید؟ ــ یمهف منیا ــو! نیمز هن ینزیم فرح و ینک یم هاگن ونم -

متفگ رظتنم درکن هاگن اما داد ناکت ار شرس هرابود

گبـــو؟ بخ -

دیشک یقیمع سفن تسب ار شیاه مشچ

نوتراشف ... هرابود .. مداد لوق نم .. دیشاب مورآ ..آ.. دینزن نداد دیدب لوق -

! هنم ریصقت .. نتفگ باال! هرن

تخادنا متروص هب یهاتوک هاگن درک زاب ار شیاهمشچ
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منک رارف .. متساوخیمن مرب.. متساوخ یم نیمه .. یارب -

نم سرت زا شرارف دیوگب تساوخ یم ینعی مدز یوحم دنخبل شحیضوت زا

!؟ تسا نم حلا نارگن و هدوبن ندز فرح ای

هک یزور ؟ دشیم منارگن منامب شرانک مهاوخ یم متفگ هک یزور دیابن

! درک توکس طقف ووا مداد شناشن هناقاتشم ار منورد یاهسح

مدروخ ودرک زیوجت هک یتسد رنه شابن نارگن -

شبل ناج هب نادند اب دیمهف شتاکرح زا یمدش ار تشاد هک یسرتسا

یور شنتسکش جنلق یادص دندوب هداتفا مه ناج هب شناتشگنا دوب هداتفا

رد زونه ممخا و دنت نحل متفرگ مکحم ار شناتسد هتفگ یچُن دوب مباصعا

دوب یقاب دوخ یاج

راشف نتفر هنباال میشاب وت راشف نداتفا نارگن دیاب هک عضو نیا -اب

شــهد؟ یچ وگب و نک هاگن ونم نم؟!...

دش هباجاج میاه مشچ یور دیدرت اب دمآ باال هرذ هرذ شهاگن

! دوبن ماهرپ دوب..اقآ هدموا هک... ینوا -

درک همزمز هدیشک یتحار سفن

.. متفگ -
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تسا هداد هار هناخ ارهب یسک هچ حملا نآ اب هکنیا رکف زا رایتخا یب

تفر باال میادص هدرشف میاهتسد نیب ار شناتشگنا

ــا؟ جنیا هدموا یک یچ؟ ینعی -

مدیشک ار شتسد

؟ یدر کــ شربخ وت یتفگن هگم نارماک یتفگن هگم -وت

متفگن .. غورد -

تخیرگیم نم هب ندرک هاگن میقتسم زا دش یم وباال نییاپ بترم شهاگن

... متفگن غورد تفگ اما تسا هدرک هابتشا دنادیم شدوخ دوب صخشم هک

نعیـــی؟

نارماک مایپ ...پـ.. رتکد .. ندوب نارماک -

! دنام زاب بجعت زا مناهد متفر او

؟ یسک هچ یارب دوب هدمآ اجنیا هب هچ یارب اعقاو وا

؟ دوب ماهرپ و ردام اب مه وا

درک عافد هدرک تینابصع رد هک یراک و مایپ زا شا هناخ رد هک زور نآ

هک دیوگ یم تحار هچ حاال اما تسا ردام یاهفرح ریثات تحت مدرک یخلا

دوش رت کیدزن شفده اتهب هدرک زاب شیارب وردار هدرک ربخ ار مایپ وا

*********
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توکس #دس_

۴۲۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

اراس) )

ار مناتشگنا هظحل ره متشاد راظتنا شا هدش کشخ و ریحتم ی هرهچ نآ اب

یناکت نیرتکچوک اما دنیشنب متروص یور شتسد ای دنک درخ شتسد رد

دیشکیمن مه سفن راگنا یتح دوب متروص ی هریخ روطنامه دروخن

مدروآ نابز ارهب شمان نارگن اما مارآ متسد ناکت واب مدرک تارج

؟ اضرریما -

تفرگ قیمع مد دنچ دش هتسب شا هدنامزاب ناهد دیخرچ متمس هب شرس

یم رت ضبقنم شکف هظحل ره مدوب هدرک شجراخ کوش زا میادص اب راگنا

رد هک یمشخ دوب هدمآرد یتام نآ زا شهاگن رتشیب شتسد راشف دشو

 نادند نیب زا هدیشک یصرح سفن دوب هتفرگ ما هناشن ًامیقتسم دوب شهاگن
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تفگ شا هدش لفق یاه

؟ اجنیا یدموا مایپ رطاخ -وت...هب

و مشاب رود منیبیم وا زا هک یمشخ زا هجرد نیا اتاب مدرک نتساوخرب دصق

هک دیشک دوخ تمس هب تدش وهب یبصع ار متسد اما منزب فرح رت تحار

مداتفا لبم یور هدروخ شیوزاب هب مکحم ما یناشیپ

ن! ــــــــ یه -

ن؟ ــــــ یشب -

مداتفا سفن سفن هب هدرک مناساره شدایرف

نم... ... ادخب -هن..بـ..

ضع مامت دایز راشف زا دیشک دوخ تمس هب هدیبسچ ار هقیما دنت یتکرح رد

مناتشگنا ندرک درخ ردحلا شرگید تسد راشف دوب هدش ضبقنم شت ال

دوب

هدیدن یاوخ یم ردقچ ؟ ینک هدافتسا مزا یاوخیم راب دنچ چــی؟ -وت

وت رطاخ هب منوتیم ردقچ مش؟ هفخ ترطاخ هب یاوخ یم یک ؟ات مریگب

سب ماهرپ و رسای ـم؟ نک رعرع مدرُم باص لد رطاخب یک ؟ات مرذگب

االن منک نوشهل متسنوتیمن ؟ یداد نوشنوشن ومتیرخ دوبن سب ؟ ندو بنــ

تارب همه ارچ ماا؟هــا؟ یبــــ رانک ممایپ اب یاوخ یم ؟حاال هشابن نیا حملا

؟؟ اار ـــــــ ؟چ ننم رتزا مهم
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مه نآ زا لبق هک منابز مدوب هدرک تشحو داد یم مناکت و دیشک یم دایرف

یتشادرب زا شتینابصع و تاکرح زا هن دوب هدش لفق تشادن یتسرد عضو

 همانرب لبق زا مه نآ تسا نم راک شردپ ندمآ درک رکف هکنیا !زا درک هک

دننام مدوخ هب تبسن شساسحا زا متساوخ درک رکف هکنیا ؟زا هدش یزیر

شمشخ تسد ارزا ماهرپ و رسای هک روطنامه و منک هدافتسا لبق هعفد

رکف هکنیا !؟زا منک کیدزن وا هب شور نیمه اب مه ار شردپ ما هداد تاجن

نآ راک لیلد دوب هدیمهفن یتح وا تسوا رتزا شزرا اب میارب یسک ره درک

! دوب نیسای طقف مزور

مظنم و مارآ مدرکیم یعس متشاذگ شتسد یور ار متسد هتسب ینامشچ اب

دیاب و میوگب دیاب هک منک رکف یزیچ هب وا یاه فرح یاج وهب مشکب سفن

دوشن نیا زا رتدب اتحملا دنادب

ور همه نم زج هب ارچ ــم؟! تبیصم نیا یاجک ؟ متیگدنز یاجک نم -

یراک هدیسرن هار زا وطچ ؟! همهم تارب نم زج هب همه حلا ارچ ــی؟ نیبیم

؟! یدموا اجنیا ات شرطاخب تسرت نیا اب هدرک

تصرف زا دشیم سح نآ رد یدایز درد اما دوب هدش رت مارآ شیادص

دایز شپت زا مدمآ فرح هب عیرس هدیشک بقع ار دوخ یمک مدرک هدافتسا

یمن منکشب ار شلد متساوخ یمن یلو مدوب هداتفا سفن سفن هب مبلق

و شدنیبب دهاوخ یمن هک متسه یردپ فرط مه نم دنک رکف متساوخ

! دنا هداد بیرف ار وا شرطاخب شا هداوناخ
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ـ.... تساوخ یم ... ماجنیا وت رطاخ نم..هب -

مدرک شومارف ار مفرح لوه زا هک مدیشک ولج برض هب

دز صرح

ح نوا اب تردارب و یدز یم وت دیاب هک یفرح ؟ یرازیم نم رس ویچ تنم -

شرس هچبالیی هک یدشن منوا نارگن تخوسن نم لا حب تلد دز؟ لا

ماهرپ یارب هنمـــن!؟ ییاجنیا تدوخ یارب تفرعم یب یوت یمــدا!؟

ره رطاخب ...وت تاردارب یتح ، هراسخر ، مایپ یارب هنمـــن!؟ ییاجنیا

!؟ رادیاپ هدیپس مناخ راذن نم رس وشتنم سپ زجمـــن!... هب یدموا یسک

پیک ودنت راکبلط نحل نآ اب مه نآ مان نآ ندینش زا میاه  هشوگ دز مکشخ

دنادیم بوخ هتفرگ ار شیاهلا وس باوج حاالهک دسانشیم بوخ ارم وا دش

دنازوسب روطچ

یم ممـــدت هک دوب توکس گنز یادص طقف دمآ یمن ییادص چیه رگید

رگید زگره دنادب ات منزب فرح و متسیاب مدرک یعس مدوب جیگ مدینش

هک دوب نآ هیبش دوب راو همزمز مه مدوخ یارب میادص اما مهدیمن شرازآ

ما هدرب ورف بآ ریز ار مرس

یم ... بقع ورب .. هدرم هدیپس .. متسین هدیپس نم .. مرازیمن تنم .. مریم -

یمن .. مشیمن تیگدنز محازم .. مایمن تقو چیه نک... ملو مرب... ماوخ
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متسین هدیپس ماراس نم منک... تتیذا متساوخ

دیشک منوریب خالء نآ زا شدنلب دایرف یادص

ن! ــــ یشب -

هتفرگ ار متسد ود ره چم نیهاش لثم اما مورب و منزب شسپ ات مدرک تالش

مدینش یمن اما یمدز فرح دوب

موش اتخالص مدیشک یدنلب غیج شمدنار بقع هب تردق مامت اب ناهگان

نم دنادیم مه حاالوا تخوسیم رتشیب هدش رت گنت هظحل ره ما هنیس

حول هداس ی هدیپس ! هناوید و قمحا ی هدیپس ما هدوب هدیپس ینامز

درک هدافتسا شا ییاهنت زا دوشیم هک یا هدیپس ! روابدوز

مداتفا یم ریگ دیابن هرابود مدیود رد تمس هب دش لش شناتسد مغیج زا

یم سح ار ششزوس اپو فک تسوپ ندش هدیشک منام یمن هدنز رابنیا

مدرک

توکس #دس_

۴۲۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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برض دشو هدیشک تشپ زا مرداچ یرد هریگتسد هب متسد ندیسر زا لبق

یشفکاج هب هتفر بقع بقع هدیسرت تسشن رد یور شدنمتردق تسد

مدیبسچ

دیاب ردقچ دوب... هدمآ رد تشپ ات شاک دینش یم ار میادص ناماس شاک

زاب یکیدزن نیا رد مردارب دوجو اب سلا تفه زا دعب هک دشاب هایس متخب

مه...

اجک ! میراد راک یلک زونه ؟ یرب یگداس نیمه هب مرازیم هگم ــا؟! جک -

ـی؟ نک شلو یروطنیمه ومایپ دایم تلد ؟! میدزن فرح زونه یتقو یریم

تصرف حاالهک هروطچ مگیم ؟هــمو؟... ینک مکحم وشاپاج یاوخ یمن

؟نـــه؟هی هگید ییاجنیا نم رطاخ هب یتفگ اه؟ منکب ومدافتسا منم تسه

مو؟ هـــ مینک راکیچ مگیم نم سپ ـی؟ شاب هتشاد مارب دیاب یدوس

ییاج ات دمآ ولج مدق مدق دوب ادیوه نآ رد رخسمت و دیدهت هک ینحل نآ اب

ی هشوگ ،هک مدنام راوید و یشفکاج نیب یگتفرورف رد هک متفر بقع

... مسبحم دش راوید

تخادنا مریگ یا هشوگ مه دیعس دشیم رارکت بترم زیچ همه نم یارب ارچ

فا ـــ صنا یب " دیشک دایرف یسک راگنا مرس رد هلمج نیا نتسشن ضحم هب
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"

و ترفن ندرک خیلا یارب یهار لا بند منیبیم یتقو دوب یفاصنا یب اعقاو

؟ تسا هتسکش طقف شهاگن ارچ سپ ! ددرگیم شا هنیک

اهراب ما هدرکن هابتشا هرابود نم متفگ یم دیاب یلو دمآ یمن باال رگید مسفن

یتقو مه نآ دوب هدرکن هدافتسا بقال ارچ دوب درمان رگا ما هدوب اهنت ابوا

ما؟ هدرک هدافتسا وا زا مدوب هتفگ

متفگ زرل اب

مدب ـح یضوت ... رازب -

باال تسیا یانعم ارهب میاهتسد تخوس منازرل و هدیسرت یادص حلا هب ملد

یم ما یناشیپ هب شسفن هک ردقنآ دمآ ولج هلصاف نیرت  کیدزن ات اما متفرگ

دیبسچ شا هنیس هب میاهتسد و تسشن

دز یا هتسکشلد هدنخ

؟ یراد ــم ندرک رخ وت هک یتردق ــو؟ نم نداد بیرف ؟ یدب حیضوت ویچ -

و راکبلط یادص دوب شیپ یقیاقد زا رتهب راگنا نم حلا سکع هب وا حلا

نآ مدروآ یم مک دیابن اما تسین مراظتنا رد یبوخ زیچ تفگ یم شنشخ

یم شا  یبصع ردقچ مندرک رارف و ندیسرت متسنادیم هک یسک یورب ور مه

! دنک
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راک زا شصرح دهاوخ یم !وا دوبن مدوخ تسد اما منک رارف متساوخ یم

دهاوخ یم مه دیاش دنک نمتالیف هب راشف اراب شردپ هرابرد شا هداوناخ

؟! متسه یک نم هک دنک یروآ دای مان نآ ندروآ اب

هنعط نودب هک منامهفب مه وا هب دیاب مناد یم یسک ره زا رتهب مدوخ ار نیا

لثم یدرم رانک مناوت یمن هتشذگ نآ هکاب ممهف یم بوخ مدوخ مه هیانک و

! مشاب وا

درک دودسم ار میولگ هار هدنازوس ار مبلق متیعضو یروآدای

لوا زا..زا.. هک ویراک متساوخ یم .. نوچ مدموا .. مدادن تبیرف نم.. -

وب... هدیسرت طقف نم.. دب..م.. ماجنا مداد یم شماجنا ... دیاب

!... سس ــــــــــ یه -

، دوب هدرک راوید نوتس هک ییاهتسد اب شنداتسیا لدم ،نآ یکیدزن نآ

نکمم نآ ره هدرک نکممان میارب ار ندز فرح یبصع ِکانسرت هاگن نآ ندید

ود نتشاذگ دشاب نامزمه هک هدیشک و دنلب سیه نآ حاالاب مزیرب ورف دوب

درک المل میاهبل یور شتشگنا

ماجنا رگا هک درکیم مکح دناسرت یم هن! هک فرح دزیم فرح مکحم وا اما

! تشاد شندرک ارجا هب دیدهت مهدن
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ــم!؟ ینکراکیچ مگب نم دش رارق -

-بـ..وگ

هک متسناد یم دوش رتدب عضو ات مشاب تکاس متساوخ یمن اما مدوب هدیسرت

دهاوخ یم همه نآ اب اما هدیمهف مه وا املسم هک تسه حضاو ردقنآ مسرت

یم همادا شا هنوگ بابرا راتفر هب نیمه یارب دنیبب ار مفعض هک مسرتب هک

دهد

وا ارزا شراظتنا ناماس اهزا فرح نآ ندینش زا دعب میوگب مناوت یمن

یمن یرگید فرح چیه یب حتلا نیرتدب رد هک مدرک یم رکف هن! متشاد

! دوش یم دیدپان هتفر نوریب ما یگدنز زا شمنیب

حاالابح ؟!اما دنام یم دوخ یاج رد ممارتحا مه دورب و دنادب دهاوخب رگا

درک دامتعا زاب هک نامه مشیپ ساهلا قمحا نامه نم هک ما هدیمهف شلا

! متشادن لا حب هکات یساسحا و ییاهنت روز زا رابنیا

هک ینم یارب مه نآ دشاب دب شدوخ هزادنا هب دناوت یم مه وا ما هدیمهف

ات مداد همادا ما یراک ناهنپ و توکس هب مه زاب اما مدید ار شا یبوخ اهراب

ار وا مدوخ مهدب دیاب مدوخ ار شناوات دشوحاال قاط شتقاط هک ییاج

! مدناسر اجنیا هب

وح دورب و دمهفب ات مدوبن مکحم ردقنآ اما مدرک دزشوگ وا هب اهراب هکنیا اب
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و منک مارآ مدناسر اجنیا هب هک ار ییوا دیاب منک شتسرد و منامب دیاب اال

! منامن فیثک لوهجم کی شنهذ رد دبا ات امیس دننام ات مورب

تخادنا ارباال شیوربا کی دناشن شیاه مشچ رد یقرب هملکما کی نآ

دز یجک دنخبل

!؟ یدر ـک وشرکف لبق زا سپ ! هبوخ -

... مدرک -

یا هدنخ دیدنخ دنلب یادص اب روآدرد رکف رازه اب اما متفگ هملک کی مه زاب

راد! صرح و یبصع

دیرغ متروص هب هریخ دش تکاس ناهگان

نک! عورش سپ -

ــو؟ یچ -

ــو... تاسابل ندروآ -رد

هب یمک دش ثعاب یبصع و دیدش ناکت نآ یتقو دوبن نم تسد مندب لر تنک

مربب باال شهاگن ندید یارب ار مرس و موش ترپ ولج

؟ مشب راک هب تسد مدوخ یاوخیم -ای
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توکس #دس_

۴۲۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

.. دوبن کانسرت .. دوبن یبصع ! لوا زور هاگن نامه دوب، خیلا شهاگن

.. تسا رظتنم طقف مدرک یم ساسحا .. تشادن رفنت .. تشادن متسود

دزوسیم هک ردحیلا اما نم لمعلا سکع رظتنم

دنازوس یم ار شدوخ هک دوب یشتآ ی هلعش شیاهمشچ

ارچ ...اما مهدب شناشن هظحل نیمه حاالورد مراد نانیمطا وا هب رگا دیاب

و زیگنا ترفن سح دب،نآ شخب نآ شفرح زا ارچ ؟ تسا تخس ردقنا

! مشاب هتشاد یرگید تینهذ یوا هرابرد دیابن ــم؟ نیب یم ار کانسرت

متفگ دشیم رتدرس هک یندب و دیبوکیم رتدنت هظحل ره هک یبلق اب

مرایب نوشرد ... مدوخ ...خـ.. بقع ورب... -
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نیا ارهب تکرح نیا دیاب مدید ار شتروص تسوپ ندش هدیشک حوضو هب

وا هرابرد نم هک نامه ! دوب دب شخب نامه شروظنم هک متفرگ یم ینعم

؟ دوب تصرف لا بند هک تسیدرم مه ؟وا متخادنا رود

درخ ردحلا هنیس رد مبلق هک ردحیلا مدیشک ار ما هعنقم شنتفر بقع اب

یشفک باالیاج زیوآ اتهب مدیخرچ دیزرل یم مناتسد و دوب ندش

درک ترپ نیمز یور شرس تشپ هدیشک متسد زا اما شمزادنایب

متسناوت یمن هک یزرل و سرت اب تخادنا مناج ارهب هکسکس شدنت تکرح

هک ار ماوتنام یاه همکد شنیگنس ی هریخ هاگن ریز مداد همادا منک شناهنپ

مدروآرد منت زا هدرک زاب یتخس هب تفریم رد متسد ریز زا بترم

مسابل دوب منت وتنام ریز یزیچ هچ متشادن دای هب یتح هظحل نیا رد

مدوخ ار وتنام منک هاگن مدوخ هب متساوخ یمن یتح ایهن! دوب هدیشوپ

مدرک اهر نیمز یور

مدرک زاب ار دش یم رتشیب هظحل ره ششزرل هک ییاهتسد

مدروآ نوشرد ــع... یه -ایب..

هتفگ هکنیا ؟ دوب دهاوخ هچ شفرح زا نم تشادرب هک مدنامهفیم وا هب دیاب

منک منت نوریب سابل ای مزادنیب مرس یور یزیچ دیابن مییاهنت یتقو دوب

دیدنخ دنلب یادص اب هرابود

بــدو؟ هکیت اتود نیمه نم روظنم یدرک رکف جعـــب!وت -
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داد همادا هدرک یثکم

ت؟ ــــ شاد نتفگ شزرا ال صا هکیت اتود نیا ترظن -هب

! تشاد عیه...هک... ...ً ـال بق -قـ...

دروآ رت نییاپ دمع ارزا شیادص درک مک ار شا هلصاف هرابود

! ینم ی هنوخ االن...وت...وت یلو ! یگدنز مدوب یوت هنوخ وت نم -بقال

مدوب نارگن و هدیسرت نم درکیم راتفر هظح مال ویب محر یب وا ردقچ ره

دشاب دب ردقنا تسناوت یمن دوب هدرک تیارس مندب همه هب میاه تسد شزرل

؟ تسناوت یم

! نکن عیه... ... وراک -نیا..

رخسمت اب دروآ رت کیدزن ار شرس دمع هب زاب یلو دوب نییاپ زونه شیادص

ـــد یسرپ

یزعــمز؟ راک مودک -

خ زونه هک ییاه مشچ هب مدرک هاگن شتروص هب هدرک بذج ار ممزع مامت

مدیدیمن لبق لثم رگید دوبن کاپ و فافش رگید هدش ردک اما دوب یلا

متفگ مخا اب هاگن نآ زا بجعتم
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!... ینک شدوبان ... ممشچ ولج عیه.. ور.. اضرر ـ.. یما ... هکنی -یاـ...

مدیشک ولج درک ثکم یا هظحل ارچ منادیمن درک تشم ار مسابل هقی ینآ هب

دز داد ینابصع

یدرک شدوبان تدوخ ... تسین هگید یتخانش یم وت هک ییاضرریما نوا -

شـــد!؟ دوبان ی ـــــ مهفیم دش! دوبان یداد یرارف ور اراس هک یتقو نومه

هکیلا ردح تشاد مهگن اجنامه هدرک ثکم هرابود مدیبوک راوید هب مکحم

مارآ هک یشعترم یادص اب تسیرارف حاال دوب نم موز هک یهاگن مدیمهفیم

تفگ دوب هدش رت

! رایب -حاال...رد

یتح متشاد هک یکانتشحو ی هبرجت یارب دوب وا هب مساوح امامت

دیمهف یمن ووا مدیدیم ار شتکرح نیرتکچوک

زا یورین مامت مدب حلا نیا ورد مدرک سح هک یزیچ زا هدارا ویب ناهگان

تفرگ دوخ هب یمرن ینحنم میاهبل ادص یب دنادرگ زاب ار ما هتفر تسد
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دوبمک هن دوب یا هظحل یشمارآ زا رابنیا مقیمع سفن ، مدروخ ناکت یتح

وا دروم رد اما ما هدرک هابتشا مدرک سح یتح دیاش هظحل نآ اوه...رد

ار مدوخ رگا یتح متشاد زاین نآ هب مشاب هتشاد یتسرد راتفر هکنیا یارب

شیپ ساهلا لثم رگا یتح ! منک رواب تساوخ یم ملد مشاب هدز لوگ

موش نامیشپ

ارچ حاال ما هدش دوبان مردپ زا تفص ناویح کی ی هنیک یارب رابکی هک نم

؟ مرذ گنــ مدوخ زا وا دب حلا یارب

وا اما مشاب هدرک هابتشا رگا تسا کاندرد ــی! جنم نامه تساضرریما وا

دراد ار ندرک ناحتما شزرا

رت شزرا اب یزیچ ره زا میارب شندوب یعقاو هظحل نآ رد هک مناج مک دنخبل

صقن یب ار شیاهتنا ات تسناوت یمن یتح وا درک بلج ار شا هجوت دوب

! دنک یزاب شقن

هامود تساوخ یم هک ینامز ما هدید وا زا اربقالًمه دروم نیا نم

دهاوخ یم هک تسین یزیچ وا دنک ارتالیف مندوب یراکیب و شندناچیپ

یراک شیارب تساوخ یم اعقاو رگا املسم ! منک رواب نم و دهدب ناشن

! تساوخ یمن اما تشادن

ــم؟! توم هب ور دید یم هک ینم و شدوخ ناج زا تساوخ یم هچ

یم شندب منکیم سح یتح درکیم لیمحت نامیود ره ارهب راشف نیا ارچ

دزر ـل
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تسا هدید ار مدنخبل ممهفب دشات هریخما ظیلغ یمخا اب رمک هب تسد

۴۲۲_ تراپ _ همادا #

وا زا هک یشمارآ اما یمدنک ار راک نیا ارچ تسیچ لا بند مدیمهف یمن

 هلصاف مورب شا یگدنز زا تسا رارق حاالهک یتح منویدم وا ارهب متفرگ

اما زاب مهد ماجنا متساوخیم هک یراک یارب متسد و دوب مک یلیخ زونه شا

ما.. هدرکن هابتشا موش نئمطم ماو هدیمهف هک دنادب تساوخ یم ملد شلبق

هدرک شریگلفاغ ینعی نیا و تفر بقع بجعت اب مدرک اررپ مدق مین نامه

؟! منک رارف تشاد راظتنا ما

تفر بقع ووا متفر ولج هرابود هک دروخیم خرچ متروص رد شهاگن

توکس #دس_

۴۲۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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نم هکاب دوب یراک بذعم دوبن مه رتهب دوبن نم زا رتدب رگا شزور و حلا

! تشادنرب تسد اما دنکیم

هک یقاتشم یاهراتفر مامت اب راب نیلوا یارب هک متسه نم نیا دشیمن مرواب

دشاب رفنتم امیس لثم یتح نم زا دیاش حاالهک ما هدید وا زا ییاهنت رد

دوب اجرب اپ زونه ما هکسکس منک شناحتما هک ما هدرک ادیپ ار شتأرج

مدرک زاب ار مناتسد

ــع یه ... رایبرد ... تدوخ -

هرگ مهرد رتشیب شیاهوربا هظحل هظحل درک یم مهاگن درگ ینامشچ اب

مشچ دوب منت و ناج رد هک یا هرهلد دشاب کیدزن هدرک گنت مشچ دروخیم

متسب

هدرک هابتشا رگا مدرک یط ندنک ناج یتخس ارهب تشذگ هک ییاه هیناث

ار میاهتسد و دوشن رت منامشچ هک مدرک ار تالمش مامت ؟ دوشیم هچ مشاب

! منکن عمج

مهاگن طقف هتفراو یتروص اب یمک ی هلصاف اب مدرک زاب هک ار میاهمشچ

سح دنک یم رهاظت هک ما هدیمهف ما! هتفرگ ار شچم هک دیمهف درکیم
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نیا زا ردقنآ درک فیصوت دش یمن هظحل نیا اررد ملد رد هتسشن یابیز

مهد ماجنا متساوخ یم هک یراک یارب هک مدوب یشوخ زا راشرس نانیمطا

مدش قاتشم یتح

تلا جخ و موشن نامیشپ ، منکن لوه ، مسرتن هکنیا یارب دوب شتقو حاال

شندب فرطود ارزا مناتسد تعرس هب شندیشک شوغآ هب دصق هب مشکن

متشاذگ شغاد هنیس یور هک ار مرس مدرک لفق مهرد شرمک یور هدرک در

مدرک سح شداشگ یرتسکاخ ترشیت یور ارزا شترارح

! متشاد ار شا هبرجت بوخ نم هک یناکت ، دروخ ناکت شندب

نیا رد ارچ دوبن تفگ شصرح نایم "هک یگدنز ی" هملک نآ هب مساوح ارچ

مشچ شتاکرح هب طقف ارچ دوبن وا هزادنا هب شق خاال رد نم تقد تدم

ضیوعت یارب دوب روبجم هک ینامز مدوب هدید اهراب هک نم متخودیم

تکرح یارب هک ییاه نامز یتح دوب بذعم ردقچ دریگب کمک نم زا شسابل

رد یتعاس ات شرثا مه مدرک یم سمل سابل یور ارزا وا شندب ندرک

ندمآ رانک دیاش دوب ریگرد نم هزادنا هب مه شدوخ وا دنامیم شراتفر

تاساسحا رطاخ هب هدرک عمج ار شدوخ رتدوز و دوب رت تحار شیارب

دش قاتشم یتح نامنیب ی هدمآ دوجوب

وزا دوب تیمها اب رایسب مه درم باجح وا رظن زا شردام ی هتفگ هب اما

نآ هک متسنادیمن نآ زا یزیچ نم و تفگن چیه نامز نآ هکنآ اب امیس زا دعب

شیپ یتح شرسپ هدیدن رگید هدرزآ ار وا شا هدننز تاکرح اب ردقچ نز

هب دنک یم ار حملا تیاعر رگا مدیمهف نامز نآ دشوپب تحار سابل وا مشچ
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رکش ار ادخ اهزور نآ ردقچ تشاد نامز هب زاین هک دوب مه شدوخ رطاخ

زا مدیمهف تفگ امیس زا هک ینامز ماو هدش فرط یمدآ نینچ هکاب مدرک

م لثم تسرد دنکن بلج ار یسک هجوت دنکیم نزتالش نآ یاهراتفر و هاگن

ـن!

سـ...ارا! -

دیشک منوریب راکفا زا شتوهبم یادص

هلب -

هک یمرش هکاب دوب هدش ضوع نامیاج دنک میادج شدوخ زا درک یعس

دنیبب امیس مه ار نم هکنیا رکف یلو دوب راد هدنخ میارب بیجع متشاد

مدنازرل یا هظحل

قعـــب! ورب ... یتنعل ینک یم راکیچ -

دوخ هداد ناشن لمعلا سکع تعرس نیا هب هک ما هدرک شریگلفاغ و هکوش

منک هدافتسا شفعض هطقن زا دراذگب تساوخیمن داد ارول

متفگ مارآ

.... نینزیم داد نیرازیمن منزب فرح ... ماوخیم عیه... ... ماوخ یمن -

عیه ... منزب فرح منوتب ...ات نیشاب تکاس دیاب ... نیتسه عیه... ... ینابصع
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دنک میادج درکیم یعس نانچمه هک ردحیلا دوب میاهوزاب یور شیاهتسد

تفگ یصرح

! نزب فرح بقع ورب -

... نینک مادج عیه... .. نینوتیم هگا ال صا .. هشیمن .. نیرازیمن .. ماوخیمن -

داد مناکت

نک! لو ... مشیم یبصع -عـــه...

ثعاب مدوب شفعض هطقن هک ینامز لثم دیاش اما دوشیم یبصع منادیم

دشاب هتسب شتسد دوش

نیشب تیذا امش عیه.. ... مکی مدش تیذا نم دقنا -

متفگ دنزب فرح تساوخ ات دیشک یدنلب فو هــــــ

مهب ماباب ... دینک مادج منزب ومفرح عیه... ... هکنیا زا لبق نینوتب هلا حم -

عیه هنَک... تفگیم

! ناج مک مدیدنخ

تفگ یدنلب اتبسن یادص دزاب مرمک هب یمکحم هبرض

تدوخ هک مراد یدایز یاه شور منک یمن نم یلو درک یم وتتاعارم تاباب -
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قعـــب! یرب هتعفن هب سپ ! یریگب هلصاف مزا یشب روبجم

ــد!؟ ینک ناحتما عیه... -

رد حاالهک متسناد یم اما دوب یدرمان دنک یمن ناحتما هک متسناد یم

لا حم زاب اما دشاب هدنامن مه شتاساسحا نآ زا یا هرذ رگا متسه ششوغآ

هدوب طاتحم ، شیاهراتفر دوجو اب یتح امیس ی هرابرد وا دنزب مسپ تسا

دوب هدنام شتشپ رخآ ی هظحل ات هنادرم

دنچ نیا رد یتح متخیرگ روز هب راب وره متشاد ار شوغآ نیا  هبرجت اهراب

تسا هدش رت مارآ منکیم سح حوضو هب هقیقد

دروخ راوید اتهب تفر بقع بقع درک توکس

توکس #دس_

۴۲۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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مدمآ فرح هب عیرس هدرک هدافتسا تصرف زا

اقآ هک!اب تسامش ردپ متسنودیمن یلو عیه... .. مدرک ربخ ونوتردپ نم.. -

نیشام وت هشکیم ونم اضرریما باال... مایمن تفگ عیه.. .. متفرگ سامت ماهرپ

تلا خد مایب تفگ عیه... ... متفرگ سامت ناساس ...اب دنوم ناماس شیپ

... هینئمطم عیه... مدآ... متسرفیم ویکی شاج هب تسین تسرد ... منکیم

عیه... ... مدیمهف ... هزات نم ندرک یفرعم ... ونوشدوخ ندیسر یتقو

نارگن یلیخ دوب نوشرسپ ... هنوخ اجنیا هک منک نوشنوریب متسنوتیمن

امش مدینش نوچ ... مگب متسنوتیمن مدرکیم دیاب راکیچ عیه.. ... ندوب

نیچمه ... ناساس مدرکیمن وشرکف عیه... هک نوریب نرب نیتسین یضار

وراکنیا ادمع عیه... ... دموا مدای نرب نتساوخ یتقو اما... هنکب یراک

... هخآ ... هدرک

اما دوب میاه هناش یور شیاهتسد و داد یم شوگ توکس رد تدم مامت

دز دنخزوپ هدرک عطق ار مفرح ناهگان

ناساس هگا هدوبن یدمع مه مامشچ یور شلا نوا نتسب منک رواب یاوخیم -

ـ... سپ یدرک شکمک امتح هدرک یراک

هب مکحم ما هظحل ینآ هدش فیعض ناوت مامت اب شدوخ تداع قبط

میاهتسد و دوب هدز هیکت راوید هب هک یتیعضو اب هکنیا اب مدیبوک شرمک

دوب یتخس راک ! شرس تشپ
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رتمک میادص هدش رتشیب متراسج شتوکس زا مدز داد هدرک عطق ار شفرح

دیزرل یم

یتقو هشاب مک رون متساوخیم طقف ... دوبن یدمع عیه.. دو... بنــــ -

ادخ دوب رتهب یروطنوا ... مزاب یلو مدیشک ور اه هدرپ عیه.. .. نیباوخیم

شهب مدرکن تصرف همرهاوخ وداک دوب... مهارمه شلا نوا .. یقافتا هنودیم

تباب نوشمتخانش و ندموا یتقو منک...هک یمن نوهنپ یلو عیه... ... مدب

... مدرک رکش ور ادخ عیه... راب... رازهدص مدرک هک یراک

درشف شناتشگنا نیب ار میوزاب تشپ تشوگ

... یآآآ -

مدرک رتشیب مه ارهب شرمک تشپ هدشما تفچ یاهتسد راشف اما مدز داد

مدرک ادیپ مه ار شا  همادا نتفگ تراسج دیزرل هک شا هنیس منکن شیاهر ات

رطاخ هب ناماس هدادن هزاجا همه... نوج هب هداتفا اهزور نیا ناساس -

.. شدوخ نامتراپآ شداتسرف عیه... .. همهفن منامام ات هنوخ هرب شولهپ

... وماهرپ اقآ رونوا زا هریم هار نم خُم یور یه نم ی هنوخ هدنوم مشدوخ

اما هشاب ناماس ... بظاوم ثمالً هک هدرک سبح شنامتراپآ عیه...وت

اهنت مودکچیه ات هدوب یدمع مدیمهف عیه... ... مدید ونوشاتود هک زورما

... ننکن یراکبارخ هک هشاب نوشتفج بقارم هتبلا و نایب رانک مه ...اب نشابن

عیه...

؟ یراکبارخ -

ات نم شیپ دایب ربخ یب هدن هزاجا ماهرپ اقآ ات هتشادهگن و ناماس هلب... -

نوتاباب لیوحت ات هتشاد هگن مماهرپ عیه...اقآ مش... چــ مگب هگیم یچره
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هدب

ار متروص دهاوخ یم مدیمهف یم مدروخن ناکت اما مدنارب بقع درک یعس

هرابرد هک یراب نیلوا یتح نزب فرح و نک هاگن نم هب دوب هتفگ اهراب دنیبب

دنیبب بوخ ار متروص ات مشاب رتکیدزن تساوخ یم میدز فرح مندیسرت

تفگ لصاتسم

یپــما؟چـــار؟ -

... تفرگ سامت ناساس نوشندیسر زا لبق .. اجنیا عیه.. ... ندموا هک زورما -

هگا ات جرب ولج دایب عیه... .. مگب ماهرپ اقآ هب نرب نتساوخ یتقو هک

عیه..هک .. تسنودیم هریگب رتکد یاقآ زا ونوتلا ...ح شرازگ داوخیم

.... دایم ًامتح نوتشاداد

درشف ار میوزاب مکحم

ــش؟ تسد یداد وماهرپ -

مناشن ار مدوخ تیعضو دیاش دوب شخب تذل میارب ماهرپ یارب شا  ینارگن

اما تسا نیگمشخ و یبصع شتسد زا رهاظ رد ماهرپ لثم تسرد هک دادیم

ار شرورغ ات دنکیم یزاب ملیف دنکیم تیذا ار شدوخ ـت! سوا نارگن ًابلق

! دشاب دب ردقنآ دناوت یمن اما دنک ظفح
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هب متفگ عیه... ... ناساس هب هِنوتردپ رتکد یاقآ مدیمهف هکنیا زا دعب -هن..

سامت منودیمن یلو ... ریگب سامت تدوخ یاوخیم هگا تسین طوبرم نم

عیه... ایهن.. هتفرگ

ات مدرک ادج مه ارزا میاهتسد مارآ مدرک سح ار دیشک هک یتحار سفن

وا زا رگا یتح دشاب دازآ متساوخ یم مرگید یاهفرح یارب مریگب هلصاف

هقیقد دنچ نیا رد هک دش تفچ مرمک تشپ شیاهتسد ناهگان مروخب کتک

دوب هدماین میوزاب و هناش رتزا نییاپ

هب راشف اب دوب هدش رتمارآ حوضو هب تفرگ یقیمع مد مدرشف شا هنیس هب

متفگ میقتسم ریغ ار متساوخرد شا هنیس

دش! مومت مافرح -

نابرض دنت یادص دروخن ناکت هتشاد مهگن مکحم هدز هیکت راوید هب سکلیر

یادص اما دوب هدامآ رتنییاپ دوب هدش دنت میاهفرح یادتبا زا هک شبلق

دوب دنلب و نشخ نانچمه شدوخ

؟ یرادن یا هگید فرح ینعی -

متفگ یمارآ هنی

! مراد هک نم -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

داد همادا کشخ و یدج

منک خیلا ومصرح ندش مئاق یاج هب یتفگ وت! یایب هک منک زاب ورد یتفگ -

ــه؟ تسرد

ارچال میولهپ تسد کی اب هتخادنا راک ارهب شناتشگنا زاب هک مدرک توکس

دن

-خآ...

ـــه؟ تسرد هدب.. باوج -

هلب... -

توکس #دس_

۴۲۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هیناث ارزا شمشخ نانیمطا نآ اب منتفگ هلب راگنا دش رتشیب شیاهتسد راشف

دوب هدرک رتشیب شیپ ییا
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ازور نیا هک ًاصوصخم هشیم خیلا شور ود هب رضاح ردحلا نم صرح -

... لوا ور یمود مگیم مود ور یلوا ـی! شیم میاق هتفگ مهب راب دنچ یکی

یتح ! مربب وترس شرخآ هگا... یتح ینزیم فرح ندرک رارف نودب ! یمود

ماوخب منک... تنوریب ای تمنزب هگا هگا... یتح یسرتب ای مینک اوعد هگا

نیا زا رتشیب متیفیرظ هشیم مومت اج نیمه زورما نیمه یلو .. یشابن هگید

؟ تسا هزجعم اتحاالهی تندنوم سملا یمهفیم ی؟ مهفــــ یم ... تسین

ضبقنم الت ضع زا شیاهتسد راشف زا مدیمهف یم مه بوخ .. مدیمهف یم

یتح یارب هک مدیمهفیم دوب... شیاهمشچ رد هک یمیظع درد زا شا هدش

تسا هدرک یراددوخ ردقچ حلا اتهب مندزن

.. ممهف یم -

! یلوا ...حاال هبوخ -

دز گنچ مرمک یور شیاهتسد یاج هب هدروخ یناکت

! مدب تنوشن یلمع دیاب -

درشف میاهوم یور مرس تشپ ار شتسد کی هک مدیزرل هدارا یب یا هظحل

دوب شا هنیس یور ندش هل ردحلا متروص

ید؟ ـــ یمهف منیا ... هشب خیلا مصرح ات تمنزب دقنا داوخیم ملد -

و سرتسا نیا مدیشک ششوغآ هب مدوخ یتقو ارچ مدیمهف یمن ار حملا

متشادن ار دوب هتشاد مهگن روز هب وا هک یناجیه و بارطضا
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متفگ ینازرل ی هلب

؟ یراد نــ یرظن -

هبوخ یصرح هرابود مداد ناکت فرط ود ارهب مرس هدیعلب رادادص ار مقازب

داد همادا هتفگ یا

یم تراسج تدوخ رطاخب دیاب یمهفب ات یلوا غارس میریم لوا سپ -

... مدوب نم تفرط یتقو ؟ ینک رارف ینک تارج هک هن یدنومیم و یدرک

مساوح هشیمه یتقو مدرک رواب هناقمحا نم و یراد دامتعا مهب یتفگ یتقو

! مدن ترازآ دوب

نم تسا لا حم ابیرقت متسنادیم تفر بقع یمدق تشادرب هک ار شناتسد

زونه و دوب هتشگزاب شمشخ هلمج دنچ واب درک یم دیدهت هکنیا اما دنزب ار

خ یخلا ًاعقاو ینعی مریگب هاگن دش ثعاب هک هدنام متروص ی هریخ مخا اب

! یشور ره حاالهب دراد ار شصرح ندرک یلا

ــت؟ منزب یچ اب ترظنب -

متفر بقع یمدق شتشادرب زا ساوح یب مدرک ساسحا ما هنیس اررد یزرل

تفرگ ار میاه هناش هک

یمهفب هک یچ هنو؟اب منـــ تارب سفن هک یچ ــت؟اب منزب یچ گبــــو!اب -
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؟ یتفریم دیابن

خ ملد سرت زا هک دیرپ باال میاه هناش اهنت هن دیشک ناهگان هک یا هدبرع زا

؟ دنیشنب مندب و نت یور شتسد اعقاو هک دوب نکمم دش یلا

منود یمن -منـ...

سفن داد ناکت هاتوک راب دنچ ار شرس هدش گنت هک ییاه مشچ و صرح اب

تفگ زومرم و مارآ اما دزیم سفن

و مدنوم نم یدرک رارف وت ردقچ ...ره منودیم مبوخ ! منود یم نم یلو -

! تدز رتهب هشیم یچ اب منودیم ! متخانش ور وت

و دعاس ارات شسمل دیشک میاهوزاب یور ار شیاهتسد شا هلمج نایاپ اب

... فیطل ، مرن داد همادا متسد فک

! مدیمهف ار شروظنم بوخ مدیزرل اما

... متخانش یم بوخ دوب ابوا قح

یاهتشگنا درکرپ شدنمتردق و گرزب ناتشگنا اراب میاهتشگنا نیب ی هلصاف

مامت هک میاهمشچ درد زا درشف شناتشگنا نیب محریب ار منازرل هدشی ریسا

متسب مشچ هدیزگ بل تسشن کشا هب دوش یناراب مدوب هدادن هزاجا تدم



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

مشکن غیج ات

اب هدش هدیشک ولج هب نآ کی مدیزرل یم نم و درک یم ارخیلا شصرح وا

مدنابسچ راوید وهب میدش اجباج شخرچ کی

هب مدب رانک ار میاهتسد تشپ نامیاه تسد ی هدش تفچ ِتلا ح نامه رد

مسفن یا هظحل متفگ ییادص یب نیه دیبسچ نم هب هک ًامامت دنابسچ راوید

دمآ دنب

ــی؟ تساوخیمن ونیمه هگم منک خیلا ومصرح هرارق طقف ... مورآ ... سیه -

متساوخ یمن یلو مدوب هدرک لوه مدیسرت یم .. دنکیم هچ مدیمهف یم

دوش رتدب تیعضو و دمهفب

ما یرود زا تفگ یم هکنیا ای شتینابصع دوب هچ شصرح زا شروظنم

؟ تسا هدنام شیارب یساسحا رگید رگم ؟ دوشیم صیرح

دنکن متیذا ات درک یم ار شش تال مامت هکنیا دوجو اب دیابن منادب دهاوخ یم

یم زاب ار دوب هتسب شدوخ هک یتسد رگا منادب دهاوخ یم ؟ مدرکیم رارف

؟ دشیم هچ درک

شا هنیس راشف زا متسناوت یمن یتح دوبن نامنیب یا هلصاف نیرتکچوک

یرتمیلیم زا غیرد اما مروخب ناکت مدرک یعس مشکب سفن دمهفب هکنیا نودب

مدو مداد نوریب ار ما هدش سبح سفن دوب هتفر باال مبلق شپت .. ییاجباج
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دوب ودنت هاتوک ممدزاب

، دروخ یمن ناکت یا هرذ دوب هتشاد مهگن شا الین ضع ندب راشف اب اجنامه

، دزیمن فرح

، دادیمن ناشن یلمعلا سکع چیه

کشخ راگنا دوب هدیبسچ شا هنیس هب مرس هک لبق یا هقیقد لثم تسرد

، دوب هدش

؟ تسا گنتلد وا

هک...... ینم ؟ دوش نم گنتلد دناوتیم زونه

ارهب مرس ندرک سامتلا هدش ندز فرح دصق هب شتروص ندید یارب

یتروص ندید راظتنا ندرب باال مدوب هدیبسچ راوید هب هک ردحیلا یتخس

اما... متشاد ار مخا اب هدش دوبک

ـــدمـــیدز؟ نخبل

-حاالشــــد!

توکس #دس_
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۴۲۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

میاهبل درک جک ار شرس هک دیشکن هیناث هب دوب شعورش هملک ود نآ نایاپ

دیرب ار مسفن هار هدرک رهم ار

! درک ما هکوش لبق ی هعفد لثم زاب

؟ دشاب ینابصع اوعد زا دعب دیابن

نم؟! ای تسین لا مرن و یعیبط وا

ناکما راوید واو نیب منت ندش ریسا دوب دازآ ندرک تکرح یارب وا ردقچ ره

دایز ردقنآ شصرح تدش و راشف دوب هتفرگ نم ارزا یتکرح نیرتکچوک

و درد هک ییوا یارب راگنا اما دنام دهاوخ شرثا متسه نئمطم هک تسا

تشادن یتیمها دیشک یمن تسد و دوب هتخادنا میاهبل ناج ارهب شزوس

اهنت هن دش یمن اما مربب تذل تساوخیم ملد متشاد ار مشیپ تاعفد حلا

تاکرح هکلب مهدب مدوخ ارهب شا هزاجا دنادیم هچنآ رطاخب متسناوت یمن

یمنداد هزاجا مه وا یصرح
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نم شنتسناد زا دعب و لبق هکنیا اما مدیسرت یمن لبق لثم رگید هکنیا اب

ـمد نازوس یم دنکشب شلد تاظحل نیا رد دیاب هک منامه

ار مرس هداد ناکت ار مندرگ متسناوت یم طقف دنار بقع ار مراکفا اوه دوبمک

ریغ میارب معالً دروآ یم میاهبل هب هک یراشف اب اما دمهفب ات مناخرچب

اوه درک مدازآ هک مدرک سح ار میاهمشچ نتفر یهایس یا هظحل دوب نکمم

مدیشک میاه هیر لخاد تدش وهب علو اراب

! مدش هفخ.. -

دنار منابز ارهب هلمج نیا ما هزاجا یب هک دوب گرم سرت زا مندب لمعلا سکع

داد ار مباوج هک ینامز دزیم سفن سفن

... یدیرب ومسفن منک... یم تا هفخ ... اجنیا زورما نم ... هنیمه مدصق -

ــی؟ گداس نیمه ...هب یتفر و یدز شیتآ ! یشکب سفن تحار مرازب

دش زاب منابز لفق شرس ی هرابود ندمآ ولج ضحم هب

کــن... ربص -

سح ایدب تسا بوخ شلا ح مدیمهف یمن درک مهاگن یثیبخ دنخبل اب
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! تسا نم یکیدزن طقف شتین مدرکیم

مریگلفاغ شتاساسحا ماو هدرک هدافتسا وا زا متفگ هک لبق هعفد لثم اما

دشیم هدید شیاهمشچ رد یا هتفهن صرح زور نآ قایتشا الف خرب دوبن درک

مدوب شدعب نارگن اما مدیشک یم تلا جخ هدرک هباپ ییوهایه هنیس رد مبلق

مدروآ نابز هب تمحز هب !هک نایفارطا اب ییوربور نارگن

هشیم ... دوبک -کـ..

تفگ مکحم و صیرح

ـــه شب ماوخ یم -

ــ... یما -

و دیزرل یم هنیسما پچ تمس رد ییاج منک ضارتعا دادن هزاجا یتح

مشچ طقف اما مدرک یم ساسحا ار ملد نتخیر دشیم رپوخیلا بترم

دورب بقع هرابود ات مدوب راوید لفق مرش واب هتسب

در؟ ببـــ ار شا هدافتسا ندش مامت زا لبق دهاوخیم اعقاو

مدرکن نوتیلا ...ح رتدوز هک دوب مدوخ زا... هابتشا منک... یم تتسرد -

...هک یسرتب مندوب وزا یشکب غیج ...هک همومت ینک رکف ...هک متراکیچ

یر! بـــ ورد منزب فرح ناماس نم!هکاب یوربآ نوج هب یزادنب وتاردارب

یاجب هکنیا ـبدو؟زا مرارف ؟زا دوب ناساس زور نآ تشادرب زا شصرح
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هدز؟ فرح ناماس اب مدوخ

ممهف یم ار شهاگن ینادرگرس

... دیوگ یم هچ دنادیمن

... دهاوخ یم هچ

دنک... شعمج روطچ دنادیمن هک یتیعضو زا تسا کالهف

شا هرابود ی هلمح یارب مدرک یم سح یتقو منک شکمک متسناوت یمن

تسا هدنامن میاه بل یارب یناج

دوب هدرک هناوید ار نم شدعب رکف هک ردحیلا دیسوب یم وطالین

اما دورب بقع هتخوس شلد دیاش ات موش ریز هب رس دش ثعاب ما یناوتان

درک دیدهت

یا هرذ اجنیا زورما نم باال... یراین وترس هگا.. هشکیم تندرگ وشروج -

ای یدرک راکیچ هک یمهفیم ومنوبز و یدیم ومقح !ای اراس مشک یمن بقع

؟! منکیم تیلا ح مدوخ و مریگیم روز هب

مــن!؟ ندناسرت هب شدوخ نداد ناشن دب هب تشاد یرارصا هچ

مدوخ هک نم دهد ما یرارف تساوخ یم ؟ دوش مامت مربص تساوخ یم

ردقنا ! منک یمن بارخ ار شا یگدنز ! مهد یمن شرازآ ! میآ یمن ! موریم

شنازیوآ مدوخ تاساسحا رطاخب شا ینابرهم دوجو هکاب متسین درمان
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دوشیم هل مدوخ تیصخش طقف یتقو منازوسب ار شا یگدنز هدش

ینعم هب مداد ناکت نیفرط هب هن ینعم ارهب مرس شفرح هب هجوت یب

دیاش مدرک مخا هدنادرگرب ور متسار هناش تمس هب ندوب تحاران و روخلد

شا صیرح یدایز مراتفر اب متسنادیمن طقف تسیبوخ مدآ وا دنک شمامت

ما! هدرک

دز رشت

نـــه؟ میریگ یمن یدج -

هک...! هشیمن -

چـــی؟ ینعی -

ار متسد تفس زونه اما دمهفب ات مشکب میاهبل یور تسد متساوخیم

دوب هدیبسچ

متفگ تلا جخ اب

ــ... قع ورب هرذ ...هی ننیبیم وشیدوبک ... هنوخ مرب .. یروطچ -

تفگ یدج

ابوت متبسن مدنومهفن همه هب هک همدوخ ریصقت ــن... نیبب ماوخ یم -

... دشن تیلا ح مشرخآ هک متفگ مهفن نوبز یوت هب یه طقف هیچ...؟!

و منومب نم هک یشاب رود نم زا ؟هک ینک رارف ننکیم تکمک هک ندیمهفن
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ــــم!ال نومیم تکاس ندرک رکف و ندیمهفن ... متخوس ولد منومب نم ! انوا

ـه! گید سک هن هنم مِلا نم مِلا رایتخا مدب نوشن نوشهب همز

تفر یم بقع مدزیم فرح هگا

ایب... طقف یگب وت یچ !ره منزب ... فرح مدموا -حاالهک...

۴۲۶_ تراپ _ همادا #

ارزا مبلق هک دش یروآدای یدرد ناهگان مدرک سح مندرگ یور هک یغاد زا

ــمد یشک یدنلب غیج رایتخا یب هداتفا هزرل هب منت مامت دنک شیاج

ییادص ! متشاد هک ار میادص اما دوب لفق زونه مندب مامت هک تسا تسرد

لثم دیاش یلو دوبن یندینش و ابیز رگید شیارب طیارش نیا رد املسم هک

! دراذگب رثا لبق

ـــت! سیدج شفرح رد هک مدیمهف یم شبل تاکرح و اهنادند راشف زا

! نامیودره ابحلا دنکیم هچ
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نم! بلق اب

! تسیشاپورف هب ور هک ینت اب

! یشومارف یارب ما هدرک تالش ردقچ دنادیمن

اهنآ رانک ار وا دهاوخ یم هک ما هداتفا یزور هچ هب ساهلا هدینشن ناماس زا

؟ مراذگب

؟ دنکیم بارخ ار ما یجنم ارچ

ینآ هزادنا هب هک هکنآ اب شمنارب بقع هک منک مخ ار میوناز مدرک یعس

س هدزناش ی هدیپس هن ما سهلا هس و تسیب یاراس زورما نم مدیسرتن زور

تسوا عفن هب راگنا تالمش ساهلا هلا

توکس #دس_

۴۲۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مداتفا سامتلا هب درد زا دیشکن رانک اما مدیشک غیج هرابود
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را!! نکـــــ ورب ه... سبـــــ ... یآآآ ... ادخوروت .. اضرر ـ.. یما -

دیشکن تسد دشن خیلا شصرح ات تشادن یا هدیاف مه مسامتلا

مدوب طوقس هب ور درک ادج مناج ویب نازرل نت زا هک ار شا الین ضع ندب

تشاد مهگن هتخادنا مرمک تشپ تسد هک

منت دوب هدش مدرس تسشن میاهمشچ هب هرابود مدوب هدز سپ هک ار یکشا

دیزرل یم

ــت!؟ منیبب -

سح اما دوب نارگن دشاب هدرک متیذا هکنیا قــلب...زا تاعفد لثم شیادص

یراشف اب منک شهاگن تساوخیمن ملد ارچ سپ ! دراد یبیجع روش مدرک یم

تفگ مرمک هب

ید؟ شـــ ـت یذا -

؟! دیمهف یمن ار حملا وا ارچ مدش راکب تسد نامیود ره رازآ یارب

دیکچ مکشا هک متفرگ ارباال مرس

شهاگن هب هریخ درک لا بند ار کشا ی هرطق هتفر او میاهمشچ هب هریخ

مدیمهفن دش شوماخ مهاگن هکاب ار نآ رد هتسشن قرب موهفم مدوب

متفگ نازرل
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ـ..شــ یمن ..ذا..تی... هراد راد..جتـبرـشــو... ـپیـا پسـهدی سـ... -هن..

ه!

دوشیم گنت شیارب ملد یهاگ هک یا هدیپس تخوس هدیپس حلا هب ملد

ال تخا شردپ هکاب دنچ ره یمرحم هب دناوت یم درک رکف طقف هک یا هدیپس

دنک دامتعا دراد ف

! تس ینــ مرحم تسنادیم شاک هدیپس هراچیب

ار یا هدرک نم هکاب یراک هبرجت ما هتفگ هکنیا یروآدای زا یظیلغ مخا

شتروص یور دش راکب تسد هک دید هدیپس نامه ار نم مه ماووا هتشاد

تسشن

اراس " یادص و دوخ رد هب هک هبرضیا هکاب درشف کلپ یبصع هتسب مشچ

ارهب شا هرهچ ندرک لیلحت تلهم هدناخرچ ار شرس ییانشآ نتفگ " مناخ

درک همزمز هدش درگ یامشچ اب دادن نم

یپـــما!؟ -

ارچ ...!! اارا ســـ هد؟.. شـــ یچ کـــن؟ زاب ورد ــی؟ بوخ ناج.. اراس -

ـــن! کزاب ــی؟ نزیم غیج

رتدنلب شیادص دشو رتشیب شیاه هبرض تدش تفرگن هک یباوج
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ــر؟ تخد نکزاب ... ااراس -

اب مدیشک نوریب شتسد ارزا میوزاب هدرک هدافتسا شندنام تام زا

یتح تسا جیگ وا متفر قاتا تمس هب میاهسابل و فیک و رداچ نتشادرب

؟ تسا هدرک هچ نم اب هدیمهفن دیاش

ـــه؟ نکیم صــاد وروت یر؟! یمـــ اجک -

شیادص زا اهنت ارهن بارطضا تشادن ار شیپ یقیاقد صالتب نآ شیادص

دناوخ مه شهاگن زا دش یم هک

اار؟ !!چـــ شرد پــ نار؟زا ماکــ اضرریما ؟ دوب هدیسرت

متفرگ دوخ هب یتوافت ییب هرهچ اما مدوب ناریو

تسرد .. مامش هنوخ نم..وت تسامش هنوخ .. اجنیا نیتفگ .. هتفر نوتدای -

رتمک ات... داین هدیپس رس زاببالیی ...ات منکن هجوت مدیم حیجرت .. دیتفگ

! هشب تیذا

هد؟! شـــ یچ ـــد!؟ ینکزاب ـــاا... ضرریما -

یراو همزمز ییاو نم هب هجوت یب شردپ نابز زا شدوخ مان ندینش اب
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تخادنا ورهار هب یهاگن یمشچ زا تفر رد تمس هب هتفگ

مکشخ شندید زا یا هظحل قاتا هب دورو زا لبق متفر هلپاهارباال هجوت یب

لصأتسم هتشاذگ رد یور شرس ارباالی شتسد دعاس مدش فقوتم هدز

تشم ار شیاهتسد دوب هتسب ار شیاهمشچ هدنابسچ درد ارهب شا یناشیپ

درشفیم هدرک

بــدو؟ نارگن ردقنیا ارچ یمدش هدینش رد تشپ زا نانچمه شردپ یادص

رد هک یا هلمج نآ دوب هدرک هچ ـت؟ابوا شاد همهاو ردقنیا شندید زا ارچ

ساــت؟ هدینش وا زا یکدوک

شلا ح نارگن کــدر لقتنم ما هنیس هب شراتفر هکاب یکانزوس درد اب ارچ

هناخ دراو شردپ هکنیا ندیمهف راشف دیاش مدرک رکف یا هظحل ــم!؟ تسه

؟ دشاب هتشاد نم اب یراتفر نینچ دش ثعاب هدش شا

مشچ ارهناب شندش مارآ نم مدرک شمارآ نم دشو ینابصع نـه!وا اما

مدرک سح مدوجو ی همه هکاب

یم رت فیعض اما رد تشپ ارزا ادص زونه هک ردحیلا مدش قاتا دراو

متفر نوریب هدیشوپ هرابود ار ما هعنقم و وتنام مدینش

بترم طقف لصا رد دوب شتروص و تسد نتسش لوغشم هناخزپشآ لخاد

هک یدب سح رطاخ هب شصرح ندروآرد یارب دیشاپ یم بآ شتروص هب

متفگ رخسمت اب متشاد زونه
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ـــن؟ یباوخ مگب منک... زاب نم .. نیاوخ یم -

دیکچ یم شسابل یور شیور رسو زا بآ دناخرچ متمس ارهب شرس

ماقتنا دوب نکمم نآ ره مدوب هدیدن یکانتشحو نیا هب زگره ار شیاهمشچ

دریگب نم زا مه ردار تشپ شردپ روضح

دوب یبصع

ـــت! یعضو نیا اب ًامتح -

دوب مدوبک یاه بل هب شا هراشا

مدز دنخزوپ

ـــ.... یبب همه نیاوخ یم .. نیتفگ نوتدوخ -

دیرغ صرح اب تفر یم رد تمس هب هک ردحیلا

یراد وشتیفرظ ــتاالنهن سین بوخ هگید اارا...حملا ســـ قاتا وت ورب -

ــم... نکب یطلغ هچ منودیم مدیدج درد نیا هناب یرایب اج وملا ح هرابود

خزـــم هرابود ایب یدرکن رارف هگا متشاد نوج هگا دش مک هک مدرد نیا ورب

کـــن! نومرد و نزب

۴۲۷_ تراپ _ همادا #
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؟! دوش مارآ داد مرازآ هک یراتفر نیا اب تساوخیم دش! درگ میاهمشچ

یمخز دهاوخ یم هک ما هدناسر نونج زرم ارهب دوب شساوح هشیمه هک وا

منک؟ نامرد مدوخ ار ما هدز هک

ما؟ هدوبن رصقم نم هدیمهفن

دنکیمن مرواب یسک ما هداوناخ زج تفگیم مورب دیاب تفگیم مردپ

ابپ قح کاندرد هچ اما تسا بوخ هدرکن مرواب هکنیا دوجو اب شراتفر

! دوب مرد ــ

دوب هدرک زاب دیدهت هب نابز رد تشپ شردپ

ـــاا؟ ضرریما یمــما.. نابهگن اب مریم هنرگ و نینک -زاب

ار مدوخ عیرس هک درب هریگتسد هب تسد هداد نوریب دننام ُوه ار شسفن

دوب نوریب هب مساوح مامت اما متخادنا قاتا لخاد

********

توکس #دس_
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۴۲۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

( اضرریما )

ات مدرک ارخیلا دوب هداتفا مناج هب شیادص زا هک یبارطضا یدنلب سفن اب

دنامن رد تشپ نیا زا رتشیب و منک زاب ردار مناوتب

یم اجنیا هب وا مزور و حلا نیا اب طیارش نیا ورد هظحل نیا رد دیاب ارچ

یتعاس رگم تسا هدیسر رفص هب ملمحت ی هناتسآ و تیفرظ ؟حاالهک دمآ

؟ دوب هتفرن شضیرم غارس شیپ

رد ندرک زاب زج هراچیا مدیمهف مدینش هک ار شیاه مدق ندش رود یادص

مراک رطاخ هب تسا نم ردپ دیوگب و ددرگزاب نابهگن واب دورب رگا تسین

دنام یمن میارب وربآ

ندمآ نوریب تٔارج اما دش فقوتم شیاپ یادص هک مدرک زاب یمارآ ردارهب

یمن ملد ! مسرتب وا زا هکنیا هن متشادن ار مدوخ نداد ناشن ردو تشپ زا
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زگره اما ما هتخیرگ وا زا اهراب هکنیا اب موش مشچ رد مشچ ابوا تساوخ

ما هدرکن یمارتحا یب

تشپ رطاخ هب هک یمرش زا یادج متشاد شهگن ما هناخ رد تشپ حاال اما

ما هناخ هب شدورو ، مندرک ادیپ یزوریپ شا هرهچ رد دیاب متشاد شندوب رد

منیبب ما هدرک زاب شیارب ردار مدوخ یتقو مه نآ مرانک شندوب ،

یناج رگا مدرک یم هیوست شتقو هب متشذگ یمن شراک رطاخ هب ناساس زا

! دنام یم میارب

! دوب هدیشکن هشقن اراس یارب طقف راگنا

لخاد مدق مدیشک رانک هک داد له ردار تشگرب مکحم اما هاتوک یاهمدق اب

باال شیادص یتقو دوب شیاهاپ هب مهاگن دیبوک مه هب مکحم ردار هتشاذگ

تفر

کــو؟ اراس منک؟ متکس دیاب امتح ؟ ینک یمن زاب ورد ارچ -

هنیسما هب هک مدوب هداتسیا شیوربور تماص شتروص هب ندرک هاگن نودب

دیبوک

؟ ماو -ابتــ
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راگنا مدرک شهاگن مخا واب یبصع شدوخ لثم تسرد هتفرگ ارباال مرس

مدید هزات مه وا

ـه؟ یعضو هچ نیا -

فارطا ارهب مرس هلصوح یب دوب مسیخ سابل رسوورو هب شروظنم

شروضح زا هک دناد یم منزب فرح ابوا مهاوخ یمن هک دنادیم مدناخرچ

رد مه دراد هک یکیدزن هلصاف نیا زا یتح دنادیم متسین یضار ما هناخ رد

! مباذع

ـدی؟ شک غیج ارچ ؟ هبوخ شلا ؟ح تساجک اراس -

و دورب شغارس هب متساوخ یمن مراذگب باوج یب متسناوت یمن ار یکی نیا

مداد باوج مکحم و هاتوک دنیبب دوبک یاهبل و هدیرپ گنر نآ اراب وا

قاتا -

متفرگ شیوزاب ریز تسد لفاغان یراچان رس زا رابنیا هک تفر قاتا تمس هب

ــا؟! جک -
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الح صا ار مفرح هدیشک بقع ار متسد دش ثعاب شا هتسشن مخا هب هاگن

منک

! هدیباوخ -خـ..

اج زا هدش لصو منت هب هتشذگ شیاهمشچ زا هک یقرب دیمهف ار مغورد

درک رارکت مندرک هجوت یارب ار راک نآ هرابود یتقو مدنک

دزیم فرح نم حلا هب تبسن هجوت یب دناشک لبم تمس هب هتفرگ ار مچم

ــن! یشب ... دیباوخ یدوز نیا هب روطچ -

ندرک ترپ یارب شا هلمج ندوب یرما دوجو اب هدرک یگنرز مدوخ یخلا هب

ات متسشن هرفن کت لبم یور یگنرز زا مه زاب مدرک تعاطا اراس زا شساوح

زونه مچم رود هدش هقلح هاتوک یامرگ نیا یتح دنامب رود ات دنیشنن مرانک

دادیم مرازآ

ود ار شیاهوناز تسشن زیم یور میور هب ور تسرد درک یگنرز مه وا اما

و درک زاب هک ار شفیک منک رارف دیسرت یم راگنا تشاذگ میاهاپ فرط

انتعا یب مدیمهف ار شندرک رما لیلد هزات دیشک نوریب ار شلیاسو و یشوگ

متسیاب ات مدش مخ ولج هب شراک هب

... مبوخ -

زا مرارف هجوتم متسشن هدیشک بقع عیرس هک تشاذگ هنیسما یور تسد
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درواین دوخ یور هب اما دش شسامت

هرابود ات متسشن ینابهگن وت تعاس هی مراد یضرم هی نم .. یبوخ هرآ -

! هشب تحار تراشف زا ملا یخ مایب

سمل و هنیاعم وحاال دوب هتشاذگ ما هنگنم رد دوخ یدوخ هب شندوب اجنیا

متاکرح هدرک ما کالهف نارگن و هتسشن مخا هب هاگن نآ وااب طسوت مندب

دوبن مدوخ تسد

درک شفقوتم هتشاذگ میوناز یور تسد یدنلب داد اب ناهگان

ــن! کن -

تفگ دید هک ار ممخا رپ هاگن

! هدن نوکت وتاپ ردقنیا یمـمش یبصع هراد مماهرپ وتداع نیا -

رسپ دایب ار وا سپ مدرک شهاگن مخا اب طقف هناخما رد شدایرف زا هکوش

ما هتخادنا شا  یرارف

نیلوا زا هک دوبن مارآ اهنت هن دروآ یم اررد ندوب مارآ یادا مه وا راگنا

تسا نمکالهف یانتعا یب راتفر و دنت هاگن عون اب مه نآ میتشاد هک ییاهنت

؟ای منام یم روز هب درکیم رکف دروخن ناکت شیاج زا اما دش مامت شراک

دش؟ دهاوخ ضوع شا  هرابرد مرظن

درک باطخ ار اراس نارگن و هدش لر تنک ییادص اب

؟ نور یبـ یایب هشیم ناخــمو؟ اراس اراس؟ -
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مایپ ات میوگب هتفر شغارس ات مدرک نتساوخرب دصق دمآ یم نوریب دیابن

دشن اجباج یا هرذ مایپ اما دروخب ناکت شیاج زا درادن قح تساجنیا

درک مکح هدناشن هنیسما یور ار شتسد هرابود

نیشب -وت

ناکت شیاج زا هک دوب هدید نم رد یزیچ هچ ؟ هناکلا م ردقنا ارچ

؟ مندوب بذعم دنک؟ یردپ ما هناخ رد روز هب تساوخ یم !هک دروخ یمن

یمنمیآ هار دنادیم هکنیا ؟ منزیمن تسد هدشن کیدزن وا هب تسناد یم هکنیا

؟

توکس #دس_

۴۲۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

باال؟ مایب نم ای نوریب یایم مرتخد ناج.. اراس -
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یب مدرشف کلپ دیایب نوریب تسا نکمم نآ ره فرح نیا اب متسناد یم

مهاگن مخا اب هتشاذگ میوناز یور تسد داتفا شبنج هب میاپ هرابود هدارا

درک

؟ یتسه یبصع دقنا ارچ -

مدیسرپ مخا اب شدوخ دننام

؟ ییاراس نارگن دقنا ارچ -

تفگ مندز فرح و هجوت زا لا حشوخ

! هدرک وششرافس یکی نک رکف -

اراس هب شساوح تساجنیا یتقو ات دشاب هدرپس ناساس هکنیا روصت زا

شنایب دزادنا یم حیلا هچ ارهب نم شراتفر هکنیا هب هجوت یب ووا دشاب

مدیبوک منار یور راب دنچ ار متسد هدرک یبصع ٔهدنخ دنک یم

یقاتشم هاگن ندید " یرب ینوت یم هبوخ شلا "ح میوگب ات مدروآ هکباال رس

منک عمج ار هدشما دنخبل ٔهدنخ دش ثعاب دوب هدنام اج متروص یور هک

دوب هریخما یمدز قرب شهاگن نانچمه

دز ادص ار اراس هرابود هک دزیم دنخبل

نتشاذگ اب مدینش شرس تشپ یاه ارزاباالیهلپ هلبیوا مارآ یادص
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تروص و هدش درگ نامشچ درک شهاگن و دیخرچ لبم هتسد یور شتسد

دراد هک یقیقد و نیبزیت هاگن رطاخب هلصاف نیا دوجو اب تفگیم شبجعتم

تسا هدش هجوتم دنک شناهنپ ندیزگ بل اب دراد یعس اراس هکنیا دوجو اب

جنرآ رکفتم طقف اما دوب هدش غاد مرس هتفرگ رگ منت مدروخن ناکت میاج زا

مدرک هناچما هاگ هیکت ار متسد هتشاذگ لبم هتسد هب

هب شرارصا و مایپ ندوب ای ما یبصع مدوخ تسد زا رتشیب متسناد یمن

؟ تسا هدش مراکهاش ندید هب رجنم هک اراس ندید

یراب نیلوا رد یمندش مرواب مدیشک متروص یور راب نیدنچ ار متسد کالهف

هناخی رد مهنآ ؟ دشاب هتفرگ ار مچم مایپ تسا هتفر رد متسد زا لر تنک هک

! تسا غاد زونه رونت هک ینامز مدوخ

هک ار وا منک نوریب ما هناخ ارزا ووا منزب دایرف مزیخرب تساوخ یم ملد

دب ردقنا مروبجم و تسا هدمآ دشاب دیابن وحاالهک دوبن ما یگدنز مامت رد

! دنکن تلا خد هک مشاب

ینابصع باسح ارهب همه مناوت یمن ما هدرک یراک نینچ ارچ ممهفیمن یتح

! دوبن نآ طقف شلیلد هک مناد یم مه مدوخ مراذگب مندوب

مچم حاالهک دیاش ات منیبب ار شلمعلا سکع ات شمناسرتب یمک متساوخیم

تباث هدرک ارتالیف شرارف نآ اب مرادن ار شرازآ دصق دوب هدیمهف هتفرگ ار

دنیبیم هچ ار نم منک
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! متفریمن شیپ شرخآ ات مه دیمهف یمن رگا زگره منادیم

نودب حاالهک دسرت یمن نم زا حاالهک متساوخ طقف مدیمهف یمن ار مسح

اب مه اتوا منک هدافتسا هدمآ دوجو هب طیارش زا دیشک مشوغآ هب بارطضا

ما هدوب مارآ وا یارب هشیمه ردقچ دنادب ات دوش وربور هدرک یصاع هک ینم

شناردارب وهب تخیرگ یم دیابن ! دوبن دنب وم هب منتشاد تسود دنادب ات

! دسرتیم مندوب زا ردقچ دادیم ناشن

هتبلا دص و توکس زا مدوجو رد هتفهن صرح مدرک یمن رکف هرذیا اما

حلا هجوتم یتح هک دنک مدوخیب دوخ زا نینچ نیا شا یرود زا رتشیب

هدرک شیادص رادیاپ هدیپس مشخ زا یتقو درک رکف هک ردقنآ ! موشن شدب

ما هداتفا شناج هب ومکلا مامت مکلا کی دننام شلا ح هب هجوت ماویب

هتشاد هک یا هبرجت و شندوب هدیپس نامز هب ددرگیم رب اقیقد مروظنم سپ

! تسا

مهاوخ یم طقف دمهفیم هدروآ دای ارهب ملبق ی هعفد حِلا مدرکیم رکف

زاب هک یشوغآ رطاخب ار شا هرهلد و سرت موش مارآ تالیف یمک اب دیاش

دشیم دیابن هچنآ دش و تفر رد متسد زا مدرک شومارف درک

دوش یم ثعاب نتسناد دنک رکف هتشاد قح هک مدرک تباث مدوخ هب مدوخ

! دنک رارف و موش لیدبت یضوع کی هب هک

یور هک ردحیلا ما هدرک قرع تروص رد هریخ تشگرب متمس هب هک مایپ

تفگ یروتسد ینحل اب دوب اراس اب شتبحص
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... دیاش هباوخب شمرو شور رازب خی ورب -

دیشک یصرح سفن

دش! رتمک مشرثا دیاش -

هدینشن ار شفرح هتشگرب قاتا هب اراس تساوخیم ملد مراکهاش دوجو اب

دریگب

یصاع هاگن زا زاب ات دوب اراس یور هریخما هاگن مایپ روضح هب هجوت یب

یاه مدق اب درکن مهاگن اما دورب قاتا وهب مهاوخ یم هچ هک دمهفب هدشما

تفر هناخزپشآ تمس هب هدرک یط اهار هلپ ریز هبرس و مارآ

هچره دمهفب مایپ ات شمناشکب قاتا وهب منزب دایرف شرس تساوخ یم ملد

دهدب روتسد وا هب ما هناخ رد درادن قح تسوا و نم نیب دشاب هدش

تفگ ینییاپ یادص هکاب مدوب اراس نتفر هریخ

ــه؟ نوخ شیربب دیاب یتفگن تدوخ نم!اب هب هدب وتمخا یزیت -

رت یرج ار وا طقف ما هدنامرد تروص و ینیشن بقع دوب هدش هک دوب یراک

درک یم تلا خد رتشیب هدرک

خی! ماهرپ لوق وهب درس مدرک شهاگن توافتیب

هناخما دراو هلیح اب مدب وحاالردحلا دوبن ما یگدنز یاجک چیه یتقو
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هب هک یدروم مه نآ درادن ار ما یگدنز رد تلا خد و ندرک هذخاوم قح هدش

! تس ینـ طوبرم یدحا

! شمربیم -

؟ یروجنیا -

ــه؟ شچ -

یچ وشاردارب باوج .. دموا روسناسآ ات شغیج یادص ؟ ینیبیمن وتراکهاش -

ید؟ بــ یاوخیم

مدای وهب هدینش تفگ هظح مال یب وا هک ییادص زا مدوب هدنمرش هکنیا اب

درسنوخ مه زاب مدرب یم تذل شندروخ صرح زا اما تسا ماهرپ ردپ دروآ

متفگ

! مدیم هک مدب ونوشباوج دیاب نم -

توکس #دس_

۴۳۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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دروخ یم صرح وا مدوب لا یخیب نم ردقچ ره

! هنک راتفر هناگ هچب ردقنا مرسپ مدرک یمن رکف تقو چیه -

نامنیب وج هجوتم اراس ات مدنام لبم هب هدیبسچ مداتسیان اما متفرگ رگ

هدنام تکاس راب ره ِنم لمعلا سکع زا هک مدرب ولج رس برض هب اما دوشن

یب مشخ اب مدوب یبصع مه نم حاال دیشک بقع ار شرس هدش ریگلفاغ

مدیرغ شندوب ردپ هب هجوت

! متسین تچب یتفگ یتقو مرسپ وگن نم هب تقو چیه هگید -

دیابن هچنآ دش مه زاب دوب ینابصع درک تشم لبم هتسد یور ار شناتسد

یم هک دوب نم اب قح دمهفب دیاش دمآ یم دیابن دمهفب دیاش یلو دش یم

! متخیرگ

رطاخ هب منوتن حاال هک مدرک یطلغ هی مدوخ ! تسین ریبدت ار هدرک دوخ -

! تشوگ وت منزب مدرم تناما اب تراک

نم یگدنز نارگن وا دنازوس ار مبلق شفرح ؟ تفرگ هدینشن ار مفرح ارچ

مــن!؟ تسد تناما نارگن ؟ای دوب
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ار شندوب مروبجم حاالهک مدز یصرح دنخزوپ هنیسما بوشآ هب هجوت یب

هب مراذگ یمن دهاوخ یم وا هک میوگ یمن یزیچ منزب فرح و مروایب بات

! دهاوخ یم وا هک میسرب یا هجیتن

! نجــبا کـن یردپ نوا یارب ! هسب ماهرپ شوگ وت یدز نومه -

هتسشن هناخزپشآ یلدنص یور هک ییاراس رود زا دوب نییاپ زونه نامیادص

مدید یم دوب

تفگ هللایی الهلااال

؟ مدز ــو ماهرپ نم هتفگ یک -

مدز هیکت لبم یتشپ هب

هگید یدز مردام هب نم ندوب دروم بقالًرد هک ییاه تمهت رطاخ هب -ایب

هـــا؟! نکن شوگغورد

دیشک باالیی دنلب فوه دش رمک هب تسد هتسشن حتلا نامه رد

! مدوب مدوخ داهنشیپ مدرکن شوگغورد -

درک یثکم
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یم فرح شاهاب و یدرگیمرب هدش یروطره ماهرپ رطاخ هب تفگ تردام -

هک مدز وماهرپ نم وگب متفگ منم ! منم نوتتفج نتفر رد رصقم تفگ ینز

! هدرگرب ترسپ اقآ

اب زاب !!اما تعرس نیا هب مه نآ متساوخیم هچنآ هب دیسر .. مارآ مدیدنخ

یم هچ دنادب هکنیا و شندرک هکوش یارب دوب هریخ نم هب شقارب هاگن نآ

متفگ سنجدب نامندز فرح یادص رتزا نییاپ ییادص اب متساوخ

ــم! نوا رسپ طقف نم یراد لوبق هبوخ -

هک فده هب تسرد مدز ششتآ راگنا دیمهف بوخ ار منحل و مهاگن گنر

دز داد هداتسیا درکن ار اراس روضح تاعارم رگید

نیا اب یاوخب هگید راب ؟هی یگب ونیا یاوخب هگید راب -هبوهللاهی

! مدیم تنوشن و ندز مینوزوسب

سح دنک ناهنپ تسناوتن ار شمغ هک شنییاپ زاباالهب هاگن نآ مدوب هتسشن

و یمهفن هک ینتشاد تسود هب هیبش یسح دوب هتخادنا هنیسما رد یبیجع

! شدنازوسب

مهک ابوا زگره منک شهاگن طقف هدرک شینابصع و مدنخب تساوخیم ملد

تساوخرب مشخ تدش زا هدارا یب هکنیا زا دح نیا ات مه نآ مدشن الم

ما! یضار
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منک شناهنپ متسناوتن مدرک یعس هچ ره هک یدنخبل اب مداتسیا مه نم

متفگ

! هنومن ردپ منک راختفا تنتشاد نزب تسد هب دیاب متسنود یمن -

هتفرگ هک یریسا هب هجوت یب شدوخ و مدش خالص شا یکیدزن زا حاالهک

متفگ تراسج اب مدیسر مدوصقم وهب تساوخرب هدیمهفن دوب

؟ هگید یمــیر یراد ؟ یدشاپ ارچ -

درک همزمز هدیشک ولج ار شتروص

تنزب تسد حلا هب یرکف هی ورب تردپ ندرک هرخسم یاج هب یدرم یلیخ -

هللا مسب لوا هک وت لثم هن هدیدن یسک نس نیا ات ونم نزب تسد !هک نکب

ـ.... شادص

تفگ هللا الهلااال هرابود هدروخ ار شفرح

تسرد ابوا یتح حلا هکاتهب ییادص تفر باال میادص یبصع مه نم

دوب هدزن فرح

؟ دوب شر سپــ نارگن !؟ هرپــماا مدوب هدز ار یسک هچ

نزب تسد یگیم نئمطم ردقنا هک مدز ویک ؟ تدو خــ هساو ـی گیم یچ -

ـــو؟! تچب ؟ مراد
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یدورو رد نارگن هک اراس هب تفر رانک مدید یولج زا ییادص یب دنخزوپ اب

درک هراشا درک یم هاگن ام وهب دوب هداتسیا هناخزپشآ

؟ رتولج ورب ینیب یمن بوخ هگا ـــا..! مرفب -

دز چپ مشوگ رانک هدروآ ولج ار شرس تشگرب شیاجرس

ـی!؟ نیب یم شوگ ریز کچ ندنوباوخ طقف وندز تنس نیا هکاب وگن -

هبرض هچ شفرح دیمهفن یتح دش شلیاسو ندرک عمج لوغشم هدیشک رانک

مدنام درکیم مهاگن نارگن هک اراس هب هریخ یا هظحل دز نم هب یمکحم ی

دوش عطق مولظم هاگن نآ لا صتا ات متسب مشچ دوب رادمن زونه شیاهمشچ

هن متسناوت یمن یگدنمرش زا هک ردحیلا هدز متام ینامشچ اب ریز هب رس

اب هدرب ورف ما یگناخ راولش بیج اررد مناتسد ار مایپ هن منک هاگن ار اراس

مدز هبرض نآ هب هداتفا زیم ی هیاپ ناج هب میاپ لدنص

یحضاو هاگن هکنآ نودب تخود مشچ نم هب رظتنم دش مامت هک شراک

مدیسرپ هداتفا یاه هناش نامه اب مشاب هتشاد

ــه؟ یچ -

تفگ فسات اب
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تنیمضت ! مایب تفگ تردام ! مسانشیم ور وت تردام زا رتشیب نم راگنا -

؟ دوب هدرک

ار شلا ح تساوخیم ملد ؟ دوبن یخلا شوخ یدایز مدیمهف ار شروظنم هزات

ساوح دتفیب اراس هب متساوخ یمن هک یهاگن زا یجیگ مه اما مریگب رتشیب

زا میاوه دورب رتدوز تساوخ یم ملد مه دوب هتشاذگن میارب یعمج

! دوب هفخ شروضح

یمهفب مدرک ...تالش عضو نوا اب منوا یدمویم دیابن ! یتدوخ شرصقم -

ــه! نومب شاجرس تمارتحا ــما یمن

۴۳۰_ تراپ _ همادا #

تفگ یبصع هدیشک ولج رس

راد! هگن وممارتحا االن یراد هضرع -

تقو ی هدش زیت نابز شندید متسنادیم متخانش یم بوخ ار مدوخ

مدنامیم رود هک دنکیم شریگلفاغ مراتفر و دزادنا یم راک ارهب متینابصع
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! درادرب نم رس زا تسد رتدوز و دوشن رتدب ات دورب دنادب رتدوز دوب رتهب

مداد باوج تقادص اب

! ورب رتدوز ینودیم ...حاالهک مرادن و متشادن -

دیمهف مدرکیمن شهاگن هکنیا ارزا یگفما وکال هاگن یجیگ

ــه؟ بوخ -حتلا

دوب هدش عورش هرابود میاپ ناکت

هرآ -

متفگ مارآرت

! ورب اجنیا -زا

توکس #دس_

۴۳۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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نیرتمک رد میوربور هدرک دس ار نم هب شهاگن هار تخادنا اراس هب یهاگن

هاگن گنر تفگ یزیچ ای درک یتکرح زاب رگا ات متسب مشچ داتسیا هلصاف

مهدن شناشن مدوخ زا یدیدج راتفر زاب ای دنیبن ار مناریح

نک! هاگن نم -هب

ور بــــ اجنیا -زا

دیلک مه هب میاه نادند هک ردحیلا مدروآ یم نابز هب صرح اراب مجالمت

دوب هدش

ایوا؟ مدو یک؟خــ تسد زا صرح اما

راک رد هدیمهف دیاش درادیمن رب تسد ارچ ؟ دور یمن ارچ ؟ تساجنیا وا ارچ

! تسین وا رطاخ هب ممشخ ماو هدنام مدوخ

! یشب تحار متسد زا یاوخیم هگا نک هاگن مهب -

! تسیچ شندوب هب مسح دنادیم قیقد هک تسا بوخ

مدوب کالهف متفرگ ارباال مرس یراد ادص مدزاب اب

دوب هدیمهف وا راگنا و
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هدز یوحم دنخبل هک دید هچ مناد یمن دش هباجاج میاهمشچ رد شزیت هاگن

تفگ مداتفا ماهرپ دای هب هدرک درگ ار میاهمشچ هک ینحل اب

هد؟ شـــ یروطنیا یدیمهفن -

داد همادا هدز ییادص ومک هاتوک هدنخ

ــش؟! یدوب هدیدن تقو دنچ -

! درک نوریب مه ندز اراب وا دوش یمن مدب تخب زا هک یماهرپ زا یاو یا

متفگ یصرح متشاد هگن نییاپ ار مرس هتسشن مندرگ تشپ متسد لصأتسم

ور! -بـــ

تفگ حضاو یرخسمت دزاب دنخبل

ــا!؟ منومب منوتیم -

تسین -المز

یمن هکنیا و مدوب هتفرگ شتآ نم و دوب درسنوخ وا دوب هدش ضوع نامیاج

و زاب ار وا تسد منک شنوریب و مشکب دایرف ای منزب فرح دنلب متسناوت

دوب هتسب ارم تسد

؟ ینک شتسرد ینوتیم مرب -

متفگ هدشما تفچ یاه  نادند نیب زا هتسب کلپ
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ورب طقف هرآ. -

دیدنخ هرابود

ــه؟ شن رتدب مولعم اجک -زا

متفگ هنوگ رادشه دادیم ششک هدرب تذل زاحملا راکشآ

! نوریب ور ماا...بــــــ یپـــــ -

هتفگ یا هشاب رابنیا دسریم دیابن هک ییاج هب زاب دراد راک دش هجوتم

دشاب هدمآ شرطاخب یزیچ هکنیا هب هیبش تشگرب تعرس هب اما دیخرچ

ــت؟ منیبب یک دعب هعفد -آآآ...

رد ینتفر رگید دنامهفب هدرک هدافتساؤس زاحملا دهاوخ یم هک دوب حضاو

مداد باوج عیرس طقف شنتفر رتدوز یارب طقف هجوت یب اما تسین راک

نیا اب تفرگیم ار مدوخ هقی هعفدنیا طیارش نیا رد شروضح زا ممشخ

مصاخ یاهق یخاال هرابرد ردام االزا متحا هک ماووا هدرک هک یتقامح

تسا ندرک هدافتسا وس ردحلا دنادیم بوخ

! ریگب سامت طقف .. یتساوخ تقو -ره

ید؟ نـــ ومباوج -هــه...هک
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تساوخیم هچره نتفر یارب دورب متساوخ یم طقف مدرک رت نابز اراب مبل

زیچ متساوخ یمن مدیشک یم ششوغآ هب دیاب رگا یتح متفگ یمن هن

دنیبب اراس و نم نیب یرتشیب

متفگ کالهف

! مایم مدوخ وگب ال.. صا .. مدیم باوج -

یلا حشوخ دش نایامن شفیدر یاه نادند هدش هدیشک فرط ود زا شیاهبل

درکن ناهنپ ار شا

ــه؟ گید یراد ومرامش -

مریگیم ترسپ زا دوبن منک... رکف .. منود یمن -

یمن منادیمن شرسپ ماهرپ لثم ار مدوخ هک درکن ما هنعط هب ییانتعا

دهدب تسد ارزا هدمآ شیپ هک یتیعقوم تساوخ

! منزب مدوخ وتیشوگ هدب داوخ یمن -

شتمس هب هدرک شزاب مدیشک نوریب مراولش بیج ارزا یشوگ تعرس هب

تفرگ ار متسد نآ یاج هب اما دورب رتدوز هچره ات متفرگ

؟ یزرل یم ارچ -
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توکس #دس_

۴۳۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مدیرغ دمهفب متساوخ یمن هکنیا و نامنیب تیعضو هب هجوت یب

! ماا یپـــــ ورب اجنیا ید!زا یمــ مهب یراد وت هک یصرح -زا

باال! هریم تراشف زاب عضو نیا هکاب مرب -

ماا... ــــــ یپ -

دوش کیدزن یمدق اراس دش ثعاب مشرغ

مایم زاب هشب یزیچ یلو .. هشاب .. هشاب -

دیخرچ رد تمس هب یشوگ نداد اب هدرک دراو ار شا هرامش عیرس

ید!؟ شـــ مغامد نوخ باال راشف لا..اتحاالزا وس -هی

متفگ یمارآ هنی مرس ناکت اب متسب کلپ
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ظفاحادخ . هبوخ -

تفگ اراس هب ور درک زاب ردار

. تسین شاج رس شباصعا شاب متدوخ بظاوم نک.. مربخ دش -المز

ظفاحادخ

! مدمآ دورف لبم یور رد نتسب اب نامزمه

ارهب مرس مرادن ار اراس هب ندرک هاگن تأرج یتح ؟ مدوب نم ؟ مدرک هچ

زا مشخ متسناوت یم شاک متفگ یمارآ " یادخ یاو " هتفرگ فقس تمس

! منک خیلا مدوخ ندز اراب مدوخ تسد

یرگید لبم یور هدش هدنک میاج اهزا هتفرگ قرب لثم ناهگان یرکف زا

دوبن متسد مد ناساس حاالهک مدرکیم خیلا شرس ار مصرح دیاب متسشن

! دوب وا روضح راشف رطاخب مندش صیرح زا یادج داتفا هک یقافتا ی همه

ار شباوج داوخ یم هک راب ره مروبجم هدرک زاحملا هک یا هدافتساؤس اب

! دوب هداتسیا اجنیا زونه هک هنرگا مورب یتح ای مهدب

! ماهرپ هن مروبجم نم اما

ار یشوگ هحفص ـما! یپ هن هدادما ردام هب طقف ار ماهرپ تشگزاب لوق
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مداتسرف ماهرپ یارب یمایپ هدرک نشور

روخن نوکت تاج زا شینیبب یاوخ یمن هگا نوریب دایم جرب زا هراد تاباب 》

هدیم تلیوحت هتسب تک هک نکن هجوت مناساس فرح هب نیشام وت نومب

《 نارماک بانج

هریخ هاگن ینیگنس مدرک ترپ زیم یور یبصع ار یشوگ مایپ لیوحت اب

دوب هداتسیا اجنامه زونه هک ار شا هیاس و مدرک یم سح ار اراس

لوق دنزب فرح و دنک شتسرد ات دوب هدمآ !؟ مدرک یم شتسرد دیاب روطچ

اتردارهب درک یراک !ره تسا هدمآ نم رطاخ هب تفگ منک، کمک مدوب هداد

! دوش یمن کیدزن نم هب سرت وحاالزا منک زاب شیور

دایرف تساوخ یم ملد مداتفا میاهوم ناجب هتفرگ میاه  تسد نیب ار مرس

رگا ! دیسر اما دسرب اجنیا هب راک متساوخ یمن منک تنعل ار مدوخ و منزب

رکف الً صا وا هتفگ ما؟هب هدرک هچ مدیمهف یم تفگ یمن و یمندمآ مایپ

ـش؟ منادرگ زاب هناخ هب مهاوخ یم روطچ عضو نیا اب مدرک

!؟ دوبن تینابصع و صرح نیا
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شلر تنک متسناوتن هدروآرب رس مشخ نآ نیب ام هک دوب ینتساوخ هب لیم

هک مدیمهف متشاذگ شیاپ چم یور زور نآ هک یتسد یاج زا مدوخ منک

!؟ مدرکن تیاعر هرابود زورما ارچ سپ موش رت کیدزن دیابن

لوق ناساس هب ارچ ! متسنادیم هک ار شفعض و سرت متخانش یم هک ار وا

؟ موش هظح مال یب ردقنیا ــیات شور ره هب تفگ ارچ ؟وا مداد

ــا! یب -

مدرک هک یملظ نیا قحتسم وا مدروخن ناکت اما مدینش ار شفیعض یادص

یاراس یارب هن اما دوب لا مرن و یعیبط قافتا کی مراک هک تسا تسرد دوبن

ســـن! نآ رد مه نآ خلت ی هبرجت نآ ـی!اب نهذ هنیشیپ نآ اب مولظم

ناما ورد موش مارآ ات دوش رود نم زا دورب دیاش مهدن ار شباوج رگا

.. دنامب

ار شقایتشا دتفیب قافتا متساوخ یمن هک یزیچ و مایپ مارتحا یارب روطچ

مدوخ قایتشا رطاخب طقف اراس ی هرابرد اما متخیرگ ساهلا هتفرگ هدیدان

تذل مناوتیمن شلا زاح ینارگن دوجو اب ارچ ؟! مدش شکیدزن هدیمهفن

! مریگب هدیدان ار متشاد هک ینیریش

درک سمل طایتحا اراب میوزاب

! روخب بآ مکی .. اضرریما -
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درد؟ ای دوب سرت رطاخ هب دیشک هک یغیج ... شیادص یاو ! شیادص

ـــدا! تفا سامتلا هب یتح وا مدرکن هجوت ارچ

! هشیم رتهب ...حتلا روخب مکی .. ًافطل -

هرسکی هتفرگ ار ناویل شتروص هب ندرک هاگن نودب مدیخرچ شتمس هب

مدیشکرس

ــمر؟ یگب وتراشف -

دیزرل یم متفرگ میور ولج ار میاهتسد مدیبوک زیم یور ناویل

باالســـت؟ راشف رطاخ ..هب ترظن زرل...هب نیا -

ـ نیبب کیدزن ارزا مراکهاش مایپ لوق وهب منک هاگن شتروص هب متشاد مرش

م

تفرگ ار متسد ود ره هداتسیا میوربور تفگ یدنلب یاااو

؟ یزرل یم ارچ ارچ... -

متسد زا دیمهف ـد؟ یسرتن ؟ دوب منارگن ما هدرک هک یراک دوجو ؟اب دوب منارگن
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؟ هدوبن یدمع و هتفر رد

مکحم ار میاه تسد شا یدرس مامت هکاب دوب یفیرظ یاه  تسد هب مهاگن

دنک راهم ار شندیزرل ات دوب هتفرگ

مدیسرپ هدنمرش و هتفرگ ییادص اب

نببــمد؟ یدیم هرابود -شوتلا

دوب متروص هب وا هاگن نم ربخالف

مرایم االن هشاب -

اجنامه تسب میاه مشچ یور شندز وابات داتسیا میوربور ابشلا یتقو

ندیشک سفن هب زاین طقف ندش مارآ یارب مدیشک زارد هرفن هس لبم یور

دنک اررپ میاه هیر مامت بوخ یوب نآ ات متشاد

تفرگ ار متسد

؟ دایب یسک .. مگب ؟ تسین بوخ -حتلا

؟ دیسرپ هدیسرت ردقنیا هک دوب ملبق راتفر رطاخب

! نکن لو ومتسد ... طقف -
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درشف مرن هدرک شزاون شدرس یاهتشگنا اراب متسد هلمجما نایاپ اب

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

توکس #دس_

۴۳۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

اهراب اما ما هدیشک زارد هتسب یامشچ اب حلا نآ رد تسا تدم هچ مناد یمن

یشوگ گنز یادص و درک یم شتکاس عیرس اراس هک مدوخ نفلت گنز یادص

دیسر شوگ هب قاتا زا شدوخ

یتعاس هک یفیرظ ناتشگنا دورب هدرک اهر ار متسد تساوخ یم هک رابره

دمهفب ات متشاد هگن رت مکحم ار دوش رود مدادن هزاجا هدرک ناشریسا شیپ

دشاب نارگن ناساس شا  یطخ تشپ دیاش هکنیا هب ملع اب دورب مهاوخ یمن

مدادن ار شنتفر هزاجا اما

هکلب مایپ هن دوب اراس هن مدرکیم خیلا شرس ار مصرح دیاب هک یسک دیاش
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منکن شیاهر هدرکن زاب نابز وات مشاب شبقارم تفگ هک ییوا دوب ناساس

هگن نیشام لخاد جرب نییاپ ار ماهرپ و ناماس مه اما دنزب فرح منک یراک

بارخ مرس یور ار مایپ ومه تسا نم راتفر نارگن ینعی هک تسا هتشاد

! هدرک

؟ اراس -

و دیسرت یم ای مدرکیم عورش دیاب دوب یفاک مدرک توکس ردقچ ره

یم تفریذپ یم ای تفر یم هشیمه یارب تروص نیا رد اهنت هک تخیرگیم

دنزب فرح هدرک دامتعا نم هب ییاهنت رد دناوت

؟ دیراد المز یزیچ هلب. -

دوب نم زا یراتسرپ هدامآ هشیمه هک بوخ ردقچ

هرآ -

دوب هتفرگ شیپ یتعاس یاه دایرف زا مه دیاش توکس نیا زا میادص

-چــی؟

! مراد ورالمز -وت..االنوت

شتسد لبق زا هک تسیچ ما هتساوخ نیا ربارب رد شلمعلا  سکع متسناد یم

داتسیا عیرس متفرگ رت مکحم ار
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نآ اب دوب هدز ممسج هب محور هک یکتک رطاخب المت ضع یگتفوک مامت اب

شمدیشک ولج هداتسیا عیرس شلا ابش هتسب یاهمشچ

دز ادص سمتلم دش هقلح شرمک رود هک متسد

نم... .. اضرریما -

نیهوت تهب متساوخیمن منک.. یمن تتیذا ... مورآ ... شاب مورآ ش.. یهـــ -

... مروظنم .. ینک رکف هک هدیپس متفگن اراس... منک

متفگ یا هدنامرد " یادخ "یا هتفرگ ارباال مرس کالهف

دوب... تنتشاد دوب تندرک سح .. طقف مدصق ...؟ مدوب ینابصع یمهف یم -

یمن ... یسرتب متساوخ یمن ... مدیمهفن دش... بارخ یلو ... تنتشاد طقف

... ممشچ یولج دموا تندیسرت ریوصت راب ...ره یرب متساوخ

مدرشف یمک ار شرمک

دیاب منتسنود اب یدرک رکف اتحاالهک یدید یچ ـی؟ نیبیم یچ ونم -وت

ما؟ یشحو ردقنا ؟ ینک رارف

دوب تخس شنتفگ ردقچ

یمن ... مرادن وماهراتفر یضعب لر تنک متسه هک ینابصع منودیم مدوخ -

نیمه یارب دش... یچ مدیمهفن ال صا ... هنومب تاپ ور متسد یاج متساوخ
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ترس شیپ تعاس هی زا رتدب بالیی تقو هی هک متفر ... مدش رود تزا

یتفگ نک... خیلا وتصرح یتفگ یدموا ... یدموا تدوخ یلو ... مراین

ناحتما ای مصرح ندرک خیلا شمه مگیمن ... مگیمن غورد نک... ناحتما

نومه یلصا تمسق یلو ... تفر رد متسد ...زا ییاج هی زا دوب تندرک

شنــهد! خیلا مزونه هک دوب مصرح

هتفر شا هدش ضبقنم ندب مدرک یم سح ار شندش رت مارآ هلمجما ره اب

دیزرل مرخآ ی هلمج اب اما دش لش هتفر

ات منک ششزاون ات مدروآرد تکرح هب هدرک لش ار دوب شرمک یور هک یتسد

.. تسا هدروآ رد زاب ار شاوتنام مدیمهف هک دوش مارآ

زا راگنا یلو هدش هکوش دیاش ! هدیسرتن ... تسشن ملد رد یناج مک یداش

!!.. هدیسرتن نم

مدش رت یدج

ندش ینابصع باسح هب طقف حیضوت نودب یلو ینزب فرح یداد لوق -

یتقو منوا یدرک رارف نوساره و هدیسرت ! هداس نتفر هی !هن یتفر نم

چـــی؟ ینعی یمهفیم ! دوب اجنوا تردارب

ار شیوزاب تدم مامت نآ هکاب مرگید تسد دش تشم شرمک تشپ متسد

یاه  ناکت بذعم شمدنابسچ مدوخ هب هتخادنا شا هناش رود مدرکیم شزاون
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دوش ادج ات دروخ یم یزیر

نوا مشن هرابود ات هشاب ملد وتو دنب ماتسد دیاب ... مراد تهگن تفس دیاب -

و... هیضوع یدرک رکف .. بلط تصرف یتفگ زاسرهاظ یتفگ شهب هک یسک

دوب راگنا

دشیم مارآ ال ماک دیاب مداد همادا انتعا یب اما دیزرل هرابود

هب ونم تدوخ ... یتفر یلو مشاب مورآ نم ات یشاب دیاب ...وت یشاب دیاب -وت

ــی؟ نیبیم یچ ونم وگب ؟ وگب ...حاال یدرک میشحو تدوخ یتخادنا زور نیا

؟ نداد حیضوت ؟ مراد ندز فرح شزرا ال ما؟صا یمدآ روطچ نم ترظن زا

ـــ تکاس ارچ ؟ مدرکن یطاق هرابود ات نزب فرح اراس... نزب فرح ؟ ندنوم

ی؟

تفگ یفیعض یادص اب

! هدایز یلیخ نوتروز -

شمدناشن لبم یور مدوخ اب هارمه مدرک لش یمک ار میاهتسد

؟ وگب -حاال

؟ بقع مرب .. ًافطل -

هدرک ارعاالم شندوب بذعم شا  هنامولظم ًافطل نآ واب دوب هدیسرپ یلا وس
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دوب

ومتسد یلو رت تحار وت مه هشاب مورآ مدوخ مه ات متسب ومامشچ -هن.

مشکیمن بقع هگید

ــن؟ یدب مهب یلوق ..هی لوا هنکمم -

؟ یلوق هچ -

ـم؟ نک ربخ ونارماک رتکد نم... دش نوتیزیچ هگا هگا... -

!؟ دوب نم نارگن اما دسرتب ندز فرح تساوخرد زا مدرکیم رکف

ما؟ حیلا هچ مایپ تسد االنزا ینودیم -

! ندرک یطاق همه... زورما هک... هنم سناش -زا

دیشک یم ریت شمولظم و هتفرگ یادص زا ما هنیس

ــن؟ یدیم مه هگید لوق -هی

؟ مدر کــ لوبق ور یلبق هگم -

؟ مگب -

وگب -

ره نینزب الً صا ... نینزب داد ... مگیم .. نیاوخب یچ یممنز..ره فرح -

بــمر؟ نم .. شرخآ .. رخآ یلو... نینکب نیتساوخ یراک
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!؟ دادیم قح شدوخ زجب همه هب ارچ مدرشف ما هنیس یور ار شرس

ـــی؟ گیم یچ -

توکس #دس_

۴۳۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یم و تسا نارگن مدیمهف یم درک یم یزاب مترشیت هنیس یور کرام اب

دنک ترپ ار دوخ ساوح دهاوخ

نم ... نیگن روز ... نینوسرتن ونم .. نینکن مدیدهت مرب... نیرازب شدعب -

ـ... سف ور هغیص اجنیمه مرب... شدعب ماوخ یم ... طقف

یم هک ییاهزیچ هرابرد ندرک رکف منک لمحت متسناوت یمن نیا زا رتشیب

هناوید مه مریگرد نآ اب تسا زور نیدنچ و منادیم هکنآ اب دیوگب تساوخ
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طقف نم!؟هک حلا نیا اب هزات دورب دعب و دنزب فرح حاالوا دوب هدرک ما

دنک.. ممارآ دناوت یم شدوخ

تیعضو نآ اررد مدوخ حلا منیبب ار شلا ح متساوخ یم نوچ مداد لوق

وا نتفر دشاب هچ ره ممیمصت مناد یم اما منکب دیاب هچ منادب ات مجنسب

دسرت یمن و هدنام !حاالهک تس ینــ هشیمه یارب

هدیدن هکنیا اب ناساس یاهفرح و یروخدوخ و ییاهنت زور دنچ نیا رد

و منک شیاهر مناوت یمن هک مدیسر هجیتن نیا هب مدوب ینابصع و شمدوب

! دنک شا یضار دناوتب ناساس مدوب راودیما

مناشن هک یتیمولظم ماوزا هداد شرازآ هدیشک مشوغآ هب هدمآ حاالهک

س ما هدیمهف شلا یح هرابرد شناردارب روآدرد یاه فرح یروآدای و هداد

یوت شقباس مان ندروآ اراب نآ روطچ شیپ یتعاس و هدوب اهنت ردقچ اهلا

! دورب مهد هزاجا هنوگچ مدیبوک شرس

نایم منک سح ار بوخ یوب نآ طقف متسناوت یمن منامب حلا نآ رد یمندش

مدیشک نییاپ ار شلا ش عیرس ! شمنیبن یلو شمشاب هتشاد مشوغآ

درک یم مهاگن هدش درگ نامشچ اب مدرک هطاحا تسد ود اراب شتروص

! هنم ملا هگید نیا نوچ یرخیم رحس هساو هگید شلا هی هکنیا لوا -

یپــما! ندموا منوا منکیم لوبق وشیکی طقف لوق هی یتفگ وت مه شدعب

مشفرح و یمود یلو دایب ات مریگ یم سامت شاهاب االن نیمه یاوخ یم



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ایدراال ینک لوبق یتسنوتیم رابی نومه طقف وت!وت هن هنم اب باختنا نزن

ن! ــــ یمه ... هشاب یگب ینوتیم طقف ن

یارب تشادن راظتنا دیاش تسا جیگ تفگ یم شنامشچ درکیم مهاگن طقف

سح ؟! مشاب ما هناخ رد مایپ نتفریذپ هب رضاح یتح شتساوخرد ندرک در

دینش ال صا دنکیم مهاگن هریخ طقف زونه هک تسین اجنیا ال صا دیاش مدرک

؟ متفگ هچ

مداد یناکت ار شرس

ید؟ ـــ یمهف -

درک همزمز

ـــد؟ ینک یم هابتشا -

دوب هدرک مرارق یب شنتشاد شا یکیدزن دوب هدش مک مناوت دوب دب حملا

دادیمن هزاجا شلا ح نیا هک موش مارآ ات شندرک سمل هرابود مدوب صیرح

شراک تیلوئسم تشاد هزاجا طقف !وا درک یم ما کالهف نتفر هب شرارصا

! دنک لوبق میاهیدب مامت اراب نم میا هدیسر اجنیا هب حاالهک هتفریذپ ار

طقف ـمووا تشگ یم شلا بند هک متخادنا ییاهزور دای هب شتساوخرد

هدرب ادصباال رایتخا یب منک خسف ار هغیص رابجا اتهب دیآ یمن تفگیم

مدیپوت



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

مایمن یگب و ینک منووید یشب میاق مدیمن هزاجا هعفد نیا ــــه؟ چوت -هب

ید؟ ــ یمهف نک! شخسف

تسشن شیاهبل یور یتام دنخبل هدیرپ باال شیاهوربا

ار شا هدنامزاب یاه بل رادادص یسنجدب مکلا رد اما مرن ، رایتخا یب

دوب اجنیا هک بوخ هچ متفگ یدنلب شیخآ و مدیسوب

ضوع یارب تفرگ نییاپ ار شرس نوگلگ یاه هنوگ اب هدیدزد ار شهاگن

شا ینارگن مامت حاالهک درکیم کمک شندز فرح هب هک شلا ح ندرک

متفگ ثیبخ دوب نم دروخرب

ــیسملاتــیر؟ شاب یروطنیا هشیمه -

متخادنا باال هناش درک مهاگن بجعتم

یرابگر تنوبز یتقو ! یدوب رصقم مه وت هشیمه یمهفب دیاب رهحلا -هب

هش! یمــ دایز شندروخ هب ملیم هتفویم راک هب

رابدنچ ار شرس دنام زاب مه شناهد دش یمن نیا زا رتزاب شیاه مشچ

شمدیشک مدوخ تمس هب دیوگب هچ تسناد یمن داد ناکت موهفمان

! یرصقم ماوت هشیمه ههاجنپ هاجنپ هک نک لوبق -
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شـ..ام... -مـ...نم...

مربن تذل رتشیب متسناوتن هک دوب هدش هکوش نانچ

رارف مخرگ یم هک شدعب یآ یم زان مارب اهمشچ و نهد و بل نوا اب رابره -

!؟ هگید هیدمع ــم؟ شب رت صیرح ینکیم

ن! یهــــ -

یسک ــو!هب تدوخ نکن تیذا یتفر ول طقف هک؟! دشن یزیچ ــه؟ یچ -

! یدش شر سپـــ ونز یدز شلوگ هک مردام اصوصخم مگ... یمن

یاو.. -

یکوش دیاش تسا هدش هکوش دوب حضاو اما دوب فیعض و ناج مک شیاو

دش جیگ مندش دوخ یب دوخ وابزا هدرک هدافتسا تفگ هک یزور الف خرب

نم هب رتشیب مرش زا هکنیا رطاخب ییادص ییب هدنخ زا ما هنیس اهو هناش

... داتفا شزرل هب دش عمج دوخ رد هدیبسچ

شهگن مشوغآ رد لا یخیب دبا ات دشیم شاک درک... شومارف دش یم شاک

... مدنخب هتشاد

شدید زا جراخ متروص و دوب هنیسما یور شرس
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؟ نیدنخ یمـ... -

دش نارگن شیادص متفگ یا هتفرگ هنی تمحز هب

؟ یبوخ ـــا... ضرریما ؟ نیزرل ارچ...یم -

تسود ار شا یسپاولد مدیدنخ یم هتشاد هگن هنیس یور تفس ار شرس

متفگ یمبوخ هدرک عمج ار ما هدنخ یتخس هب متشاد

ات مینزیم گنچ ینامسیر ره هب میرارف ردحلا ود ره مدیمهف یم بوخ

ناملا ح رتشیب یمک مینزب فرح رترید یمک و میرخب نامز رتشیب یمک دیاش

وا سرت نودب دشاب لا مرن دشاب یداع طقف هن! مه بوخ دیاش دشاب بوخ

ــــم یشاب مارآ طقف مــن! دایرف نودب

۴۳۴_ تراپ _ همادا #

ســارا؟ -

-بـ...هل

؟ یگب یاوخیمن -
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متفرگ هکت هکت و درد رپ یمد درک توکس

وگب... شـــد؟ یچ وگب -

ــم! نودب دیاب هک ینوا

ییاهتسد اراب دوب مندرگ رود هک شلا ش دش ادج هدروآ یراشف ما هنیس هب

درک مکحم میاه مشچ یور هرابود هدیشک باال دیزرل یم حوضو هب هک

؟ هشاب .. اجنیا -

توکس #دس_

۴۳۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

متفگ یمارآ ی هشاب
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رد دهد یم شرازآ مدنت و زیت هاگن نامثحبورج رد یهاگ هک مدوب هدیمهف

دوش تیذا نیا زا رتشیب متساوخ یمن طیارش نیا

...ره هتفگ یچ ناماس ... ناماس ... دینودیم یچ ... نیگب هشیم ... هشیم -

ـ....! تفگن یچ

متفرگ تسد هب هدرک ادیپ ار شیاه تسد ندرک سمل اب مدرک زارد تسد

! دزیم سفن سفن هدرکن عورش زونه

اما منک هجنکش ار مدوخ ای مهد شرازآ مهاوخب هک !هن دیوگب وا دوب رارق

رگا یتح مونشب وا نابز زا دیاب ار هعقاو منادب ار هعجاف قمع دوب رارق

ــد شکب ییادج هب نامراک

ــو! گب مهب تدوخ وگب... لوا ــه!زا تفگن یچیه نک رکف -

دش یم رتدرس هظحل ره دیزرل یم شیاهتسد وطالین درک توکس

ــد؟ یوگب ات مدیسرپ یم دیاب

؟ روطچ اما

طقف ؟ مداد لوق ارچ مورب هدرک شیاهر تساوخیم ملد هدزن فرح زونه

نام؟ ــ یود ره شمارآ یارب لدــــم؟ رطاخب
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رگا متساوخیم دیاش مدیسرپ ار دیسر منهذ هب هک یزیچ نیلوا یتخس هب

ممهفب ار هدنام اجب و منادیمن یزیچ

ینک مرود تدوخ زا یتساوخیم ! مرب نم یتساوخیم هک لوا زور -زا

بــدو؟ قافتا ... نیمه .. شلیلد

مداد رکذت دروخ ناکت مدرک سح

هدن باوج رس اب تمنیب یمن ! اراس تس هتسب مامشچ -

دوب نیمه -َهـ...

ــم؟ شاب نوا لثم منم یدیسرت یم -

تسد یلو .. مدرک ینعی ... مدرکن ... یرکف نیچمه هـ... تقو چیه -نـــه..

نز ... متساوخیمن طقف نم ... مدش یم لوه وهی.. هعفد ...هـ..ره دوبن مدوخ

متفگ .. مدنومن منک... راک مدموین ... نیمه یارب ... هزیرب مهب نوتیگدنز ـ...

... دیرب

دش راو همزمز شیادص
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... دیرب متساوخ طقف زاس... رهاظ ... بلط  تصرف متفگ -

هک ار یلا وس اهنت و منک اررپ هنیسما مناوتب ات متفرگ وطالین و دنلب مد

؟ارچ دوب ـه تفر درم نآ اب ارچ ؟ مسرپب دهد همادا شدوخ دوش ثعاب دیاش

متسنادیم ار شباوج هکنیا ؟اب دوب هدرکن هارمه دوخ اراب یسک

ــد؟ یعس ... یتفر نوا ارچ...اب -

یادص مدرک سح مان نیا ندینش ارزا شندب ناکت اما دوب هتسب میاه مشچ

زکرمت تفگیم یموهفمان تاملک مدینش یم ار دیشک یم هک یقیمع یاه سفن

دناسرتیم ار وا شمان یتح ینعی نیا هک تشادن

...م مدرک یم رکف ــهم... ییاد نوا مدرک رکف...یم ..مــن.. نوا -

دعب... .. دموا هک.. دوب نوا .. رطاخب نم.. .. متفرن همر.. ــ... ـ...حم

؟ مارآ ار ایوا مدرکیم ارخیلا مدوخ مدرشف ار شتسد رایتخا یب

هگا منک تکمک مرادن وشناوت تسین بوخ ...حملا ریگب سفن اراس... مورآ -

! هشب تیروط

دیزرل یم نانچمه شیادص اما دش وطالین شتوکس تفرگ قیمع سفن دنچ
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اب نوا یلو... ارچ... متسنودیمن ... یلیخ ... درکیم اوعد اباب ..اب... ازور نوا -

... هرادن یطبر امش هب نوتاباب اب... ماوعد تفگیم رابره دوب... بوخ نم...

... هتفر نم رطاخ هب تفگ ... تفر ناساس یتقو میا... هدازرهاوخ و ییاد ام

یلو ... شمنیبن هگید دوب هتفگ ماباب .. منودرگ شرب ... منوتیم نم تفگ

متفرن هگید نم ... تفرگ یم سامت دوبن یسک یتقو ... دموا یم یکشاوی

متساوخیم ... متساوخیم طقف ... مداد باوج وشاهسامت طقف ... شندید

یضار اباب.. متفگ ... متفرن ... هگید درک یراک ...ره تساجک ناساس منودب

... تفگ ... تفرگ سامت ... شلبق بش هک زور نوا زور... نوا ...ات تسین

ات ناساس شیپ ... میرب ات دایم .. دایم تفگ ملا... بند هسردم دایم ادرف تفگ

... منودرگ شرب نم

ملد دوب هدش دنت میاهسفن مدشیم رت یصرح تفگیم هک هملکیا ره

منزب دایرف و مرادرب میاه مشچ یور ارزا شلا تساوخیم

" شینیبن نتفگن تهب هگم قمحا "

دادیمن هزاجا تشاد هک ابحیلا مه نآ شندش تکاس هرابود زا سرت اما

... همییاد نتسنود یم .. شنتخانش یم همه دوب... هدموا یراب دنچ -بقال..

زا یتقو ... یتقو ... ننکب یدب رکف مدیسرتیم ... مدیسرت یم مرن متسنوتیمن
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هدیمهف ماباب تفگ ... ناساس شیپ میرب هش یمن تفگ دش... رود هسردم

دیاب هنک... یظفاحادخ طقف هدموا تفگ ... ناساس شیپ میرب ... هرازیمن

...ره یظفاحادخ یارب تفگ ... دیرخ هویمبآ مارب هرب... هشیمه یارب هرب...

لوبق ... مگیمن ماباب هب متفگ ... ناساس شیپ میرب ... مدرک رارصا ردقچ

... شدوخ تفگ ... تساجک ناساس هنودب یسک داوخیمن تاباب تفگ ... درکن

هگا تفگ هدوب بوخ نوا نم...اب لثم ... مناساس نوچ هدرک شمئاق شدوخ

اباب... یاهرشت ... نوا یاه فرح جیگ ... مدوب جیگ ... یرب دیاب مرن...وت نم

ه مجیگرس ... مدوب هدروخ هک یا هویم بآ جیگ ... شمنیبن تفگ یم هک

یا هتسخ تفگ منک... زاب مشچ ... متسنوت یمن دش... یم رتشیب هظحلر

... شاک یلو ... مدیباوخ منک... یم ترادیب هنوخ میدیسر ... باوخب

راگنا درکن توکس اما دروآ یم مک سفن بترم دزیم فرح مه تشپ و دنت

دنزب فرح دناوتن رگید و ددنبب ناهد دیسرتیم

دش تکاس ناهگان یلو

توکس #دس_

۴۳۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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سفن و دوب هدش رتشیب هظحل ره شیادص شزرل دوب مارآ شقه قه

! رتدنت شندیشک

یم دوب هکسکس هب هیبش هک دش هارمه یدب یادص اب شقیمع یاه سفن

مدرکیم لمحت هک یراشف دوجو اب دوش رتمارآ ات دنکیم هیرگ هک مدیمهف

شخ شیادص دوب هدش ثعاب هک درک یم هیرگ ادص یب مدرک توکس طقف

دوش وزیت راد

اب متشاذگ لبم یور مندب فرط ود ار میاه هجنپ مدرک اهر ار شیاه تسد

یم لبم ارهب مدوخ دوب هدش رابملت مدوجو رد هک یدایز مشخ و صرح

ار شا هقی زاب هدشن دنلب وا یور متسد یتح ای منزن دایرف متسیان ات مدرشف

مبسچن

زاب متفگ نداد همادا یانعم هب یا هناراکبلط بخ" دش" وطالین هک شتوکس

دهد همادا ات دیشک لوط مه

...ابهی دوبن منت ما هسردم یاه سابل .. دوبن .. نوا .. مدش هک -بـ...یبـ...راد

ـــا... ضرریما ...... کراولش و پات
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دوب نارگن و سمتلم شیادص مدناخرچ سوسحمان ار مرس

یچ تسنودیمن نوا یتح ... ماباب ... یتح ... متفگن سک چیه نم...هب -

... طقف نم ... تسنودیم ... متفگ هتسب رس یچره طقف مه... ماباب دش...

یسک مگیم هک ییانیا ماوخ یمن ... ماوخ یمن ... هدشن میزیچ .. متفگ طقف

ــ..... یمن انوا ... ماردارب ما... هداوناخ ... نشب تیذا ماوخ یمن ... همهفب

ب؟؟ ـــــــــ -خ

رکفت زا ندیسرت یاج وهب تسا هدش زیربل مربص دنادب ات مدیشک داد رابنیا

زا دیاب شدوخ ی هرابرد ! دنا  هدید ار شتوکس طقف سلا تفه هک یناسک

اما رت نییاپ یادص اب رابنیا موش بارخ شرس یور هکنیا زا دسرتب نم

داد همادا ات متفگ ییبصع

بخ.. -

ادص.. ..اما هتسبرد قاتا یوت ... دوبن سک چیه ... ماجک متسنود ـیـ... -من

رد... وهی ندوبن یداع … ندیدنخ یادص ... دمویم ادص

رد مدنک ار شلا عیرس دش داجیا شندیشک سفن زا یدنلب نیه یادص

شا هنیس یور شتسد دوب هدش هلا چم لبم ی هشوگ نم زا هطقن نیرترود

درک یمن مهاگن داتسیا یتخس هب مدنت تکرح ندید اب دوب
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...بــ...ـبمر؟ یراز یم -

رگید هک دوب حضاو دش عمج لبم هشوگ تسشن هرابود متفر ولج یمدق

دورب دهاوخ یم ، دهد همادا دهاوخ یمن ، دنامب دهاوخ یمن

عمج شمکش یوت ار شیاهاپ متسشن شیوربور مدناخرچ ار هرفن کت لبم

شرس دروخب ناکت تسناوت یمن رگید مه هب اهلبم ندنابسچ واب دوب هدرک

دز قه هتشاذگ وناز یور ار

مرب ... رازب -

... میرادن مهب یتشگزاب رگید دورب .. متسناوت یمن یلو متساوخ یم

مراد ار شناوت اعقاو منادب ات مدینشیم شدوخ زا دیاب اما مدوب راجفنا هب ور

ایهن!؟ مراد هگن مدوخ یارب ار وا

هک نیا ناملا اتح مهد ماجنا دیاب یراک هچ شمشاب هتشاد مهاوخب رگا

ـــد! شابن منیبیم

متفگ هرابود شدناسرتن هک مارآ ییادص اب دوش مارآ ات مدرک ربص

بخ -
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منزب یرگید فرح متسناوت یمن مدروآ نابز هب یتخس هب هک هملک نیمه زج

مد؟ ـــ یسرپ یم دیاب هچ ـت؟ فگ دشیم یچ عاضوا و حلا نیا الاب صا

دوب... شتسد یرطب دوب...هی.. هدش هنوید ... دوبن وخ..ب.. شلا ...ح دموا -

ونم دید.. یمن ونم .. دوبن اجنوا راگنا دوب... یداع ریغ ... دیدنخ یم بیجع

سابل ـ...ـی... یوبشوخ ـ...هلگ.. شوخ ... تفگیم مهب دید... یم هگید یکی

مرب...رد... هک مدز شسپ هرب... ات دیشک لوط مرب... هک متساوخیم .. وماه

نوا رانک...اما... تفر دوز ... دموین ملا بند دوب.. دب شلا دوب...ح رد..زاب

... یکی

داتفا قه قه هب یدننام ــع یه دنلب سفن یادص اب

نییاپ میاه تسد هکاب یرس مدرک زاب مدرشف یم مه یور هک ار میاهمشچ

مدروآ ارباال مدوب هتشاد هگن

نازرل یادص واب دوب وناز یور شرس دوب هدرک هقلح شیاهوناز رود تسد

درکیم سامتلا قه قه و

مرب ... رازب ادخ... ور..خـ.. -وت
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... دنزب فرح ات دناوتب دیاب اما رتهب رتدوز هچ ره دش یم مامت دیاب

یرپسا ندروآ و قاتا هب نتفر زا لبق دوب نیگنس زاب مرس متساوخرب اج زا

دنکیم ملا بند نارگن هک یهاگن ات متشادرب ار دیلک هدرک لفق ردار شفیک زا

نیب زا ومکلا مامت ار شتوکس نتفر یارب دیاب و تسین راک رد ینتفر دنادب

ار یراشف نیچمه ی هرابود لمحت ناوت ! منادن هک دنامن یزیچ دیاب دربب

نم! وهن شدوخ هن میرادن

ندز فرح هب رضاح زاساهلا دعب هک تسیلوا ی هعفد تفگ ناساس هک روطنآ

ارجام شردارب و ردپ یارب یتح وا دشکب بقع مهد هزاجا دیابن تسا هدش

! تسا هدرکن فیرعت لماک ار

شفلا خم یوزاب نتفرگ و شفتک رود متسد نتخادنا اب هتسشن شرانک

دوش رتمارآ شسفن یرپسا زا فاپ ود اتاب مدرک شکمک

تفگ سمتلم هک مدادیم ژ اسام ار شرمک

مر...؟ -بـــ

-هن!

ـ... نوخ ربب ونم ...مـ... منوت -نـ..یمـ..
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متفگ دنکیمن شکمک شن اال سامتلا و تیمولظم دنادب هکنیا یارب

؟ ینزب فرح ینوتیم یر؟ ـــ تهب -

۴۳۶_ تراپ _ همادا #

دش دنلب شقه قه هرابود هتشاذگ وناز یور رس تفرگ ار شسیخ هاگن

دای تدم نیا رد مشاب هدرک یعس مه ردقچره دوبن وا لثم نم یروبص

مر! ـــ یگب

؟ بخ -

درواین ارباال شرس

تشاذن نوا .. نیهاش تفگیم شهب هن.. یکی نوا …اما دوب تسم دیعس -

نوریب و دیعس ... متسنوت یم دیاش دیعس حلا نوا اب دوبن نوا هگا مرب..

… ایب هار ... ماهاب …اب… تفگ منک... شدامآ ات...ات شاب شوخ ورب تفگ … درک

.. هیناور ...هی دیعس تفگ ... مدب تتاجن ات… ینومب اتسملا...

... داوخیم شدوخ … هساو … هساو ... وروت
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توکس #دس_

۴۳۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

درکیم ما هناوید شکانزوس ی نهلا یادص دش مارآ شقه قه ناهگان

... منکیمن تتیذا هگید نک... ملو مرب... رازب -

راتفر همسجم کی لثم هتسشن اجنیا هکنیا و تسین بوخ حملا دیمهف یمن

دروآ یم مزور هب هچ زاب شرارف هب رارصا و تسین ما یلا یخیب لیلد منکیم

؟

طقف تسین تحار میارب شندرک مضه و ندینش و مدرَم کی دیمهف یمن

؟! دسرب شنایاپ وهب دوش مامت ات دنامب لفق میاهناوختسا ماات هدرک توکس

درک سامتلا هدروآ رسباال ناهگان
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هگید یاـ...اجن... مایمن هگید ... منکیم ... یگب یراک -ره

ـ.... گید مریم ادخ ـ...مش...بـ... یمن تمحازم

! هملک کی دش زاب شندز فرح و ندش تکاس یارب تالمش تیاهن

… بخ -

مدنت هاگن ات مدرک مخا درک مهاگن هدنام تام یکشا یاهمشچ اب هدرک توکس

دنکشن ار متمواقم دس هتسخ و مولظم هاگن نآ ات دمهفب ار

هداد له تمحز ارهب وربور لبم اما منادیمن درک تشادرب هچ و دید هچ

داتسیا

تفگ نازرل

اب... دایب مگیم ـ...هن.. ییاپ ناماس یمـ..مر... -

زا ندرکن ناروف یارب هک یمشخ واب یدج مدرک دس ار شهار هداتسیا عیرس

متفگ مدرکیم تالش شرارف

مرازیمن هداتفا یقافتا هچ ممهفن ...ات ینکن شمومت !ات اراس ـــن یشب -

... یرب
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هب شیاهتسد اب درک یم یعس و دشکیم غیج دروآ موجه متمس هب لفاغان

دنزب هبرض نم

زا تسد نک.. ملو ــی.. ناور یاوخیم یچ .. هنووید ــی.. ضوع -

کـــن... ملو مرب... ماوخ یم بــمر… ماوخ یم … رادرب مرس

هبرض راب دنچ دش دراو مندب هب هک یکوش رطاخ هب میایب مدوخ اتهب

نودب شلر تنک یارب هتفرگ ار شناتسد چم تسشن ما هنیس رسو هب شتسد

و تسد و دیشک یم غیج شمدناباوخ لبم یور برض هب دنیبب همدص هکنآ

یمــدز اپ

ناا..!؟ ماســـ نک.. ملو ناا.. ماســـ مر... بـــ رازب -

ار ینابهگن ای دنیایب نامغارس و دونشب ار شیادص مایپ لثم یسک هک نیا زا

مدرشف هدرک رهم ار شیاهبل نادند اب راچان هب دوش یزیروربآ و دننک ربخ

دیایب اج شلا ح دش یم ثعاب درد دیاش درک نهلا درد دززا شکشخ نآ کی

مومهفمان یمک و روز هب دوب هدش رپ شیاه بل هکاب ییاه  نادند نیب زا

متفگ

! نوشمنَکِب اج اتزا نزب غیج هگید رابی -
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دروخ ناکت ناکت هدش لش شندب

تسشن شیاهوم هب شمشچ هشوگ زا کشا داتفا هیرگ هب هرابود

! هکوش ! مدوب جیگ

هلمح نم هب هرابود مدرک یم شیاهر رگا تسیچ تسردراک متسناد یمن

هب متسناوت یم دیاش یمدش!… دیاش ــدز؟ یمن همدص شدوخ ایهب درک یمن

ــم؟ نک شمارآ مدوخ شور

میاه نادند یاج و مدرک اهر ار شیاهبل مارآ شندب یور هدش مخ روطنامه

مه زاب اما دوب مدروآ یم هک یراشف تدش هب مساوح ما یلبق هابتشا زا هک ار

راب دنچ و نیدنچ مارآ مدیسوب دوب هتفر رد متسد زا ممشخ رطاخ هب

مدیسوب

دش شا هنوگ رابنیا مداد همادا اما تسا فلا خم ینعی هک دناخرچ ار شرس

دوش مارآ مه اتوا مدرک یم همزمز مارآ میاهبل دصقم

ات یشاب مورآ ماوخ یم طقف ... سرتن ... شاب مورآ ... دیشخبب ... دیشخبب -

یم طقف ... مرادن تیراک ... سرتن مهمـــی... وت نم یارب ... مینزب فرح

مورآ ... هشاب ... مشیمن اراس...دب هدیمن رازآ ور وت مندیمهف ... منودب ماوخ

! شاب
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تفر نیب زا هتفر هتفر شقه قه هک مداد همادا ردقنآ

ــی؟ بوخ -

داد ناکت ار شرس هتسب یاهمشچ اب

ـــی؟ نیشب منک کمک -

زا یکشا هرطق دیخرچ ولهپ هب هداد ناکت نیفرط هب هن یانعم ارهب شرس

نآ رتزا فیرظ و رتکچوک متسشن لبم هبل دیزغل شا  ینیب هغیت یور شمشچ

دیشک یم سفن هاتوک و مارآ موشن اج هک دوب

توکس #دس_

۴۳۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ار شیاهفرح ینیگنس مجح منک مارآ ار نامیود ره مناوتب رگا متساوخیم
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منک کبس هقیقد دنچ

متسد هدرک ناشزاب مارآ ناشندرک شزاون اب مدیشک ولج ار شا  هتفاب یاهوم

درکن یتیاکش اما دش عمج دوخ رد یمک مدربورف شلخاد ار

اروب شنت هدیشک مشوغآ هب مباوخب شرانک ات دیسرت یمن تساوخ یم ملد

! دشیم مارآ نم لثم مه وا شاک منک

شا رناژی مامت راگنا درک ندز فرح هب عورش منزب یفرح هکنآ زا لبق رابنیا

کشا ادص یب دوش مامت دیاب دوب هدرک رواب هدرک شقفومان زیرگ فرص ار

یمن تدش نآ هب رگید اما مدینش یم روز ارهب شیادص دزیم کلپ تخیریم

مهم شیارب یزیچ رگید و هدیسر طخ رخآ هب هک دوب یمدآ هب هیبش دیزرل

تسا ندش شوهیب ردحلا هک یسک هب هیبش تسین

دوب هتسب ار شیاه مشچ دیشک یراد ادص و دنلب سفن

دروخ یم ناکت شندب طقف ادص یب داتفا هیرگ هب هرابود

غیج …ات مدزیم ... دیسر یمن شهب مروز مرب... تشاذن … درک لفق ورد -

... نوا ... دوبن ندز طقف ... هونشب دیعس ومادص ...ات مشکب
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دیوگب تسناوت یمن هک یتاملک ینعم متسنادیم ار شقه قه و توکس ینعم

دوب...

هگب... ...ات هشب دوبک شاج ...ات.. تسنوت یم هک... روطره ... دادیم مرازآ -

هنرگو هنک... رواب ... دیعس دیاب ... دیاب ... مروبجم تفگ ... هدوب نم اب

... مسرت یم … دیعس زا…زا تفگ یم ... مروبجم تفگ یم ... هنکیم شدوبان

نم... نت نم...زا ...زا تساوخیم طقف نوا ... تفگیم غورد یلو...

ع... یهـــــ

وطالنـــی.... درک توکس

دوش....ات تحار ات مدرک هجنکش ار مدوخ ، محور ، ممسج .. مدوب هتسخ

نم زا رگید سپ منادیم ار همه هدرک وگزاب میارب ار شمامت رابکی دنادب

دزیرگن

ید؟ ـــ یباوخ ! اراس -

… هتدوخ رطاخ هب تفگ … مدب تتاجن … دیعس تسد زا ماوخ یم … تفگ -

... یشب دوبان …ات… هرتهب یشکب درد … یروخب کتک … همهف یمن هتسم نوا

... تشک ونم... یلو
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درکیم رت نیگنس ار شیاهفرح درد شیاهتوکس درک.. توکس هرابود

دوب... یلو ... متسین رتخد …هی ندرک دوبان مدآ … متسین شمدآ نم ... تفگ -

رکف … رازب هنک... یمن تلو ... هنکن تدوبان ...ات تسه … دیعس تفگ دوب...

دز... ردقنا هنک... تلو ات مدش بحاص ور... وت نم نم... هنک رکف هنک...

تصرف هی ونم نوا ... مریمب داوخ یم ملد ... طقف داد...هک... مرازآ ردقنا

ـ.... یدیم

دیرب ار شفرح هداد ناکت ار شاه هناش شمارآ قه قه

همه منک لمحت ... ومنت سابل .. متسنوت یمن .. هگید هک تشاد درد ردقنا -

... رازآ ونم ... شدوخ ضیرم ناور .. رطاخب نوا .. تخوس یم..سـ.. منت...

... همعط نوا لثم دوب... ضیرم ... دیعس لثم نوا ... دیعس هن دادیم

نیرتهب نم... ... داین رد شادص هک... یکی ... هشاب اهنت هک یکی .. تساوخیم

هک... ینم ... مدوب هنیزگ

یاه سفن ات شمنیبن ات مداد اراس ارهب متشپ لبم هبل هتسشن اجنامه

یمن کبس اما مدرک یم کبس ار هنیسما دیاب دنکن سح ار مقیمع و نیگنس

ح قمع دهاوخیم مدرکیم سح ارچ درکیمن طایتحا ندز فرح رد ارچ دش

هب دسرب حملا رگا دنادیم هکنیا اب ممهفب هظحل نآ اررد شا یناوتان دبو لا

! دنیبیم بیسآ منک درخ ار شگنت مناوتن و دیابن هک ییاج
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هدش مومت شراک … تفر و دنوسرت ... گرم دح رد نم ... دروآ رد وشاسابل -

... دموا یتقو دش… یشحو … دزیم داد … داد یم شحف دیعس دوب...

ع.... ــــــ یه .... ومسابل تساوخ یم … دروخیم ولت ولت … دوب خرس شامشچ

تلهم نامیود ره هب هدش تکاس راجنهان یادص نیا و حلا نیا اب مدرک رکف

ندیسر یارب رتشیب نم زا وا داد همادا عیرس شسفن ندمآ ابباال اما دهدب

... تشاد هلجع شرخآ هب

ایب هار .... تفگ تفر هک دیعس .... درکن شکمک منوا .... دیسرن مهب شروز -

شکمک ... هعفد نیا ... دموا رپ گنرس ابهی دیعس ... هشب تیروط .... مرازیمن

یب یلو … مدوب شوه ع....هب ــــــ ....یه دیعس یارب ونم... نوا درک...

... دینشیم ماشوگ طقف ... سح

اهو هلپ زا نتفر باال ناوت مدش هدنک اج زا متسناوتن رگید داتفا قه قه هب

درس بآ ریش ریز ار مرس هدش هناخزپشآ دراو متشادن ار سیورس هب نتفر

متفرگ

یمن مداتفا لبم یور شرس باالی سیخ سابل و هدش رِس رَس اب یتقو

منزب کلپ یتح متسناوت
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خرس و هدرک مرو یاهمشچ اب هدروآ رسباال یمک دز یم قه و دیزرل یم

ید؟ ـــ یمهف ید؟ ینشـــ دیوگب تساوخ یم راگنا درک مهاگن

دز! دنخبل

دش دنلب شقه قه هدیدنخ

دوب هدش یکی شا هدنخ و هیرگ

درک... رواب ... هدرک راکیچ نوا دید دیعس … نم رس دوب هدش.. نوشاوعد -

هب داد یشوگ ...هی هنکیم راکیچ دیمهفیم .. دوبن ... دیعس لثم نیهاش

ــ…ـی..هب تخاس ...وت وشراک وگب شاباب هدب ... ریگب ملیف ... تفگ ... دیعس

ونم... یوربآ ِلوپ .. تفگیم ونم … مدیم وشلوپ … تفگ … دیعس

شاباب …ات مایم مه ملیف ... یوت وت یاجب ... یاوخب یهـــع… … یاوخب تفگ

.... ییوت هنک... رواب

۴۳۸_ تراپ _ همادا #

دش دنلب شکانزوس هیرگ یادص هرابود

درم... موربآ درم... ماباب دید... ملیف ـ....ه..وت نهرب نوا اب ونم … دید ماباب -

... مدرک تکمک وگب … تاباب ...هب تفگ درب... وهک دیعس درب... وشدوس نوا

مه شدوخ یلو... … هکانرطخ دیعس وگب ... یملا س یلو ... یدش تیذا

هی دیعس … هنکیمن تلو هنرگو … نیایب رانک شاهاب تفگ دوب... ... کانرطخ
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یارب … هنزب شیتآ وتاباب … هکنیا یارب یلو ... داوخیم وروت هک... هیناور

روز...حاالهک هب هدش ... هشاب ترانک ... تاباب مشچ ولج و یشب شنز هکنیا

هدیم نوترازآ ردقنا ... هرادن یقرف شارب مزاب ... یدش نم نز ... هنکیم رکف

رود شزا ... ینومب ...سملا مدرک تکمک ... طقف ـه... سرب شفده ات...هب

نو... مبــ

درک همزمز تخیر کشا هانپ ویب هنامولظم

یارب نوا ... تشک ونم .. متسین سملا هگید نم ... درکن مکمک -

... دوبن سک چیه ... درکن مکمک سک چیه ... تشک ومابا ـ...بـ... شدوخ تذل

.. تشک ور...مه هدیپس ... نوا

توکس #دس_

۴۳۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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دوش مارآ مه شقه قه ات دیشک لوط یمک دش تکاس

مامت دوب زور دنچ ... مروخب ناکت متسناوت یمن متسشن اج نآ ردقچ مناد یمن

... ناشمدوب هدیدن هک دوب هدرک رپ ینیهاش و دیعس نتشک ی هنحص ار منهذ

ار ناشنتشک رکف مدینش یم مه اراس زجب یسک ی هرابرد ار نیا رگا هک

! متشاد

دش... مامت دب! وهن بوخ حــس!هن یب ! یثنخ مدوب مارآ اما

و هنیس یور میظع ینیگنس کی ار شیاج تفر نیب زا ناهگان اهراشف مامت

هدرک رپ مرس

یم ملد ارچ مرادن یسح چیه ارچ هدنارذگ رس زا هچ منادیم اقیقد حاالهک

... دشاب هتشادن یرادیب مباوخ شاک ... مباوخب دهاوخ

ما.... هتسخ اراس ییاهنت رمع ی هزادنا

مدرک شهاگن مدناخرچ رس هداد ناکت ار مندرگ ی هدش کشخ یاه هرهم

راگنا یتح دروخ یمن یناکت نیرتکچوک دوب هتفر ورف دوخ رد راو نینج

ردحلا شیپ یقیاقد راگنا هن راگنا دوب یبیجع توکس دیشک یمن سفن

میدوب گرم

مدرک سمل ار شیاهوم هدرب ولج ار متسد

ــت؟ خوس یم شیارب ملد
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؟ مدو بـــ شنارگن

ــش؟ متساوخ یم

ــم؟ مهف یمن ار حملا ارچ

نت نیا رگا ای منک شزاون ار شیاهوم هدرک شسمل تساوخ یم ملد طقف

! منک شیوب دراذگب هدش کشخ

ًاعقاو هکنیا رکف زا مدروخ اج شا یدرس زا تسشن شا هنوگ یور هک متسد

مدز شیادص دایرف اب هدش هدنک اج زا ایهن دیشک یم سفن

هدرک شیادص ردقچره دوب درس درس متشاذگ شتروص فرط ود ار متسد

متفرگ شا ینیب ریز تسد دادن ناشن لمعلا سکع هرذیا مداد شناکت

دش یم سح روز هب اما دیشک یم سفن مدرک کچ ار شسفن

ملد مدرک اردر ناساس خساپ یب یاه سامت لیس هدز گنچ ار یشوگ

زور و حلا یلو مریگب سامت تسا کیدزن منادیم هک ماهرپ اب تساوخیم

دوب رتهب دسرپب یزیچ ای دنادب یزیچ تساوخ یمن ملد دادیمن هزاجا اراس

! تسا مرحم وا وهب هدید ما هناخ اررد وا هک دیایب مایپ هک

و داش یادص هدیسرن مود قوب هب متفرگ ار دوب هداد مایپ هک یا هرامش

تسشن مشوگ رد شنادنخ
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… یدوز نیا هب مدرک یمن مشرکف -سالم

مدز دایرف

ـــی؟ یاجک -

درک همزمز هللای الهلااال

ما؟ هرپــــ هتفگ تهب یک -

مدز دایرف هرابود

! مراد ماهرپ هب راکیچ ــی؟ یاجک مگیم -

تفگ راکبلط

دمآ نییاپ شیادص ــی… نابهگن وت منییاپ ــه؟ نم یاج تلکشم -االن

... سامت اراس اب یچ -ره

-ایبباال!

تفگ یموهفمان یچ
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! تسین بوخ شلا ح اراس ما... یبــــاباالیپــــ -

رسو ندید مدیشک شوغآ ارهب اراس عیرس درک عطق ار سامت باوج یب

شندب رود ار میاهتسد دوب هدنام شیور مراک رثا هک یا هدش مخ ندرگ

درک تشم

هدیپس دش" مباوج هک ما هدرک هدنز شیارب ار یکانتشحو تارطاخ هچ

دنام مرانک مه زاب "اما دراد ار شا هبرجت رادیاپ

متسناد یم هک ردحیلا متسکش نآ اراب وا طقف راب ره هک یمشخ هب تنعل

ـــد! سرت یم نم زا طقف درم هی ناونع هب هک تسا نیا طقف شهانگ

زا یصرح یدوبک نآ ندید زا هرابود شمدناباوخ تخت یور قاتا هب نتفر اب

ار شلا ش متشگرب سنلا هب عیرس هدز یناشیپ هب یمکحم هبرض مدوخ تسد

شزاب یاهوم ندرک بترم اب مدیشک شرس یور هدرب قاتا هب یرپسا اب

بترم شنت یوت ار شهاتوک نیتسآ دیفس ترشیت مدناشوپ نآ اراب یدوبک

تسد شتروص هب متسناوت یمن ارچ منادیمن متشگرب سنلا هب عیرس هدرک

یپـــما ات متشاذگ تخت رانک ار یرپسا طقف هک مدیسرت یم هچ زا منزب

دنیبب

اپ متمس هب هدمآ نوریب روسناسآ زا مایپ یدورو برد ندرک زاب ضحم هب

اهراب هک یزور و حلا نیا اب ارچ مدوب وا هب نداد باوج نارگن ارچ درک دنت

؟! دوبن وا هب مساوح ال صا ساسح نامز نیا رد ما هدید اراس زا
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متفگ عیرس دش هک دراو

! هقاتا -وت

ناوت متسشن اج نامه نآ هب ندز هیکت اب هتسب ردار تفر هک قاتا تمس هب

شیاهفرح ریواصت یتقو متشادن رگید ار عضو نآ رد اراس ندید و نتفر هار

دوریمن رانک مدید یولج زا

ــی؟ بوخ ــا! ضرریما -

نارگن درک یم مهاگن اه زاباالیهلپ مدناخرچ رس شناریح یادص ندینش اب

متفگ عیرس هک دمآ نییاپ هلپیا

! تس ینــ بوخ ال صا شلا -ح

دش قاتا دراو هدیخرچ عیرس

موش یم رادیب یتقو و مباوخب تساوخیم ملد متسشن اجنامه ار یقیاقد

مایپ روضح رطاخ هب اراس تباب زا ملا یخ مشاب هدرک شومارف ار زیچ همه

اب مدیشک زارد درس یرداپ و تکراپ یور هجوت یب هدیخرچ یمک دوب تحار

زور دنچ نیا راکفا راشف ِیگتسخ اما ما هدرک تحارتسا راب دنچ زورما هکنیا

مدایز لیم اب موش مارآ ابوا متسناوت یم یتقو و تسا هدنام منت رد

مداد نادجو باذع طقف مدوخ هب هدرک شبارخ
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مشاب مارآ و مونشب متسناوت یم شاک

سح ار مندب ندش کبس مدوبن میاه مشچ نتشاد هگن زاب هب رداق الً صا

مدرک زاب مشچ یتخس هب دز گنچ ار میوزاب یتسد هک مدرک یم

ـــم؟ نیبب وشاپ -

توکس #دس_

۴۴۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

بقع ار مدوخ تعرس هب مهد صیخشت ار ریوصت و ادص ات دیشک لوط

یرایتخا یب موه یادص اراب مرمک هدرشف کلپ مرس درد زا متسشن هدیشک

مدز هیکت رد هب هرابود هدرک فاص درد زا
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مدیسرپ هدروآ دای ارهب تیعضو شندید زا نارگن

؟ هبوخ شلا -ح

متمس ارهب شتسد دیدنخ هتشاذگ مباوج یب وا اما مخا واب مدیسرپ یدج

درک زارد

هدش زارد تسد نیا و دیایب ما هتساوخ مدوخ تسا نیا شلیلد مدرک سح

ما هدمآ رانک رابجا هب یتح ابوا دنکیم رکف هک دیوگیم

؟! هدشن تسا کشزپ کی میارب طقف رضاح ردحلا هکنیا هجوتم

ــم! گب تهب باال نیشب وشاپ -

تسد هب انتعا یب تسا بوخ اراس تفگ یم ششاشب نحل و سکلیر یادص

مداتسیا شا هدش زارد

دش عمج هک یدنخبل درب ورف شراولش بیج اررد شتسد هدز بقع ار شتک

هدرواین دوخ یور هب اما هدروخ اج ما یهجوت یب زا تفگ یم شهاگن و
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متفر هناخزپشآ تمس هب

ــه؟ تچ منیبب یمــیر؟ایب اجک -

مدرک ییانتعا یب دوب باال مرظن هب هک ییادص نت هب مه زاب

؟ یرو خیمــ هوهق .. رتکد یاقآ ییایب متساوخ اراس رطاخ هب مبوخ -

و دنکن یرگید رکف ات دراد یهاگیاج هچ میارب منامهفب میقتسم ریغ متساوخ

و مدوب هتفرگ رتناک هب یتسد هک مدز ار مفرح ردحیلا دوش کیدزن دهاوخن

مناد یمن هک یباوخ ات مداد یم ژ اسام ار میاه مشچ هشوگ مرگید تسد اب

درپب دوب هدش شیادیپ اجک زا عقوم یب

لوه تعرس هب دش ثعاب هک شمدید هنیسما هب هنیس متشادرب هک ار متسد

مدرک سح یا هظحل درک یم مهاگن یدج و هدرک مخا مورب بقع هدرک

ما هتشاد ارابوا تسا هتشاد نم اب اراس هک یراتفر

؟ یدو بـــ سیخ تمدید راب ره زورما ارچ -

متفگ لا یخیب

شـهد! مرگ اوه -

اما دوش شا یکیدزن ثعاب هک مدوبن ابوا مندز فرح نارگن لبق لثم رگید
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اراب وا هک رابکی نامه دشاب تحار نم ایاب مشاب وا رانک تساوخ یمن ملد

دوب سب مدیبسچ لبم هب رابجا وهب متفرگ هابتشا ماهرپ

نآ باوج یزیمآرخسمت نحل اب تشاذگ ما یناشیپ یور تسد هدمآ ولج

داد ار متفگ "هک یرتکد یاقآ "

!" نوو "جـــ یغاد وت راگنا ! هبوخ اوه -

نتشاذگ اج اب هدش در شرانک زا عیرس تسشن مچم یور هک شرگید تسد

هب دوب مکحم و صقن یب نانچمه نس نیا رد مرظن هب هک یتماق دقو نآ

متفر قاتا تمس

ـــی؟ نیبب وتندرک تسرد هجیتن یریم جکــــا!؟ -

مدیمهفن ار شروظنم

-چــی؟

داتسیا هک میوربور دوب هتخود مشچ نم هب رکفتم درک اررپ نامنیبی هلصاف

شنس زا رتناوج شا هرهچ ایمــن؟ دوب رتدنلب وا دوب شدق یپ مساوح

بنــدو؟
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اب درک یم هراشا قاتا هب رس واب دوب هداد ارباال شیوربا کی هک ردحیلا

تفگ رخسمت

ــی؟ تفگن ؟ هشیمن رتدب یتفگ ینک شتسرد مرب هک دش رارق -

متفگ رتناک هب هیکت اب دزیم قرب ارچ مناد یمن هک ییاه مشچ هب هریخ

! تس ینـــ تالیف تقو -االن

هب هدنامرد رگا یتح مناد یم ار شراتفر لیلد هک دمهفب حضاو متساوخیم

ات دنزب فرح هدرک هدافتسا طیارش زا زاب دهاوخ یم هکنیا ! مسرب رظن

دوش کیدزن

ــهر! کذت تسین -تالیف

متفگ یرادادص دنخزوپ اب

! مرادن تـــو رکذت هب یزاین نم نک رواب -

ـــه!؟ یبنت ؟ یراد یچ هب زاین سپ -جــًاد؟

درک هراشا قاتا هب

؟ یدر کــ مدرَم تناما هکاب یراک رطاخ -هب
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مدز داد هتفر رد هروک زا

منم؟هـا؟ شلا ح رصقم هتفگ یک ـی؟ نودیم یچ ال صا …وت نک سب -

ــم! تسد ندادیمن ونوشتناما ندوبن نئمطم مهب شاب نئمطم

دز داد مه وا

ـــی؟ مهفیم هداتفا حلا نیا هب وت هنوخ وت یلو منودیمن یچیه -

سفن سفن دوب هدش لیمحت ممسج و حور هب زورما هک ییاهراشف زا هتسخ

مدزیم

نک! ملو .. هشاب .. هشاب -

هناخزپشآ زا مجنرآ نتفرگ اب هدش کیدزن تفرگ یزوسلد گنر شهاگن

مدیشک منوریب

منک تلو و مسرب هطوبرم نم هب هک یزیچ اتهب نیشب -ایب

مدرک همزمز دوخ اب مدش ترپ لبم یور هتسخ

ــه! تفرگ دای وت ارزا یشکورگ ماهرپ -
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تفر یم قاتا تمس هب شفیک ندروآ یارب

ـه! نیشنمه مکلا رطاخ هب هگید نیا ًاقافتا -هن

میوربور هرابود مدرک هاگن ار شندمآ و نتفر تسا هدینش هکنیا زا بجعتم

تسشن زیم یور

! هراد ملبم هنوخ نیا -

تفگ درک یم زاب ار شیفیک هک ردحیلا

ــت!؟ ساجنیا االن اراس هک یتفرگ ورگ یچ نکن ضوع وفرح -

ار متروص رگید مدرک شهاگن مخا اب طقف مدشن شروظنم هجوتم مه زاب

درک یمن هاگن

…هی اجنیا مایب شرهاوخ رطاخ هب زورما تساوخ مزا زرواشک رتکد -

االًهب متحا و هتسرفب ور شرهاوخ هروبجم تفگ درک مه ییاه هیصوت

دیمز ال رتکد نوتتفج دایب شیپ نوتنیب هنکمم هک ییاه قافتا رطاخ

هب مساوح ات مایب نم هرتهب دایب داوخ یمن ارچ منودیمن شدوخ … نوچ و

هک.... مدموا منیا یارب هتبلا هشاب شرهاوخ حلا
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درک ثکم

هک... هنکن یراک مرسپ تقوی -

دیسرپ میاهمشچ هب هریخ دروخ ار شفرح

ـه؟ شب روبجم هدش ثعاب یچ -

و دایز هجوت رطاخ هب مدز دنخبل اراس اب مراتفر یارب شا هنعط هب انتعا یب

ناساس تساوخ هب مایپ زورما رهظ زا دعب مامت سپ ! ناساس عقوم هب هتبلا

! شدوخ تعفنم هتبلا و دوب اجنیا اراس یارب

؟ یدرک تفخ وترسپ ؟ دشن دب هک وت یارب -

توکس #دس_

۴۴۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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هک هملکیا نآ ندینش دش! یناغارچ شنامشچ ارچ منادیمن دز دنخبل مه وا

درک؟ شلا حشوخ متفگ شصرح ندروآرد یارب رایتخا یب

متسنوتیم یمدش؟هن؟ مرتهب یدادیمن یرارف وماهرپ هگا هتبلا . دشن -هن

دش! یم نوشن ود ریت هی منک تفخ منوا

هک ما هتفگ مدوخ ی هرابرد ار ما هداد تبسن ماهرپ هب هک یا هملک درک رکف

شرارف هدیمهف یلو مدوب نم شروظنم هدیدن ار ماهرپ سپ دش؟ لا حشوخ

! هدوب نم راک

مدرب تذل تسا نم راک دوب هدیمهف هک نیا زا یتح منک اشاح متساوخ یمن

تفگ هدش گنت ینامشچ دشاب رت عیسو مدنخبل

و تدوخ هساو هکاالن یطیارش رطاخ هب متسنوت یم داوخیم ملد یلیخ -

! تشوگ ریز منوباوخب کچ هی یدرک تسرد اراس

هک یصرح زا متفرگ شتمس ارهب متروص مدش مخ ولج هب دنخبل ظفح اب

مدرب یم تذل دروخ یم

! مسرب مباوخ هب یرازب یرب شدعب هک یطرش هب منکیم لا بقتسا شزا -
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دیپوت صرح اب ینابصع ناهگان مدز فده هب راگنا

منک رکف .. شرهاوخ لا بند دایم هراد زرواشک رتکد ؟االن؟ یباوخب -

!؟ شتربب هنوت یمن ارچ یدب حیضوت شهب دیاب و یدوب وت شلوئسم

وردحلا دوب ندش هتسب هب ور هک ار میاهمشچ میوناز ندروخ ناکت اب

مدرک زاب ندز کلپ راب دنچ اب مدوب ندز ترچ

! ریگب شود ورب وشاپ -

متفگ لا یخیب

نوا هشب مه یروط هگا .. شردارب هن منم شلوئسم سپ ! هنم مرحم سرتن -

! نوا هب نم هن هدب سپ باوج نم هب دیاب

ـه سریم االن ریگب شود ورب وشاپ .. هچب هتزمان طقف !عفال یراد ور یلیخ -

!

دایم مباوخ .. منوت یمن -

شصرح ندروآرد رتشیب یارب متشاذگ یم ممشچ یور تسد هک ردحیلا

متفگ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

و ییوهی وت لثم طقف مدیم حیضوت مدوخ دایب حبص وگب یشدنیامن هک -وت

! هغولش مرس داین تاق مال تقو نودب

تفگ یروتسد هدرک تالش مصرح ندروآ رد یارب مه وا

ـبمد! حیضوت شایدوبک هرابرد دیابن نم ریگب شود ورب وشاپ -

طوبرم هرذیا ناساس هب هن نوا هب هن منک لمحت متسناوت یمن رگید ار نیا

دنزیم هنعط ینآ هرابرد هک تسا هتشذگ اراس و نم نیب یزیچ هچ هک دوبن

! هرادن یطبر چیه ناساس هب هن وت هب سنک!هن -بــــ

هتساوخرب دنارپ مه ار مباوخ هک مدینش یم مرس رد بموگ بموگ یادص

هک متفر قاتا تمس هب مدنلب یادص یارب شدنت هاگن و مخا هب هجوت یب

درک مفقوتم رد گنز یادص

ـد یسر -

لوا زور هک مدید یلکش نامه تسرد ار ناساس درک شزاب هتفر رد تمس هب

.. بوجحم و ریز هب رس یکشزپ دوب

لا وحا ماگنه هنابدؤم هداد تسد مایپ اب دریگب ارباال شرس هکنآ نودب

تشاد هنیس یور تسد یسرپ
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ار شرس دوش دراو لوا اتوا داتسیا رت بقع درک شتیاده لخاد هب هک مایپ

دش فقوتم متروص یور شهاگن درک مراکش هک شیاهمشچ تفرگ باال

ـاا؟! ضرریما -

-سالم

-سالم.چـار..

داد صیخشت رتدوز مایپ مزور و حلا ندید ارزا ناساس تهب

نیا زا رتهب یرادن عقوت هدروخ تسکش رکشل غارس یتسرفیم ونم یتقو -

ــو!؟ نیا منوا هک؟! مدب تلیوحت

تفگ مایپ هب ور

ـت؟ ساجک اراس .. متشادن یا هگید هار دیشخبب -

درک شتیاده لبم تمس هب دوب سکلیر مایپ هدش کشخ نم الف خرب

هکوش منکیم رکف هتبلا یتفگ هک ینومه راشف تفا هبوخ شلا ح نیشب -ایب

! هدش مه

ییاهمشچ واب نارگن هدرک مخا یتقو دوب هریخ نم هب اما دش هارمه مایپ اب
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دیسرپ لا وس رپ

ـی؟ بوخ -وت

مرس هتسب کلپ منادیم قیقد ردقچ هک دنادیم حاال هک ییاهزیچ هب هجوت اب

دنیبب ار نم یناریح هن دریگب هاگن وا اتهن مداد ناکت ار

تفگ ریز هب رس مایپ هب ور متسشن هلپ یور اج نامه

! مشنارگن مکی دیشخبب منیبب ور اراس منوت یم نم -

شداتسرف قاتا هب لا یخیب مایپ

ـه یپچ تمس قاتا هرآ.باالوت -

داتسیا یا هظحل دش یم در هک مرانک زا متساخرب هار رس زا

ـه؟! مومت -

زونه مدیشک مه هب وربا هدرک گنت مشچ ؟ تفگ یم یزیچ هچ ندش مامت زا

؟ دوب نم نتفر رکف رد

-چـی؟
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قاتا دراو ثکم یمک اب شرس تشپ تفر قاتا تمس هدرک مهاگن هریخ طقف

ارات وتپ مایپ دوب هدیباوخ تخت یور ولهپ هب تسد رد یمرس اب اراس مدش

اب دوب هدناشوپ ار شا هناش و ندرگ مامت شلا ش دوب هدیشک شیولهپ یور

میدیخرچ ود ره مایپ یادص

! هنک تحارتسا دیاب طقف هبوخ شلا حدینک یم هاگن یچ -هب

و هداتفا حیلا هچ هب اراس هتسنادیم اقیقد ناساس تفگیم میوربور ریوصت

تسا هدمآ زهجم هک دهد ماجنا شیارب دیاب یراک هچ مایپ

تفگ اراس هب هریخ ناساس

هنک تحارتسا و هنومب اج نیمه هرتهب حلا نیا اب مریم نم نوتزاجا -اب

مایپ تسد مدیمهف یمن ار شهاگن درک مهاگن ینارگن و مخا اب یا هظحل

تسشن شرمک تشپ

! متسه ... تحار یخلا ورب -

نیا اب تفر یدورو رد تمس هب میقتسم ناساس میدش جراخ قاتا زا هس ره

یفراعت نیرتکچوک مه مایپ مدوب دنب اپ یور یتخس هب متشاد هک حیلا
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درکن وا ندنام یارب

تفرگ یظفاحادخ یارب ار مایپ تسد شیاه شفک ندیشوپ زا دعب

دز مایپ تروص رد یرود دنخبل اب شنامشچ

! همردارب شیپ نم نامتراپآ وت زونه تحار نوتلا یخ -

تفگ نارگن متشاد شهگن تفرگ هک ار متسد

ـا؟ ضرریما یغاد -

میسرپ مایپ زا شفرح هب هجوت یب

؟ تساجک ماهرپ یتسنود یم -

توکس #دس_

۴۴۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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داد ناکت دنخبل اراب شرس

لمع تلوق هب وت هرظتنم زونه هتبلا ... متفگ مه تردام هب مدیمهف زورما -

! ینک

متفگ ناساس هب ور هدرک زاب تدش ردارهب

! مایم تهارمه روسناسآ -ات

تفرگ ار میوزاب مایپ

؟ منیبب وماهرپ نم هراذن یگب یریم حــلا!؟ نیا جکـااب -

متفگ ناشیود ره هب رشت اب مدرکن شناهنپ

هک هچب ... هنکب نیاوخ یم امش هک یراک دینک شروبجم دیرادن قح -

ــن؟! یمهفیم داوخب دیاب شدوخ ! تس ینــ

مدیپوت ناساس هب ور

درک؟ دامتعا تهب هشیمن روطچ ـــی؟ کشزپ ثمال -وت
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تفگ شا یگشیمه شمارآ اب

... طقف نم ــا! ضرریما نک ربص -

مدز داد

ید؟ بــ شلیوحت نم لثم چــی؟ هک منک ربص -

دوب مرابجا و نم دب طیارش رطاخ هب هک شا  یزوریپ ارزا مایپ ندیدنخ

مدید

تفر باال یمک مه ناساس یادص

ــه! نم ی هنوخ متفگ یم لوا زور نومه هک مدب لیوحت متساوخیم هگا -

داد همادا مایپ هب یهاگن اب

منوت یم طقف هنم تسود نیرت یمیمص ماهرپ .. متفگ منارماک رتکد -هب

هنم ی هنوخ یتقو ات نرادن هزاجا ًاتراسج شننیبب ناوخب هگا هک منک یراک

مدوب روبجم مه وت هرابرد ! هدرک راکیچ منومهفب شهب ...ات اجنوا نرب یتح

دایب هنکیمن لوبق یدن هزاجا اتوت مماهرپ هشیم دب شلا ح اراس متسنودیم

ـ.... تردپ دنوم مارب هک یسک اهنت ! اجنیا
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اخبرط طقف ارهن راک نیا مدرکیم سح مدوجو ی همه اب مدیرب ار شفرح

تسا هدرک مه مایپ رطاخب هک اراس

ـ.... تدوخ نوج هرآ -

؟ ناا -اس...ســ

ارهب نامرفن هس ره هتشاذگ رثا یب ار نامثحب هک دوب اراس مارآ نهلا یادص

ات داتسیا رانک اما دیسر قاتا هب رتدوز دوب رت کیدزن هک مایپ دناشک قاتا

دش لخاد تفگ هک یمهاوخ یم ترذعم ووااب دوش دراو ناساس

هظحل ره مشاب هتشاد ار ود نآ لمع تعرس دادیمن هزاجا مزور و حلا

زور دنچ نیا هک یقافتا یج وحال یگتسخ راشف زا مندب تشاد ناکما

دیآ دورف نیمز یور میایب رانک ماات هدرک تالمش اراس رطاخب ماو هدینش

بذعم رطاخ هب هک دوب صخشم دش جراخ دنخبل اب مایپ مدیسر هک قاتا هب

تسا هدمآ نوریب اراس ندوب

ندیلا سح یب دوب ناساس شوغآ رد شمدید یتقو

نم؟ لا بند ... یدموا -

یمــما! حبص مریم ینومب هرتهب تسین بوخ حتلا یلو هرآ... -
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؟ مای -االن..بــ...ــ

هرتهب ینومب اجنیا .. متسین مبشما هدشن مومت زونه تمرس ناج... اراس -هن

ــه؟ شاب ... هرتحار ملا یخ نم نتسه منارماک رتکد

یمــیا؟ حبص -

منک... یم یعس -

درک... یثکم

مایب مدوخ ات ینومب ینوتیم ــد؟ یشک لوط مراک هگا ــمد؟ موین هگا یلو -

لاــت؟ بند دایب ناماس مگب ای

؟ دور بــ رتدوز هچره دهاوخ یم ای دنام یم منادب ات مدش شوگ امامت

هک دنادب تساوخ یم دیسرپ ار لا وس نیا نیمه یارب مه ناساس دیاش

نم زا زونه هداتفا حلا نیا هب هک شرهاوخ تسا هنوگچ ام نیب تیعضو

اینــه!؟ دزیرگ یم

... منومیم -
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دز اراس رمک هب یتسد

ن؟ ــــ ئمطم -

اب تساوخرب تخت ی هبل زا هدیسوب ار شرس ناساس داد ناکت رس هاتوک

قاتا زا هدش تشم یاهتسد اب نم هب ندرک هاگن نودب یمارآ یظفاحادخ

دش جراخ

رد دنام یم تفگ نانیمطا واب سرت نودب مارآ مدوب هملک کی نآ رکف رد

مه نآ دش یم اهنت نم واب دنامب نآ رد مایپ دوبن رارق املسم هک نم ی هناخ

هزات راگنا هک متشاذگ ولج یمدق متسناد یم ار زیچ همه رگید هک ینامز

مدید

شا هناچ دعب هدش زاب بجعت زا شتروص یا هظحل هک دید هچ مدیمهفن

هدنمرش ما؟! هدنامرد یلیخ دوب نم زا رتدب شلا ح هک مه وا رظن زا دیزرل

زاب اما منادیمن ار تسیچ منتسناد زا شلا ؟ح دشکیم تلا جخ ؟ تسا

ــت! خیرگیم شیاهمشچ

نتسکش زا دعب شلا ح هک دوب نیا متساوخ یم هظحل نیا رد هک یزیچ اهنت

دشاب بوخ توکس ساهلا
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ی؟ ــــ بوخ -

توکس #دس_

۴۴۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

*********

اراس) )

اجک مروایب دای اتهب دیشک لوط یمک مدوب هدش رادیب رد ندش زاب یادص زا

ببس اضرریما اب ناساس ی هرجاشم یادص ندینش متسه یطیارش هچ ورد

ارابوا اجنآ ومه دنهدب همتاخ ناشثحب رجو هب مه ات منزب ادص ار وا دش

ات منامب ... منامب هک دنامهف نم هب تسایس اب اما ارچ مناد یمن منک کرت

! دیایب مغارس هب شدوخ

یانعم ارهب اضرریما داتفا شرس تشپ هیاس هب مهاگن شنتفر نوریب اب

شتروص دوب صخشم مه شرهاظ ...زا مدوب هدرک شدوبان هملک یعقاو

رد شیاه مشچ دوب رادمن شا زاباالهنت یمین و شیاهوم دوب هدش خرس

! دیخرچ یم متروص
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؟ دوب نارگن

چـــار؟

! دشاب نارگن دیابن رگید حاالهک

شنــــد؟ مامت

دیسرپ هدمآ ولج یمدق

ی؟ ــــ بوخ -

ندیسرپ هب روبجم راب ره نامییانشآ تدم نیا رد ردقچ ـه! ملک نامه مه زاب

! مدینش وا زا شمدید هک راب نیلوا هک یا هملک نیلوا دوب نم زا هملک نیا

درذگیم شدوخ زا متاجن یارب متسنادیمن زونه یتقو

ارچ بــدو؟ نم نارگن مه زاب اما دیدیم همدص نم رطاخ هب وا راب ره ارچ

! دراد رب نم رس زا تسد یگدنمرش و باذع نیا ات تشاد یمنرب تسد

هب شندید زا هک یضغب نتسکش اب میاهمشچ رد هتسشن من ات متفرگ مشچ

مداد ناکت ار مرس دوشن ریزارس تسشن میولگ

تخت یاهتنا جات هب شتسد ی هیکت اب درادن لداعت مدرک یم سح دمآ رتولج

دوب نازیوآ شیاهاپ هدیشک زارد تخت یور تهج خالف داتفا تخت یور
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تخادنا تخت یور شرس ارباالی شیاهتسد

مدز... ومروز ی همه ! هسب نیمه ــی؟ بوخ هک هبوخ -

هب مترش یت هاتوک نیتسآ زا بذعم درک ترپ وا ارزا مساوح شردپ دورو

مداتفا شملا ناج

! ریگب شود ورب متفگ ؟ وشاپ اضرریما -عـــه!

دز یمارآ ی هبرض شیاپ اباپهب دادن هک یباوج

ـــو؟! شاپ -

مباوخب رازب -

دوبن ایند نیا الرد صا راگنا دوب ندرک سامتلا و هبنهلا هیبش رتشیب شیادص

شیادص یلو دروخن یناکت یرتکچوک اما دنک شدنلب درک یعس شردپ

ــخ! یبوت اب هارمه دیاش یتح رت! یدج دش! رت حضاو

... رادرب مرس زا تسد یپــما! نزن تسد نم -هب
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تسشن نارماک رتکد یاهبل یور دنخبل

!؟ یرا ـــ یشوه زونه راگنا یلو ... یرایب وماهرپ هگا مریم مگب متساوخ یم -

تسشن اضرریما یاهبل یور یوحم دنخبل

ـــم!؟ تشاذگ رثا شور نم وگب دعب -

درک؟ یم اراک نیا زا ماهرپ یک !؟ هریم رد متسد زا وت لثم هک یتشاذگ رثا -

ــی؟ نک شتیبرت رتهب یتساوخ یم -

! هراد مه وتردام تیبرت رثا نودب ینودیمن -

! هدوب وت تسد هک هیتمسق نوا لکشم -

ــم؟ نیبیم مراد ؟ هدوب بوخ یلیخ تردام تیبرت هک -هن

داد ار شردپ باوج هدیدنخ

یسک دب زاحلا تقو چیه نم ! هرتهب وت تیبرت زا هک تسین شوت یکش -

! مدرکن هدافتساوس
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عفن هب شلا زاح تساوخ یم ًاعقاو مهم یعامتجا تیصخش کی ناونع هب

دنک؟ هدافتسا شدوخ

زورما ووا دنزب شفرح ریز تسا لا حم اضرریما متسناد یم مه نیا زا لبق

رکف ود ره هکنیا اب درک هدافتسا دوخ عفن هب شق خاال نیا واو زاحلا حبص

هملک اما متسه مدوخ اب اضرریما راتفر ی هدز تلا جخ طقف و مدینشن دندرک

هزات و مدوب هدینش ماهرپ زا مه مندمآ زا لبق زورما "ار یشکورگ ی"

ردحلا ناشردپ وحاال تسا هدرک اضرریما اراب راک نیا بقالً هک مدیمهف

! تسا نآ رارکت

نوریب قاتا زا یا کالهف چُن دشاب مظنم و مارآ هک اضرریما یاه سفن یادص

و مدوب هتسشن لا حیب تخت یور روطنامه تشگرب یبآ ناویل اب تفر

شا  هرفنود تخت هبل شرس باالی هدز رود ار تخت مدرک یم ناشیاشامت

ار شردپ درک یعس تفرگ ارباال شرس هتشاذگ شرس ریز تسد تسشن

دنزب سپ

درک نهلا ضرتعم

ــن! کن تیذا ... مشیم شوهیب مراد نک... ملو هرپــما! ورب -

ماهرپ ار شردپ ًاهابتشا هک دزیم فرح باوخ و یشوهیب رد اعقاو راگنا

یور ار ناویل هبل هتشاذگ شیاه بل نیب یصرق هجوت یب وا اما دز ادص

درشف شیاهبل
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مرب روخب -

دروخ ار صرق

یپـــما؟ یریمن ارچ ...هَا... یتنعل -

زا دعب هکنآ اب دشیم لسوتم وراد هب وا حلا یارب زورما هک دوب مود هعفد

یم ینابصع دنا هداد وراد وا هب دمهفب رگا دوب هتفگ هک ار ماهرپ فرح رهظ

مدوب هدرک لقتنم دوش

تفگ راو چپ ییادص و دنخبل اب داد شدروخ هب هک ار صرق

ــی!؟ باوخب یرونوا دیاب منک رکف -

اراب شتسد ناویل دز رود ار تخت هداد ناشن ار ندیباوخ خالف تهج

درک ضوع یلسع یور ناویل

! روخب ونیا مه -ایب...وت

دنام یتسد شیپ لخاد صرق هب مجیگ هاگن

ادص رسو روخب مایب مرب شومچ نیا رطاخ هب دیاب حبص ات نم روخب -
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! یباوخب تحار هنکن تتیذا

ارزا صرق دوب کشزپ کی وا منک شدر ای هدرکن هجوت شفرح هب یمندش

مدروخ داد متسد هب هک یناویل زا بآ یا هعرج اب هتشادرب یتسد شیپ

! باوخب -

توکس #دس_

۴۴۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تسب ردار هدرک کرت ار قاتا مارآ و تفگ

ارچ دش یم رت مارآ شیاه سفن هظحل ره هک دوب ییاضرریما هب مهاگن

؟ شلا ح نیا اب مه ؟نآ دتفیب تخت یور زا رگا درک شیاهر روطنیمه
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هرابرد شرکفت مباوخب تخت کی یور قاتا کی رد ابوا نم دیاب ارچ ال صا

؟؟ هدر کنــ یورشیپ یلیخ شرسپ و نم هطبار

یمن یمدش رت نیگنس میاه مشچ هظحل ره مدوب شا هریخ روطنامه

مدزیم ترچ راب ره منکب تخت یور ندیباوخ هب یضار ار مدوخ متسناوت

مدشیم رادیب هدز باتش دش یم لش مندرگ ورس

زا شیاهمشچ دش دراو مارآ هدش زاب ادص یب رد هک مدوب ندش میلست هب ور

دش درگ متیعضو ندید

ید؟ ـــ یباوخن ارچ -

سابل باالی همکد دوب هدروآ اررد شتک مدرک شهاگن هدز کلپ راب دنچ

دوب زاب شدیفس

دمآ یم لا حرس یلیخ رظن هب میا هدرک تیذا ار وا یباسح زورما هکنیا اب

؟ تخیرگ یم وا زا هک دوب ییاضرریما رانک شندوب رطاخ هب نیا

مماشم هب هک ییوب دش یم دنلب راخب دوب شتسد هک یکیمارس ناویل زا

دروخیم هفاکسن تفگیم دیسر
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میوگب هملک کی متسناوت طقف ریز هب رس

ــه.. تفیم -

هک ییاهزیچ زا هکنیا اب دوب هدش ام ریگرد امامت زورما هک مدوب هدنمرش

رپ مدآ وا اما تسیضار هک مدناوخ یم شا هرهچ زا هتبلا و مدوب هدینش

تسشن شتروص یور یعیسو دنخبل تسیا هلغشم

نامز رذگ زا رثاتم هتبلا ماهرپ یادص هب هیبش یلیخ مرظن هب هک ییادص اب

هروخیمن نوکت هرذیا حبص ات مدیم لوق تهب تفگ دوب

مدیسرپ ولا باوخ و بجعتم

؟ ًاعقاو -

هنک ادخ هکبس مشباوخ .. هشیم رادیب فاص هباوخیم فاص هشیمه .. ًاعقاو -

ــم! یشیم هقی هب تسد هک مریم و مایم هشن رادیب

دیدنخ دش درگ هک مدولآ باوخ نامشچ

! حبص ات هشیمن رادیب هدروخ وراد باوخب سرتن -
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مدوخ نتشادهگن هب رداق رگید تفر نوریب هتخادنا متسد مرس هب یهاگن

دش رادیب رگا هک متشاذگ تخت رس نآ یاضرریما و مدوخ نیب یتشلا ب مدوبن

تخت جات هب هدیبسچ هدرک اجباج مدوخ یارب مه یشلا ب دراذگب شرس ریز

.... مدش شوهیب

وا... ندیمهف نارگن ... مشاب یزیچ نارگن تسین المز رگید دش مامت زیچ همه

دوبان نارگن ... دروایب مرس هب بالیی هکنیا نارگن ... شدروخرب نارگن

... دوریم ... دنادیم رگید ...حاال شا یحور یاهراشف نارگن ... شندش

دش... مامت

********

هدیچیپ مرود یتفس زیچ اما مروخب ناکت مدرک یعس یرادیب و باوخ نایم

تخت یور زا هدش هدیچیپ وتپ مدروخ یم یناکت نیرتکچوک االرگا متحا دوب

مداتفا یم نییاپ

یم رادیب میاه سح مک مک دش یم هدیشک متروص اهو بل یور یمرگ زیچ

دش
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دوب هتفرگ ارم یسک ! دوبن وتپ متفگ یادص ومک مارآ یاو

هک یتفص زیچ مکو رون زج زیچ چیه مدز کلپ راب نیدنچ مدرک زاب مشچ

ما هنیس ولج هدش لفق ناتسد هب یمندش هدید دیبسچ نآ هب متروص ناهگان

مدروآ راشف

! هدوز زونه ... باوخب -

موجه مرس هب هرابکی هب هتشذگ بش تاقافتا همه ات دوب یفاک شیادص

دروآ

هک یطیارش رگا تسا هناقمحا وحاال مدش شوهیب وا تخت یور بشید

ــت! سوا یانشآ رطع یوب وب، نیا مشاب هدیمهفن ار مراد

!... شتخت یور وا شوغآ ورد هدیبسچ وا نم...هب

مدروآ راشف مناتسد هب هرابود

! هدوز مگیم هگید باوخب -عـــه...

یمدش رتشیب طیارش زا مکرد هظحل هظحل منزب فرح هملکیا متسناوت یمن

دنچ هک دوب لفق مرمک و هناش رود شناتسد و هدیبسچ شا هنیس هب مرس
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درک یم دایز مکو ار شراشف هدرک شیاجباج یمک رابکی هیناث

مک مرش زا منزب فرح متسناوتن اما مدرک هتسب و زاب ار مناهد راب نیدنچ

دوب منداد یزاب ردحلا مبلق زاب دیایب دنب مسفن دوب هدنام

شندب نم ربخالف مدرک یم سح مدوخ هب هدیبسچ ال ماک ار شت ال ضع

! نازوس و دوب غاد هن.. هک مرگ دوب مرگ

دوبن بوخ نم یارب حلا نیا مریگب هلصاف وا زا زیر یاهناکت اب مدرک یعس

درک رت هاتوک ار متسد و رتشیب ار ممرش شناتسد رتشیب راشف رهاب یلو

مدوصقم هب میاهاپ ندرک عمج و وناز ندرک مخ اب مدرک یعس هک راب نیرخآ

تخادنا مندب هب ینآ یزرل هتفرگ شیاپ ود ره نیب ار میاهاپ مسرب

! هگید روخن نوکت ردقنیا ! میشاب مورآ یرازیمن تدوخ نیبب -

ــم تفگ طایتحا اب هداد ناکت ار ممرش و باوخ زا هدیبسچ ماک هب نابز

..بــمر؟ ینک یم ملو -

مکحم ار میاج ششوغآ رد مندب ندرک اجباج یمک اب داد ناکت ار نامیود ره

درک رت
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هدوبن باوخ وا تفگ یم شیادص

رتدوز ارچ منک یم رکف مراد هتعاس !ود هرادن الهار صا هک نکن مشرکف -

زا هک یشمارآ یتقو ! هنکیم ممورآ متسنود یم یتقو مدرکن وراک نیا

ـت هب مدیبسچ یم روز هب دیاب هدش ! هتخادنا راک هب ومزغم مریگیم تندوب

!

متفگ هدارا ویب لفاغان بجعت زا

ــت؟ عاسود -

مولعم هنرگو مدرک تلغب مدش رادیب باوخ زا وت زا رتدوز رکش ار ادخ هرآ.. -

ببــیر!؟ ونوموربآ یتفیب تخت زا یروطچ مایپ یولج دوبن

مرش دشاب هدید درک فیصوت هک حیلا نیا رد ارم شردپ هکنیا مرش زا

درگ ینامشچ اب هتفرگ ارباال مرس عیرس مدرک شومارف ار نامنیب تیعضو

هک تسیتعاس زا شیب ًاعقاو تفگ یم هک یکیدزن تروص هب هریخ هدش

متفگ تسا رادیب

؟ ندید ونم یهـــن... -

توک #ســـد_ســــ

۴۴۵_ تراپ #
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ار متروص راگنا هک قاتشم ییاهمشچ اب تشادرب مرمک ارزا شتسد دیدنخ

دیشک مبل یدوبک یور ار شغاد تشگنا دیسوب یم

نم! راکهاش اب هزات دید زورید هک نوا -

راشف اب مدش هجوتم ار شیادص تنطیش و قارب هاگن هزات شا هلمج مامتا اب

یم وا هب مروز رگم یلو مزیخرب مدرک یعس باوخشوخ و شا هنیس هب

یب نم و دروآ کیدزن ار شرس یتقو دوب هتشاد هگن نییاپ ار شیادص دیسر

مدیشک بقع رس هدارا

! هدایز مروز یگیم یتقو ینزیم یکلا روز ارچ ـبیر؟ مرازیمن متفگن -

یحبص هلک یرب یاوخیم اجک هزات ــه؟... سریمن نم هب تروز ینودیم یتقو

؟

متفگ نومغم و مولظم
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ند؟ یدـــ ونم اعقاو -

تفگ یدج درک مخا

رکف دیباوخ یم نومهم قاتا وت تشاد هزات شغارس متفر مدش رادیب -هن.

!؟ هدیباوخن بشید منک

-چـــار؟

 هداتفا ریگ نآ رد هک مشاب یطیارش بذعم رتمک ات منزب فرح مدرکیم یعس

و منک لر تنک متسناوت یمن ار شنتخیر ورف و مبلق شپت یادص هکنیا مااب

هاگن بترم و درک یم ما هدز تلا جخ هک ار شمرگ سفن واو کیدزن تروص

متفرگ یم

! نومزور و حلا رطاخ االهب متحا -

داد همادا دننام همزمز ییادص اب

! هدرک ما ...کالهف هشیم رتکیدزن مریگیم هلصاف ردقچ -ره

هدش عمج رایتخا یب دیشک وب قیمع هدربورف مندرگ یوت ار شرس ناهگان

مدز شیادص هدرک لوه

!.. اضرریما -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دنازرل یم ار مندب شغاد سفن درک رارکت ار شراک هرابود

! هنکیم مورآ ونم تنتشاد .. مرادن تیراک .. مورآ -

دیشک یرگید قیمع سفن

! هشیم تسرد یچ همه ... شاب طقف -وت

دنیبن ار متلا جخ زا هتفرگ رگ تروص ات مدش ریز هب رس دیشک بقع ار شرس

دنابسچ شا هنیس ارهب ما یناشیپ

رتمک مدرک یم رکف رتشیب یچ !ره هتخیر مه هب بیجع میگدنز هتقو دنچ -

کیدزن ردقنا هک یتعاس ود نیا حاال...وت یلو مدیسر یم هجیتن هب

مایپ زا همه زا لوا ماوخ یم ... منکب دیاب راک یچ مدیمهف هزات تمتشاد

... هشاب کیدزن مهب ماوخیمن مزونه هشیمن فاص شاهاب ملد منک... عورش

ود نیا صوصخب مینابصع شندموا زا زونه هتبلا هک زورید رطاخ یلو...هب

لثم دوب... تشهب غاب وت ندوب لثم مارب شا  هظحل ره هک وت رانک تعاس

!... منویدم شهب ... اهربا ور ندوب

دیدنخ

مدیمهفیم امتح منزب فرح شاهاب و شمنیبب مدشیم رضاح هگا -

سهــت؟ یکی هیبش ماهرپ مدرک یم رکف یهاگ هشیم ترواب ! هیک ماهرپ

مداد یمن لا متحا مدصرد هی یلو همایپ هب هیبش مدرک رکف رابی یتح
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متسنودیمن ! هراد ـه چب شجاودزا زا متسنودیمن یتح .... هشاب شرسپ

نوا ـی!هک چیه ــم... تسنود یمن شزا یچیه ! هدر کــ توف شرسمه

مدرکیمن مشرکف ... هدرک هدافتسا منتسنودن یچیه نیمه زا مه رونوج

..ه! شاب مایپ هیبش ردقنا هرپـــما...

دنلب یمک شا هدنخ یادص دش رتدیدش شا هنیس ناکت

نــه!؟ هرتدب ماهرپ زا ماوخب اجنیمه تفگ تهب مدینش بشید -

دنک میاهر راب نیا دیاش ات مدروخ یناکت

ــا؟ جک -

دیزرل یم هدنخ زا شا هنیس زونه

مارب تگرزب تخت نوا هکاب یدرک ملظ مهب دقچ مدیمهف هزات شفطل -هب

حاالم مزا یدرک لئاض قح ردقچ نک رکف ! مباوخب ادج ات یتخادنیم کشُت

؟ یرب یاوخ یم مدیمهف هک

رکف بشید هک ردحیلا مورب دراذگ یمن هک منادیم مسانشیم ار اهمشچ نیا

وات متفرگ رت نییاپ ار مرس تسا هدش مامت ووا نم نیب زیچ همه مدرکیم

مدش عمج مدوخ رد یمداد هزاجا شناتسد راشف هک ییاج

دمآ فرح هب هرابود دش هک مارآ
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ـبمد! مایپ لیوحت وماهرپ ماوخیم -

رابجا متفگ یمکحم هنی هدروآ باال برض ارهب مرس مدینش هک یزیچ زا

! دشاب نیرتهب نارگید رظن زا رگا یتح تسین بوخ سک چیه یارب

زرل دوجو اب دوبن تباث شنامشچ دش هریخ متروص هب رظتنم هدرک مخا

متفگ یکاش شیاهفرح رطاخب مندب و اهتسد

نیتفگن داو!االن خبـــ شدوخ دیاب نیتفگن ناساس هب نوتدوخ بشید -

ربخ هک هدوب نیا رطاخ هب املسم هک دیتسه ینابصع نوشندموا زا نوتدوخ

لمع وت وماهرپ نیاوخ یم ارچ !حاال هدوبن نوتدوخ باختنا و نیتشادن

؟ دیدب رارق هدش ماجنا

توک #ســـد_ســــ

۴۴۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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ـــه! یضار مایپ ندید زا نوا هنکیم قرف نم اب ماهرپ -

منک لمع ماهرپ هب ملوق هب مناوتب ات مدزیم فرح دیاب

دوبن یضار بشید روطچ ؟ نوشغارس هریمن هک هیضار روطچ ـــه؟ یضار -

!هب شدنیبب نوتردپ دیرازن ات دیرب ناساس اب نیتساوخیم نوتدوخ هک

نوهنپ نوچ طقف ـــد؟ ینک تیذا وماهرپ نیاوخ یم نوتردپ تیاضر رطاخ

! هتشادن مه یا هراچ راگنا ـه؟هک تفگ غورد ؟ هدرک

دیرغ دوب هدش ینابصع اما دورن باال شیادص درک یم یعس

! تس ینـــ مهم نم یارب ال صا مایپ تیاضر -

دش دایز مرمک یور شتسد راشف

تیاضر هک نکن یرادفرط یروج هی هشدوخ شرصقم هک ماهرپ زا مه -وت

ــه! شابن مهم مارب هگید منوا

یم رکف ما هدرک داجیا مهافتؤس ما یراد بناج اب هتساوخان ینعی شفرح

ماهرپ ارهب قح نم ماهرپ یواو هطبار رد هدمآ شیپ الت کشم هرابرد دنک

؟ مهد یم

یصرح و دوب هدرب هکباال ار شرس ات مدیشک ار شسابل هقی یمک مرش اب
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دهدب نم ارهب شا  هجوت هدروآ نییاپ دیشک یم سفن

ــم! گب یزیچ هی دیاب نم ـم؟ ینیشب هشیم -

هک شیوزاب هب یراشف دیخرچ مندب هرود هدش تفچ یاهتسد اب روطنامه

نم هدیبسچ باوخشوخ هب شرمک منک شا یهارمه ات دروآ دوب مرس ریز

هدیدن رد یعس دوب یقیاقد هک یسرتسا و بارطضا همه نآ اراب اونیب

شا هنیس یور مدروآ نابز هب هک یدنلب ًاتبسن یهـــن اب متشاد شنتفرگ

دیشک

تعرس هب درک زاب هک ار شیاه تسد تسشن عیرس هدیدنخ مندش لوه زا

مدرک بترم ار مسابل هدرک عمج ار میاهاپ مدیشک بقع ار مدوخ

دوب هدرک ناشزاب هک زورید زا هک هدشما ناشیرپ یاهوم ندناشوپ یارب

مدناخرچ فارطا هب شملا ندرک ادیپ یارب ار مرس دوب هدش هتفشآ یباسح

تفرگ ار متسد

؟ یاوخ یمــ یچ -

تسین -شملا

! هشاب مدیابن -
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-چــار؟

درک مخا

ش امود .. مدب تهب تسین رارق منم ! هنم ملا تسین وت ملا هگید واال نوچ -

! نزب ـو تفرح یگب یزیچ هی هک میتسشن راک؟ یچــ یاوخیم لا

مدیشک میاهوم هب تسد نیگمرش

مدز فرح نوشاهاب اجنیا مایب هکنیا زا لبق نم... -

-ابکـی؟

ماهرپ -اقآ

-خــب؟

ار مرس هدنام مفرح ی همادا ندینش رظتنم ینعی شا  هدیشک و مارآ بخ

مدیچیپ مه ارهب متشگنا هتخادنا نییاپ

امش اب شا  هطبار ات...ات منکب منوتیم یراک ره مداد لوق نوشهب نم بخ... -

ـه! شب تسرد

درکیم مهاگن هدرک مخا مدرک شهاگن هداد جرخ هب تأرج

؟ هراد مه هیقب تفرح -

مداد ناکت رس
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؟ شا ـــه یقب -

ـنو! تردپ غارس هرب هنوتیمن هشن تسرد امش اب شا هطبار ات تفگ -

ار؟ -چــــ

هدوب بوخ یلیخ نوتردپ اب نوشیا هطبار مدیمهف نوتردام یاه فرح -زا

ونوتردپ ی هتساوخ امش.. رطاخ هب رابدنچ رخاوا نیا هکنیا لثم یلو...

... هدادن ماجنا ونتساوخ نوتردپ هک یراک نینودیم هک مشرخآ هتفرگ هدیدن

یور االمن هدرک باختنا ور امش نوتردپ و امش نیب ماهرپ نتفگ نوتردام

نوتردپ یور وت هنوتب ات نیدرگرب امش هک نیا هگم ... هرادن نتشگرب

! هنک هاگن

تفگ هک دوب هتخود مشچ تخت شکور هب رکفتم

! تس ینــ بوخ مایپ اب شا هطبار مدرک یم رکف -

هب ندیسر یارب هک یغورد و شردپ اب هطبار رد ماهرپ یاهفرح یروآدای اب

متفگ دوب هتفگ نم نداد رارق ریثات تحت و شفده

! مدرکیم ورکف نیمه منم -

چــار؟ -وت

منک کمک منک لوبق هکنیا یارب ... نتسه امش ردارب نتفگ مهب هک یزور نوا -

اقآ داوخیمن ... دیشاب امش داوخیم شلد ردقچ ره نوتردپ تفگ غورد هب

ــه! شاب ماهرپ
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یفرح نیچمه یقمحا مودک هخآ زغم... لُش ی هنووید ــی... ناور هرسپ -

؟ داو خبــــ وشرسپ دیابن ارچ مایپ ! هنزیم

یم ار رکف نیمه مه شدوخ اما هدش یبصع ماهرپ فرح زا دوب صخشم

! دمآ یمن رانک شردپ هکاب درک

هک هنکیم یراکره .. نوا هگیم غورد هراد هک دوبن مهم ماهرپ اقآ یارب -

ادف ونوتردپ اب شا هطبار یتح هک دینیب یم ! هنک ظفح ورامش اب شا هطبار

! هدرک

ار میاهسابل هتفر نییاپ فرط نآ اتزا متفر رت بقع دوب رکف رد ًاقیمع

هتشاذگ لبم یور زورید راب نیرخآ مدرک یم ناشیادیپ رگا هتبلا مشوپب

مدوب

یمــیر؟ اجک -

درک یم هاگن ار متروص هتفرگ ار میوزاب

مشوپب منک... ادیپ وماسابل -

پــیز!؟ هلک یرب یاوخیم هگم هدرکن -المز
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تفگ یهاتوک ثکم اب

ــه؟ مردارب ماهرپ ینودیم یک -زا

مدیخرچ شتمس هب هرابود

بوخ نوشلا ح هک زور نومه ! نوشلا بند منوخ نیدموا هک یزور نومه -

.. نمهفب ندوب هدموا دوبن

متخادنا نییاپ هدنمرش ار مرس

یتقو دوب دب یلیخ شلا ح امش رطاخب ... دیتفر هک مدرک راکیچ ... نمهفب -

! شلا بند نیایب مریگب سامت مدش روبجم دب...هک یلیخ دش رتدب تفگ مه

درک همزمز

؟! دوب دب شلا ح اعقاو سپ ... هنووید -

توک #ســـد_ســــ

۴۴۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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دش رت کیدزن هتفرگ نییاپ یمک ار شتروص مخا واب یدج

ــی؟ نک شکمک دوب رارق یروطچ -وت...

ترانک دوب رارق هک تفگ یمدش روطچ الً ؟صا میوگب هچ متسناد یمن

ار تا یگدنز یلو مروایب شمارآ تیارب دوب رارق دشاب بوخ اتحتلا منامب

مدیزگ ار مبل هتسب کلپ متخیر مه هب

ـو؟ گب مهب ـسارا؟... -

یمن اما مدرک یم سح ار شا ینیگنس درکیم مهاگن هریخ متفرگ یسفن

منک شهاگن متسناوت

هک لوا نومه ...زا یلیخ ... هشیمه دوب... نوتنارگن یلیخ هشیمه ... ماهرپ -

... دیمهف

ماهرپ هب کمک هرابرد ارچ الً صا متفگ یم مدوخ هب وا زاعالهق هنوگچ

مدز فرح
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؟ اراس دیمهف -چـــی

هرخسم درکیم هچ متفگ یم رگا .. نابرهم شنحل و دشاب مارآ درک یم یعس

شنتفگ نودب دوبن رتهب دوب هدیمهف ار زیچ همه زورید هزات درک؟وا یمن ما

منک؟ شا یضار

کمک هگا هک منودب نتساوخ طقف ... منکب دوبن رارق یصاخ راک نم -

! هگب مهب ننوتب نتساوخ

دیبسچ میوزاب هب شتسد هرابود

نم وتهاگن نیا ــی؟ نکب تساوخیم راکیچ مهفــدی؟ یچ ... نوچیپن وفرح -

ـی؟ نک نوهنپ یزیچ هی یاوخیم ممهف یمن ــم؟ سانش یمن

هب راب ره هک ییاه اببال مه نآ متشاد مرش شنتفگ زا دیزرل یم میادص

تفر باال یمک شیادص مدوب هدروآ شرس

ــد؟ یمهف یچ -

نم... هب ونوت -عالهق

هدرک ادیپ تراسج دش لش هک شتسد متفگ هتسب یاهمشچ واب تعرس هب
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مداد همادا

...ات دیشاب مورآ ...ات منومب نوترانک نتساوخ ... نتساوخ مزا ــد.. یشخبب -

هگب... هنوتب

دش یم رت ناج مک میادص متفگیم هک هملک ره

دیمهفیم یتقو هشاب بوخ ... نوتلا ح نتساوخ یم -

یدق هرجنپ ندرک وزاب هدرپ ندیشک اب تفر نییاپ تخت زا فرح یب

تشپ ارزا شناتسد هدرک زارد ار شیاهاپ تسشن تکراپ یور شیوربور

تشاد ادص ویب قیمع ییاهسفن دش لیام بقع هب یمک هدرک کج

تخت ارزا میاهاپ درک رتهب ار حملا دش لخاد هرجنپ زا هک یکنخ میسن

الت کشم وا مورب رتدوز دوب رتهب مدرک یم شهاگن هدنمرش هدرک نازیوآ

منکیم رتشیب ار شا ینهذ یریگرد طقف نم هک دراد یدایز

قاتا زا زونه شردپ هک مدوب راودیما طقف متفر رد تمس هب مارآ هداتسیا

ارباالو هریگتسد مدنیبن هرابود عضو رسو نیا واب دشاب هدماین نوریب

دشن زابرد اما مدرک نییاپ
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فقــهل! -

درک زاب ار شتسد کی هتسشن فاص مدیخرچ شتمس هب

بــیر! یشن اپ درب مباوخ هگا مدرک لفق ... اجنیا -ایب

یمک ار شرس مداتسیا شرس تشپ هدش کیدزن هاتوک یاه مدق اب ددرم

داد ناکت ار شتسد هدناخرچ

! هگید نیبـــی؟ایب یمن ومتسد -

تمس هب هتشاذگ مفلا خم یولهپ یور ار شتسد متسشن شرانک هتفر ولج

تسا لا حشوخ یزیچ زا مدرک یم سح دروآ ولج ار شرس مدیشک شدوخ

؟ هدو بنــ نم هب شساوح یلیخ هشیمه ماهرپ ترظن -هب

متساوخ یم هچ درک یم هاگن میاهمشچ هب هریخ دوب کیدزن یلیخ شتروص

؟ مدرک یم شهاگن قیقد ردقنا هک

مداد ناکت مارآ ار مرس

! هناربج نیرتهب مایب هاتوک هگا مدرک غاد شتسد زا دب االنهک ترظن -هب
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؟ تس ینـــ

دز یکمشچ هدز دنخبل رابنیا مداد ناکت مرس هرابود یوحم دنخبل اب

ــی؟ نک یم مکمک -

ماهرپ یاه هناردارب مامت شلد مداد ناکت رس هرابود دش عیسو مه نم دنخبل

هدرک یروآدای وا هب متفگ ماهرپ ینارگن هرابرد هک هلمجیا کی نامه اراب

دوب ناربج رکف هب هک دوب

خیلا مصرح هگا نم ــن؟ نک مکمک ینزب متاشاداد خُم ینوت یم ترظن -هب

یبــما! هاتوک منوتیمن هشن

نآ کی دوب هتشذگ ناربج ای تنطیش زا راک تشاد یصاخ قرب شیاهمشچ

مدروآ نابز هب دنخبل هکاب تخوس ماهرپ یارب ملد

ــد؟ یرایب شرس نیاوخ یم هچبالیی !حاال هخآ هیندموا هاتوک هچ نیا -

الًهب ماک دیدنخ شا هناخ رد شردپ روضح هب هجوت یب دنلب یادص اب

هتشاذگ متروص فرط ود ار شناتسد تسشن وناز ود یور هدیخرچ متمس

! شیاهمشچ اما دیدنخ یمن شتروص رگید تفرگ ارباال مرس
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؟ هداد یبقل هچ وت هب مردام ینودیم -

تسکش هک ار توکس درک مهاگن طقف دادن همادا اما مدرک شهاگن رظتنم

متروص تسوپ ندش غاد داتفا ما هنیس هب یدنت ناجیه هدش عمج مدنخبل

تفگ شهاگن صاخ قرب اب یتقو مدرک یم سح نوخ موجه ارزا

داد هزم مهب یلیخ باوخ یوت تندیسوب یکدزد ... تمسوبب ماوخ یم -

و کچ یب هگید ...االن مدنوم هنشگ زاب مدشن ریس یدش رادیب دوز طقف

ـه! شب ریس ملد یراذب دیاب هنوچ

ار میاهبل هدز ار شفرح دنت هک مدوب شناشخرد و یا هوهق یاه مشچ ی هریخ

درک مرگ

نک! تداع شهب ــا! مدیم ربخ شلبق هرخآ ی هعفد -

***********

( اضر ریما )
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بقع مدوب هتفرگ میاه تسد نیب هک دوب یتروص و اراس یپ مساوح مامت

! دیشکن

 تسد دنب ار شناتسد و تسب مشچ طقف مرش زا دیاش سرت زا هن اما دیزرل

درک میاه

شوغآ ورد ندیسوب زا هک یکبس دوب ندرک زاورپ هیبش میارب شندوب راب ره

ره زا هرابکی ارهب مدوجو مامت هک دوب یبان هبرجت مدرک یم سح شندیشک

درک یم خیلا یدب سح

توک #ســـد_ســــ

۴۴۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تخت جات هب هدیبسچ هدش هلا چم و مدش رادیب رحس هب کیدزن هک ینامز 》

نآ وحم یقیاقد تشاد هلصاف نم اب رتم کی زا رتمک هک ردحیلا شمدید

وس هدنارذگ رس زا هک ییاه قافتا روصت مدش شییابیز و موصعم تروص
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دوبن کرد لباق میارب دوب هدرک رس ینارگن و سرت اب اهلا

!؟ شا  هداوناخ وهن شدوخ هن دنتشادن شندرک لح رد یعس مادک چیه ارچ

؟؟؟ ـــم نادیمن ار یزیچ زونه دیاش

رادیب دوب لا حم تشاد وا هک ینیگنس باوخ نآ اب متفر شتمس هب یتلغ اب

دوب هداد وا هب مایپ هک ییوراد اب مه نآ دوش

هدرک زاب ار دوب هدیچیپ شندرگ رود هک شیلا هدرب ولج تسد دیدرت یب

مدیئوب قیمع ار شیاهوم نیب شندرگ یور ییاج

دروخن مدروآ شندب هب هک یراشف و لا صتا نآ زا یناکت نیرتکچوک

متفر دمک تمس هب دوب متسد رد هک شیلا ندرک ناهنپ یارب و مدیدنخ

اج نیا ار بش اعقاو مایپ هکنیا زا واکجنک داتفا قاتا زاب رد هب هک مهاگن

! درب متام هدش جراخ قاتا زا نیچرواپ ایهن تسا هدنام

هداتسیا زامن هب رحس زا تعاس نآ هک ردحیلا مه نآ سنلا طسو شندید زا

ما هنیس رد هچ مدیمهف یمن ار مسح دز مکشخ اه باالیهلپ هداتسیا دوب

! دروخ ناکت
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متساوخ یمن اما دوب مردپ هک یسک ار... وا هک دوب یراب نیلوا نوچ دیاش

مدید یناحور وحلا سح نآ ار...رد

یمن حبص زامن تعاس نیا رد املسم مدوب هریخ شعوضخ اب تاکرح هب

هحفص مدید رخآ هظحل مدرک درگ بقع عیرس تسشن هک دهشت !هب دناوخ

دیزرل هدش نشور زیم یور شا یشوگ

متیر ارچ متسشن مدیباوخ بشید هک ییاجنامه تخت هبل هدش قاتا دراو

رد شتماق هک مدیشک قیمع سفن دنچ دوب هتفای تدش مبلق نابرض

دش نایامن رد بوچراچ

؟ یراد یبــ -

مدش رادیب هزات -سالم.

ح نامه رد زونه دوب هدز باال وضو یارب االً متحا هک شسابل یاه نیتسآ

ار شیاهوربا ندیرپ باال مدرکیم سالم وا هب هک دوب یلوا هعفد دوب تلا

دیسرپ ثکم اب مدید

ــه؟ یچ -

هب هک درک ما هجوتم درک یم ناشهاگن هتفرگ هکباال ییاه  تسد و شلا وس

هدزما لز شیاه تسد

ید؟ ــ یباوخن ... یچیه -
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مباوخب ماوخ یم -

تفرگ ارباال شا یشوگ

! مرب دیاب حبص -

شتروص هب ندرک هاگن نودب ایدب تسا بوخ مدیمهف یمن هک یگنگ سح اب

متفگ

... تسه زیمت هفحلم دمک وت هنومهم قاتا .. یرخآ قاتا -

دش لخاد هدرک گنت مشچ

ـی؟ جیگ منک یم سح ؟ هبوخ -حتلا

مباوخب ماوخ یم ... زونه مباوخ جیگ هرآ -

دنچ زا دعب هتشاذگ شچم یور ار شتسد تفر اراس تمس هب هدمآ رتولج

تفر نوریب قاتا زا فرح یب هظحل

 یگناخ راولش بیج اررد شدیلک هدرک لفق هتسب ردار شجورخ ضحم هب

متخادنا ما
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مبلق مدرب موجه رد تمس هب هک داتفا میارب یقافتا هچ مناد یمن مه مدوخ

رد ندوب زاب اب مدرکیم ساسحا متساوخ یمن ار متشاد هک حیلا دزیم دنت

! موریم شرس تشپ

؟ دوب هدرک بلج ار مهجوت یزیچ هچ مدرکیم شهاگن هریخ ارچ

دشیم بوخ حملا ابوا متفر تخت تمس هب عیرس داتفا اراس هب هک مهاگن

مدرک اجباج تمی ارابمال مدوب شندیشک شوغآ هب قاتشم هک یفیرظ ندب

رد هک یتدم مامت شمدنابسچ هنیسما هب هدرک در شرس ریز ارزا متسد

تصرف نداد تسد وزا شندش رادیب سرت زا عمط اب دوب مشوغآ رد باوخ

رپ تقو دنچ نیا یاهراشف ار منهذ مامت هکنیا اب شمدیسوب یم مه تشپ

کی هب کی مزغم یاه لفق راگنا متشاد یریظن یب یکبس سح اما دوب هدرک

دش! یم زاب

رد شرانک هک لبق تعاس دنچ رطاخ هب هک دوب شخب تذل میارب نانچ

《 مدروخ سوسفا مدوب قیمع باوخ

مروایب ماهرپ رس هب تسا نکمم هک بالیی رکف زا هک یدنخبل ندید حاالاب

هکنیا رکف وزا دهاوخ یم ار شا هرابود هبرجت ملد تسا هتسشن شبل یور

یک شمشاب هتشاد مرانک تحار یخلا اب نینچنیا مناوتب هک یدعب هعفد

شمدیشچ هرابود و مریگب ار ما هسوسو یولج متسناوتن دشاب تسا نکمم
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متساوخیم مروخب یناکت نیرتکچوک تساوخیمن ملد متشاد شهگن یا هظحل

دنک سح مدوجو ی همه اراب هظحل نیا سح

تساوخ یم ملد مدوب هتفرگ میاهبل ارهب شیاهبل و تروص فرط ود متسد

ارهب شا یناشیپ مدرک شیاهر مشاب هتشاد اجکی ار شمامت متسناوت یم

دوب هدش شعترم میادص دوب شتروص یور زونه میاهتسد مدنابسچ یناشیپ

همه ! تداو خیمـــ ومکلا مامت ملد .. یشب ادج مزا یا هظحل داوخیمن ملد -

ـــه؟ شاب ... شاب نم ملا طقف وت منکیم تسرد ویچ

مایپ مارآ یادص و دروخ رد هب یا هبرض ما هلمج نایاپ زا دعب هلصاف بال

دش هدینش

ـــن؟ یرادیب -

و هبرض نآ هک مدوب هتفرورف ینیریش ی هسلخ رد ناکم و نامز هب هجوت یب

تشاد ار بمب کی مکح میارب مارآ یادص

مدز داد هدیشک شوغآ هب مکحم ار اراس نارگن

ـــه؟ یک -
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دوب نارگن شیادص

ــی...؟ نزیم داد ارچ -

میداتسیا هدرک ادج دوخ ارزا وا هک ینامز مدزیم سفن سفن

داد نم ارهب شتشپ و تفر بقع بقع اراس هک متفر رد تمس هب

منیبب ار شتروص و دخرچب ات متشاذگ شا هناش یور ار متسد هتشگرب

ید؟ ـــ یسرت -

هنیس و ناهد یور شناتسد مدرک شهاگن طقف جاو و جاه نم و دیخرچ

دروخ یم ناکت شیاه هناش و دوب هدش خرس شتروص دوب شا

متفگ بجعتم

؟ یدنخ یم -

توک #ســـد_ســــ

۴۴۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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روز زا دوب حضاو هک ردحیلا داد ناکت فرط ود ارهب شرس ارچ مدیمهفن

! تسا راجفنا ردحلا هدنخ

راب نیلوا یارب تخیر ورف دوب هتسشن شیاهمشچ هب دایز راشف زا هک یکشا

! مسرب مه شقوش کشا هب یدوز هب شاک مدید مه ار شا هدنخ زا کشا

روش زا هدش غاد یا هنیس دشاب زاب مه زا هدیشک فرط ود هب میاهبل

مدرک شهاگن نادنخ حلا نیا رد شندید

ـی؟ کرتیم االن رتخد بخ دنخب -

ــا؟ ضرریما مرب... دیاب نیدنخب نوریب نیایب -

تفر اوه دشابهب هارمه مایپ رخسمت اب هارمه یتساوخرد هلمج ندش مامت

زگره هک ییابیز ریوصت هب دنخبل اب هداتسیا شیوربور اراس ی هدنخ یادص

دوبن شندیسوب تذل زا مک مدرب یم هک یتذل مدش هریخ مدوب هدیدن
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مدیمهفن یتح هک هدنخیا یولج درک یم یعس هتفرگ شمکش یور ار شتسد

در ـــ یگب ار دوب هچ زا

نم... ـ...د... یشخ ـ... بب -بـ...

دش دنلب رد تشپ زا مه مایپ ندیدنخ یادص

ـــهاه! نووید ... نیایب دوز -

هتفر سنلا هب هدش دیما ان ینعی تفگ هک یلوا ی هملک ود

و دروآ یم ارباال شرس راب ره مه نآ هک دیشک لوط یمک شندش مارآ

ادیوه زونه شتاکرح رد هک یندیدنخ یاه هزرل سپ هرابود درک یم مهاگن

تفرگ یم تدش دوب

..ً ـ...ال صا ... مدیمه ـ...ــ فن نم... ـ...د.. یشخ -بـبـ...

رت... هدش لر تنک رتو مارآ یادص اب اما دیدنخ هرابود

هدرب ورف شراد جوم و راد حتلا یاهوم نایم ار متسد شمدیشک شوغآ هب

کون و رمک یور ات راو شزاون شندیدنخ زا نیشنلد ساسحا مامت اب

مدیشک شیاهوم



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

! مینز یم فرح ًادعب ... دنخب -عفالً

درک هراشا رد هب هدیشک بقع

... نرظتن -مـ...ــ

یم هدنخ زا زونه هک ییادص اب درک کاپ ار شتروص هتفرگ ار شنامشچ من

تفگ دیزرل

! نیدب ونم... یاهسابل .. هشیم -

هنوریب .. مرایب ات شاب -

شیاه سابل ات متفر سنلا هب مدرک زاب ردار هدیشک نوریب مبیج ارزا دیلک

رد مایپ رکش ور ادخ مروایب دوب هدنام اج لبم یور بشید زا هک ار

متفر قاتا هب هتشادرب اهار سابل عیرس مدرکن شهاگن دوب هناخزپشآ

مدیسرپ هک دوب ندیشوپ ردحلا تلا جخ اب

؟ یدیدنخ یم هچ -هب

ار شدوخ یتخس هب هدیشک ناهد لخاد ار شیاهبل اما داتفا هدنخ هب هرابود
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درک لر تنک

... یدب ومباوج عضو نیا اب ینوتب هگا ارمع -

متفر رد تمس هب

ایب... دوز -

متفگ دوخ اب دوب هداتسیا قاتا رد رانک زونه اراس مدمآ نوریب هک سیورس زا

دوب هشیمه شاک

مناوتیم منادیمن و دیآ یم شندرب یارب رگید یتعاس ناساس هکنیا رکف زا

هک دنامب اراس و دیایب رانک مراد هک ییاه هشقن اتاب منک شا یضار ینفلت

تسا رتهب مراد ندرک شومارف رد یعس هک نم ساوح ندرک ترپ یارب مه

دوش ندرک تیاکش هب یضار دیاش ومه

مدیسوب ار شا هنوگ هتخادنا شرمک رود تسد رایتخا یب

هز! ـــ مشوخ مه ...وت همنشگ یلیخ هک ورب -

دش سیورس لخاد تعرس هب هدرک رارف فرح یب

متفر هناخزپشآ تمس هب
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ح هک ما هدز یمهفن و یشومارف ارهب دوخ مدیمهف یمن ار حملا مه مدوخ

؟ روطچ موش یم بوخ ابوا طقف هک مدوخ سپ ؟! دشاب بوخ وا لا

؟! دنکیم لوبق ناساس

یم گنز مرس رد شناردارب و اراس یادص زا مهرب و مهرد راکفا موجه زونه

تسرد ردقچ مراک مناد یمن زونه ... تسا هتشادن رب مرس زا تسد و دروخ

دشاب بوخ وا حلا مهاوخ یم اما تسا

فرح ناماس هکاب ینامز زا یلو تساجنیا هک دنا یضار شناردارب منادیم

ار دوخ تسا نازیرگ و هدنمرش و نارگن شهاگن دنکیم مهاگن رتمک ما هدز

.. دریگب هلصاف نم زا ما یتحار یارب شلا یخ هب دهاوخ یم هک دنادیم رصقم

مشاب رت تحار دوش..ات رود

مدروخرب زا مه زونه تشذگ نامنیب زورید هک حیلا دوجو اب منکیم سح

! دسرت یم

زیم دوب هفاکسن ندیشون ردحلا یا هطقن هب هریخ زیم تشپ هتسشن مایپ

لا چخی اهنت هن اراس هتفگ هب زورید هک تفگ یم شیوربور ی هناحبص لصفم

تسا هدرک وور ریز مه ار هناخزپشآ همه ار

یا هلغشم نآ اب مه نآ تسیندوتس هناردپ تسایر هب ندیسر یارب شش تال

هناخ یباسح ار ماهرپ واو شا هناخ رد نز ندوبن راگنا دراد وا هک

! هدرک راد
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شتروص یور هک یرادانعم و عیسو ی هدنخ اب درک بلج ار شا  هجوت مدورو

دیشوپ ار شتک هداتسیا عیرس دوب

ریخب حبص -سالم.

دیشک ارباال شیاهوربا رحس لثم هرابود

ریخب حبص -سالم.

نییاپ ار شرس هدش مخ یمک دش کیدزن یلدنص یور هتسشن نم هب یمدق

تفگ یسنجدب دنخبل هکاب مدرک یم شهاگن بجعتم دروآ

ید؟ لبـــ مندنودنخ -

عوضوم دش؟ یم هچ مدرک یم دراو کوش وا هب رگا ! مدرک گنت ار منامشچ

تساوخ یمن راگنا اما تشادن یطبر چیه وا هب هک ار اراس و نم نیب

کــدر؟ یم شومارف الً ماک دنک شیاهر

و تفس دیاب االنهک لثم ! درک یرگید زیچ یادف ار یزیچ یهاگ تسا المز

منک ادف اوعد زا یریگولج یارب ار ابوا هطبار رد ما یتخس
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ردح درک شیاهر بجعتم هک مدیشک ار شتسد ی هفاکسن ناویل مداتسیا

ا متحا و درک یم لا بند ار ناویل زیت هک شنامشچ یولج ار نآ زا یپلق هک یلا

یم منک یم شنوریب ما هناخ وزا شمزیر یم کنیس یوت درک یم رکف الً

متفگ مدروخ

ــی؟ نودب یاوخیم مدلب دایز بیجع یاهراک -

توک #ســـد_ســــ

۴۵۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هدز کوش ناویل و متروص نیب بترم هک شهاگن ندید اراب مبل یور دنخزوپ

مدرک رارکت ادص اب هرابود دشیم اجباج

دوب هریخما توهبم مدیشک رس اراتهت شا هفاکسن
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! بخ مگیمن یاوخیمن مو؟ -هــــ

متفگ منک شنوریب مهاوخب هکنیا هب هیبش مدرک هراشا رد هب

ـی! تفریم یتشاد -

داتفا یم ی هشوگ ره هب هجوت یب شهاگن هک ردحیلا ساوح یب ار شرس

داد ناکت هاتوک

هرآ.. هرآ.. -

و دیشوپ شفک هک ینامز ات متفر شرس تشپ تفر رد تمس وهب تفگ

مدنام رظتنم تشادرب ار شفیک

تفرگ نییاپ ار سرس تلا جخ اب دمآ نییاپ اه هلپ زا اراس

ریخب نوتحبص -سالم.

دوخ یارب ار مراتفر تسا هتسناوتن زونه دوب مولعم هک مایپ مهرد تروص

دش زاب دنک لیلحت

؟ یبوخ -سالم.
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نونمم هلب. -

داد همادا دوب هدرک تفچ مه رد هک یناتسد و هاتوک یثکم اب

ــم یدرک نوتتیذا .. دیشخبب -

دیدنخ درکیم زاب ردار هک ردحیلا دز قرب مایپ یاهمشچ

ظفاحادخ ... تحار تلا یخ هن -وت

ات دیشک دوخ تمس ردارهب نتفر نوریب واب تخادنا نم ارهب شا هکیت

متفگ رد ندش هتسب زا لبق مدرک ربص رخآ هظحل

هرپـــما! غارس مرب ماوخیم -

درک زاب هرابود ردار

-چـــی؟

متفگ توافت یب

ـه! نیا مدلب هک ییاهراک زا یکی -
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هنیس یولج ار مناتسد درک مهاگن زیت مخا اب تفرگ مشخ ینآ هب شیاهمشچ

مدش شتروص ی هریخ حیرفت اب هدرک لفق مه رد

باال اراس روضح رد درک یم یعس هک ییادص اب یصرح دش لخاد یمدق

تفگ دورن

وت منیبب وماهرپ ماوخب نم هگا شاب نئمطم ؟ یرادرب تسد یاوخیم یک -

... یریگب وشولج ینوتیمن

مدرک شهاگن طقف

ید؟ ـــ یمهف -

نانچمه مدرک جک یمک ار مرس هداد باال رادانعم و یدیکات ار میوربا کی

لبق شدوخ راب نیا اما دورب ات درک درگ بقع دوب شخرس تروص هب مهاگن

درک فقوت رد نتسب زا

دیسرپ کوکشم

هکا دوبن هبآ... رکش نوتنیب تفگ تردام ـش؟ غارس یرب یاوخیم هچ یارب -

دوب..نــه!؟ اجنیا نم یاج نوا الن

تفگ یلا وس دیمهف ار مروظنم راگنا
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مو؟ -هـــ

ــی! شکورگ -

دنخبل هک دش هدیشک اراس تمس هب نم لثم مه مایپ هاگن هملک کت نیا اب

دوب شتروص یور ییابیز

چــی؟ ینعی -

مدز هیکت راوید هب هنیس هب تسد حتلا نامه رد

! ینک یم شومارف وملبق فرح وت لبق نیع هشب ماهرپ منک یم یراک نم -

؟ مود -کـــ

! مایب نم یریگب سامت یتساوخ تقو ره هکنیا -

دنخبل هدش هدیشک شتروص تسوپ دش یداش قرغ شتروص هظحل کی رد

تفگ رخسمت دزاب ییامن نادند

منک... یم ماهرپ یارب یرکف هی مدوخ هشاج رس نوا ! شکن تمحز -
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مدرک گنت مشچ

ــمر! یگب وشولج منوتیم ینود یم بوخ -

رت هنادنمزوریپ شهاگن و دشیم رترادشک هظحل ره شدنخبل

! ینک یمن وراک نیا متسه منئمطم یلو ... ینوتیم منئمطم هرآ -

! شابن نئمطم -

ای قفاوت یارب االن ینکب وراک نیا دوب رارق هگا ... تمسانشیم متسه -

متدم نیا !وت شغارس یتفر یم برض هی یدوبن نم یولج اجنیا یشکورگ

ــهت! ساوخن شدوخ یتفرگن وشولج وت

هب ندیسر دیما هب متخدنا یم یریت یکیرات رد متشاد طقف دوب ابوا قح

ما هدز هک یفرح زا رارف وا! زا رارف دیما !هب فده

! دیآ یمن هاتوک هک منزیمن شریز دنادیم هک تسا نآ رطاخب شقارب هاگن

متفگ هنادنمزوریپ ندرواین مک یارب

! کمایپ کی اب زورید ... متفرگ -
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! دوب انثتسا نوا -

ـــن شیم رارکت دایز یهاگ اهانثتسا -

وت! دروم رد -هن

متفگ راودیکات مدز ادص ار شمان هک ددنبب ردار هتفر نوریب تساوخ

گ یمنرب ماهرپ ماوخن و ماین هاتوک نم ات ینک لوبق هرتهب ! ماا یپـــــ -

! هدر ـــ

تفگ هدش ردک یهاگن اما دنخبل اب

وت منک یمن نوا یادف وروت اب مرارق نیمه یارب ... شمسانشیم منود یم -

...نــه!؟ هدرگیمرب ترطاخ هب مک مک منوا یشاب !وت مراد هگن ور

رد یدنلب ظفاحادخ اب درک دییات شدوخ عفن هب هتبلا رگید ینابز اراب مفرح

خیلا شداب و دکرتب ناهگان هک کنکداب کی لثم هک ار نم و تسب مکحم ار

تشاذگ اج ارهب دوب هدنام رد هب مهاگن تام و دوش

روبجم مهاوخب و مشاب هدننک عورش نم هک یثحب ورج نیلوا مدرکیمن رکف

موش سالح علخ مدوخ و دوش مامت هنوگنیا منک شا ینیشن بقع هب
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*********

توک #ســـد_ســــ

۴۵۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

اراس) )

رود زا یدننام همزمز یادص دشیم هدیشک متروص یور یزیچ مدرکیم سح

دناوخ یم ار ممان

؟ اراس -

باوخ جیگ مدید تخت ی هبل هتسشن ار اضرریما هدرک زاب مشچ یمارآ هب

ناشلخاد ار شتسد ناهگان اما درک یم شزاون مارآ ار میاهوم مدرک شهاگن

متسشن تعرس هب هدیرپ مرس زا باوخ درب ورف
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دز یدنلب ی هدنخ

هک هدیسر شدوخ هب یباسح و هتفرگ شود دوب صخشم ال ماک شرهاظ زا

دوشیم مامشتسا وا زا یدنت نیا هب بوخ یوب نیا

تفگ تنطیش اب دید ار شدوخ یور ما هدنام هاگن

؟ یباوخیم ردقنا ارچ سپ ! ییا هنشگ متدوخ راگنا -

دیدنخ ثیبخ مدرک شهاگن توکس رد هدیمهفن ار شروظنم

هنورصع لا حب یرکف هی یشاپ یتخپن راهان حاالهک منک ترادیب مدموا -

ینکیم هاگن وت هک یروجنیا هنرگو مرب هرتهب هگیم تامشچ یلو...! ینکب

ید! یمــ متروق هتسرد مبنجب رید متفرگ وتمشچ همولعم

متفگ ینیه شفرح کوش زا رایتخا یب

تشپ شتسد نتشاذگ اب هدروآ ولج رس تعرس هب درک هدافتسا ما یجیگ زا

دیسوب ار میاهبل هتشاد مهگن مرس

یدب یزیچی هگید مین ات یشناپ هریگیم ومولج تعاس مین اتیاهن نیا -

داوخ یم تلد تقو ره ات نیشب ! یناد دوخ هگید تدوخ غارس مایم مروخب
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هگا یلو نک! هاگن وراوید ردو یدز وشخم هک یپیتشوخ ِنم یاجب جیگ

تخت نیا ور زا مرازب حبص ادرف ات ارمع تغارس مایب یگنشگ زا هرابود

ــم! شاب هتفگ یشاپ

تفر نوریب هتساخرب لا یخیب وا اما مدنام ریز هب رس تلا جخ زا هدش خرس

نامسآ ات نیمز میا هدش رادیب هک حبص زا ارچ دوب هدمآ شرس هچبالیی

نم زا یزیچ ال صا زورید هک راگنا دنکیم راتفر یروط ارچ ؟ تسا هدرک رییغت

ــهد!؟ ینشن

هدعو زا تسین رارق هک دنامهف وا هب مکحم باوج کی اب شردپ هک ینامز زا

کالهف دنامب شفرح رس تسا روبجم ووا درذگب تسا هتفرگ وا زا هک یلبق

ریگرد شدوخ اب تفگیم شدنت تاکرح اما تشاد ندوب مارآ رد یعس دوب

یم هک یراک هرابرد یدج یلیخ هدروخ ار شا  هناحبص توکس رد تسا

دز فرح تشاد ناساس و ناماس کمک هب زاین و دنکب ماهرپ اب تساوخ

حرطم ار شتساوخرد و درکیم تبحص مناردارب اب ینفلت هک یماگنه یتح

رود نم زا هک نآ زا دعب منادیمن درک یم مهاگن مخا اب داد یم حیضوت هدرک

چیه درک عاالم یکمایپ وااب هک دوب هتفگ ناساس هب هچ تفر قاتا هب هدش

مه وا هک منامب اضرریما هناخ رد ادرف وات دنیایب ملا بند هب دنناوت یمن مادک

دش وور ریز شندینش اب
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تفگ شا هناخزپشآ ندرک عمج زا دعب راهان نتخپ هب مرارصا باوج رد

... یدب ماجنا یراک ینومهم اجنیا حاالهک ماوخ یمن مدیم شرافس اذغ -

یارب مراذیم یزپ یم اذغ مدوخ هنوخ وت مارب یتقو وتندید ی هسوسو

! یدش منوخ مناخ هک یتقو

ات مدوب ردتالش درکیم دراو نم هب شراتفر اب هظحل ره هک ییاهکوش اب

اما منامب رود وا زا هدش مرگ مرس ات مهد ماجنا یراک ندوب راکیب یاجب

شیپ یاهقافتا و نامنایفارطا زا ندز فرح و نم هب شندیبسچ اب رابره

ورد منک عمج ای منیچب نم ار راهان زیم دادن هزاجا یتح دادن هزاجا هدمآ

تفگ مباوج

وت وزیم هک مدوب جیگ مباصعا ور دوب هتفر مایپ دوبن مساوح مه حبص -

یش! نشور نزب ترچ هی ورب مریگیم شود هی نم ات !االمن یدرک عمج

درک هفاضا ینئمطم دنخبل اب

! منزیم رس تهب مایم ورب ! هدموین اج حتلا زونه زورید -زا

زا رتشیب متفر شقاتا هب یتقو دش ثعاب هتفگ روظنم اراب شا هلمج یاهتنا

هتسب ردار هکنیا اب موش ندیشک زارد هب یضار ات دشکب لوط تعاس مین

یلو مدوب شدورو رظتنم هظحل دشوره یمن هدنک نآ زا مهاگن اما مدوب

ردقنا مدیباوخ هرخ باال هدش زوریپ دزیم فرح نآ زا وا هک زورید یگتسخ

کوش کی ووااب میا هدیسر هنارصع هب هتشذگ یتعاس دنچ راهان زا هک
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تسا هدنارپ مرس ارزا باوخ

!؟ اارا ســـ -

هب شفرح دای هب هدرک چوپ ار مراکفا دناوخ یم ار ممان هک شدنلب یادص

درکیمن تیاعر مدوخ ی هناخ رد متفر رد تمس هب هتساوخرب اج زا تعرس

دراد نم زا ندش هناخ مناخ راظتنا و دوب شدوخ ی هناخ رگید هک اجنیا

دنک ملو متفیب ریگ رگا تسا لا حم

یب یرد هناتسآ رد شا یناهگان ندید وزا مدوب لوه دوب دایز متعرس

مدروخ شا هنیس هب مدوخ نتشاد هگن زا لبق هدیشک غیج رایتخا

هدرکن یهجوت هک مدرک همزمز یدیشخبب مورب بقع دادن هزاجا لومعم قبط

تفگ تثابخ اب

ـت! غارس مایب دایمن تدب متدوخ راگنا -

ارزا مندوب بذعم دوب هدش اورپ یب ردقنا ارچ مدیزگ بل هدش ریز هب رس

هدناوخ ار مهاگن هشیمه هک ؟!وا دیمهف یمن ما هدنام شا هناخ رد هکنیا

؟! تسیدمع لبق لثم تسرد منادب دهاوخ یم !؟ دیدیم ار ما هدیرپ گنر
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! مدمویم متشاد ... دینک ملو -

! هقیقد تسیب زا دعب یلو هرآ -

مدرک یگنرز

هک!؟ تعاس مین نیتفگ امش -

دروآ مرمک هب یراشف

هگید تعاس مین دش رارق امود ؟ یریگب دای یاوخیم یک وت! هن امش -واال

منک؟ تلو هک یدیم هنورصع مهب هگید هقیقد هد وتات ینعی مروخب یزیچی

توک #ســـد_ســــ

۴۵۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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هگن میاهوزاب یور ار شناتسد یلو تفرگ هلصاف مداد ناکت ار مرس دنت دنت

تشاد

ــا؟ مروخیمن رینپ نون -

! هشاب -

تفگ دنخبل اب هدرک زادنارب ار میاپ رسات

! دایم تهب یلیخ ؟ هتفرگ ــو ممشچ تترشیت حبص زا متفگ -

یاپمد نآ اب مدیفس کراولش متخادنا مدوخ هب یهاگن هتخادنا نییاپ یرس

هک دوب هدیمهف ار نیا اال متحا و دوب مباصعا یور حبص زا شرادنیچ

متفگ ینآ یرکف اب دراد تسود هک دشکب ییاج ارهب ثحب تساوخیم

! نیتفرگ ومتقو تسین لوبق -

هک دسرن ییاجنآ هب وا هکنیا یارب فرح ندرک ضوع یارب درک گنت مشچ

متفگ دهاوخ یم

! منک هدامآ هنورصع ... مسرن نیتشاد مهگن ... مدیمهفن .. نیدرک رکف -

هک یفرح زا اما دنام شتروص یور مهاگن یا هظحل دیدنخ دنلب یادص اب

زا میوزاب ندیشک اب شمیدزد عیرس تفگ مهاگن ی هرابرد لبق هقیقد دنچ

متفگ هدش جراخ قاتا
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هلبود شمیرج ... نیتفرگ وشقیقد هس زا رتشیب متشاد تقو ... هقیقد -هد

هدامآ هنورصع ... هگید هقیقد تسیب ! هقیقد تسیب هشیم سپ ... هشیم

تسا

دز گنچ ار میوزاب

؟ یدرک باسح رت رونوا مه هلبوس زا تسین هلبود هکنیا ! یدر مانـــ هچ -وت

ربخالف هک دروآ یمن دوخ یور وهب دیمهفیم ار میادص شزرل اال متحا

نارگن و زیت شهاگن مشاب تحار تساوخ یم هک شداش و یخلا یب یادص

یمن شقارب ی هریخ هاگن یلو مشاب تحار متساوخ یم دوب متروص یور

تشاذگ

... ممهفیمن نیدرک رکف .. نینکن یگنرز .. نیتساوخ یم ... تسه هک هنیمه -

! شور ... مدیشک مه مندرک ضرف یرخ همیرج

تفگ یدج میاهبل هب هریخ درک گنت مشچ

هنورصع هگید هقیقد تسیب تندرک باسح نیا اب هتلا حب یاو -خآ..خآ..

! مشاب هتشادن

متفگ ییورپ اب
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! تعاس مین نومه هشیم دینکن لو وموزاب -

ندش ریزارس اب هتفر نوریب تعرس هب هک دیشک بقع تسد یوحم دنخبل اب

مدش هناخزپشآ دراو اه هلپ زا

زا ریغ هب هک یزیچ نیرت تحار متشاد غارس مدوخ زا هک یتعرس مامت اب

مدرک هدامآ ار دیسریم منهذ وهب دروخ یمن تفگ وا هک یرینپ و نان

شتمس هب هکنآ نودب دش هناخزپشآ دراو هک مدوب میاهتسد نتسش ردحلا

متفگ مخرچب

! دییامرفب تسا هدامآ -

مدرک سح مرس تشپ ار شروضح یامرگ یلدنص یادص ندینش یاجب

متفگ یرایتخا یب یاو مدیسرت دش هقلح ممکش رود هک شیاهتسد

! اضرر ـ...ــ یما ... یاااو -

تفگ مخر مین هب هریخ هدروآ ولج ما هناش ارزا شرس

؟هن یسوب ؟هن یدیمن مهب یچیه شلبق یخلاـــی! هنورصع ــم؟ ناج -

ــی؟ چیه ؟ یلغب
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یزرل اب دیبوکیم هک دوب لبط مبلق نورد دمآ دنب مسفن مرش زا یا هظحل

متفگ شندرک رود یارب راکشآ

ــ...ــمد یمن یچ.. یهـ.. -

ید؟ نـــ ینوتیم چـــی؟ مریگب روز -هب

فرط ود شیاهتسد زاب مدناخرچ ششوغآ رد شا هلمج ندرک مضه زا لبق

رد هک یقایتشا دیمهف یمن دوب میاهمشچ هب هریخ شهاگن تسشن متروص

دنکیم ما هناوید تسا هتفهن اهمشچ نآ

هک! هبسچ یمن مهب روز ایب...هب هار ماهاب مکی -

دوب نآ رد نتساوخ سح طقف رابنیا راگنا هک یمرن و مارآ تاکرح دوجو اب

وا ارچ مدرک زاب مشچ دیشک بقع هک رس دیزرل مدوجو مامت شصرح هن

منزیم سفن سفن نم یتقو دوب تحار

؟ هدب هگید زیچ هی !وت متفرگ مدوخ -حاالهک

دوب هدز گنچ ار شسابل رایتخا یب میاهتسد

-چــی؟

نوخب ونوا ید؟ ــ نوخیم یزیچی یدوب هداسیاو اجنیا هک حبص ــو! تادص -

ید! ــ نوخ یم حبص هک یروجنومه مارب
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ردحلا دزیم فرح ناساس دشواب قاتا دراو یتقو حبص هک یرعش دای هب

مداتفا مدناوخ هناحبص فورظ نتسش

ومالان... زا یفورعم رعش دناوخ یم مردام یارب مردپ هشیمه هک یرعش

میتشاذگ ناشرس هبرس شرطاخب ردقچ 》

هتفرگ ار ناشچم هدش هناخ دراو ادصیب ضرغ نودب رحس و نم هک یزور

میدوب

ششوغآ هب هدرک دس ار ردام هار هک ردحیلا هناخزپشآ یدورو اررد ردپ

میدید دناوخ یم رعش و دیدنخیم هدیشک

رپ یاه هاگن زا زیرگ و ردام تینابصع زا رارف یارب یا هلیسو دش زور نآ زا

و ردپ هب هدرک فیرعت ناساس و ناماس یارب هداوناخ عمج !رد ردپ مخا

داهنشیپ دنداد نامناشن ار شا هدافتسا هار هک دندوب اهنآ میدیدنخ نامردام

درک شدییات نادنخ ناساس و دوب ناماس

یارب هدناوخ ار رعش نآ ترارش اب میدشیم راچد مادک ره مشخ هب هاگ ره

دسرب نامداد اتهب میدزیم ادص ار ناشقشع نامدوخ زا عافد

هب یتقو نامرارف هار نتسب یارب هدمآ گنت هب ردپ هک میدرک شرارکت ردقنآ

ناروتسر ی هناخزپشآ رد مامت زور کی ار ود ره هدیسر نامناردارب تمدخ

دوب هدرک ینوسراگ ناساس هدش فرظ ناماس ، هدرک ندرک راک هب روبجم

اب هدرک ناراب هسوب ناممشچ ولج شضارتعا هب هجوت یب ار ردام دعب بش

شیارب مینادب و میرادرب تسد ات دناوخ ار رعش نآ هرابود دنلب ییادص
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ناشراک رطاخب ناماس و ناساس مینک شرارکت رگا یلو تسین مهم نامندید

! دیشک دنهاوخ ار شروج

ام هب ندنامهف ی هناهب هب ناساس یهارمه اب ناماس هک مراد دای هب بوخ

و نیلوا یارب دنتخیرگ یم نامردپ زا هک ردحیلا دنلب یادص اب رگید رابکی

دندناوخ ار رعش نآ مه اهنآ راب نیرخآ

۴۵۲_ تراپ _ همادا #

دوب هتفگ هک دوب ناماس

دینوخب هگید رابی هگا تسا هتسکش ندرگ نم ندرگ شروج ـــن!؟ یدیمهف -

ـــ...... گمه یب

دندناوخ یم ردام هب ور ادص کی هدش دنلب مه ناساس یادص

یاج ملد نیا دراد وت غاد / دوش یمن رس هب وت یب دوش رس هب ناگمه یب

هب برط شوگ وت/ تسپ خرچ هخرچ وت تسم لقع و هدید / دوش یمن رگد

شون لدزوت دنک یم شوج زوت ناج / دوش یمن رس هب وت یب وت تسد
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《 دوش یمن رس هب وت یب دنکیم شورخ لقع دنک/ یم

؟ ینوخ یمن ـــی؟ یاجک -

منت هدش ادج شسابل زا متسد متفرگ ما هداوناخ یروآدای زا هک یشمارآ زا

دش مارآ

ندوب مرش زا درک راکش مبوخ تارطاخ یروآدای ارزا مبل یور دنخبل ی هیاس

تسا زارب یتح دیاش و هدینش ار رعش نآ امتح متسنادیم نوچ ششوغآ رد

مدیسرپ تسیچ شتساوخ رد لیلد متسنادیمن و

ــن؟ یدینشن -

داد ناکت رس

یم حبص هک یروط نومه مونشب وت یادص اب ماوخ یم یلو . مدینش -

نو! خبـــ یدنوخ

توک #ســـد_ســــ

۴۵۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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هک مردپ ندروآ دای هب زا مساسحا مامت اب مدرک رکف محبص نحل و ادص هب

ار تیب دنچ نآ دوب هدرپس ناساس ارهب متیلوئسم مامت و دوبن اهزور نیا رد

نم هب هریخ رتناک تشپ و هدش مامت شنفلت منادب هکنآ نودب مدوب هدناوخ

دهدیم شوگ

ـ... یگیم یتقو ارچ!؟ -

وت یادص اب داوخ یم ملد هک متفگ ! هگید نوخب ! یسیسخ ردقچ اباب -یا

مو! ـــ نشب

و مناوخب مناوتب دوب لا حم ششوغآ رد حلا نیا رد مدش ریز هب رس بذعم

تخادنا یم هابتشا هب مه ار وا هتبلا هک دریگن مسفن

؟ ینوخ یمن -

متخادنا رسباال

ـــا! منکیم تمیرج -
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مدرک توکس

ید!؟ ــ نوخ یم یک یارب یگب دیاب سپ . هشاب -

دوب شهابتشا تشادرب رطاخ هب مندناوخ هب شرارصا دوب تسرد مسدح

متفگ عیرس شندنامن رظتنم یارب هدز دنخبل

!... مردپ یارب -

مشاب هتفرگن ار شلا اتح مدش حیضوت ناماد هب تسد درک مهاگن هتفر او

هب دیدنخ یم تدم مامت مدرک وگزاب شارب ار ما هدش یروآدای تارطاخ

بقاوع هب هجوت یب مک نس نآ رد هک یرحس و نم !هب مردپ و ناردارب

میدوب هدرک شوگ ناشفرح هب نامراک

تفگ درک یم عمج ار شا هدنخ یتخس هب هک ردحیلا

وت دایم شهب نتشاد هشیش هدرخ مکی ! یچیه رحس ترهاوخ نوا -حاال

! یندش گنر هب گنر و توکس ناطلس نم یارب هک مرازب ملد یاجک ور

وتاباب نامام تسوپ رعش ابهی طقف یگلا س هدزیس هدزاود وت تقونوا

تسد ممرحم هب نم نرازیمن هکاالن ییاتود نوا فرح هب منوا ید! نکــ

؟ منزب

متفگ یناهگان دوب هتفرگ شیپ رد هک یریسم یاهتنا هب ندیسرن یارب

ــه! نورصع -
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دیخرچ زیم تمس هب هدیدنخ دنلب

ـتـ...... ساوخ یم مدیمهفن ال صا یا هنادنمشوه ندرک ضوع فرح بجع -

تفر او شا هنارصع باقشب و زیم ندید اب

ــز؟ پبآ منوا ! غرم مخت چـیــه؟! نیا -

ود هک یباقشب هب یهاگن هتشاد مهگن ششوغآ رد زونه هکنیا زا ساوح یب

و هدش هدیرب یاه نان و روش رایخ اب هدیرب ارالهیالهی زپبآ غرم مخت ددع

متفگ دوب هدرک شنییزت ناحیر یمک

ــه؟ گم هشچ ! هرآ -

! یدر مانــــ یلیخ -

! هشابن رینپ نون نیتفگ طقف -هع...چـــار؟

مدرشف شا هنیس هب هدرک گنت مشچ

دیاب منوا هام دنچ زا دعب ؟! مروخیمن زپبآ غرم مخت نم ینودیمن وت ینعی -

! متفگ یم

یارب هام هس نآ ؟رد مدوب هدرک شومارف ارچ ! مدیزگ شفرح ارزا مبل

! درک یم یروآ دای ار نآ هک رابکی زور دنچ ره هناحبص
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!االن... دیشخبب .. دوبن مساوح ال صا .. دوبن یدمع -

یم هچنآ هب هرخ باال تفگیم هک ییادص و شیاهتسد یناهگان راشف اب

دیرب ار مفرح مدیسر متساوخ

نــه؟ مرادن هنورصع -

ـ.... خیمن امش مدرک هدامآ هک... نم بخ... -

نـــه؟ مرادن هد؟ بـــ باوج -

متفگ رارف یارب ورپ

هک! هزیم یور نینیب یمن -

تفگ رورش و راو چپ هدرک گنت مشچ

؟ مریگب مدوخ ای یدیم تدوخ -

دیاب درک روم روم ار متسوپ هدنازرل ار منت هدارا یب شفرح زا متشادرب

متسناوت یمن یلو دوش بوخ اتحملا مدیشکیم قیمع سفن

یعس و دونشب هناقشاع رعش نآ اب تساوخ یم هک ییادص اب هنامولظم

متفگ مهد هولج هانگ یب مدرکیم
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! منکیم هدامآ ... هگید زیچ دوز..هی -

دیدنخ سخت

ـور! مین ً؟ ثمـــال یچ -

ـــه؟ بوخ ! نیاوخب یچ الره صا بخ... -هن

زاب شیاهمشچ دش نایامن شیاهنادند هتفرگ دوخ هب ییابیز ینحنم شیاهبل

دوب هداتفا قرب هب

؟؟ ماو خبـــــ یچ -ره

مدیدنخ شندوب ومکش زا

ـن! یاوخب یچ -ره

لو؟ -قـــــ

درکیم ترپ بوخ ار مساوح ندز فرح

؟! وشداوم همه دیراد ال صا منیبب دیگب ؟ نیاوخیم یچ ...حاال لوق -

-تــــو!

دوب رسم هچ شا هناخ رد مندرکن راک هب شدیکات ربخالف مدیدنخ هرابود

! هنار ـــ صع یارب

! هگید منکیم تسرد نم هشاب -
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دیدنخ دنلب یادص وااب رابنیا

نــه! یگیم تسه متدوخ ریصقت ههاجنپ هاجنپ مگیم دعب -

مرس فرط ود شیاهتسد هک دوب شیانشآ فرح ی هیزجت ردحلا منهذ

تسشن

گ! نرزــــ یدیمهفن یگب نزن روز دقنا ولج -ایب

مداد شله هتشاذگ شا هنیس هب تسد شفرح کرد زا هتفگ ینیه

قعـــب! ورب -

ینزیم هک یداد لوق هدیسر هقیقد !هب یتحار نیمه ؟هب شاب ونیا ـی! کز -

؟ شر یزــ

متفگ لوه

ـدا.... مآ نیاوخم یچ ره متفگ طقف نم -

شنایاپ هکاب درک داجیا شتکرح زا یرگید یادص هدرک هفخ ار میادص

یقیمع ساسحا نیا اتزا مدیشک یم قیمع سفن طقف هدیدزد هاگن نیگمرش

شا یگدنز هک ردحیلا دنک شلقتنم نم اتهب درک یم ار شا یعس مامت هک

... مزیرن کشا ما هدرک وور ریز ار
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هک ردحیلا ما هدش خرس تروص هب هریخ درکیمن ار نم لد حلا رکف ارچ

تفگ دوب هتشاد هگن ار مرس زونه

هب ونهد و وبل اهمشچ نوا مگب ردقچ ! بوخ رتخد وراک نیا نکن بخ -

! تغارس مایب یاوخ یم تدوخ نیبب ـــم... شیم هنشگ زادنن راک

متفگ هداد ناکت ار مرس سمتلم

کــن.. ملو .. افطل -

دیشک باال یمک ار مرس شیاهتسد اب

نک! ماگن -

دوب هدیشکرپ شترارش شمدیمهف یمن هک تشاد یزیچ یانمت شیاهمشچ

تفگ مارآ یتقو درکیم مهاگن هریخ

ــه؟ شاب نم! اب مه شدعب هک یطرش نم!هب اب مماش و هنورصع -

۴۵۳_ تراپ _ همادا #

و مرن لا حشوخ هک مداد ناکت ار مرس رارف یارب طقف مدیمهفن ار شروظنم

تفر لا چخی تمس هب هدیسوب ار ما هنوگ عیرس
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تعاس دنچ اما مهد ماجنا یراک شا هناخ رد دهاوخ یمن طقف مدرک رکف

هک شفرح باوج رد یتقو مدیمهف ار شروظنم ماش فرص زا دعب ، دعب

تفگ

! مایم االن منم باوخب ورب -وت

هب هک دوب صخشم اراکشآ دیمهف ار مندنام تام مدرک شهاگن هریخ طقف

اما مورب قاتا هب طقف و دهدن ندز فرح ی هزاجا ات دروآ یمن دوخ یور

مدیسرپ لدود درک زاب ار منابز ما ینارگن

؟ مباوخب اجک نم نم.. -

توک #ســـد_ســــ

۴۵۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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درک مهاگن رکفتم هدز رمک هب تسد

ــی؟ نود یمن -

متفگ دیدرت اب

ـــد؟ یباوخ یم اجک نوتدوخ بخ.. ... مباوخب امش قاتا هگا -

! مباوخ یم اجنومه ؟ مدیباوخ یم اجک یوت هنوخ -

هچ دنادن ات شمدروخ دنیبن ار مدنخبل هکنیا یارب اما درک هدوسآ ار ملا یخ

ــه! تشذگ مرس رد

مدیسرپ شراک ندرک مک یارب هداتسیا یهار هنایم متفر قاتا تمس هب

؟ مرادرب کشت اجک -زا

دش رمک هب تسد هدرک مخا مه زاب

مایم مدوخ ورب -

تکرح نیلوا اب دمآ یتقو متسشن شرظتنم تخت ی هبل هدش قاتا دراو

درک مریگلفاغ شا یدعب تکرح هدش بلج مهجوت شبیجع
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ارزا شترشیت دمک رد ِندرک زاب زا لبق داتسیا دمک یوربور هدرک لفق ردار

داتسیا نم هب تشپ هدیشک نوریب رس

یشپت هب مبلق دشو خیلا ملد هدیزرل میاه هناش متفرگ هاگن عیرس درب متام

داتفا دنت

یتقو ! هناریگلفاغ روطنیا هن راب،اما نیدنچ شمدوب هدید هنهرب بقالمه

! تسا یخلا یب ردقنا

ــی؟ باوخ یمن ارچ -

صخشم مندز فرح زا مندز سفن سفن یادص مدرک یعس مدرکن شهاگن

مشابن

! نیدادن ... کشت -

دنکیم در رس وزا دشوپ یم ار شسابل هک مدیمهف یم ردحیلا دیخرچ

تفگ هداتسیا میوربور

نم! اب کشت ... باوخب -وت

وربور ریوصت اما منک رکشت ات مدرک شهاگن شندیشوپ سابل زا هدوسآ

.. شمدیدزد دنت هدرک جیگ ار مهاگن
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!نآ هدیشوپ یباکر شا یگشیمه داشگ و دنلب نیتسآ یاهترشیت یاجب ارچ

؟! میتسه یوا هناخ رد تسا نیا رطاخب طقف شا یتحار ؟ یگنت نیا هب مه

اترد متفر بقع تخت یور هدنادرگرب ور عیرس دش خیلا یا هظحل ما هنیس

رود شدید وزا مباوخب دزادنا یم کشت اال متحا هک یتمس زا هطقن نیرترود

تفگ نادنخ هک مشاب

! یتفین زاب باوخب طسو -

عمج دوخ رد هدیشک مرس یور ارات هفحلم عیرس هدیباوخ تخت ی هنایم

دنام باوج یب متفگ هک یمارآ ریخب بش مدش

اررد شندرک تکرح هک ییوا روضح زا مساوح ات مدرک تالش هدرشف کلپ

هدماین ملا بند هب ناساس هک مدوب کالهف حبص زا منک ترپ مدرکیم سح قاتا

چــار؟! مناد یمن هک ردحیلا مه نآ منامب دیاب تفگ

تسا هتفرگ بارطضا ار ما یگف کال یاج حاال اما

؟یب مرادن دامتعا وا ؟هب مسانش یمن ار وا رگم ؟ منارگن یزیچ هچ زا

یمن هک دوبن نئمطم رگا ناساس منک هابتشا زاب نم مریگ اما تسیفاصنا

تسین یفاک مشمارآ یارب متسه اجک دنادیم مردارب هک نیمه ــم؟ نامب تفگ

؟!
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دشیم نیگنس میاهکلپ هدینت مهرد هظحل ره مراکفا

هک دوب نیگنس باوخ یجیگ زا مرس مدرکن یهجوت اما دش هدیشک هفحلم

دش نییاپ باالو مرس هتسشن منت هب ییامرگ

و ولهپ مزیخرب متساوخ ات متسه اجک مدیمهف قاتا ندید اب مدرک زاب مشچ

مدینش مشوگ رانک ار اضرریما یادص هدش نیگنس یتسد راشف زا ممکش

نمـــم! ... باو -خبــ

زا هک ییامرگ نآ اتزا مدزیم واپ تسد هتفر ولج دیرپ مرس الزا ماک باوخ

موش رود هدیبسچ نم هب تشپ

تفگ نارگن هدرک مکحم ار شتسد یاج

! باو خبــ تحار ـــما ضرریما ... شاب مورآ منم... اراس؟ هد شـــ یچ -

دنکیم یروآ دای ار یزیچ هچ مدیمهفیم تفگ رایسب دیکات اراب اضرریما

یبیسآ نم هب وا تمس زا ما هتشذگ نتسناد هکنیا مسرتن شرانک هکنیا

یتقو متسناوت یمن ... مشاب مارآ متسناوت یمن طیارش نیا رد !اما دنزیمن

! مدوب ششوغآ رد هدیبسچ نم هب تشپ الزا ماک

یادص اراب اوه قیمع رایتخا یب هدش گنت مسفن مدرکیم هکتالش یلا حرد
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مدناخرچ روز هب هدرک شا کالهف مرارف مدیعلب یدنلب ع یهــــ

یر؟ ـــ یگیمن مورآ ارچ ـــه؟ یچ تلکشم -

یسفن مدیشک تلا جخ مبارطضا و سرت رطاخب شا هتفرگ تروص ندید زا

متشادن ندز فرح تسرد یارب

یچ..! یهـ... -

یر؟ بـــ تسه یروجره یاوخ یم مدیباوخ ترانک نم ات یچیه رطاخب -

متفگ مارآ مبارطضا دوجو اب هدیشک نییاپ ار مرس

.. دیشخب -بــ...

یضوع کی ار وا دادیم ناشن ما هدارا یب هک مراتفر زا هک تشاد قح

! دوش وکالهف یبصع منیبیم

؟! روطچ نم اما

شرانک ار بش و مورن ات تفگ مردارب هب هچ منادیمن یتقو ــم؟ تشادن قح

رد یلو دراذگ یم شدوخ یارب ار کشت و مباوخب تفگ یتقو ــم؟ نامب

! دبسچ یم نم هب ما یگدولآ باوخ و یکیرات

هب هدیچیپ مرمک و هناش رود شیاهتسد دش رتمارآ مفیعض یادص دوجو اب

تفگ تمی ابمال مدنابسچ شدوخ
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ینزب فرح دیاب اهاجنیا اراس؟ ینک تلمع تلوق هب یاوخیم یک هگید -

بیغ ملع ! یتیذا ندیباوخ یروطنوا اب ممهفب دیاب اجک ـه!زا گید

ـــم! خرچب ماوخ یم وگب بخ یراد نوبز هک !وت مرادن هک

هدرک هدافتسا ما هملک کی نامه دزاتزا یمهفن ارهب دوخ ؟ای دیمهفن اعقاو

!؟ تسا نما میارب هشیمه لثم شرانک دنامهفب و مورب دهدن هزاجا

مدیسرپ ددرم و مارآ

ــ... یزادن یمن کشت -

دیزرل شا هنیس

۴۵۴_ تراپ _ همادا #

ادج ارچ یگرزب نیا هب تخت ! متسین سیسخ وت لثم نم ری... -خنـــــ

... منوا میباوخب
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وب قیمع ار مندرگ و هدنام زاب یاهوم الهبالی ییاج هدرک مخ رس ناهگان

مدنازرل هدیشک

ــم! باوخب و منک تلغب هدیم یفیک هچ مدیمهف مایپ فطل هب -حاالهک

ید! نــ مباذع و ینک عطق وتربیو نیا هگا ! هتب ـــــــــ لا

ردحلا هک ییاج اهنت شا هنیس اررد متروص هدیشک نییاپ رس مرش اب

دیدنخ ادص ویب مارآ مدرک ناهنپ متشاد رضاح

و ندرگ رد رس دیدیم ار ممرش و بارطضا تدش هک حملا هب انتعا یب

درک یروآ دای ار شحبص یاهفرح هدرب ورف میاهوم

اب رازب طقف ... منکیمن تتیذا ـه! تفیب یقافتا تسین رارق .. شاب طقف -

! هشاب بوخ حملا تنتشاد

**********

توک #ســـد_ســــ

۴۵۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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تسین بوخ شلا ح مدیمهفیم حبص زا درک یم یگدننار شمارآ و توکس رد

دوشیم رتدب میوش یم کیدزن ناساس ی هناخ هب ردقچ ره

اما دنک شومارف هدرواین دوخ یور هب درک یعس زورید هکنیا اب تسا کالهف

هک نامه دش شلا ح هرابود تشاذگیم رارق ناساس اب یتقو حبص زورما

! تخاس نتفر تقو زورید شردپ

یاهزیرگ مامت هتشاذگن شرسپ یارب یرارف هار ناساس کمک هب رابنیا وا

دوب هدرک هدافتساؤس شدب وزاحلا هدرک ناربج اجکی ار شا سهلا نیدنچ

یمن یتح دراد زاین ناساس کمک هب ماهرپ رطاخ هب مه شدوخ وحاالهک

دنک خیلا شردارب رس ار شصرح شدوخ لوق هب تسناوت

ات مداد یم وا هب یهاگ رهزا هک یهاگن چم درک فقوت هک زمرق غارچ تشپ

تفرگ ار ممهفب ار شلا ح
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ــه؟ یچ -

؟ هبوخ نوتلا -ح

! مشیم مرتهب مرایب اج وماهرپ ...حلا مبوخ هرآ -

زا دعب هک یدنخبل اب دیدنخ مه وا متروص هب هریخ درک یثکم مدز دنخبل

تفگ دوب هتسشن شتروص یور تعاس دنچ

ید؟ ــ یدنخیم یچ هب حبص زورید ــی! تسار -

نادند ارهب منیریز بل دش هدنز میارب ریوصت نآ شا یناهگان لا وس زا

تسکش ار متمواقم مدید وا زا هک یا هنحص یروآدای اما مدنخن ات مدیشک

تسشن متسد یور شمرگ تسد مداتفا هدنخ هب هتشاذگ ناهد یور تسد

دیدنخ یم شیادص

ـی؟ نک یم هفخ وتادص ارچ بخ دنخب تحار -

منزب فرح متسناوت یم رت تحار دوب رتمک زورید زا هدنخما تدش

ماوخ یم ترذعم ... دیشخبب -

-چـــار؟

مدیدنخ امش... ندش لوه -هب...
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-چـــی؟

زا دعب مدیشکیم تلا جخ متفرگ هنیس یولج ندرک ربص یانعم ارهب مناتسد

دشکب بقع تساوخ یمن و تسنادیم قیقد حاال هک زور ود نیا یاهقافتا

ما هدیدنخ وا هب هک میوگب مهاوخ یم یلو مشاب شرانک یتح

دنزیمن یفرح هدش مارآ ناهگان نیگمشخ یبصع مدآ نآ ارچ مناد یمن

مداد ناکت ار میاهتسد

... نوتتروص .. دوبن مدوخ تسد ادخ ...هب دیشخبب ... دیشخبب -

هک هدش گنت نامشچ و هتفر نادند ریز بل ،اب مداتفا هدنخ هب هرابود

درکیم مهاگن دنخن یمدنک یعس تفگیم

... نوتمدوب هدیدن ... یروطنیا ..اتحاال نیدیسرت .. نیدرک لوه .. یروج -هی

ـــن! تفرگ وتچم ... یدزد نیح راگنا ... دیشخبب

مدیدنخ هتشاذگ متروص یور ار متسد ود ره رابنیا

دیشخبب ... ترذعم ... ترذعم -
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درک یلا یخ هدنخییب

در... یمانـــ هرتخد -

تخادنا هار ارهب نیشام دش زبس هک غارچ

شندز رد نوا اب وهی وملا وح سح همه دوب... هگید یاج هی مساوح همه -

یب یدنخیم نم هب وت دعب مدیسرت هک مدوبن ایند نیا الوت صا ... دنورپ

بنـدو! نم لثم حتلا هک منک ناربج تارب دب ییاج هی هتقح ــت!؟ فرعم

دنب هدنخما هک درک شنایب هناقداص نانچنآ دوب یمیمص و هناتسود شنحل

دش بلج شندز فرح نحل واو هب ما هجوت مامت دمآ

یگدنز رد زیچ همه زاساهلا دعب ات دراد هگن ار وا دهاوخب هتشاد قح شردپ

ددرگرب دوخ یاجرس شا

نآ رد اما تشاد شنایفارطا و هداوناخ اب شراتفر رد هک یتدیدج مامت اب

تسا بوخ وگروز یمک یوا اب اهنآ ی همه حلا هک مدوب هدید هام هس

ات ینک هلیپ شرانک دش یم نما،هک ، هدنز رس زبس، دوب توت گرب نآ لثم وا

ما یگدنز ی هتفشآ یاهزور نیا رد نم یارب ... شیاهمشچ ... یوش هناورپ
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دوب... دیشروخ یانشور

هدیشک زا هک یدایز ژ ارتم اب گرزب ی هقبط ۵ یوالیی نامتخاس کی یولج

تشادهگن دوب صخشم هچوک یاهتنا ات شاهراوید ندش

... طقف وش... هدایپ -

رد مه شدوخ مدناخرچ شتمس هب رس دنام هریگتسد یور متسد شفرح اب

دیسرپ دیدرت اب دوب هدنام حلا نامه

ـــا؟ مشاب هتشاد یلا مرن راتفر اجنیا تسین رارق نم ـــه؟ بوخ -حتلا

ـی!؟ سرتب ای ینک لوه ماوخیمن ! اراس تسه تساوح

مدیخرچ شتمس هب یلدنص هب هیکت اب هدرک اهر ردار

؟ نینئمطم ... نوتراک -زا

؟ مشابن ارچ رو؟ طچـــ -

ــه؟ شن شیروط ماهرپ ..اقآ ینعی مگیم بخ.. -

تفگ درک یم زاب ردار هکیلا ردح

... تسین یمهم زیچ مدیسرپ ناساس زا هشاب تحار تلا یخ نوا زا هشیمن -
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منک شراکیچ ماوخ یم هگم ممه شدعب ــمر! یگیم وشلا ح شرطاخب یلو

هقرج مرب رد شزا دیاب حاالحاالاه منکن خیلا هگا هک هصرح ولوچوک ؟هی

! تس ینـــ شرب و رود یسک یتقو منوا هریگب وشنماد مشیتآ منزن

وگ... ـــــ غورد

هک ار گنز متفر گنر زبس و گرزب یزلف برد تمس هب شمدق مه هدش هدایپ

رداب دهد باوج سک چیه هکنیا نودب هیناث دنچ زا دعب دروآرد ادص هب

شرس تشپ تشاذگ طایح لخاد یمدق هداد له ردار دش زاب یکیت یادص

هزاجا هدروآ بقع ار شتسد دوب هتفرگ ار مدید ولج شتشرد لکیه مدوب

مردارب ی هناخ اجنیا رگم دوش نئمطم تساوخ یم راگنا موش دراو دادن

ساـــت؟ ماهرپ روضح نارگن ؟ دوبن

توک #ســـد_ســــ

۴۵۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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تسا طایح رد یسک تفگ یم وا ندز فرح و دنت یاهمدق یادص

! منارماک -سالم.

! لخاد نییامرفب نیرایم فیرشت دندومرف رتکد یاقآ . نارماک یاقآ -سالم

درکزاب لماک ردار هتشاذگ مرمک تشپ ار شتسد دیخرچ

وت! -حاالایب

هکات دنلب ییامرخ یاهوم و طسوتم یدق اب سهلا دنچ ۴۰و ًادودح یدرم

رد یور تسد دمآ یم رد تمس هب مارآ یاه مدق اب دوب شیاه هناش یور

درک هراشا لخاد هب هتشاذگ

دییامرفب مناخ .. دییامرفب -

درک نامتیاده نامتخاس یدورو تمس وهب تسب ردار

ــد! یراد راک نوشتسود و نوشردارب اب نتفگ رتکد یاقآ -

... یسک طقف هلب -

رتکد یاقآ ,... تسین نومتخاس وت زورما یسک نارماک یاقآ دیشابن نارگن -

خ تاقوا رثکا اجنیا نداد هراجا نوشدوخ لثم ییاه کشزپ هب وتاقبط همه

... حبص فرط ًاصوصخم هتکاس و یلا
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تفگ ثکم اب

! هسریمن اجنوا هب ادص یرادیارس نامتخاس مریم منم -

دیایب شیپ اوعد تسا نکمم هک هتفگ وا هب ناساس هک تفگ یم شیاه  فرح

داتسیا رانک هدرک زاب ردار دشاب ادص رسو و

دوز دیریگب سامت یرادیارس اب نیتشاد یراک ! نوت هزاجا ...اب دییامرفب -

مایم

نونمم یلیخ -

اقآ تس  هفیظو منک یم شهاوخ -

مدنام میاج رد ددرم نم اما تفر اه هلپ تمس هب اضرریما تسب هک ردار

یا؟ ـــ یمن ارچ -

ـن؟ ینئمطم -

درک هارمه دوخ واب تفرگ ار متسد دنخبل اب هدمآ ولج

ربب! تذل شیامن زا طقف ...ایب سرتن -ایب

دتسیاب ات مدیشک ار متسد رشت اب

.. دینک شتیذا .. شنینوسرتب دیریگب وشلا ح دیریم دیراد ه!... -عـــــ
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ــن؟ یلا حشوخ

دش یدج داتسیا میوربور

منوتب ثمالمه ات منک خیلا شرس ومصرح ثمال هک مریم مراد ... متسین -هن

صا ...!!وت هنکیمن شدوخ یارب شدوخ هک یراک منک شکمک یلو شمشخبب

زونه هک ییاهداد زا مبلق ینودیم ؟... مراد حیلا هچ نماالن ینودیم ال

نور یبـــ دایم منیس زا هراد راشف وت مراذب وماهرپ شاهاب ماوخ یم و مدزن

؟

هتساوخ کمک نم زا هک دوب تسود کی لثم تسرد میارب حبص زورید زا وا

درکیم منارگن شندش کیدزن هب رارصا هکنیا اب دوب

متفرگ ار شرگید تسد

هگید رکف هی منودیم هچ ! هگید روج هی نینکب هگید راک هی نیایب سپ -

!؟ شارب دینکب

یرازن هنگنم اتالی وماهرپ ! شمسانشیم یلو همردارب متسنودیمن هتسرد -

هساو هشاب هتشادن نتفر رد هساو یخاروس نیرتکچوک هک یدح رد منوا

ینیبب ات میرب ...حاالایب مزادنیم شهار زورما نم یلو هنکیمن یراک شدوخ

! شمسانشیم ردقچ ینک رواب و

تفر روسناسآ تمس هب هعفد نیا
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!؟ رخآ هقبط هتفر شدوخ رتکد بانج ارچ ترظن -هب

ناساس زا زونه ینعی هیانک اب نحل نیا ای دنک ضوع ار فرح تساوخ یم

مدرک شکمک تروص ود ره رد تسینابصع

عالهق دروم شزرو ... هنوا رطاخ هب دیاش هراد تسود ور عافترا ناساس -

! هیراوس تیاک مه شا

ردحیلا نم هب ور یسنجدب دنخبل اب رخآ هقبط همکد ندز واب میدش دراو

تفگ درشفیم مرگ ار متسد هک

ـــن! یمه هب هیبش دقچ ... بجع -

مدش سنجدب مه نم

نـــه؟! ماهرپ و امش لثم -

ما یناشیپ هدناخرچ رس دش هقلح هناشما رود شتسد هدیدنخ مدیشک ولج

دز چپ هتشاد مهگن اجنامه دیسوب ار

ونهد و بل زاب مدروایم تدای یلمع هنرگو میتسین یبسانم یاج فیح -

! یتخادنا راک هب وتامشچ

دوب هدرک رییغت راب نارازه وا هب تبسن مسح زورید زا

سح ، متشاد ندنام ی هسوسو ، مورب متساوخیم ، مدشیم شنارگن ، میسرتیم
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! ممهف یمن هک هدرک رییغت شیاهمشچ رد یزیچ تسا نارگن مه وا مدرکیم

تسا هداتفین یقافتا چیه راگنا هدرواین نابز هب میاهفرح ی هرابرد یا هملک

رت! مارآ یتح رت، تحار هدش رت مرگ ندش رود یاجب

نما وا منادیم هکنیا اب دنک یم مشیوشت راچد شیاه یناهگان نیا زونه

یورشیپ هتخادنا راکب ار شا یدمع یاهتکرح زاب منکیم سح اما تسا

! دهاوخ یم یرتشیب

تفگ داتسیا ۵ هقبط رد روسناسآ هک یا هظحل

ـی؟ کُا ! شاب هتشاد وماوه و سرتن -

توک #ســـد_ســــ

۴۵۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دیشک یقیمع سفن دش زاب هک رد
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اج یا هظحل درکرپ ار ورهار مامت هک شدایرف یادص تشاذگ نوریب مدق

؟ تشاد ینداد له نینچ هب زاین ماهرپ اعقاو مدروخ

!! ماا هرپــــ -

داتفا رد ناج هب تشم اب هتفر ۵ هقبط دحاو برد تمس هب

! تفرعم یب نک ...زاب درمان نک هرپــماا...زاب ورد... نک -زاب

مور ورف مشقن رد وا لثم تسین یا هراچ حاالهک مدرک یعس

! ماهرپ هراچیب

دوش هدینش رت تحار فرط نآ اتزا مدرب ارباال میادص

! ننکیم …االنزاب مورآ … اضرریما -

و ناماس قلعتم هک دش یم هدینش رد فرط نآ زا مه یندز فرح یادص

دیبوک رد هب هرابود دنیوگ یم هچ دوبن صخشم اما دوب ماهرپ

ـــو!؟ سرت نک هرپـــما…زاب … نک -زاب

! ناماس نک لو -

ماهرپ هدش زاب رد دش هدینش رد فرط نآ زا هک دوب ماهرپ فیعض ییادص
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دوب اضرریما هب نداد باوج ردحلا نآ تشپ

! مدرک هلب..زاب هلب.. -

لبق دش شا هریخ یمخز گرگ دننام دوب هدنام اوه رد شتشم هک اضرریما

ود فک اب هدرک هلمح ماهرپ تمس هب دوش شهار دس دناوتب ناماس هکنآ زا

شله بقع هب هک روطنامه دیبسچ ار شا هقی هدز شا هنیس هب مکحم تسد

تسشن شناتسد یور ماهرپ یاهتسد دادیم

یمنداد تلهم ماهرپ دزوهب یم داد دنلب یادص اب مشخ اب

روطچ ؟ یدر مانــ دقنا ارچ ــی؟وت تسه یرونوج روج هچ هگید -وت

نم ! مدرک دامتعا وت هب نم ـــی؟هـــا؟ ضوع ینکب یراک نیچمه یتسنوت

وت هگم ! متسنودیم مردارب ور وت رخ نم ! متشاد تلوبق ور وت قمحا

ملوگ ـشهک ماوخ یمن یتسنودیمن هگم ؟ مراد حیلا هچ نم یتسنودیمن

دو! جوـــ یب لچه نیا وت یتخادنا ونم ؟وت یدز

یم شهاگن هدنمرش ییاهمشچاب هک ارردحیلا ماهرپ دندیسر هک راوید هب

دیبوک راوید هب درک

راختفا تیرتم دص نوبز هب هگم ید؟وت اللشـــ ارچ !؟ ماو تـــــ -اب
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در مانــــ هدب ومباوج ! یدز لوگ ونم شاهاب سلا تفه هک نومه ــی! نکیمن

؟

ردح ناماس داد یم تبسن وا هب دایرف اراب تفص نیا هک دوب راب نیمدنچ

تفگ دنک ناشیادج شمارآ اب تشاد یعس هک یلا

مینکیم شتسرد ! هدش یچ وگب نزب فرح نیشب ...ایب مورآ ... اضرریما -

ــه! شیم لح

داد یناکت ار ماهرپ

ویچ ینکـــم؟ شتسرد .. وگغورد بلقتم نیا !زا سرپب نیا ؟زا هدش یچ -

! درک تسرد هشیم هگم ور هدرک نیا هک یطلغ مینک تسرد

تفگ دوب هریخ شیاهمشچ هب هک ردحیلا فیعض ییادص اب ماهرپ

؟ مدرک راکیچ هگم... -

دش دنلب شدایرف یادص هرابود

یپـــما لیوحت ونم نـــه؟وت ینودیمن تدوخ ! مدر کــ راکیچ یگیم هزات -

هگن هنوخ نوا وت تاباب رطاخب ونم ؟وت یدز نــ لوگ ونم ؟وت یدادن

ــیهـــاا؟! تشادن
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و دنلب نیه هک دیبوک راوید هب مکحم هرابود هدیشک ولج ار ماهرپ تدش هب

رارق ناشنیب ات دیشک ولج ار دوخ یمک نارگن مه ناماس متفگ یرایتخا یب

دریگ

تفگ یصرح اضرریما

ارچ یمـید؟ مبیرف یراد هیرمع یتفگن ارچ ــه؟ تاباب مایپ یتفگن ارچ -

ـ شاب تسپ ردقنا یتسنوت روطچ ــی؟ نک یم رخ ونم نوا هساو یراد یتفگن

تاباب ی هتساوخ تفده هک ردحیلا ردارب یگب نم هب یتسنوتیم روطچ ی؟

بــدو؟

دش رتاسر وا تشادرب زا نارگن ماهرپ یادص

یمن ینومب اجنوا متشاذیم هک دوب هگا ... دوبن نیا ادخب .. دوبن نیا مفده -

! نوریب تمدیشک

دز یدنلب دنخزوپ اضرریما

هگید دیسر شفده هب مایپ و میتخورف هک نیا زا دعب ید! ــ یشک تمحز -

؟! تشاد یا هدیاف هچ

رت تحار هک دوب هدرک دایز ار شتراسج اضرریما یادص ندمآ نییاپ راگنا

دزیم فرح

ــه سرب شفده هب داوخب هک هنیبب ور وت درک تقو الً صا ؟؟ فده مودک -
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؟

شخآ یادص هتفر باال تمس هب شرس هک درشف نانچ ار ماهرپ هقی صرح زا

دمآ رد

؟ یدرک مفخ ــ...ر... یما -یآ..

هبمـــن!؟ دوب هدیبسچ منوخ وت شیپ زور ود ینودیمن هک وگن -

دوب هدش هتفرگ اضرریما تسد راشف زا ماهرپ یادص

نامام هزات .. داتسرف ور اباب .. ناساس .. تسین نم ریصقت .. هگید هک نوا -

ـو... شهار

هنیس هب مکحم و تشادرب ار شتسد کی هک ردحیلا اضرریما دایرف یادص

درک شتکاس دیبوک ماهرپ

ــی! ضوع راین ومردام مسا -

ار اضرریما هدیشک ولج ار شدوخ روز هب تفگ هک یدنلب ابعـهی ناماس

دز بقع

ورب ... هتناما نم تسد نیا ..عــــه.. مگیمن یچیه یه ــم! نیبب نک لو -

وش هقی ... ینزب تسد شهب مراذن هک نم هب شدرپس ناساس ــرا... نک
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ات رانکورب هک! ینک دنلب شور تسد مرازیمن هگید متفگن یچیه یدیبسچ

؟! مدز نــ ترا نکــ

داد همادا ماهرپ هب ور

ود یدز فرح یرمع اللـی! نگیمن ینزن فرح شــــو! تکاس مه -وت

ببــدن! هقیقد

ماهرپ هک دنک کمک دنزب ار ماهرپ اضرریما دهدن هزاجا ثمال ناماس دوب رارق

دننک یهارمه هب روبجم ار وا دنناوتب ات دنامب هدنمرش دنزب فرح دناوتن

... تهب روطچ اجنیا مایم مراد نم تسنود یمن هک نوا ــنا؟! ساس -

اب میاه مشچ هب هریخ دیخرچ نم تمس هب هتشاذگ مامتان ار شفرح

تفچ مه هب صرح زا هک ییاه نادند زاالی شا هتسشن نوخ هب نامشچ

دیرغ دوب هدرک

ـی؟ تفگ شهب -وت

مداتفا نم نم هب مدوب هدیسرت اعقاو

ن! ـــــــ یه هک... هتفیب یقافتا .. ییوهی مدیسرت نم نم.. -
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توک #ســـد_ســــ

۴۵۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دز داد تفرگ تشپ ارزا شیوزاب ناماس دروآ شروی متمس هب

مسا هب هک میگن هتفگ هدرک یراک بوخ ال صا ! هتفگ هک هتفگ ـــه؟ تچ -

؟! ینک شصقان ینزب رتگرزب ردارب

ریگرد اضرریما اب هنرگو تسیزاب نیا هک دوب شساوح ناماس رکش ار ادخ

دوب هدش

یم دوب صخشم هک ینحل و رخسمت اب دیخرچ ماهرپ تمس هب اضرریما

تفگ دنک نادجو باذع راچد ار وا تساوخ

! نَاوت فرط مه همه شاب لا حشوخ -

اضرریما نارگن زونه وا متفر رت بقع ریز هب رس درک مهاگن مخا هکاب ماهرپ

دوب
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! تفیب هار ... میرب دیاب -

درک هراشا نوریب هب تسد اب ماهرپ هب ور شا هلمج نتفگ اب هدرک زاب ردار

تفگ یروتسد

! شاب دوز -

ــا؟ جک -

بجعتم نامشچ و ناماس لا وس باوج شا یشوگ گنز یادص ندش دنلب اب

دهدب تسناوتن ار ماهرپ

ار یشوگ هحفص درک ییا یبصع و یصرح ی هدنخ شا یشوگ هب هاگن اب

تفرگ ماهرپ هب ور

هرا...؟ فده مودک -هک

و کشخ هلبی دز رکیپسا یور هدرک لصو ار سامت دش درگ ماهرپ یاهمشچ

اال متحا هک دیسر شوگ هب طخ فرط نآ زا شردپ دایرف یادص تفگ یدرس

دراد یراک هچ دصق اضرریما هک دوب هدناسر ششوگ هب ناساس ً

ــا!؟ ضرریما ییاجک -
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تفگ لبق نحل نامه اب دناراخ ار شیوربا هشوگ هک ردحیلا دز دنخزوپ

ــم؟! گب تهب دیاب -

ـما؟ هرپ شیپ یتفر -

تبحص اضرریما هکاب یدنت نحل نآ اب شیادص ندینش زا ماهرپ یاهمشچ

دوب دمآ و تفر رد اضرریما تروص و یشوگ نیب شهاگن هدش زاب درک یم

! شا بنــ نئمطم متفگ -

ووت مریگب سامت دش رارق ... میتشاد یرارق هی ووت نم یلو .. هشاب .. هشاب -

! ناتسرامیب یایب ماوخ یم ...االن ییایب

رارق طقف نم هس...! بــ هداد مبیرف ترسپ راب ؟هی یدر کــ ضرف یچ ونم -

هلک واب رانک مراذیم ومیگدنز همه متفگن ، مایم هک مایب یتفرگ سامت دوب

تس ینــــ یرما ... نوتتمدخ مسریم بش ؟!ات یراد یعقوت نیچمه هک مایم

؟

؟ یدب همادا ویزاب هچب نیا یاوخیم یک ات اضرریما نک سب -

تفگ یسح چیه نودب و کشخ

! یدر ـک یم لوبق دوب رتهب ینک رواب یتقو -ات

هک ماهرپ هب ور دادن وا هب ندز فرح هزاجا رگید هدرک عطق ار سامت عیرس
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هب هدیبسچ ناماس رانک هتفراو و دوب هدرک شناریح شردپ یادص ندینش

تفگ صرح اب دوب هدرب شتام راوید

!؟ نارماک رتکد اینـــه فده مودک یدیمهف -

هنیس هب تسد ماهرپ هب تشپ تفرگ رارق ود ره نیب ناماس تفر هک ولج

تشاذگ اضرریما

! مورآ -

درکیم شرتدب تشاد هک یصرح و دوب هتشادرب شخ شیادص

یب یوت ... مدرک باسح مدآ ور وت مدرک دامتعا وت هب قمحا ِنم رخ... ِنم -

مدرک رکف ... یدرم مدرک رکف ... مداد هار نومیگدنز هنوخ وت ور وسرت دوجو

! منک یم تتسرد مدوخ یلو ــی! تشادن ! یدوبن ... یراد تفرعم یمدآ

یم همه زا هگید مدروخ رابی یدرک رکف ؟ یرب ورد ینزب مراذیم یدرک رکف

دقنا ؟ یدر ـک یخلا یچ تــو؟! مشدعب ــر، سای ـا، میس ، مایپ ؟!زا مرو خــــ

!؟ اشامت ینیشب ینوزوسب ما؟هک گالیب

درشف کلپ هتسب مشچ دشیم رت هتفرگ ماهرپ تروص تفگیم هک هملکیا ره

رطاخب طقف هک شراز حلا یارب ملد دوب هدش تشم شندب رانک شناتسد

تسناوت یمن اضرریما ربارب رد یراک هدرک ناهنپ نم لثم تسرد شسرت

تخوس دنکب
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درک هراشا نوریب هب هتفر بقع اضرریما

ـم! نک تردپ وتو فرص مرادن هفاضا تقو مراد هلجع شاب دوز -یاالاا!

تسا رفنتم وا زا مدرک رواب یا هظحل یارب هک دوب هدننک رجزنم نانچ شنحل

دایرف تفر یدورو رد فلا خم تمس هب هدش هدنک راوید زا یتخس هب ماهرپ

دز

ـــا؟! جک -

تفگ راو نهلا ییادص اب

مشوپب سابل مریم -

... مراد هلجع -

داد همادا یزیمآ رخسمت نحل اب هدرک هراشا شنت یاه سابل هب

ـت! مرب یمن هک ینومهم هبوخ انیمه -

هداتسیا هدنامرد هرهچیا هکاب ماهرپ ارهب اضرریما هاگن هار ناماس

دیسرپ یدج رتگرزب ردارب کی دننام درک دس دوب هدز شکشخ

یربــش؟ یاوخیم اجک -

داد ار شباوج رتدب یمک هتبلا و لبق نحل نامه اب اضرریما اما

؟ هرو مودک زا ینودیم وت خهلا هنوخ شمربب ماوخ یم -
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دز داد مخا دشاب یدجرت ناماس

مدیم وتباوج یروج هی منک تاعارم متسین نوا لثم هک نکن هرخسم و نم -

ــی!؟ نک ماگن ینوتن هگید ــی شب دوبان

دو! بنــــ نیا نم حلا هک هیچ تسنودیم تاعارم هگا نوا -

درک هراشا رد هب

داین باال شسفن هگید هک شمنزب دقنا مربب ــم! نهج شمربب ماوخ یم -

ـــه؟ یفرح هریگب ومولج هشابن مه یسک

ًاعقاو تفگ یم شا هدز نوریب یاهگر و خرس نامشچ ، دوبک تروص

دش در ناماس زا ریز هب رس ماهرپ تسینابصع

ـم یرب -

کی دننام هتفرگ ار شچم هجوت یب اضرریما دش هدینش روز هب شیادص

هدمآ شدوخ هب ناهگان ناماس تفر نوریب هک رد زا دیشک یم دوخ اب مهتم

دیود ناشرس تشپ

ــم! نیبب اسیاو -

تشاد یعس اضرریما مدرک هاگن هرهلد اراب ورهار هداتسیا رد یوربور

سکع چیه و دوب هدش هکوش شیاهفرح زا کسرتم کی دننام هک یماهرپ

هدادن هزاجا ناماس اما دربب روسناسآ لخاد ار یمنداد ناشن دوخ زا یلمعلا

دز داد



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هرپــما! وت ورب -

توک #ســـد_ســــ

۴۵۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یرصقم دنیوگب هکنیا مدرک یم کرد ار شسح درک یم شهاگن طقف ماهرپ

یشاب هدنمرش هکنیا ! یتشادن یا هراچ نوچ ؟ یتسین ینک تباث یناوتن و

یا؟ هدوبن رصقم یتقو هچ یارب ینادن اما

یا؟ هراکیچ طسو نیا ال صا هرب...وت اجک -

دز یا هرخسم دنخزوپ ناماس

هک ینوا مه مشب هگا هک مشب ریگرد تاهاب هک ینک ینابصع ینوت یمن ونم -

هگا یلو ما هراکچیه طسو نیا نم ــی! یوت هشیم نوغاد و هنکیم ررض
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مدن هزاجا هتساوخ منم ردارب هنم ردارب ی هنوخ االنوت هئوت ردارب ماهرپ

ــش! یربب تدوخ اب یطیارش چیه تحت

هب هتشاذگ هدش ساوح یب ماهرپ رمک تشپ تسد اضرریما هب هجوت یب

داد شله رد تمس

ـمن! یبب ورب -

هار ماگنه یتح دزرل یم شیاهتسد مدید یم دوب هدیرپ ماهرپ تروص گنر

دوب هدرک شبیرخت الً ماک اضرریما رخآ مجالت تشادن لداعت نتفر

ماهرپ رس تشپ دهدن همادا رتشیب ات دشاب هدیمهف مه شدوخ مدوب راودیما

تفگ ناماس هب دنلب یادص دشاب دراو ناماس و

ــمر! یگب وشزاجا نومچب لا بند مدموا وگب تشاداد نزب گنز -هی

رد تمس هب هتشگرب شفرح ندینش اب تفر یم سنلا تمس هب هک ماهرپ

دوب سح ویب فیعض شیادص داتسیا شیوربور تفر

! میرب ایب نکن تیذا ور انوا نم رس ... مرادن زاین یسک هزاجا هب نم -

ــت! منوشب مدوخ مدزن ات نیشب -ایب
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ماهرپ دش ثعاب دش دنلب ماهرپ یوزاب ندیشک اب هارمه هک ناماس داد یادص

داد شله بقع هب هدیبوک ناماس هنیس هب مکحم دورب رد هروک زا مه

یا؟ هراکیچ وت هگید هگیم تسار .. منیبب نک لو -

یم شمامت دیاب منک لمحت متسناوتن مدید هک ار ناماس ی هدنام تام هاگن

مه ات دوب هداد یزاب نیا هب نت نم تساوخرد رطاخ هب مردارب دندرک

ماهرپ ومه دنک خیلا ماهرپ هب ندز همدص نودب ار شصرح اضرریما

مناد یمن و دنهاوخ یم ناساس واو هک دوش یراک هب روبجم هتشگرب

دننک راتفر روطنیا مردارب هکاب دوبن اور !؟ تس یچــ

ارهب ناماس تسد متفر ولج هتفرگ راک هب شروضح ارزا متراسج مامت

دوب هدرک مدنمتردق مردارب روضح مدیشک رد تمس

نک هراپ هکیت ور هگیدمه رازب میا هراکیچ اجنیا ام میرب ــه!ایب گیم تسار -

ـن!؟

شمدیشک یم مدوخ اب مدرکن شیاهر اما درک مهاگن بجعتم ناماس

و بجعت اب میدش هک ورهار دراو دش هارمه نم اب اما دراد مهگن تسناوتیم

درک میادص لا وس هتبلا دص

؟! اراس -
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ـش مسانشیم دایمن هاتوک حاالحاالاه ینک شلو ور اضرریما ...ایب... سیه -

!

مرس تشپ ارزا ماهرپ زجع ورپ هنوگ سامتلا یادص مدیسر هک روسناسآ هب

مدینش

؟ اراس .. متشادن یروظنم .. دیشخبب اراس.. -

اررد میاه هناش ناماس تسد دوشن هتسب ات دوب هتفرگ ردار میدش دراو

میدوب هداتسیا شیوربور هتفرگرب

... هگید ؟...ایب هبوخ ! منزیم گنز ناساس هب مدوخ نم ...ایب دیرن یروجنیا -

! هرب یرو ــ جنیا راذن ناا؟ ماســـ مر... یمن هگن نوا الات صا

مدید یمن ار ورهار دوب هریخ شتروص هب هدز ادص ار ناماس سامتلا اب

یور هک اضرریما تسد دوب ورهار یلوط راوید رد روسناسآ نیباک یریگرارق

درک شهاوخ اضرریما هب ور ماهرپ تسشن رد

! هرب یرو ــ طنیا راذن -

تفگ یروتسد وا ماهرپ ربخالف
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ـــه؟ لح مریگیم سامت ناساس اب مدوخ نم رایب متیجبآ ! ناماس وت ورب -ایب

یور هدش تشم تسد اراب ناماس مروخب ناکت میاج زا تساوخ یمن ملد

دنامنرود مادک چیه مشچ زا هک دورن ات متشاد هگن شسابل ی هنیس

داد ار شباوج نحل نامه اب راچان هب مه ناماس

! شمرایب ات نینیشب وت دیرب دازیمدآ هچب لثم نوتتفج -

تشپ هدنمرش یهاگن اب مه ماهرپ تفر رانک رد یولج زا هتفگ یچن اضرریما

دش دیدپان نامدید هولجی زا شرس

دروآ میوزاب هب یراشف

مکی ای میرب دوز ترظن !؟هب هبوجعُا .. انیتسه یتادوجوم بجع انز امش -

ور؟هــمو؟! هگیدمه ندب یلا مشوگ ــمهی ینک ربص

ــم؟! ماهرپ نارگن نم میرب دوز -

ــم! یشاب تفگ یمن هرایب شرس بالیی تساوخیم هگا .. شا بنــ -

هک... هنکب یراک هی وهی هنوتن هسرتیم هگید نومه -

کــه!؟ هشیمن یزیچ هریگب وشلا ح مکی یکی حاال هخُم ور یلیخ نیا اباب -

ــه؟ یبوخ مدآ یلیخ ماهرپ نک رواب گنـــو! -

دوخ شرصقم ! هگید لچه وت هداتفا هک هبوخ یدایز هرخ... منودیم -
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! شلد نوا و هشتخبدب

ماهرپ متفر سنلا تمس هب ناماس رس تشپ متسب مارآ ردار میدش هک دراو

شرس هتشاذگ وناز یور جنرآ هک ردحیلا دوب هتسشن هرفن کت لبم یور

دوب شا یشوگ هب شهاگن دزو یم مدق کالهف اضرریما اما دوب نییاپ

لاــــه؟! غشِا دقنا ارچ -

دیدنخ لا یخیب ناماس

! هنز یمـــ ور اهر خم هراد االً متحا -

هد؟ یمـــ وشباوج هگم -

ی هریخ رازگساپس و قارب ینامشچ هکاب داد ارردحیلا مباوج ناماس

داد درک یم هراشا وا هب رس واب دوب ماهرپ

یراک هدن باوج هگا هک هدرک شدیدهت هدیشک تمحز اقآ یتقو زا هرآ -

ــهب سچب ناساس و راکرس هدرگرب هشب روبجم نارماک رتکد روز هب هنکیم

! شهب

رد هتسشن یلا حشوخ مدرک هاگن ماهرپ هب مرس ناکت و نادردق دنخبل اب

دش مخ یمک هتشاذگ هنیس یور تسد مدید ار مدرک هک یرکشت زا شمشچ
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توک #ســـد_ســــ

۴۶۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

نیا نداد همادا ناوت دیوگ یم ماهرپ هرهچ درادرب تسد اضرریما شاک

باذع سلااه نیا رد شا  یراک  ناهنپ زا یفاک ی هزادنا هب وا درادن ار ارجام

رطاخ هب شا یگدنز رد هک یشنت نآ زا حاالهک تسین شقح هتشاد نادجو

ت مامت ! دنزادنایب رگید یشنت اررد وا هدمآ نوریب هدش داجیا یراک ناهنپ نآ

همه و دهدن تسد ارزا اضرریما ات هدز ار شروز مامت تسا هدرک ار شش ال

شدوخ نایم نیا یلو ار! وا ردام و شردپ ًاصوصخم دراد هگن یضار ار

تسا هتخوس

ــی!؟ تشادرب بجع هچ -سالم.

دناخرچ شتمس ارهب نامرفن هس ره رس اضرریما دنلب یادص

!؟ یراد ــی من رب نم خرچ الی یتشاذگ بوچ ارچ وت یباسح درم -

...........-
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یدراگیداب نیا هب ایب متنوخ ! مزورما زا نیا مزورید زا نوا یدرکن راکیچ -

! میرب هک هرادرب ماهرپ رس زا تسد وگب اجنیا یتشاذگ هک

تفگ یرگید زیچ ناساس اما تشاذگ رکیپسا یور ار یشوگ عیرس

یمن شهگن اجنوا دیدهت و برض و روز هب هک هرب مراذب متساوخیم هگا نم -

ش؟ ـــ یسانشیمن ؟ هدنوم شدوخ یدرک رکف !؟ متشاد

دنلب ییادص و مشخ اب اما دز یرگید فرح مه اضرریما

! هونشیم ناماس یگب ... هرکیپسا -ور

! هنو میمــ اجنوا مگب نم یتقو ات ماهرپ ... هونشب داوخیم یکره -

تفگ یچن کالهف

هـا! همردارب ـا؟ هامش هنوتچ -

ناهد زا ردارب هملک ندینش زا ماهرپ نامشچ رد هتسشن قرب مدرک سح

درک ینارون ار شتروص مامت اضرریما

یارب مراد تدارا شهب مه یلیخ هک تردپ مدادن هزاجا نم اضرریما نیبب -

هقدص زا ییاجنوا هکاالن مه !وت هشب کیدزن منوخ هب یتح ماهرپ ندید

ماهرپ هب تتسد ینک یمن یقرف مارب نوا اب هنرگو تساراس روضح رس
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ـی!؟ نیب یمن هگید وراراس گنر هروخب

مدش ریگلفاغ ناساس یکُر زا

دز صرح اضرریما

ـی؟ نک یم مدیدهت یراد -

دوب لا یخیب اما ناساس دروخ یم صرحوا ردقچ ره

ره حاالهب تدم هی هکنیا باسح هب راذب ــم! نک یم رکشت مراد ًاقافتا -هن

یم ناربج تردارب نتشاد هگن اب مراد االن منم هدوب اراس هب تساوح یلیلد

! منک

تفگ دنخزوپ اب اضرریما

و نم زور و حلا هشنوبز رتم دص هرادن دراگیداب و تبقارم هب زاین ماهرپ -

یمـــدا! رب شزا ییاهراک هچ یمهفیم ینیبب مه

دز داد ناساس رابنیا

هشیمه ؟ هتشاد وتاوه هشیمه هک هنیا ریغ ؟ دایم رب شتسد زا یراک هچ -

مه تدم مامت هدرک یراک ناهنپ هگا هک هنیا ریغ !؟ هدوب تهب شساوح

بخـ شلا الزاح ؟صا یدر ـک راکیچ همردارب یگیم هک وت یلو ! هدرک یردارب
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ـــ..... ینودیم ؟ یراد ر

اضرریما هب هداتسیا درک تکاس ار ناساس ماهرپ نتفگ ناساس دایرف یادص

هاگن دوب هدز شکشخ سنلا طسو تسد هب یشوگ و دزیم سفن سفن هک

درکیم

دیدهت درک هاگن ماهرپ هب ینوخ ینامشچ و مخا اب یتقو شرادشخ یادص

دوب زیمآ

ـش؟ یاوخ یم سملا هگا نک شتکاس ونیا ناماس -

؟ هرک ـــ یپسا ور زونه -

تفگ یشوگ هب ور اضرریما

ــو؟! گب سپ هونشب یکره تسین مهم یتفگ هدب همادا -

امش مراذن متشاد شهگن اجنوا ــی! مهفب وت هک هنیا مهم ... تسین مهم -

همتسد ریز هکاالن شیرامیب هدنورپ هدوب شهب مساوح یلو شغارس نایب

ــز! یزع ردارب هدش روطق یدایز

دز داد هرابود ماهرپ

ــ..... ضرر ـ یما هگیم غورد نکن شتیذا ! ناا ــ ساس -

شــــو! تکاس مگیمن هگم -
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دنک درگ بقع دش ثعاب اضرریما دنلب یادص

طخ تشپ ناساس و یشوگ هب ور سمتلم اضرریما تفر بقع هک ماهرپ

تفگ

هبمـن؟ شیدیم -

فرح رد شندرک هاگن نآباال زا مه ناساس هک درک شهاوخ هناعضاخ نانچ

دمآ هاتوک ندز

هب یدب وت هک هنیا شتسرد منک رکف ! مدرک شعمج وت یارب اقافتا هرآ.. -

! تردام و نارماک رتکد

داد باوج دنت اضرریما

! ناتسرامیب مایم -االن

... طقف شیریگب یایب اجک و یک مدیم ربخ تهب اجنومه نومب تسین -المز

درک توکس یا هظحل

لـح مریگیم لیوحت زور دنچ یارب ومرهاوخ مدب لیوحت وتردارب نم طقف -

ه؟

یچ؟ ینعی ؟ یگیم یچ -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

وهار همه نوا تردام ــهو تدزمان امسر هکاالن تسه مساوح ... نیبب -

زور دنچ طقف ! یشابن شرب و رود زور دنچ ات ماوخ یم یلو ! هدموین یکلا

یبــما! راهان منک یم یعس اجنومه نینومب مرب دیاب ...االمن نیمه

راتفر زا هکنیا !اب درادن نتفر دصق اعقاو اضرریما ینعی ناساس یاهفرح

دوب صخشم ال ماک شزورید

ــر تهب دشاب رود و دورب دنادیمن تس؟ ینــ شح صال هب دمهف یمن چـار؟ اما

شیوربآ و شدوخ رکف هب ارچ ! هدمآ رانک مه مناردارب اب یتح راگنا ؟ تسا

؟ تسا هدش هکوش دیاش ؟ تسین

حلا هک نآ اب دوب رتدب همه زا وا حلا داتفا لبم یور ماهرپ سامت عطق اب

اما تشادن یفیرعت نادنچ تفگ ناساس هک مجالیت نیرخآ زا مه نم

شیاهوم ناج هب تسد اب هداد ناکت اپ بترم هک ار وا ینارگن و بارطضا

متشادن دوب هداتفا

تفگ یشهاوخ و طایتحا دشاب کیدزن اضرریما هب یمدق هتساوخرب

ید؟ ـب شوگ هشیم -

تفگ تفر یم شفلا خم تمس هب بقع بقع هک ردحیلا اضرریما

!؟ دنوزو ـس ونم شاهاب هشیم هک هدنوم اج یچ -

ـی؟ نیب یم یروطنیا ونم اعقاو ــا! ضرریما -
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دز یرادادص دنخزوپ لضرریما

ـم! نیب یمن وروت هگید ال صا نم -

توک #ســـد_ســــ

۴۶۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دز داد ماهرپ

ــی؟ نک یم یطلغ هچ اجنیا سپ -

اب هدز هیکت نآ هب درب بقع تسد هداتسیا دیسر رتناک هب اضرریما تشپ

تفگ ترفن
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ماوخ یم یلو... مرذگ یم یدرک سلا دنچ نیا وت هک ییاهراک همه -زا

ونم !...وت نیمه مشب مورآ ات منکب تاهاب ویدرک نم هکاب یراک نومه

مریم مدو یم شلیوحت وروت منم یتفر رد تدوخ و لچه وت یتخادنا

هکبلا یمهم شارب یلیخ راگنا ! فلخ دنزرف داوخیم وترطاخ یلیخ مدینش

؟! هنزیم بلا

تفگ هنازوسلد ماهرپ

! هنکیمن تلو وروت اباب ایهن مرب نم -

دز دنخزوپ هرابود

هنک... ملو وت رطاخ هب منک یم یراک !هی سرتن -

هتشاذگ ینیب کون یور تشگنا دنزب یفرح هرابود دناوتب ماهرپ هکنآ زا لبق

دیرغ مشخ اب یدج یلیخ

سک وت رطاخ هب ماوخیمن شابن ممشچ ولج هدموین ناساس ...ات سیه -

ـــه! سب مدش هراوآ نومه مدب تسد زا مه یا هگید

راشف اب اما دیوگب یزیچ تساوخ دیشک شتروص یور یتسد کالهف ماهرپ

نیرتکیدزن تمس هب هدروخ ار شفرح شندب رانک شا دش تشم ناتشگنا

رود هب تفر دوب هدش ادج یدورو زاسنلا هلپود هکاب ینلا ردس هک یقاتا

دش هدیشک متسد هک مدوب هتخود مشچ شندش
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ــا..! یب -

ناماس هب ندرک هاگن اب دیخرچ اضرریما متفر هناخزپشآ هب ناماس اب هارمه

تسشن شتروص یور یظیلغ مخا

دیسرپ رتناک تشپ هداتسیا یاضرریما هب یهاگن اب ناماس

؟! هدرک بجعت دقنا هک یتفگن شهب -

متفگ یلا وس

ــم؟ گب یچ -

ــه؟ تفگن تهب ناساس -

یچـــو؟ -

زا راگنا دش هریخ میاهمشچ هب درشف مرگ هتفرگ شناتسد اراب متسد ود ره

دوب ددرم شنتفگ

! هداد هزاجا شهب نامام -

تدش هب دنشاب هدرک لصو مندب هب قرب نامیاهتسد لا صتا زا هکنیا هب هیبش

درکن میاهر اما مدیشک بقع ار دوخ یناهگان و
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ــن! یشب ...ایب مورآ ... مورآ -

دراو مه وا تفگ یم اضرریما کیدزن یادص مدناشن یلدنص یور روز هب

تسا هدش هناخزپشآ

زور؟ ــد نچ منوا هراد راکیچ اراس اب ناساس -

نیشب مه -وت

دیشک بقع ار یلدنص مه اضرریما یارب

االهن! شنامز ! شدرب بــ داوخیم هک مدوب هتفگ تهب -

؟ اجک یتفگن یلو هربب داوخیم هتفگ طقف -وت

؟ ینودیم تدوخ مدرک یم رکف -

تفگ کالهف اضرریما

! مرادن یلا وس تسیب ی هلصوح -االن

!... نیهاش و دیعس زا تیاکش یارب یرتن -کال

زا هک یناتسد و هدرک خی یندب اب نم اما دندز یم فرح هتسشن مه یوربور

هب مدوب هدیرخ زیم هب قرع زا سیخ یتروص اب دوب هداتفا هزرل هب تشحو

دوب هناراکبلط اضرریما یادص دیوگ یم هچ مدینش یم یتخس
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ـن؟ارچ یدرکن وراک نیا رتدوز ارچ !؟ مسرپب متساوخ یم ونیمه ًاقافتا -

ــد؟ ینک شلو نیتسنوت روطچ اهامش ؟ نیدرک ربص ردقنا

تسشن زیم یور مکحم ناماس تسد

! مینک تیاکش شزا میتسنوت یمن طقف میدرکن شلو تقو چیه -

دز داد مه اضرریما

ـــه؟! شیم هگم اار؟! -چـــ

ــم؟! تفگن تهب میدز یم فرح ؟ یرک -

نوترهاوخ یوربآ نیِد هی رطاخ هب تاباب ـه!؟هک شروج هچ هگید نیا -

؟ تسا قاعالهن ! هریگب هدیدن

دیدنخ رخسمت اب ناماس

االن نید هی رطاخ هب مه اراس هک! ینیب یم ــه! یثرا یام هداوناخ -وت

ــه! یلا عبانج مرحم

تسشن مخا هب اضرریما تروص

! هراد قرف نیا -

رهبالیـــ..... دوب نکمم ؟... یقرف هچ -
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تفگ یرگید زیچ هدروخ ار شفرح

! تسا هگید زیچ هی ثحب اباباالن -یا

درک هراشا نم هب

! هنک تیاکش نوشزا رتدوز هچره دیاب -االن

توک #ســـد_ســــ

۴۶۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ناماس لوا هلمج زا هک ردحیلا زیم یور هدش هرگ یاه  تشم هکاب اضرریما

مدش رود اهنآ زا نازرل متساوخرب اج زا داد ناکت رس دروخیم صرح

ـم! ینز یم فرح میراد نیشب ـیر؟ایب یماجک -
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مداد باوج دیسرپ هک ناماس هب ور مدرک یم هاگن ار ناشیودره توافت یب

هرپـــما! شیپ مریم -

تفگ یدنلب یادص اب هناراکبلط اضرریما

ــه!؟ طحق ارچ؟اج اجنوا -

وا هب نم منزب یمهفن ارهب مدوخ هدرواین مدوخ یور هب متسناوت یمن

بوخ هک ییاهتروص نیا ندید اب دیاب وحاال مدرک شکمک مدرک دامتعا

هار یزاب هچ ممهفب ناساس اب شندرک تبحص یناهنپ یروآدای و مسانشیم

هکابوا دوب لیلد نیمه هب مه یوا هناخ رد منتشاد هگن دیاش دنا هتخادنا

ی هرصاحم اترد دهد ملیوحت اهنآ هب هدرک ما یضار ات منک دامتعا هدمآ رانک

منک؟ تفلا خم مناوتن رفن هس ره

مراد نوا لثم نم طقف ... ممهفیم ونوا االنحلا طقف نم یلو تسین -هن

مشاداد نـــه؟هب مدوب هشقن وزج منم ... ماوخیمن هک یراک هب مشیم روبجم

لثم ونم انوا اب اجنیا هک نیدیشک یم هشقن امش یلو ننک کمک هک متفگ

مر؟ بــــ مشب یضار مدوخ ؟ای دینک روبجم ماهرپ

... دیاب اراس هدب شوگ -

مدز دایرف



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ـــد! یاب وگَن نم ...هب مااو خـــ یمن -

دز رشت مداد زا یبصع ناماس

! تمرب یم روز هب نم یشن مه یضار -وت

هداد تبیرف یا هدروخ یزاب یمهفب هک دوب یدب سح هچ مدز یوحم دنخبل

هرپــما! هراچیب .. یشکیم یدرد هچ دنمهفیمن و دنا

مدز بل

ـی؟ نوت یم -

داتسیا

! منوت یم ینعی هداد هزاجا نامام یتقو -

دوب میاهمشچ دادیم ماجنا ار شراک تسرد مندب رد راگنا هک یوضع اهنت

شفرح واو وحم هیناث دنچ مدرک شهاگن ندز کلپ نودب یسح چیه نودب

دمآ ولج هداتسیا اضرریما هک مدوب

دریگب ار متسد ات درک زارد تسد

... هرتهب هیقب و تدوخ رطاخ اراس...هب نک ربص -
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متفرگ باال توکس یانعم ارهب متسد

دینک مربخ نوتشقن همادا یارب دموا ناساس ... ماهرپ شیپ مریم -

یادص متفر دش شدراو ماهرپ هک یقاتا رد تشپ ات مارآ و هاتوک یاه مدق اب

رد هب تشگنا اب یمارآ هبرض دیسر یم شوگ هب قاتا زا یقیسوم فیعض

مدز

وت؟ مایب هشیم هرپــما!؟... -اقآ

قاتا لخاد ار مدوخ رد تشپ هب اضرریما ندیسر دشاب نامزمه رد ندش زاب

مشاب رود اضرریما اتزا متخادنا

ــم؟ شاب اجنیا نم دایم ناساس ات هشیم -

ددرم یمدمآ زونه یقیسوم یادص درک مهاگن هدش درگ ینامشچ اب ماهرپ

واب هداتسیا رد تشپ رمک هب تسد هک ییاضرریما هک متسناد یم دوب

هتسب نداد باوج تحار یارب ار شتسد درک یم شهاگن یبصع ییاهمشچ

تسا

ــی! تحار روج -ره

تفرگ هلصاف رد وزا تفگ
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ــم! ینزب فرح ... یدنبب مرد هشیم -

متسناوت یم هک تخادنا اضرریما هب یهاگن دیرپ مهباال شیاهوربا رابنیا

منیبب ار شندب یبصع شزرل

! اراس نور یبــ -ایب

نامنیب هناتسود سح و دامتعا زا وا مشکب بقع دشن ثعاب شرشت

دوب هدرک هدافتساؤس

اتود امش هن هماهرپ ــماالن حیجرت منزب فرح یکی اب ماوخ یم ـــما.. یمن -

! هاوخدوخ مدآ

همادا درک یم هاگن نامیود ره هب توکس رد هدش زیر ییاهمشچ اب ماهرپ

مداد

امش لثم نم مگیمن نوتاهراک هرابرد یزیچ ! متسین امش لثم دیشاب نئمطم -

نوتلا یخ متسه امتح سپ متسه متفگ منز یمن ملوق ریز منزیمن نوتلوگ

! منک یمن شبارخ تحار

دوش لسوتم روز هب ناماس و ماهرپ روضح رد تسناوت یمن دوب هدش کالهف

داد روتسد
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هرپــما! یدنب یمن ورد نیا -

تمس هب مدوخ دوش رود هکنآ زا لبق اما داد ناکت دییات ارهب شرس ماهرپ

مهاگن مشخ اب مدرک شکیدزن بوچراچ هب همین زا رتشیب یلیخ ات متفر رد

زا مماهرپ نابز و تسد نم االن ًاقیقد مدرک یم سح مدرواین مک درکیم

مدرک شهاگن هدنامزاب هرذی نامه

هک!؟ متسبن ... هدنبن نیتفگ طقف -

مدق یادص مدز هیکت راوید هب رد تشپ مدیشک بقع تعرس هب مه دعب

ددنخن درک یم یعس هک ماهرپ تروص و تسا هدش رود تفگ یم شیاه

یم راتفر ابوا نیا زا رتدب دوب وا رگا هک هدادما ماجنا تسرد ار مراک ینعی

! درک

نوریب هب هراشا اب هدرک زاب اهتنا ارات ششین دیسرن هجیتن هب هک شش تال

تفگ

!؟ یدش دیعبت هنیطنرق قاتا هب ارچ ـبدو؟ ربخ هچ -

هتسکش هرابود هک نزب نوراب .. مرود مدآ و زاعملا هک نزب نوراب )

لثم مارب وت نزب نوراب ... یرود شیتآ زا مزوسن هک نزب نوراب ... مرورغ

( یروبص هک گنس
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اب هدش کیدزن قاتا لخاد هرفن کی تخت هب یقیسوم مارآ یادص نایم رد

متسشن وا زا هلصاف

ماوخ یم ترذعم ... دیشخبب -

۴۶۲_ تراپ _ همادا #

دیزرل یم میادص مدرک ضغب تسشن منامشچ رد کشا متفرگ نییاپ ار مرس

نم ... اجنیا نوشمدروآ و مداد سردآ نوشهب نم دوب... نم ریصقت شمه -

روجدب منک رکف یلو... منک کمک متساوخیم ... متفگ ناساس و ناماس هب

... مداتفا حلا نیمه هب مه مدوخ ...هک تسکش نوتلد

متشاذگ متروص یور ار مناتسد قه قه اب

هدش گنت شارب ملد ردقچ ینودب هگا هک؟... هدشن یزیچ ... مورآ یه -

اجنیا لقادح ... شتمس مرب مدرک یمن تارج هرادن خاالمق بصم دوب...ال

هیرگ ـــه؟ بوخ ... شیدروآ مرگ تمد مگب ... منومب سملا تسه وت دراگیداب

وگنلف هک متشاد راظتنا شزا نیا زا رتدب ؟ شیسانشیمن هگم ارچ؟ ینکیم

ســارا؟عـــه! ـــم! تسب
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توک #ســـد_ســــ

۴۶۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

بوخ دیوگب مدناوخ یم شتروص زا هک یدب ابحلا درکیم یعس هکنیا زا

مدیشک نییاپ ار متسد هدش یرفک دشابن دب نم اتحلا تسا

؟ هدید نوتارب یباوخ هچ نینود یم ال صا -

درک ظفح ار شدنخبل

؟ هرادرب تسد هلا حم هگید هنک دنب یزیچ هی هب اضرریما هنودن هک هیک -

هلا سدنچ ینودیم باــما! ــه؟ایبــ نکیم تلو یدرک رکف ــو! تدوخ نیبب

اب درکیمن لوبق ارمع درکیمن ریگ هگا ــش!؟حاالم تنیبب هدشن رضاح یتح

 هنشت منوخ هب هک ما ینم شرصقم یتخبدب ... شباصعا وحلا عضو نیا

یروج !هی هنیبیم مارب یدایز یاهباوخ همولعم بخ ـر! تدب هگید تس

نکـه! ناربج ــو مغورد سلا تشه تفه

هنوگ ور وت کشا تسشن مزاب ماه... هنوش زا وت رطع تسشن نوراب )
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(... سرپب انوراب ورتچ زا وملا ...ح سرپب انوبایخ ما...زا یزییاپ ماه...

متفگ نازرل ییادص اب

ــه؟ نک نوتروبجم داوخیم یتقو ؟ نیلا یخ یب دقنا ارچ سپ -

تخادنا باال هناش

یتقو ! هسریمن شهب مروز یتقو دایمن رب متسد زا یراک یتقو منک راکیچ -

شلا ح لقادح یروطنیا ؟ هبوخ هشب رتدب عضو منک یطاق منم هیبصع ردقنا

هــا!؟ همگرزب شاداد تسین متساوح هک! ینودیم هشیم بوخ

مه حبص زورید تسوا ردارب تفگ یتقو ار شهاگن رد نز کمشچ قرب نیا

دز فرح ناربج زا یتقو مدید اضرریما هاگن رد

نو؟ ــ شراتفر زا...زا نیتسین تحاران -

هنیس ارهب شتسش تشگنا کون هدرک تشم ار شتسد ... ترسح رپ دیدنخ

دز شا

همه هگید رکش ور ادخ ممورآ ... مبوخ یلو ...دب... وماجنیا ... دنوزوس -

ــه! سب نیمه .. یتسه هک مه وت منک میاق ویزیچ دیابن هگید هنودیم ویچ
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کی طقف ایند ... هشب ایرد تامشچ اب زور هی همشچ نیا متساوخیم )

یایند ... ریگن سکیب لد نیا وزا دیما نم یابیز ... هشب ابیز وت شیپ هیناث

زا وترطع تسشن نوراب ریگن سپ نم زا ور ایند ... هئوت تسد نم

( ماه هنوش

... تفرگ رگ یلو هشب لح منک کمک متساوخ طقف دی؟ ـــ شخب یم ونم -

اجنیا شیدروآ هکنیا زا نک رواب ســارا! یگ یم یروجنیا ارچ -

... مردارب هک هنکیم یطاق هنکن خیلا وشدوخ هگا اضرریما ملا... حشوخ

دشن رضاح هک سلا همه نیا زا دعب منوا دوب تخس یلیخ شارب اباب ندید

مدز.. شلوگ نم هک یروطنوا منوا شدنیبب شردام تساوخ هب یتح راب هی

هراد هک هرابجا ــه! نک شلو هلا حم هگید مسانشیم وماباب نم ... لفاغان وهی،

مورآ هک هنکیم خیلا وشدوخ هراد هنوتیمن هرب رد داوخیم ــه! نکیم شتیذا

تال مامت هشب یروطنیا متساوخیمن منم نک رواب ... هشن ریگرد اباب واب هشاب

ضیرم یتقو هک منک لوبق مدش روبجم ... دموین هاتوک اباب اما مدرک ومش

هگید ! هدش هک روج ره داوخیم ور اضرریما ... شتقو رس هرن دوب

! شتنیبب تسین رضاح هک زا۱۵سهلا رتشیب ریما هنک ربص تسنوتیمن

لا یخیب منوا هراذیمن لحم شهب اضرریما هرابود ًاتیاهن متفگ مدرک شکمک

مه وناب هراسخر هزات ! روجدب هداد ریگ یلو هشیم کبس مراب منم ... هشیم

! هنکیم شکمک

دیدنخ

همه ـــو!زا نوا هن هنکیم لو ونم هن هنووید ! تسه مهوت شاداد هتب -لاـــ

زامــن! رتهب یک ـــه؟ نک خیلا یکی رس دیاب هدرک ریگ هدش هرصاحم فرط
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داد شلا م هدیبوک مه ارهب شناتسد ندز فک دننام

یداتفین هک نم رطاخ ؟هب ییاجنیا هکاالن یدرک راکیچ وت منیبب وگب -حاال

دو؟ بنـــ نم رس هک اوعد ؟ شنوج هب

متخادنا هنباال یانعم ارهب مرس

چــی؟ سپ -

! تسین مهم ... یچیه -

درک مهاگن کوکشم

وت مدز ومروز همه مدیمهف هک یزور !زا همورآ وتاب اضرریما ســارا؟ -

مهل هکات شلد شیتآ ور یرازیم مزیه ًامسر یراد تراک نیا ...االناب یشاب

هـا؟ هرادنرب تسد هدرکن

یدرد ی همه اب دراد یعس هک هدنامرد ی هرهچ نیا هگا مدرک رکف مدوخ اب

ات منک مارآ یمک ار تسوا نارگن طقف و تسا بوخ شلا ح دیوگب دراد هک

؟ درادن یلا کشا هک دوش صرق شتلد ومه منک مک ار شسرتسا مه

ِنم یارب شا هدنهد رازآ یهاگ یاهیخوش دوجو اب تدم نیا مامت رد ماهرپ

ار مهاگن اما مدزن یفرح زگره مدیمهف یم دوب ردارب کی وسرت هشیمه

و اهتبقارم مامت دهدن مرازآ هک درکیم ار شا یعس مامت و دیمهفیم

منک ناربج دیاب ار شا هناردارب یاهیزوسلد
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تساجنیا رگااالن ... متشاذگ هیام یباسح ... نوشنامتراپآ امش..وت -ارب

یزیچ هی اما مدرک ومش وتال مداد لوق نوتهب نم ... تسامش رطاخ هب طقف

... مدیمهف

مدیدنخ

هراد نوریب نوا هک هنووید نیا نیا... .. دوبن نم هبتالش یزاین مدیمهف -

ایتالیف هنک نوتهل هک تسین نیا رطاخ هب هبوکیم راوید ردو هب وشدوخ

اب شمارآ اب هشیمه یارب هکنیا یارب ... نیتسین نوچ هدرک یطاق هنک...

هکنیا یارب ... شدوخ نوج هب هداتفا ... هشاب هتشاد ور امش تحار یخلا

... تسا کالهف هرادن هک تسه یزور دنچ یلو هتشاد هشیمه ور امش یردارب

... نیدموین نیتسین هدش یرفک هدش... گنت نوتندوب یارب شلد اضرریما

! هنکیم لمع سوکعم هراد هگب هنوتیمن نوچ یلو

۴۶۳_ تراپ _ همادا #

اما دش گرزب هرذ هرذ هک تسشن شنیریز کلپ لخاد یدیفس طخ تهب رد

دادن نآ هب نتفرگ ناج ی هزاجا هدز کلپ

مدز دنخبل شلا ح ندید اب

وهی نیایب ! مریمب نوترطاخ هب دوب کیدزن مدز رشت هی طقف نم -االمن
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ـــه؟ شاب ... هشب مومت دوز نیگن هن نتفگ یچ ره زورما

دوب ما هریخ دنخبل اب

هتشرف یا.. هتشرف وت هگیم ؟! هداد تهب یبقل هچ وناب هراسخر ینودیم -

! اضرریما یگدنز

توک #ســـد_ســــ

۴۶۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

شدوخ صاخ نحل اب هدیدنخ منیبن ار شلا اتح دیشک شتروص هب یتسد

تفگ

رشت رشب نیا هب یداع حتلا وت هنکیمن تارج یسک ! رتخد هگید یا هنووید -

ــی؟ لقاع !؟ یتفر رد یدز تینابصع یوت وت دعب هنزب
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وا یارب یراک هچ ما؟ هتشرف دوب هتفگ شردام مدوب رکف رد شلبق هلمجی زا

دناد یمن ام هطبار زا یزیچ هک ؟وا مدش هتشرف شیارب هک ما هداد ماجنا

یمولظم رتخد نامه متسه شرسپ مارآ دزمان نم دنکیم رکف ـــد؟؟ ناد یم

دهد یم مرازآ یهاگ اضرریما تسناد یم یراتسرپ نامز هک

... نوشردام -

دیمهف وا راگنا اما مسرپب ار ملا وس متسناوتن

روجدب یهاگ هک ییاتسود نوا زا هتبلا ! هتسود شردام اب یلیخ اضرریما -

وشردام یلیخ ننزیم فرح مه اب یلیخ یلو ننک یم هنووید ور هگیدمه

ات نیمز شراتفر هئوت رانک یتقو زا یلو یدیمهفن تدوخ ... هراد لوبق

اضرریما ات هنکب یراکره دوب رضاح نامام بخ نیا... و هدرک رییغت نومسآ

لبق...! سلا دنچ لثم هشب

هدش خرس اضرریما دروخ راوید هب تدش هب رد هک میدوب ندز فرح رد قرغ

ذغاک رپزا هک هشوپ کی و گنر یهاک تکاپ دنچ هک ردحیلا تینابصع زا

راهان دوبن رارق مدید شرس تشپ ار ناساس هیاس دش دراو دوب شتسد دوب

؟ دوب هدمآ دوز ردقنا ارچ ـد! یایب

دیبوک ماهرپ هنیس هب شتسد یاهذغاک اب میدیرپ اج زا ود ره
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ه نم هـــا؟ تسین یزیچ یگیم ــه؟ گیم غورد یگیم نم هیچ؟...هب انیا -

؟ ماو لاـــ

یتکرح رد تسیچ هلئسم دوب هدیمهف نم الف خرب راگنا هک ماهرپ

نآ هب هتسب ناساس یور ردار درب شروی رد تمس هب هدز شرانک هناریگلفاغ

دیبسچ

هی طقف انوا ــه... یچ مگب مدوخ رازب ... مینزب فرح نک!ایب شلو ونوا -

! هدوخیب رام رهز و تفوک اترازه منودیم هچ و بلق راون و شیامزآ یرس

مراد هداس بلق شپت هی طقف نم ــم؟ تسین هک ضیرم

دش دنلب نآ تشپ زا ناساس داد یادص هدروخ رد هب یمکحم هبرض

! هتچ ممهفب ات یدرک منووید ... هداس بلق شپت -

دزیم داد هدز رد هب یا هبرض مه ماهرپ

متدوخ یلو یمهفب ات دیشک لوط ! یمهفب ات مدرک تیذا هشاب .. هشاب -

هب یزادنیم حملا نیا اب ونیا ارچ ینک یم شگرزب ارچ تسین یزیچ ینودیم

مــن!؟ نوج

هک لوا نومه زا نوچ ! یدادن شوگ مفرح هب مدآ هچب لثم تدوخ نوچ -

اترازه هکاب ییاج نیا هب دیسر ات یدادن لحم و یتخادنا شوگ تشپ متفگ
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منک یم یراک هی یلو هیچ! ممهفب ماوخب تدوخ لوق هب رامرهز و تفوک

هشاب تدوخ هب تساوح نک شوگ فرح ماهرپ مگیم یتقو یاوخن هگید

! شهت هن مزایپ رس هن هک ینم نوج هب یزادنب ور همه و یزادنب شوگ تشپ

دش هریخ درکیم شهاگن مشخ اب زونه هک اضرریما هب هنادنمزوریپ ماهرپ

! تس ینـــ یزیچ تفگ مشدوخ ید؟ یدــ -

دش دنلب ناساس داد هرابود

و شآ نومه هشیم مزاب ینک شلو اضرریما ـت! سه اقافتا ! یدر کــ طلغ -

یزپ هلک هتدای ؟ تفگن مرخآ و یدروخ یصرح هچ هتدای ! هساک نومه

زاب هگید زور ود ینک شلو تسین وشب تسرد نیا ؟ تنوخ مدموا شرطاخب

منم یخلا تاباب تسد شدب ربب ! هدرک نوهنپ و هدش شیزیچ هی ینیب یم

! مدیم ــح یضوت شارب مایم مدوخ یاوخیم الً صا نک تحار

! ناا ـــــ ساس -

درکن شتکاس مه دز رد هب هک یدگل و ماهرپ دایرف

هزات ــه!؟ تگرم هچ ممهفب ات دموا مزور هب هچ یمهفیم هچ ـه؟وت یچ -

منک هاگن شتروص وت هشیمن مور !االمن تاباب مشچ زا رود و ینوهنپ منوا

یم متفگن و تسه تیگرم هی متسنودیم هتقو دنچ همهفب یتقو هسرب هچ

! هنومب نوهنپ شزا ات مدموا رخ یوت یاپ واپهب متسنود
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دش کیدزن ماهرپ هب مدق هب مدق اضرریما دزیم فرح ناساس هک ینیح رد

تفگ داتسیا شا هنیس هب هنیس

... ردارب رانک ورب -

هدز مغ حلا نیع ورد توافت درس،خی،یب هدرک هکوش ار ماهرپ شنحل

دوبن؟ شحف تفگ یردارب نآ دیخرچ اضرریما تروص رد شهاگن

؟ ینکب یاوخیم راکیچ -

! منومیم رظتنم نیشام وت رانک ورب ... تفگ هک ناساس ید؟ ــ ینشن -

یور ماهرپ تسد هریگتسد یور شتسد نتسشن ضحم هب دز رانک ار ماهرپ

دنک شهاگن اضرریما ات تسشن شتسد

چــار؟ وگب طقف ... یگب وت یچره -

دوب درس ردق نامه زونه اضرریما نحل

چـــار؟ یچ -

خیلا تصرح یاوخ یم ـی؟ نک تالیف یاوخ یم ــی؟ نک یم وراکنیا ارچ -

یزادنب ونامام یاوخ یم بــیر؟ رد اباب تسد زا شاج هب یاوخ یم ـه؟ شب

ریصقت هگم ؟ دموا تدب مزا ردقنا وهی ارچ منودب ماوخ یم نم؟ نوج هب

متسنوتیم هگم ؟ تغارس داین هک مدش یم شفیرح نم هگم ؟ مشرسپ هک هنم



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

یاوخیم شرطاخ هب ووت مدرکن هک مدرکیم دیاب راکیچ ؟ مریگب وشولج

! هساسح هنکیم منووید همهفب ... یسانش یمن هک ور اباب ؟ یربب وموربآ

یاوخیم هشاب یاوخ یمن نوچ طقف هنکیم کالمف نوا هشابن هک مه یزیچ

؟ ینک شتیذا

یتدم رد دش یمن هدید نآ رد یسح چیه دوب حور هب هیبش اضرریما تروص

مه کلپ یتح دشن هدید شتروص رد تکرح هرذیا یمدز فرح ماهرپ هک

مدید ار اضرریما نحل یامرس زا ماهرپ ندیزرل داد ار شباوج یتقو یلو دزن

ـــه! تسخ اما دناوخ یم ذغاک یور ارزا ینتم راگنا حلا نیرت سح یب رد

توک #ســـد_ســــ

۴۶۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یتقو ... ینک هاگن ونم بوخ و یایب ــی... نیبب نم وت ماوخ یم طقف -

رد متشادن ربخ زاحتلا ارچ هک هدیم لیوحت مهب وناساس یاه  فرح مردام

نک... هاگن ونم طقف وت ما یردارب یعدم و داتفا یمن تنوبز زا شاداد هکیلا ح

رتگرزب شاداد نوچ هنک یرتگرزب مارب هنوتیم نتسنودن رطاخ هب مایپ یتقو
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هب ماوخ یم نک... هاگن ونم طقف وت هدرکن مباسح یچیه و مدوبن شرسپ

اب قح نوچ مدب یباوج متسنوتن و تفگ مهب یچره یکره میربخ یب رطاخ

... ینیبب ویتخاس هک یزیچ ینیبب وملا وح ینک هاگن ونم طقف وت تسانوا

کالهف یارب هراد ونم هگید االن تفطل ...هب ردارب تحار تلا یخ ـــن!... یمه

! هرادن تیراک شابن نارگن ، نداد ریگ ، ندرک هنووید ، ندرک

تفر یم نوریب و درک یم زاب ردار هک ردحیلا دز رانک ار هدش تام ماهرپ

تفگ

ــنا! ساس ایب دوز مه ...وت نیشام وت مریم -

اضرریما رس تشپ عیرس مراذگب اهنت ار ماهرپ ات درک هراشا نوریب هب ناساس

مداتفا هار هب

شخپ ماهرپ یشوگ زا تدم مامت هک یگنهآ یادص نآ مدرک یم ساسحا

دوب هتشاذگ رثا همه یور دشیم

تشپ دش روسناسآ راوس مدرک یم رکف هچنآ زا رتعیرس مدیسرن اضرریما هب

مدرک شوگ درک یم ماهرپ راب هک ناساس یاه  فرح وهب مداتسیا دحاو رد

ناهنپ همه وزا تشاد یبلق لکشم اعقاو مدادیمن ماهرپ ارهب قح رگید

ناهنپ نداد همادا هب رسم مه زونه ؟!چـــار؟! شردپ یتح بــدو؟ هدرک

ار ناشینارگن هک دندرکیم راتفر ابوا نیا زا رتدب یتح دیابن دوب شا  یراک

؟! شتخانشیم بوخ اضرریما اعقاو راگنا دید یمن
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شباسح یچیه هنک یخلا رازن متفگ وگب... شهب متفگ تهب ردقچ -

هک یلوا زور ... شا  هجیتن منیا ایب یدادن شوگ وت ومتفگ نم یه ... یدرکن

ـو؟ گب ماهرپ متفگ متفرگ سامت بش ات رابدنچ ــه؟ تدای تمدید شنوخ وت

یتفگن هکنیا رطاخ االنهب نوا یدرک رکف !...وت ندرک رارف زج یدرک راکیچ

هک هدا؟هرآ ــ تفا حلا نیا هب تاباب ندوب رطاخ ایهب هینابصع یشردارب

و زور ــه! تچ همهفب هنیا لا بند هتقو دنچ هک ییوت شلصا یلو هشروز

تفر هنوخ وزا دید وتاباب هک یزور نوا زا دعب یتح ـــه! تشاذن مارب بش

یچ متسنودیمن تخبدب نم و هریگن سامت ماهاب وت رطاخ هب هک دوبن یزور

!وت ردارب هنودیمن متاباب ! ینودب هنودیمن صالح اقآ مگب بــمد! وشباوج

هرپــما! هساو یلهس هک

یم شوگ هب فیعض ماهرپ یادص تشاد راکشآ یرخسمت شا ینایاپ مجالت

دیسر

تحار شلا یخ یتفگیم یزیچی ؟! متفگ یمن شهب ارچ ینود یمن هک -وت

ـــه؟ نک لو ــه شب

نئمطم هزور هس ود هزات نم ــی؟ یخلا یب ردقچ نیبب ... منودب اجک -زا

ـی؟وت نکیم شمیاق هک یراد یدرد هچ منودب اجک زا تسه تگرم هچ مدش

هطبار نوا رطاخ !هب وشتسار منوا یتفگیم شهب دیاب تدوخ ـی مهفیمن ارچ

هک یرب ورد یسرتب یه هکنیا یاج هب نیتشاد هک یا هناردارب

منوا یمداد هزاجا یدرکیم یردارب هک هزادنا نومه دیاب ارچ!؟ منودیمن

رکف ات شرس وت هروخب هشن قامچ تاراک همه همهفیم یتقو ات هنک یردارب

هب هن یدرک یردارب نوا رطاخ هب یدوب شرانک تردپ رطاخ هب طقف هنکن

مشرکف زرط نارگن دیاب حاال یدرکن تسرد ونوا ! نوتدوخ ی هطبار رطاخ

! یشاب
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هب منوا !! شردام تسد فک تشاذیم متفگیم ... متفگیم ! مگب دشیمن اباب -

منک نوشلطعم متسنوت یمن هگید ــم! هب دیچیپ یم یچ همه تفگیم ماباب

هک ینیا زا رتدب دشیم شتیعضو شغارس نتفریم فاص شنوج هب نتفین

ــی! نیب یم

تاباب و شردام هب تسین رارق !حاال هبوخ شتیعضو یلیخ حاال هک -هن

!؟ هنووید یدرک هلماعم یچ رس و تنوج ــه؟! گب

ــ..... شهب و ایب نا ـــ ساس مگیم ــه!... نک عمج ــو نامام یک ادخ... یااو -

دروآ اررد ناساس داد دهاوخ یم هچ دوب صخشم هک شسمتلم یادص

رتدب شلا ...اتح مگیم غورد هن منکیم شنوهنپ هن نم هک نکن مشرکف ال صا -

شاجرس دایب حملا مکی منم ! مرادن وتلصوح هگید هک ورب شوپب هدشن

ــم! شب تحار ترش زا مایم

تفگ ناساس هدمآ دروخ یسک هچ هب منادیمن هک یا هبرض یادص

تاباب هنن وشمگ یدرک متیذا وت هک هدرکن تیذا ونم ردقنا همردارب هک نیا -

وتتخیر ماوخیمن هگید ! مرادن ینارگن مک مدوخ نم نشاب تنارگن تردارب و

!؟ اتمنیبن ورب رود نیا هگید منیبب

دیدنخیم هک دوب ناماس

باصعا ور ورب شباصعا ور مرب یتشاذن هزور دنچ ورب ایب هگیم تسار -

! مدب انف هب نم ونیا باصعا رازب تدوخ ردارب
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تفر باالرت شا هدنخ یادص ثکم اب

هاتوک تنوبز دیاش هتقح منوا هک یروخیم کچ اتود شرخآ .. هرادن سرت -

دش!

۴۶۵_ تراپ _ همادا #

راتفر دوب هچ ره یلو ایهن! دوب مهم ردقنآ دوب هچ اقیقد شلکشم منادیمن

دوب هدش ثعاب تساضرریما شلیلد تفگ یم هک شا یراک ناهنپ و ماهرپ

لوه ارهب ماهرپ هدرک یهارمه ار اضرریما شرابجا نآ یارب ردقنیا ناساس

ـــد!! یوگب تسار رگا هتبلا دنک زاب نابز هک دزادنایب ووال

دیوگ یم غورد یتحار هب تسا المز دنک رکف اج ره دوب هداد ناشن ماهرپ

زا دعب مدنام رظتنم و مندز ار روسناسآ همکد هتفرگ هلصاف رد زا تعرس هب

هچوک هب طایح زاب رد زا مدرک اردر تایح و هدش جراخ نامتخاس زا هکنیا

ولج مندید ضحم هب دوب رد هب شهاگن هداد هیکت نیشام هب متخادنا یهاگن

دمآ
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؟ دایم هراد -

توکس #دس_

۴۶۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تفرگ هلصاف هک رد زا درک هارمه دوخ اب هتفرگ ار متسد مداد ناکت ار مرس

مدیسرپ تشاذگ ششوگ یور هک ار یشوگ دش تسد هب یشوگ عیرس

! دوبن بوخ ال صا شلا ؟ح نیدرکن یور هدایز -

دز دنخزوپ

؟ دوب دب شلا ح نم یاهفرح زا یدرک رکف -وت

مدرک شهاگن جیگ
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هن یلو دوب هدیسرت یتح دوب دب شلا ...ح مسانشیم نم ورونوج نیا -

ممایپ ندیمهف مروخب مسق منوتیم مدیمهف هک ییاهزیچ نم!زا رطاخب

زا ماهرپ ! تسنوتن یلو هنک شنوهنپ درک یعس تسین مهم شارب اهردقنوا

! هنارگن وناب هراسخر ندیمهف

؟چـــار؟ نوتردام -

دیدنخ

ومردام نم نوریب هنکیم شترپ هنوخ زا همهفب اال متحا ! ینیبب نک ربص -

مدوب هدید ... هشاب هتسباو تفگ اهر هک یردقنا مدرکیمن رکف ! مسانشیم

یلو....

تسشن مخا هب شتروص ناهگان

-سالم

متمس ارهب شرس اضرریما اما مدینش یم حضاو ار شردپ ینابصع یادص

اما مونشب بوخ ار ابوا شردپ ندز فرح نحل تساوخ یم راگنا درک مخ

؟ ارچ ــمد یمهفن

ار شردپ فرط یزور نارگید لثم نم ات مونشب تساوخ یم طقف دیاش

ــمر! یگن

؟ ینک یمن لو ارچ اضرریما هتچ -سالمو...
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داد همادا هنعط اب هدرک ثکم

هک هرخ باال مگیم یروضح وکیربت ـم؟ گب کیربت تهب یتفرگ سامت -

هنودب ماوخ یم ! مگب کیربت تهب تردام روضح رد ماوخ یم یایب یروبجم

شاب نئمطم یلو ! هنکیم لمع شلوق هب هراد یروطچ شداشمش خاش

! ینک رود وماهرپ ینوتیمن

درک شوگ دنک رارف دناوت یمن رگید هکنیا هب شردپ ی هنعط هب توکس رد

وا یاهفرح هب هجوت یب یدج و مخا دشاب مارآ ار شردپ کالهف یادص یتقو

تفگ

یممرب وماهرپ مراد ً!!االمن ـــال صا هک وت لثم متسین اهامش لثم نم -

ور وت نم همهفب هنوخ وت یسک هگا ماجنوا امتح هگید تعاس ود ...ات هنوخ

ظفاحادخ ... مایپ ینک شومارف وملبق یاهفرح مامت دیاب مدرک ربخ

دنک عطق دناوتن ات داد ناشن لمعلا سکع تعرس هب شردپ

ــااا؟ ضرریما -

-لبـه؟

نونمم -

اهر دننام وه ار شسفن درک عطق ار سامت یمارآ ظفاحادخ اب هدز دنخزوپ

تفگ هدرک
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!؟ هنک یم ییاراک هچ هب روبجم ومدآ نیبب هرپــما! هنک تراکیچ ادخ مگب -

! تسه مه مایپ همهفن هک مریگب سامت نامام اب شمشچ یولج دیاب

هتشاذگ نیشام فقس یور هک یروطق هدنورپ عیرس ماهرپ ندمآ نوریب اب

داد متسد هب هتشادرب ار دوب

... نیشراوس -

بقع برد دش راوس هدز رود ار نیشام تعرس هب شدوخ و تفگ یروتسد

تسشن رد یور ماهرپ تسد هک مدرک زاب ار

ــو! لج نیشب -

یمن ــا!؟ ضرریما یتحار ای دریگب هلصاف تساوخ یم شدوخ یتحار یارب

هیبش شلا حاالح نوچ دیاش مدوب اضرریما رتزا تحار ابوا یهاگ ارچ مناد

تسا نم حلا

متفگ مکحم

ـــی! نیشب دیاب -وت

هاگن مه هب مادکچیه دش راوس هدرک زاب ار ولج رد هداتفا ریز یرس اب ًاراچان
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دنادرگرب رس مخا اب دید ار مللعت هک اضرریما دندرک یمن

ــی؟ شیمن راوس ارچ -

ردار درک یمن دوب دنبرمک نتسب ردحلا هک ماهرپ هب یهاگن نیرتکچوک

هب ور ولج هشیش زا هدرک مخ رس متفرگ هلصاف نیشام زا هتسب مکحم

متفگ دوب هدش رتشیب شمخا هک ییاضرریما

مدب سردآ شهب مایم ناساس اب نم نیرب امش -

هچ شلد رد هک مدناوخیم شیاهمشچ زا دیخرچ متمس هب ماهرپ رس

و نم روضح دوب رارق تسا هدش ریگلفاغ ردقچ مراک وزا تسیبوشآ

ات دزیرگیم یزیچ زا مادک ره هک رفن ود نیا اما دنک کمک اهنآ هب مناردارب

دنراد یمن رب یزابجل زا تسد دنشابن اهنت

ماهرپ و تسه شراتفر بقارم رتشیب اضرریما املسم دشابن یسک یتقو

ار رگیدکی نیا زا رتشیب دوبن رارق انئمطم دنزب فرح ابوا دناوت یم رت تحار

دوش رتدب ناشی  هطبار تیعضو و دنهدب رازآ

! هگید نیرب -
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تفر باال مفرح اب اضرریما یادص

امتح هک ِناساس هگا هتبلا یمــمد! سردآ ناساس هب مدوخ وش... راوس -ایب

! هراد سردآ

متفگ یچون تنطیش اب هداد ناکت فرط ود ارهب مرس یسنجدب دنخبل اب

متسب ردار هدش طایح دراو عیرس

دوب" مردارب ی هناخ اجنیا "

ال ندش هدیشک یادص مدرک سبح هنیس اررد مسفن مدرک هک یراک رطاخ هب

مدیشک یا هدوسآ سفن مدینش تلا فسآ یور هک ار کیتس

توکس #دس_

۴۶۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

*********

( اضر ریما )
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مدرک یمن مه ار شرکف منک لمحت متسناوت یمن ار نیشام نیگنس یاضف

یم ادخ دشاب نیا نم عضو یتقو دنکب یراک نیچمه رخآ هظحل رد اراس

نم اب ًارابجا حاالهک تسا هدینش نم زا هک ییاه فرح نآ اب ماهرپ دناد

! تسیلا ح هچ رد تساهنت

یم روز وا هب یتح یتقو شیاه یزاب ورپ اهو یخوش مامت اب هشیمه هک وا

حاالهک اما درک یمن هاتوک ار شنابز دوب نداد شوگ هب روبجم و متفگ

متخانش یلو ! دراد حیلا هچ هک دیوگ یم شتوکس تسا نم ردارب منادیم

تشاذگن میارب یا هراچ شراتفر زا

حیلا دیاش دوب رکف رد اقیمع هتشاذگ هرجنپ هبل ار شجنرآ نابایخ هب ور

یپــما! روضح رد نم تیعضو هب هیبش

یمدز فرح دیاش متسکش یم ار توکس دیاب

هک ردام نارگن یادص متخادنا دروبشاد یور ار یشوگ هتفرگ ار ردام هرامش

نیا هک دز لُز یشوگ هب هدیخرچ متمس هب شرس دیچیپ نیشام یاضف رد

یپــما! هن تسا ردام نارگن ما هدیمهف تسرد ینعی

-لاــــو؟

ناج نامام -سالم

ــی؟ بوخ . مزیزع -سالم
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زیچ منیبب متفرگ سامت مرایم مراد متشرافس هنوخ مایم مراد . مبوخ -

یاو؟ خــ یمن یا هگید

ــم؟! شرافس -

ــی؟ تساوخ هچ تسین تدای ! هرآ -

ـ... تساوخن یزیچ تزا هک نم -هن

دش دنلب شنادنخ یادص ناهگان هک مدرک توکس

هرپـــما؟! -

زگره ارچ متشاد تسود ار دوب شنتفگ ماهرپ رد هک ینیشنلد قوذ نیا

مدوب هدیمهفن تسا نم لثم شیارب وا تفگیم یتقو ار شساسحا

مدرکن هجوت هک دروخ یناکت شیاج رد ماهرپ

؟ یاو خیمـــ مه یا هگید زیچ . هرآ -

! ماوخ یم متدوخ -

ـــه؟ گید مشچ هب منوا -

ــه؟ بوخ شلا -ح

! هدنگ ورُم رُس هرآ -

ـــا؟ ضرریما نیدرکن هک اوعد -
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متفگ بناج هب قح جیگ ِماهرپ هب یهاگن اب

چـــی؟ هساو -هن

ید؟ شــ ضیرم ؟ هیروج هی تادص هخآ -

؟ یرادن یراک ... نیمه متسخ طقف ... مبوخ -هن

! مرظتنم ، ردام -هن

متفگ عیرس مایپ ندروآ دای ابهب

لا؟ وس ...هی نامام طقف -

ــم؟ نوج -

؟ تساجنوا یک -

نیسای هتفر تسه یتعاس هی منوا هک ندوب نیسای و اهر .... ردام یکچیه -

ــه! نیبب وشاباب

کــه؟ دایمن اجنوا چــی؟ مایپ -

ردام -هن

؟؟ دا ـــــ یمن ینئمطم -

دش یکاش شیادص

ربخ شلبق دایب داوخب تقو ــدا!ره یمن منئمطم هرآ ... اضرریما نک سب -

هک نوا ؟! شا  هرابرد ینک یم رکف یچ ایهن! تسه یسک هنیبب یمهد
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! هنک تتیذا داوخیمن

هتشذگ ندرک تیذا زا نم اب مایپ راک تشادن ربخ نم یخلا شوخ ردام

تسا

ظفاحادخ مایم دوز ی؟ ــــ نزیم داد ارچ هشاب -

ظفاحادخ -

یزیچ دشاب یم نییاپ باالو شیولگ بیس دشیمن ادج یشوگ زا ماهرپ هاگن

مدینش ماهرپ یراک ناهنپ لیلد زا شسدح و شراتفر ی هرابرد ناساس زا هک

ردقچ سامت نیا زا متسنادیم مدش نئمطم نآ هب تبسن شراتفر زا مدوخ و

ندیمهفن شا یراک ناهنپ لیلد نامتشادرب قبط رگا هتبلا دوش یم نارگن

دمهفب ردام یتقو مه !نآ دشاب مایپ تسد زا نم رت تحار رارف و ردام

هدرک شناهنپ واویپــما راتفر رطاخ یارب و دراد ار لکشم نیا تساهتدم

! تسا

نو! ــ شتفج هب تمراپسب لفاغان ... ماوت لثم منم یدرک رکف ـــه؟ یچ -

عیرس فقوت زا دعب و هدیشک رانک ار نیشام تسکشن ار شتوکس مه زاب

مدش هدایپ

هاگن یتقو طقف مهد یم ماجنا ار راک نیا مراد ارچ متسناد یمن مه مدوخ

دیاب مدیمهف مدید دوب هدش کشخ یبلا ط بآ ناویل هب هک ار ماهرپ بجعتم
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منک شهیجوت

تمدز هنک رکف تتنیبب نوغاد هفایق نیا اب هدنوم منیمه ... هگید ریگب -

! لوسوس

هب هرابود دیشک شتروص یور نییاپ زاباالات یتسد کالهف هتفرگ ار ناویل

دش هریخ نوریب

مداد همادا مداد یم ناکت مناویل اررد ین هک ردحیلا

نمگالیب لثم هنکیم تبدا شدوخ یدرکن شباسح ردام همهفب هتبلا -

! تسین

منادیمن قیقد تسه ناشنیب اال متحا هک ییاهزیچ هب رکف اب مدش شا هریخ

مدیسرپ

؟ یدرو خــ کتک شزا -اتحاال

دوب ناج ویب فیعض شیادص دز یوحم دنخبل

یخــیل! هرآ.. -
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توکس #دس_

۴۶۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هنشاپ یاهلدنص نآ اب مه نآ وناب هراسخر زا ماهرپ ندروخ کتک روصت زا

متفگ هدرک شعمج دوز اما مدیدنخ دنلب،

لدنص اب وشاییاپمد هخآ ! یشاب هتشاد نوج هک روخب ... تنوج شون -

هدرک ضوع راد هنشاپ یاه

نآ هب مدوب هدروخ ار ما هویمبآ زا یمک هک نم سکع هب تفرگ ناج شدنخبل

دوب هدزن بل

ـــا؟ ضرریما -

نیا تساوخ یمن ملد هک تسناد یم ادخ مدناخرچ فلا خم تمس ارهب مرس

همه دوب شدوخ شرصقم هکنآ اب مونشب وا ارزا هدنمرش و هدنامرد یادص

! شدو خــ لثم تسرد مدش هلیح ناماد هب تسد هک دوب هتسب اهار هار
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ــم؟ ینزب فرح -ایب

مدروخ ار ما هویمبآ زا رگید یمک دوب هدرک سامتلا ًابیرقت

؟! مینکیم راکیچ -االن

تفگ کالهف

ــی! نزیم یدرمان بوچ هب ونم یراد -االنوت

مدرک شهاگن مخا اب هداتفا هفرس هب

هدوب یکلا مانتفگ ردام مانتفگ ردارب ینومهفب !هک هگید ینزیم یراد ! هیچ -

هابتشا ، متفگ یم دیاب ، مدیمهف هشاب ... نوتمتشاذگ یربخ یب وت یتقو

قح مهب دیاش هدب شوگ نم هب اباب ... مینزب فرح ایب یلو دیشخبب ، مدرک

!؟ یداد

مدیم شوگ -

شتآ مه دنک ارخیلا شدوخ مه متساوخیم دنزب فرح متساوخ یم

یور بآ شدوخ شندوب ماهرپ ! شو ماخـ نم لد اررد مایپ یرابجا روضح

دوب شتآ

متــما... نم اضرریما نیبب -

! وگب و روخب -
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رتهب نامیود ره حلا لبق هقیقد دنچ هب تبسن دروخ ار شا هویمبآ زا یمک

حتلا نآ زا ووا مدوب هدش مارآرت شلا ح رطاخ هب ندمآ هاتوک اب مدوخ دوب

تشاد ناجیه ندز فرح یارب و دوب هدمآرد هدنمرش

ــ...... تساوخ یمن هشن یروجنیا هک مدرک ومش تال مامت نم هنودیم ادخ -

متفگ یدج

؟! یرو جچــ -

تفر او

نوبز هب شاب هتساوخن هگید مدرک راکیچ منود یم مدوخ ... نکن تیذا -

اباب سلا هس یتمحز هچ اب ینودیمن هک ...وت دوبن نم ریصقت یلو ... مرایب

ــم! تشاد هگن رود ور

مدیسرپ بجعت اب

سلا؟ هس ارچ سلا؟ هس -

هگا تفگ نامام مدید وروت یتقو ... تسنودیمن هک شلوا ...زا هخآ بخ -

متفگن اباب هب منم ! ینک یمن مه ماگن مایپ رطاخ هب مما یپــ رسپ نم یمهفب

س دنچ نوا ! مدش قیفر تاهاب ــت! مسانشیم ! تمدید همهفب متشاذن ال صا

یدیمن هزاجا ال صا وت دوب تحار مملا یخ تشادن ربخ ال صا اباب لوا لا

هک ییاجنوا زا یلو هدب... مول و هگب شرسپ و یگدنز زا داوخب هک تتنیبب

.... منوا هشیم نوشاوعد نامام اب مسناش شوخ یلیخ
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مدز داد هدیرپ شفرح نایم رایتخا یب

نا؟چـــار؟ مامــــ -اب

دمآ رد شا نهلا

سهلا تسیب کیدزن ناه هچب نیع ندرک سیورس ونم نهد اتود نیا اباب -

هی رس هعفد ره مندید دموا نامام یتقو !زا نتشادن نم هساو یگدنز

منودیم هچ راب اهر،هی راب وت،هی راب نم،هی راب !هی دشیم نوشاوعد یزیچ

مه! هب ندیرپ یم ندرک یم ادیپ هنوهب هی هرخ یچ!باال هی راب !ره لیهس

طرش مه یارب ندوب هدش رتهب دوب هدش رتمک رخآ سلا دنچ نیا یلو

اباب... ... ندوب هتشاذگ

هرابود هک ردحیلا مدوب شتروص هب هریخ هک نم و درک توکس ناهگان

مدروخ اج مدید یم ار لبق فرحرپ ماهرپ

شــد؟ یچ -

! وگب یتساوخ یچ ره شدعب هدب شوگ شهت ات یشن ینابصع هدب لوق -

ـــه؟ شاب

! وگب ... هشاب -

داوخیم وتردام رطاخ لبق... لثم مزونه اباب... -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دیدنخ یخلا یب وا یلو مدنادرگرب ور هدز دنخزوپ رایتخا یب

! درک رارصا یلیخ ! درک هلیپ شهب یلیخ ... داوخیم مه یخــیل نک... رواب -

دش یضار مه یتقو ؟ هدرکن لوبق نامام یلو هدش سلا دنچ ینود یم

نیا منک یم لوبق منم هنک لوبق اضرریما هگا ... تساضرریما مطرش تفگ

داد...هک ول ونم نامام اهاوعد نیا زا یکی طسو ـشمد! تخبدب نم هک دش

رس باال هشیمن ترواب ... هرتشیب یشردپ هک وت زا ماهرپ هضرع منودیم هچ

وریما یتفگن نم هب یدرک طلغ هک شقاتا مدرب نوشک نوشک مدوب ضیرم

... درکن لو هگید مشدعب ، ییوگغورد ، یتفرعم یب منودیم هچ هک ینیب یم

اب تساوخ یم رابی ... شمدنوچیپ و متفرگ وشولج رابره یتمحز هچ اب

... ترتفد دایب تساوخ یم رابی ... هناخراک دایب هنک یکی هب تسد یفیرش

ور سلا هس اباب ... منیبب یم اهاجک وروت همهفب ملا بند دوب هداتفا هار رابدنچ

درک یم مکمک لیاوا متردام هتبلا ! ادخ هب دوبن یتحار راک شنتشاد هگن اوه

وتردام و ونم یتفر گرم مد ات تکرش نوا وت،وت یتقو مدب سناش زا یلو

هک درک اوعد یفیرش اب هناخراک ات تفر یتح ! دیشک صالهب هب ناتسرامیب وت

.. مدروآ یم نوترس هب هچ و مدرک یم هچ یمدش مک شرس زا ومرات هی هگا

اباب تسکش تاهاپ و تسد مه یتقو درک شکمک هگید منامام نوا دعب زا

هتکشزپ اباب نگب تهب نتساوخیم ! شفرط تفر رتشیب منامام دش... رتدب

و تخت هب یدوب هدیبسچ نوچ هک ییایب رانک شاهاب یشب روبجم هک

... یایب هاتوک ات هرب و دایب تساوخ تقو ره اباب ینکب یراک یتسنوتیمن

هی وت نوشتفج دیسر یم هک هتشگرب تخب نم هب یلو اندرکیم اوعد مزونه

.... نامام هزات ندوب میت

توکس #دس_

۴۶۹_ تراپ #
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هک یچره تفگ یم مه اباب هب تسنودیم تاراتفر زا یچره نامام هزات ...

مدش روبجم ! مدرک نوشیضار یتخبدب ...اب هراد هگن وروت شاهاب هنوتب

تولج وهی هک ینیبب وراباب منک یم تیضار مدوخ هک مدب لوق ... مدب لوق

نم یاپ نتساوخ یم دوب... نیمه نوشدصق ملوا !زا هربب وموربآ هشن زبس

ربص هک یطرش هب یلو .. مدرک لوبق منم یایب هاتوک دیاش هک هشاب طسو

... تشاذگ ههام شش طرش اباب هتبلا ...هک مگب نم هک یتقو ات ننک

ندیلا

منزب قعــب...هک شمزادنب هک مدرک یراک ره نک رواب ـــاا.... ضرریما -

یشن ــرو بجم ..هک نوشطسو ینکن ریگ ــه...هک شن یروجنیا ...هک شریز

هدرک تتیذا ردقچ ره ــــد...نم یسرن مروز ... ندرکن شوگ ــد... شن یلو

ور اباب مه... شرخآ هک یدید ــل... چه وت تمزادنب متساوخ یمن مشاب

ــش! منیبب یتح هشیمن مور هتفه کی زا دعب ... مزونه ...هک متخورف

هب مرس مدرک یم یعس و مدوب هریخ وربور هب یمدز فرح هک یتدم مامت

صا میارب تدم نیا رد شیاهراتفر و مایپ دنادب متساوخ یم دخرچن شتمس
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درادن یشزرا ال

و بآ ارهب شدوخ ماهرپ ؟!و هدوب مندید قاتشم ردقنیا یپــما ًاعقاو اما

هک یرابدص دنچ نآ زا دعب مدرک یم رکف ــد؟! سرن شفده هب اتوا هدز شتآ

دشاب هدیشک تسد هدش رتمک نونکات زور هب زور و مدشن شندید هب رضاح

دیخرچ شتمس هب مرس دش فیعض هک شیادص

مدوب تاباب رتشیب نم تفرعم یب " تفگ مهب ... یتفر وت یتقو زور... نوا -

هکوش یلو... ... مدرک رارف مه دعب .. مردارب نوا متفگ " تردارب نوا ای

یلو ... مدرک شدوبان وماباب ... مدید وشنتخیر ورف ... اضرریما مدید وشندش

تهگن متسنوتیمن هگید مداد تبیرف شرطاخ ...هب دوبن نم ریصقت ... دشیمن

منودیمن یلو دوب... طوبرم نامام و شدوخ هب شا هیقب هگید هک... مراد

هدنز و مدرم مشنیمه یارب نم نم، ندرگ نزادنب ور همه نتساوخ یم ارچ

هب... هسرب هچ مدش

چــار؟ ینود یم -

-چــی؟

دشن شا  هجوتم هک فیعض ییادص واب متفگ ناهگان

تــو؟ ندرگ نزادنب ور همه نتساوخ یم ارچ ینود یم -

دیسرپ مناد یم نم هکنیا زا بجعتم
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چـــار؟ -هن

ردح هکنیا اب دراد وا هک یتاساسحا اب مه نآ دوش یم ریگلفاغ متسناد یم

میوگن متسناوتن اما مریگب ار شلا ح متساوخ یم زونه رضاح لا

رضاح وت رطاخ هب طقف ... نراد مهگن ننوتیم ابوت طقف نتسنودیم نوچ -

ب یتفگ تدوخ یلو... دروخ مسق وروت نوج نامام یتح ... منومب مدش یم

مر! ـــ

درکیم مهاگن هریخ هدش مشچ شتروص مامت راگنا دش توکس

ــه؟ یچ -

ــی؟ تفر یمن ورن... متفگیم هگا .. نومب متفگ یم نم هگا هگا... ... ًاعقاو -

مدیدنخ روآ درد

ترطاخ هب ننودیم انوا نوچ ندرکیم رکف !هک دوب اجنیمه نوشهابتشا -

... مدرک یم ورکف نیمه اتاالن منم ـــی! نودیم مه تفرعم یب یوت منومیم

الً صا اقآ وگن .. یتفگن نم رطاخ هب یلو یتسنودیم مدرک یم رکف

ـــ.... هفن

چیئوس تمس هب هک متسد دوب سب اج نیمه ات مدروخ ار مفرح هدز دنخزوپ
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یم هکنیا یخلا هب دش هدایپ نیشام زا تعرس هب هتشاد شرب عیرس تفر

دز داد هک مدش هدایپ مه نم دنک رارف دهاوخ

یب ردقنا ینوتیمن ... مدب تارب ممنوج مرضاح نم ـی... گب ونیا ینوتیمن -

وت یپ شا هظحل ره مساوح نم ــمد... یمهفن الً صا یگب و یشاب فاصنا

رتهب اباب زا حتلا نوریب یایم یتقو هکنیا ... نوریب یایب هکنیا یپ دوب

یتقو ینیبب شاهاب ونم هک مدوب هدیسرت متفگن تهب هک مدوب نارگن ... هشاب

ــمد؟! یمهفن ال صا یگیم ـی...وت تحاران شزا ردقنا

راب نیا و دوب هدش تحاران دیبوکیم تشم نیشام فقس یور دزو یم داد

دسرن شلد نتسکش اتهب مدمآ هاتوک نم

ــو! چیئوس نم هدب ... مگیمن هشاب -

دز دایرف هک مدنام تریح رد

رد تنهد زا یچره هتعاس ـی؟ود گب یتساوخیم یچ هگید ــی؟ گیمن -

ینودیم !حاالهک یتسنود یمن !بقال یداد تبسن نم هب همه ولج هدموا

... دوجو یب ... وگغورد ... بلقتم ... یضوع یتفگ ـدر... مان یتفگ هک متردارب

ــم؟ گیمن یگیم هک یتخادنا اج ویچ ... تفرعم یب ... وسرت

ینابصع هدش تشم ناتسد اب مدز هیکت نآ رگید تمس هدز رود ار نیشام

! شمدنازوس دب زاب ینعی نیا و دوب شدای کی هب کی ار متاملک دوب ما هریخ
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متفگ لا یخیب هدرک عمج هنیس یور ار مناتسد

ــو! گب مه -وت

؟ ماوت لثم نم هگم -

مدرک شرو هلعش مفرح اب هرابود اما دوب هدش رت مارآ

ینزیم رجنخ تشپ زا ــیر!وت تدب نم زا -وت

دز دایرف

ــــاا... ضرریما -

۴۶۹_ تراپ _ همادا #

تفس هک شناتشگنا نیب ارزا چیئوس متفرگ ار شچم هتشادرب زیخ

شراشف نانچ مدرکن اهر ار شتسد اما مدیشک نوریب روز هب دوب هدیبسچ

دش دنلب شداد هک مداد

... هنوو یدـــ -خآ...
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ور وت نم ــه؟! تفرن هک تدای یلو یمردارب متسنودیمن هک هتسرد -

ینزب داد ودات یدرک رکف ــی... تنعل ینزب لوگ ونم ینوتیمن .. مظفح

ــم؟ نک رارکت منوتیم راب دنچ وهابتشا ــم؟!هی نک یم تلو بقع مشکیم

تبسن تهب اهنیا زا رتدب یلیخ نم ید؟ شنــ تسرد و مدرک تلو راب دنچ

لش بقال یدرک رکف هگا هــا؟ هتفرن هک تدای مدوب تخت ور یتقو مداد

تلا خد تیگدنز وت یدوب مقیفر بقالً هک نک رکف مریگیم االمن سپ متفرگ

منک یردارب همفیظو االن مدرک تقافر بقال هگا یمردارب االن یلو مدرکن

نز! نـــ یکلا روز منک تلو هلا حم سپ

توکس #دس_

۴۷۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

! شمدیشک ولج هب هدرک زاب ار نیشام رد

! اضرریما نک ربص -

دوب هدش یشهاوخ متفرگ ار شچم دیمهف هکنیا رطاخ هب شراکبلط نحل



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ــا؟ یب هاتوک ماهرپ نوج -

؟ ماا هرپــــ -

شدوخ هب تبسن متاساسحا زا تساوخ یم هک دوب نیا رطاخ هب مندز دایرف

مدرک ابوا نم شیپ هقیقد دنچ هک یراک نامه دنک هدافتساؤس

شـــو! راوس ... مایمن هاتوک هک هتنوج ندوب مهم رطاخ -هب

مش راوس نک لو -

مدیدنخ دنلب یادص اب

نوشن ور اذغاک نوا و مریمن نم یرب ینک یم رکف هگا ... ماهرپ نیبب -

! ینک یم هابتشا دب هک مروخ یم مسق تدوخ نوج هب مدیمن

مر؟ بـــ رد ماوخ یم یدرک رکف ؟ یرو خیمــ مسق ونم نوج ارچ -هع

زا رتدوز هک وتامشچ نوا هک مگب متفگ ، یرب رد یهاوخ یم منئمطم -نــه!

ـــی! نیشب و ینک عمج هریم هراد تدوخ

مدز رود ار نیشام هدرک اهر ار شتسد

ـــن یشب -
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تسناوتن هک شا ینارگن زا منک نشور ار نیشام هکنیا زا لبق اما دش راوس

داد ارول شدوخ دورب رد

ــاا؟ ضرریما -

مو؟ -هـــ

ـیا؟! یمن هاتوک تردام ولج هریم موربآ مگب -

درک ندز فرح هب عورش هک متفگ کالهف یچن

نم... ... مگیم تسار وت نوج -

مدرک شهاگن رظتنم

ــی... یوت مدرک رکف دموا اهر وهی مدوب اهنت تردام ...اب نوتنوخ وت راب -هی

متفگ یبصع درک توکس

-خــب؟

؟! نزب داد تشاد المز داد دعب مگب رازب -

؟! هگید وگب -

یم دیمهف تردام دوب... یبصع هشیمه لثم ادوبن یزیچ ... تفرگ منیس -

یکلا مه... شدعب هتفه کی شلا بند مریم مدوخ متفگ مگب اباب هب تساوخ

خ نوج وگب تفگ ... تسین یچیه نتفگ بلق راون و شیامزآ متفر متفگ
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مدو... ـــ

تخادنا نییاپ ار شرس

ماهرپ نوج متفگ منم -

هـــا؟ هدوب یبصع و هدوبن یزیچ ینودیم اجک زا -وت

مور وت هگید ... یگب تردام هب میرب االن هگا هک! تسین نیا هلئسم -االن

ـ...... تساوخیم رابره ! ماوت لثم شارب نم... دوب هتفگ هنک یمن هاگن

مدز داد

یمن هکنیا ... هنیمه اقیقد هلئسم یمهفیمن وت هک هنیا لکشم ! -ِداالغاا

! تس ینـــ تلا یخ نیع و ننارگن همه ردقچ یمهف

تفگ تیمولظم اب

حا منوتیمن همهفب ! همهفب رازن ! وگن تردام هب نیمه رطاخب . مدیمهف هشاب -

گنـــ تردام !هــا؟هب اباب شیپ میرب ً...ایب ال صا ! منک شتسرد الحاالاه

ـما؟ یم یگب ییاج ره هگید ؟ هشاب و!

دش یمایپ شیپ نتفر هب رضاح ردام زا ندرک ناهنپ رطاخ هب دشیمن مرواب

! تسا نارگن مه وا ندیمهف زا تفگ یم شتروص هک



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

لثم دیاش ! منک شتحار تساوخ یم ملد درکن منامیشپ مه شسمتلم نحل

تحار تیاهن رد اما درکیم لمحت ار یدایز راشف نم ی هتشذگ زور دنچ

! دنک ناهنپ ار شتاساسحا دوبن والمز دشیم

یلوق هچ دوبن شدای دعب زور ود یدشیم تسس متخانشیم بوخ ار ماهرپ

االاب...."مــن" متحا دنا هتخادنا شریگ هنوگچ ردام و مایپ ما هدنام ! هداد

هی یتقو هک ماوت لثم نم یدرک رکف !وت یدر کــ یم وشرکف بقالً دیاب -

یقرف مایپ هچ نامام شیپ میرب هچ ــم؟! نکن وشتبقاع رکف یممنز یفرح

زونه یگیم هک !وت هگیم یکی نوا هب مگب مودکره ــر!هب سپ لگ هرادن

تحار نامام ــی؟ شاب هدیمهف ونیا دیاب نم زا رتدوز داوخیم وشرطاخ

هب مدوخ منوتیمن و منیبب ومایپ ماوخ یمن فیح یلیخ طقف ؟! تتشورفیم

! مدب ــت لیوحت نوا

دوب هدنام تام

ــی... نعی ...چـــار؟ اضرریما -

حوتلا مه هشیم روطچ مدرک رکف یلیخ دوب نیمه مدصق ملوا هرآ...زا -

زا ملا یخ هک منک خیلا ومصرح همه مریگب تیراک  نوهنپ سلا دنچ نیا هساو

هار نیرتهب ... هزرلن مندب و ونت مشن نارگن رابره !هک هشب تحار تتباب

راهچ نوا هک هگب یروط مایپ وهب هروخبرب شهب همهفب نامام هک هنیمه

... هرادرب نم رس زا تسد مدیاش هشیم مرگ شرس راکدوخ ! هنک تخیم

! هداوناخ ردام وتو ینومیم
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تفگ حضاو یصرح اب مدیدنخ مدوخ رخسمت هب رایتخا یب

یب مـن؟! نوج هب یزادنب ونامام اباب یاج هب یاوخ یم ! یدرمان یلیخ -

شییاج هب تشادن نوتطبار هب یراک نم راک یراد لکشم اباب وتاب تفرعم

هک؟! مر ـــ یمب مرب دیاب نم همهفب نامام یلو ! دروخنرب

متخادنا باال هناش هدز یرآرد صرح دنخبل

هب راذب یلو !! یراد وشتأرج هگا ـــر یمب ورب ! نارماک یاقآ تشادن یلباق -

منوتیمن ... یدادن ومباوج تسرد مدرک رارصا یچره هک یراب دنچ باسح

و هسرن یچیه هب متسد مرخآ هزات هک! منک تدیدهت و تلا بند متفیب رابره

دایب ترس هیبالیی مسرتب

دشاب دنلب منفلت گنز یادص هک مدش جراخ کراپ زا هدرک نشور ار نیشام

مدرک لصو ار سامت عیرس ناساس مان ندید

؟ ناساس منوج -

؟ اتود امش نییاجک -

ــم؟ یشاب اجک ... نیشام -وت

تفگ یا هرخسم ابحتلا

ــه؟ سملا ماهرپ ؟! اعقاو -هع

مدیدنخ

! هدرک بیع ماشوگ هک منم هرآ... -
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دیدنخ مه وا هک دش مروظنم هجوتم

! مراد هلجع نم نیایب دوز ، هبوخ -

ـن؟ یدیسر -

ـن؟ یسرب ات مینومیم رظتنم هرآ -

هــا؟ هراد گنز هنوخ نوا -

تفگ هجوت یب

ظفاحادخ ایب. دوز -

۴۷۰_ تراپ _ همادا #

مدرک عطق ار سامت یظفاحادخ یب ماهرپ داد یادص اب

یاـــن...! هشب معضو هک مدرک انشآ ابوت وناساس هنووید ِنم یچ هساو -

دیبوک شنار هب مکحم هداد ناکت اوه رد یتسد

؟ نینک یم شگرزب ردقنیا ارچ ! نیا هنووید ادخب -
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میراد دصق اعقاو هتشادن رب شرس زا تسد هدرک رواب هزات هک دوب صخشم

یمن و مییوگب مایپ و ردام هب تیمها مک شدوخ رظن زا دنچ ره ار هلئسم

وکال لا صیتسا زا هدیشک سامتلا و ندز فرح زا تسد هک دزیرگب دناوت

دوب هدروآ یور ینزدوخ و نتفگ هار دبویب هب یگف

یاه  فرح هب یدیبسچ ینکیمن رواب ونم فرح ! متردارب نم یتم ال سان اباب -

ـــا؟ مکشزپ مدوخ نم ؟ نوا

ملد هب بیجع تفگ هک یردارب اما مدادن ار شباوج هدرک یگدننار توکس رد

تسشن

دیبوک میوزاب هب مکحم ناهگان اما

توکس #دس_

۴۷۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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؟! یوو ماو...هـــــ تابـــ -

راکبلط شدوخ لثم متخادنا شا  هتفشآ تیعضو هب یهاگن مشچ هشوگ زا

مدش

حاالمه داتفا هار تنوبز لوا !؟ یشیم ورپ مگیمن یچیه ینیبیم -

لد هی دیاب دوب تمک مدرک تراب هک ییاهفرح منک یم رکف مراد ... تتسد

! متردارب یتم ال سان هک تمدز یم ریس

تفگ مخا اب هدرک گنت ار شیاهمشچ

نــه؟ ییایمن هاتوک -

متفگ یمکحم هنی

نکن مشرکف -نـــه!

تفگ صرح اب

هرآ؟ ! هباوخب تصرح هک ینک معیاض نامام ولج یاوخ یم -

! هشاج رس حاالحاالاه مصرح یلو نک رکف یراد تسود روج -ره

مهفـــی؟ یمن ! اضرریما مشیم هراچیب -

متخادنا باال هناش

هک یدوب تاباب فرط مه ...وت همردام ارجام نیا رس هی دایمن رب مزا یراک -
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مزاب هتبلا ورب منکیم تکمک اجنوا میدیسر ! هگید یتشاد هگن هنوخ وت ونم

! یتشاد وشتأرج هگا

دز صرح هتفگ یدنلب هأ یبصع

ن! یببــــ حاال تنوج هب منتخادنن وراباب هگا نم ــــه. شاب -

مدز داد

! هنکیمن لو منوج هب هداتفا االمن نودب ینودیمن هرپـــما... ییوررپ یلیخ -

شدوب هداتسرف مناساس یتقو دوب هدرکن متفخ هگا ! هئوتریصقت مه شمه

هک....!یا نامام نوا وتو یدرک زاب شیارب وهار شلبق وت یلو دمویمن

ما ینابصع ردقنا یچ هساو ینک یم یخلا نم!.... ما یتخبدب هچ اباب...

یاهلا س نیا مامت وت ناج شوگزارد ـی؟هـــا؟....هن مردارب مدیمهف نوچ

... هدموا مریگ یگدنز زا هک هدوب یزیچ نیرتهب نیا مرمع

مدیبوک شیوزاب هب تشم اب

هنزیم تشه و شش هک هدش مبیصن شنوغاد هی نم سناش زا دنچ -ره

مشاب شنارگن دیاب شمه

هک مدوب هدیمهف بوخ مدوخ منک یم شح سال علخ مفرح هکاب متسناد یم

هار نآ وزا تسا تخس شیارب شساسحا لر تنک ردقچ نم یاب هطبار رد

شا هبرجت و هدرک ریگ نآ رد هک یتیعضو وزا دوش تکاس ات مدش دراو
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... مشابن هتفشآ مدوخ ما هدرک

ارچ دنا هدرک هدافتسا ناشدوخ عفن هب وا ساسحا زا مایپ و ردام حاالهک

! منکن هدافتسا شدوخ حلا عفن هب نم

تفگ یمولظم یادص اب

درک... یمن تلو مه مدرک یمن مزاب وشهار دو؟ بنـــ نم ریصقت یدرکنرواب -

یشور چیه هب وت رس اباب ــه! شب یروطنوا متساوخیمن مدز ومروز همه

ـــد! موین هاتوک

مدرک همزمز

دش! مدب شـــد... یلو -

دی نلاـــ

ـبیر؟ تفرگ سامت تقو ره یدرک لوبق اعقاو -

متفگ دنلب فو هــ یصرح شا یروآدای زا مداد ناکت ار مرس

منیشب دیاب حاال شمنیبب مدوبن رضاح ... یتخادنا یلچه هچ وت ونم نیبب -

هب یچ هساو ــرو عشیب هخآ شچـــم!ِد مگب هنک یهن و رما هریگب سامت

منک؟ تراک یچــ متساوخیم هگم یتفگن مدوخ

دوب هنازوسلد و نیگمغ شیادص
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؟ یدر کـــ لوبق ارچ بخ... -

مدز دنخزوپ

دوب دب ...حملا مدیمهفن هرب... متساوخ یم ـــه! گید هتاباب درک یشکورگ -

هر.... ــه!بـــ شابن متساوخیم طقف دب... یلیخ

مدیبوک نامرفب مکحم یاهتشم

-هَا...هَا...هَا...

**********

اراس) )

هارمه هک ینامز مدرک یم هاگن میور هب یور هتخیر مه هب عاضوا هب هکوش

یتقو مدرکیم رکف میدوب ماهرپ و اضرریما ندمآ رظتنم رد تشپ ناساس اب

بوخ ناشمادک چیه حلا اما تسیبوخ تیعضو رد ماهرپ اال متحا دنسرب

نیچمه هب ناشراک مدرکیمن نامگ زگره هک دندوب هدز متام یدح هب دوبن

! دنک عافد وا زا اضرریما هک دسرب ییاج

ردام یولج زیم یور هک یا هدنورپ و ماهرپ هرابرد ناساس یاه فرح عورش
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رانک شنارسپ ندید زا هدنز رس و داش تروص نآ دش ثعاب تشاذگ اضرریما

هک یماهرپ هب هریخ ار ناساس یاه  فرح مامت دور ورف تهب حتلا هب مه

هک یماهرپ درک شوگ دوب هدش خیم لبم یور اضرریما طسوت هتسب مشچ

یرهاظ یشوخ رس اب شنونکا حلا سکع هب دوب هدش دراو یتقو زا

تفرگ متام ناساس ندز فرح اب اما دوب هدیدنخ

اج زا سکع کی هب هیبش شتروص رد یلمعلا  سکع نیرتکچوک نودب شردام

داتسیا هدنمرش ماهرپ یوربور و تساوخرب

... نامام -

درکن ضوع ار شردام نیگمغ یاهمشچ حتلا مه شسمتلم ی نهلا

ــم؟ تردام نم -

دیشک غیج دش ریز هب رس هداتسیا شلا وس هب نداد باوج نودب هک ماهرپ

اینـــه؟ متردام -

تفگ دروایب ارباال شرس هکنیا نودب دوب هدش مولظم ردقچ

ـی؟ شاب هگید یاوخیمن -

هک یراتفر دوجو اب مدید شردام تروص یور ار اضرریما ی هریخ هاگن

دبا ات دیوگب هک درک یم سامتلا شهاگن اب تشاد ماهرپ اب زورما شدوخ
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!... شردام اما متسه

نــه؟ هگید مدر ــ کیم راکیچ دوب وت یاج اضرریما االن... هگا هک ینودیم -

۴۷۱_ تراپ _ همادا #

دیسرپ ماهرپ اضرریما نتفگ نامام اب نامز مه دمآ باال برض هب ماهرپ رس

ـی؟ نک نوریب ــو! ترسپ ونم... ... یاوخ یم -

داد ار شرسپ باوج مکحم

ـی؟ نم رسپ وت هگم هن! ومرسپ یلو هرآ وروت -

دش مگ شردام دایرف یادص رد اضرریما ددجم نتفگ نامام

نمـــی؟ رسپ -وت

هتسب مشچ درواین ارباال شرس دشیم نییاپ باالو تدش هب ماهرپ ی هنیس
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درک همزمز

ــم! تسه ... مدرکیم رکف -

یور هتسشن یاضرریما مدوب نئمطم هک تشاد یتب صال شمکحم یادص

تخانشیم ار ود ره بوخ اما درک نامیشپ شراک زا مه ار لبم

یگیم هک یشاب نئمطم هک هدوبن یروط مراتفر !هک هدوب نیمه مهابتشا -

یم تنئمطم مدوخ ... هشاب ! مدوبن ردام ممهفب یروجنیا !هک مدرکیم رکف

نگب هک مندرگ هتفیب تردام نیِد مرازب هگا متسین هراسخر ! یتسین منک

! هدوب مدوخ یاه هچب هب ممشچ و متشادن ور وت هساو یردام ی هضرع

توکس #دس_

۴۷۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

درک هراشا رد هب میقتسم هراشا تشگنا اب
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!.. نور یبـــــ ورب -

تفگ برطضم هتفر ولج مدق مین ماهرپ

ـ.... ساوخ یمن ـاد خب نامام مرب... اجک ینک منوریب یمردام ـ..مر!وت یمن -

دنارپ ارباال میاه هناش شا هرابود غیج یادص

نا! مامــــ وگن نم -هب

دیشک ششوغآ هب هدیرپ ولج ماهرپ هظحل کی رد

و تسین هکنوا !هب سپ مگب یک !...هب یمردام ـم...تــو گیم ـم... گیم -

تـو! رسپ طقف ... مشاب وت رسپ مدز ومروز ــی؟ نکیم دیدهت شنید اب ونم

ـ.... ینوا رسپ هرب مدای مدز ومروز

! ماا هرپــــ -

و دوب هدیسرت نانچ هک درک تکاس ار ماهرپ شا هرابود دننام غیج یادص

تفگیم مسح دشیم دنلب و هاتوک شتماق سفن ره هکاب دزیم سفن سفن

هب روبجم ار شردام دوب شا ینوخ ردام ی هرابرد هک شفرح اب تساوخیم

دنک ندمآ هاتوک
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درک همزمز سمتلم دیزرل یم هک ینت اب هدرشف ششوغآ اررد شردام

یمن طقف مدر... کــ یطلغ ــن!...هی کن منوریب ـــه؟ شاب نومب مردام -

ــه؟ شاب ــدی شخبب .. یشب تیذا متساوخ

شناهنپ ات دناخرچ عیرس ار شسیخ تروص هتفرگ هلصاف ماهرپ زا یناکت اب

تفگ تفر یم قاتا تمس هب هک ردحیلا دنک

اینــه! مردام ممهفب دیاش -ایب...

هب شرس تشپ یمداد شناکت تسار و پچ هب هک هداتفا ریز یرس اب ماهرپ

مدرک یمن روصت دادیم ژ اسام هدرب شندرگ تشپ ار شتسد یبصع داتفا هار

تحاران و ندیمهف زا هک دشاب مهم ردقنیا شیارب وا اضرریما دننام هک

رد اضرریما اب اوعد ماگنه یتح هک دتفیب ناشیرپ حلا نیا هب شندش

مدیدن شتیعضو

ور ناساس دشکب لوط ناشجورخ دیاش یمداد ناشن هک رد یادص ندمآ اب

تفگ دوب هتفر ورف رکف رد اقیمع هک ییاضرریما هب

ــن؟ شاب اجنیا منارماک رتکد مدرک یم رکف -

دیدنخ دعب اما درک هاگن ار ناساس جیگ یا هظحل
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.. هشچب مماهرپ متساوخن ! مدیشچ وشیرابجا روضح معط وت فطل -هب

درک هراشا قاتا هب

هک! ینیبیم ... دایمرب مماهرپ هدات سپ زا ییاهنت هک مردام دوجو اب منوا -

ــه؟ شب مئاق دبا هکات هنوتیمن ! شدنیبب دیاب چــی؟ هک هرخ -باال

یکی مایپ ولج ...ات هشاب هدموا رانک نامام هکاب یتقو یلو هنیبیم هرخ -باال

... یشکورگ هلت وت هتفوین نم لثم هشاب هتشاد وشاوه

هناخ ارهب ماهرپ دیوگب هک تفرگ سامت شردپ اب یتقو ارچ مدیمهف هزات

میسر یم رگید تعاس ود تفگ میدوب هار رد هک یتعاس مین یاج هب دروآ یم

ــی؟ نزیم ادص مسا هب وتردپ هشیمه -

درک هاگن ار ناساس مخا اب

ـرو؟ طچ -

یتقو و هنکیم مک ونوتنیب تبحم ... ینک یم هابتشا مگب متساوخ -

!.. هشابن هدرکن ییادخ ...هک یمهفیم

یب ناساس اما دش یم رتشیب هظحل ره اضرریما تروص یور هتسشن مخا

تساوخرب هدز وناز یور یتسد هجوت
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ــنا! تسرامیب مرب دیاب تمنوسرب میرب وشاپ ناج اراس وشاپ -

ــش؟ منوسر یم نم ورب یراد هلجع -

تفگ بناج هب قح ناساس

ــم؟ یتشاد یرارق هچ هتفر تدای -

ــه! گید تعاس ود یکی طقف شمرایم یگب اجره ... همدای -هن.

هرابرد ناماس و ناساس میمصت ینعی اضرریما یارچ و نوچ یب دیکٔات نیا

هدزدنا فرح یناهنپ و تسیدج نم ندرک تیاکش

یم مه هب هداتفا مناتشگنا ناج هب سرتسا اب مدوب تسرد راک رکف رد

هچ ی هرابرد دندز فرح ردقچ دنیوگ یم هچ مدینش یمن ناشمدیچیپ

! یزیچ

زا دش یکی رد گنز یادص هکاب ماهرپ " لضفلا وبا "ای دایرف یادص زا ناهگان

یدورو رد هدش زاب رد هک تفر قاتا تمس هب تعرس هب اضرریما مدیرپ اج

لخاد هب شهاگن دش یم جراخ اجنآ زا ود هب هک دروخ ماهرپ هب مکحم نآ

تفگ ماهرپ هب رشت اب یتقو دوب

؟ یدر کــ یچـراک -

تفرگ رگنس اضرریما رس تشپ
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! تفرگ رگ وهی میدزیم فرح میتشاد ــی... چیه -

دش دنلب دمآ یم نوریب قاتا زا هک شردام داد یادص

؟ یشثعاب لقع یب هچب ایوت مریگب رگ ما هنووید -

داتسیا دوب هدش شردام هار دس هک اضرریما رس تشپ هلصاف اب ماهرپ

ــه؟! گم متفگ یچ -

! اضرریما نک ملو ... اسیاو یراد تارج هگا ــم؟ تفگ یچ یگیم هزات -

؟ هتفگ یچ ... نامام نک ربص هقیقد -هی

تفگ ناساس هب ور اضرریما رد گنز یادص ندش دنلب هرابود اب

؟ ینک یم زاب ورد نوا -

هداتسیا شیوربور هدش خرس تروص هکاب شردام ارهب شساوح هرابود

داد دوب

یتخادنا ور اضرریما ونم ندادن هلب هی رطاخ هب هگیم نم !...هب ورپ هچب -

ـل؟ چه وت

توکس #دس_
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۴۷۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

زاب یارب هک مه ار ناساس و نم یاه بل اضرریما یولگ هدنخیوت یادص

هک شرسپ هنیس هب تسد فک اب درک زاب مه زا دوب هتفر ولج رد ندرک

دیبوک دنکن هلمح ماهرپ تمس اتهب دوب هتفرگ ار شیاهوزاب

! یدر کــ شورر ُپــ وت نیمه ید؟ ـــ نخیم -

تفگ راکبلط مه اضرریما

!حاالهک دوب پالس اجنیا زور ره نیداد ور شهب نوتدوخ هبوخ -مــن؟!

هنم؟ ریصقت درک شعمج هشیمن هگید

دز داد یشیامن حتلا هب

؟ یدز هیفرح هچ نیا هرپــما! -
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و تفر یم بقع مدق مدق هک روطنامه دوب اهفرح نیا زا رتورپ ماهرپ اما

داد شردام هب ور ار اضرریما باوج یمدش رود

دوخ ؟ دوب هتشذگ سلا دنچ ینودیم یدوب هداد ور ؟هلب متفگ غورد -چــار؟

عیاض ونم طقف ...االن هگید ندوب هدرک یتشآ مه اباب و اضرریما دوخ هب

! یدرک

دش مه اضرریما دایرف ثعاب یمدز ادص ار ماهرپ هک ناشردام دنلب غیج

وشاهلدنص هـا؟ هرایب اج حوتلا منک یم لو ادخب هرپــما... وش تکاس -

ــه! تفر تدای

دیدنخ دنلب ماهرپ شردام و اضرریما سکع هب

؟... هدش یلگلگ هچ شتروص نیبب راد... شهگن هگید مکی شاداد نوج -

! هراد وشاوه ردقچ شرسپ هنیبب هربب وشلا ح خیلا ماباب یاج

دیشک رانک هدرک اهر ار شردام درک مخا شفرح زا هک اضرریما ناهگان

ـی؟ شیمن مدآ -وت

هقی هبرضیا اب شردام دنک ادیپ یرگید رگنس دناوتب ماهرپ هکنآ زا لبق

دیبسچ ار شسابل

؟ هررآ نمـه ریصقت -
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اب دوب هتشاد شهگن مکحم هتشاذگ شیوزاب یور تسد هک ردحیلا ماهرپ

اضرریما هب رایتخا یب یمدز فرح هکت هکت و دیدنخ یم هدش خرس یتروص

یم هک یریوصت زا تفگ یم شنادنخ یاهمشچ شمخا الف خرب مدرک هاگن

تسیضار دنیب

حتلا متساوخ ... یتحاران مدید ... دوبن نیا ما... روظنم ...هن... ادخب -

!... یدش یلگلگ دوز تدوخ ... هشب ضوع

هراذن هک مایپ تسد مدادن تشاداد نوا لثم وروت هگا نم ییوررپ یلیخ -

ــم! تسین هراسخر اجنیا یایب حاالحاالاه

هدب ونوا ! هگید مشاب نم رازب یدیدن یریخ هک تگرزب رسپ ؟زا هخآ ارچ -

! بخ اباب

! لخاد نایم نراد -

ــد یسرپ رتدوز اضرریما اما دناخرچ شفرط ارهب اهرس همه ناساس فرح

-کـــی؟

! نار ماکــ رتکد -

هرابود مدناوخ اضرریما و شردام هب هاگن ارزا ماهرپ هب هدش دراو کوش

ــدی سرپ
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-کــی؟

ــه! گید تردپ -

دیسرپ شردام هب ور هتفگ ینارگن ــی لعای

ــدا؟ یمن یتفگن ریما هب هگم -

تفگ رکفتم تفریم رد تمس هب هدیشک بقع ار دوخ هک ردحیلا شردام

یبــدا! دوبن رارق متفگن غورد -

هرپــما! باال ورب دوز -

درپس اضرریما هب هتفرگ ار ماهرپ یوزاب هدنادرگرب ار شردام اضرریما فرح

تفگ یدج

! منیبیم وت مشچ زا هرب ... ماهرپ یریمن ییاج -

تشادن یا هدیاف مه ماهرپ نتفگ نامام و سامتلا و اضرریما کالهف چن

خ وت رس متشاداد نوا ندش نوهنپ صرح هک ماهرپ وگن یچیه -

هک ورب االمنِد نییاجک نوتتفج تسین مولعم هزور هد هتفه کی ! منکیم یلا

! نوتاجرس نیسیاو االن نیدرم ؟ یتفر

دروخ رد هب یمارآ هبرض
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؟ هرا ــ سخر -

وت... -ایب

هلصاف اب هدش درگ ینامشچ اب اضرریما ردپ دعب هیناث دنچ تفگ اسر و دنلب

درک یم هاگن ار شرس تشپ و هداتسیا شردام یوربور

تسشن شا  یناشیپ رب یظیلغ مخا هدش رت مهرد هظحل ره شتروص

ـی؟ یایم یدوب  هتفگن -سالم.

داد ار شقباس رسمه باوج هنعط اب

شـــد... یا هعفد هی هخآ دیشخبب -سالم.

یتح هک راگنا دوب هداتسیا وقر قش هنیس هب تسد هک اضرریما هب هراشا اب

تفگ هتفرگ رخسمت ارهب شردپ شتس وژ رهاظ اب

تسین تسرد متفگ داد مهب هدننک ریگلفاغ ربخ هی متفرگ سامت مرسپ -اب

ــه! شاب ربخ یب شردام

بخـیر؟ هچ -

! هشن ات هنکیم ــو شش اماتال هداد وت هب یلوق هی هکنیا -
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دوب هداتسیا بیج هب تسد ریز هب رس و تکاس هک ار ماهرپ ی هدنمرش هاگن

ماهرپ ارهب شتشپ هدمآ ولج یمدق هک دید مه اضرریما مدید اضرریما هب

دشابن شردپ هاگن سرریت اترد داد

درک هاگن ار شردپ شا هناش زاباالی هداتسیا شردام رس تشپ

! مدرک لمع شهب ینیبیم یراد هک مداد مردام هب ولوق -

؟ یدز نم هب مه یفرح -هی

شــب؟ !کــوات مسریم تمدخ بش ات متفگ مدزن شریز -

هر؟ بخـــ هچ -

داد اضرریما ار شردپ اب اضرریما ندز فرح زا شردام بجعت باوج

یمبــنر! فیرشت نراد رتکد یاقآ ! ناج نامام تسین یزیچ -

ار؟! شردپ ؟! درک یم شنوریب

هتسشن اضرریما جنرآ یور دوب سمتلم شتروص هک ردحیلا ماهرپ تسد

مخا هدش درگ شردپ اب شندز فرح لدم زا مه ناساس نامشچ دش هدرشف

اما دوب روآ فسات هکنیا اب میدوب هدید هک شردپ و ردام و نم یارب اما درک

درک هولج رت یداع راگنا

! شردپ دنلب یادص دشاب هارمه شا هلمج نایاپ
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؟ ماا هرپـــ -

توکس #دس_

۴۷۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

نوریب اضرریما رس تشپ زا مهتم کی دننام تفگ یمارآ هلبی هدرشف کلپ

دمآ

خوش مدآ نآ درک یمن رواب دید یم ار وا برطضم طیارش نیا رد یسک رگا

! دنزب فرح دناوتب هک یسک یتح ای دشاب یگشیمه گنش و

مرظتنم نیشام -وت

درک شفقوتم ار وا مه اضرریما ردام یادص هک دوب هتشادن اررب لوا مدق

درک زاب ار اضرریما مخا مه

ــدا! یمن ییاج ماهرپ -
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-چـــار؟

مدیمن هزاجا نم نوچ -

دز دنخزوپ

؟ مربب ومرسپ یراذ یمن -

-هن

ندیشک شیپ اب درک یعس مه وا هک درک شا یبصع شا یفنم باوج راگنا

دنک شا یبصع اضرریما

هک هدش یچ االن منک ادیپ مه ور اضرریما یدرک یم کمک هک زورید -ات

مربب وماهرپ یتح یرازیمن

تشاذگ ولج یمدق اضرریما ردام

مراذیمن ینکن نشور وعوضوم هی فیلکت و مینزن فرحات طقف هدشن یزیچ -

یبــدا!

ــی؟ عوضوم هچ -

رد یا هشوگ نم رانک تدم مامت هک ناساس دهدب ار شباوج هکنآ زا لبق

همه هجوت هدمآ فرح هب میدوب رگ هراظن طقف ود وره دوب هداتسیا توکس

درک بلج ار

مینک یم تمحز عفر هگید ام نوتزاجا ...اب دیشخبب -
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اب تسا هدشن ام روضح هجوتم هک تفگ یم اضرریما ردپ بجعتم هاگن

تفر ولج هدرک سالم عیرس ناساس شا هجوت

رتکد یاقآ -سالم

دوب هتشاذگ رثا شیادص یور تهب

؟ ینک یم راکیچ .. اجنیا -سالم..

درک هراشا نم هب تشاد وا ناتسد رد تسد هک ردحیلا

اب هگید االن میدوب اضرریما نامهم یعوضوم هی تباب مرهاوخ -واالاب

! میرب دیاب نوتزاجا

ـن! یشاب دیاب امتح هک امش ـــا؟ جک -

تسیچ عوضوم تسناد یم هک ار ماهرپ یادص اضرریما ردام یروتسد نحل

دروآرد

نا... مامـــ -

درکن یهجوت اما

! هشک یمن لوط یلیخ ًافطل دینیشب دییامرفب -
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ار متسد هدمآ ولج اضرریما ردام اما مدرک هاگن ناساس هب فیلکت بسک یارب

دیشک لبم تمس وهب تفرگ

! هنز یمن فرح نم فرح ور یسک اجنیا ینک یم هاگن ور اجک -

داد همادا ناساس هب وور مدناشن

ــن! یشب منک یم شهاوخ -

دایمن هاتوک ناج ناساس نیشب -

متمس هب هتشاذگ شرمک تشپ تسد دیدنخ اضرریما ردپ نحل هب ناساس

درک شتیاده لبم

! دییامرفب ، مشچ هلب -

درک هاگن ماهرپ و اضرریما هب مخا اب هتسشن مرانک اضرریما ردام

! ماهرپ باال ورب -

دیشک اه هلپ تمس ارهب ماهرپ مدید ار اضرریما دنخبل و ماهرپ بجعت

-ایب...

یمــیر؟ اجک وت ماهرپ متفگ -

داد له ار ماهرپ هتفگ یمشچ شردام هب ور هدیدنخ بجعت مکلا رد

ورب -
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همه ار اضرریما " تسه مساوح و" ماهرپ چپ چپ ناشندش ادج زا لبق

مه واب دنیآ یمن رانک ابوا طقف دنتفگ یم ناشردپ هب حضاو راگنا دندینش

! دنرادن یلکشم

غلا بان کدوک کی راگنا هک دندرک یم راتفر ماهرپ اب یروط همه هکنیا رصقم

رد تساوخ یمن شردام هکنیا اما دوب شدوخ مه دمهفیمن یزیچ هک تسا

تشاد شردپ روضح زا ماهرپ هک دوب ینارگن سح نامه اال متحا دشاب عمج

درک شتحار هدرک یردام شیارب ووا

تفگ عیرس ناساس نم رانک اضرریما نتسشن اب

! دییامرفب عیرس هشیم هگا ًافطل ... مراد هلجع هدنب ترذعم ضرع -اب

تفگ مخا واب یدج هدش هریخ شردپ هب اضرریما ردام

یچ ره متفگن نم هگم ؟ میتشادن رارق مه اماب هگم ــی؟ تفگن مهب ارچ -

مهب ماهرپ هرابرد ویچ همه هک یطرش هب مگیم تهب تسه اضرریما هرابرد

ـی؟ گب

مدوب شمخا ندید رظتنم منیبب ار اضرریما لمعلا سکع ات مدناخرچ ار مرس

ارهب شجنرآ اما تسا هداد ول شردپ ارهب وا شردام هکنیا نتسناد زا

ار شدنخبل ات دوب هدرک تفچ شا هناچ یور ار شتسد هداد هیکت لبم هتسد

یضار یلیخ شردپ اب تبحص ماگنه شردام راکبلط نحل زا راگنا دنک ناهنپ

دنک عمج ار شدنخبل دندوب ماهرپ واو عوضوم هکنیا اب تسناوت یمن هک دوب
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؟ یدن خیمــ یچ -هب

مشچ دناشک اضرریما تمس ارهب نامرفن هس ره هاگن اضرریما ردپ دنت نحل

ندرک ناهنپ رد یعس هرذیا هک یلا حرد شتروص هب هریخ هدناخرچ هساک رد

تفگ تشادن شدنخبل

... رتکد یاقآ ــی چیه -

و حیضوت رازه زا تاملک نیا دیمهف مه وا مدید ار ناساس حضاو مخا

دوب رتدب شردپ یارب هیجوت

توکس #دس_

۴۷۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ــی؟ تفگن مهب ارچ ؟ هدب ونم باوج -
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دروخرب زا هک مدیمهف یم تسب کلپ ناساس اضرریما ردام دنلب یادص زا

یولج مه نآ دراد تدارا وا هب یلیخ شدوخ لوق هب وا هک یسک اب اهنآ

تسا وکالهف یبصع ردقچ نم واو مشچ

شدوخ هک ییاضرریما هب تبسن شدنت دروخرب سکع هب اضرریما ردپ اما

رسمه اب شراتفر دمهفن یسک دوب هدرک دیکات و دوب هدناشک اجنآ ارهب وا

دوب مارآ و نابرهم شقباس

ــم؟ تفگن ویچ -

درک هراشا زیم یور هدنورپ هب

ــد؟! ینکیم فطل ناساس -اقآ

دیشک شیپ ار اهذغاک هدرب ولج تسد ناساس

ـن! نز یم فرح انیا هرابرد نراد -

درک مخا ناساس هب ور هدش گنت شیاهمشچ اهذغاک هب یهاگن اب

ـی؟ تفگ نوشهب -وت

وخــب... تساوخ مزا نوا هشردارب اضرریما یلو... ماوخ یم ترذعم -

مدب حیضوت هک دوب مفیظو هدنب
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دیشک ولج ار دوخ دنت اضرریما ردام

ــی؟ تفگن مهب ارچ ـی! نودن هلا حم متسنودیم دوب... تسرد مسدح سپ -

نم ووالهب لوه ات رازه هکاب ولج هشکب ور اضرریما شدوخ دیاب ارچ

ـــه؟ گب

ارهب ماهرپ اضرریما دمهفن وا ماهرپ زا عافد هب درکیم یعس بوخ ردقچ

نابز زا ماهرپ روضح عاالم شروضح لیلد تسناد یمن ساــت هدروآ روز

هدمآ شرسپ ود ره رطاخب دیوگ یم شیاهمشچ هک ردحیلا تساضرریما

! دنمهف یمن مادک چیه راگنا هک

تفگ شمارآ اب

بنــدو! یمهم زیچ نوچ -

بنــدو؟! مهم -

سهــت! ماهرپ هب مساوح مکشزپ مدوخ نم ... دوبن مهم ناج هراسخر -هن

واقآ اضرریما دیاب شدوخ ارچ دوبن مهم هگا ــی؟ تفگن ارچ دوبن مهم هگا -

ـــه؟ گید یگیم غورد یراد ــه؟ گب نم اتهب اجنیا هرایب وناساس

ــم... گیمن -هن

تفگ هنعط اب

االً متحا ورتکد یلو همهم شارب هدرک رکف دیاش منودیمن ور اضرریما -

ــت! سین یمهم زیچ هک هنک تحار ور وت یخلا هک هدروآ نیا یارب
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لا وس دهدب ار شقباس رسمه باوج هک درک زاب ناهد اضرریما ردام ات

شتکاس دیسرپ شردپ زا شفرح تالیف یارب تیدج تیاهن رد هک اضرریما

درک

ـــی؟ نودیم هتقو دنچ همهم تارب هک -وت

دش هریخ دوبن شتروص رد لبق یداش زا یرثا رگید هک اضرریما نامشچ هب

دنادرگرب وا ارهب شدوخ شیپ تعاس دنچ باوج یهاتوک ثکم اب

ــم؟ گب تهب دیاب -

شراولش یاهبیج اررد شتسد ود ره تساوخرب یرهاظ شمارآ اب اضرریما

درب

!... منودیم نوچ -هن

دش رود یمدق

ابوت تسین مهم مارب و مدیسر هار زا هزات ردارب هک نم هک هبیجع ... طقف -

ــم!نــه؟ یدیمهف نامزمه تسه متساوح و همهم تارب و یشردپ هک

داد همادا شردام هب ور
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ات سرپب مشاباب زا هگید راب وهی یدینش ناساس زا هک ییاهزیچ مرظن -هب

هنودیمن ال صا نوچ هنزب فرح ناساس اب هدرکن تقو منیب یم نم هک ینیا

! تسه ربخ هچ

هدنک اج زا شردپ هک تفر یم اه هلپ تمس هب مارآ و هاتوک یاه مدق اب

داد شرارق بطاخم دنلب یادص اب هدش

هشابن نامرد یپ ای هریگن یدج هگا هک هراد دیدش و یناهگان بلق شپت -

مرازب نم هلا حم هک هشب یبلق ییاسران ای بلق فیعضت بجوم هنکمم

اب مدرک یمن مه ار شرکف درک یم هاگن ار شردپ توافت یب دیخرچ هداتسیا

ندرک یزابجل و ناشتاملک اب دندوب علطم مه روضح زا ود ره هکنیا دوجو

دسرب اوعد هب راک تیاهن ورد دنازوسب ار رگیدکی

تفگ یرتدنلب یادص اب اضرریما هب ور هرابود

دیدش بارطضا رطاخ هب یتسنودیم ــی؟... تسنود یم یچ چــی؟وت -وت

باذع ردقچ ! هراد " نویس ال یربیف " مدرک یم رکف هتشاد هک یدایز سرتسا و

ــت؟! سین هشب تحار ملا یخ ات دموا مزور هب هچ و متشاد نادجو

ات مدرک روگ ومگ ومدوخ روطچ و هراد سفن یگنت مدرک رکف یتسنودیم

!... هیبصع مدیمهف و هریگب وش یِپ هنک شروبجم هنوتب ناساس
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و دوب هدرک علطم شرسپ یرامیب صیخشت لحارم ارزا شردپ ناساس سپ

ــی! ناهنپ تفگیم ماهرپ نتشاذگ راشف ریز رطاخب طقف

دنک شمارآ درک یعس هتساوخرب ناساس اضرریما یتوافت یب لباقمرد

ـ..... مرفب رتکد یاقآ -

دیشک سپ ار شتسد

نیا وت ینودیم شــهد؟ نوهنپ زور دنچ ینودیم طقف ... منیبب نک ربص -

هچ اب ینودیم ؟ شاه شیامزآ یارب ناتسرامیب شمدنوشک یروطچ زور دنچ

یمن نوکت شدوخ یارب هک شق خاال نوا اب منوا ــه؟ شچ مدیمهف یتخبدب

منودیمن یگیم هک ینودیم یچ ـی؟ نودیم انیا زا یچیه الً صا !وت هروخ

بخــهر؟ هچ

نوریب ناساس تسد زا وزاب درک شهاگن طقف لبق تس ژ نامه اب اضرریما

تشاذگ بقع مدق جک یدنخبل هکاب اضرریما تفر شتمس هب مخا اب هدیشک

ار شدوخ هتساوخرب دوب عاضوا هب شساوح همه زا رتشیب راگنا هک شردام

دیشک ولج

۴۷۵_ تراپ _ همادا #
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

تس؟ ینــ یمهم زیچ یگیم یتفگ هک ییاهزیچ نیا اب روطچ -

فرح اب دشاب نیتم و مارآ شقباس رسمه ربارب رد درک یم یعس هک یمدآ نآ

تفگ یدنلب یادص هکاب دوب هتخیر مه الهب ماک اضرریما

روبجم ات ینودیمن ؟ هراد وت ردقچ ینود یمن ـی؟ سانش یمن وماهرپ -وت

هکشزپ مشدوخ نوچ متفگ ناساس ــه؟هب نزیمن فرح شدوخ هرابرد هشن

!!هک هتفیب ندرک طلغ هب هک هرایب شرس هب یراک هدرک یهجوت یب یلو

تیمها مک شدوخ رظن زا دنچره ویزیچ شیتم سال هرابرد هرادن قح همهفب

... دوبن اهالمز شیامزآ نیا زا یلیخ دیاش ! هنک نوهنپ نم زا

با هقبط زا ماهرپ دهاوخب هک راگنا درک هاگن اه هلپ هب هدرب ارباالرت شیادص

تفگ ینابصع دونشب ال

توکس #دس_

۴۷۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

شدوخ اب یراک نیچمه سکچیه رطاخ هب تشادن قح همهفب دیاب یلو -

! هشاب هدروآ شدوخرس رهبالیی دوب نکمم یتقو هنکب

یارب ار ماهرپ هتشاد قح اضرریما هک مدیسر هجیتن نیا هب شیاهفرح زا

! دنهاگآ شق خاال نیا زا همه راگنا دراذگب هنگنم رد شفده هب ندیسر

یمدش سح شنحل رد یگدنمرش دوب هدمآ نییاپ شردام یادص

ـه؟ بوخ شلا ح مشاب نئمطم -

مارآ یقیمع سفن اراب شدوخ درک یعس دزیم سفن سفن هک نارماک رتکد

دنک

! شاب نئمطم هرآ -

تفگ ِنم ِنم اب اضرریما یوناب هراسخر

ــا؟! ینکن اوعد یلو ... نزب فرح شاهاب باال ورب یاوخیم هگا بخ...االن -

ــه؟ شاب .. هنومب اجنیا بشما ماوخ یم

هک دش هدیشک اضرریما تمس هب شقباس رسمه فرح اب اضرریما ردپ هاگن

هار رس زا شردپ هب درس یهاگن اب دوب هدرک دس ار هار هداتسیا اه هلپ یولج
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

درک شفقوتم ناساس فرح هک تفر هناخزپشآ تمس هب هتفر رانک

جــنا؟ اراس میرب -

ــش؟ مرایب مدوخ دشن رارق ــا؟ جک -

تشاد فرح نارازه وا هب ناساس هاگن و مخا

یربـــم! . شمربیم مدوخ تسین -المز

یبــدا؟ ابوت یگیم هک تسین اضرریما دزمان هگم ــش؟! یربب وت ارچ -

زا یرادفرط یارب و هدرک یط ار هلپ دنچ هک دوب شردپ ضرتعم یادص

تشگزاب هدش فقوتم اضرریما

تفر رد تمس هب هتخادنا نییاپ ار شرس فرح یب ناساس

ــر؟ تکد یاقآ نوتزاجا اب تسامش اب قح -

سنلا فک هب شیاپ اما دنک هقردب ار ناساس ات تشگرب ار هتفر یاه هلپ

درک شفقوتم اضرریما خی یادص هدیسرن

ــم! یرب مه اب نک ربص ناج ناساس هئوت اب قح -

ور دوب هدز شکشخ هک شردپ هب هاگن نودب متسد نتفرگ اب هدمآ متمس هب
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

ـــد یسرپ هک شردام هب

؟ اجک -

تفگ

یمــما ریگب سامت یتشاد یراک ... مدوخ نامتراپآ مریم ! یراد نومهم -

داتفا هار ناساس رس تشپ هدیسوب ار شا هناش مرب"ی تنوبرق اب"

میرب -

تمس هب متسد ندیشک دشووااب جراخ هدرک یظفاحادخ هتفرگ ناساس

تسب مرس تشپ ردار مکحم جورخ

شومارف یتح هک مدوب هدش هکوش شراتفر و هدمآ شیپ عاضوا زا نانچ

منک یظفاحادخ مدرک

و ندز فرح تٔارج دنتشاد ناشیود ره هک یبصع وحتلا مخا رطاخ هب

متشادن ار میوریم اجک مسرپب هکنیا

اهنت ... دشابن مربورود یسک یزور دنچ مورب مدوخ هناخ هب تساوخ یم ملد

! تسا شخبمارآ نیرتهب ییاهنت یهاگ ! اهنت یاهنت مشاب
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

ماو یگدنز و مدوخ هب هک تساوخ یم توکس رد باوخ اهتعاس ملد

تسا هدرک ما هناوید ما یگدنز یمظن یب منک رکف مفارطا عاضوا یغولش

کالف کی لثم و هتخیر مه هب زیچ همه تسین شدوخ یاج رس زیچ چیه

!! دروآ رد رس نآ زا ناوت یمن هک هدش هدیچیپ

شیپ زور دنچ شاک منک صخشم ار ووا مدوخ فیلکت همه زا لوا دیاب

یرابجا روضح هک طیارش نیا رد هک مدوب هدادن لوق شردام هب هرابود

حلا مدوخ درک مهاوخ شکمک و دوب مهاوخ شرانک دنکیم لمحت ار شردپ

رد هک ییوشبلب زا ندز فرح و هظحل نآ رد وا سامت و متشادن یدعاسم

دوب هدرک مجیگ تسا هدش تسرد شرسپ یگدنز

زا شیپ ساهلا دننام تفگیم وا هک یطیارش رد ندش ریگرد اتاب متفریذپ

هرابود و منکن رارف همه زا مورن ورف هلیپ رد دوب هتفگ ردام هک یزیچ کوش

یط وا ندوبن مرحم هب ملع اراب ما هدمآ هک یتخس ریسم نآ مشابن روبجم

!! منک

تسیچ تسرد راک منادیمن ما هدش خالص هظحل نآ غاد بت زا حاالهک اما

و هدشن هار هب ور مدوخ یگدنز هتفشآ تیعضو هک ینامز ات دهاوخیمن ملد

نیا زا شیب شا یگدنز و دشاب مرانک وا دوشن هبورهار زگره تسا نکمم

دزیرب مهب

؟ دوب یرا ــ تفر هچ نیا ــی؟ شکیمن تلا جخ -وت
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

هدش شرف گنس هار هنایم مدروآ ارباال مرس ناساس یبصع یادص زا

شزمرق یاه هگر هک ینامشچ اب میدوب طایح یدورو برد ات نامتخاس

هک ییادص واب دوب هدرک درس ار اضرریما هار تسینابصع یلیخ تفگیم

یمدز داد شرس دسرن نامتخاس هب درک یم یعس

ــی؟ نزب فرح یروطنیا تردپ اب ینوتیم روطچ -

؟ یرو طچــ -

ناساس باوج اما مدید یم ار شنورد بوشآ متخانش یم ار اهمشچ نآ نم

دوب هداد یتوافت یب تیاهن اررد

یباسح هچ ور نم ! تمتخانش هابتشا هشیمن مرواب ااد...!! -ایخــــ

ـــه؟ نزب فرح هنابدوم شردپ اب هنوتیمن یتح هک یمدآ هب مدرپس ومرهاوخ

تفگ یتوافت یب نامه اب هداتسیا ناساس یوربور تشاذگ ولج یمدق

هک متسین وت لثم متفگ تهب منودب تا هتشذگ زا یزیچ هکنیا نودب راب -هی

یچیه هکنیا نودب روطچ وت هدرکن ملو شنادجو باذع زونه یلو منک رارف

نکـــی؟ یم متواضق یتحار نیمه هب ینودب نم زا

ـــم؟ نودیمن ینک یم رکف ارچ -
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

دیخرچ متمس هب اضرریما رس

زا۸س رتشیب نم ــه؟! نودب نم هزادنا هب منوا منکن رکف نکن هاگن نوا -هب

ـم؟ نودیم ردقچ ترظن هب مسانشیم وماهرپ هلا

تفگ یبصع اما رخسمت اب

ــی! نودیم هک هبوخ -

خلت تدوخ هب ویگدنز هیرمع هلمج کی رطاخ هب منودیم ... منودیم هرآ -

! یدادن تاباب هب ندز فرح تصرف و یدرک

ـــه؟ لمج هی یگیم طقف نوا هب ـــه؟وت لمج -هی

توکس #دس_

۴۷۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تفر باالرت یمک ناساس یادص
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

ال صا هک هتفگ تینابصع طسو اوعد طسو ردپ هی هک هلمج !هی هرررآ -

هشب تسرد ات هنک تالش هدرک یعس مه ردقچ هزات درک باسح شور هشیمن

تنوریب هنوخ زا تمهت وابهی یدوب نم یاج هگا !وت یتشاذن وت منوا هک

گنت شارب ملد ردقچ نیا دوجو اب ینودیم هــا؟ یدرکیم راکیچ ندرک یم

هگید راب رازه مدوب رضاح یتح ــش؟ مدیدیم تساوخیم ملد ردقچ شــهد؟

... وترضاح و یح یاباب وت تقونوا ــش... منیبب و هشاب یلو هنزب تمهت مهب

راکیچ ــی؟ شاب هدیمهفن ؟هک ینودن تدوخ هک مگب تهب یچ هللا... الهلااال

هنک ادخ طقف یزــدا! یلیخ یشیم نومیشپ ادخ ...هب اضرریما ینکیم یراد

زا رتشیب نیتخادنا حلا نیا هب اهامش مه اونیب یب ماهرپ نیا .... هشن رید

وت هب یلو منزب یفرح ماوخب متسین یهاگیاج رد نم هک تردپ وردام همه

؟ یدوبن ریصقت یب مک مه ــم!وت گیم

هی وگن هنیا حملا مزاب یلو مدیمهف و منودیم ینودیم یتقو مرظن -هب

هــاا؟! هلمج

داد ار شباوج رخسمت اب ناساس

!زا هگب هدرک یمن تأرج هک هتخانشیم وتبوخ خاالق نیمه تخبدب ماهرپ -

زا مدوب شاج هب نم ... اهراتفر نیمه !زا هگید هدیسرتیم ازیچ نیمه

..... نوتمه تلا جخ

ٔهلولگ دننام ماهرپ دش زاب نامتخاس رد هک دوب هدرکن مامت ار شا هلمج زونه

هک دیشکن لوط یا هیناث دیود نامتمس هب هدمآ نوریب نآ زا هدش کیلش
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

دمآ نوریب شرس تشپ دایرف اب شردپ

ـ..... گیم نم هب منک یم تمدآ ار وت نم -

بجعتم هدروخ ار شفرح میدوب هداتسیا طایح طسو زونه هک نامندید اب

درک نامهاگن

ــن؟ یتفرن -

هک یا هدنخ روز زا شتروص و دوب هداتفا سفن سفن هب ندیود زا هک ماهرپ

ارباال ششفک ی هنشاپ هک ،ردحیلا خرس تشاد ار شندرک راهم رد یعس

تفگ دیشوپ یم هدیشک

یریپ نم؟یبـــاا! ردپ یدید ! ندوبن اجنیا هکاالن نتفریم هگا هگید -هن

ـ.... یاوخیم دعب ینیب یمن یگدنگ نیا هب ور انیا ـهت؟ شاذگرثا متییانیب ور

رانک رد یولج زا دوب هدیبسچ وا هب هک وناب هراسخر روز اب شردپ ناهگان

تفر

درک عطق ار شفرح هدرک سامتلا ماهرپ هب شردام

جــنا! هرپـــما مینزب فرح وت ورب -ایب
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

رد هگا مدرک رکف نم ارچ سپ ــم؟؟ یدزیم فرح میتشاد ؟! ناا مامـــ نوج -

ـــم؟ شیم دوبک و هایس مه هنک یم ادیپ لکشم میدنب  نوختسا مه مرن

درک عمج ار دوب ناساس و نم تروص یور هک یدنخبل شردپ یادص

ینکب یاوخیم یطلغ ره هک دوبن نیا االنحملا تمدوب هدز راب هی هگا -ِد

ـی؟ شاب مراکبلط

؟ یدرک راکیچ -زاب

رپ یادص اب ماهرپ دوب درس و کشخ شردپ روضح رد زونه اضرریما یادص

تفگ هدنخ

ــم... تفگ طقف ... یچیه -

ــرا؟ یب شنوبز هب یراد تأرج هگا -

ناساس رس تشپ ار شدوخ دش زاب شوگ ات شوگ شردپ داد زا ماهرپ شین

دیشک

هشیم مرتشیب متارج نیبب رت بقع ورب امش ناج اباب مراد هک وشتأرج -

ایهن!؟

دیسرپ دنخبل اب ناساس رابنیا
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

نک! یهاوخ ترذعم ورب ؟ایب ندش ینابصع ردقنیا ماهرپ یتفگ یچ -

منوا ــد؟ یشخبب مگب مرب ترز شــهد؟ یچ ینودیم یچ ــاا!وت باب ورب -

زا بیرخت تردق ! یگیم هک ندو بــ مه رانک یتقو نوشیدیدن ! اتود نیا هب

مراک هب هگید اجنیا مه میکشزپ هنومیم شاج حاالحاالاه هرتشیب متا بمب

ــدا! یمن

همادا ییوررپ اب درک اضرریما یاهبل نامهم مه یوحم دنخبل شراتفر و نحل

داد

نراد سهلا هد کیدزن !!... راکرس نتشاذگ ونم نوشتفج سهلا دنچ ینودیم -

! ننک یم راد اباب هنن ونم

دمآ رد شردپ داد

هللا... ـ.....الهلااال شادن اباب هنن هگم -

ردارب ای رهاوخ هی نتشاد زا ونم مگیم حاالهک چیه هک ندرکن -حـــــاالاا...

هک هنم ریصقت هگم مگیم یمـــدا! نوشدرد نیدرک مورحم سلا تشه تفه

!... هنوت یمن هگید نامام هدش رید نیدش ریپ

درک هراشا شردپ هب

رید امش زونه هزاب شدنبرمک لفق کــن! شاگن انیا نیا... هشیم -ایب
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

مرو؟ خبــ نم وشکتک نیدیبنج

هداتفا ریز یرساب هراچیب ناساس دش لخاد عیرس تلاهدز جخ هک شردام

هدرک عمج ار شا هدمآ شک یاهبل بارطضا اب هتبلا نم دننام درک یم یعس

یم نآ رد هتسشن قرب هک ینامشچ اب اضرریما اما دنکن هاگن نارماک رتکد هب

حضاو یدنخبل حاالاب تسا لا حشوخ ماهرپ حلا ندوب بوخ زا تفگ

تفگ هدرک گنت ار شیاهمشچ ناهگان ماهرپ هک درک یم هاگن ار ماهرپ

شــدهک؟! یلگلگ ...زاب تفر ارچ نامام -هع!...

درک یثکم

ونم یتساوخیم .......! هساو و دنبرمک نوا لفق اباب... ـــم... نیبب نک ربص -

....؟ هگید ینزب

۴۷۷_ تراپ _ همادا #

هک دز مکشخ مرایب باال متسناوتن ار مرس ماهرپ ییاورپ یب تلا جخ زا

مدنارپ اج زا شردپ یادص

!! ماا هرپـــــ -
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

ام هب مدق ود دمآ یمن باال رگید شسفن دروخیم هک یصرح دزو هک یداد زا

دیود طایح رد تمس هب ماهرپ هک دش کیدزن

... مدرک یلگلگ ونامام ترطاخب هگید هگا نم ... مدرک طلغ ال صا اباب هیچ -

االنوت هکنیا یاج !هب هشب یگنر نزب روز تدوخ ورب نک... یبوخ و ایب

ـ..... مراد نم ینزب باال نیتسآ نم یارب

و هایس مدوخ مدموین ـــوات شمگ ورب شـــو! هفخ هرپــما! ـــه سب -

! منک تدوبک

دز دنخبل هتخادنا نم هب یهاگن مین هک اضرریما یدج و دنلب یادص اب

تفگ ناساس هب ور هدش خرس و نادنخ تروص اب درک عطق ار شفرح

توکس #دس_

۴۷۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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نوشعمج مه رود مدوخ تسین ریبدت ار هدرک دوخ ! همردارب منیا ... امرفب -

ــنا! تسرامیب میرب هنوخ میتی ندادن ونم انیا ات ...ایب مدرک

؟ نور یبـــ متخادنن ور وت هگا نم ؟ دعب ندیم تهار اجنوا نیبب لوا -وت

تفگ یشهاوخ ینحل دشاب عمج الً ماک شردپ فرح زا ماهرپ ی هدنخ

! شاب هتشاد هبنج مکی اباب ! میدز فرح یرسپ ردپ بخ -چــاار؟

ما ینابهگن هب هدش منک یم هرسکی وتراک منزیم گنز نوریب یرب رد نوا -زا

ــل!! خاد یرب نراذن مگیم مراپسب

؟!ه مرب تفگن اضرریما هگم ارچ؟ ینک یم یزیروربآ ... هکشک هگم اباب -یا

ـــا؟

تفگ یدج ماهرپ فرح هب هجوت یب شردپ

! هراد تراک تردام وت ورب -ایب

دیدنخ هرابود ماهرپ

خیلا نم رس ور وت زا شصرح داوخیم هسریمن تهب شروز ... هرادن مراک -
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! ورب تدوخ یدرم ! هنک

! منز یمــ فرح یدج مراد هرپـــما ورب -ایب

دز داد ماهرپ ناهگان

همچ... متفگن تهب همچ متسنودیمن مریگ منک... یم یخوش نم هگم -

ـــه؟ نیا تلکشم ...االن متفگن هک متفگن

دمآ نییاپ شیادص

مراکیچ ؟! مدرک یطلغ هچ منودیمن مدوخ ... همگرم هچ ینودیم هک -وت

کــه؟ مدر !ُمنـــ ینکیمن لو یدرک هلیپ یراد

! هدنمرش و ریز هب رس دوب هدش شیپ یتعاس ماهرپ نامه هب هیبش هرابود

درک دمآ و تفر دندوب هدرک توکس هک یماهرپ و شردپ نیب اضرریما هاگن

! نوششیپ متسه نم ورب... -

داد همادا ناساس هب ور

میشب تحار بآ ریز نکب وشرس مه یتسنوت اج وربب...ره ماهرپ -

! دایم نم اب ادعب اراس نم!... اب شتیلوئسم
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دز داد اضرریما درک زاب ردار قارب یاهمشچ و دنخبل هکاب ماهرپ

شــو! مدآ ـا... مشکیم وتروج همرخآ و لوا هعفد -

راگنا شهاگن صاخ قرب نآ تفر نوریب هتشاذگ شمشچ یور تسد ماهرپ

هب شیاهمشچ مدرک سح یتح دوب دید اضرریما زا هک یراتفر یلا حشوخ زا

نوریب شرس تشپ هتفگ یدنلب ظفاحادخ دنخبل اب مه ناساس هتسشن کشا

تفر

یساسا یاوعد کی رظتنم ناساس جورخ زا دعب وا هب شردپ یبصع هاگن زا

یدرسنوخ اب دوب شتسد رد تدم مامت متسد هک روطنامه اضرریما اما مدوب

توافتم ینحل اب داتسیا هک شیوربور درک مهارمه دوخ اب هتفر شتمس هب

تفگ لبق زا

می! نزبـــ فرح لخاد میرب -

ی هنیس یور تسد دوش در شراتفر زا بجعتم یوا زا دناوتب هکنآ زا لبق

تشاد شهگن هتشاذگ اضرریما

ماهرپ نتفر هدوسآ یخلا اب رطاخب طقف شرسپ تسناد یم بوخ مه وا

یم " یدمآ یمن شاک " اضرریما هاگن ــد!زا نامب وا رانک هدش رضاح هک تسا

! دیراب
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توکس #دس_

۴۷۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

بــهر؟ یتشاذگ یچ هساو ؟ منزب فرح شاهاب منوتب یدرکن مربخ هگم -

دنک خیلا وا رس ار شیاه فرح و ماهرپ زا شصرح دهاوخ یم مدرک سح

هدنخ اضرریما اما تسا هدرک ربخ ار وا اضرریما تفگ نم مشچ یولج هک

درک یا هزماب

ب تشاذیمن تیثیح هک شهت هب دیسر یم ! نیدز فرح یچ ره دوبن سب -

! تار ــ

تفگ طایتحا اب رابنیا شردپ مخا هب ور یرادانعم هاگن و ثکم اب

ید!؟ ــ یمهفن هک وگن -
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دش رتشیب شردپ مخا

یچـــو؟ -

تساوخ یمن راگنا داد نامیاهتسد هب شردپ تروص یاج ارهب شهاگن

دمهفب شردپ دیوگیم ار دهاوخیم هک یزیچ یتقو ار شسح

یم تلا جخ تزا هدز تهب هنوخ نیا رد تشپ هک یفرح رطاخ هب هکنیا -

هرب...هک رتدوز هک تفرگ یخوش هب شیسانشب رتهب دیاب هک ...وت هشک

!! هتفگ یچ هرایب نوبز هب نامام مشچ یولج داوخن

دز لز شیاه مشچ هب میقتسم هتفرگ ارباال شرس

ییاطخ هنک رکف هگم ... یگدنمرش زا هگم ... تسین ندرک رارف مدآ ماهرپ -

! هدرگیمرب شدوخ نکن هلیپ هدب... تقو شهب ... هدرک

ـــه؟ تفگ مهب یچ ینودیم سپ -

شروبجم نامام وتو هدوبن بوخ شلا ح ینودیم متدوخ ... منودیم هرآ -

ــه! تفگ یزیچ هی هدموا روز شهب منوا دیدرک

! هدنوزوس دب هک یزیچی -

دوب مک یلیخ ناشنیب هلصاف زونه داد ار شردپ باوج دز دنخزوپ
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ن مینز یم دایز هنوزوس یم هک ییاه فرح یگداوناخ ـــم! یراد هقباس -ام

یتشادن راظتنا شزا هکنیا رطاخ ــه؟!ایهب نم رطاخ هب وگب ــه؟حاال

ـی؟ تخوس

ـی؟ نک یم رکف هچ تدوخ -

یلیخ شیادص اما دنک شعمج درک یعس هدیشک شتروص هب یتسد دیدنخ

دیدنخ یم شردپ نداد صرح زا

سهــت! ما هگید زیچ هی بخ یلو ! یتخوس دب شتفج زا نم رظن -هب

تدای رکف هب یتفیب هک هنوزوسب یروطچ هنودیم بو خــ ماهرپ هکنیا منوا

! یدر کـــ راکیچ هرن

دیدنخ مه درک یم هاگن ار شرسپ ندیدنخ قاتشم نامشچ هکاب وا رابنیا

نـــه؟ هدنوزوس دب مه وروت بقال راگنا ب...! جعــــ -

تفر ورف رکف هب هدیدنخ متسد ندرشف اب اضرریما

بوخ شاج شمنیبب درکن مکمک و تساوخن شدوخ هکات یروجی ! هرآ -

ــد! شن

ـم؟؟ تنوزوسب رتشیب تسنوت یم یگیم یراد -

مدیشک نامتخاس تمس هب شردپ هب هجوت یب هتشذگ شرانک زا

شاج اهنت هن هک هشیم تشیتآ ور بآ یروج هی شدوخ مگیم مراد -هن...
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نم...! لثم یشیم مشنویدم هنومیمن

مدینش نم طقف راگنا ار شردپ مارآ یادص

!... متسه -االمن

**********

( اضر ریما )

نینچ ردام مدرک یمن مه ار شرکف منک یم یچ اجنیا مناد یمن مه مدوخ

ــد شکب یپــما لزنم و اجنیا هب مراک و دشاب هتشاد یدروخرب

ومه دوش مارآ مایپ مه ماات هدرک یهار ار ماهرپ متفگ وا هب یتقو 》

هرابرد اراس لا وس و مایپ دورو اب اما دش لا حشوخ دوش تیذا رتمک شدوخ

درک مهاگن هتفر واو تخیر مه هب نانچ وا روضح رد اهر لا وحا و یحلا

تخوس شلا ح هب ملد هک

مایپ روضح اررد لا وس نیا دمع زا اراس و تسا نم راک درک یم رکف

ــهد! یسرپ
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منزب وا هب یرگنلت متساوخ یم طقف دش رتدب منک شمارآ مدرک یعس یتقو

یرکف رتدوز هچ ره تسا رتهب سپ دیوگب یپــما هب دیاب هرخ باال دنادب ات

دنکب شیارب

ملد ؟ هبوخ شلا !ح شمدیدن هزور دنچ منم ؟ نامام یدب باوج یاوخ یمن -

هدش گنت نیسای یارب

و تفر رد مایپ و نم نیب شهاگن متفگ مایپ هب یهاگن مین اراب رخآ هلمج

هوهق و دوب شا یشوگ هب شهاگن درکن یهجوت نیرتکچوک مایپ اما دوب دمآ

دروخ یم ار شا

هلمح متمس هب هدش هدنک شیاج زا تفرگ ار ردام تروص مامت مشخ ناهگان

دیبوک هنیسما هب مکحم مداتسیا یتقو درک

یچ هتسرد یچ منودیم نم مشردام نم ـی؟ شراکیچ ـه؟وت چوت -هب

هـــا ینکیم دیدهت ونم هک هچوت منک...هب راکیچ دیاب یک منودیم نم ... طلغ

؟

ـو... شلا ح طقف مامــنا؟ ینک یم یروجنیا ارچ ! مدرکن تدیدهت -

ب یچ تروظنم ممهفیمن ؟ مسانشیمن ومدوخ رسپ ؟ مسانش یمن وروت نم -

ــدو؟

تفر بقع هداد مله اما منک شمارآ هتفرگ ار شناتسد مدرک یعس
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تاباب هک هدش یچ !االن یتفریم یتشاد هک !وت یدرگرب تفگ یک ال صا -

ــیر؟ یمن و تساجنیا

رگ هراظن طقف هداتسیا شدایرف هکاب مایپ اما درک یم نامهاگن هکوش اراس

دمآ ولج دوب

وت هتفرن رد هک مراب سوــط!؟هی یشکیم ونم یاپ ارچ یتسه ینابصع -

ید؟ شبــ ــ یرارف یاوخیم

داد همادا نم هب ور

؟ یردار ـربــ هاوخ یاوعد ؟ هدش یچ -

منک هاگن مایپ هب مدرکن تصرف یتح ردام داد اب

ـی؟ تساوخیمن نیمه هگم بــهد! حیضوت ـه؟ گید وگب ! وگب شهب -

اب شراتفر زا هتبلا و دیوگب مایپ هب هظح مال اجویب نیمه هکنیا سرت زا

ار شیوزاب درذگیمن وا هب مندیدنخ زا یتعاس هک یمایپ مشچ ولج نم

منک شجراخ اتزاسنلا متفرگ

۴۷۹_ تراپ _ همادا #
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ــم! ینزب فرح قاتا وت میرب -ایب

دیشک بقع ار دوخ تدش هب اما

هـــا؟ یتفگن تاباب یولج نیمه هساو هگم یربـــم؟ ارچ ال ؟صا میرب اجک -

تفر باال میادص هدارا یب

ــ.... تساوخ طقف نم ! نامام نک سب -

هدرک ... مدرک هابتشا ممهفب یتساوخیم ــه! گید یگب شهب یتساوخیم -

ـی؟ شرادفرط االن یدوب شراکبلط هک وت روطچ در؟ کنـــ نوا هگم مشاب

..... وبسچن مایپ هب ونم ... مشیمن نوا رادفرط تقو چیه نم -

سوـــط؟ نیدیشک ونم یاپ نوتتفج هدش یچ اضرریما هدش یچ -

توکس #دس_

۴۸۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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دورب اجنیا زا دوب هدیمهفن مایپ ات دوب رتهب تشاد یمنرب تسد ردام

بــیر! اجنیا زا هرتهب تسین مهم یچیه -

داد شله رد تمس هب هدیبوک شیوزاب هب تسد ردام مفرح اب

ــر... بب تدوخ اب مترسپ ورب ورب... هرآ -

؟ یگیم نا!چـــی مامــــ -

دیشک دایرف

ای ینک یم شباسح ردپ تسین مهم مارب هگید ـــاا... ضرریما نوریب ورب -

ورب مه ایهن!وت هنکیم تتیذا شروضح تسین مهم مارب ال صا هن!

ما! یپــــ نور یبــ

نکـــی؟ یم یطاق مه وراب یچ همه ارچ هراسخر هدش یچ -

ت؟ سهــــ یطاق یچ همه -

داد همادا نم هب ور
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هگید ! یایمن اجنیا هگید یتفگن شهب مه یتقو ات شیرب یم اجنیا -زا

ــت! منیبب ماوخیمن

داد میوگب یپـــما ارهب عوضوم نیا نم تشاد عقوت مدوب هدنام جاو و جاه

مدز

؟ هراد ــی طبررر هچ نم چـــه؟هب نم -هب

ید؟ یمـــ رظن شا  هرابرد هرادن یطبر تهب یتقو ینک یم دوخیب -

لطعم رتشیب هدش رید االنمه ینودب متساوخ طقف ! مدز فرح ال صا نم -

مـن! ردام ـه تندرگ هک یگب شهب هک هتفیظو ینودب متساوخ ! ینکن

ـــه! نودب هک هشقح ـــی... مهفیم

دشاب مارآ هداتسیا مایپ و نم زا هلصاف اب درک یم یعس و دزیم سفن سفن

... هشاب ... هشاب ... هنودب دیاب هشاب .. هشقح هشاب -

داتسیا یدورو کیدزن تفر رد تمس هب ناهگان

... نور یبــــ دیرب نوتتفج -

یتقو درک یم هاگن نامیود ره هب راکبلط میدرک شهاگن هریخ تام ود ره

مایپ هب ور هدز متروص هب یصرح دنخزوپ دیدن یلمعلا  سکع نیرتکچوک

تفگ
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هگید یربــش؟ یم اجنیا زا یریگیم وشتسد ــی؟ تساوخیمن وت رسپ هگم -

! متفگ تهب وشافعض هطقن مدوخ ید؟ لبــ هک وش هار هدرگرب یراذ یمن مه

نوتمودکچیه هگب تهب دیاب هک ویزیچ نوا یدیمهفن یتقو وات شیرب یم

ـــن! یدرگیمنرب

مدز داد هتفر ولج ضرتعم دنزب یفرح هدش جراخ تهب زا مایپ هکنیا زا لبق

! هرادن یطبر نم ....هب مگیمن شهب نم -

تفگ یصرح

ـی؟ گب یتساوخیم هک هراد امتح -

نا مامـــ دایب تدای متساوخیم ! مگب متساوخ یمن ــن یمهف یمن ارچ -

ن! ـــــ یمه

دز دایرف

ــی! گب شهب دیاب ..حاالمه یدروآ مدا -یـــ

مدیدنخ یصرح

؟! مدر کـــ شنوهنپ نم هگم -

درک تکاس ار نامیود ره مایپ دایرف

ن ربخ یچ ــه؟زا گب دیاب یچ ــه؟ نم رس اوعد هد؟ شـــ یچ ـــه؟ نوتچ -

؟ مراد ــ
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سفن قیمع صرح زا هدش خرس هک ردحیلا مایپ نامشچ رد هریخ ردام

تفگ دیشکیم

زگره شراک نیا نم...اب نوچ یمهفب ات شیربب هک هنیا ترخآ و لوا هار -

ـــز! گره ... مگیمن تهب

دیشک دوخ تمس هب هتفرگ ار مجنرآ مایپ

؟ یدر کــ نوهنپ ویچ -

متفگ متکرح زا شریحتم نامشچ هب هریخ مدیشک بقع تدش ارهب مجنرآ

! سر پبــ شدوخ زا مریم نک... ملو -

متفگ درکیم نامهاگن طقف درگ ینامشچ اب هدش کشخ هک اراس هب ور

! نشاب اهنت هرتهب اراس... میرب -

مناوت یم مه نم درک رواب راگنا رت مکحم اما تفرگ ار مجنرآ هرابود مایپ

و منزب بیجع یاه فرح ای منک راتفر یداع ریغ وا لثم تینابصع ماگنه

دمآ! یمن دوب رتهب درک رواب مشابن شمارتحا نارگن
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درک دس مه ار مهار راب نیا

هنیا مهار اهنت ینعی ؟! شیسانشیمن زگره ینعی زگره هگیم یتقو ـــا؟ جک -

یرارف یاپ نوا اب منوا ؟! مدیم تسد زا ومهار اهنت ینک یم رکف یگب وت هک

؟!》 یراد هک

تمس ارچاالن !؟ مناد یمن ار مدرک شا  یهارمه ارچ مدمآ هاتوک ارچ هکنیا

هاگن ندید دیاش ما هتسشن شا هناخ سنلا طسو یتحار لبم یور شتسار

لوبق رگا مدرک رواب ماهرپ لثم هاگن نآ اب مه نم هکنیا دوب ردام رخآ دیما ان

موش شا هناخ دراو دهد یمن هزاجا و مدنیبب دهاوخ یمن رگید ًاعقاو منکن

رتدب عضو ات ورب مایپ اب تفگ یم هک دوب اراس نارگن هاگن شلیلد مه دیاش

دنک ربخ ار ماهرپ زاین تروص ورد دنامن اهنت ات دنام شرانک شدوخ و دوشن

یم رکف ردام راتفر وهب مدوب هداد هیکت لبم یتشپ ارهب مرس هتسب کلپ

مدرک

چیه نودب مدرک ار یعسما مامت مه نآ هک هداس هلمج کی اب دوشیم رگم

هب اراس مشچ یولج هتسب تک هتفر رد هروک زا روطنیا منک شنایب یضرغ

ینارگن زا مه اتوا میوگ یمن زگره هک دنک دیدهت یروط هداد ملیوحت مایپ

دنکن میاهر یا هظحل نتسنادن

منتفریذپ هب روبجم هدرک تحار ار شدوخ ات هدوب هلیح مه زاب هکنیا رکف

و ماهرپ ناشیرپ حلا هب کمک یاوه هب رگا دوب هدرک ما یصرح بیجع دنک
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متشگیمنرب دوب هدرک نم هب مایپ اب شبوخ هطبار دوجو هکاب یفطل ناربج

مدروآ نابز "هب یمدرک یطلغ بجع " هدارا یب مدوبن زور و حلا نیا حاالرد

! مرایب رد رس منم هدب حیضوت لقادح -

هب جنرآ دوب هتسشن هتخادنا اپ یور اپ مپچ تمس لبم یور مدرک زاب مشچ

زاب مدوخ رظن زا دوب لفق مه رد شناتشگنا هدز هیکت هرفن هس لبم هتسد

دوب هدیبسچ نآ هب وا اما مدوب هتسشن هرفن کی لبم یور هدرک یگنرز مه

متفگ ساوح یب هک دوب شتس هبژ مساوح

ی؟ -چــــ

توکس #دس_

۴۸۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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نـــه؟ یگب دیاب هک شرخآ ! یدرک هک یطلغ -

متسشن فاص هدیشک بقع ار مدوخ یمک

ــمد! یمهفن -

ربارب رد متسناوت یمن دوب هتخود متروص هب قاتشم لوا زور لثم ار شهاگن

موش هریخ شتروص ایهب مشاب توافتم یب شهاگن نیا

ار هاگن نیا ارچ ؟ تشاد قایتشا ردقنیا ارچ دوب شهاگن رد یزیچ هچ

یزیچ هچ ـــد؟هب شاب یعقاو دناوت یمن منکیم رکف ارچ ـمت؟ شادن تسود

ار سهلا تفه شش یکدوک یتقو دناوت یمن شـــد؟ یم هریخ متروص رد

! دوش هریخ سهلا دنچ و یس نم هب قاتشم روطنیا حاال هدنار

نت شریوصت ندش وحم دوجو اب نم ار هلمج کی طقف تفگ ناساس هچنآ

طقف داتفا ردام واو نیب بش نآ هک یقافتا ! مراد رطاخب بوخ ار شیادص

دو! بنـــ هلمج کی ای سکع کی رطاخ هب

کنــدر؟ شرارکت راب دنچ ینشــمد! راب دنچ منکیم رکف ارچ

ار مهاگن متشادن شتسود و هدمآ مغارس هب شهاگن ندید هکاب یراکفا زا
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رارف هجوتم مدرک سح مداد زیم یور ی هوهق ناجنف ود یواح ینیس هب

دیشک ولج یمک ار شدوخ دش مهاگن

دیدنخ یم شیاهمشچ

یولج و تفرگ رگ یروطنوا تردام هک یراکی ـــا! ضرریما یدرک یراکی -

هابتشا ؟ یدر کـــ راکیچ ! نور یبـــ درک نومترپ هظح مال یب تدزمان مشچ

؟ یدر کـــ یطلغ هی یتفگ ای مدینش

منادیمن دمهفب رگا هک درک وا هک یتشادرب و میوگب دیاب هک یزیچ هسیاقم زا

مداتفا هدنخ هب هدش تشم مناهد یولج متسد لفاغان دتفا یم حیلا هچ هب

متفگ رخسمت اب هداد ناکت فرط ود هب فسٔات ارهب مرس

هدز یتکرح هی شیپ سلا ،هن تشه وتسیب هگید یکی یلو دی... ـــ شخبب -

یاوه هب هک دوب نیا طقف نم طلغ طسو نیا ... هدرک شنوهنپ مه هگید یکی

شتخادنا تسایس اب نامام !... هتبلا نم ندرگ داتفا و هنوخ متشگرب ماهرپ

! درک تحار وشدوخ و نم ندرگ

تفگ هک دزیم دنخبل دوب متروص ی هریخ

! مدیمهفن -

ار یعسما مامت ! مدروآ نابز هب نم هک یا هملک رارکت اب هاگن نامه مه زاب

مدیسرپ مخا اب متشادنرب شتروص زا مشچ هدرک
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ـی؟ نک یم هاگن یروطنیا ارچ... -

دز دنخبل مه زاب وا اما مدیسرپ یدج

؟ یرو طچــ -

بلط نم زا ویزیچ ؟ یراد یلکشم ؟ هیروج ...هی تهاگن منودیمن -

ــم! ندرگ ــت خادنا ــت سین مفیظو ـــاا! یرادن

یاج ارهب شساوح ممود ی هلمج اب مدرک یعس هدش نامیشپ مفرح زا

مروایب اررد شصرح یتح ای هداد یرگید

درکن هجوت میاه هنعط هب هدیدنخ

ــه؟ یروجچ -

متفگ توافتیب یلو مدوب یبصع

یبیجع زیچ تندوب جیگ هگید یماهرپ ردپ ــت! سین مهم نک... شلو -

ــت! سین

تفگ زومرم دیشک ولج ار شدوخ هرابود

نـــه؟! ینودیم بوخ مه ـــه!وت مهم نم یارب ! منکیمن لو -

داد همادا شمتشاذگ باوج یب هک یثکم اب
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و منیبب تسرد یتشاذن تقو چیه هک یزیچ ترسح !نــه؟ هراد سحـتر -

ــم! نک فیک

دناخرچ متروص رد یهاگن

!؟ ــتا مشچ یلو ــه.. نودرم طقف ــه! تردام لثم تسرد تروص ی همه -

هرپـــما! لثم هنم یاهمشچ تامشچ

دیشک بقع هدیدنخ

ــه! نم نیع مشتروص هیقب نوا هتبلا -

داد همادا هدرک یثکم

ش؟ ـــ یتخانشن و یدیمهفن روطچ -

اجنیا هب نیا یارب دش رتشیب دز هک ییاهفرح زا ما یگف کال مدوب یبصع

مدوب هدماین

یعس هک دوب شیاهفرح زا مناد یم هک یصرح اب متفرگ ور هداتسیا عیرس

تهج رد اما دش مه قفوم هک دنک کیرحت ار متاساسحا نآ اب درکیم

متفگ سوکعم

ـم!رد مهفب نوا هب وشتهابش ماوخب هک متشادن اباب الً صا نوچ دیاش -

ـــه طوبرم وت هب منوا ــه... نم یاهمشچ لکش تسرد مه اهر یاهمشچ نمض

؟
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تفگ دنلب یادص اب مدرک شا یبصع دتفا یم لیهس دای هب متسنادیم

یم فرح یچ هرابرد مراد ینودیم یکاخ هداج نزن ... اضرریما نک سب -

ــم؟! نز

مدوب هتفرگ هلصاف نم اما دوب هداتسیا شیاج رد مدیخرچ شتمس هب

یمن زونه هک حلا نیا امااالنرد دنز یم فرح یزیچ هچ هرابرد متسنادیم

منک زکرمت متسناوت یمن و میوگب وا هب دیاب ار ردام تساوخرد روطچ مناد

یبسانم نامز تقو چیه نم رظن زا هتبلا هک دوبن یبسانم نامز الً صا

دوبن ابوا ندز فرح یارب

متفگ مشخ اب

نوا ی هرابرد هک مدموین منزب فرح شا  هرابرد مهاوخ یمن یلو منودیم هرآ -

ـ..... نامام هک یراک ات مدموا طقف مینزب فرح

دز داد

... ینک شتخس تدوخ ونم یارب مراذیمن هگید ـبیر رد ینوتیمن هگید -

والمز یگ یم سپ ینکب شیراک ینوتیمن یگب دیاب و یگب دیاب هک یزیچ

! مدیمن تسد زا وتصرف نیا یلو مشاب شنارگن تسین

یمن منامب اجنیا متسناوت یمن رگید مداد ناکت فرط ود هب جیگ ار مرس
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رتهب حملا هک رگید یتصرف ،رد رگید یزور متسناوت یم منامب متساوخ

منزب فرح ماابوا هدماین نوریب اراس هتشذگ یگدنز سوباک زا هزات و دشاب

درکن یعس هدروخن ناکت شیاج زا هکنیا زا متفر رد تمس هب فرح یب

ندرک نییاپ ردوباالو هب ندیسر اب اما مدرک رکش ار ادخ دریگب ار میولج

مدیمهف ار شلیلد هزات هریگتسد

۴۸۱_ تراپ _ همادا #

درک یم هاگن ما هتفر ریسم وهب دوب هتسشن شلبق یاج رد متشگرب سنلا هب

بــمر! نک زاب ور نیا -ایب

تمسانشیمن یدرک رکف ... مدیمن تسد زا ومتصرف متفگ ید؟ ــ ینشن -

ـم نکیم تاگن مراد طقف زا۱۵سهلا رتشیب نم منک ینیب  شیپ لبق زا منوتیمن

!

و داد اب ًاملسم دوش یضار دیاب مدوب هدرک ریگ دش تفچ مندرگ تشپ متسد

یمندیآ هاتوک ماهرپ لثم روز و راوه

نیا نم هگید تقو هی رازب ... مایپ تسین یبسانم نامز -االن
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ـ..... یلیخ ازور

درک عطق ار مفرح دروخ یم ار شا هوهق زا یا هعرج هکیلا ردح

توکس #دس_

۴۸۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

سلا هد زا دعب هک یراب نیلوا ... تسین یبسانم نامز تقو چیه وت رظن -زا

زا هک دوب ستلا هدفه کیدزن منک رکف یتشاد ربخ و مایب داد هزاجا تردام

مدموا هگید راب دنچ ؟! هتشذگ سلا دنچ ! یتفر و دوبن یبسانم نامز ترظن

مروبجم مشرخآ نـــه؟! هدوبن یبسانم نامز ترظن االزا متحا راب ؟!ره

! ماهرپ و مدوخ ی هطبار هب منزب دنگ و کلک و زود هب مشب لسوتم یدرک

فرح ید شــ مورآ ... نیشب ...ایب یتفر و دوبن یبسانم نامز مزاب یلو

مینزیم

هکنیا یارب یدج مداتسیا اج رد رمک هب تسد مدیخرچ مدوخ رود کالهف
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مدیسرپ مورب دیاب اعقاو دمهفب وزاحملا دنک مهاگن دیاش

؟ ینک یمن -زاب

درک خی تا هوهق -هن...

ـه؟ مودک ماهرپ قاتا -

متسین رضاح هکنیا مدرک بجعت مدروآ نابز هب هعفدکی هک یفرح زا مدوخ

محیجرت یوا هناخ رد یتح دنادب راذگب تسا حضاو شیارب مشاب شرانک

! دشاب ماهرپ هکملا تسییاج

تحاران شیارب اما دوب روآدرد یدنخزوپ هب هیبش هک یگنر مک دنخبل اب طقف

داد سردآ هدرک مهاگن مدشن

... یطسو ، ماهرپ قاتا نیرخآ هنامهم قاتا ، قاتا نیلوا باال یورهار -

متفر اه هلپ تمس هب هک درک توکس

ــمر! یمن وت قاتا وت شاب نئمطم -

ــه! شاب وت ملا دوب رارق ینامز ...هی تسین نم قاتا نوا هنییاپ نم قاتا -
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دز مکشخ هار نایم

! تسا هنوخباتک االن... یلو -

زا مرس تشپ ارزا شیادص هک مورب ــماتباال تفرگ یگنس هدرن ارهب متسد

مدینش رت کیدزن هلصاف

ومچب متفگ مـن! شیپ یایب دیاب متفگ شهب ... شمدید لیهس اب یتقو -

فو... ــــــــــ مــ.......ه سومان لا بند شمشچ هک یدرم تسد ریز مزادن یمن

رطاخ هب تفگ ! شر یزــ شــددز ادج لیهس زا وهی ... شدعب اما درک لوبق

! اباب نز تسد ریز متسرف یمن مدش ادج مچب

متفر یاباال هلپ هجوت یب دیشک یرادشک و دنلب هآ

دوب هدش ضوع تردام و نم یاج االن مدوب هدموین هاتوک هگا منک رکف -

... شرتخد اب منوا تشاد یرتهب تیعضو مه ماهرپ وتو یردارب ی هطبار

دیشک یهآ

االن... یلو -

هب دوب هدشن شوماخ مصرح اما دوب فیعض و نیگمغ شیادص هک نآ اب

دوب هداتسیا هلصاف مدق کی اب مرس تشپ تسرد مدیخرچ شتمس
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سلا همه نیا زا دعب زاب یلو هسات ام یگدنز هب دیدز دنگ مه اب نوتتفج -

شتسرد هکنیا یاج هب مزونه نیدنوم لوا هطقن نومه ووت نیدیمهفن زونه

اهام زا یکی مشچ هب رابره شدود طسو نیا ! نیراکبلط مه زا طقف دینک

ــه! تفر

دمآ رتولج هدرک مخا

... هرادن یطبر نم هب شرتخد یگدنز نم... ندرگ یزادنب منوا یرادن قح -

... میفیلکت بال زونه سلا دنچ زا دعب وت یقطنم یب رطاخ اماالنهب نمضرد

میدرک شتسرد هتقو یلیخ هک هن هگا

ندرگ ارهب زیچ همه ناشیود ره زورما ارچ متشگرب ار متفر هک ییاه هلپ

یگدنز رد زونه شرثا و دنا هدرک شیپ ساهلا هک یتاهابتشا دنتخادنا یم نم

یمدش! هدید ام همه

زا ارچ مدوب هتفگ و تسنادیم دشاب مراکبلط دیابن تسنادیم بوخ شدوخ

لمحت ار شیاهفرح روز هدروآ راشف مدوخ هب دوبن المز سپ متخیرگ یم وا

متفگ مشخ واب هظح مال یب دورن باال میادص ات منک

ــی؟ تشاد کش تنز هب وت هتشادن یطبر نم مــن؟واالًهب یقطنم یب -

یگیم وت یلو دوب ماهرپ یگدنز هب شساوح مامت نامام روطچ ! امود
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؟! هراد ــینـــ طبر وت هب شرتخد یگدنز

دیشک دایرف اما دش تام یا هظحل

سکع هی رطاخ هب دوب هابتشا هی طقف نوا ــــم... تشادن ... یتنعل متشادن -

دوب هدرک شمیاق تردام دموا رد موبلآ وت زا نومشون و شیع طسو هک

... نوا

دز راوه

هب یچ همه ... تسا هرخسم مزاب سلا همه نیا زا دعب شحیضوت ... هَاَاَاَا -

... مدوب غاد ... مدوب نووج ... متفگ یزیچ هی ثحب ورج طسو دیچیپ مه

شق طال هک متساوخ یمن مرب متساوخ یمن یلو .. مدیمهفن .. میدرک اوعد

متساوخیم هنک رکف متساوخیم ... هشاب اهنت مکی متساوخ یم طقف ... مدب

! شغارس تفر ... تفر یلو هدوب ارذگ ساسحا هی طقف شارب مشب نئمطم

ی؟! ــــ مهفیم .....! ششیپ تشگرب

هدز ار یفرح نامه دشیم نییاپ باالو تدش هب شا هنیس و دزیم سفن سفن

دوب هتفگ نم هب ناساس زورما هک دوب

متفگ هنعط اب

ــی؟ تفرن وت نامام نتفر زا لبق و مدینش هابتشا هک وگن -
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دیشک تسد شتروص هب کالهف

مدرک یطلغ هی دوبن نم تسد یلو ... مهفن نوبز متفر ... هنووید متفر -

دوب... نم اب شتیلوئسم منک... شلو متسنوتیمن ... مدیمهفن هک...

متفگ هداد باال یاهوربا و دروایب اررد شصرح هک یدنخزوپ اب

! یدز تــو وتکرح نم! ندرگ شزادنن سپ -

ــی؟اتحا تسین فرط نز ابهی هگم یدرکن دزمان هگم ــی...وت مهفیمن ارچ -

وت رکف یب هک هدموین رد تنهد زا یزیچ ؟اتحاال هدشن نوتاوعد ال

نکـــی؟ شراکیچ دیاب ینودن هک یدرکن یراک ؟ یشاب هتفگ تینابصع

۴۸۲_ تراپ _ همادا #

ات درک یم هراشا دوب هدید اراس و نم نیب هک یزیچ هب هک مدیمهف بوخ

متساوخ یمن نم هک روطنامه درکیم تلا خد نآ رد زاب دیابن !اما میایب هاتوک

دندادن نتفر ی هزاجا مادک چیه یلو مشاب اهنآ نیب

طلغ متفگ و مدش نومیشپ گس لثم هدیشکن هیناث هب یلو ... اقافتا ارچ -

یچ منک رکف شهب طقف ماوخب ات هشکب لوط سلا هد هک نیا ...هن مدرک
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مه شرخآ ؟ هدوب مدوخ ملا هنکن ؟!هع هدموا اجک ،زا هدوب یک ی هچب ، هدوب

ـ.... کبلط

توکس #دس_

۴۸۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تفگ ظیغ اب دیبسچ ار هقیما هتشادرب زیخ ناهگان

هیناث هب منم یشاب هدیمهفن مندموا و نتفر سلا همه نیا دعب هگا یقمحا -

! مدرک طلغ متفگ مدوخ وهب مدش نومیشپ گس لثم دیشکن

درک ترپ لبم یور ار دوخ هتفر بقع بقع داد مله هدرک میاهر تدش هب

دوب هدش ناج یب شیادص

هزاجا هن دز فرح ماهاب شدوخ یلو..هن مدموا اهراب ... شغارس مدموا -

ماین تفگیم درکن ممهاگن دوب.. هدنز ماهرپ ردام هک ینامز ...ات تمنیبب داد
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یلو... منکن هجوت شهب متسنوتیم هرآ ... منکن تییاوه ... تغارس

ــد نیلا

هک راب هی شردام توف زا دعب ...اما متفگ شهب یچ متسنودیم مدوخ -

مدیمهفن تقو چیه دش... ور وریز دید نم اب ناتسرامیب وت وماهرپ یقافتا

هک راب نیلوا یل... یخـــ ... همهم یلیخ تردام یارب ماهرپ یلو... ارچ

نوا سکع هب دوب شا هسردم لوا زور ... هشاب شرانک مراذب تساوخ

یروجنیا دیاش ... دیاش نشب کیدزن مه هب تساوخ یم ملد مدرکن تفلا خم

لوط سلا دنچ هتسرد ... تشاد رثا ماهرپ روضح ... مدیسر یم وت هب منم

لوبق ... تندید مایب درک لوبق هنیبب ونوا هنوتب هکنیا رطاخ هب یلو دیشک

... هنزب فرح تاهاب درک

متفگ دنخزوپ اب

یش! ــ کورگ -

دز یوحم دنخبل

وعوضوم ماهرپ هک مه یتقو ... متشادن یا هراچ یلو ... مراد لوبق ونیا -

.. مشب کیدزن شرتخد هب دادن هزاجا زگره یلو... درک مکمک رتشیب دیمهف

دز دنخزوپ دز هیکت لبم یتشپ ارهب شرس هتسب ار شیاهمشچ

نوا ینیبب ومرتخد یتح یرادن قح یلو .. اضرریما یاج هب ماهرپ تفگ -

ـ... شارب نوا ی هچب راگنا یتح ... هشزرا اب یلیخ مارب
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دیشک یفوه

ـه؟ ئوت ندرگ و هرادن یطبر نم هب ترهاوخ متفگ ارچ یدیمهف -حاال

مدش رمک هب تسد هتفگ کالهف یچن

ـت! فگ -زاب

درک زاب مشچ

میدموا رانک مه هکاب سهلا نیدنچ ..ام مگیم هشاب ماالمز هگید راب رازه -

هناالنای هگا هتخادنا تیزاراپ طسو نیا طقف وت یقطنم ویب تفلا خم

! اجنوا نم ای دوب اجنیا تردام

متفر شتمس هب دنت مدق دنچ اب یبصع

ـم؟! شاب فلا خم ای قفاوم ماوخب هک متشاد ربخ ال صا نم -

تساوخرب یبصع هرابود

ـم؟! گب ماوخب هک منزب فرح تاهاب ای تمنیبب یداد هزاجا ال صا -وت

اما مدنیبب مدادن هزاجا تشاد قح متشادن یباوج نوچ دیاش مدرک توکس

دمآ مشوخ تفگ هک یصرح ی هلمج نیا زا دیاش یتح دوبن مه مهم میارب
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مرادن دای هب !؟اما هدرک شکمک تفگیم مدوب ردام راتفر رکف هب رتشیب یلو

ریخا یاهلا س نیا مهنآ دشاب هدز فرح نم اب مایپ هرابرد رابود زا رتشیب ردام

مدمآ واب مدش دیدپان یزور دنچ مود هعفد و متفرگ هدینشن ار شرابکی هک

! دنزب فرح نم اب شا هرابرد دیابن زگره رگید دیمهف

دییات هناهب ارهب !!وا ردام سپ دوب اهنت هشیمه مایپ لبق ساهلا هک ردحیلا

شرطاخب مه هرخ باال تسیرگید زیچ شلیلد هک ردحیلا هدرک لطعم نم

! تخادنا رسدرد ارهب نم

ــه! گید هدب باوج -

متسشن لبم یور هتفر ولج مدمآ نوریب رکف زا شدایرف اب

... نوچ مرادن یباوج -

ار شرازآ دصق طقف هدیشخبن ار وا زونه ردام ینعی مدز یرادشک دنخبل

؟! تشاد

! متسین نم هلئسم ..ً ال صا ما هراک چیه نم نوچ -

ار متسشن و متفر ولج یتقو شهاگن رد قرب نآ اما درک یم مهاگن مخا اب
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مدید

چـــی؟ ینعی -

متفگ زاب شین اب مدیشک مندرگ تشپ یتسد

ردحیلا راکرس هتشاذگ نم هنوهب هب ومایپ ام... یوناب هراسخر منک رکف -

... یراکر ســ ! تتدیشخبن زونه هک...

هگن ار میاهبل نادند روز هب منزب ههقهق شندش فنک زا تساوخ یم ملد

متشاد

دوب شهاگن رد مدز فرح و متسشن یتقو زا هک یتذل ندش ینابصع یاجب

دش رتشیب

" تسوت ندرگ " تفگیم زاب راگنا هک ینحل اب دیشک ولج ار شندب هدیدنخ

تفگ

وتراتفر ینوتیمن یروطنیا ! یسریمن ییاجب نم ندرک هرخسم اب هچب نیبب -

! هیضار تساهلا س تردام یدب ششک ای یرب رد شراب ریز وزا ینک هیجوت

متفگ یا هشاب لا یخیب هدرک عمج ار میاهبل یتخس هب

! منک یم شلح االن نیمه منم هلئسم هگا -
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متفرگ سامت ردام هارمه نفلت اب هدیشک نوریب ار یشوگ

؟ ینک یم راکیچ -

ایهی هلئسم یدیمهف دیاش هرادن یطبر نم هب ینودب ماوخ یم .. یچیه -

... یراکر ســـ اعقاو ای تسا هگید زیچ

متفگ رخسمت اب هدیدنخ

ــهاه؟! یرمع سلا! تسیب کیدزن منوا -

دهدب ار مباوج ردام ات دیشک لوط

-لبـه؟

نکمم و مدوبن نئمطم شراتفر زا هکنیا اب هدشن مارآ ینعی شراکبلط هلبی

یور ار یشوگ هتشاذگ رکیپسا یور ار سامت اما دنک معیاض مایپ یولج دوب

متشاذگ زیم

؟ یراد عدــاو ارچ -سالم.

؟ یریگن ومغارس هگید یتفگن ات متفگن هگم -

دیدنخ ادص یب مایپ ! شا هنوگ خیبوت نحل و راکبلط یادص زا

یتفگن ماین اجنوا یتفگ مه شدعب ؟ یراک ــ بلط حاال نم ندرگ یتخادنا -
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کــه؟ مریگن سامت

؟ یراد راکی -چــ

یم ماهرپ دای هب هظحل نیا ردقچ مدرک نادنخ مایپ هب یهاگن دنخبل اب

درب یم تذل مندرک تیذا زا هک ییاهنامز لثم تسرد متخادنا

ــم! هم زیچ ...هی مگب یزیچ هی متساوخ یم -

ــه؟ یچ وگب -

مایپ اب تندرک جاودزا هرابود اب یلکشم چیه نم ینودب متساوخ یم -

ـ.... ینوتیم یتساوخ تقو ره مرادن

توک #ســــد_ســــ

۴۸۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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تزا ماوخب نم هک یا هراکیچ ال صا ؟وت ماوت ی هزاجا لطعم نم هتفگ یک -

؟! مدب ربخ تهب یتح ای مریگب هزاجا

مایپ هک یزور هک ییوا زا مه نآ دوب هدنهد رازآ یلیخ شباوج هک نیا اب

اراب شباوج و مشاب هتشاد روضح دیاب امتح تفگ منتشاد هگن یارب دمآ

وابباال هدرک هاگن مایپ هب هنادنمزوریپ یدنخبل اب اما دریگب نم تیاضر

مدز بل هدرک هراشا یشوگ هب وربا نتخادنا

شــد؟! لح -

متفگ سامت ندرک عطق دصق هب

ـه شاب مهم تارب هنکمم مدرک رکف یشیم ینابصع ارچ نامام هشاب -

متفگ هنعط اب

... هریگب وشباوج نم زا دیاب یتفگ دموا تیراگتساوخ یارب هک یزور هخآ -

ـ.... فاحادخ عفال...

یبصع یادص مهد نایاپ سامت وهب منک یظفاحادخ مناوتب هکنآ زا لبق

دش دنلب مایپ

ـت؟ ساضرریما طقف تلکشم یتفگن هگم چــی؟!وت ینعی -
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متسد زا مدوب هتشادرب هک ار یشوگ یتقو تشادن یا هدیاف مندز هراشا

دیشک

؟ هرااا ــــ سخر -

دز داد مایپ باوج یاج هب ردام

روطچ ؟!...وت... همهفب یروطنیا یتساوخ یم ... اضرریما هرکیپسا -ور

... یتساوخیم وت دعب وگب شهب متفگ ... یتسنوت

تساوخرب مایپ اما مریگب سپ ار یشوگ مدرک یعس

بـ... رارق طقف ... نامام یدیمهف هابتشا -

دش مگ مایپ داد رد میادص

؟ هراسخر هتچ ؟ راکر ســـ یتشاذگ ونم هدب ونم باوج -

وهب هدرک عطق باوج یب ار سامت ردام تفگ یم یشوگ هب شدیماان هاگن

زا یباسح تدم نیا رد ردام ینعی متفگ نم هک یراکرس ی هملک ندروآ نابز

! هدمآ رد مایپ تلا جخ
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مدز داد شا هظح مال یب راتفر زا کالهف

؟ یدز فر ـح یچ هساو -

!... رکیپسا یور یتشاذگ نوچ -

ـی؟ نک عیاض ونم هک هن یونشب هک متشاذگ -

تفرگ متمس ارهب یشوگ دوب هتخاس میارب هک حیلا هب هجوت یب

ـه؟ یچ عوضوم -

مدز داد هرابود متفر بقع بقع

چیه طسو نیا نم هک هنیا ... هرادن نم هب یطبر ال صا هک هنیا عوضوم -

هگید مشب یضار نم ات یدرک تیذا وتدوخ سلا همهنیا هگا هک هنیا هراکما!

! تسا هگید زیچ هی شدرد ... هشیمن یضار یروطنیا نوا نوچ هدن همادا

زا ورب هیچ؟ شلکشم نیبب ورب نک! ملو ! ماا یپـــ رادرب نم رس زا تسد

! سر پبــ شدوخ

مدرک زاب فرط ود هب هنیس یولج زا ندوب یفاک ینعم ارهب مناتسد

خ یاو ـ..... یمهفن هک طسو هدیشک ونم ... متسین نم شلکشم نودب طقف -

ــاد...
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ار هقیما ناشیود ره راتفر رطاخ هب هک یمشخ و صرح مدزیم سفن سفن

مردام هن میوگیم هچ دیمهفیم وا هن منک خیلا متسناوت یمن دوب هتفرگ

دنزب فرح شدوخ دوب رضاح

دنا هدنازوس ساهلا ناشنادنزرف اب مه نآ ناشراتفر رطاخ ارهب رگیدکی ود ره

! شندز سپ اب مایپ و شندرک ناهنپ اب ردام

کالهف دوب قرع سیخ منت همه مدوب هدرک غاد مدرک زاب ار مسابل باالی همکد

مدیخرچ یم مدوخ رود

شندرک هعیاض هساو هک هدوبن یدمع هک هنک شعناق داوخیم یک -حاال

! هدو بنــ

درک دس ار مهار هک متفر رد تمس هب ساوح یب

! مگیم شهب نم ... نیشب یمــیر؟...ورب اجک -

ـ..... تدوخ راک وت هک ینک شعناق یتسنوتیم هگا وت رانک ورب -

داد، مله بقع هب هدیبوک ما هنیس هب مکحم هک موش در شرانک زا متساوخ

دیشک داد

ن! ـــــ یشب مگیم -
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فرح ی هزاجا وا هب مدش هریخ شیاهمشچ هب شزورما راتفر زا مشخ اب

هناخ رد سبح هب مراک یگراچیب زا وحاالهک مدادیمن یتبحص ومه ندز

اپ دیآ یم باال یتخس هب مسفن تینابصع تدش زا هدیشک شا

! هتشاذگ رتارف

دیرغ هدرک مهاگن هریخ

نوکت ینوتن تمنوشیم یروج ــم!هی تردپ نم نکن هاگن ونم یروطنیا -

! یرو خبــ

یمن اما دوبن تسرد مهاگن مناد یم متخادنا نییاپ ار مرس رمک هب تسد

! منامب رود دیاب مدوب هتفگ وا هب منک ناهنپ ار ممشخ متسناوت

اجی و یداد مهب ساهلا نیا هک یصرح همه نکن یراک ...هی نیشب ورب -

! منک ناربج

منکن شهاگن ات متسب مشچ رابنیا داد مله بقع هب هرابود

مدموا تردام نتشگرب رطاخ هب طقف ...هک تدوخ اب یدرک رکف یچ -

یمهفیمن ... متردپ نم یمهفیمن ... یرادن ساسحا ... یتسین مدآ ــت؟ غارس

زا رتمک هشابن تردام زا رتشیب وت یارب مدز هک یفرح درد مدیمهف مدوخ

بش... تقو نوا ... هچوک نس...وت نوا ...وت منوا ! هدوبن نوا
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دمآ رت نییاپ شیادص

مدیمهفن ... هدروخ صرق متسنودیمن ... تلا بند دایم تردام مدرک یم رکف -

...ود ینومب رد تشپ ... ینومب هچوک وت حبص ات مدرکیمن مشرکف ... هدیباوخ

متساوخیم .. یتشاد بت مزونه ... ترس باال مدموا ... تفگ مهب دعب زور

یلو... هشب مومت یچ همه تقو نومه متساوخیم یشب رادیب ات منومب

!... تسین وت هچب نوا تفگ ... تفگ درک... منوریب

مدرک یم شناربج بقع هب یمدق هکاب دش یم کیدزن مدق کی هلمج ره اب

دوش ظفح هلصاف ات

یادص اهتدم !هکات کانسرت ییاهنت نآ درس ی هچوک نآ بش نآ یروآ دای

ما هداتفا هرامش هب یاهسفن و درک یم ما هدرزآ طقف دوب مسوباک اهگس سراپ

رارق شنداد حیضوت اب درک یم رکف وا اما تخادنا یم درد ارهب ما هنیس

دوش رتهب نامی هطبار تسا

توک #ســــد_ســــ

۴۸۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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دیشک یدنلب هآ

مکمک مدرواین مدوخ یور هب یلو ... تسه هگید زیچ هی منودیم مه مدوخ -

دش یضار هک مدیمهف یتقو یدوبن وت طقف شلکشم منودیم ... تمنیبب هنک

وتیمرحم هک نیمه یلو درکن لوبق ومئاد دقع شا هنوهب اب یلو میشب مرحم

! دوب تحار شلا یخ وت زا ینعی درک لوبق

یمک ی هلصاف اب مدرب ورف میاهبیج رد تسد مداد راوید ارهب متشپ

میدوب هدش رت مارآ ود ره داتسیا میوربور

راگنا ینحل اب هنادنمزوریپ دوبن منتفر بقع یارب یهار هکنیا زا دیاش دیدنخ

تفگ دنک مریگلفاغ تساوخیم هک

! هنومیم مه اه تقو یضعب ... اجنیا دایم مراب هی تقو دنچ -

متفگ رخسمت اب مدز دنخبل هداتفا ماهرپ یاه فرح دای هب

؟ بش ای زور -

دیدنخ ولگ وت



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ـــه؟ مهم تارب -

متفگ یدج دوب هدرک لوغشم ار مرکف هکنیا اب مدش در شرانک زا

! تسین طوبرم نم -هب

دیدنخ مه زاب

ید؟ ــ یسرپ یچ هساو سپ -

وا زا یرود واب مورب ماهرپ قاتا اتهب متفر یم اهباال هلپ زا هک ردحیلا

متفگ منک مک ار یمگردرس زا مجح نیا هدرک مارآ ار مدوخ

ردارب ای رهاوخ هی هتسنوتیم و نیدز شلوگ راگنا مدیسرپ ماهرپ رطاخ -هب

هشاب هتشاد مه هگید

؟! دیدنخ یمن وا لثم تسرد ماهرپ دیدنخ لا یخیب دنلب یادص اب

تفگ یدنلب یادص اب

! هنودیم هک شدوخ هنرگو هگب وت هب تساوخ یم هجمزب -

اراب شرس مدرک شهاگن اه هلپ زاباالی هدیخرچ شتمس هب بجعت اب

داد ناکت فرط ود هب دنک عمج درک یم یعس هک یدنخبل
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یتقو ِی... هرسپ ... دایم یک تردام دوب هدیمهف دوب... هداسیاو شوگلا -ف

... هنوخ دموا وهی هشاب ناتسرامیب دیاب

ات مدش لخاد مدناسر ماهرپ قاتا ارهب مدوخ دنلب یاهمدق اب هدیخرچ عیرس

یتقو ماهرپ هک دناد یم ادخ دنیبن منک عمج متسناوت یمن هک یدنخبل

! هدروآ ناشرس هب هچبالیی یریگچم

**********

اراس) )

نآ وزا منک مارآ ار شردام مدوب هتسناوت ات دیشک لوط تعاس ود هب کیدزن

هب مدرک یم مد شرسپ یارب هناخ نیا رد هک ینامز هک ییاه شونمد

و مدوخ زج هب یزیچ وره نامز و نیمز زا ندز فرح اب هداد شدروخ

شدوجو رد ارچ مدیمهفن هک یتینابصع ات منک ترپ ار شساوح شرسپ

تحار شبناج زا ملا یخ هک ینامز تسرد اما منک شوماخ ار هدیشک هلعش

تحار ات مهدب وا هب ندرک تحارتسا هزاجا قاتا کرت اب متساوخ و دوب هدش

و مان هک ار شا یشوگ دوب هدش مفقوت ثعاب شهارمه نفلت یادص دشاب رت

متفرگ شتمس هب یمدش هداد ناشن نآ یور اضرریما ریوصت
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دعب هقیقد دنچ و منامب ات تفرگ ار متسد اما منک کرت ار قاتا متساوخ

دوب راجفنا هب ور تینابصع زا هرابود

هب منهذ رد دوش مارآ ات مدرک رارکت ار لحارم نآ مامت هرابود هک ردحیلا

متفگ هاریب دبو ناشبیجع راتفر نیا رطاخ هب شردپ و اضرریما

روطنآ هرابود سامت کی هکاب دندوب هدیدن ار شلا ح دنتفر هک ینامز رگم

دندرک شیور وریز

زا طقف و دوب هدرک توکس هک دوب یقیاقد مدرکیم شهاگن هتسشن تخت هبل

درک یم هاگن نوریب هب هرجنپ

؟ ینک زاب ور هرجنپ هشیم -

هدیشک ارباال شدوخ دش ولهپ هب مدرک الًزاب ماک ار هرجنپ هتساخرب اج زا

تسشن

؟ دیباوخب نیاوخ یمن -

جرح و رسع هب ومچب ... تساضرریما لوغشم مرکف هربیمن مباوخ -هن

باالق زوق دش منیا تشادن ویخلا رکف !مک مشیم هنووید مراد ... متخادنا

زو! ـــ
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تشاذگ باوخ شوخ یور شرانک ار شتس د

هرب مدای مینزب فرح نیشب -ایب

! دروخ یم ار شا  هصغ شدوخ وحاال درک اضرریما هکاب مدوب یراک رکف رد

یاهفرح زا هک دیوگب شردپ ارهب یزیچ درک شروبجم هدرک شنوریب روز هب

اما تسا تخس شیارب شنتفگ و تسین طوبرم وا هب هک مدیمهف اضرریما

! روز هب هتبلا درک شراذگاو وا هب

لباق مدآ میارب مدش تبحص مه وابوا شمدید ناتسرامیب رد هک یزور زا

دوب هدیسر ار مباسح اجنامه هنرگا دوب یمارتحا

یم یراک ره شدنزرف یگدنز یارب مدیمهف رتشیب شمتخانش رتشیب هچره

هب دشاب روبجم رگا یتح ای دیایب شدب وا زا دشاب رارق رگا یتح دنک

دنک سامتلا شتساوخرد لوبق رطاخ وهب دزادنایب ور نم هب شرطاخ

دنامهفیم اهنآ هب شدوخ کبس هب اما دوبن ساسحا رپزا دیاش شیاه هناردام

دنا شزرا اب تیاهن یب شیارب هک

مدیشک باال هدرک مخ اپ کی هتسشن شیوربور

!؟ تسافش تاتسد یتسنود یم -

مدز دنخبل طقف

هشاب ضیرم هشیمه داوخیم شلد مدآ ینک یم یراتسرپ مبوخ -
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متفگ هنکنی" ادخ " تفرگ قمع مدنخبل

هدش... تا هنووید ارچ اضرریما ممهفیم مراد هزات -

فرح شا  هرابرد و دمهفب ار مندوب بذعم مدوب راودیما داتفا نییاپ مرس

تسا لا حشوخ شرطاخ هب تفگ یم هک ییادص اب داد همادا اما دنزن

! تسشن ملد هب ترهم تمدید یرتن وتکال هک یلوا یاهزور نومه -زا

چـار؟ ینودیم

توک #ســــد_ســــ

۴۸۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مدینش روز هب مه مدوخ هک دوب ادص مک نانچ متفگ هک هنیا

! مدوب هدید تهب ور اضرریما یاه هاگن هخآ -
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مدرک شهاگن هدارا ریغ یمخا اب هتفرگ ارباال مرس

هب هک رابره درک یمن هاگن نم الهب صا هک دز؟وا یم فرح هاگن مادک زا

اب ندز فرح هب روبجم وای میدش مشچ رد مشچ ، میدوب ناکم کی رد رابجا

نامنیب قافتا نآ رطاخ هب هک یعوضوم هرابرد یماظتنا یورین نیرومام

تفرگ یم هاگن تسناوت یم وات دوب یدج و مخا رپ شهاگن دوب کرتشم

دز؟! یم فرح هاگن مادک زا وا سپ دوبن رفن ود ام زج مه یسک یتح

داهنشیپ یتح و یرامیب تدم مامت ورد دوب هتفگ وا هب ادتبا نامه زا ینعی

! دوش کیدزن نم هب هک هدوب نیا شدصق تیمرحم

تفگ هدیدنخ هک منک لا وس وا زا شا هرابرد هدز یفرح ات مدرک زاب ناهد

ال صا مرسپ ینودیم بوخ متدوخ هک دوبن دب هاگن مروظنم نکن هابتشا -

هلصاف هنکیمن تاگن ــد مع زا مدرک یم ساسحا ... هشاب یروط نوا هنوتیمن

یلدنص یور وت زا دایز هلصاف اب یتح هک مدید مه یراب دنچ ... هریگیم

! هتنارگن ... طقف راگنا .... مدرک یم سح ... هنیشیمن

دای هب اهزور نآ اررد وا یاهراتفر مدرک یم یعس نم یمدزو فرح وا

مروایب
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امتح مدرک رکف تمیدیدن هگید هک یزور ؟!زا ارچ متسنود یمن یلو -

یراتسرپ نوا دیمهف و تندید مدموا شرطاخ هب یتقو یلو ... مدرک هابتشا

رت... حضاو یلو مدید شراتفر وت وینارگن نومه هرابود ییوت دایب هرارق هک

تفگ ! هتنارگن تفگ ! یشاب شراتسرپ وت داوخیمن هک تفگ ینلع شدوخ

یر... ـــ یگیم هلصاف و یا هدنمرش شزا ! یشکیم تلا جخ شزا

ــد یدنخ رتدنلب

یلیخ هک مشیم نئمطم تسنود یمن یممش یضار یروجنیا درک یم رکف -

تحار یخلا اب منوت یم ینعی نیا و یشن تیذا هک تسه وت هب شساوح

و ماهرپ و نم رس هب هک ییاراک هلا حم نوچ ! شاب شراتسرپ مگب تهب

تیمرحم هب لسوتم رارف یارب مه یتقو ... هرایب وت رس هب هدروآ شرهاوخ

شارب مه ادخ ...!!! تیمرحم و اضرریما ! مدرکن هابتشا مدش نئمطم دش

ات هشکیم لوط هگب دوب هتساوخ مایپ هک ماهرپ غورد زا هک تساوخ

دش! رتشیب تیمرحم تلهم هنک تاعارم اضرریما

نامه زا هدیمهف ار ما ینارگن لوا زور زا !وا مدوب دز هک یفرح هکوش رد

یم ار منک شناهنپ مدرک یم یعس هک یزیچ هدوب مراتفر هجوتم لوا زور

نئمطم چــار؟هک دوب هتفرگ تخس نم هب ردق نآ لوا یاهزور و هتسناد

؟ای منزب فرح شا  هرابرد دنک مروبجم دمآ یمظاک هک یزور لثم ؟ای دوش

دنک؟ مکمک شدوخ لوق هب

کش ! تسا نیمه ما هدز فرح هکابوا یتقو زا شبیجع راتفر لیلد دیاش
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وا هب نامندز فرح نامز هک یراشف دوجو هکاب هدوب هدیمهف یزیچ و هدرک

! درک توکس طقف مندش رادیب زا دعب دش لیمحت

یا هتشذگ ال صا هک راگنا دادن ناشن یلمعلا سکع چیه دیسرپن زیچ چیه

هب هدرک یعس طقف ما! هتفگ هچ هدینشن الً صا هک راگنا ما! هتشادن

... مشاب هدامآ تیاکش یارب ات دنک میضار مناردارب هارمه

هشیمه هک ییاضرریما ! دزن دایرف هشیمه لثم ! درکن دادیب و داد ارچ

شدوخ زا ارچ ! درکن مریقحت ارچ ! تفرن رد هروک زا ارچ دوب باال شیادص

! دشن رود نم زا ارچ ! مدنارن

منک؟ لوبق ار ششریذپ نیا مناوت یمن ارچ

شتابصعت اهو تیساسح ی هرابرد هک وا مه نآ دراد ییانعم هچ شتوکس

شمرن دوخ زا نم دروم رد طقف منک یم سح ارچ ؟! هدرکن توکس زگره

در.....! ــــ یمب نم رطاخ هب دوب کیدزن ینامز هک !وا دهد یم ناشن

دش مدوب هتخادنا شیاهاپ یور هک یا هفحلم زا یا هطقن هب هریخ

درک همزمز یتقو دوب هتفرگ من شیاهمشچ

ـــم! شایزاب هنووید نیا قشاع -
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هآ دننام و تفرگ یقیمع سفن مدیمهفن ار شروظنم و دوبن نوا هب مساوح

درک مهاگن قارب یاهمشچ اب داتسرف نوریب

هگید دوب.. هدش مورآ ! مدیمهف تندموا زا دعب تقو دنچ وشلا ح رییغت -

یمن خیلا هیقب رس وشصرح ... دزیمن داد .. شعضو زا درک یمن تیاکش

رسپ زا نم هک یخی هوک نوا ... یشاب وت شلیلد مدرکیمن رکف یلو درک...

ماهرپ همه زا رتدوز ... دموا یم لا حم مرظن هب ًابیرقت متشاد غارس مدوخ

داد... ارگ شدوخ لوق وهب تفگ مهب یتقو دیمهف

دیشک شوغآ اررد هدنام تام نم دشو مخ ولج هب ناهگان

! منک تلغب تفس یروطنیا مایب تساوخیم ملد یلیخ -

متفرگ نییاپ ار متلا جخ زا هتفرگ رگ تروص دش هک ادج

و دیاش هگیم ماهرپ هک یزیچ ممهفب ات دیشکن لوط یلیخ ... مشردام نم -

وت هب دروخ شباتک ماهرپ یاج هب هک زور نوا ! هیمتح ِیمتح منک... رکف

ـــه؟! تدای

تفگ هدنخ اب

هتفیب هار عضو نوا اب مدش نارگن هک دوب هدیسرت و هدرک لوه نانچ -

ریصقت هک دزیم رغ ماهرپ نوج هب مبترم دوب شدوخ وت یزور دنچ ! تلا بند

دوب... وت

تسشن فاص هتفرگ ار مناتسد دش مامت هک شندیدنخ

بخــهر؟ هچ منیبب وگب ...وت منزیم فرح مراد نم شمه ارچ -
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مدیسرپ جیگ

-زا...چــی؟

درک یعونصم مخا

ــه؟ بوخ یچ همه خــرب؟ هچ نوتیدزمان هار...زا نوا هب نزن وتدوخ -

توک #ســــد_ســــ

۴۸۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یا هرذ یتقو ... میوگب نیا زج متسناوت یم هچ متفگ یمارآ هلبی ریز هب رس

فیلکت بال تیعضو زونه منک رکف مناوت یمن ما هدرکن مه رکف یدزمان نیا هب

یور هب هک ردقچره منکریگرد نآ اب مه ار اضرریما مناوت یمن و مراد ار لبق

!! دنک توکس ای هدرواین دوخ

دز ادص ار ممان نارگن

ارا! ســـ -
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مدرک شهاگن

هلب -

دیسرپ دیدرت اب

ــم؟ نزب فرح تاهاب تحار ... منوتیم -

دوب ددرم راگنا درک للعت مداد ناکت ار مرس

وت هدموا تیمرحم روز ...هب اضرریما ینعی ــی؟ تسین یضار -وت...

ــش؟! یاوخ یمن ... تیگدنز

دناوت یم حاالهک یتح هک وا دهد یم مرازآ شرسپ دنک رکف هکنیا زا نارگن

مدمآ فرح هب عیرس تسا هدرک توکس دنک مریقحت ما هتشذگ رطاخ هب

نم الت کشم ... مجیگ زونه ... زونه نم... .. تسین نیا عوضوم -هن..

! دوبن یدزمان یارب یبسانم نامز االن.. منکرکف ... هدایز

درشف ار متسد

و فرح نیمه منوا تردام ندید متفر هک یزور نوا هدب... شوگ نم -هب

هگا ! دمویمن شیپ دوبن هگا ... مدیم مه وت هب مداد تردام هب هک یباوج دز!

تردام اب متسنوتیمن تردارب فطل هب نم دوبن هگا ! نیدشیمن مرحم دوبن

یتلا خد ماوخ یمن نم اراس نیبیب ....! تسب یمن لد دوبن هگا ! منک تبحص

دیاب لوا هک هراد ییازیچ تیگدنز تفگ یتقو متفگ مه تردام هب ونیا منکب
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ای مدشن واکجنک نکن رکف هشب علطم اضرریما دیاب و یدب نوماس ور انوا

وت رابی ! تسین هچب اضرریما یلو ... تسه مه یلیخ ! تسین مهم مارب

... منکن تلا خد هتساوخ یتقو منکیمن وراکنیا هگید و مدرک تلا خد شیگدنز

هرادن یموزل سپ تسه وت زیچ همه هب شساوح شدوخ منودیم یتقو

ومش تال مامت منک... تحیصن ماوخب و مگب یزیچ ای منزب یفرح شا  هرابرد

وتو زا تفگ دوب اجنوا هک متردارب بخ دشو یضار تردام ات مدرک

طاالع تهب و هشاب تروضح نودب دش رارق طقف و هراد ربخ تتیاضر

یبسانم نامز یگیم تدم نیا زا دعب هکاالنوت نیا یمهفب ینوتیم هدب....

ــــر! یگب یدج یلیخ ومگیم هکنیا مردام هی نم ... هدیم  مرازآ ردقچ دوبن

درک رییغت شیادص

یتح ... مسانش یم یدزد یم هک االنوت هاگن نیا سپ منز هی مدوخ نم -

ـ مهفیم هن! یگب شهب ینوتب نوتغیص تلهم ندش مومت زا دعب نکن مشرکف

همه ات نیشاب رود مه زا یاوخب تدم ایهی ینک رکف ینوتیم هک ی؟هرآ

مچب هب یراظتنا مشچ تدم همه نیا زا دعب یرادن قح یلو نیجنسب وبناوج

نـه! یگب

یم مناتسد هب هک یراشف زا تفگ مخا واب یدج یلیخ ار شرخآ مجالت

تسین یمدش هل هک میاهتسد هب شساوح و تسینابصع ینعی دروآ

مشاب قداص و مکحم شدوخ لثم مدرک یعس متفرگ ارباال مرس

! نیمه ... ماوخ یم نامز مکی طقف نم... -
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دیشک ار متسد

ــه؟ گید تبثم باوج ینعی -

یتیاکش زا دعب متسناد یمن مه مدوخ یتقو متشادن ار شفرح دییات تأرج

.... درکیم جارح ار میوربآ دیعس رگا ! دوشیم هچ دنهاوخ یم نم زا اهنآ هک

؟!

هدنیآ واو هب یباسح و تسرد ینارگن و سرت نودب هکنیا تقو یتح نم

اما دراذگب ندیشک تلا جخ باسح هب تسناوت یم متشادن مه ار منک رکف

دش رت قیقد شهاگن

تسود نوا منیبیم هک یردقنا ؟ یراد تسود ور اضرریما وت منیبب الً صا -

؟ یراد شسود وت هراد

هدرک لوه مدش خیلا ناهگان مدرک سح داتفا شزرل هب ما هنیس پچ تمس

وا ساسحا زا نانیمطا نیا اب روطچ دش غاد منت مامت مداتفا سفن سفن هب

!؟ دنز یم فرح نم هب تبسن

ـید؟ یمن باوج -
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راب ره دراد نم هب تبسن هک تفگ یسح وزا دمآ ملا بند اضرریما هک یزور زا

مدوخ ات منکن رکف وا هرابرد هک مدرک ار تالمش مامت مدش اهنت مدوخ هکاب

ات منکن رادیب ار مدرک یم ناش هفخ و متشاد شروضح رد هک ییاه سح

! موش ریگرد متساوخ یمن دوشن تسه هک یزیچ زا رتدب وحملا عضو

رد میاهزور نیا مزور و حلا هک تسا هداتفا یقافتا مناد یم هک ردحیلا

رتمک منکن رکف وا اتهب منکیم تالش رتشیب هچ وره تسا هتفشآ شدوبن

مراد یبوخ سح شندوب ...اب دایز منک... یم رکف وا هب نم ... موشیم قفوم

ــمو! هفمان و دوشیم گنگ میاهسرت رطاخب یهاگ هک

یلا مرن یساسحا طیارش نم مناد یمن ار تسیچ مراد هک یساسحا هکنیا

یتسود و دامتعا دیاش منک؟ لیلحت یگداس ارهب متاساسحا مناوتب هک مرادن

ومغ سرت سح نآ نآ...اما زا رتشیب ای نتشاد تسود مه دیاش دشاب

لیلحت هزاجا موش کیدزن وا هب دراذگ یمن نادجو باذع رطاخب هک یقیمع

!؟ هتفرگ نم ارزا تسرد

مدوخ هب مروز هکنیا اب منک ملظ وا هب متساوخن زگره مطیارش رطاخ هب

یشوخ نایاپ دیاش هک یساسحا ریگرد مدرک ار تالمش مامت اما دیسرن

یم وا هچنآ هب زگره میوگب مناوت یم تأرج هب هک ردقنآ موشن دشاب هتشادن

ما هدرکن رکف قیقد دنادب دهاوخ

و وحلا متفین دهد یم رازآ ار نامیود ره هک یماد اترد متخیرگ هشیمه

ما! هدوبن قفوم دیوگیم مزور
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ـسارا؟ -

اما دید یمن ار ششزرل و دوب هتفرگ مکحم ار مناتسد هک مدرک رکش ار ادخ

منک لر تنک متسناوت یمن ار میادص شزرل

نم.. -

مدرک زاب ناهد هک میوگب متسناوت یم هچ الً صا

ــه؟ بوخ ؟حتلا ندرک خی تاتسد ارچ -

.. مبوخ -خــ...

ایح؟ و مرش باسح هب مرازب دیاب -

توک #ســــد_ســــ

۴۸۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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متساخرب تعرس هب هدینش ار یدورو برد یادص میوگب غورد متساوخیمن

هک ار شا هدش تام یادص متفر رد تمس وهب متفگ  یمارآ " منودیمن "

مدیخرچ شتمس هب جورخ زا لبق مدینش

! اراس -

ــمف... ساتم -

درک مکشخ اجرد شدنلب یادص

گنــــو؟! غورد نم ؟هب یدر کـــ تتسد ور هقلح نوا ارچ سپ -

متخیرگ نداد باوج زا دروخ مرمک هب مکحم دشو زاب هک رد

خاآ... -

؟ ییو تــ ســارا ... یااااو -

ــی؟ نزب رد یتسین دلب ـــه؟! شعضو هچ نیا -

ٔهدنزرس و لوگنش تروص ندید اب اما درک خیلا اهر رس نم ارزا شصرح

ار شلا ح هرابکی هب راگنا درک سالم دنلب هدش دراو اهر رس تشپ هک نیسای

دروآ اج
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ینامام -سالم

درک زاب مه ارزا شناتسد

م لغبـــــ ایب مقشع !سالم ناج -خآ

تبحص لوغشم هتخادنا شگرزب ردام رانک تخت یور ار شدوخ نیسای

کرت ار قاتا عیرس هدرک هدافتسا تصرف زا دش شردپ اب رادید ی هرابرد

رد تمس هب هدرک شبترم مرس یور رداچ ندیشوپ اب هتشادرب ار مفیک مدرک

متفر

یمــیر؟ یراد -

مدوب نتفر ردحلا یکدزد و یظفاحادخ نودب و لکش نیا هب هکنیا زا

مدش هناخ نیا دراو هام ود زا دعب هک لوا ی هظحل زا اما مدیشک تلا جخ

مدمآ اجنیا هب هک یلوا زور زا مسرت یتح مدیسرتیم متشادن یبوخ سح

! دنمهفب همه ار دنادیم وا هچنآ مسرتیم دوب رتشیب مه

متفرگ نییاپ ار مرس

! مراد هلجع دیشخبب -هرآ.

تشاذگ میوزاب یور تسد هدمآ ولج
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ــه؟ نودیم مشاداد -

مدرک شهاگن جیگ

ــو؟ یچ -

یمــیر؟ یراد -هک

تس ینـــ -

؟ یداد ربخ شهب ینعی مگیم ... تفگ نامام منود یم هک ونوا -

ـ... تزاجا ...اب تسین -المز

دیشک ار متسد

و نیسای شیپ وت ورب شیسانش یمن راگنا وگن یروج ــم...هی نیبب -ایب

مدب ربخ شهب نم ات نامام

رد اهر فرح زا یرفک ! دوب وا یاه هتساوخ هب ناشساوح همه مه ردقچ

دنلب و دوبن لبق اب هسیاقم لباق الً صا هک شردام هب هداتسیا رد بوچراچ

مدرک هاگن دیدنخ یم

تفگ هدیخرچ متمس هب نیسای

؟! سرپب خهلا دوخ زا انیا -

هتشاذگ نیسای ی هناش یور تسد هدرک مهاگن نادنخ
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؟ هگیم تسار -

دوبن ناشیاه فرح هب مساوح

ــه؟ تفگ یچ -

؟ یدروآ اج وشاباب -حلا

متفگ هکوش

ناج؟ نیسای هگم مدرک راکیچ -مـــن؟هن!

؟ خهلا تسین تدای -

دز یا هزماب کمشچ

ـــها!؟ گشاب میتفر -

مدیمهف ار شروظنم هزات

! هشیم ینابصع ردقنا شاباب متسنود یمن هک نم بخ ... ناهآ -

نا؟ ـــ جاراس -

تفرگ متمس ارهب میس یب یشوگ مدیخرچ اهر تمس هب

! تساضرریما -

هک ار نیسای دنلب یادص اما مدش جراخ قاتا زا یدیشخبب اب هتفرگ ار یشوگ
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ارچ مدوب کالهف مدینش یم درک یم فیرعت ار ارجام بات و وبآ ناجیه اب

مهدب طاالع وا هب منتفر یارب الً صا دیاب

مدروآ ارباال یشوگ هدرک فاص ار میادص

-سالم

یر؟ بـــ یاوخیم اجک -سالم.

... هنوخ -

درک رییغت متفگ مارآ هک یا هملک کی نآ زا شراکبلط نحل

یبـــما؟ منوتیمن ــی؟االن نومب بش ات هشیمن -

مـ.... تفرگ سامت نوا مریم مدوخ متفگ مه اهر هب نیایب تسین -المز

یب یتساوخیم هک یریم اجک وت منودب دیابن نم ؟! تسین المز یچ ینعی -

بــیر؟ ربخ

متساوخیم هتفگ اهر هکنیا و شندرک لر تنک و نداد سپ باوج زا یصرح

متفگ مورب ربخ یب

مرب هتساوخ مناساس ... منزب فرح ناماس اب دیاب ناساس ی هنوخ مریم -

ــا! جنوا

متشاد ار شراظتنا هک دوبن یزیچ شباوج
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ــهن؟ یسای یادص نوا -

هلب -

دیدنخ

ــه؟ لا حشوخ ردقنا هگیم هراد یچ -

ـم! نودیمن -

هدش گنت شارب ملد هبــش؟ یدیم ور یشوگ -

مریم نم سپ .. هشاب -

اب دایب ات ینومیم دوبن مگیم هک ینوا هگا هریگب نیشام تارب مگیم اهر -هب

یرنـــاا! یا هگید نیشام

مدرشف کلپ طقف یصرح

؟ اارا ســـ یدینش -

هلب -

ــه؟ بوخ -حتلا

؟هب دسرپب ار حملا داتفا شدای هزات شندرک تساوخزاب ندش مامت زا دعب

متفر قاتا تمس

!؟ اراس -ولا

عیرس هتفرگ نیسای تمس ارهب یشوگ اما دوش یم ینابصع متسناد یم

متفگ

ظفاحادخ . نیسای هب مداد ور یشوگ -
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مداد همادا نیسای هب ور

ــی.. ئاد -

ییاد ــ...عــهسالم هرپ ییاد -سالم

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

متفرگ هابتشا -هن.

یمدرب تذل دونش یم اضرریما زا هک ییاهفرح زا تفگ یم شنادنخ تروص

دندرک یم شهاگن قوش اب شردام و اهر

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

! هاگشاب میتفر هناخ هکاب زور نومه ــی... چیه -

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

! هگید اراس -خهلا

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

ییاد نز نومه بخ -

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

گبـــم؟ ــه! وطالین -

...........-
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شردام و اهر ی هدنخ یادص درک ارجام ندرک فیرعت هب عورش هک ینامز

بقع ار یشوگ یهاگ ورهزا دیدنخ یم مه شدوخ تشادرب ار قاتا مامت

یمداد همادا هرابود "و هدنخیم " تفگ یم هدیشک

۴۸۸_ تراپ _ همادا #

نآ ریگرد نم نهذ مامت اما دوب لا حشوخ دوب هدنادنخ ار اضرریما هکنیا زا

بوسحم شرسمه رگید نم وا رظن !زا تفگ وا هب اضرریما هک دوب یا هملک

شــمد؟ یم

زا ارچ تس؟ ینــ شدوخ نارگن وا نم لثم ارچ مرادن یبوخ سح ارچ

ــم هم شیارب دزن؟ میاه  فرح باوج رد یفرح چیه ــم یدز فرح یتقو

؟ شیوربآ نارگن ؟ دشاب شدوخ نارگن دیابن یعیبط ؟!ردحتلا تس ینــــ

؟؟ دراد رارصا نآ هب مناردارب لثم هک یتیاکش زا دعب نارگن ؟ شا هدنیآ

توک #ســــد_ســــ

۴۸۹_ تراپ #
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مه ار یئزج دراوم مامت دوب هدش ثعاب نیسای ی هناکدوک یاه تشادرب

دنک شراد هدنخ هدرک گرزب

ار شناهد یولج هدرب تسد تساوخیم ملد دیسر هک شیاه  فرح یاهتنا هب

و بآ اب مه ار ونآ دنزن یفرح شردپ هناخ رد مندش شوهیب اتزا مریگب

هناتخبشوخ اما دروآ نابز ارهب شوهیب هملکی هدش رید اما دنکن فیرعت بات

درک شمامت عیرس

! هگید دش شوهیب -

..........-

! دیسرت خهلا دز داد اباب بخ -

..........-

دش بوخ دوز -هن

..........-

نوشنوخ تفر وخهلا ندز فرح شدعب ... ییاد منودیمن -
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..........-

! نامام .ایب ظفادخ هشاب -

مدوخ یور ار شردام و اهر ی هدش تشرد هاگن هزات درپس اهر ارهب یشوگ

باوج ادعب دیاب مناد یم هکنیا سرت ! دوشن یمهافتءوس دنک ادخ طقف مدید

هاگن متسناوت یمن دوب یفاک میارب مهدب یلصفم حیضوت هداد ار اضرریما

! منک لمحت مدوخ یور ار یتسردان ای کاکش

؟ تدنوسرت رسای -

هزاجا دیابن مدید هتسبرد قاتا رد شردام اب اهنت ار مدوخ هدروآ ارباال مرس

دوب دب یفاک هزادنا هب وا دنوش نیبدب وا هب مداد یم

! تفگ نیسای هک یروطنوا -هن

؟ یروطچ سپ -

متفگ هناقداص

! ندوب هدیسرت منک رکف بخ -

-زاچـــی؟

هرازب دب رثا نیسای تیبرت یور نم راتفر هکنیا -زا
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درک گنت مشچ

؟ ینک یمن عافد شزا هک یکلا -

مدیدنخ

؟ نراد زاین شهب مرظن منک؟هب عافد نیدیم هزاجا -

؟! وگب یلو یراد زاین عافد هب متدوخ نم رظن -زا

مدرک شنادرگرس شرسپ یگدنز هرابرد دوب ابوا قح متفرگ نییاپ ار مرس

یب نوشراتفر مدوب نیسای رانک رسای یاقآ هنوخ هام ود نم ... دیشخبب -

! ندوب نیسای تیبرت نارگن مه هزادنا یب دوب هنابدوم و هنامرتحم تیاهن

هرطاخ هب ندز یفرح ای ندش ینابصع نم زا دموا شیپ یزیچ مه راب ره

دوب نیسای

ـــی؟ گیم ور انیا ارچ -

شردام هرابرد مه راب نیدنچ مدش تسود نیسای اب یلیخ نم ... شتسار -

ساال یاقآ اب منم بخ... میدز فرح مهاب تساهر متسنودیمن اهزور نوا هک

تارج ...هب هشردام نتشگرب رظتنم ردقچ شرسپ هنودب ات مدز فرح یر

فرح اهر زا یتقو دوب نیسای یاهمشچ یوت هک یقایتشا نومه مگب منوتیم

نیسای نینودب ماوخ یم ... ماوخ یم دوب... مه شردپ تروص یوت دز یم
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هتشاد مه اب وشردام و ردپ ات هنکیم تالش هراد شا هناکدوک یایند ییوت

! هشاب

متفگ دنخبل اب

یب رطاخ ...هب رطاخ هب ًافطل دش قفوم هگا هگا... هرپــما!و لثم دیاش -

! دیریگن وشولج شردپ هب یدامتعا

؟! هدامتعا لباق ردقنا رسای وت رظن -زا

هشیم زونه ینعی نیا.. و نتشگرب نوشدوخ یلو نتشگرب رید یلیخ دیاش -

نوشراتفر یوت ونادجو باذع هظحل ره نم ... هکنیا درک..و دامتعا نوشهب

یدــمد! یم

؟ هدرب و نیسای ارچ رسای ینودیم -

دش زاب رد

! دموا نیشام ناجاراس -

مدز دنخبل شتروص هب اهر یادص ندینش اب

هب نوتجاودزا نیتفگ امش هک روطنومه منود یم طقف ... منودیمن -هن

ــه! مومت هنک... لوبق اهر و هشب قفوم نیسای هگا هرادن یطبر اضرریما
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متفر نوریب هدز یدنخبل شرکفتم و مخا رپ تروص هب

.. نوتزاجا -اب

**********

زا متخود مشچ درکیم مهاگن مخا هکاب ناساس تروص هب رظتنم و نارگن

رطاخ هب تسا نکمم نآ ره هک مدناوخ یم شتروص یور هتسشن طوطخ

دنک متروص نامهم یا هدیشک هرابود هدش هدنک شیاج زا مفرح

ار شتسد یاهباقشب و هویم فرظ هک یتقو متفرگ وا زا هاگن ناماس ندمآ اب

دیسرپ یدج ناساس تشاذگ زیم یور

ـه؟ گیم یچ -

دیبوک ناساس یوناز هب مکحم یتسد هتسشن شرانک ناماس

؟! هگم ـید ینشن -

داد همادا ثکم اب

هلک کی هک نوریب هدموا هتعاس کی هزات ! قاتا وت هدیپچ هدموا یتقو -زا
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منم نــه! مگیم همهفیمن هنک یم رارکت مبترم ... هدروخ شافرح اب ونم رس

ــــد یمهف دیاش یگب شهب وت متفگ

تفگ ناماس فرح و نم حلا هب هجوت یب ناساس

! یدروآ هویم ارچ ؟ نیروخ یمن ماش هگم -

داد باوج هیانک اب ناماس

مه ...وت مروخ یمن هروخن نوا هگا متفگ منم نرادن اهتشا ندومرف مناخ -

رو! خبـــ یزیچ هی وشاپ یا هنشگ

؟! یشبظاوم ثمال هشاب یتفگ مه وت مروخیمن تفگ نوا چــی؟ ینعی -

داد ار شباوج یروخلد اب ناماس

ردارب هد؟هن یم شوگ نم فرح هب یک ؟! ماو تــ لثم نم یدرک رکف هنکن -

لئاق شزرا شارب یزیشپ یکچیه هک نومه ــم! تیمها یب نومه نم نم!

! دوبن دوبن ! دوب دوب هک نومه ! تسین

دیخرچ شتمس هب یبصع ناساس

ــم! نکیمن وسوتلا نس و یردارب تاعارم یگب هگید راب -هی

هدرک تشادرب هابتشا ناساس و دوب نم یاه  فرح و راتفر هب ناماس روظنم

تفر باال یمک شیادص هک دوب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

راگنا هن راگنا کــن! شهاگن ... هتسشن تولج شا  هنومن ؟ هگم مگیم غورد -

متسین یچیه نم ینعی همهفب ات یگب شهب وت دیاب یتقو هن؟ مگیم شهب

! هگید

متفگ هتخادنا نییاپ ار مرس هدنمرش

! دوبن نیا نم روظنم -

نــه؟ هتفگن تهب هگم ؟ مگب دیاب نم یتفگ شهب ارچ دوبن هگا -

دنک ما هدنمرش ناماس یولج دهاوخ یم مدرک یم سح ارچ

متساوخیم طقف ! یگب دیاب وت امتح هک متفگن نم ـی؟ گیم یروجنیا ارچ -

ــن! یمه منزب فرح مه ابوت

توکس #دس_

۴۹۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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اار؟! -چــــ

متفگ شدنلب یادص زا هدرک لوه

یچ..چـار؟ -

؟! هراد یقرف ناماس ونم فرح هگم ینزب فرح منم اب یتساوخ یم ارچ -

متفگ غیج حتلا هب هداتسیا شراتفر زا یبصع

ــن؟ یراد یقرف نوا وتو نم یارب هنک رکف یگیم یروجنیا ارچ -عــه...!

تفگ هدرک هراشا ناماس هب درسنوخ هتخادنا باال وربا

یزیچ تسین المز هدرک ورکف نیا تراتفر ًاب نک!بقال شهاگن بوخ -

ــم گب

یم مهاگن روخلد هتخادنا اپ یور اپ هدز هرگ هنیس هب تسد هک ناماس هب

مدرک هاگن درک

نینک رکف هشیمه لثم نیشاب تحار منک یمن تلا خد هدنب نیدب همادا -

! متس ینــ

مدنام جاو و جاه

نم... ـی گیم ینعی چـی؟ ینعی ناا؟ ماســــ -
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متفگ ناساس هب ور راو هراچیب تفرگ نم ارزا شهاگن و دناخرچ هک رس

ـ.... تساوخ یمن ادخب -

شزا وتباوج هرادن یقرف تارب حاالهک یدب همادا داوخیمن سبــــه... -

شــد مومت ! هدن ششک هگید یتفرگ

ناهد الهب ماک ار شنیریز بل دروخ ناکت ناماس یاهبل شفرح اب مدرک سح

تسوپ دریگب ار شندیدنخ یولج دهاوخب هکنآ هب هیبش درک مخا هدرب

هب نم هب تشپ هتساخرب ناهگان هک مدرک یم شهاگن دش عمج شتروص

تفر هناخزپشآ تمس

خبــرو! یزیچ هی میرب وشاپ مه -وت

دیاش مدشیم نئمطم دیاب مدز ادص ار ناماس هتفرگ هدینشن ار ناساس فرح

یکی هب تسد یتقو هک مراد رطاخ هب بوخ اما مدوبن ناشرانک دوب ساهلا

سکچیه دنراذگب نامردام و ردپ یتح ای رحس و نم رس هب رس ات دندرک یم

دنروآ یم اررد شروش هدشن ناشفیرح

مدز داد

... ناماس اسیاو -
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دیخرچ متمس هب مدرک سح ار شندوب یعونصم هک یمخا اب هداتسیا

متفگ هک ینامز دوب متروص ی هریخ مه ناساس

! روخب مسق وناساس نوج -

تفگ جیگ

-چـــی؟

متفگ مخا اب

دو!؟ بنـــ ودات امش یزاب داتفا هکاالن یقافتا روخب مسق -

دنا هدیمهفن ار مروظنم دیوگب دندرکیم یعس دندرک هاگن مه هب ود ره

ــی؟ گیم یچ -

مدز داد

یمــمر! اجنیا االنزا نیمه تدوخ نوج ایهب روخب مسق -ای

ناساس اما دز شیاهوم هب یگنچ کالهف ناماس دوب ناشیود ره هب مهاگن

دمآ ولج

! دوب یزاب ... هروخیم مسق هشاب ... هشاب امود ! یرب ینک یم طلغ -واال
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تفرگ ار میوزاب ود ره هدیسر نم هب

بــدو! تدوخ رطاخ هب نک رواب یلو -

مدز سسپ هدیشک بقع عیرس هک مدیشک شدوخ تمس هب

تسرد هچبما؟ نینک یم رکف نو!؟ ــ تدوخ اب نیدرک رکف یچ ... بقع ورب -

یفرح هی رکف یب یروط نیمه نیدرک رکف ...؟! مدیمن صیخشت وطلغ و

رارق هگا هد!! ــــــ یسر اجنیا هب ـــههک نم ِیگدنز نیا نیدرکن رکف مدز...؟!

نمـــم؟! دوخ نوا هنکب شارب یراک یسک هشاب

... طقف -ام

شا هناخ اپهب یتقو زا مدرک دنت اپ قاتا تمس هب هدادن ندز فرح هزاجا

ی هتفه دنچ تاقافتا مدرک سبح قاتا رد ندرک رکف یارب ار مدوخ متشاذگ

مدز... رس ما هتشذگ هب هظحل وره مدرک نییاپ رابباالو نارازه ار هتشذگ

، خلت رگا یتح دوش... مامت دیاب منادیم ... متخیرگیم نآ زا هک یا هتشذگ

یم رگا هک متشادن نیا زج هراچیا دوش... مامت دیاب یلو ... کانسرت

ار شناوت رگید یلو ... دنتشاذگ یمن اهنآ ًاملسم مه مزیرگب متساوخ

نامه هب مه زونه مسرت هکنیا ...اب مدیشک یمن ... مدوب هتسخ ... متشادن

زاب هکنیا ی هزاجا "وا" رطاخ هب مدوجو رد یزیچ اما دوب یقاب دوخ توق

منـــیداد! منک ینیشن بقع مه
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یمدش... رتهب زیچ همه اهر لوق هب دیاش ... متسناوت یم دیاش

نیا ی هزادنا هب زگره اما مدرک رکف هتشذگ هب اهراب سلا دنچ نیا مامت رد

نآ هب ندرک رکف وزا مدیسرت یم مشیدنا یب نآ هب متسناوت یمن میاهزور

... متخیرگ یم مه

وا.... روضح تدم رد اما

زور... ره

... هظحل ره

ما... هدرک رکف نآ هب وا رطاخب

... مدوب تخبشوخ ابوا ردقچ دوبن قافتا نآ رگا هکنیا هب

... منکب یراک شندوبن یارب مهاوخ یم حاال

دور... بـــ هداد تاجن ار شدوخ هک یراک منکب شیارب یراک متسناوت دیاش

یمن اهنآ و متسه شنارگن دنک... بارخ نم رطاخب ار شا یگدنز دیابن وا

... دنمهف

ما... هدوبن یسک نارگن میاهزور نیا ی هزادنا هب زگره

راگنا هک ییوا تسوا تاجن مشیدنا یم هک یزیچ اهنت هب اهزور نیا حاالرد

دنکیمن رکف شدوخ هب
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هب یتقو اما دشاب ناماس شنتفر یارب ممیمصت قفاوم نیلوا مدرک یم رکف

یسرک هب یارب هک درک مروبجم نــهو تفگ ارچ و نوچ یب شمدروآ نابز

یمن مه ار شرکف یتح اما منزب فرح ناساس اب مهاوخب مفرح ندناشن

دنشاب هدیشک هشقن مندرک تکاس یارب هک مدرک

توکس #دس_

۴۹۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مدروخ رس نآ یور هدز هیکت رد هب

مینزب فرح نوریب ...ایب اراس -

دز یا هبرض رد هب مارآ هک مدادن ار شباوج

ریصقت یلو دوب... هابتشا لوبق هشاب .. یدش تحاران ــر! تخد وشن سول -

دراگ میدز فرح شا  هرابرد ناماس ونم راب ره اهزور نیا ! هگید دوب تدوخ

ق گنس ور ادخ هدنب نوا یاوخیم یدرک لوبق هک هن!حاالمه یتفگ یتفرگ
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هام دنچ زا دعب منوا ! بوخ رتخد هتسرد راک نیا وگب تدوخ ...؟! ینک الب

؟ هدر کـــ جنزــری وشلد هکنیا دعب ! تیمرحم

بقع تعرس هب هک دوب هدیبسچ رد هب ابیرقت مدرک زاب ردار هداتسیا مشخ اب

دوب شرس تشپ مه ناماس تفر

مدز داد

؟ یجبآ یگ یمن ارچ هــا؟ بوخ رتخد یگیم نم هب یچ هساو -

مدرک سح اما ما هداد ریگ یزیچ نیچمه هب ارچ متسناد یمن مه مدوخ

تفرگ ار متسد ناماس هک متشادرب زیخ شتمس هب دوب بذعم شنتفگ ماگنه

ـه؟ گم تفگ یچ ـه؟ تچ -

مدش قارب شتروص رد راکبلط

ــم؟ شراکیچ نم ید؟ ـــ ینشن -

دروآ باال میلست یانعم ارهب شناتسد دنخبل اب ناساس

! یدش هللا دمحلا هک یدوبن باصعا یب ! هبوخ مدوخ یجبآ هشاب هشاب -

هــا! هنیشنمه مکلا
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منزب ار مفرح تلا جخ یب مدرک یعس رت! مارآ اما متفر شتمس هب هرابود

یاج هک امش ... مدشن هنووید ادخ ــم؟هب گیم یچ نم نیمهفیمن ارچ امش -

نوا هک یطیارش نیا وت همیمصت نیرتهب نیا نینک رواب ــن! یتسین نم

زا دعب مینودیمن یتقو مه شدعب ! هراد نــ لکشم مک اضرریما ... هراد

؟هن نیدرک وشوربآ رکف چــی؟! دش رتدب هگا ؟ هنومب ارچ هشیم یچ تیاکش

طقف ... همهم نوتارب نم یگدنز طقف ... نینک یم رکف نم هب طقف ااد! خبــــ

نیسرت یم ؟ هشب یچ هرارق هگم ـن؟ یسرتیم یچ ــن!زا یمه نوترهاوخ

شمارآ ماوخ یم نم ... مروخ یمن مرو؟ خبــ هصغ نیسرتیم ؟ مشب اهنت

! هگید دینک مکمک متفرگ ومیمصت !حاالهک نادجو باذع هن مشاب هتشاد

درک ملغب هدمآ ولج ناساس دندرک یم مهاگن یدج ود ره

! اراس هراد تسود نوا ؟ هرادن یداریا هک شندوب ؟ ینک یم وراکنیا ارچ -

؟ یمهفیم

متشاذگ رانک ال ماک ار تلا جخ وا ساسحا ی هرابرد راب نیلوا یارب

رطاخ هب ماوخیمن هرب... مگیم ... هشابن مگیم نیمه یارب .. منود یم -

هب دیاش ــنا! ساس هشب مومت ارجام نیا رازب ... هروخب هبرض شساسحا

سح طیارش نیا االنوت منیا .. شندوب زا نم هرب... هک هشعفن

! هنکیم فخـــم هراد نادجو باذع ! مرادن یبوخ

دیدنخ لا یخیب ناماس ناهگان
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هی یتقو هشاب هگیم میگب شهب یدرک رکف ! هنکیم هفخ ورام منوا بخ -

مهب شور هرازیم اتود مگیم یچ ره یتقو منک؟ شیلا ح متسنوتن ههام

ــن یع تسا هنَک تفرط اباب ؟ همنز هچ وت هب هگب مهب هدنوم ؟مک هنودرگیمرب

ــــاا! یگداس نیا هب هریم هگم ! تدوخ

منزیم فرح یدج مراد ناماس -هع

دوب هتشاد مهگن زونه هک داد یناساس ار مباوج

شامیس تتسد زا هدش لخ نیا اباب ! هگیم یدج منوا بخ -

هغیص یک مگیم یچ"! " هگیم همهف یمن همومت مگیم شهب ....! هدرک یطاق

ره همنز هچ وت "هب متسد فک هتشاذگ وناماس باوج ؟ ینکیم خسف ور

نیا هب هریمن هگیم تسار بخ " منکیم شخسف منک شدقع متساوخ تقو

ره هدرک تاعارم یلیخ اتحاالمه هشیم رتدب میگب نم! رهاوخ اهیگداس

ــی! شمرحم اباب هتفگن یچیه میتفگ یچ

رد نم بلق زور هب هچ هدز قوذ نادنخ یاه هرهچ نآ اب ناشت مجال دندیمهفن

منک شرود دیاب شدوخ رطاخب هک مدنازوس اما دوب شخب تذل دروآ هنیس

دنک رکف شدوخ اب هرابود مهدب تقو دیاب منک ناربج دیاب و هدرک مکمک

! دنک ریگ شلد رطاخب طقف دیابن

متفگ یدج



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

مر! ـــ یمن منم سپ -

؟! هیزاب هچب هگم -هع..

هب یچ شدعب تسین مولعم هک شتیعضو هب نیراد هک تسه ــا متح -

ــم گیم یچ نیمهف یم چــی؟؟ نوا ! نیمردارب امش ! نیدنخیم دایب شرس

؟!

تفگ هدیشک یقیمع سفن ناساس

... مینک تبحص شاهاب اجنیا دایب ادرف مریگیم سامت . هشاب -

دوب ندرک مکح ردحلا راگنا درک رییغت شیادص

ید!؟ ــ یمهف یرتن کال میریم مهاب شنتفر ضحم ســارا!هب یلو -

-نـه...

هب هدز دنخبل تفگ یدنلب ًاتبسن "هعی" متروص هب هریخ مدیشک بقع هب

مدرک هراشا درک یم نامهاگن رکفتم هک ناماس

! هنک لوبق دیاب منوا شلبق -

تفگ هتفرگ ارباال شیاهتسد ناماس

ــن! کن مشرکف الً صا -

دیاب هتفرگ ...حاالهک هریگب میمصت دیاب شدوخ نوا ... تساراس اب قح -

ــم ینک شکمک
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داد ار شباوج رخسمت اب ناماس

ردقنیا االنهک منوا نم! ندرگ هتفیب ارچ ؟ ینکن شکمک وت ارچ -عــه...

! مدوب اجنیا هلک وهی هغو لشــ مرس

تفگ دوب هدیمهفن ار شروظنم هک ناساس

ــم؟ نک یمن کمک نم هگیم یک ؟ یگیم یچ -

اضرریما ندوب شروظنم یدیمهفن وتیجبآ روظنم ال صا شاداد ناخ -

! تس ینـــ

تسشن متروص هب ناساس هاگن

ــه؟ یچ هگید ؟ هررآ -

مدرک هراشا ناماس هب هرابود

منک یم لوبق منم هنک لوبق متفگ شهب ... هنودیم شدوخ -

دز داد ناماس

منک؟ یم لوبق نم هتفگ یک ! یتفگ هک یتفگ -

تفگ کالهف ناساس

ـــه؟ یچ هیضق -
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... هرارق ناماس -

۴۹۱_ تراپ _ همادا #

دز داد ناماس

متخ مدوخ نم ؟ منک یم لوبق یگب ناساس هب هگا نکن رکف اراس... ــه سب -

ناربج نومه اب یاوخ یم هک مدروآ ترس هب ونیمه هدشن هقیقد ود ماراکنیا

نکـــی!

هجوت یب شدوخ هکنیا اما متسناد یم ار نیا مه مدوخ مدز یثیبخ دنخبل

هب دنک ممیلست نآ اب دوب هدرک یعس هک ار ناساس ربارب رد شفعض هطقن

تبسن ناماس هک یفعض و دوب ناشقیمع یتسود روآدای میارب دروایب نابز

تشاد هادوناخ هب

دوبن مولعم ناشمادک چیه فیلکت هک ییاهسح زا مندب دوبن بوخ حملا

هکنیا زا کانزوس یمغ مه دیاش یگتسکش یمک دیاش ، هرهلد ، سرت دیزرلیم

مدوب دلب ار ندرک یزاب شقن اما منکیم شرود

متفگ ناساس هب نازیوآ هچول و بل اب مدش مولظم
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ــم؟ گب -

ــو؟ گب ... منوج -

ــه! نم مان هب هک ییانوا ، نارهت وزاریش یاه لته تیلوئسم هرارق ناماس -

ــ.... تلا کو ات دایم نم اب مه ادرف هنک... لوبق

تفگ دنلب یادص اب ناماس

! مدر کــ طلغ نم -

تفگ ناساس هب ور رشت دشاب نایامن نامیاه نادند ود ره شفرح زا

اب حبص امرفب ! ینک یم کمک یتفگن هگم ید؟ ــ نخیم یچ ــه؟هب یچ -

و یدوب نسراگ ال ومعم ؟!وت هتفرن هک تدای ! رضحم نیرب یم فیرشت مناخ

! مدیشک یم یت ای متسشیم فرظ ای نم ! قودنص تشپ

دز ههقهق ناشیاه هیبنت یروآ دای زا ناساس

دروآ نابز ارهب شمان مارآ و نابرهم ینحل اب

؟ ناا جـــ ناماس -

دز داد

هب مبوکیم ومرس نوتتسد هکاالنزا نزن ادص ونم یروجنیا راا... ـــ مرهز -

راو! یدـــ
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توکس #دس_

۴۹۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

داد نم ارهب شهاگن ناساس

؟ نوا ندرگ یزادنب یاوخیم ارچ درک...حاال لوبق -ایب!

! مدر کنــ ملوبق ام! ندرگ هن نم ندرگ -

هجوت یب نامتخادنا هدنخ هب هدروآ نابز هب صرح اراب شفرح مه زاب

مداد ار ناساس باوج

مرب اهنت و کت مروبجم رابی هام هس ود ره سهلا هس مدش هتسخ -واالهک

هتفه کی ! متفر رابی یهام مه اتقو یضعب اباب.. لیکو یلا مک یاقآ شیپ

دایمن رد بآ زا تسرد یزیچی مه شرخآ ... مرادن مندیشک سفن تقو یتح

یلیخ ادخب ! مرب ــم شاپ مزاب ای هنک شتسرد هراد هک یتلا کو اب دیاب ای

تسین هک نم ملا نم مان هب هدز اباب ورانوا امود ! هنیگنس نم یارب شراک

رتهب زور هب زور هک هسرب شهب دیاب یکی تسه مناماس ووتو رحس مهس
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مارب دیاب شلبق یلا مک مریم راب ره هک نم هن هدب مه ور اهامش مهس و هشب

..... منزیم دنگ ممه شرخآ هرازب یهیجوت هسلج

مدیبوک نیمز اپهب هدیشک غیج مدیخرچ ناماس تمس هب وهی

بخ... همتخس .. مشیم تیذا ... مرایمن رد رس ــی... مهفیمن ارچ -هَا...

دیشک میوزاب هب تسد ناساس

! منک یم شتسرد نم هلح... هشاب هشاب -

! مرادن وشتقو نم شلا بند یریم متدوخ یدرک شتسرد -

دش دنلب ناساس ضرتعم یادص

اراک نیا هب هشاب دیاب درم !هی بخ هگیم تسار ... هگید نک سب ...! ناماس -

اراس هن هسرب

درواین مک ناماس اما

ـــر! ضحم یریم شاهاب حبص سپ ... گرزب درم نیرفآ -

...؟! هغولش ردقچ مرس ینودیمن منک...وت راکیچ وناتسرامیب مرب -

! مسر یمن هغولش مرس ... متفگ ونیمه منم اقافتا -

یم هرادا وناروتسر اتنچ هک وت سا هگید زیچ هی ملغش ال صا نم اباب... -یا

؟ یرا یمــ رد رس ینک
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یاوخیم ! هغولش مرس و مسریمن مگیم هک هنیمه رطاخ هب هراد یطبر هچ -

بـــ.... انف هب ور همه

ناا... ماســــ -

هداتفا شیاهوم ناج هب کالهف درک شتکاس ناساس و نم نامزمه دایرف

مه نم بقال دریذپب دهاوخ یمن ارچ متسناد یم دیشکیم شندرگ هب تسد

ییاراد مامت هدرپس وا هب مردپ هچنآ زج هب هکنیا رکف ! متشاد ار سح نیا

زا تساوخ یم هک تشاد یدایز تیلوئسم شیارب دشاب وا تسدریز ام همه

تفگ ناساس هب سمتلم دیخرچ نامتمس هب ناهگان دورب رد شریز

وتسار یلا مک هدب ! منوتیمن نم ... دایز شتیلوئسم ... هشیمن -

! هنکیم شتسیر

دمآ شک ناساس یاهبل

لبق لثم هام هب هام ونم مهس ًامود ... مراد لوبق رتشیب ور -واالًوت

! هدا یزــ مروگ و ریگ مریگب نز ماوخ یم مباسح هب یزیریم

هب هک یسرتسا دوجو اب مه نم درک اررپ سنلا شا هدنخ دنلب یادص یتقو

ینامشچ اب ناماس اما مدرک شا  یهارمه دوب هداتفا مناج هب ادرف رطاخ

درک یم نامهاگن یصرح

*********
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( اضرریما )

مه هب راگنا میاهکلپ دوب هدش کشخ مندب متشادن اجار زا نتساخرب ناوت

و درکیم درد متشاد مایپ هکاب یثحب رجو زا زونه مرس دوب هدیبسچ

ممارآ اما دشاب هتشاد میارب یبوخ رثا دروم نیا رد دوب هتسناوتن ندیباوخ

ار مباصعا شیاه  فرح اب مایپ اهنت هن هک شیپ یتعاس لثم وحملا دوب هدرک

ندرپس و نفلت تشپ نداد باوج لدم نآ اب مه اراس هک تخیر مه هب

دوبن دب دوب هدرک یور هدایپ نآ یور نیسای هب یشوگ

نیرت  کچوک اما مروایب رد یکشخ نآ ارزا مندب ات منزب یتلغ مدرک یعس

مشاب هدرک ریگ یا هظفحم رد راگنا متشادن ندروخ ناکت یارب ییاج

دعب هک دوب ممشچ یولج یدیفس ی هدرپ مدرک زاب مشچ ندز کلپ راب نیدنچ

تسد ما هدرک ریگ اجک مدیمهفن اما تسا راوید مدش هجوتم هظحل دنچ زا

دایرف دنلب یادص هک مداد رُس بقع ارهب مندب راشف اب هتشاذگ راوید یور

دش زاب هظفحم لفق و مدینش ییانشآ

یور مدوب ماهرپ قاتا رد زونه مدرک یم هاگن ار فارطا جیگ متسشن عیرس

دوب هدیبسچ راوید هب هک شتخت

فک ی هچیلا ق یور تخت رانک هک مدید ار شدوخ بجعتم هدناخرچ رس

درکیم نهلا هتسشن قاتا

...خآ... ندروخن شوج هزات هگم انیا ... تروز نیا اب یری -خآ...مبــ
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تفگ متیعضو هب هراشا اب داتسیا هتفرگ شرمک هب تسد

هگید ییایب مدرک یمن رکف تقو چیه یلو دوب موزرآ تندید اجنیا ینامز -

هشابن اج مدوخ هساو

متسشن تخت هبل

ـی؟ نک یم راکیچ اجنیا -

درک گنت ار شیاهمشچ هدز یزومرم دنخبل

! یرواد مدموا -

-چـــی؟

دیدنخ

نیا هب مدرکیمن رکف ارمع درک یتشآ ماهاب وت زا تظافح رطاخب نامام -

یلو... هنکیمن ملو منیس ور هراذن ومرس ات متفگ دایب هاتوک ایدوز

دیبوک ما هناش یور مکحم

ب وت نارگن طقف دوب هتفر شدای کال راگنا ! یدرک یراک ره مرگ تمد -

ای یدیمن لحم شهب لبق لثم طقف زونه هیچ؟ رس اوعد وگب دو...حاال ـــ

ید؟ شـــ راگدنوم هک یدر کــ یلِگ مه وشباصعا
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؟! هنووید یگیم یچ -

ما هدیمهفن ار شروظنم اعقاو هک دناوخ مهاگن زا

یارب اباب وتو تفگ تفرگ سامت نامام نونجم ! شاب ورام شاداد -بــــه!

ـــن یراد المز رواد نت هب نت هزرابم

۴۹۲_ تراپ _ همادا #

منوریب هناخ زا حیلا هچ اب ردام و مدمآ اجنیا هب هچ یارب مدروآ دای هب هزات

ار ماهرپ هک تسه مراظتنا رد یزیچ هچ دناد یم مه شدوخ سپ درک

! هداتسرف اجنیا وهب هدیشخب شرطاخب

متفگ تفرگ ار ما هقی هک یسناشدب و مدروآ شیارب هک یسناش زا یبصع

لو ونم هقی تینوگش دب قیفر ای کشزپ ای یشاب ردارب نربب وتروش هدرم -

ـــر! شب هنکیمن

توکس #دس_
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۴۹۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

؟! مدرک راکیچ ارچ -

هب هک یشب !الل نور یبـــ تخادنا ونم نامام وت یاجب ! یرا غتــ هت یچیه -

هدرک ریگ اجنیا هک دوبن حملا نیا االن متفریم مدرکیم تلو ... متفین زور نیا

ــی! شب رواد مارب یاوخب وت مشاب

ــ یدنخ مدروخ یم هک یصرح هداد وا هب هک یدیدج تبسن هب دنلب یادص اب

د

! تساهر یراغت -هت

داد ناماس ار تیعضو نیا دیاب روطچ درک نشور ار ما هتفهن شتآ شا هلمج

ــم! نادیمن
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مدیسرپ مدوخ ندز ههاریب وهب یشومارف یارب

نات؟ ــ سرامیب یتفرن ارچ -

دیدنخ دنلب یادص اب هرابود

، مدرگرب منوتب هک منک یزاس  هنیمز مدموا دوب... بارخ عاضوا ... متفر -

شــد! ــم یج دیمهف

-کـــی؟

هگید اباب -

؟! تس ینــــ -

طچــرو؟ ــه؟ تشگرب هزات تفر مدموا هک نم .. هریگب شود هتفر -االنهک

هکنیا زا اما مدزیم فرح مدوخ دیاب هرخ وباال تشادن یا هدیاف هکنیا اب

مدش یبصع هدادما تسد زا منک کرت ار اجنیا نآ اب متسناوت یم هک یتصرف

؟ یدر کنــ مرادیب یچ هساو -

تفگ لا یخیب

مدرک ادص رسو نوریب نوا ردقچ ...ره مدرک ومش تال مامت ادخ -واالهب

و بآ قح ماجنیا نم مگب تهب وت مایب مدش روبجم مه شرخآ یدشن رادیب

... مراد لگ
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دوب هتشگرب و هتفر مایپ هک مدیباوخ ردقچ هگم مدیشک متروص هب یتسد

تفر یمن نوریب منت زا اهزور نیا یگتسخ راگنا

! تشادن یا هدیاف مدرک یم مترادیب هتبلا -

-چـــار؟

دیدنخ سخت

ــه! تفر اباب هب تاییوگروز -

ــی؟ گیم یچ ... ماهرپ -کالمف

یتقو هک درک لفق ور اهرد ی همه تفرگ مزا منم دیلک هرب تساوخ یم -

یرنـــم! ..رد نوماتود هرابود .. تسین

اب تفگ دنک راهم ار شا هدنخ درک یم یعس هک ارردحیلا شرخآ تاملک

داد همادا شقاتا ی هناخباتک هب هیکت

زا یلیخ هگیم شاشچ ... اضرریما شمدوب هدیدن کالهف ردقنا مرمع -هب

... هراین نومرس بالیی هرادیم هگن وشدوخ یلیخ ممهفیم ... هیرفک نومتسد

دروخ یم ناکت ناکت شیاه هناش دورن نوریب شیادص ات تفرگ نادند هب بل

ید؟! نخـــ یم وت تسا نمکالهف لثم نوا -
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اه... هئوت ریصقت شفصن ... یگیم نم اباب...هب ورب -

تفگ رکفتم

ـــم!؟ شاب اجنیا دیاب ًامتح تفگ نامام هک هدش یچ یگب هشیم -حاال

مدناشوپ الً ماک ار متروص مناتسد اب

!!... یدرک راکیچ نیبب ... نامام ... نامام ... نامام یاااو -

تسشن نیمز یور میوربور هدش کیدزن

ــدی؟ سرپ یم اراس وتو زا دوبن بوخ شلا ح منامام ــا؟ ضرریما هدش یچ -

اینــه؟ مراد نوت هطبار زا یربخ دیسرپ یم هک هیچ نارگن

ملد مدرک هاگن نیمز یور شنتسشن وناز راهچ هب بجعتم متشادرب ار متسد

طوبرم نم هب طقف شا هتشذگ و اراس یگدنز مهدب ار شباوج تساوخیمن

اتزا هدرک هدافتسا اراس ییاهنت تصرف نیا زا ردام اال متحا س! وبــــ دوب

ناماد هب تسد هک هدرک شا یرفک شتوکس و دروایب ردرس ابوا متیعضو

هدش ماهرپ

ـــی؟ نیشیم نیمز یور شمه ارچ -وت

داد ناکت اوه رد یتسد هجوت یب تسا نارگن تفگ یم شتروص



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هچ شــهد؟ یچ وگب نک شلو ...حاال مداتفا یداد مله مدوب تخت -ور

ر؟ ـــــ یما هربخ

ـــت؟ فگن تهب نامام -

فو... ...هــــــ طقف -هن

داد نیمز ارهب شهاگن هدیشک االیی بدنلب فوه

کمک ... هعفدنیا ... تفگ یرب مرازن و هشن تاوعد اباب اب منومب تفگ طقف -

تدوخ تفگ دادن باوج ارچ مدیسرپ مردقچره ... هراد تهگن اباب منک

ـــی! مهفیم

دوب مارآ دوب هدش مارآ ردقنیا دهدب ماجنا دوب هتساوخ ردام هک یراک زا سپ

! هدادن مبیرف ردام تینابصع زجب یسک ماو هدمآ مدوخ رابنیا نوچ

کـــن... کمک وشاپ سپ -

تساخرب شیاج زا یبصع

دز! فرح هابــتا متسار و کر هشیمن ... ینکیم یروجنیا ارچ اباب... -یا

متساخرب مه نم دش مدنخبل ثعاب شهابتشا تشادرب

ــه؟ گم متفگ یچ ؟ ینک یم یروجنیا ارچ -وت
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درک یم مهاگن رظتنم

یپـــما! هن ینک کمک نم هب ماوخ یم -

مورب رانک شهار دس اتزا داد مله بقع هب

! منک هاگن شامشچ وت منوتیمن زونه ... ومزور و حلا ینیبیمن اباب... ورب -

مدینش نوریب ارزا مایپ دنلب یادص

شـــما! ــــا... ضرریما هرپـــما... -

تفر رد تمس هب ماهرپ

هتفرگ ماش تارب یدروخن راهان دوب هتفرگ نادجو باذع -ایب..

اما نییاپ ییادص اب مدادن نتفر هزاجا رد هب ندز هیکت اب مدرک دس ار شهار

تفگ هدش دنت نحل

! تساباب لثم تاییوگروز مگیم نیبب -

وا یارب راگنا یلو دمآ یمن مشوخ درکیم شرارکت بترم هک هملک نیا زا

مدیلا ن دوب یشزرا یاب هملک

... منوت یمن ییاهنت -
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درک کیدزن متروص ارهب شتروص

تسین بوخ شلا ح مشن اال نیمه منک... یمن تکمک مه یشکب وتدوخ -

! اضرریما

متفرگ ار شیاه هناش

! هشن رتدب شلا اتح نک کمک ... هنووید نک کمک نوا رطاخ هب بخ -

هشیم رتدب شلا ح یرب هفبــــم!وت -

۴۹۳_ تراپ _ همادا #

مداد شناکت

هنوتن یپـــما مدز هک ومفرح ینک مکمک ماوخ یم مرب... ماوخ یمن هک نم -

! هرب

ی؟ ــــ گیم یچ -

... شدعب نک ادیپ ورادیلک ورب منک یم شلوغشم -

ـــ...... یما -

رازن طقف هک!... ینک زاب ورد ای نم هب نوشیدب ماوخ یمن ...هع... اسیاو -
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!... نور یبــــ هرب هنوخ زا مایپ

تفر بقع یمدق هدز تریح

ــی؟ گب یاوخیم یچ هگم... هد؟... شـــ یچ -

اینــه؟ ینک یم کمک -

ـــی؟ گیمن هک غورد -

توکس #دس_

۴۹۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

... مگب دیاب نم وشتسار ...هک... هتفگ گرزب غورد ...هی وناب هراسخر -هن...

یطاق ... مدیاش هنکیم ینابصع یلیخ ومایپ االً متحا مشتسار ندینش

ـــم! نودیمن هنک...
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دوب ناریح زونه مدرک شهاگن

نو ــ شطبار نارگن هگم ...وت نامام غارس هرب هدشن مورآ ات دیابن یلو -

! یدوبن

؟ هتفگ یچ... -

طوطخ ، شنامشچ درک دصر زج هب زج ار شتروص یاضعا مامت مهاگن

تسا مایپ نارگن یلیخ تفگیم شزیر

ب نامام تیاضر لا بند یلیخوت ندید زج !هب ریما هنوغاد یلیخ اباب... -

هدش تحار اباب وتو زا شلا یخ هد؟حاالهک شـــ ضوع شرظن ... هنکن ــدو!

؟! شر یزــ هنزب داوخیم

مدز هیکت رد هب هرابود

! هنک ضوع ــو مایپ رظن دیاش ... دیاش هتفگ هک یغورد یلو -هن...

یچــی؟ هرابرد ــی؟ غورد یچ ... یااو -

متفگ شا هدیرپ گنر تروص هب یهاگن اب

ــی؟! شنارگن یلیخ -

دیپوت
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! هماباب ... مشابن -

؟ یدو بـــ منامام نارگن بقالً یلو -هن...

دیبوک هناشما هب یتسد

... هراد ور وت نم زج هب نامام یلو ... متسه االمن اضرریما نکن منووید -

یاوخیم نم! زج هراد ویک چــی؟ اباب یلو ... هراد وراباب ... هراد وراهر

ــم؟ شابن شنارگن

طقف و هرادن ونامام هک تسا هفرط کی ردقنا نامام اب شا هطبار ینعی -

ـی؟ ئوت

رظن یتح هنکمم هک هتفگ یغورد یگیم یتقو یلو هراد مدرکیم رکف -بقال

ربخ شدوخ و هرادن مه ونامام ینعی هنک ضوع سلا دنچ زا دعب وراباب

ـــهت! شادن

دروخ رد هب یا هبرض مدرک زاب ناهد ات

ــن؟ یایمن ارچ هرپــما!... -

هدرب ولج ار مرس متشاذگ ماهرپ هنیس یور ار مرگید تسد ردو یور یتسد

مدز چپ

ینـ یدامتعا مه وت هب هگیم تیراد بناج یلو .. مدیم قح تهب هکنیا -اب
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مهب ور ادیلک تقو ...ره یدب شیرارف تدوخ دیاش یراد مه وشقباس ! تس

! منک یم زاب ومنهد منم کدی دیلک اب هتبلا یداد

اوه یور مایپ تسد مدرک زاب تعرس ردارهب هدادن نداد باوج تصرف

تفگ مخا اب دنام

! نینک یم راکی -ـچ

الط! تخا .. یچیه -سالم...

تمس هب هدش در شرانک زا عیرس مدینش هک ار شبجعتم و مارآ سالم

دوب هدش دنلب یکاش مایپ داد یادص مدمآ هک نوریب متفر سیورس

!؟ درک خی هگید نیشاب دوز -

دش هدیشک رس تشپ زا متسد هک متفر سنلا تمس هب سیخ یور و تسد اب

یبـــاا! -

درک زاب ممکش یولج ار شا هدش تشم تسد مدیشک قاتا لخاد

ب یاوخیمن هک تدوخ ماهرپ نوج ... طقف ... مدرکن ادیپ وشکدی ... ادیلک -

هــا؟ هشیم ــیر؟هل
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مداد ناکت فرط ود ارهب مرس

یپــما؟ نوج وگب .. طقف ... منومب حبص ات دیاب -

-چـــی؟

! شمسانشیم هک دوب هدرک شومارف

یبــدا؟ هدب -

داد یم میاهمشچ زج فرط ره ارهب شهاگن یبصع دوب کالهف

... وراباب ماوخیمن هک نم اضرریما نک سب -

هرپـــما! دایب هدب -

مدوب نئمطم هک شکدی نتفرگ یارب ار متسد هکیلا ردح یدج ار ما هلمج

تشاذگ متسد فک ار دیلک یدنلب اب"هَا" متفگ مدوب هدرک زارد هدرک ادیپ

مدیدنخ رایتخا یب

هرب... رد منوا یدرک تالش ردقچ مگیم شهب امتح هشب مومت عوضوم نیا -

ـــه؟ گید تسات هس نیمه ریما نوج ! طقف

دیرغ هدرشف کلپ

ــه! نامام شیپ شیکی نوا تسات هس نیمه ـــی... ناور تهب تنعل -

متخادنا مبیج اررد اهدیلک



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هدب هلوح -

نایامن رد تشپ هتفرگ رگ تروص اب مایپ دش زاب رد هک تفر شدمک تمس هب

دش

هد؟ شـــ یچ -

تفرگ متمس ارهب هلوح ماهرپ هک متخادنا باال هناش ندیمهفن یانعم هب

! تساوخ یم هلوح .. یچیه -

یم دوبن ندرک رارف هب تهابش یب شنتفر دش در مایپ رانک زا تعرس وهب

نم هب ندرک کمک ردحلا مه زاب دنک هاگن مایپ تروص هب دناوت یمن مدیمهف

دوب

مدنخبل تحار یخلا اب ناشیود ره ینارگن زا هتشاذگ متروص یور ار هلوح

یمن یتقو شنتخادنا ریگ هلت ورد نتشاذگ ماهرپ رس هب رس مداد شک ار

هب یتقو سکان دوب هدرب یتذل هچ ــت! شادن تذل مک دنکب یراک دناوت

! مدوب هد ـــ یبسچ تخت

دش زارد هلوح نتفرگ یارب مایپ تسد مدرک کشخ هک ار متروص و تسد

... نونمم -

درک دس ار مهار
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؟ تسا کالهف ردقنا ماهرپ ارچ شــهد؟ یچ -

منود یمن -

! دوب بوخ شلا ح تشیپ دایب هک نیا زا لبق وگن....ات غورد -

متفگ دنخزوپ اب هتفرگ ارباال مناتسد

! سرپب شدوخ زا یاوخیم ... شمدزن نک رواب -

لخاد ار هلوح ات درک زاب هک ار سیورس برد تفر نوریب مخا اب فرح یب

مدینش ار شا یصرح یادص دراذگب دمک

!... دیمز ال کتک نوتتفج -

دنچره هدمآ  شیپ طیارش و ماهرپ روضح رطاخ ارهب ماش هک یتدم مامت

ندرک وگزاب هوحن ریگرد مرکف مدروخ شا هناخ رد مایپ رانک یضاران

مدرک مرگرس ار مناتسد نآ اب طقف ندروخ اذغ یاج هب دوب ردام یراکناهنپ

ای مدوخ هب مایپ ی هدش خیم و کوکشم هاگن اب مدروآ ارباال مرس هک راب ره

مایپ اب ندش مشچ رد مشچ سرت زا مه راب کی یتح هک مدش هجاوم ماهرپ

نم باقشب زا یمک تسد شباقشب تیعضو و دوب هدرواین ارباال شرس

تشادن
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تسکش مایپ ار نیگنس توکس

؟ یچیه نیگیم مزاب هدش یچ مسرپب -االمن

توکس #دس_

۴۹۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ماک هک دش شباقشب واو عمج مساوح هزات متشاذگ باقشب هشوگ ار قشاق

! دوب بوخ شلا ح وا ماهرپ و نم الف خرب راگنا دوب الخیلا

یم دوب هدز هیکت یلدنص یتشپ هب هک شا هریخ و رکفتم ی هرهچ حتلا نآ

هدز لز ام هب هدرک مامت ار شیاذغ تسا تقو یلیخ تفگ

مدرک هراشا ماهرپ هب

شــهد! یچ مگیم نم یلو ... منودیمن ونوا -
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حاال هک دادیم مکلقلق بیجع یسح مدیدنخ دمآ باال برض هب هک ماهرپ رس

رایتخا ویب تسا بذعم یتقو درک ارتالیف شیاهراتفر زا یلیخ دوش یم

دنک یم ارغالف شباوج رضاح نابز هدرک تاعارم

ــه؟ سملا تندرگ -عــه!

دیسرپ جیگ

؟ یچ -

! هدش لش تاه هرهم و چیپ مدرک رکف یدوب جک یروج -هی

مداد همادا دیدنخ لا یخیب مایپ دز یعونصم دنخبل

ور یدز همیخ مه یروج !هی هتنشگ یلیخ دیاش متفگ مدوخ اب شلوا هتبلا -

! هریم رد راگنا باقشب

مدرک گنت مشچ

! تدعم هن هتندرگ هن لکشم هگیم تتیعضو یلو -

دیسرپ کوکشم دیدنخ یم شیادص هک ردحیلا مایپ

چــهی؟ شلکشم ینودیم -وت

درک یم یعس هک درب یم تذل ماهرپ ندرک تیذا و یزاب نیا زا مه وا راگنا
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! دوب تالیف رکف هب مه وا دیاش تسا ربخ هچ دمهفب

هد! شــــ ینف هبرض یلو ... هگنرز یلیخ هدرک رکف هک هنیا شلکشم هرآ. -

دهدب ار مباوج تشم کی اب دهاوخ یم شلد تفگ یم ماهرپ یاهمشچ

...تــو؟! هدرک شینف هبرض یک -

ثعاب ماهرپ اب مراتفر تفگ یم هک مایپ ٔهدنخرپ یادص هب تبسن لا یخیب

متفگ دربب تذل ماهرپ ندوب بذعم زا مه وا هدش

هنک؟ ینف هبرض وزارد نوبز نیا هنوتیم نم زج هب یسک هگم -

وا هب زونه هک ردحیلا هدش کشخ ماهرپ دیدنخ دنلب یادص اب مایپ رابنیا

هداد ناکت کیرتسیه ار شیاپ دوب مخ باقشب یور یمک و درک یمن هاگن

درک مهاگن نیگمشخ

دیاش ؟ هدش ینف هبرض یروج هچ منودب داوخیم ملد هن! یاوخب وشتسار -

! متفرگ دای

طقف لا یخیب هک مجالیت مدرک یمن رکف دز مکشخ مایپ تروص هب یهاگن اب

؟! دروایب شلا رسح ردقنا مدروآ نابز هب بذعم ِماهرپ ندرک تیذا رطاخ هب
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قرب و یگریخ درک، یم مهاگن قاتشم هدنخ روز زا هدش خرس یتروص اب

درب یم تذل وا مدوب هدرک هابتشا متخانش یم ار ماهرپ و مدوخ هب شهاگن

... شنارسپ اب ینیشنمه زا ماهرپ ندوب بذعم زا هن اما

هک ردحیلا متفرگ هناشن ار ماهرپ طقف وا هب هجوت یب هک ینم روضح زا

! مرادن شرواب زونه یتقو متساوخ یمن ار شهاگن واو حلا نیا

الً ماک شدنخبل هکنآ زا لبق دوش عمج مساوح ات دیشک لوط هظحل دنچ

عیرس دوش لماک مندش تماص یناهگان زا هدش تام تروص نآ هدش عمج

متفرگ هلصاف زیم زا هداتسیا

مهد شرازآ وا مشچ یولج متساوخ یمن دوب مهم ماهرپ یارب ردقنا حاالهک

متروص یور روز هب هک یدنخبل اب متفر یم سنلا رگید تمس هب هک ردحیلا

متفگ مدناشن

! مگیم تسش وشاهفرظ ودرک عمج هک وزیم -

ار مرارف هک یمایپ ی هریخ هاگن هب هجوت یب متسشن هطقن نیرترود رد

یارب مایپ دنچ مدرک لوغشم ار مدوخ هدیشک نوریب ار ما یشوگ مهفــدی

دوب هدادن باوج ار مادک چیه ووا مدوب هدرک لا سرا اراس
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مداتسرف یمایپ زاب

هی ینوتیم میدید یتقو ینعی یدیمن باوج حاالهک منک یم رکف مراد 》

ــی؟》 نک رارف یاوخن هک یایب رب تدش نیگنس باسح سپ زا یروج

یلبق یاج رد هرابود هدرک عمج ار زیم یک مدیمهفن هک ماهرپ هب یهاگن اب

متفگ دوب هتسشن زیم تشپ شا

کـــو؟ مایپ -

دوب روخلد شیادص

! هنزیم فرح نفلت ..اب شقاتا -وت

هش؟ یمــ مورآ یچ -اب

درک مخا

چـــی؟ ینعی -

؟!ابچـــی؟ منودیم هچ ؟ ییاچ ؟ صرق ؟ هوهق ؟ راگیس -

دز دنخزوپ

هنوخ لیاسو همه...ای نوج هب هتفویم هنزیم داد وت لثم ... مودک چیه -

هش! ــ کیم وشروج

مدز دنخزوپ مه نم
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! حبص ات یشابن شرپ مد نک یعس سپ -

تفگ یبصع دمآ متمس هب هدش دنلب تعرس هب

ب هرازیمن همهفن ــی؟ات نک یمن شتحار ارچ هر؟ بـــ هش مومت یگیمن ارچ -

یر! ـــ

ملد ردام راک رطاخب مدرک نییاپ باال تسد اب رود کی ار متروص یاضعا مامت

ار نآ یتقو زا ارچ منادیمن موش دیدپان هدش وحم متسناوت یم تساوخ یم

رگید منکیم سح هدش رتمک مایپ هب تبسن ما یراکبلط تخادنا مندرگ هب

یگدنز و هدید همدص رتشیب وا بش نآ زا راگنا مرادن ار راتفر نیا ی هزاجا

دوب شدوخ شرصقم هکنآ !اب هدش یش تمال شا

مدرک همزمز

! یمردارب یگب یتسنوتیمن وت هک یلیلد نومه -هب

متسد ارهب مرس هناچما نتفرگ اب مدید ار شتروص تسوپ ندش هدیشک

مداد هیکت

یطبر نم الهب صا یتقو مگب یروطچ منودیمن ... تسین تحار ... هشیمن -

زامــن! رتهب یک ! یتفر وت یتقو دوب هاتوک راوید هی لا بند نامام .. هرادن
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تفر او هتسشن لبم یور

نک! تحار وتدوخ وگب ... یگب دیاب هگا ... ینکب ینوت یمن شیراک یلو... -

هدافتسا تزا یروجچ ندلب بوخ ! اتود نیا .. یشیم تیذا طقف یروجنیا

ننک

؟! مدو بـــ یضار یوا هدافتسا زا ارچ سپ دروآ مدای ارهب اراس شفرح

هک ییاه وبال دوب هداتفا ماهرپ یارب هک سلا دنچ نیا تاقافتا مامت راگنا

ی هریخ توکس رد مدوب هدروآ شدای ارهب دنا هدروآ شرس هب مایپ و ردام

دوب هدنام زیم

توکس #دس_

۴۹۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هب لبم یور نامی هتفر او تیعضو ندید اب دمآ اهباال هلپ زا هک مایپ

تفگ هدمآ نامتمس
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دیا؟ هدروخ تسکش رکشل لثم ارچ ــه؟ یچ -

دیشک ماهرپ ار مروج

! هدشن نومیشپ ات نیشب هنک تحار وشدوخ داوخیم اضرریما اباب... نیشب -

تفگ مرادشک توکس و یقیاقد تشذگ اب تسشن رگید فرط میوربور رابنیا

-خـــب؟؟

یمن یمدنز... فرح نم اب اراس هک ینامز مداتفا میاه نتفگ بخ دای هب

! تسا هدنهد رازآ ردقنیا متسناد

ار وا مناوتب ات مهدب ماجنا شناردارب اب دیاب هک یراک و نآ کوش زا زونه

نیا و درک دراو نم هب یرگید کوش ردام هک مدوب هدماین نوریب مشاب هتشاد

تخادنا نم ندرگ ارهب تقشم

مناوتب مه ات منک کبس ار ناشراب هدرک لح ار المت کشم متساوخ یم طقف

یمک نامز رذگ ات منک ترپ ما هدینش اراس زا هک ییاهزیچ ارزا مساوح

غارس لیلد نیمه هب مسرب میاراس هب طقف تحار یخلا اب ومه دنک ممارآ

کبس اهنت هن هک هدیشک ییاج هب مراک وحاال متفر دوب ماهرپ هک شنیرتمهم

تسا نیگنس مه مندیشک سفن یتح هک مدشن
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و اراس ندرک یضار و مندش مارآ یارب دوب هداد تیاضر ناساس شاک

رت تحار و رتمارآ حاال دیاش مینامب ییاهنت رد ما هناخ رد رتشیب شدامتعا

ـم! نک زاب نابز متسناوت یم

متفر یم یتمس ره هب دوب هتخیر مهب و هتفشآ زیچ همه اهزور نیا ردقچ

دش هفاضا میاه هناش ی هدش نیگنس نزو نآ هب یراب هداد مناکت یقافتا

ـــا؟ ضرریما -

روطچ هک منک رکف نیا هب دیاب حاال دیشک منوریب مراکفا زا ماهرپ یادص

یاو نم... ارچ الً ؟صا تسیچ تسرد هلمج منک؟ عورش اجک ؟زا میوگب

دز! یمـــ فرح شدوخ دیابن ... ردام

گبـــو؟ سپ یدرک لوبق هنک تسرد ویزیچ تسین رارق توکس -

متفگ ما هدرک ریگ نآ رد هک یتیعضو و شنحل زا یبصع

! اجنیا میدنوشک مه وت مندرگ تخادنا مدرکن لوبق -

تفگ لا یخیب

ــو؟ گب ییاجنیا ...حاالهک یچره -
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مدرک زاب ار مندیباوخ زا هدش کورچ سابل باالی همکد

ــم؟ نک تکمک -

کرد رتهب وا دوب هتسشن مایپ رتزا کیدزن هک دوب ماهرپ نارگن و مارآ یادص

تسنادیم دوب هدرک ناهنپ ار شندوب ردارب تقشم اب اهتدم هک وا درکیم

یتقو تسا تخس ردقچ ! تسه !و تسین طوبرم وت هب هک یزیچ نتفگ

ـــی! شاب ــرا کبلط یهاوخ یم

ــی؟ نوتیم -

تفگ مایپ هب ور مسمتلم یادص اب

... نامام هگیم ... هگیم اضرریما -

چــی؟ هراسخر -

نم دوب تخس ردقنیا تسیچ عوضوم تسناد یمن هک ماهرپ یارب یتقو

! میوگب متسناوت یم هنوگچ
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! هتفگ غورد تهب ... نامام -

تسشن ماهرپ رانک هدرک ضوع ار شیاج ماهرپ ی هلمج ندش مامت اب

ـی؟ غورد هچ -

زیم یور ور ما یشوگ هدیشک ولج ار مدوخ یمک دندوب هریخما ود ره

منک زکرمت مدرک یعس میاهتسد ندرک تفچ اب هتشاذگ وناز هب جنرآ متشاذگ

ششتآ متسناد یم هک هلمجیا مدروآ نابز هب تمحز رازه ارهب هلمج نیلوا

دنزیم

! هتفگ غورد هســلی هرابرد -

ار شلا ح متسناوت یم دش! ضبقنم شکف هتفرگ مشخ ینآ هب شنامشچ

تشادن یجراخ دوجو هک یصخش اراب ناساس یقیاقد طقف نم منک کرد

وا.....! یارب لیهس اما متفرگ هابتشا

تس؟ ینــ ایند رو نوا هگم هکیترم نیا ـی؟ غورد هچ ـی؟ گیم یچ -

مدرک شا یهارمه صرح رد

تسین مهم ممارب ... هینوتسربق مودک منود یمن -
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دیرغ

مزو... نهــ هنکن ـم... نیبب -

!... هنزب وشفرح رازب بابــااا... -

داب ار شدوخ نآ اب هداتفا شسابل ناج هب درک نتفر هار هب عورش هتساخرب

دمآ لبم رانک ات دوش مارآ ات دیشک یم قیمع سفن دزیم

وگب... بخ -

ـی؟ بوخ ... اضرریما -

و مشاب هتشاد ار نم یاوه مه درک یم یعس متخادنا ماهرپ هب یجیگ هاگن

دشاب مایپ حلا هب شساوح مه

! هدوب لیهس روضح ... هرابرد شغورد هرآ... -

دز داد مایپ

! نزب فرح تسرد چــی؟ ینعی -

کشخ مناهد دش یمن اما منک اررت میولگ ات مداد تروق ار ما هتشادن قازب

نیا اب نم مریگ ؟! دنک ناهنپ ار یزیچ نینچ رمع کی ردام دیاب ارچ دوب هدش
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... متفگ مایپ هب یناور راشف

درک؟ یم هچ اهر اب

دیمهف ماهرپ ار حملا

مرایب بآ نکربص -

ره یارب تشگرب ناویل وود چراپ اب تفر هناخزپشآ هب هتساخرب تعرس هب

تخیر بآ یناویل نامیود

تحار ناوت یتح نم اما تفگ یتنعل هدیشک رس هرابکی ار شناویل مایپ

! متشادن ار مدیشون هک یا هعرج هعرج نداد تروق

نم ؟! مراکهدب وا هب ندوب راکبلط یاج هب هکنیا سح متشاد هانگ سح ارچ

رپ شیارب ار وا دوبن یاج مدرک یعس هدیمهف هزات هک ینم ؟ مراکهدب مه

ــم؟! نک

لوق هب متشاذگ زیم یور ار ناویل درکیم مهاگن رظتنم صرح اب تدم مامت

نک" تحار وتدوخ وگب " ماهرپ

مدروآ نابز هب هتسب مشچ داد ماجنا دش یمن یرگید راک دوب ابوا قح

! هدوبن نامام یگدنز یوت تقو چیه لیهس -
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تفگ رخسمت اب دیدنخ یصرح ناهگان درک مهاگن جیگ هظحل دنچ

ــه؟ تفگ تردام ونیا ؟ هدو بنـــ -

دز داد

مواــهد؟ اجک زا ترهاوخ سپ هدوبن شیگدنز وت هگا -ِد

بابـــااا؟! -

توکس #دس_

۴۹۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ــه؟ گیم یچ یمهفیمن ــه؟ یچ -

داد همادا نم هب ور

نکــ اشاح داوخیم حاال هدوب نم یگدنز طسو یکرچ هدغ هی لثم رمع -هی
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مراد هدو؟اتحاالهک بنــ هگب هک یفابب نومسیر نومسآ هداتسرف ور ه؟وت

؟! هنک نشور وملد شیتآ مزاب هرب مدای منزیم روز

عافد مردام زا دوب المز متساخرب وا... نتفرگن ما...زا یناوتان زا ما یبصع

متفگ یدج منک

ادج ! دوب هدرکن هانگ مدوب هگا یلو هدوبن مگیم مراد یپــما! نک شوگ -

تــو! لثم تسرد هنک یگدنز تشاد قح منوا نیدوب هدش

تفگ رخسمت اب دیدنخ صرح اب هرابود

مواــهد؟ اجک زا ترهاوخ یگب هشیم طقف ... هدوبن هشاب .. هشاب -

درکن یضارتعا مه ماهرپ رابنیا

اهر... -

دیمهف یم دیاب یلو مدرک ثکم

! تسین لیهس رتخد اهر -

!! درک هاگن یتح دش یمن رگید ار مایپ اما دش درگ ماهرپ یاهمشچ

س طسو شا هدش ضبقنم الت ضع و هدز نوریب یاهگر هدش خرس تروص اب
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ارهب مرس دش ثعاب ماهرپ ی هدش تام یادص دوب هدش بوکخیم نلا

مناخرچب شتمس

ــا!؟ ضرریما یگیم یچ یچ.. -

وا ٔهدش ناریح تروص زا هاگن دش ثعاب مایپ ندش کیدزن و ندروخ ناکت

شخ یادص مهدب دوب راجفنا هب ور صرح و مشخ زا هک یمایپ وهب مریگب

ــد یبسچ ار هقیما هدش هنیسما هب هنیس هک مدینش یتقو ار شا هتشادرب

؟ هدوب طسو نیا هگید یک هی؟ کـــ رتخد سپ -

دیشک ولج ار شدوخ عیرس ماهرپ

نک! شلو باـــاا... -ـب

دیبسچ رت تفس ار ما هقی مدیشک رتولج

ــه؟ یک رتخد -

زا رگا یتح دنادب دیاب دیوگ یم دنلب دایرف نیا دش.. مامت دوب.. شرخآ

نابز ارهب هملک ود نآ هتسب مشچ .. دزوسب سلااه نیا نتسنادن ترسح

مدروآ
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... تدوخ رتخد -

دنک.... یمن میاهر هک هدینشن مدرک رکف هک مدروآ نابز هب هتسهآ یردق هب

دش.... تکاس اج همه

... متخود مشچ دوب هدش کشخ حلا نامه رد هک ییوا هب هدرک زاب مشچ

ردام هک متخادنا ینامز دای هب شتروص ؟ دوب هدیمهفن زونه دش؟ای هکوش

و ناشیرپ ...اما مدش هکوش ... متشاد ار حلا نیمه مه نم تفگ ار شزار

هن...! منکن رواب هکنیا هن...! هدنامرد

دوب هتسکش مان کی ار شتوکس دوب متروص هب هریخ 》

اهر -

؟ نامام یچ اهر -

! هترهاوخ اهر.. -

... نادرگرس و ادص مک مدیدنخ ناهگان
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ـــه؟ بوخ -حتلا

متشاذگ شا هدش درس تسد یور تسد

رکف ـــی؟ گیم مهب زار هی مسا هب منئمطم شزا هک ونیا یرمع دعب -االن

نکـــم؟ کش تهب "هک منوا " لثم منم یدرک

دز لز منامشچ هب

! تاباب نم..و رتخد ... هتدوخ رهاوخ ید؟... ـــ یمهفن -

؟ تفگ هچ دنام زاب مناهد دیرپ باال میاهوربا هدش هدیشک متروص تسوپ

ما؟ وا....ویپـــــ

درک... اهر ار شسفن

مدرک شیادص هدز تریح

نا!! مامــــ -

تفگ یمشــد هدینش روز هب هک ییادص اب زیم هب هریخ

اب ویگدنز ۸سلا یتقو تساوخن وروت یتقو ... یتقو ... تشادن وشتقایل -

تقایل دز... سپ وشرسپ یتقو ... شاپ ریز تشاذگ سکع هی فرح هی

دوب سیلا دنچ هک یرتخد ! رتخد هی منوا ... تشادن ورگید هچب هی نتشاد
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! تساو خیمـــ

مدز یم سفن سفن ارچ مناد یمن دروخ هرگ مه هب میاهوربا

طال زونه ... نوا اما مگب شهب متساوخیم ... مدیمهف ... تفر هک نیا زا دعب -

ـــت! شادن وشتقایل دوب... شیگدنز وت هگید یکی هتفرگن ق

... تسب مشچ هداد تروق ار شقازب

ــن... نک رواب همه ات هشاب متساوخ طقف مدو... بنــ لیهس اب تقو چیه -

مد... شنـــ مشمرحم ... یتح

دش ما هریخ هرابود دعب و ادص یب دیدنخ

متخبدب لیهس نوا بابـــما!هب یتح ندرک وراب همه ــی... نودیم یلو -

یلو هنودن یسک و میشب انشآ یتقو دنچ طقف متفگ ـــم، تفگ غورد

... شد ـــ نیبب تاباب هک... ییاج شمدنوشک

تفگ هرابود

ت... ــــ شادن وشتقایل -

رتخد ار اهر یرمع دوب هدیبسچ ماک هب منابز میوگب هچ متسناد یمن

ندید یارب لیهس ندماین راب کی یتح ِتوهبم مدو یدــــ یم لی هســـ
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! مدوب شرتخد

ردپ سیلا دنچ نم رگا هک هدوب رتدب مه نم زا اهر عضو یتح هکنیا یارب

شیاوه هزادنا یب مدرک یعس هشیمه هتشادن ار وا ادتبا نامه زا وا متشاد

هدرک کالهف منتفرگ لیوحت نیا ارزا ردام هک یدح رد یتح مشاب هتشاد ار

ـم! تسه شرسپ نم هک تسیردپ نامه رتخد اهر... دیوگ یم حاال مدوب

رسپ لکش نیرتدب ــموهب تسین شرسپ نم تفگ هک یسک نامه رتخد

دز!! سپ ار شکچوک

دمآ یمن رد میادص مدیشک متروص یور یتسد

یم دیاب هک اهر چــی؟ اهر ... تشادن تقایل نوا ؟؟.. نامام یدرک راکیچ -

د؟! ـــــ یابن ... تسنود

دیشک ولج زیم یور هتفرگ ار ما هقی ینابصع ناهگان دش قارب متروص یوت

نوا وتملا تفگن هگم تــو! لثم هشب هــا؟ هشب یچ ــت؟هک سنودیم -

هگید دیمهفیم ونوا رگا ؟... درکن راکنا ورضاح و یَح یوت هگم ــی؟ تسین

هد؟! بــــ تبسن مهب تساوخیم ایچ

دنک شناهنپ تسناوت یمن هک یمشخ و تریح اب مخا اب مدرک شهاگن طقف

تفگ
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...؟ یراکب لطـــ نم زا هرمع هی هک تسین نوا راتفر رطاخ هب وت ِدوخ هگم -

ـ... مام -

دیشک دایرف

ــم؟ گیم غورد -

۴۹۷_ تراپ _ همادا #

تفگ کالهف داد ملوه بقع هب هدرک اهر ار ما هقی

! هدر کــ هراچیب مه هگید یکی طسو نیا -حاال

تفگ دش یم جراخ هناخزپشآ زا هک ردحیلا هتساوخرب

.... ماهرپ ردپ ... یشاب هنوخ یمــدا هک هدب ماجنا دوز یراد یراک ره وشاپ -

درک ثکم
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ن!》 یبنــــ مای پـــ ونوا هرپــما رطاخب ... هراد قرف نوا -اب

سک زا شروظنم و درکیم تالش ماهرپ یارب طقف ردام مدیمهفن زور نآ

دوب... ـما هرپ هدرک هراچیب مایپ هک یرگید

ینشــهد! هچ دنک رواب ات منک رارکت دیاب تفگیم مایپ روابان و جیگ تروص

توکس #دس_

۴۹۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

شیگدنز وت!وت زج سکچیه ... نامام وتو رتخد ـــه! ئوت رتخد اهر -

... هدوبن
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ادج مایپ زا شهاگن هک ردحیلا ماهرپ درکن میاهر زاب اما دش لش شناتسد

لبم نیرتکیدزن یور هدرک ادج ما هقی زا مارآ ار شناتسد دش یمن

... شدناشن

! روخب بآ مکی .. نیشب -

هک تساخرب هداد له بقع ارهب ماهرپ شیاهبل هب ناویل ندیسر ضحم هب

تسد اب هدیبسچ ار ما هقی تسد کی اب رابنیا هجوت یب دیشاپ شسابل هب بآ

درشف ار میوزاب رگید

ــرا!؟ بدنچ ... شمدید لیهس اب مدوخ -

درک متحار شندروآ نابز هب متشادن ار هیلوا سرتسا و بارطضا نآ رگید

هد! شنـــ مشمرحم یتح نوا ـــی... نیبب هک هتساوخ یم شدوخ -

درک همزمز دنام جاو و جاه مفرح زا

نم... هتساوخیم چـــی... ینعی ... هدشن -

دیسرپ یرتمک نانیمطا اراب شا یدعب لا وس
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هک..... هدموا ایند هب ترهاوخ هک یخیرات -

ب ههام دنچ نوا هک هراد وراهر یدیمهف یتقو ـــی...وت مهفب هتشاذن -

هدو... ــ

داتفا لبم یور هتفر بقع بقع

اار؟ -چــــ

شیاه مشچ درک هک مهاگن دیخرچ یم هساک رد جیگ شنامشچ کمدرم

دوب هتفرگ من هدش خرس

تفگیم دیاب هک... مشردپ نم هگا کـــهن؟ نوهنپ ... دیاب ارچ -

شرت نشور دیاب طقف منزب نابز مخز متسناوت یمن تشاد هک حیلا نیا اب

مدرک یم

یلو... هگب هتساوخیم ... هرادراب هدیمهف یتفر هکنیا زا دعب تقو دنچ -

متفگ یم ماهرپ روضح رد دیاب هک متفرگ نییاپ ار مرس بذعم

دیق کالً هرادراب نوا همهفیم هک... مه دعب ــهن... یبیم وماهرپ ردام یلو -

ــه! نزیم ونتفگ
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دوب زاسنلا جورخ ردحلا شا  هداتفا ریز رس هکاب ماهرپ هاتوک یاهمدق

ماهرپ حلا تشادن یبوخ حلا مایپ رگا یتح منک توکس متسناوتن هدید

دوب... ــت یولوا میارب

دز شکشخ اجرد هک متفگ مشخ واب یدج نانچ

شوت وت هن هک هداتفا یقافتا هی شیپ سلا یس هب کیدزن اا؟!... جکـــــ -

ام مهفب یر؟! یمـــ نییاپ یتخادنا وترس اجک ...! اهر هن نم هن یرصقم

شور هب مدموین ات تاجرس اسیاو تس.. هگید یکی رصقم و میا هراک چیه

! مراد تهگن مدوخ

ــی! گیمن نوشتسار وت...وت منزب فرح شدوخ اب دیاب ... شدوخ -

لبم زا نتفرگ کمک اب هداتسیا لداعتمان اما تعرس هب شمارآ ی زانهلا دعب

تفگ هدمآ ولج نارگن ماهرپ تفر شقاتا تمس هب راوید و

! هدر کــ یطاق شمسانشیم اضرریما تشاد شهگن هشیمن هرب... داوخیم -

هدادن شرازآ مک مایپ و ردام راگنا ! ماهرپ هراچیب اعقاو متفر ولج مه نم

دورب تساوخ یم شردام مان ندروآ اب طقف هک دنا



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

متفگ نئمطم

هک هشیم یچ هتسنودیم نامام ، مرادیم شهگن نم ! هدن ریگ تهب ورب -وت

نم! ندرگ هتخادنا

تشادنرب مدق زا مدق

هتخادگ لا غز لثم !االن شتدیدن نم لثم تقو چیه منامام .. ینوتیمن -

! هنوزوسیم طقف ... تسا

مدز دنخزوپ

ـــی! شاب وت هکنیا زا لبق ... هدید اقافتا -

دروآ ارباال دوب اه یهلپ هریخ هک شرس ناهگان

ـًاع...؟ قاو اهر... -

راد ناج زا لبق اما تسشن شیاهبل یور یوحم دنخبل هک مداد ناکت ار مرس

اهباال هلپ زا تسد هب یشوگ و چیئوس یگناخ سابل نامه اب مایپ شندش

درکیم همزمز دوخ اب هتفر رد تمس هب هدمآ

...چــار... هشیم هگم ... هدیمن باوج -
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متشاد شهگن دورب شتمس هب هدروخ ناکت تساوخ ماهرپ ات

نک.. ربص ! مورآ س... یهـــ -

نییاپ ارباال هریگتسد راب دنچ هدرک لفق ار اهرد دوب هدرک شومارف یتح

درک

-هَا...

تفگ ماهرپ هب ور

! تس ینـــ مادیلک هدب... وتدیلک -

نم هک مایپ هتفشآ حلا نیا هک مدیمهف یم مداد ناکت ار مرس ماهرپ هب ور

متسناوت یمن رضاح ردحلا اما دروآ یم شزور هب هچ دهد یم رازآ مه ار

منکب یراک

ــا..! ضرر ــ یما هب... مداد -

دی مهفـــ راگنا دش اجباج میدوب هداتسیا مه رانک هک نامیودره نیب شهاگن

دز داد هدرک زارد تسد

! ودیلک نم هدب -
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هک یراک هب هیبش دیاش دوش یم رتهب روطچ شلا ح منادیم مدرک سح

ار شدوخ ...ات زارد نابز و یخلا یب درک ینابصع ناماس اب بش نآ ماهرپ

! دنک خیلا

مدرک زاب ار مناتسد

! تس ینــ نم شیپ -

دمآ ولج یصرح یاه مدق اب

نم! هدب هک؟... وت هب هداد هگیم -

مد ـــ یمن هک نم یلو ... هداد -

دش میاه بیج نتشگ لوغشم هدمآ ولج

نکـــی! یم اجیب -

دز داد دش مامت هک شراک مدنار بقع دریگب ار شاولج تساوخیم هک ماهرپ

نم...!؟ شدب ـــی؟ تشاذگ اجک -

منادیمن دوب هتسشن نآ یور هک دشاب یلبم کشت ریز درک یمن مه ار شرکف
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.... مدنخب تساوخ یم ملد تیعضو نیا رد ارچ

یهابتشا هرابود شیپ ساهلا لثم ات دراد هگن ار مایپ دیاب هک یسک نآ اعقاو

ـــم؟ شاب دیاب نم دنکن

رثا متروص رد منیب یم هک یا هرخسم و راد هدنخ تیعضو مدرک یعس

! تسیلا ح هچ رد دمهفب هک دوب نیا یارب ممشچ دیمهف ... دراذگن

بصــح! یلو ... مدیم شچــــم -

چبــــه! ورن هار نم باصعا -ور

باالو تدش ارهب هریگتسد تفر رد تمس هب دیسرن ییاج هب هک شیاهدایرف

! دنک ریگ شدوخ هلت رد درک یمن رکف داد یم ناکت ردار هدرک نییاپ

۴۹۸_ تراپ _ همادا #

دز چپ ماهرپ

! تسین بوخ شلا ح هدب ... اضرریما -

.. یتفر یتقو یدیدن ونامام ... هشیم رتدب اجنوا هرب هگا یلو ... منود یم -
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! نشیم رتدب نوشتفج

مدرک رکش ار ادخ متفرگ وا ارزا اهدیلک مامت هک نیا زا ماهرپ فرح اب

... دشاب روبص شلا ح نیا و مایپ ربارب رد دناوت یمن وا هک دوب صخشم

رد هب هتفر ولج دنکب اج ردارزا شتاکرح اهو هبرض نیا اب هکنیا سرت زا

مدیشک ولج رد یور ار مدوخ مک مک مدز هیکت

ــه! شیمن نک...زاب شلو -

دیبوک هنیسما هب تسد فک اب مکحم

منک؟ شزاب -بــهد

؟ ینک رت نوغاد وتدوخ یرب -هک

منزب فرح شاهاب ماوخ یم طقف -

؟ یرب ینوت یم محبص سپ بخ -

توکس #دس_
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۴۹۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دیبسچ ار ما هقی هرابود

!.. ودیلک نم هدب تسین تالیف تقو -االن

نم ارزا اتوا دوب هدامآ هک شرس تشپ ِماهرپ هب یهاگن مین اب مدز دنخبل

متفگ دریگب ار شیولج و دنک ادج

ــم! تنارگن طقف منک... یمن -تالیف

دز داد هداد مناکت

تسار یدز هک ییاهفرح مرادن رواب ال صا هک ییوت ــی؟ نم نارگن -وت...وت

ـــه؟ نیک یور ایزا هدوب

ــی! نک شتسرد یاوخب رمع هی هک نزن یفرح هی گنـــو...زاب ــاا...! باب -
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تفگ متروص هب هریخ اما دوب ماهرپ اب شتبحص یور

منک... شتسرد ماوخب ــههک مهف یم ومنوبز نیا هگم ــه؟ شیم تسرد هگم -

هد! ـــ نخیم نم زور و حلا هب هداسیاو ینیب یمن هگم

طیارش نیا رد دنک رکف هک دشاب هتخوس مراتفر اب ساهلا نیا رد دیاب ردقچ

هکنیا زا دنادیمن .... متسه شا  هتفشآ زاحلا ندرب تذل ردحلا ساسح

هیلخت یتحار هب ماهرپ لثم وا یور مناوت یمن ار منکیم لمحت هک یراشف

! مراد حیلا هچ مشاب هدیسر هار زا یوا نارگن دیاب و منک

متفگ کاندرد یدنخبل اب

وگب یاوخیم یچ ــم...؟ره مهفیمن مد...؟ نـخ یم ما...؟ یکــهنیا -

بــیر! مراذیمن ــًار مع نوچ ؟ مردا هنمــ وگب نم هب یلو یپـــما...

ِندز فک هب هیبش ییادص و تفر هکباال شتسد ی هدش ضبقنم الت ضع

هدش مخ تمس کی هب مرس دیچیپ شا هناخ ِیدورو کچوک ردحلا دیدش

.... تخوس متروص تسوپ

دش دنلب هرپـــما دایرف

کــن! شلو ...؟ ینک یم راکیچ باـــااا...!! -بــ
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دروخ یمن ناکت مایپ اما شدنارب بقع درکیم یعس

دوب هداتفا شپت هب مبلق تخوس یم ما هنیس

ــمد! ناسر زرم نآ ارهب وا نم ...حاال هدیدن ار شنزب تسد یسک دوب هتفگ

بــدو؟! بوخ حملا شراک دوجو اب ارچ مدز دنخبل هرابود

مهدن ناشناکت ات مدرک تشم مدوب هدنابسچ رد هب مرمک تشپ هک ار مناتسد

مدیشک ولج ار متروص رگید تمس بیجع یتکرح رد مراذگن متروص یور و

نز! بـــ مشرونیا ایب مگب دیاب منک رکف -

درک... مریگلفاغ رتشیب دوب مرت مکحم رابنیا هک شتکرح رارکت

هک یربخ زا شا یحور حلا راگنا دن!!اما کـــــ شرارکت اعقاو مدرکیمن رکف

دوب ـــم یخو یلیخ هدرک ابوا ردام هک یراک و هدینش

دش دنلب ماهرپ دایرف زاب

ـــر..! یما رونوا ورب اباب... نک شلو لعـــی... -ای

یارب ار شتسد نیا و دشاب هتشاد یزیمآ تنوشخ راتفر ابوا تسناوت یمن

ابمال درک یم یعس سپ مدرک یمن کمک مه نم دوب هتسب شندیشک بقع
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میاه مشچ ی هریخ مایپ تشادن رثا اما دنک شا  یضار ندز فرح و تمیا

دز صرح

ــمر؟! یگیم مدوخ ای یدیم و دیلک االن نیمه -ای

رانک... ورب اضرریما -

رفن ود ام نیب شمشچ هک هدرک لوه و نارگن ِماهرپ تسد روز هب هجوت یب

مدیبسچ رد هب شتروص هب هریخ دش یم اج هباج بترم

مزا حبص زا رتدوز ینوتن مدیم لوق یلو ... ینک ناحتما ینوتیم -

! یری گبــــ

مدیبوک رد هب مکحم

ـــه؟ چوت یا؟هب هراکیچ وت یدن ینک یم طلغ -

...ات شمسانش یم هد... یمن ادخ نک...هب شلو ... رونیا ایب نم نوج ! اباب -

هد! ـــ یمن هشن حبص

داد له بقع ارهب ماهرپ تسد فک اب درک میاهر هدیخرچ

! یداد شهب ودیلک یدرک اجیب -
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.. نیشب دی...ایب ــــ شخبب . هشاب -

ی هبرض تشگرب هرابکی هب مایپ اما دیشک لبم تمس هب هتفرگ ار شیوزاب

دز هنیسما هب یمکحم

مرآ.. رد تزا یردپ کی ... ینک یم سبح ونم ؟ هررآ ... یریگیم ونم ولج -

هچبال نم نیبب ! هشاب غورد تافرح زا هملک کی ماوخ یم طقف ! هملک کی

مرا یمـــ ترس یی

مر! ـــ یگب وتراشف راذب ...ایب نیشب .ایب هشاب اباب... هشاب -

شتسد زا دراد هک حیلا نیا اتاب مهدب ار شباوج یروط تساوخ یم ملد

تخوس شیارب ملد یا هظحل اما دنکن مهاگن رگید زگره و موش تحار

هدرک شغاد بیجع درکیم لمحت سلااه نیا نتسنادن رطاخ هب هک یراشف

راک رد یدمع و دمهفیمن شدوخ راتفر زا یزیچ دیمهف دشیم هک ردقنآ دوب

! تس ینــــ

لبم یور هتسشن مدرکیم شهاگن رد تشپ هداتسیا تفر ماهرپ هک ینامز

دروخ یم ناکت شندب لک هک یروط دش یم نییاپ باالو تدش هب شا هنیس

درک یمن ناشیاهر اما هدش گنچ شیاهوم لخاد شناتسد
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هدز شسپ اما دشکب زارد مایپ ات دنک کمک تساوخ تشگرب ماهرپ یتقو

تسشن لکش نامه هب هرابود

متساوخ ماهرپ رسزا و مشچ تکرح اب متفر ولج ماهرپ سمتلم هاگن اب

دیاش مراد شرانک زونه هک یدب سح دوجو اتاب دهدب نم ارهب شیاج

دشابن نیا ماهرپ اتحلا منکب یراک مناوتب

! هدش رتمارآ یپــما دیمهف مه وا داد نم ارهب شیاج هتفریذپ لیم مکلا اب

منک شنئمطم مدرک یعس ضرغ ویب مارآ ینحل و ادص اب متسشن شرانک

دوش مک شلد هب هداتفا بوشآ دیاش

نیا هب منوا ... مگیمن غورد شرطاخ هب یلو .. مشاب یا هنیک دیاش نم -

تـــو! هب منوا یا... هلئسم نینچمه هرابرد ... یگرزب

۴۹۹_ تراپ _ همادا #

رظن زا اما مهد شرازآ متساوخ یمن مدروآ نابز هب دیدرت اراب یدعب تاملک

! دوبن مردپ وا نم
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ارچ ... هئوت هرتخد نوا ایهن... ینک رواب ... مقیفر ، مردارب ، ماهرپ ردپ -هب

ینزب فرح شاهاب تدوخ دیاب ؟ منودیمن ... هدرک شنوهنپ ارچ ؟ هتفگ غورد

ماهرپ هکاتحاال ییاهتمحز ماوخیمن حاال... هن دش رتهب حتلا یتقو یلو

ینکــــد! لمحت ور هگیدمه دینوتب مزونه دیاش هرب نیب زا هدیشک

تفگ یا هدنامرد یادص اب زیم هب هریخ هدرکادج شیاهوم زا تسد

ـــه؟ نودیم -هرـا...هرــا

توکس #دس_

۵۰۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مدرک شیاهر دننام هـــو هتفرگ یمد

ـــه! تفگن منوا هب هک هنیا شافرح زا متشادرب -
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ـــه؟ نک نوهنپ دیاب ارچ -چـــار؟...

متفگ یدج

تالهیف...؟ یگیمن منزب فرح -

مدمآ فرح هب دیدرت اب دادن یباوج

ـــی! تشادن وشتقایل تفگ ... مدیسرپ شزا تفگ نم هب یتقو -

رد هک یمٔاوت یگدنامرد و مشخ ات متسب مشچ دیخرچ متمس هب شرس

ـــم نیبن ار دوب شهاگن

وت ملا منوا هک یگن مولعم اجک زا یتساوخن وش هچب هی یتقو تفگ -

تس...! ینـــ

درکن متکاس درک یم نامهاگن فرط یب هک یماهرپ سمتلم یادص

ــا... ضرریما -

تهب هک هدوب غاد اال متحا ... نیتشاد هک یغاد یاوعد نوا زا دعب منوا -

هزات هطبار نادجو باذع زا سرت االً متحا مه شدعب االنوت... لثم هتفگن

! هگب هنوتن هک هدش ثعاب یا هگید زیچ ره ای نوتدروخ  شوج
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ــــد یسرپ هدز مغ

ـــی؟! نودیم یک زا -وت

هنک یراک شنتسنود اب هتساوخیم ... اجنوا یدموا هک یزور نومه حبص -

منک تاعارم

! یدرک تاعارم وت مه ردقچ -

ار شیاهوم هرابود هداد ناکت رس فساتم مدرک شهاگن دنخبل اب رایتخا یب

درک همزمز یمداد ناکت بقع و ولج ارهب شدوخ هک حلا نامه رد دز گنچ

!... هتفگن شهب روطچ اهر... اهر... اهر... -

مشاب کیدزن وا هب ردقنیا تساوخ یمن ملد مه زونه مدرک نتساخرب دصق

تفرگ ار میوزاب هدیخرچ متمس هب ناهگان اما

هی؟! ـــ ضوع هکیترم نوا شاباب ... هنکیم رکف زونه ینعی -

تسناوت یمن مدرک یم هاگن ار شا یبصع و هتسشن نوخ هب نامشچ

دییات هرذ کی هب زاین دوب هدنامرد ماهرپ یتقو لثم تسرد دنک شناهنپ

میوگب غورد متسناوت یمن اما دوب صخشم شفرح زا هظحل نیا رد شدوخ

منودیمن ... مگب غورد تهب ماوخیمن هن... مدیاش هرآ دیاش ... منودیمن -
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ـــم! یدزن فرح نوماردپ هرابرد تقو چیه هتفگ شهب یچ نامام

دیبوک هنیسما هب تسد اب راب ود دایرف واب مکحم

... نوتردپ ... نوتردپ -

بابـــاا... -

دنک مدنلب اج اتزا دیود ولج ماهرپ

ـــن! یدرک یطاق نوتتفج رونوا ورب وشاپ -

مداد شله بقع هب

رانک... ورب -

شخب نانیمطا یدنخبل اب مایپ هب ور تخوس یم بیجع هک یا هنیس اب

متفگ

وشندروخ تیفرظ نم ینزب یاوخب مه حبص ات هگا نو....! ــ مردپ هشاب -

ینک بارخ ور نوتتفج حاال یرب مرازیمن یلو ... مراد

هتفرگ شناشیرپ و بجعتم یاه مشچ زا هاگن دش دنلب هک منفلت گنز یادص

تفرگ ار مچم مکحم اما مدرک نتساخرب دصق زاب

! یروخیمن نوکت متدوخ مرب.... یرازن هشاب رارق -
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دوب شدوخ ی هرابرد نم راتفر هب شساوح زونه هکنیا شدب حلا دوجو اب

؟! دوبن بیجع

متفگ ماهرپ هب ور درک یمن شیاهر هک یتیکلا زام یصرح

ـــن؟ یراد هوهق -

مداد همادا ناساس سامت لصو اب نامزمه تساخرب اج زا

جــنا! ناساس ....سالم مینومب هدنز حبص ات رایب یزیچ هی شارب -

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

توکس #دس_

۵۰۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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اراس) )

زورما اضرریما تفگ ناساس هکنیا زا یلو منزب لوگ ار مدوخ متساوخیمن

روبجم و هدرک لوکوم ادرف ارهب نامرارق و دیایب شا هناخ هب دناوت یمن

یم هک نیا اب مدوب لا حشوخ مورب یرتن هبکال ناساس اب زورما مدوبن

هب بشید زا هک یسرتسا و بارطضا اما دتفا یم قافتا هرخ باال متسناد

دش! رتمک ربخ نیا ندینش اب دوب هداتفا مناج

هبکال نتفر بارطضا زا مک میارب مزورید یاه یلحم یب وااب ندید سرتسا

ناشحبص رس یاوعد هب هک ناماس اب ناساس تجح مامتا زا دعب دوبن یرتن

هب دیایب رضحم هب نم هارمه تفریذپ یروخلد اب هرخ باال ناماس دشو متخ

رد یلا مک یاقآ وطاالعهب زاین دروم کرادم مامت نتشادرب اب هدمآ هناخما

یاقآ هک ینامز و میدوب ریسم رد هک یتدم مامترد میتشاذگ رارق رضحم

یتح دشن مک شتروص ظیلغ مخا زا هرذیا درک یم تبحص ناماس اب یلا مک

یاقآ داهنشیپ تیاهن رد دوب بضغ و مشخ اب تدم مامت نم هب شهاگن

مراک مداد ناماس هب نم هک یرایتخ ماتاال تلا کو کی واب تفریذپ ار یلا مک

نودب تلا کو نآ اراب اهدنس لا قتنا یاهراک مامت تسناوت یم وا دش مامت

دشابن مرسدرد رپ یاهدمآ و تفر هب یزاین رگید و دهد ماجنا نم روضح

مدش شنیشام راوس هدیشک ارباال مدوخ تمحز هب درک زاب میارب هک ردار

نیشام دزیرب ورف شنیشام یاه هشیش مدیسرت هک تسب ردار یصرح نانچ

دش راوس هدز رود ار
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هجوتم مه یلا مک یاقآ یتح دوب هدزن فرح نم اب رابجا هب زج حبص زا

دنک یم هاگن ارم مشخ اب یهاگ ابوا ندز فرح ماگنه هک دش شراتفر

هک ردقنآ هن اما دشاب شا یتحاران میمصت نیا تبقاع هک مدرک یم رکف

ات دنک مهاگن طقف دریگ یم جوا شمشخ هک راب وره دنکن مهاگن یتح

! تسین یضار دیوگب

؟ ناماس -

و رتدنلب دناخرچ فلا خم تمس هب ندز رود یارب ار شرس و دادن باوج

متفگ یکاش

!؟ ناا ماســـ -

ه؟ ــــــ یچ -

دیرپ باال میاه هناش شدایرف زا

دیشخبب ـی... چیه -

چیه میدیسر هناخما هب هک ینامز ات مدش عمج مدوخ رد هدیبسچ رد هب

ی هزاجا اما دش تشم میاه  تسد هدیزرل هناچما مراکفا زا اهراب مدزن یفرح

یدعاسم حلا متفرگ هک یمیمصت و بشید زا مدادن ار میاه کشا شزیر

.... مدروآ ارباال ما هدعم تایوتحم بش  همین افخ رد اهراب متشادن
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یزور تفگ ناساس هک ینامز ات دوب هدش دراو مندب هب هک یراشف و سرتسا

یهار ـــدات مهفب متشاذگن ندش ناهنپ اب اما دوب هدروآ مرد زااپ رگید

... موشن ناتسرامیب

لیلد نیمه هب درب نیب ارزا مناور ی هدنام یقاب ناوت مامت .... دایرف نیا و

زاب ردار مدرکن هاگن ار شتروص یتح هدش هدایپ عیرس درک فقوت یتقو

قاتا لخاد هدناسر لوا هقبط ارهب مدوخ تعرس هب مدش هناخ دراو هدرک

متخادنا

هک ییاه کشا مدزیم سفن سفن منزب فرح ابوا هملکیا متساوخ یمن

دز رد هب یا هبرض هک مدرک اهر ار مدوب هدرک ناشریسا

! مراد تراک نوریب ...ایب مریم مراد اراس... -

متفگ نازرل ییادص اب

یر بـــ ینوتیم ... مرادن یراک -

! نور یبــــ ایب مراد تراک نم مگیم -

اررد نآ مدرک کاپ متفرگ سپ اضرریما زا روز هب هک ارابشیلا متروص
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هعنقم رطاخ اتهب مدناشوپ ار یدوبک هتشاد هگن مرس یور مردارب ی هناخ

دنوشن کوکشم

هیکت رد بوچراچ هب هداتسیا شتروص هب ندرک هاگن نودب هدرک زاب ردار

مدز

گبـــو؟ وشتسار مسرپ یم لا وس -هی

شهاگن دوب صرح و مشخ ورپزا هدرکن رییغت هرذیا هک ینحل زا بجعتم

ولج ار شتسد اما دیوگب شا  یتیاضران ایزا دنک ییوجلد مدرک یم رکف مدرک

درک سمل ار شملا هدروآ

؟ یدروا ینــ شرد یدموا اضرریما شیپ زا یتقو زا ارچ شــلا؟! نیا -

یاه هاگن زا متسب مشچ هتخادنا نییاپ ار مرس دش سبح هنیسما رد سفن

هناخی رد هک یتیعضو هب هجوت اب ناساس راد انعم و مخا ورپ هاگیب و هاگ

رکف هرذیا اما دشاب هدیمهف دیاش هک مدرک یم ساسحا دوب هدید اضرریما

؟! دشاب نیمه مه ناماس تینابصع لیلد مدرک یمن

خیرـــ مهب روطنیا زورما حبص زا ارچ دوب هتفگن یزیچ زورید مامت ارچ سپ

ت!
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دمآ ولج مدق مین

ـیــمد؟ مهف تسرد -

دیسرپ هرابود دش وطالین هک منیگمرش توکس

ســارا! هدب باوج -

؟ مگب یچ یچ... -

دز یصرح یدنخ کت منازرل یادص زا

مرخآ ــم؟! نیبب منزب رس تهب قاتا وت مایم هک بش فصن دیاب جعـــب!! -

دامتعا شهب ...هــا؟ام هدرک یطلغ هچ یگب دیابن تدوخ ـــم؟ سرپب مدوخ

ــــم...؟؟ یدرکن

تفگ هداد ناکت هاتوک راب دنچ ار شرس

نکـــم! یم شتسرد مدوخ -

مدز شیادص بارطضا اب تفر رد تمس هب هک مکحم و دنلب یاه مدق اب

ماســنا...؟ -

یصرح مدید یم تشپ ارزا شیاه هناش ندش نییاپ دشباالو فقوتم
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دیشک یم سفن

توکس #دس_

۵۰۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هچ اضرریما دوبن صخشم حاالهک دوش تسرد یرسدرد متساوخ یمن

! دنوش مهگالزیو اب تساوخ یمن ملد دنکیم

دوبن بوخ ... شلا -ح

دیرغ مشخ اب هدیخرچ

ــه؟ نکب داوخ یم یطلغ ره هک لیلد دش نیا -

متخادنا نییاپ ار مرس مداتفا هکسکس هب ناهگان
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ح هچ ...هب ینودیم عیه... ... متفگ شهب ایچ … ینودیم هک …وت…وت عیه -

...حاالمه...هک همهفن عیه... ... وشدوخ حلا ...هک...هک هداتفا یزور و لا

کــن! شلو هرب... هرارق

هک دوب ددرم یمک مه دیاش ، یبصع شیادص مدرک سح ار شهاگن ینیگنس

دیسرپ

؟ تسه مه یا هگید زیچ.. ای هیدوبک طقف ... طقف -

ــ تفگ یدنلب نیه هتفر بقع رایتخا یب شا هظحیگ مال ویب ییاورپ یب زا

م

نم رهاوخ یمولظم و ینوبز رس یب زا داوخب هگا هدرک طلغ ـــه؟ یچ -

ــه؟ شاب تهب مساوح دیابن هنک... هدافتساؤس

مداتفا مناتشگنا ناج هب ریز هب رس هدیزگ بل مرش زا

سهـــت؟؟ -

تفر رد تمس هب هداد ناکت رابدنچ ار شرس متفگ یمارآ هنی

وشفیلکت بشما ... میایب مناساس ونم ات ینکیمن زاب شارب ورد ... دایم بش -

ــم! نک یم نشور

دیخرچ هداتسیا ناهگان
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کــن! هاگن ونم -

متفرگ ارباال مرس یتخس هب

هنکیم هنووید وناساس هراد ... اجنیا شنوشکب نزب اهر نوا هب گنز -هی

زا وت طقف دایب هاتوک مکی مینزب فرح دش دیاش هنومب اجنیا بش نک یراکی

منک شلمحت منوتیمن هگید هنک تسرد وشراتفر نک یراکی ! ییایم رب شسپ

مه یراک هدب... شلا ح یلیخ ناساس ... مداد شتسد یراکی یدید وهی

! نزب گنز مدوخ هب یتشاد

تفگ ثکم اب

ید؟بــمر؟ ــ یمهف ور همه -

مداد ناکت ار مرس

ســارا! -

مدروآ ارباال مرس بجعتم شمارآ یادص زا

شرس بالیی تسین مرارق یلو منک لر تنک ومدوخ ناساس لثم منوتیمن -

امتح هک دوب هدرک دنلب تور تسد هگا منکب مه شلو منوتیمن ...اما مرایب

ـــم! نکیم لح کچ ابهی منویدم شهب وتنوج نوچ منیا ! شمتشکیم
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سرتسا و راشف رطاخ هب دب حلا نآ اب ناساس هناخ رد هک حبص زورما

مدرک یمن مه ار شرکف مدش رادیب باوخ زا متشاد لبق بش زا هک یدایز

و رکف ناماس فرح اب هرابود دعب یتعاس و دشاب رتدب نآ زا دعب بش هک

... درادنرب مرس زا تسد یخلا

هب هک مدیشک هناخما ارهب اهر ندیسرت و ییاهنت هناهب هب دنفرت رازه اب

دیسر یم حملا هب نارگن درکن کش هرذیا مزور و وحلا هدیرپ گنر رطاخ

یاه  فرح ندینش و مندرگ یور عالتم نآ ندید اب دعب تعاس کی اما

اما تفر یم هسیر هدنخ تدش زا لبم یور هدرک هک یدیدهت و ناماس

یم مه زونه دیشک مشوغآ هب هتساخرب هک ینامز دوبن هدنهد رازآ شهاگن

ددنخن هک مدز دایرف شرس دیزرل

و متشادن نآ رد یتلا خد هک یدروم نیا رد اما مدوب تحار ابوا ردقچ ره

هب شدب حلا رطاخ هب اضرریما و دتفیب قافتا هنوگ نیا متساوخ یمن زگره

ور نم زا شندش ادج زا دعب مدیشک یم تلا جخ مه وا زا درک مکح نم

دزیریم کشا مدیمهف هزات هک دنادرگرب

اهر...؟! -

تفگ ینازرل یادص اب
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... تمنیبب حلا نیا وت زور هی تساوخیم ملد یلیخ یلو... ... دیشخبب -

!... هداد باوج ملح هار ًاعقاو راگنا ... مدنخب تهب و یسرتن هکنیا

تفگ هزماب ابحتلا

نیا مه هزیرب تسرت هدش ثعاب مه لوا یاهزور یبصع نارماک یاقآ -

نرزـــگ! هداد شدوخ هب حیلا هی طسو

ندید دعب هقیقد دنچ داد شتاجن متسد ردزا گنز یادص دش دنلب هک مدایرف

تشاد هک یشهاوخ و هدیسرت و برطضم حتلا نآ اب نیسای اب هارمه یاهر

درک ما هکوش

هب ندرک رکف نودب مهدب در باوج متسناوتن هک دوب نارگن و ناشیرپ نانچ

ربخ واب مدیشوپ سابل هداتفا یقافتا هچ مسرپب یتح هکنیا وای شبقاوع

تیاهن رد مدرک شا یهارمه ساالیر یاقآ اب سامت و یفطصم اقآ ندرک

شقباس رسمه ی هناخ رد مندوب و مورب دیاب هک دریذپب ات مدنام اجنآ ردقنآ

تسین تسرد تساهنت هناخما رد اهر هکیلا ردح

زا دوب هداتسیا نامرظتنم شدحاو رد رانک هک ساالیر یاقآ ی هکوش هرهچی

وا هب مهاوخب هک هداتفا یقافتا هچ متسناد یمن دور یمن رانک ممشچ یولج

تسین شوخ شلا ح هکنیا مدروآ نابز ارهب اهر هتساوخ طقف مهد حیضوت

دیایب فرح هب شدوخ ات دهدب هزاجا و
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ناماس .. موش وربور یتیعضو نینچ اب مسرب هک هناخ هب مدرک یمن ار شرکف

منکن زاب اضرریما یارب ردار ناساس و شدوخ روضح زا لبق ات دوب هتساوخ

مداد یم لا متحا و منک یلمع ار شا هتساوخ متسناوت یمن هک تسا تسرد

وربور مه اب نارماک هس ره اب مدرک یمن رکف اما دشاب هدرک ار راک نیا اهر

هریخما راکبلط اضرریما تسا وکالهف یبصع ناشردپ هک ردحیلا موش

! هتخود مشچ رفن ود ونآ نم هب نارگن ماهرپ و هدش

سال هدرک لوه هتشاذگ بقع یمدق رفن هس ره نتساخرب زا مدورو ی هظحل

مباوج مارآ ماهرپ دندرک مهاگن طقف شردپ و اضرریما هک ردحیلا مدرک م

داد ار

یلو دوب نایامن شیاهمشچ زا هک یا هتفشآ حلا نآ اب هدمآ ولج شردپ

داد باوج نابرهم

! میدش محازم هدزرس دیشخبب مرتخد یبوخ -سالم.

دیدموا شوخ .. نییامرفب منک.. یم شهاوخ -خـ..

میاه  سابل عیرس تسا هناخزپشآ رد اهر تفگیم اهادص متفر مقاتا تمس هب

مدرک نت هب باجح واب هدیشوپ یاه سابل هدرک ضوع ار

توکس #دس_

۵۰۳_ تراپ #
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

نوریب مناوتن ات دوب یفاک شتروص یور مخا ونآ اضرریما هاگن یروآدای

میاه سابل یارب یبسانم شلا لا بند هب هدرب ورف دمک لخاد ار مرس مورب

متفگ " یئوت "ایب عیرس دروخ رد هب یمارآ هبرضی هک متشگ یم

هکاب ردحیلا یمداد مرازآ دمک لخاد یمیدق یسابل بوچ دنلب هلیم هشیمه

مشکب نییاپ ار اتشلا مدیشک لخاد الهب ماک ار منت مدز یم فرح اهر

؟ یتشاذگ ییاچ ییاهر -

دیشک نوریب هتفرگ ار میوزاب یتسد

نکـــی؟ یم راکیچ -

شا هنیس هب یکیدزن نیا اتزا مدیشک بقع ار مدوخ شیادص زا هدیسرت

مروخن

ن... ــــــ یه -
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!... مورآ ـم... نم -

هدرک لوه .. مداتفا یم دمک لخاد مدوب هدیشکن نوریب هتفرگن ار میوزاب رگا

دوب شتروص یور زونه شمخا مدرک سالم عیرس هرابود

رادیب ار بشید هک دوب نآ هب هیبش هک هتسشن نوخ هب یا هوهق یاه مشچ نآ

ما یلحم ویب ندادن باوج یارب مه تسینابصع متسد زا تفگ یم هدوب

! هدینش ناساس زا هتسب رس هک یزیچ االً متحا مه

تفگ یدج و کشخ

؟ یدر کنـــ سالم نوریب نوا هگم -سالم.وت

یداع و مراد شندمآ یناهگان و هلصاف نیا زا راب ره هک یناجیه و سرت زا

و تشاد مهگن شا هناخ رد هک لبق بش کی رطاخب اصوصخم دوش یمن

رارق رگا مدرک رکف اما مدز یم سفن سفن دنتفریذپ مناردارب ارچ مدیمهفن

مهدن ار شباوج ارچ دورب هک میوگب تسا

؟ نیداد باوج هگم... -

درک گنت مشچ

ـبمد؟ وتباوج نم هک یداد ونم باوج وت هگم -
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اب هدز ار شفرح تسب یم وردار مدیشک یم نوریب دمک زا هک ردحیلا

دش دنلب شصرح رپ یادص مک شرُغ هتسشن رد یور شتسد شا هلمج نایاپ

هساو یمــهر؟ تدای یچ همه متسین زور اتهی ارچ ؟هـــاا؟ تار بـــ یچما -

؟ یراد نــ دهعت مهب هرذ هی یتقو یدرک تتسد ور هقلح نوا یچ

شیادص درک یم یعس مدینش یم ار هلمج نیا زورید زا هک دوب یمود هعفد

دنمهفب یزیچ اهنآ تساوخ یمن املسم دورن نوریب ات دراد هگن نییاپ ار

دش رت یصرح متوکس زا دیبوک دمک هب تسد اب یمارآ هبرضی

؟ یراد نــ نوبز -

ـــد؟ هعت -

نم مروایب نابز ارهب هملک نآ دش ثعاب هک دش یم رارکت مرس رد شفرح

مت؟ ــــ شاد وا هب تبسن یدهعت هچ

نم رظن هب هجوت یب اروا دوب هداد خر ام نیب تدم نیا رد هک یقافتا مامت

هک یبوخ سح رطاخ هب مندرک توکس اب نم هک تسا تسرد دوب هدرب شیپ

متشاد وا هب تبسن هک ییاه  ینارگن زا یضعب یتح و متشاد شا  یریگیپ زا

هکاب متخادنا رکف نیا ارهب منایفارطا یتح دیاش و هدرک شا یهارمه

زگره اما دنداد وا ارهب شا هزاجا نم هب ربخ نودب هک مقفاوم شروضح
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راب وره مدزن مشاب هتشاد وا هب یدهعت هکنیا و متقفاوم ی هرابرد یفرح

دورب هدرک مامت ار زیچ همه تسا رتهب ــد مهفب مدرک یعس یتح

تفگ یا هرخسم نحل اب

ـی؟ نودیم وشینعم ـــد؟ هعت هرآ -

تفگ هک دوب اهر دروخ رد هب یا هبرض مهدب ار شباوج هکنآ زا لبق

؟ نتسه امش رظتنم نارماک رتکد ... ناجاراس -

رخآ هظحل هک شیلا مدرک زاب ار دمک رد شلا وس واو راتفر هب هجوت یب

مدرک شبترم مرس یور متشادرب ار دوب هدش نازیوآ و مدوب هدیشک

یتوکس منک زاب ردار متساوخ هک رخآ ی هظحل درکیم مهاگن مشخ اب طقف

متسکش ار منک شظفح میاهبل راشف اب مدرک یم یعس هک

رتهب منک شدرط نم دتفیب تسا رارق هک دوش یقافتا ی هدامآ دوب رتهب

دوش دوبان شا یگدنز ات تسا

دوب میوربور کیدزن هلصاف هکاب دوش جراخ تساوخ یم مدیخرچ
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مشاب درسنوخ و یدج مدرک یعس

ــ ینودیم ور یصوصخ میرح ینعم چـی؟ امش ... منودیم وشینعم نم هلب. -

؟ دیتسه نم یگدنز یصوصخ میرح هطسو رابره ارچ د؟

ار شبجعت یاج یظیلغ مخا تعرس هب اما دش درگ شنامشچ یا هظحل

دوب هدش لبق هقیقد دنچ زا رتدب ًاعطق شلا ح تفرگ

هس عمج ندید اب مدش جراخ قاتا زا تعرس هب تشادرب هک ار مدق نیلوا

هک وا مشخ زا ندنام ناما رد یارب مداد حیجرت لبم یور هتسشن ی هرفن

ره هب رارف یاج هب دورب دیاب دنک رواب ات دوب المز اما مدرک شرو هلعش

یاه مدق هب هجوت یب شمارآ اب هدز دنخبل مدنویپب اهنآ هب هناخما زا هشوگ

متسشن اهر رانک هتفر ولج دروخ یم صرح ردقچ تفگ یم هک شمکحم

تشادن نم هب یراک اهنآ مشچ شیپ املسم

متفگ شردپ هب ور

دیدما شوخ یلیخ -

مدرک هراشا یاچ هب

دییامرفب -

یح هجوتم هک تفگ یم اضرریما هب شهاگن عون و ماهرپ ی هدش زاب شین

! هدش شلا
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رس شتمس هب یتح اما تسشن نم هب لبم نیرت کیدزن رد همه زا هلصاف اب

انئمطم دوب یفاک مدرک یم سح ار شهاگن ینیگنس هک نیمه مدناخرچن

دوبن دنیاشوخ میارب هدش خرس تروص و نیگمشخ هاگن ندید

شتروص یور یظیلغ مخا مه وا هک مداد شردپ یاهفرح ارهب مساوح مامت

عضوم وزا دشابن راکبلط شرسپ راتفر سکع هب درک یم یعس اما دوب

دیوگب نخس فعض

! منکب تزا یشهاوخ هی متساوخ یم -

نییامرفب -

؟ تسا جکــ اهر یگب هشیم -

دز یوحم دنخبل هک مدرک متسد رانک یاهر هب یهاگن هدارا یب

!.. مگیم ومدوخ رتخد اهر -

توکس #دس_

۵۰۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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دب ردقنیا شلا ح ارچ مدیمهفن هک وا دنا هدمآ اهر لا بند هب رفن هس نیا سپ

میوگن یسک هب هدرب شقباس رسمه هناخی ارهب وا تساوخ طقف و دوب

س یاقآ هب دوب هتساوخ یتح تساجک میوگن سکچیه هب هک مدوب هداد لوق

شنفلت دوب هتساوخ تسوا هناخ رد دمهفب دیابن یسک هک مهد حیضوت االیر

تشاد اهر هب هک یرهم هک ووا دهدن یسک ارهب سردآ هدرک شوماخ ار

تفریذپ ارچ و نوچ یب دش یم هدید شیاه مشچ رد زونه

مداد شا  ییاچ ناجنف ارهب مهاگن

ـ... نودیمن -

رادیاپ مناخ هک متندموا زا لبق وت... شیپ دایم هتفگ شردام طلـــًاف...هب -

ـــن؟! یتفر مه اب نتفگ

تفگ ار شتساوخرد سمتلم نانچ میوگب لماک ار هملک نآ دادن هزاجا یتح

هب هریخ مدرک توکس طقف و موش لسوتم غورد هب هرابود متسناوتن هک

داد همادا نحل نامه اب متروص
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تساجک یگب هشیم ...حاال ییاهنت یلو نیدرگ یم رب مه اب مدرکیم رکف -

ــش! منیبب دیاب

اهنآ زا دش یمن ارچ دوب هدش لصو نم هب هداوناخ نیا یگدنز لئاسم ارچ

؟! یمدمآ شیپ دیدج عوضوم کی راب ره ارچ مریگب هلصاف و موش رود

ــم... نوتیمن -

بش نوا هک ام !هب منوتیمن هب یدیسر منودیمن زا یدرک تفرشیپ ... هبوخ -

! یدرک اشاح و منود یمن یتفگ هرسی نیسای هرابرد

جات یور شردپ رمک تشپ شتسد درک مبجعتم ماهرپ ی هدنخ رپ یادص

؟! تسا یخلا یب ردقنیا وا رفن ود نیا ربخالف ارچ دوب لبم

دیشک ولج ار شدوخ یمک ماهرپ هب هجوت یب شردپ

اراس... شمنیبب دیاب .. شمنیبب ماوخیم ــم! شردپ نم ـی؟ نوت یمن ارچ -

هب دوب ما هریخ و دننزب فرح شمارآ رد درک یم یعس وا هک روطنامه

متفگ مارآ مدش هریخ شرظتنم و هتفرگ تروص
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اهر... ! تساجک مگیمن نوتهب یلو ... ماوخ یم ترذعم ... مداد لوق شهب -

... هدرک دامتعا نم هب اهر

تفگ شنتسشن یاج هب هراشا اب هداتسیا اهر رانک تساخرب شیاج زا کالهف

ــن؟ یدیم هزاجا -

دیخرچ متمس هب هتسشن مرانک داد وا ارهب شیاج عیرس هک اهر

شاهاب دیاب منک شادیپ دیاب نم تسین بوخ شلا اهراالنح اراس... نیبب -

نزبـــم! فرح

..هن شاردارب هب هن تفگ یلو.. ... دوبن بوخ شلا ..ح شمدید .. منودیم -

! مگن ... هگید سک چیه

دوب مارآ زونه اما تفگ " ییاباب کالهف"یا

؟! تسا جکـــ منودب دیاب ... مشردپ نم ...! سکچیه هن مشردارب هن نم -

... متفگ یدیشخبب ریز هب رس

ردپ مناد یم تسناد یمن دیاش !؟ تسا هرــ ردپ دیوگب تشاد یرارصا هچ

تس؟ یکــ اهر
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درک رییغت یمک شیادص نت اضرریما هب ور ضرتعم

نکـــی؟ یمن یراک چیه یتقو ییاجنیا یچ هساو -وت

تفرگ لبم زا هیکت اضرریما مدید مشچ ی هشوگ زا

هگیمن تهب دوبن هگا متفگن ... نکن باسح نم ور متفگن میایب هکنیا زا لبق -

؟! تساجک

تفگ هنعط و صرح یمک اراب شا یدعب هلمج

؟ یراکبلط یچ ــــم؟زا تفگن ـــدا؟! یمن هار تاهاب هزابجل و هدند هی متفگن -

دش هارمه تفر زابباالرت هک شردپ یادص اب ماهرپ ی هدنخ

نم ؟! هنودیم اراس یتقو تساجک نوترهاوخ دینود یمن اتود امش ارچ -

هب نوتساوح دیابن ! هنوترهاوخ نیتسنود یم هک امش مشردپ مدیمهف هزات

ــت؟ ساجک دینودب دیابن ؟ هشاب شدمآ و تفر

هب اهر هب شتبسن هرابرد هک مدوب هلمجیا رکف رد مدرکیم شهاگن هدز کوش

درک هراشا اضرریما هب هدز دنخبل ماهرپ هک دروآ نابز

! مشب کیدزن شهب مدق ود زا رتشیب تشاذ یمن ... سرپب ترسپ هدزاش -زا

کــه! شلا بند متفیب متسنوتیمن ؟! دایم و هریم اجک ممهفب روطچ
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؟! ماا هرپــــ -

رد هک یلبق یاه فرح تساوخ یم راگنا دوبن زاسراک اضرریما خیبوت

دنک ناربج ار هدز وا هب اهر روضح

ــی؟ نودیمن ؟وت تساجک اهر ! هگید هدب وشباوج ؟ هغورد -هــا؟

تفگ شردپ هب ور دیشک یدنلب فوپ اضرریما

تهب مهاالن متشاد هتبلا .. مرادن وشسردآ یلو .. هشاب اجک مدیم لا متحا -

ــه! شاب اهنت مکی راذب مدادیمن

دندیسرپ مهاب ودره شردپ و ماهرپ

ــت؟ ساجک -

تفگ دادیم ژ اسام یگتسخ ارزا شیاه مشچ هشوگ هکیلا ردح

طقف بش االن... یلو هرب تشادن ور ییاج ...بقالً هسانشیم بوخ ونم -

منوا ... شا هنیس ور مراذن وشرس مفلا خم هکنیا هکاب هنومب هنوتیم اج هی

کال هنودیم شدوخ هر... یمن یا هگید یاج ... نیسای یاباب ... هرسای هنوخ

! مهوت هریم دب نوم

هدوب شرهاوخ هب شساوح هک دنامهف شردپ هب شلبق تاملک و هلمج نیا اب

! تسین نوا رکذت هب زاین
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؟ شسردآ بخ -

دیدنخ دوب هتسشن مرانک هک ینارگن ِردپ ِرظتنم ی هرهچ هب

! مراد نــــ متفگ االن نیمه -

درک هراشا نم هب هدیدنخ مه ماهرپ

دایمن مهار اضق زا هک زابجل و هدند هی موناخ اراس نیمه طقف -

! هراد وسردآ

ناکت ار شیاه هناش و ندرگ هزماب دیخرچ شتمس هب مخا هکاب اضرریما رس

زا هک ردحیلا تسا لا یخیب ردقنیا ماهرپ ارچ متسناد یمن دیدنخ هداد

!! دراب یم یگتسخ و ینارگن شردپ و اضرریما هرهچ

متفرگ دز شردپ هک یداد اراب ملا وس باوج

ماا...! هرپــــ -

دیرپ باال مارآ ــی نیه اب رایتخا یب میاه هناش مدوب هتسشن شرانک

! موووورآ ماا... یپـــــ -

توکس #دس_
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۵۰۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هشیم ! هنم ِباصعا ور هرس هی شیلا یخیب حبص ...زا وشراتفر ینیب یمن -

؟! تسین تلا یخ نیع هک تسین وت رهاوخ نوا هگم ــه؟... تچ بــدو؟ مورآ

دنک عمج ار شا هدش زاب شین درک یعس

شلا وح هنما شاج مگیم هنم رهاوخ نوچ اقافتا نـــه؟ هدموا نوتدرد -

شیتآ ور دنپسا ودات امش هک هنک دامتعا یک هب هنودیم مبوخ ! بوخ

! دینک شادیپ نینوتن

دش مهکالهف وا راگنا دش عمج شتروص مک مک

ردقچ ! مدییود نوتتفج لا بند ردقچ ! نیدرک تیذا ونم اتود امش ردقچ -

نوا حلا هب دیسرب دایمن مدب ...! نیدرک مریپ رسپ ردپ ! مدروخ صرح

! هرایب اج ُنوتتفج حلا هنوت یمن اهر زا رتهب مه یکچیه ! مازور

داد همادا نم هب ور
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! ینک تنایخ مرهاوخ دامتعا هب هگا یدرمان -

دز دایرف اضرریما رابنیا

؟ مااا ــــــ هرپ -

... ریگب شزا وسردآ یراد هضرع ــی؟ نزیم داد -بـلـــه؟

دز دنخزوپ

بــهد! تهب ًارمع تسه نوتنیب هکاالن حیلا نیا اب مروخ یم مسق -هک

نئمطم شیاه  فرح هب راگنا درک یم شوگ شیاه فرح هب فرح یب شردپ

تفگ مومغم ینحل اب اهر هب ور داد مهاوخن ار سردآ نم هکنیا هب دوب

ـــن؟ یرادن وسردآ امش -

تساخرب اج زا ماهرپ ناهگان

! تساهنت نامام ؟ نیرادن نم اب یراک مریم نم -

ید؟ شـــ تسود نامام -

! یدید یمن امش مدوب -

نامام ردقنا زونه ارچ منود یم و منیب یم االنهک یلو . مدید یمن هرآ -

؟ یتسود

؟ ماا یپـــــ -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

؟ تردا ایمــ دوب رتدب نم راک هیچ -

دش کیدزن تعرس ارهب شا هدش رود یاه مدق ماهرپ اضرریما یاج هب

تفگ فساتم

رد نامام هک هدوب دب تراک ردقچ !هک منک یم رکف نیمه هب مراد منم -

! هدر ـک یراک نیچمه شربارب

شـــی!؟ هفخ هشیم -

ار.... شردارب وهن ردپ هن دنک مارآ ار ناشمادک چیه تسناوتن دایرف اب

دز داد هداتسیا هک دوب شردپ

مرتخد و هشاب رفنتم نم زا مرسپ رمع هی هک ردقنیا هدو؟ بــ دب ردق هچ -

ــم؟ شردپ نم هنودن

تفگ مارآ هتفرگ نییاپ ار شرس ماهرپ

نتشادن ترسح دوب... دب یلیخ نم یارب یلو ... منود یمن تدوخ یارب -

هک ینادجو باذع یلو...اب یگیم هک یرمع نومه هزادنا هب مردارب و رهاوخ

ــم! مدوخ شلیلد
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هر؟ بخـــ هچ -

هداتسیا هتفشآ هک دندید ار یناساس دیخرچ یدورو ورهار تمس هب مرس

ممهفب ار شدورو دوب هدادن هزاجا دایرف یادص درک یم نامهاگن

متفر شتمس هب هتساخرب عیرس مدوب بذعم عمج نیا رد مروضح زا

-سالم...

دادن ار مباوج درک یم مهاگن ناساره و هریخ مدرک شهاگن نارگن

؟ هدش یزیچ ــه؟ بوخ -حتلا

داد تسد هتفر نارماکرتکد تمس هب تفگ یددرم هنی

دیدموا شوخ یلیخ -سالم.

ــی؟ نک کمک ینوتیمن منیبب نیشب ... یندموا شوخ هچ -سالم.

دیشک بقع ار شدوخ هداتسیا ناساس تفگ یمارآ " هنوت یمن " ماهرپ

! نوتزاجا ...اب مراد هلجع نم.. دیشخبب -
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تفر قاتا تمس هب

... هظحل هی ناج اراس -

درک شفقوتم نارماک رتکد یادص مرادرب مدق زا مدق هکنآ زا لبق

مدیمهف تعاس هی هزات ... ممرتخد لا بند حبص ...زا مراد هلجع منم -

! هگیمن یلو تساجک هنودیم ترهاوخ

نو؟ ـــ ترتخد -

تفگ ماهرپ

! مرهاوخ اهر... -

دیسرپ دیدرت اب

؟ تسامش رتخد هگم... مناخ اهر -

نارماک رتکد رس ناکت هکاب تسناد یم ییاهزیچ مه ناساس راگنا

دش درگ شنامشچ

اپو نیا نتفر یارب و دوبن بوخ شلا ح مدناوخ یم مردارب هاگن ارزا ساره

درک یم اپ نآ

... شدعب مراد راک اراس اب هقیقد دنچ طقف نم ... دیشخبب -

ــت؟ سین بوخ ناا؟حتلا ـــ ساس شـهد؟ یچ -
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درک شهاگن هدش درگ نامشچ اب دروآ شنوریب کوش زا راگنا اهر یادص

؟! شدوب هدیدن

تفگ نم هب ور هرابود هداد ناکت موهفمان ار شرس

-ایب...

ــه؟ بوخ شلا ح -خهلا

تفگ رتدنلب هتفر ولج یمدق دش کشخ شتروص یور ناساس هاگن شفرح اب

ــن!؟ یدوبن اجنوا ناماس وتو زورما هگم ! هگید نزب فرح ــه؟ بوخ -

متفرگ ار شتک ی هبل هتفر ولج درک مکوکشم شتوکس

ــه؟ بوخ نامام -

تفگ هتفرگ یادص اب

سامت مرب و مدب ربخ تهب مدموا ... دایمن مناماس بشما ... جرک مرب دیاب -

! یدادن باوج متفرگ

؟ یدو بـــ اجنوا زورما هگیم هک اهر ؟ هدش یچ -چـــار؟

مرب... هرارق دوب...االن ناماس ... مدوبن -

؟ هدش یچ -چــار؟
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مگ! یم تهب متشگرب یچیه -

دس ار شنتفر هار هدیشک ار شتک دش قاتا دراو هدز هنعط ناساس هب اهر

متفگ ینارگن اب هدرک لوه مدرک

؟ هدش شیزیچ ـ..نا... مام وگب...؟! -االن

درک مکمک ماهرپ ما هرابود زاتالش لبق درک توکس هرابود

شنــهد؟ هک یزیچ ؟ ناساس هبوخ تردام -حلا

داد رارق بطاخم ار اضرریما هجوت یب وا اما

ــی؟ نکب یفطل هی هشیم -

مدناخرچ مدوخ تمس هب هتفرگ ار شا  هناچ

بــهد؟ ونم باوج -

دمآ فرح هب ماهرپ هرابود

هک! شنهد وت دموا شبلق بوخ هدب وشباوج -
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توکس #دس_

۵۰۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

درک میادج ناساس زا هتفرگ ار میوزاب یتسد

شــهد؟ یچ -

دشوهب جراخ هدز وا هب یا هنت هرابود اهر هک دادن مه ار اضرریما باوج

دیسرپ هتفر او ناساس تفر رد تمس

یمـیر؟ اجک تـو؟ هتچ -

داد باوج بناج هب قح اهر

ــم! مهفب ویگیمن وت هک یزیچ مریم -

تفگ دنلب اضرریما ردپ روضح هب هجوت یب دش ینابصع راب نیا

! جرک یرب اهنت بش تقو نیا ینک یم دوخیب -
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درک دس ار شهار ماهرپ اما تفر رد تمس هب هجوت یب اهر

! هدب شلا ح هرادن باصعا ینیبیمن ــا؟ جک -

ـــد یخرچ اضرریما ردپ تمس هب هرابود دش نئمطم شنداتسیا زا هک ناساس

... بشما رطاخ هب دیشخبب -

تفگ هملک ود یتخس هب هدرشف کلپ

... هناتسرامیب ... مردام -

! دنزب فرح ات دنکیم ناج ارچ مدرک شهاگن هدش کشخ

... تسین اهنت اراس مشب نئمطم مدموا مرب... رتدوز دیاب -

تفرگ یسفن

ـی؟ نومب هشیم ... اضرریما -

مدز گنچ ار شتک هرابود

؟ هدش یچ ... نامام شــ...ـهد؟ یچ ــی!! گم یچ -

تسین بوخ شدوخ حلا مدیمهف یم هک ردحیلا دنک ممارآ درک یم یعس
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! تسین شیزیچ ... سرتن هبوخ -

مدز داد

یر؟ یمـــ یراد ارچ ؟ هناتسرامیب ارچ سپ -

! هشب حارــت ملا یخ مریم -

یمـــما! منم -

دز گنچ ار میوزاب اما متفر قاتا تمس هب عیرس

! مدیم ربخ تهب نومب اجک -

، هدش دنت سرت زا هک یبلق شپت ، هتفرگ من نامشچ اب مدز سپ ار شتسد

متفگ هدش، گنت هک هنیسیا ، دیزرل یم هک ییاهتسد

.. مایم منم ... منوت ـ.. یمن .. ماوخ یمن -

متفرگ هرابود

ـــی! نومب دیاب ... یایب هشیمن اراس... اسیاو -

هد؟ شـــ یچ یگیمن هک !وت همردام ؟... ماین -چـ..ـی؟چــار

ـــه؟ شاب ... مدیم ربخ تهب مریم -

لوـــمنک! ... ماوخیمن -
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داد مناکت

ـــی؟! مهفیم ... ییایب دیابن مرب... یمن ور وت نم ســارا... اسیاو -

تخیر ورف مکشا هتسکش مضغب

... مشنارگن نم... -چــار؟

نلاــدی

یلو... ... منودیم -

یمـــما... نم یلو -

داد اهر هب نم ارزا شهاگن

! تدوخ نیشام !هن مدوخ -اب

دمآ ولج ماهرپ هک مدرکیم شهاگن رظتنم دوب شتسد رد میاهوزاب زونه

یریم متدوخ یرب اهنت بش تقو نیا حتلا نیا ــوت؟اب چیئوس نم هدب -

! ناتسرامیب

تفگ اهر هب هراشا اب هداد ماهرپ ارهب چیئوس
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! مایب نم ات نک راوس منوا -

مدرک شهاگن هتسکشلد اهر و ماهرپ نتفر اب

نمـ... ربب... منم -

ــم! نو ــ تیمن -

درک یم نامهاگن طقف توکس رد هلصاف مدق کی هکاب اضرریما تمس هب

تفگ تفرگ ار مچم هک وا مدیشک

هک؟! مگیم یچ یمهف یم خنــرو! مج شرانک -زا

*********

( اضرریما )

تشادن یمامت راگنا هداتفا نامیگدنز هب هک یبوشآ

ار یدایز شنت و راشف ردام ندید و هناخ رد مایپ روضح رطاخ هب حبص زا

نآ زا یمک تسد مه میاهزور نیا زا لبق یاهزور هچرگ مدوب هدرک لمحت

رضاح هک اهر و تفرگ باال اوعد دوب هدیسر دوخ جوا هب زورما اما تشادن

رارف نیسای اب هناخ یصخش هچوک یدورو زا یناهنپ دشن مایپ ندید هب

درک...
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هتبلا و مایپ ندرک مارآ یارب دهد یمن ار شسردآ اراس متسناد یم هکنیا اب

ریگلفاغ تاقافتا زا هظحل وره مدمآ اجنیا هب هدرک شا یهارمه اراس ندید

هک مدوب بجعت رد مایپ هدشی لر تنک راتفر ، ماهرپ بیجع راتفر زا مدش رت

دیسر هار زا دب ربخ نآ اب ناساس

دیزرل یم شا هناچ بلاهو هدیرپ شگنر دوب اراس تروص هب ًامامت مهاگن

ار مبلق شزوس تخیر ورف هک شکشا دربب دوخ اراب وا درک یم سامتلا

یم هچ راگزور ... دیزرل یم شا هدش درس نت متفرگ ار شتسد مدرک سح

وا!؟ ناج زا تساوخ

هک؟! مگیم یچ یمهفیم خنــرو! مج شرانک -زا

درک یعس هدز شیادص یدنلب غیج اب دیخرچ ناساس هکنیا ضحم هب

دشکب نوریب ار شتسد

ما! یمـــــ منم نک... ربص ناا... ــــ ساس -

شمدناخرچ مدوخ تمس هب

اارا... ســ -

یم بقع ار دوخ هدز ما هنیس و وزاب هب تشم اب اما دیزرل یم هتخیر کشا

دیشک
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ربب... منم ادخ... ور ...وت ناساس مرب... رازب نک ملو -

منک شلر تنک مدرک یعس

یمــهد! ربخ تهب ناج... اراس ... شاب مورآ -

دهد رازآ ار دوخ هدرک قتال رتمک ات متشاد شهگن رت مکحم

مر! بـــــ رازب مرب... رازب نک... ملو ـــاا... ضرریما ـــاد... خوروت -

درک نامهاگن هتشگرب یا هظحل دنک زاب ردار هک ناساس

مداد ناکت ناساس یارب دییات هب یرس هدرک سح مرس تشپ ار مایپ نداتسیا

اراس دایرف اما تسه اراس هب ًامامت مساوح دمهفب و دورب تحار یخلا اتاب

درک شفقوتم

یمـــما! منم نــور... نامام نوج ناا... مامـــ نوج -

ارزا اراس درک اررپ هلصاف باتش اب دنلب یاه مدق اب تشگرب هدرک اهر ردار

یم ار شرس دنابسچ شا هنیس هب مکحم هدیشک نوریب میاهوزاب نیب

دیسوب

رطاخ ...هب یایب دیابن ... نکن نوخ وملد ــه؟ تچ .. مورآ س.. یهـــ -

... نامام ... تدوخ
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۵۰۶_ تراپ _ همادا #

داد همادا هدیشک یدنلب هآ

..... یراد شبلق زا ربخ ... منودیمن ... هتکس دیاش ! هدب شلا ح نامام -

ـــه؟ شاب ... تلا بند مایم مدوخ شدعب هیچ ممهفب لوا رازب اراس...!! هدیسرت

تلا بند مایب ات نومب مرب... هتساوخ هد... ـــ یسرت ... مگیم یچ یمهفیم

ــیر؟وت یمن ییاج اهنت ــی؟ مهف یم یر ــــ یمن نوریب هنوخ ه؟زا ـــــ شاب

ید؟ ــــ یمهف ــی؟ شیمن اهنت مه هنوخ

توکس #دس_

۵۰۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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تفگ وا هب شرس هراشا اب شدیسوب هرابود

یلیخ هظحل هی یتح هشاب اهنت دیابن ! شربب تدوخ ــیاب تفر اجره -

... شا بــ شبقارم

تفگ هتخادنا مرس تشپ هب یهاگن رت مارآ ییادص اب

ــًا! فطل .. نییاپ زود -اب

هب رس اب هرابود مدیمهف ار شروظنم هزات داد ناکت رس هدمآ ولج هک مایپ

شیادص مارآ هتفرگ ار شیاه هناش مدیمهف ار شروظنم درک هراشا اراس

مدرک

شقه قه یادص هتشاذگ شتروص یور تسد دش ادج ناساس اتزا

دش! دنلب

... دنابسچ ما هنیس ارهب شرس هدرک زاب ار مناتسد ما هدش هدنک اج زا لد

دوش مارآ ما هدش دنت بلق شپت مه دورب نوریب ناساس مه ات متشاد شهگن

! شابن نارگن ... هشیم بوخ ... سرتن ... شاب مورآ -
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تساوخ یمن ملد متشاذگ شرس یور ار هناچما هدیچیپ شرود ار مناتسد

دوب... هدز مشتآ شلا ح ندید ! دریگب هلصاف نم زا هرذیا

مک شندب شزرل و زیر قه قه یادص اما مداد یم ناکت راو ننـــو ار مدوخ

متفگ سمتلم و هراچیب دش یمن

! هشیم هدنک شاج زا هراد مبلق ؟... ینک یم مکمک ما... یپــــ -

تفر رد تمس هب

یبــما! ات قاتا وت شربب -

ار مسابل دروخ یمن ناکت شیاج زا اما مورب قاتا تمس هب مدرک یعس

درکیم هیرگ هدز گنچ ، هدیبسچ

ســارا! شکب زارد میرب -ایب

متفگ طایتحا اب دادن ناشن یلمعلا سکع مه زاب

ــم؟ نک تلغب -

داد ناکت فرط ود ارهب شرس هتفر باال شقه قه یادص

ایب! تدوخ سپ ... هشاب ... هشاب -
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***********

هدش عمج دوخ رد هدیباوخ ولهپ هب تخت یور هدرک رثا داد مایپ هک یصرق

دوب

نییاپ باالو شا هنیس ی هسفق دوب هدش مارآ هزات هک یدیدش ی هیرگ زا

دروخیم ناکت شندب هدش

شرانک االن املسم تشادن روضح ویپــما دوبن زاب یتنعل رد نآ رگا

! مدوبن شرمک و تسد شزاون ردحلا هتسشنن

ـــاا...؟! ضرریما -

دوب هداتسیا یرد هناتسآ رد مدناخرچ رس

مریم مراد -

مدیسرپ ساوح یب

ـــا؟ جک -

! منزب فرح تردام اب دیاب -
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متساوخرب تخت ی هبل زا مارآ

امش .. نکن تسرد ویخلا رکف نم ارب تماهرپ نوج !... ومعضو ینیب یم -

زور هی نیاوخ یم حاال نینزب فرح نیتسنوتن میدوب ماهرپ و نم یتقو هک

نکاالن لو ... هریگب ور ام نماد شکرت ــنهک ینزب فرح ییاهنت هتشذگن

ــو! نامام

درک هراشا اراس هب

رت تحار اهنت رهوش و نز یدیمهفن زونه روطچ ...؟ یتفرگ ثمالنز -وت

؟! ننزیم ونوشافرح

متفگ عیرس رکف یب

! ننکیم هراپ هکیت ور هگیدمه مرت تحار -

درک هراشا اراس هب هرابود هدز دنخزوپ

هنومب شاج هک اندرک هراپ هکیت نیا تردام و نم زا یلو خــب! هرآ -

! هتشذگ

دنزب فرح دروم ییا رد رگید دیابن مدنامهف وا هب هناخما رد مدرک یم رکف

اررد ماهرپ یاج هک دوب یمرحم و مدوب نیا رتزا هراچیب راگنا اما

دنک رپ شیاه یمرحمان
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تفر هدیدنخ مندش زاکالهف

ظفاحادخ -

مه دیایب ردام رس بالی مندوبن رد هکنیا اما مراذگب اهنت ار اراس متسناوت یمن

متفر شلا بند تفر یمن مرس الًزا صا

؟ ماا یپـــ -

درک مهاگن

! تسا هنوخ منیشام ... میرب مهاب نک ربص -

درک درگ مشچ

؟ یراز بـــ شاهنت یاوخیم درک هک یتحیصن همه نوا -اب

هرتهب تسه نز هی هک هشاب ییاج شلا ح نیا ...!اب شمرایم -هن..

دیدنخ زاب

یبــیا! یاوخیم ارچ تسین مولعم ال صا -

درک یثکم

ــن... یشام وت مریم -
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سابل تسد دنچ شیارب ات مدرک یم زاب ار شدمک هکیلا ردح متشگرب قاتا هب

مدرک ندز فرح هب عورش هدرک شیادص یمارآ یادص اب مرادرب

رییغت هرذیا شتلا ح مدرک یم اررپ شدمک رانک کچوک کاس هک یتدم مامت

هب مدرک شنت شسابل یور ار وتنام هدش راک هب تسد مدوخ راچان هب درکن

تحار تساوخ یم ملد متخادنا شرس یور ار رداچ هتشاد شهگن روز

متسد ات تشاد وتآ یفاک ی هزادنا هب اما شمربب مایپ نیشام ات هدرک شلغب

مهدب شتسد یرتشیب هناهب متساوخ یمندزادنایب

دوب هدید مه اراب اراس و نم راب ره شمدوب هدید یتقو زا ارچ مناد یمن

؟ میتشادن یلا مرن تیعضو

داتفا یم میوزاب هنیسو یور شرس هدش مخ بترم شیاهوناز

توکس #دس_

۵۰۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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متسب هک ردار مدش جراخ هناخ زا هدرک یط عضو نآ اهاراب هلپ یتخس هب

دز یوحم دنخبل مندید اب نامرف تشپ مایپ

دوب مشوغآ رد ًانلع شتیعضو اب یلو منک شلغب وا مشچ شیپ متساوخ یمن

تفرگ ار کاس هدرک زاب ار بقع رد هدش هدایپ

! شران کــ نیشب -

ینیگنس ریسم مامت تسشن نامرف تشپ هتخادنا ولج یلدنص یور ار کاس

ار مرس توافت یب !اما تشاد یفرح راگنا مدرک یم سح هنیآ ارزا شهاگن

دوب مشوغآ رد اراس رس هک ردحیلا متسب مشچ هدز هیکت یلدنص یتشپ هب

دوشن هدیشک ولج هب زمرت اتزا شرود متسد و

درواین تقاط هرخ باال

؟ هتردام اب قح راگنا -

متفگ متلا ح رییغت و مشچ ندرک زاب نودب

-چـــی؟

تفگ سوسفا اب

! هدو بنــ زوغلچ وا هب مه یزاین پـرد! مه ... هتشاد ردارب مه اهر هک نیا -
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اوعد طسو ردام هک ینامز ار شحبص هرهچ و تفگ دنخبل اراب رخآ هملک

درک هدنز ما هتسب کلپ تشپ دوب هداد تبسن لیهس ارهب هملک نیا

تسناوت یمن اما دوب نیگنس شیارب اهر نتشاد ِنتسنادن مغ متسناد یم

ادخ دنک ناهنپ هدوبن ردام یگدنز رد زگره لیهس هکنیا ارزا شا یلا حشوخ

! مدینش هک ینامز متشاد یرتهب ساسحا ردقچ مدوخ هک دناد یم

تفگ هرابود هک مدرک توکس

ـی؟ نزیم فرح اهر زا مکی -

ــم؟ گب یچ -

یلو... مشردپ نم... هتسنودیم هکنیا اب ارچ چـی؟چـار... -ره

؟ تغارس هدموین یلو -

مدید هنیآ ارزا شرظتنم هاگن و مدرک زاب مشچ

هاتوک نامام زا رتدوز اهر یلو... هشاب نامام رطاخب هنکمم ... منود یمن -

کدرم نوا هنرگو ! ماهرپ لثم ... هرادن وساسحا رس ندیگنج لد ... دایم

... ینودرگرب هرابود ونامام یتسنوت هگا ... دروخیم کنخ االنبآ رسای

! هدرگیمرب مه اهر یاوخب

تفگ هلصاف بال
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؟؟ یدر ـــ گیمرب یروطچ چـی؟...وت -وت

شنت رپ زور دنچ زا دعب مدز ندینشن ارهب مدوخ هتسب کلپ هرابود

ای منزب فرح اراس ای مدوخ یگدنز ی هرابرد یا هملک متشادن ار شتیفرظ

روضح اب مه نآ متشاد یساسا گنیپود کی هب زاین هدبـــم! ماجنا یراک

! اراس

هب هریخ مدید مدوشگ مشچ هک رابدنچ دزن یرگید فرح هناخ هب ندیسر ات

رد اقیمع دیوگ یم شا هدرک هرگ یاهوربا هک ردحیلا یمدنک یگدننار وربور

تسا رکف

دز میادص مارآ یادص اب میدیسر هک هناخ هب

! میدیسر ــاا.... ضرریما -

متسشن فاص یبصع شیادص هکاب مدز یم ترچ

هار! همهنیا هروز وت ربب ونیشام مشیم شوهیب مراد -

دیدنخ

؟ تمربب منک تلغب ینزیم ...رغ یتسین هک هچب -

متفگ مخا دشاب زاب منامشچ هدیرپ مرس زا باوخ
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! ماا یپـــ دوب اراس ندرب مروظنم ... ماهرپ هراچیب ااد... خـــ یاو -

دیدنخ یگفما هبکال هرابود

زاب تردام مرب نم تس؟ ینـــ تارمه هک تومیر نک زاب ورد وش هدایپ سپ -

ــه! نکیمن

مایپ هکنیا اب تسا مایپ نامه ماهرپ دش رارکت مرس رد هلمج نیا رابره ردقچ

دش! یم رتدرس رتو کشخ نم زا ربارب رازه یهاگ

ات متفر اراس غارس هب هتسب ردار دروآ لخاد ار شنیشام مایپ هکنآ زا دعب

زا ردام هک منک رارکت درک یم مهاگن دنخبل اب مایپ هک یلحارم نامه هرابود

دش نامیودره ی هریخ هدش درگ نامشچ اب دمآ نوریب نامتخاس رد

دنامب مدرک کمک تساوخرد شکاس و اراس ندرب یارب وا زا مایپ هب هجوت یب

مقاتا وات دیبوک دوخ تروص رسو وهب تخادنا هار هب هک یبوشآ نآ هکاب

هرذ و میا هتخادنا زور نیا ارهب اراس هک تفگ ازسان مایپ و نم هب راب رازه

هب مایپ اب دورو ودب رد هک نیمه اما درک منامیشپ ما هدرک زا دادن شوگ یا

مدوب شنونمم دندوب هداتفاین مه ناج

متسشن نیمز یور تخت هب هیکت اب

تفگ هناراکبلط

گبـــو؟ -
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! دایم مباوخ نامام نکن ـــم تیذا -

ــو؟ مدرم رتخد نیدرک شراکیچ -

! هتفر باوخ هدروخ وراد دوبن بوخ شلا ی...ح چیهــــ -

؟ دوبن بوخ شلا ح ارچ -

داتفا حلا نیا هب منوا هناتسرامیب شردام داد ربخ شهب ناساس -

دیبوک شا هنوگ هب مکحم

ن...چـــار؟ یهــــ -

ــی؟ نزیم وتدوخ ارچ -

متفگ مارآ

! هشاب هدرک هتکس دیاش تفگ ناساس -

تسشن شناهد یور شتسد ود ره هتفگ یرتدنلب یهـــن

هرو؟ طچــ شلا -ایخــاد..ح

متروص یور تسد دوب هداتفا مناج هب ربخ نیا ندینش زا هک یسرتسا زا

مدیشک

... منودیمن -

! مسرپب وشلا ح هدب وش هرامش -
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هللا شنا سرتن مه امش هشهارمه ماهرپ نامام هدیم ربخ شدوخ ناساس -

میریگ یم سامت حبص راذب ! شابن نارگن .. تسین یزیچ

درک اراس هب یهاگن

! اجنیا شیدنوشک شلا ح نیا اب ارچ مر...حاال ـــ یمب -

شمدروآ ؟ مدرکیم راکیچ ! ییاهنت تسین اهر هک مه امش دوب اهنت نوا -

هشاب تحار نوتتفج زا ملا یخ

!؟ مدو بنــ اهنت اتحاال نم هگم -او...

ــه ترظتنم ینابصع مه هگید رفن هی یتسه ینابصع یتقو هن یلو ... یدوب -

!

ی؟ -چـــــ

نییاپ ... مباوخب منم رازب نزب فرح مایپ اب ورب ناا...ایب مامــــ یاو -

ـــه! ترظتنم

توکس #دس_

۵۰۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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تفگ لا یخیب

ش! ـــ مدیدن یدرک رکف ، هشاب -

دنک رکف متساوخ یمن دنیبن ار میاهمشچ ات متشاذگ متروص یور تسد

! تسین روط نیا هک ردحیلا مریگ یم ار وا فرط ای متسه مایپ هدنمرش

قرف وت یلو شمدیشخبن مزونه نم ... هشاب هتشاد فاصنا مک ...هی نامام -

؟! یرا ــ کبلط مزاب یدز ششیتآ روجدب اباب .. ینک یم

ــی؟ مایپ فرط ینعی -االن

متفگ عیرس و مکحم درک تشادرب مدرک یم رکف هک روط نامه ًاقیقد

... ممدوخ فرط طقف ...االن متسین ماوت فرط هگید یلو هن... هک همولعم -

هگید طقف نیگنجب ای نیایب رانک نیراد تسود روط ره نوتدوخ مه امش

ش! کنـــ طسو ونم یاپ
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تفر رد تمس هب هتفگ یرادانعم ی هشاب

ــیا! یمن نییاپ یدینش یادص ره سپ -

ههبج رد هدیشک نییاپ ی هقبط هب مه ارم فرح نیا اب دهاوخ یم متسناد یم

مت! ـــ شاد یرتهب رکف نم اما دشاب هتشاد دوخ

ارات شفیرظ ندب مدروآ رد شمارآ اراب اراس وتنام و شلا شنتفر زا دعب

ار مرس رایتخا هب شیاهوم ندرک زاب ...اب دتفین نییاپ ات مدیشک تخت طسو

دنچ ....زا مدشیم شوهدم نآ هکاب دوب ییوب هچ نیا مدیشک وب هدرک مخ

مماشم هب وا زا یهاگ هک یفیعض بوخ یوب دوب هدمآ هناخما هب هک لبق زور

ار دوب یوق تدش هب شزامن رداچ یور اما درک یم ما هناوید و دیسر یم

هچ دوبن یوق ردقنیا بقال ارچ .... مدرک یم سح هجرد نیرت ابباال شنت یور

ابمــن! دنکب دهاوخ یم هچ میوگب دوب رتهب ؟ای شدو ابخــ دوب هدرک

هب نامندش اهنت زا دعب دناد یم ادخ دوب هدادن ار ربخ نآ هدماین ناساس رگا

مشوگ هب ناساس و هتفرگ نآ زا لبق هک یمیمصت دزو هک یفرح رطاخ

مدروآ یم شرس هچبالیی دوب هدناسر

هرابود دنادیم ادخ هن رگا دندوبن شمیمصت قفاوم شناردارب هک رکش ار ادخ

زونه هک درک یم مراب ییاهفرح هچ و هتفرگ میمصت ییاهنت لبق هعفد لثم

هدز فرح لصفم ابوا شرطاخ هب هک تسه شیاج رس مدوخ اب مرارق مه

یگداس نیا هب تسین رارق و هدرک ما یبصع هزادنا هچ منک شا حیلا
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نکـــم! شومارف

زا ارم هک دوب هتفرگ میمصت هدرکن کاپ منهذ ارزا شیاه فرح نآ زونه اما

ار منتفر ! تیاکش هب نداد تیاضر یارب و دنک کاپ شا یگدنز

! دوب هتساوخ

میارب منک... دروخرب ابوا روطچ دیاب مناد یمن ... هدرک منادرگرس و جیگ

وا لثم سک چیه هب مسح حلا ...اتهب مهدب شرازآ مهاوخ یمن تسا زیزع

مناشیرپ شا یرود ما... هدش شا  هناوید منادیم بوخ مدوخ ... هدوبن

.... متفا یم مدوخ ناج هب ما...کالهف هدرک مگ ار یزیچ شدوبن ...رد دنکیم

یم مارآ شندید اب اهنت و سمل نودب یتح هدش دنت مبلق شپت شندید اب

دوش...

شوغآ هب نودب شندید میارب هدشماو رت هناوید ما هدرک شسمل هک راب ره

! تسا هدش تخس شندیشک

شراتفر اما ممهم وا یارب مه نم هک مناوخ یم شیاه مشچ وزا منادیم

! دنکیم ما هناوید

لا بند وا موش کیدزن منک یم یعس هچ وره دهد یمن او ماهرپ لوق هب

! تسا نتفرگ هلصاف و رارف یارب یهار

و مامت منک یم سح دیآیم هاتوک تسا مارآ تسا تکاس شمراد مرانک یتقو

! تسا نم ملا مکلا
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یط ار ما هدمآ هک یریسم مامت دیاب هرابود شمدیدن زور کی یتح راب ره اما

و هدز هک ییاهفرح دوجو هکاب تسیبایان رُد دننام میارب ششزرا منک.

دهع مدوخ منک...اب رکف شندوبن هب مناوت یمن هتفگ هتشذگ زا هک ییاهزیچ

رد قافتا نآ یدوبان هب کمک یارب ار تالمش مامت هدرک بذج ار ممزع مدرک

هتشاد شمارآ رد تحار یخلا اتاب منکب نامیعقاو ییایند ورد شنهذ

..... شمشاب

! دوب دهاوخن یتحار راک منادیم هکنآ اب

شندز فرح زا دعب تسرد مدوخ رانک شنتشاد هگن اب هتفرگ ار ممیمصت

هکنآ زا لبق دناد یمن ! مدوب نآ زا لبق هک منامه نم منامهفب مدرک یعس

ما هدرک تبحص لصفم ناساس اب هدوب ریگرد مدوخ اب زور دنچ دنزب فرح

توکس اب دیاب اما تسا برطضم و نارگن متوکس زا دیوگیم شجیگ هاگن

اهنت منک رکف ما هدینش هچنآ هب مهاوخیمن یتح دنادب هدش وربور مه نم

همه و موشن ناشفشتآ هوک هرابود ات مهاوخیم ار شروضح اب شمارآ

! شا  هتشذگ هن دشاب وا هب طقف مساوح

زا ِسرت نیا راب ره دراذگ یمن شسرت اما شا هداوناخ تیاضر دوجو اب

ار ما هدرک مک مساسحا ی همهاب و قشع هکاب یا هلصاف هک تسوا ی هتشذگ

........ دنادرگ  یمرب شیاجرس هرابود

متفرگ شتروص زا هاگن مدینش رود ی هلصاف زا هک ار ردام داد یادص ........
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مرانک بشما مناد یم هک نیمه اما مدز لز وا هب تسا تدم هچ مناد یمن

کرت ار قاتا تحار یخلا اب هتشاک شاه هنوگ یور مرن یا هسوب شمراد

مناوتب ات مهد ماجنا راکبلط زابجل ود نآ یارب یراک مناوتب دیاش ات مدرک

اررد شیادا مناوتب دیاش اما مشاب ماهرپ لثم مناوت یمن منک.... ناشیاهر

!! مروایب

۵۰۹_ تراپ _ همادا #

هک مدید ار مایپ مدیسر هک درگ هباپ متفر نوریب قاتا زا هتشاذگ زاب ردار

دنک شندنام هب راداو درکیم یعس هتفرگ ار ردام یوزاب

! منز یم فرح تاهاب مراد ... اسیاو -

دش ریز هب رس مه ردام تفرگ هلصاف عیرس مایپ هک متفر نییاپ هجوت یب

متفر هناخزپشآ تمس هب هداد ناکت اوه رد یتسد لا یخیب

! متسین نم نینک رکف ... نیشاب تحار -

متخادنا باال وربا
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مو؟ بش...هــــ نوا لثم تسرد -

توکس #دس_

۵۱۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هک شا هدیشک تماق و مدینش ار ردام راکبلط یادص متسشن هک زیم تشپ

دیشک یم دوخ تمس هب هریخ سلا همه نیا زا دعب ار مایپ هاگن مه زونه

مدید میوربور

ــه؟ یچ تروظنم -

متفگ لا یخیب

ــم! تشاد نــ یروظنم -

؟ مدر کــ عورش نم بش نوا هگم -

دوب سملا شش جنپ، طقف نم تسین مدای هک هدنمرش ... منودیمن -
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دش لخاد مه مایپ

!؟ دنوکرت ویچ همه یک یدیدن یچ؟حاالمه -حاال

دننک مباجم دنتشاد یعس ود ره

طقف دوبن یک دوب یک دوبن مهم مارب نوچ ! مدنوم باال نیمه یارب -االمن

ـــه! لح نینکن لو هچوک وت ونم

هب یتخس هب هک هلمجما موهفم ای دوب متوافت ویب درس نحل زا مناد یمن

تام هک دز شتآ مه ار اهنآ دنازوس ار مدوخ هک یا هزادنا وهب مدروآ نابز

دندوب ما هریخ تکاس ود ره هدش

دش یکاش رتدوز مایپ

ـم؟ یدرک تلو دمع امزا هگم ـه!؟ چب یگیم یچ -

مداد ردام هتفرگ من نامشچ هب هاگن اراب شباوج

یم تیذا وراهر و ماهرپ دمع زا نیراد نوتودره سهلا دنچ یلو -هن...

یدرک تیذا و ماهرپ !وت یمننیآ هاتوک و نراد حیلا هچ نینود یم ... نینک

یور وهب ندرک یروبص هک ندوب بوخ ردقنا انوا ور...! اهر نامام و

ال مرا...؟صا ــ یمن مدوخ یور هب منم نیدرک رکف ارچ ... ندرواین نوشدوخ

؟ مرا ینــ ارچ ً
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دیبوک زیم یور تسد هدمآ ولج یبصع ردام

؟ مدرک یچـراک یرایب مور هب ویچ -

مدز دنخزوپ

شباذع مراکبلط تزا مایپ رطاخ هب هیرمع هی یتفگ مهب هشیمه هک نیمه -

شرخآ و یدوب راکبلط شزا ممشچ یولج رمع هی هک نیمه ؟! تسین مسَب

؟! تسین مسَب یشاب هتشادن نادجو باذع تدوخ ات یتخورف شهب ونم

مداد همادا مایپ هب ور

زا هشاب هتشاد رتخد هی مردام و هیک مردپ منودن یگلا س تفه وت هکنیا -ای

تحاران لیهس دوجو زا رتشیب وت ترظن ؟...هب تسین مَسَب هگید درم هی

راب ره ای هنک ماوعد مردپ تساوخیم ملد ترظن سهلا؟هب شش نم ای یدوب

روبجم و هنیچب وممد مشب خاش یفیرش یارب مدرک یعس

مدوخ یتقو دوبن متخس ترظن ؟هب هشاب تحار مردام هک منک توکس مشاب

یلیخ ندوب یکاش نینیب یم ــه؟..... شاب هتشاد اهر منک یعس متشادن ردپ

ـــه! تحار

مداد همادا ود ره هب هاگن اب هدرک یثکم دندوب هدرک توکس

بوخ یچ همه ات مدرک تالش ردقنا االنهک مراد حیلا هچ نوترظن -هب

هک نم اهنت !هن نیتشادن یگتشذگدوخ زا هرذیا نوتتفج مدیمهف یلو هشاب

ـــن.. یدرک نوغاد مه وماهرپ و اهر یگدنز
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دیشک دایرف مایپ ناهگان

رتخد هی مدیمهف زورما سلا تشه تفه و تسیب زا دعب یمهفیمن ارچ -

! مراد

مدز داد الً باقتم

هگم چـــی؟ ...هک مراد نــ ردپ مدیمهف شیپ سِلا تشه تفه وتسیب منم -

؟ یراد ـی من رب تسد ارچ !وت مراد یمنرب تسد هلمج هی هب مدیبسچ یگیمن

ینکب یطلغ هی تینابصع طسو هکنیا ـی؟ مهفن هب یدز وتدوخ ای یمهف یمن -

نکـــن؟ میاق تزا ور یزیچ هی هناهاگآ سلا همه نیا هکنیا اب هرادن قرف

متفگ ییوررپ اب

نم ؟ مدر ـک میاق نم ؟ هدوب نم رتخد هدو؟ ـب نم ملا هگم چــه؟ نم -هب

هک نیمه نک! لح شدوخ اب وتلکشم ؟ سرپب شدوخ ...؟زا متسنودیم ال صا

! مدر کـــ یراکادف یلیخ متفگ تهب و مدروخ کتک

مداد همادا ود ره هب ور

ومروز همه ــن! یرن ماهرپ و اهر غارس هگید هدشن لح نوتلکشم ات طقف -

تیذا ور اتود نیا ردقنا نو! ــ تشیپ داین ماهرپ و نینیبن وراهر هک منزیم

! ندر کــ تاعارم و نیداد نوشرازآ یچره هسب ــن! ینکن
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ــن؟ یدیدن ور اهر هگم... -

درک رت مارآ ار مایپ هدش هکوش میاهفرح زا تفگ یم هک ردام راو نهلا یادص

! هدیمن وسردآ ری... ــــــ -خن

ااا!! ــــ ضرریما -

مدز دنخزوپ

هراد اراس طقف وسردآ ... مدیمن و مراد وشسردآ نم راگنا وگن یروج -هی

منک یمن یکمک االن مریگب شزا منوتب هگا منم ! هدب هلا حم ...هک نامام

ــن! ینکب یراک نیاوخ یمن نوتدوخ هصخشم یتقو

ـــا! جنوا هرب اراس اب داوخیم تفگ ؟ یرادن ورسای سردآ چــی...وت ینعی -

ــم تفگ مکحم دوب هتفگن مایپ وهب تسنادیم مه ردام سپ

یولج منوتن مدیسرت منک.. شنوغاد منزب مدیسرت ... شلا بند متفرن ... مرادن -

عیلا هرطاخ نیسای یارب نس نیا وت مدوخ لثم مدیسرت .. مریگب ومدوخ

تساوخیم ملد مه یلیخ .. منزب ششیتآ متسنوتیم تساوخیم ملد .. مزاسب

... هشابن اجنوا اهر ....ایاالن هنومن شارب سفن مرایب اج وشلا ح متسنوتیم

! تسا هتسب متسد یلو
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... شیاه مشچ هب مدش هریخ

زا۵ دعب هزات هک اهر لد رطاخ هب مه ... دیدرک امش هک یراک رطاخ هب مه -

مدوخ دای ونم هک نیسای رطاخ هب مه ... هنکیم یردام هرابود هراد سلا

! ماا یپـــــ لثم یکی مشب شارب نم ماوخیمن .... هزادنیم

مدوب راودیما متفر اه هلپ تمس هب هدرک هکوش مرخآ ی هلمج اب مه ار مایپ

هابتشا رگید فرط هابتشا یاج هب ود ره ات منزب یرگنلت مشاب هتسناوت

ــد نیبب ار شدوخ

ــه! شب رادیب اراس هک هرن باال ردقنا نوتادص دینوتیم و هراد هار هگا ًافطل -

توکس #دس_

۵۱۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مدیسرپ ددرم مایپ ی هدش تخس تروص هب هاگن اب مداتسیا
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هش؟ یمـــ رادیب -

متفگ رخسمت و هنعط اب دوب ما هریخ طقف

دعب ینوتیم هگا ــیر یمن باوخ حبص ات بشید لثم بشما هک ...وت مگیم -

اراس تباب زا ملا یخ یشاب نو... مبــ اج نیا یدنوم سملا هگا نوتاوعد زا

ــن! یدنورپ هک وماهرپ هرت... تحار

اب دایز ییوررپ اب هدز یوحم دنخبل درک یم مهاگن هتفرگ شتآ هاگن نامه اب

متفگ مدز هک ییاه  فرح هب هجوت

ـــی؟ نومیم -

منک هاگن اهتروص نیا هب رتشیب متساوخ یم هک دوب یسح هچ مناد یمن

رطاخ هب طقف و تسا ریگرد ناشرکف مدش قفوم تفگ یم هک ییاهتروص

! تس ینـــ یدب نآ هب میاراس حلا هک ردحیلا منک یم رارصا هداتسیا نیمه

متفر اهباال هلپ زا هتفرگ ور داد ناکت هاتوک هک ار شرس

خبــری بش ... نونمم -

**********
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رد هدش هلا چم حلا نامه رد وا اما مدش رادیب بش لوط رد راب نیدنچ

و مدرک یم رکف هتسب مشچ طقف دربن مباوخ رگید حبص ناذا زا دوب مشوغآ

رد هظحل ره ما هدیباوخ شرانک راب نیموس یارب هک بشید زا هک ار یا هنارت

مدرک یم همزمز دش یم رارکت مرس

درس مدنخبل وت یب ... مدرگیمن رب اما مدش مگ مدرک مگ ومار وت یاپ هباپ 》

حبص هشاب نم ملا بش ره تامشچ ...هک هنیا موزرآ مه رانک ام هنیگنس و

وت یب مریس مدوخ زا یتسین ردقچره هشاو نم هب ور تامشچ و مشاپ

《 میمـمری وت یب مگنتلد

دوب ندش رادیب هب ور راگنا دوب هدش عورش شیاه ندروخ ناکت دوب یقیاقد

زا هشیمه اه ندز تلغ و ندیخرچ نیمه اب ًاملسم دخرچب درک یم یعس

هدرک رت مکحم دوب هدش هقلح شرود هک ار مناتسد داتفا یم تخت یور

منک شرادیب ندز فرح اب مدرک یعس

!.. نییاپ یتفویم ...زاب مورآ .. ینک یم یچـراک -

مارآ تسناوتن هک دشکب ار شت ال ضع درک یعس هدروآرد یموهفمان یاهادص

تفگیم شیاه سفن متیر و دوب ما هنیس یور شتروص هک ردحیلا لدود و

تفگ هدش رادیب

... اضرر ـ..ــ یما -
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هلب -

؟ ینک ملو ... هشیم -

... یتفویم تخت -هن.زا

مرش اب درکن یعس و تسا نم شوغآ رد دیمهف لوا ی هعفد زا رتدوز رابنیا

نآ اب حبص ات بش هک دوبن مه ناساره و هدیسرت مود ی هعفد لثم دنک رارف

هلصاف نم زا درک یم یعس هدش رادیب اهراب یلو شنیگنس باوخ و یگتسخ

دریگب

طقف هکنیا هب مدرکیم رکف مدوخ واو هب مدوب رادیب حبص ارات بش نآ

ناساس لوق هب اراس یارب شندرک دوبان و هتشذگ نآ هکنیا هب شمهاوخیم

کمک طقف شردارب تساوخ هب مناوت یمن اما کاندرد و تخس ردقچ ره

... مورب تفگ یم اراس هک ییوربآ نآ یارب هدرک

رگید نم!حاال مرحم .. تسا نم رسمه اراس ... موش رود وا زا مناوت یمن

ن! مــــ طقف ... متسه نم وا یگدنز لوئسم

رطاخ هب وا هک یکیدزن هب رارصا و متوکس دوبن بوخ بش نآ مه وا حلا

رابره اما دادیم شرازآ شتساوخ یمن دوبن بوخ شلا وح هدز هک ییاهفرح

رت کیدزن ... متشاد شهگن رتمکحم هدز باوخ ارهب مدوخ دروخ ناکت

... مدیبسچ وا هب رتشیب ... مدش
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ییاه " تسین مدوخ تسد نآ" مامت مدیمهف یم ار اهسرت نآ مامت رگید حاال

ار اهسرت نآ دیاب ... درکیم تداع مروضح و نم هب دیاب تفگ یم هک

باوخ رد یتح نم... "اب یگدنز "... درکیم یگدنز دیاب ... درکیم شومارف

باوخ ِنم ندز ادص اب دوب هدرک یعس هک ردقنآ ! شمدوب هدییوب هدیسوب

حا بش نامه رطاخب دیاش ... دشن قفوم !اما دوش رود هدرک رادیب ار هتفرن

! تسا رتمارآ ال

! مشاپ ... ماوخ یم -

باوخب .. هدوز زونه -

نک! ملو ... متفا یمن ... هگید مرادیب -

متفگ یسنجدب اب دشک یم تلا جخ تفگ یم شبذعم یادص

ــم! تفا یم نم نک رکف سپ بخ -

مدش رت سنجدب اما دورب بقع درک یعس هدروخ ناکت

نوکت راب ره هنک یم راک کیتاموتا بشید زا ماتسد هشاب تساوح -

اه! هشیم رتمکحم تنداتفا سرت زا یروخیم

دیسرپ اما دش فقوتم

ــمی؟ یاجک -
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مدرب یم تذل متنطیش زا دوب هدید ار فارطا هدرک زاب ار شیاهمشچ سپ

قی! قدــــ یلیخ مداد باوج اقیقد

مـن! لغب مـن..وت تخت یور مـن.. قاتا -وت

ات دروآ راشف هنیسما هب هداد ناکت ار شدوخ هرابود .. مدیدنخ ولگ ..وت دیزرل

دورب بقع

ــن! کن متیذا نک... ملو -

ــم تفگ لفاغان مدرک راکش ار شیاه بل خآ کی هکاب یا هعفد نآ دای هب

ـه! نکیم درد هنیسما نکن -خآ...خآ...

رطاخ هب هک متسناد یم دروخ یمن یناکت نیرتکچوک دز شکشخ هرابکی هب

سابل رابره ار شا هدنمرش یاه هاگن تسا ساسح هنیسما درد هب مخز نآ

مراد رطاخب مدرک یم ضوع

هدرک مخا دید هک ار ما هدمآ شک یاهبل درک مهاگن نارگن هدروآ ارباال شرس

دورب درک یعس هرابود

نکـــی! یم متیذا یراد نک ملو گـــو... غورد -
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متفگ یصرح

هیبال مدوب تسارور راب ــم...ره شاب تسارور تاهاب یراذ یم هگم هخآ -ِد

! یدروآ مرس یی

هب ما یصرح یاه سفن دشکب بقع درک یعس دوب هتفرگ هکباال ار شرس

دروخ یم شتروص

دیسرپ جیگ

هچبالیــی؟ ن؟! -مــــ

یاه مشچ نیا اب دعب هشیمن بوخ اهیگداس نیا هب شاج ینزیم یروج -هی

مـــن! یگیم هدش هبملق

توکس #دس_

۵۱۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یب دوب ما هریخ مدز راج مدوخ یزور و دوب میوربور هک فعض هطقن نآ اب
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مدز صرح رایتخا

ـــو! تامشچ نوا دنبب -

تفرگ هاگن عیرس نارگن

لطــب!...  تصرف ــزا، سرهاظ یتفگ مهب هک همشوگ وت تادص نوا زونه -

منیشب مدرکن تقو زونه ! نور یبــــ یدرک مترپ تنوخ زا روطچ همدای زونه

هب ردقچ متفگن تهب زونه ! منزب فرح شرابرد یباسح وتسرد تاهاب

مدنفسوگ هی یباسح مدآ هخآ !ِد یدز وشیمود هک ما یرفک تزا شرطاخ

ینوتسربق مودک همهفب هک ندیم بآ فرظ هی شهب شلبق نربب رس ناوخب

منم رظن هراد رس ود هطبار نیا یدرکن رکف روطچ ــش....!وت نتسرفب هرارق

یور زا رزودلوب لثم تدوخ نکـــی! یزاس هنیمز هی یدرکن مهمــــه!...

! منهج هب نم ال صا مر؟.... بــــ چـــی!هک !هک یدش در نم تیصخش

یک اهنت هنوخ نوا مرا؟وت یمـــ ترس هیبالیی مشیم یبصع یتفگن

هــا؟ هسرب تداد هب تساوخیم

یم شا هدش ضبقنم ندب دوب هدیبسچ هنیسما هب شا یناشیپ هدرک توکس

رایشوه اتاب درکیم ترپ ار وا ساوح مه دوب یبوخ هار هدش ریگلفاغ تفگ

مباوج هب نم مه دتفین حلا نآ هب هرابود هداتفین بشید دای هب شندش

مدیسریم

ــوبـهد؟ مباوج -
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ـ...ــدا...! یمن مرس ...بالیی متسنودیم بخ.. -

نــه؟! مدوب مار یدایز ؟ یدز مهب ور افرح نیا کــه همدوخ ریصقت سپ -

... طقف نم ... وشلیلد متفگ .. نوتهب نم...بقالً -

هش یمــ تور منیبب وگب وگب..! وتزورید تساوخرد لیلد حاالمه سپ بخ -

هب وترخسم لیلد نومه ینوتیمن هک ...ردحیلا یگب هرابود هشیم تور ؟

؟ یرا یبـــ نوبز

ــم!؟ تساوخن یزیچ هک... نم ...؟! مود -کــ

صرح هدیبوک شرمک هب مکحم تسد اب دوب هنیسما یور زونه شا  یناشیپ

مدز

ب اضرریما هک یطرش هب منک یم تیاکش مریم متفگ ناساس هب مدوب نم -

؟! مدو بـــ نم هر؟! ـــ

راتفر یروآدای زا منک لر تنک ار مدوخ متسناوت یمن دش عمج دوخ رد یمک

مدوب راجفنا هب ور شزورید

الً صا ــم؟! تراک یچــ نم یاو؟ خبــ یزیچ نیچمه یدرک تأرج روطچ -

تهب منوخ وت هک هدش زور ـی؟!ود مهف یم ـی؟ نودیم وتدوخ ونم تبسن

اینـــه؟ یتفگ ــو؟ تافرح همه یتفگن مد؟.......مهب ـــ نومهف

داد ناکت مارآ ار شرس
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ــت؟.... ماوخیمن متفگ بــور؟ متفگ ــه؟... مومت متفگ ــم؟... تفگ یچ نم -

ید ــ یمهفن ؟... هدرک نــ قرف نم ارب یزیچ یدیمهفن ــو؟... حملا یدیمهفن

ترهق نوا اب ماهرپ مشچ ولج ؟...وت تیاکش یارب منک تیضار متساوخیم

 میرح طسو نم یگیم هزات ؟.... یدر کنـ خی یور گنس ونم

نکـــی؟ فی ـک مدب تنوشن یصوصخ میرح کی ــمت؟..... یصوصخ

هیرگ مدیمهف یم دروخ ناکت شیاه هناش هداتفا شزرل هب هرذ هرذ شندب

دیمهف یم ار نیا دیاب نم... دوب...ملا نم واملا مدش یمن مارآ اما دنکیم

دی... ـــ سرت یم رگا یتح

مه شناردارب هدمآ رانک رتدوز دیاش ؟ تشادن یداریا هک دشیم نارگن یمک

! دندش یم تحار

؟ مداد ــو تاشاداد باوج یچ ینودیم ؟ ـییا جنیا ارچ ینودیم ال صا -

نیرخآ هب مدش لسوتم ـی نودیم هــم؟ نوج هب نو ــ میتخادنا ـــی نودیم

ینودب دیاب ـــم؟ نوتیم منم یمهفب دیاب ـــی؟ تشاذگ مارب هک یهار

!..زا هرادن یراک منم یارب ندرک ـر کف مدوخ هب طقف وت لثم ! ندوب دب

رانک متشاذگ متسش مدر کــ هدافتسا متردق مدر...زا ـک هدافتسا مقح

ــم!.... نودب نم دیاب یرادرب مدق زا مدق یاوخب دعب هب نیا !زا وتردارب

طوبرم هطوبرم نم هب هک یا هزادنا هب سکچیه هب تیگدنز و ینم مرحم

ــ نیبیم ونم یور نوا ــن... نک تکمک ناوخب ... یشب رود یاوخب !.... تسین
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و ننودب ات متفگ ــه! شاجرس هغیص نیا ماوخیمن هک ماوخن نم ن!ات

اب منودیم نم منودن نم و یروخب نوکت نکـــم... یمن تاعارم هگید ینودب

و یشب یچ همه لا یخیب یتحار نیمه هب ینوتیمن هفبـــم ارا!؟ ســـ وت

ــو مفیلکت هک یزیچ رطاخ هب منوا ــــه... شاب مگب منم یشاب هتشاد عقوت

ــی! تسنود یم شاهاب

هتشذگ نتسناد هک دوب هدیمهفن ! دوب هدیمهفن دیاش ــت؟ سناد یم ًاعقاو

یلیخ ینیب شیپ لبق زا ــتهک سناد یمن ! درادن یرثا نم میمصت رد شا

رد زور نآ هک ییاهفرح و تدم نیا رد شراتفر زا هک مدوب هدرک ار اهزیچ

یم ار یدب یلیخ یاهزیچ لا متحا و مدوب هدیمهف دز هناخراک یناگیاب قاتا

هدادن ار مرس رد شندش گرزب ی هزاجا شموصعم تروص ندید هکاب مداد

.... مدوب

رکف ما هدوب شندمآ ی هدامآ ماو هدز فرح ناساس اب دنادیمن نوچ دیاش

!؟ تسیداع ریغ مشریذپ نیا و مراد زاین یرتشیب نامز یمدنک

نیگنس و خلت ردقچ ره هک متسین هناوید و قمحا ردقنآ دنک یمن رکف ارچ

؟ منادب ــر صقم ار وا فیثک یناور کی راک رطاخ هب دشاب

مداد همادا رتمارآ قیمع سفن کی اب

مشن اال نیمه هک ،وت دشیم مومت هک ارجام نیا ... متفریم ــه! شاب متفگیم -

تفر درک ملو یتحار نیمه هب هک یمدآ یگیمن ! ینک یمن باسح یچیه ونم
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؟! هروخ یم یدرد هچ هب

دیمهف یمن ارچ دوب هدرک توکس زاب ارچ دش یمن خیلا مصرح و تینابصع

مهم وا یارب یا هرذ نم تفگیم شراتفر ارچ تسا مهم نم یارب ردقچ

؟ دیوگ یم هچ شیاهمشچ سپ ! متسین

۵۱۲_ تراپ _ همادا #

تفر باال میادص

یمن هگم تس؟ ینـــ نم تسد وت هیچ همه هزاجا هگم فاصنا یب هخآ -ِد

هساو یباسح هچ یور ! مدر کنــ و منک تروز ازیچ یلیخ هب متسنوت

زج نم هگم ؟ یدر کنـــ رکف نم هب هرذ هی ارچ ــی؟ تخود و یدیرب تدوخ

نوبز ارچ ؟ تساو خـــ یم یچ وت زج ملد ؟ مدر کــ رکف یچ هب وت شمارآ

ــت؟! ماوخ یم مگب دیاب هگید یروجچ ــی؟ مهف یمن ونم

ار وا هتسشن تخیر یم کشا ادص ویب ریز هب رس مدرک شیادج مدوخ زا

دریگب ارباال شرس ات متشاذگ شا هناچ ریز تسد مدناشن مه
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توکس #دس_

۵۱۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تدو ابخــ یدرک یخلا یچ ــم؟ نزیمن فرح ابوت هگم ـوبـهد؟ نم باوج -

هزاجا وت زا دیاب نم شــهد؟ سکعرب ــم؟ نک منت منم یزودب و یربب ؟!هک

ــمر؟ یگب

مدرب باال یمک هک ییادص هداد شندب هب هک یناکت رطاخ هب شا هیرگ نایم

تفگ ییادص ومک نازرل هنی

ات مدرک یعس راب ره مدوب هدزن فرح ابوا نحل نیا واب هنوگ نیا حلا اتهب

تسرد ، مدوخ قح زا شندناسرت اب مهاوخن ات دوشن بارخ نامنیب هطبار

ــد! مهفب دیاش منک شناحتما درک مروبجم اما دنک راتفر

! منز یم فرح شدروم رد هک همرخآ و لوا هعفد نوچ نک شوگ بوخ -

تسب ار شیاهمشچ هک مدرک کاپ ار شتروص تسد اب شمدیشک ولج
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کــن! هاگن ونم -

هک یزیچ ددرگیم یزیچ لا بند تفگیم داد میاهمشچ هب هک ار شنازرل هاگن

تسیچ مدیمهفن

داوخب تیمرحم نیا هکنیا زا لبق یدوز ــه!هب صخشم ووت نم فیلکت -

ــه شکب لوط یلیخ مراذیمن مدوبن ــهت! مانسانش وت ممسا نوا هشب مومت

! یرب رد یاوخب هگید راب هی طقف ! هگید راب ،هی طسو نیا هگا !...حاال

ن یطبر تهب یگب نم ایهب ینزب طخ ونم ــی! نک باجح ــی! نک رارف

نم هب تزیچ همه هرب تدای و یریگب میمصت دوخرس یاوخب !ای هراد ــ

!.... هطوبرم

دیشک یا هفخ غیج شمتخادنا تخت یور هداد شله ناهگان

س یهـــ متشاذگ شرانک کشت یور ار متسد هدش مخ شتروص یور

متفگ یرادشک

هگا گبـــری...!هک یدج و سرتب وت یلو ... ماوخیمن ، تمنوسرتب ماوخیمن -

هگید راب هی مشب روبجم منک... تباث وت هب ومدوخ هگید راب هی مشب روبجم

مج مرانک زا هگید هک مدیم تنوشن یروج بــمد...هی تنوشن ومنتساوخ

یروج ...هی ینکن مناحتما هرن... تدای یراد رمع هکات یروج ...هی یرو خنــ

دود یدرک هدافتسا شزا و یدز فرح شیگنودرم زا هک ییاضرریما نوا هک

ــ...... گدنز سو باکــ مشب نم هک یروج هـــاو...هی هرب هش
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شوگ دوب هتفرگ شناهد یور هک یتسد اب تدم مامت لا... صتا نامه هرابود

ـــت! سشن میاه بل یور شتسد ناهگان اما دادیم

.. دیشخ ...بــ...ـب مدرک تتیذا یخـیل... ــو...خــ... گن -

دنزب فرح تسرد یمنداد هزاجا هیرگ رطاخ هب شا هنیس هسفق ندز لد لد

رکف .. یشاب هتشاد ... تقو ... متساوخ یم.. ... مدرک ...نـ... تناحت -ماـ..

... متنارگن طقف نم ــی... شن روبجم ... ینکن ریگ بــیر...هک ...هک ینک

ات مدیشک زارد هدرک شلغب هرابود یصرح درک روک ار مطقن ـیر یگلفاغ اب زاب

دهدن متسد راک متینابصع هدش مارآ شرانک

؟هک منک یم راکیچ منودن هک هچبما نم هگم ... یدرک اجیب ... یدرک طلغ -

! ینک مکمک مندز سپ اب یاوخب وت ؟!هک مشاب هتفرگ میمصت اوه ور

مدیشک ییادص رپ مدزاب مدو

یرازیمن یتقو منک خیلا ومصرح یروطچ -

نکـــم؟ تدیدهت ما یباسح و تسرد

... هتسرد ... یگب یچ ...ره منودیم ...خــ...وخ..مد مدرک تتیذا .. یلیخ -
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ن...! ـــــــ یه نم... .. نکب .. یاوخیم یراک ...ره مگیمن یچ ..یهـ.. ادخب

فک و وناز یور ما ینیگنس اما متفرگ رارق شنت یور هدیخرچ برض هب

متشاذگ شندب فرط ود هک دوب میاه تسد

یاهمشچ هب دروخ یم ناکت ناکت هدیزرل اراکشآ شیاه هناش دش هکوش

مدرک هاگن شسیخ

؟ یاو خیمـــ یراک ره یگیم هبنج یب نم هب هک یراد یراک ره هبنج هگم -وت

ار شسوه شرارف زا اهتدم هک یریوصت اب تخادنا ارباال شرس هنامولظم

متفگ دش مسجم منهذ ورد متشاد

! االناا هرایب رد ملد زا ور راب ود ره سپ -

؟ منک .. راکیچ ؟.. یرو طچــ -

ار شهاگن دوب هدرک شبذعم شتخت یور هدیباوخ تیعضو ما، یکیدزن

مدرک شریگلفاغ هک دنکن هاگن ار متروص ات دیشک نییاپ
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کــن! مسوب -

بیجع نآ رد شیاه بل هک هدیرپ گنر ِیدیفس نآ دوب هدش یندید شتروص

دش خرس ینآ هب یمدمآ مشچ هب

... تسب مشچ هدز تلا جخ هک مدیدنخ

شیب متسناد یم بوخ مه مدوخ متشادن ار شلد منک شتیذا متساوخیمن

نیلوا نامه زا یتح دیاش تسا نم یگدنز ی همه وا هک تسا هام دنچ زا

ــش! مدید هک هظحل

رد تساهلا س هک یسرت دایز مجح نیا اب مناد یم حاال هک یتقو نامه

یگتشذگدوخ زا هچ اب دشکیم دوخ اراب شا ینیگنس هدرک رابملت شدوجو

! هداد تاجن ار مناج و هتشگرب ناکم نآ هب

متفگ شا هدز مرش تیعضو هب هاگن اب

ــو! تدوخ یتشک اباب بخ -

تسشن ما هنیس هب شیاهتسد هک مدرب ششوگ کیدزن ار مرس

! متساوخ هک یروج ره متساوخ هک ور اجره منک... یم سوب نم سپ -

رد ملد زا یروج نیا دیاش ــی.. شاب نئمطم شهب هشیمن ... هیدیاش هتبلا

! اادیاش ... دایب
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ــی! شاب نئمطم -منـ...ــی...هش...

مدیدنخ یــا...؟ منک یروآدای ار هلئسم نیا مه زاب دیسرتیم

هک... هنیا ... منوا هشیم ارچ -

مدز چپ ششوگ رانک هدروآ رت نییاپ ار میادص

ــی! نک میهارمه تمسوب یم یتقو -هک...

ار متذل ششوگ الهل ریز زا هتفرگ هدیدان ار شندیزرل مدادن ندرک رکف تلهم

مدیسر شیاهبل ات یا هسوب طخ اب مدرک زاغآ

مدرک ثکم هاتوک

؟ شور مود -کـــ

۵۱۳_ تراپ _ همادا #

یم نییاپ باالو تدش هب شا هنیس دوب هتسب ار شیاهمشچ درک یمن مهاگن

درک هدزما تریح اما دیزرل یم ما هنیس یور شناتسد دش
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... نئمط -مـ..

میاه مشچ نیب شا هریخ هاگن درک زاب مشچ هک مدش ریگلفاغ یا هظحل

دش؟! ینارون شیاهمشچ هک دید میاهمشچ رد هچ دش یم اج هباج

هریخ ما هدیدن وا رد زگره ار تسه شهاگن رد هک یدامتعا سح مدرک سح

دش مارآ متاکرح هدش شا

توکس #دس_

۵۱۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

شیاه مشچ ارزا شسح متساوخ یم دنک... یم هچ منادب متساوخ یم

... تسا نئمطم ردقچ منادب ... ممهفب

زا قرب ، شهاتوک سمل ، شتکرح اما مدرب کیدزن ار مرس هرذ هرذ
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! دنارپ مرس

... مدرک یم شهاگن زاب ینامشچ اب مدز یم سفن سفن هکوش

وا تیاضر ارچ رت... نیریش دوب هدش رت فیطل ارچ تشاد قرف راب ره اب ارچ

صاخ ی هتشرف نامه میارب ــمایوا فیعض نم دوب... هارمه کوش اب میارب

! تسا

ار میاهبل مرن و هاتوک دوب هدیشک باال هدرکادج کشت زا یمک ار شرس

ـــد؟ یسوب ! دنک یهارمه و مسوبب ات درکن ربص .. دیسوب

...اما متسین نئمطم نآ هب یتح هک یندرک سمل دح ...رد هاتوک یلیخ دیاش

ـــد! یسوب

حا دیاب ارچ ... مدش یمن نیا رتزا هراچیب متشاذگ شا هناش رس هب یناشیپ

ای تسا قفاوم دنک دییات لکش نیا هب مه نآ طیارش نیا الورد

ـــها... توک ردقنا یلا صتا اب یتح ! دراد ملوبق

ما هناخ رد شرت یاه مشچ باذع دنک....حاالهک ما هناوید تسناوت اما

...حاالهک منکب یطیارش هچ اررد شتاعارم دیاب منادیم و هدرک مبذعم

؟! تسا ــه تسب متسد زونه

مدیلا ن
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یمن مارب تلد هگا ... مراد تیفرظ ردقچ هگم ... نادجو یب نک محر نم -هب

!... شا بــ هتشاد فاصنا لقادح هزوس

هچ ممهفب مدرکن تصرف یتح مرس یکیدزن رطاخ هب دروخ ناکت شرس

ـــد؟ نیبب ار ما یگناوید تشاد دصق .... دنکیم

دیسوب ار مشوگ و هنوگ نیب ییاج رابنیا

!... عیرس و هاتوک ردق نامه

!... فیطل و مارآ ردقنامه

مدیشک بقع ار مرس هک دناخرچ رس تعرس هب

؟ ماو خنــ رتشیب روطچ در... مانـــ ینکب وراکنیا نم اب دایم تلد روطچ -

و مرش زا هدش خرس یتروص اب دراد تنطیش شدنخبل مدرک سح دز دنخبل

تفگ دیدزد یم هک ینامشچ

باسح یب ... رابود منیا ... هگید دوب رابود ... رایب ملد...رد زا یتفگ تدوخ -

؟! میدش

ـــد؟! نک متیذا تساوخ یم اعقاو مدیمهف ار رون ونآ دنخبل نآ لیلد هزات

نیمضت نم وااب تینما و منک اطخ زااپ تسد تسا لا حم دیوگب مه دیاش

؟! تسا هدش
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ار مچم وزاب مراد نادجو باذع یتح و متسه شبقارم ردقچ دناد یم

! هتفرگ

ردقچ ره دنامهف مه !زاب درک هدافتسا شدوخ هب تبسن مساسحا زا مه زاب

! تسا رشیب نم زا وا روز ملد رطاخب مشاب مکحم

؟حاال مشکب ار شترسح شندیسرت باسحب یک ات مدرکیم خیلا مصرح دیاب

مهدیمن شرازآ دنادیم هک

متفگ یرفک

و نوریب هرب تادص حتلا هب یاو مو... ناخــــ اراس یتساوخ تدوخ -

منیبب نزب غیج ! یگدنز سهــت ممنامام مایپ زج هب هعفد نیا یربب وموربآ

! هنکیم تکمک یک

**********

اراس) )

صرح نآ اب شندنار بقع داتفا میاهبل ناج هب هک دوب هدشن مامت شدیدهت

تعرس هب هک دوب هابتشا مدرک شنشور مدوخ هک شیاهمشچ رد هتفهن
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دش.... هدرشف تخت هب هدش شیاهتسد ریسا مرس فرط ود میاهتسد

منک...! سامتلا هن.. هک ندز فرح ... منزب فرح مدرک تصرف اما

یم تلا جخ دوب... بوخ ملد حلا اما مدرک تنطیش راب نیلوا یارب

ندمآ دنب هب ور مسفن هک دزیم دنت ردقنآ مبلق ... مدوب هدرک لوه ... مدیشک

ار... شنتشاد تسود ار... شتبحم ... مدوب هدیسرتن ... دوبن یساره اما دوب

منک... یم سح ار شنتساوخ

...اب تساوخ یم ار اراس شا هتشذگ دوجو ...اب تساوخیم ار اراس وا

شسپ راب ره هکنیا دوجو ...اب هدوب هدیپس ینامز تسناد یم هکنیا دوجو

!... شمدوب هدنار هدرک نیهوت وا هب هدز

یسک اهنت وا...هب ...هب میوگب ار مسح تساوخ ملد هک دوب راب نیلوا یارب

هک ار شنابز ... ممارآ هک منکیم شساسحا اک ما هدید اهنت ارهن شتوافت هک

... مهد شماجنا متسناوت هتسب مشچ هک دوب یرتهب هار نیا دیاش متشادن

ــمد... یسوب ار اضرریما نم

شنداد تسد زا تساوخیم ار اراس مه زاب شیاه نتسناد مامت حاالهکاب

وا زا منتخیرگ ... دوبن سب میاه سرت ... دوبن سب ما ییاهنت ... دوبن تقامح

...؟! دوبن یگناوید نامب دنکیم سامتلا شیاهمشچ هک
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زونه دراد شدوجو رد نم زا هک یتینابصع ی همه اب تفگ یم هک ییاهمشچ

... تسا نیرتدامتعا لباق مه

یم تلا جخ ... مدوبن تسارور ابوا زونه دوب هدرک شا یصرح مفرح

... منامب تکاس دش یمن اما مدیشک

دوبک زاب ادخب ــدی... شخبب هدب... شوگ ادخ... ور ــاا...وت ضرریما -

.. یآآآ ... هشیم

تشادرب مندرگ تسوپ ارزا شیاه نادند

هگم ...ِد یجنسن ونم ربص هگید ...هک هربب تسفن مریگب تزاگ یروج -هی

؟! مراد هگن ومدوخ ردقچ منک... ربص یک ؟!ات متسین مدآ نم

دوب ما هناش و ندرگ نایم شرس

! مرایم اج حوتلا یلو ... هشیمن دوبک سرتن -

تالیف تساوخیم یمندش! عمج میاهبل ارچ منادیمن ... مدیمهفن ار شروظنم

یم روطچ سپ داد! یمن هزاجا شا  هتسب شدوخ لوق هب ناتسد اما دنک

!.. دروایب اج ار حملا تساوخ
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نابز اهو بل واب تفرگ زاگ هدز هسوب تشاد یسرتسد هک ییاج ره هب

منک شا یضار مدرک یم یعس یدوبک سرت زا هدیزرل دوخ رد درک سمل

یمندمآ هاتوک اما مورب رد دنک میاهر دوب لا حم هک ییاهتسد ریز زا دیاش

۵۱۴_ تراپ _ همادا #

تذل اراب وا هدروآرد ار میادص بترم هک دوب هدش رادیب نم رد ییاه سح

درک یم دیدهت و دنادنخ یم

یدرکن رکف ؟ یراد نــ ملقع یمهفن نوبز کـیما... نم منک یم تیلا -ح

ــم..! حلا هب یسرب منک یراک منوتیم

تشاذگ ما یناشیپ ارهب شا یناشیپ دروآ مک شدوخ رکش ار ادخ تیاهن رد

! تخوس شزاین ورپ هتسخ یادص یارب ملد

! منک تراکیچ منک... تراکیچ ... یدروآ مرس هب هچ نیبب هبــت... تنعل -

هخآ ...د منوت یمن هگید ... یمهف یمن وملا !ح مرادن وشنوج کــه! هشیمن

!... یگدنز ینوت یمن منودیم

یادص درب ورف نآ اررد شیاهنادند هتفرگ ماک ارهب میاهبل حضاو یمشخ اب

یادص و دروخ رد هب هک هبرضیا دشاب هارمه شناهد رد مدرد نهلایزا

دوب رد تشپ هک شردام
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ـــن؟! یرادیب ـــاا... ضرریما -

یم هاگن شعضو ورس هب هدیرپ نییاپ تخت زا تعرس هب درک میاهر ناهگان

درک...

مدنخن زاب ات متخادنا نییاپ ار مرس شناساره و هدرک لوه تیعضو ندید اب

ـــد نیبن ار متلا جخ زا هدش خرس تروص ووا

راو دیدهت ار شا هراشا تشگنا مدمآ نییاپ تخت زا هدرک بترم ار مسابل

داد ناکت

اج ـنحتلا کزاب ورد دیسرن هک مروز ... یدن خبــ مهب هگا حتلا هب یاو -

! دایب

هتسب مشچ شتیعضو زا هکوش ... دنام شنت یور مهاگن هدارا یب یا هظحل

... مدرک سبح ار مسفن

تفر سیورس تمس هب تعرس هب هتفگ " یتنعل " متسد زا یصرح

زا ما هدش سبح سفن تشاذگ اهنت شردام اب ارم هداد تاجن ار شدوخ
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وا راک مندمآ هاتوک نیلوا دش یمن مرواب ... مدرک دازآ ار مدید هک یا هنحص

! دنک رارف هک دناشکب اجنیا ارهب

مدز داب ار میاه هنوگ هدیشک میاهبل هب یتسد

توکس #دس_

۵۱۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مدرک زاب ردار قیمع سفن دنچ اب

ریخب حبص -سالم.

تخادنا میاپ اترس هب یهاگن هتفکش شلگ زا لگ نم ندید اب

کــو؟ اضرریما .. ریخب تحبص . مزیزع -سالم
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هب مرش اب رایتخا یب دنادب وا هکنآ یب متفر رانک هدرک زاب لماک ردار

مدرک هراشا سیورس

ــس... یورس -

ـید؟ یباوخ بوخ ــی؟ بوخ -

نونمم هلب -

تسشن شیاهوربا نیب یگنرمک مخا تخادنا معضو رسو هب یهاگن هرابود

مدیمهفن ار شلیلد هک

! اجنیا تدنوشک حلا نوا اب بشید دیشخبب -

دز دنخبل

ــش! یسانشیم هک منیا ... مدوب اهنت -

هب هنوگچ دوبن مدای تسرد یتح هک ردحیلا متفگ " یمنک یم شهاوخ "

هار درک یم کمک هک اضرریما زا دوب مدای یمهبم و گنگ ریواصت مدمآ اجنیا

مورب

هاگن تسد زا رارف یارب اضرریما جورخ اب متفر بقع سیورس رد یادص اب

هب ندرک هاگن نودب هتفگ " یدیشخبب " شردام ی هتفیش هتبلا و هریخ

سیورس دراو دز نم هب یا هنت شرادروظنم هاگن نآ اب دمع هب هک اضرریما
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دش دنلب باوج رد شردام یکاش یادص رد نتسب ضحم هب مدش

ریخب حبص -سالم.

وروت منوتیمن ممریمب نم ینعی !... یشکیمن تلا جخ ؟وت سالیم هچ -

ــم! سانشب

شــهد؟ یچ ــه؟ نکن ادخ -

ـی؟هک شاب شبظاوم هک اجنیا شیدنوشک تسین بوخ شلا ح رتخد نیا -

شساو هیتروص رسو هچ نیا !... شعضو هنیا االن دعب ـم؟ شابن اهنت نم

ـــی؟ تخاس

نا؟ مامـــ یگیم یچ -

دش یا همزمز رایتخا یب مراکفا مدنابسچ راوید ارهب مرس هدیزگ بل

دش! یچ نیبب امدرک یطلغ هی رابی ... تفر موربآ ادخ یاو -

شردپ لثم مه شردام راگنا اما دنزب ندیمهفن ارهب شدوخ دوب هدرک یعس

! دوبن رادرب تسد

ــش؟ ندرگ ای شابل زا مگب شمودک ـی؟زا مهفیمن مگ یمـــ یچ -
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؟! هراد امش هب یطبر هچ ... یگیم ارچ ال صا ــا... باب -یا

درک یثکم

ــه! شکیم تلا جخ هونشیم نک.. لو -

... نوا هن یشکب تلا جخ دیاب -وت

درب ارباالرت شیادص

! وررپ ــنو یصیرح ــی! تاباب لثم هک اقح -

داد ار شردام باوج یرفک

بشید ملا اباب باال! دایب مایپ هدنوم نیمه ؟ ینزیم داد ارچ س... یهــــ -

شـد!؟ تحار تلا یخ ... تسین

درک رتمارآ ار شردام شفرح

... هتناما رتخد نیا اضرریما -

ه! عــــــ هگید رادرب تسد نک؟ لو مگیمن گنـــو... مگیمن -

مه شردام راگنا تسیبصع هدروآ شیور هب هکنیا زا تفگ یم شیادص

درک ضوع ار فرح هک دیمهف

طقف ... هرتهب مشابن نم باال... مرایم یلو هنوحبص نیایب مگب متساوخیم -

! دروخن نییاپ ... هروخب هنوحبص نوتاهاب نک ادص متاباب هنوهب هی هب
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تشاد رخسمت اضرریما یادص

ـــم؟ شراکیچ بــمد؟ هنوحبص مایپ هب نم -

ــــاا! ضرریما -

تفگ شردام غیج هب هجوت یب

؟ هدرو خنــ -حاالچـــار

! تسین بوخ شلا ح راگنا ... منودیمن -

ــرا...؟! گنا یگیم دعب شیدنوکرت یدز -

ـــم! گیمن شهب مزاب مدرگرب مه هگید راب رازه ! دوب شقح ... وشن وررپ -

!! ناا مامـــــ -

دوب... هزات شابل یخرس یلو دیاش هیدوبک یتدوخ رخ نمض -رد

شرسپ ی هنعط باوج تساوخ یم هک شردام ترارش رپ یادص نآ زا دعب

دش تکاس اج همه ناهگان و مدینش ردار یادص دهدب ار

مدیشک یم تلا جخ اما مورب نوریب هک متسش ار متروص و تسد عیرس

نآ اررد میمصت هک دش هچ مناد یمن مه مدوخ ، موش اهنت ابوا هرابود

مدوخ اب تسا هام دنچ هک ینم متفریذپ ار شا هتساوخ هتفرگ تیعضو

هدمآ هاتوک هدرک ربص ردقچ ما!ره هدرکن هابتشا مناد یم یلو .... مریگرد

! دوب یفاک
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شماجنا ، تساوخ یم طقف هظحل نآ رد ملد ... مدوبن نامیشپ شندیسوب زا

یم هک ییاهزیچ مامت دوب...اب هدرک تجح مامتا نم درک...اب یم ممارآ

زا رتشیب متساوخ یم هچ درک یمن ینیشن  بقع ... تشاد متسود تسناد

یاـــن؟!

شلقع تردق شا هدروخ مخز تریغ باسحب هک یسک دنک... مکرد هک یسک

مه دوخ یور هب یتح ـــد!وا نیبن نم مشچ ارزا زیچ همه و دوشن مک

هک یتقو ...زا درکن رییغت شهاگن یتح کنــدر... لا وس رابکی یتح ... درواین

 هتشذگ ی هرابرد وا زا یا هدنهد رازآ تکرح نیرت  کچوک دش مامت میاه فرح

دشاب مکحم ردقنیا دناوت یم روطچ ! هدینشن ال صا راگنا ما... هدیدن ما

؟! دناسر یگناوید ضرم ارهب مناردارب شندینش یتقو

؟ اراس -

ار متنطیش مندید ضحم هب مناد یم متفرن نوریب اما مدنک اج زا شیادص

مدید وا زا هک یریوصت و داد هک یا هجیتن اب اصوصخم .... دروآ یم میور هب

! مدرکیم دیاب هچ منادیمن دشیمن رود وا هدماین شردام ورگا

و خرس دناوتب راب ره هدشن شدوخ یلد هدنمرش هک دوب هتفگ بقالمه

دیایب رد شلد تلا جخ اتزا یمدنک مدیفس
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؟ نور یبـــ ییآ یمن ارچ اارا... ســـ -

؟ تسا دب ردقنا حملا ارچ داتفا دنت رود یور مبلق شپت اما مدادن ار شباوج

تسیلوا هعفد راگنا ارچ ؟ هتخادنا حملا نیا هب اهراب هک وا مراد سرتسا ارچ

؟ مدش اهنت هکابوا

شراتفر وااب هک ما ییاهنت و سرتسا رپ یاه هظحل رد ردام یروآدای اب

هدرک زاب ردار برض هب سرت واب ساوح یب منک ششومارف دوب هدش ثعاب

متفگ یدنلب ــن" "یه

و متسه ابوا ارچ منک شومارف هک دنک ضوع ار حملا ردقنآ تسناوت اعقاو

! دراذگن میاهنت هک تفگ ناساس

۵۱۵_ تراپ _ همادا #

دیخرچ متمس هب

شــهد؟ یچ ـــه؟ یچ -

مدزیم سفن سفن

... مردام -ام...
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! دوز حبص داد ربخ ناساس هبوخ نوشلا هک!ح ونم یتشک -

درک گنت مشچ یسنجدب اب

یلو... .. مگب تهب دوب هتفرن مدای -

داتسیا میوربور هدمآ ولج یمدق

مرایب اج مه حوتلا مدب حلا تهب مکی منک تبدا بوخ رازب متفگ یلو -

! هبسچب تهب هک مگب دعب ینکب ماهاب یتساوخ یم هک یراک هساو

ردام حلا یایوج رتدوز ومه درادرب تسد مه ات مدز یمهفن ارهب مدوخ

! موش

؟ تفگ چــی بخ -

توکس #دس_

۵۱۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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رطاخب تفگ .. هتفرگ نوشبلق طقف ... ندرکن هتکس ... هگید هبوخ نوشلا -ح

ـی! نزب فرح تردام اتوتاب هریگب سامت ۹ تعاس دش مرارق ! ِبار ـ طضا

مدیشک یا هدوسآ سفن هتشاذگ هنیس یور تسد

... ترکش ایادخ یاو.. -

دش هدیشک میاه بل

ــت؟ ساجک نم فیک -

؟ راکی چــــ یاوخیم -

ماوخ یم ومیشوگ -

چــی؟ هساو یاوخیم ونوا بخ -

! مریگب سامت ناساس اب ماوخ یم -

تفگ یدج

نریگیم سامت نوشدوخ تسین -المز

متفگ سمتلم

ـم! شنارگن ... هگید هدب -
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تسشن میاهوزاب یور رگتیامح و مرن شناتسد

یشاب شمحازم هشاب لوغشم هنکمم ینزب گنز ..االن بوخ رتخد نک ربص -

! شیدید مدیاش ینزیم فرح متردام اب هریگیم سامت شدوخ راذب هگن.. و

؟ موه

مدیسرپ لا حشوخ

یربـــم؟ یم -

تسه ما هگید هار !هی یرو خنـ نوکت تاج زا هتفگ ناساس -خنـــری...

نک! زاب ورد ـــا.. ضرریما -

ور هک تفرگ شردام تسد ارزا هناحبص ینیس هتفر رد تمس هب دنخبل اب

تفگ یم نم هب

!.. یرادن ور هب گنر ! مزیزع ایروخب لصفم -

ینیس تسب ردار متفگ " یمنونمم " هتخادنا ریز هب رس شنتسناد مرش زا

تسشن شفرط کی شدوخ هتشاذگ تخت یور ار گرزب ًاتبسن

ــن! یشب -ایب
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یلو ــش منیبب دیاش تفگ مدزیم فرح ابوا دیاب دوب ردام ریگرد منهذ زونه

مورن هتفگ ناساس یتقو ؟! روطچ

هدش گنت شیارب ملد ما هدیدن ار ردام تساهلا س منک یم ساسحا بشید زا

شــهد؟ یچ -

زا ناهگان متسشن هناحبص نامیپ ورپ ینیس رگید فرط هتفگ یمارآ " یچیه "

و دیشک ولج رس هتشاذگ متروص فرط ود تسد دش مخ هنیس فرط نآ

تفرگ زاگ ار مبل مکحم

خاآ... -

! شا هجیتن منیا -

یم شهاگن جیگ دوش مک ششزوس ات مدرک سیخ هتفرگ ناهد ارهب مبل

مدرک

یزیچ هی امتح ینعی " یچیه " یگیم وت یتقو ! مراد رلآژی هملک نیا هب نم -

ات منک یم شرارکت مردقنا ... مریگیم تزاگ یگب راب ره دعب هب نیا هدش...زا

! یدب حیضوت دیاب یمهفب ندنوچیپ یاج وهب هتفیب تنوبز زا

تفرگ میوربور ار لسع و هرک همقل



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

شــهد؟ یچ وگب -حاال

ــ..... چیه -

ار مبل هدرک عمج ار مساوح شا هلمح هب هدامآ ی هدش گنت نامشچ ندید اب

دوب شهاگن رد یصاخ قرب مدیشک نادند هب

ـهنــه؟! بسچیم یلیخ یدیمهف متدوخ -

-چـــی؟

! هگید تابل نتفرگ زاگ -

دیدنخ دنلب یادص هکاب مدرک شرارکت هرابود ساوح ویب ریز هب رس

یبـــما! ات روخب ... ریگب -

مشوپب سابل دیاب مدرک زاب ار شدمک هتساخرب عیرس تفر نوریب هک رد زا

بوخ هام هس نآ رطاخب هک یرد راهچ ره ددرگیم رب شردپ ًاب اال متحا

هاگن ار ناشلخاد هدرک زاب دراذگیم اجک ار لیاسو زا مادک ره متسنادیم

ــم! فیک هن دوب میاهسابل هن اما مدرک

لبق شردپ دوب تسرد مسدح تشگرب هک مدوب هدز هیکت دمک رد هب مومغم

متخادنا نییاپ ار مرس عیرس دش لخاد رد هب یا هبرض وااب زا

... ریخب حبص -سالم.
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رس نیا حاالاب مدیشک یم تلا جخ وا زا سردآ ندادن رطاخب یفاک هزادنا هب

لگ متسناد یمن یتح ایشلا! یرسور نودب زاب ییاهوم مدید یم عضو و

! دنک عمج ار میاهوم شندمآ زا لبق ات تساجک مرس

مرحم " تفگیم دیدنخ یم هک یثیبخ هاگن نآ اب تساضرریما راک منادیم

" تسا

ناج؟ اراس یبوخ -سالم.

نونمم هلب. -

درک هراشا تخت هب هتشاد هگن میوزاب کیدزن ار شتسد

! هدر کنــ لچک ونم شتایبدا نیا اب نیا ات نیشب -

و لگ دنخبل ، اضرریما هب هاگن اب دریگن ار میوزاب ای تسد ات متفر ولج عیرس

هدش مزور و حلا هجوتم هک مدیمهف شهاگن نآ یسخت و تروص یور داشگ

! دربیم تذل راگنا و

مبلق تسشن هتشاذگ میوربور ار قاتا هشوگ یلدنص متسشن هک تخت هبل

، مدیشک یم تلا جخ هدش غاد ما یناشیپ یمدمآ نوریب هنیسما زا تشاد

! دوبن مه شلا یخ نیع نتفرگ همقل ردحلا لا یخیب اضرریما
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دریگب ار مضبن ات تفرگ ار متسد

تس؟ ینــ تدرس -

-هن.

سح ! غاد دوب... غاد دوبن مرگ تشاذگ متروص فرط کی ار شرگید تسد

مودب نوریب قاتا وزا مزیخرب دراد لا متحا مد ره مدرکیم

! ندرس یلیخ تاتسد -

ما یروطنیمه ... هشیمه -

ــی؟ نییاپ راشف -کالً

مدیمهفن ار شروظنم

هرآ -

دوب هتفرگ شتروص یولج ار یا همقل هک داد ردحیلا اضرریما ار شباوج

؟ یدرو خــ هنوحبص -

توکس #دس_

۵۱۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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تفرگ شرسپ ارزا همقل دیدرت اب

-هن..

تفگ اضرریما هک تفرگ نم تمس ارهب همقل

! هراد قرف نوا ...ملا هئوت ملا نوا -

دیسرپ هدرواین دوخ یور هب اما مدناوخ شردپ هاگن ارزا بجعت یا هظحل

؟ یراد خــرب ماهرپ -زا

درک شهاگن مخا واب نارگن دیخرچ شتمس هب اضرریما رس

؟ هدش یرو ارچ؟طـــ -هن.

دی شکـــ یهاتوک هآ

! هدیمن نفلت باوج زاب بشید -زا

درک هراشا دوب هداد شتسد هب هک یا همقل هب

! هگید هناساس اب منکیم شفشک ..االن روخب -
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تمس ارزا شا یشوگ داد شک تخت یور ار شنت هداد متسد هب یا همقل

ن باوج تفگ بجعتم هظحل دنچ زا دعب هتفرگ یا هرامش تشادرب رگید

داد! ــ

تفرگ یا هرامش هرابود دش رتشیب شردپ مخا

-سالم

.........-

چـــی؟ ردام ؟ یگمه نیبوخ ... نونمم -

.........-

هـــاا... هرظتنم ... رکشورادخ هبوخ -

.........-

؟ تسین اجنوا ماهرپ مگیم . هشاب -

.........-

نونمم ...! هبجاو -

.........-

دش ضوع شنحل ناهگان

یدرم میمهفب یدیمن باوج وتیشوگ ارچ ؟ ینوتسربق مودک درد...! و -ولا

هدیا؟ نزـــ ای

.........-
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ـــا؟ جک یچ! ینعی -

.........-

! مزادنیم هاگن هی میتفر -

.........-

هنوخما -هن

........-

هراد تراک مایپ یشوگ ! ناخ لوضف تساج نیا منوا -

نآ اب شرسپ نابز زا شمان ندینش زا هک تفرگ یردپ تمس ارهب یشوگ

درواین دوخ یور هب اما تفر او لبق تاعفد لثم ساسحا ویب درس نحل

ـ... شوگ ارچ یشیمن مدآ -سالمو...وت

........-

مزادنیم شدای ، هشاب -

........-

! مراد تراک هدب ربخ مهب یدموا -

........-

ظفاحادخ . شاب هتشاد وناساس یاوه . سرتن ینومیم هدنز -
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دیشک یتحار سفن هداد اضرریما تسد ارهب یشوگ

! هنوحبص .حاالایب هدنوماج اراس هنوخ شیشوگ دش تحار تلا یخ -

درک یم هاگن ار اضرریما طقف هریخ

ـــه؟ یچ -

دوب بیجع میارب داد اضرریما هب هک یباوج

! مدر کنــ تیذا وماهرپ دمع زا تقو چیه نم -

دز دنخبل اما درک کشخ باقشب اررد اضرریما تسد شمارآ و نیگمغ نحل

.. منودیم -

ـــی! تفگ هک ینودیمن -

هریم منامام ترظنب ! هدوب مه یبوخ کرحم راگنا دوب... المز نوچ متفگ -

اهر..؟ غارس

دز هیکت یلدنص یتشپ هب یبصع شردپ هک دیدنخ رابنیا

! مدرک یم تنومهم هدیشک کی هک دوبن اراس االن تساوخیم ملد -
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دیدنخ لا یخیب هرابود اضرریما اما دیرپ باال شفرح و نحل زا میاهوربا

!... نزب هرابود دعب هرب اه یلبق یاج رازب -

ار مهاگن چم شردپ هک دش هدیشک اضرریما تروص هب مهاگن رایتخا یب

تفگ هتفرگ

ـــه! نومب شاج هک مدزن مکحم ردقنا سرتن -

تشاد یمن رب تسد و دروخ یم صرح دیدیم یمندش عمج اضرریما هدنخ

و یدوبن هک مماهرپ رتزا سناش شوخ وت! هن مگب دیاب نم وش ینیگنس -

نـــه! هدروخ نوتتفج زا اونیب ماهرپ ! مدروخ مردام زا طقف

تفگ شاوی

! هدیدن یسک ومنزب تسد هگیم هزات -

داتسیا هتفگ یچن کالهف شردپ

؟ یراد نربــ تسد هک یدرک ادیپ مه هگید ی هنوهب -هی

تفگ زومرم هدرک گنت مشچ تفرگ شردپ تمس ارهب همقل

... شیمود زا طقف هتبلا هن؟ تسا هنافصنم ... مرادرب تسد دروخب هناحبص -

! هشاجرس یلوا



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

نامشچ ارهب شهاگن درکن رکف یا هظحل یتح ثکم نودب و عیرس تسشن

تخود دزیم قرب حاال هک اضرریما

؟ یرادی ربمــ تسد شیلوا زا یچ -اب

داد یناکت ار شتسد همقل

! منک رکف شهب مرادن تقو ...!عفال ریگب -

ناکت اضرریما یارب دییات هب مدیدیم شیاهمشچ رد هک یدیما ارابان شرس

تفرگ ار همقل هداد

ندش کیدزن و تبحص ی هناهب هب مه ار ینیس تفر یم نوریب قاتا زا یتقو

درب شدوخ اب شردام هب

رطاخ هب طقف اضرریما مدرک یمن رکف ... مدیشک یتحار سفن شنتفر زا

تسرد دنک رارصا ردقنا شردپ هب ندروخ هناحبص یارب شردام تساوخرد

راتفر شدوخ هیبش اضرریما و تسیچ شلیلد دشن هجوتم شردپ هک تسا

زیچ همه یایوگ نم یارب تفرگ یم شردپ تمس هب هک ییاه همقل اما درک

اب دهاوخن رگا یتح دوب لئاق یدایز تیمها شردام تساوخرد یارب دوب

دش رضاح داد نم هب شا هناخ رد هک یلوق لثم تسرد دیایب رانک شردپ

! دنک ربخ ار شردپ دریذپب یتح منتفرن یارب

متفگ هناعضاخ و سمتلم مدیخرچ عیرس هدش مارآ منیگنس سفن رد نتسب اب
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ــم؟ نکب ـی شهاوخ هی هشیم -

تفگ مکحم درک یم مهاگن یزومرم دنخبل اب

-نــه

متفر او

-چــار؟

! منک یمن لوبق نوچ -

ـ..... یگب دعب مگب نیرازب -چـــار؟

؟ـهمو؟ یگب ارچ هیچ منود یم یتقو -

مدیسرپ بجعتم

ـــن؟ ینودیم -

... دنلب و ادص اب دیدنخ

ـــد! یبسچ یلیخ دوب... بوخ یلیخ -

ار شرس هدرک مهاگن سنجدب مدرکیم شهاگن رظتنم مدیمهفن ار شروظنم

دروآ ولج

،هن یدنبب وتاهوم مراذیم ،هن مدیم سابل ،هن مدیم شلا تهب هن زورما -

ـه..؟ گید ، مدیم  وتیشوگ

۵۱۷_ تراپ _ همادا #
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مدرکیم ساسحا ارچ مداتسیا شیوربور هتساوخرب تخت هبل زا نانک رغرغ

رت... تحار ما هدش رتمارآ

درک؟ یم متیذا زاب اما هدید ار متلا جخ دوب هدیمهف مه وا

! نینک هاگن ونم اار؟ -چـــ

مدرک زاب فرط ود ارهب میاهتسد

! نوتردپ یولج هخآ هیعضو هچ نیا -

مدرک همزمز هدنمرش هتخادنا نییاپ ار مرس

! بخ هتشز -

دزیم فرح و دیدنخ یم داتسیا

!... هگید دوب بوخ یلیخ مگیم ونیمه -

توکس #دس_

۵۱۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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یمدمآ ولج دنخبل واب شمارآ رد هک مدق مدق دشیمن نیا زا رتدرگ میاهمشچ

درک رییغت شنحل متفر یم بقع رایتخا یب ار

یدر کـــ شوگ ـهمو؟ متفگ ردقچ ــا؟! یب رانک نم اب متفگ تهب ردقچ -

... مدرک ادیپ وشلح هار مدوخ ...االن یداد مصرح .. یدرک متیذا طقف ؟هن!

... تخادنا تهار هشیم یروطچ مدیمهف

هدش یبش نآ هیبش بیجع شا هرهچ هداتسیا میوربور دیبسچ دمک هب متشپ

فرح دیکات واب هملک هملک دزادنیب مسابل ارهب کسوس تساوخ یم هک دوب

دزیم

ادیپ هن؟ بنــدو ـــی؟ تشگ !... تاسابل لا بند یداتفا مدیمهفن یدرک رکف -

هن؟ یدر کنــ

متفگ یمارآ "هن"ی هدز تلا جخ

ــی! شاب یلکش نیمه بش ات هرارق نوچ ـی! نک ادیپ دوبن رارق نوچ -

؟ دوب هدشن خیلا شصرح زونه دنک؟ مبدا شدوخ لوق هب تساوخ یم زاب
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دنکیمن شومارف ار زیچ چیه ارچ وا

مدیسرپ دش یم هدینش روز هب هک ییادص اب

-چـــار؟!

وت یلو ! ترهوش ردپ .. هگید همرحم مه وت ..هــمو؟هب همردپ .. مایپ -

دیشک دوز دیمهف مشدوخ هک ولبات ردقنا ...! یشکیم تلا جخ شزا روجدب

نکـــرا!

مدیشک نادند ارهب بل هتسب مشچ شردپ ندیمهف مرش زا

دیدنخ

... یشاب روبجم یتقو -

دنابسچ منت ارهب شنت

.. هشیم مک شرسپ زا تتلا جخ ..مکمک ینیبب عضو نیا ..اب وترهوش ردپ -

رتمک ... ییایم رانک رتدوز .. هرذگیم تخس رتمک منم ..هب هشیم مک رتدوز

... ینک یم کالمف مرتمک ... مگب دیاب

هداتفا سفن سفن هب اورپ یب نحل ونآ هدش رامخ یادص ،نآ یکیدزن نآ زا

درک؟! یمن ار متاعارم یمک ارچ متشادن مه ار مرس ندروآ باال تٔارج مدوب

نم ؟ دنیب یمن ار مندب شزرل یلو ما هتفریذپ ار وا هدیمهف هک تسا تسرد

یمن ارچ دنت...وا یلیخ دز... یم دنت ! مدینش یم ار شبلق یادص یتح
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در! کـــ تداع یمندش هک تعرس نیا !هب مراد حیلا هچ نم دیمهف

! بقع -مـ...یمـ..یر

-هن

ـــًا... فطل -

یممد هزاجا الً صا ترظن ـشمد؟هب تیصوصخ میرح دراو -چـــار؟

ور ونم ینودیم ید...؟ ـن هار ونم یاوخب هک یشاب هتشاد یصوصخ میرح

میرح همه یارب یراد قح ـی؟..... مهفیم ؟ یدرک ساسح مه هملک نیا

ما... یصوصخ نومه وت یارب نم نم! زج هب همه یشاب هتشاد یصوصخ

زا هشیم رپ تفارطا میرح همه ... یشاب هتشاد نم نودب یمیرح یرادن قح

نومه ــی! صوصخ میرح نومه مشیم وت یارب نم ! اضرریما مـــن!زا

میرح یدیمهف !... هشاب هتشاد ربخ شزا هرادن هزاجا سک چیه هک ییاج

شبـــم؟! رتکیدزن ایالمز یدیمهف ـــت؟؟... ساجک تیصوصخ

واو نیب ندش هل ردحلا مندب دتسیاب دایز شپت زا مبلق دوب نکمم نآ ره

دروآ مندب هب یناهگان یراشف !! تفگ یم ندش رت کیدزن وزا دوب دمک

ت؟ ــــ شادن باوج -

متفگ یتخس هب دروآ یم هنیسما هک یراشف رطاخ هب هتفرگ یسفن اب
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... مدیم -هفــ

مدیعلب علو اب تدش ارهب اوه شندیشک بقع ضحم هب

ع... یهـــــ -

... مدزیم سفن سفن هک ردحیلا داد یم ژ اسام ار متشپ هدرک ملغب مارآ

تفگ تشادن مشخ و صرح لبق تدش هب هک ییادص اب

و متسنوتن منک مضه ور یدز هک یفرح متسنوتن یروج چیه زورید -زا

ومدوخ ولج منوتن ...هک نور یبــ شمزیرب یروجنیا ــن...هک یا دش شرخآ

تسد دیابن ینودب دیاب هن!!... هبوخ تارب یلو ــی... شب تیذا و مریگب

قوــت! چیه ... مرذگیمن شزا تقو چیه نوچ نم... فعض هطقن ور یرازب

ید؟ ــــ یمهف

! دوب غاد شندب و ضبقنم شت ال ضع زونه مداد ناکت عیرس ار مرس رابنیا

مرس متشاذگ شا هنیس یور ار دوب هدش تشم شا هنیس یولج هک میاهتسد

مدرب یم ولج و بقع هب یهاتوک یاه ناکت اراب

... ردقنا مدیمهفن منک... تیذا متساوخیمن ... ماوخ یم ترذعم ... دیشخبب -

... ترذعم ... ترذعم ... مداد ترازآ

هدش رت مارآ مه شندیشک سفن دش یم رت لش و لش شت ال ضع مدیمهف یم
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مدیسرپ ارچ مناد یمن دوب

ــم؟ نک راکیچ -االن...

تشاد ار تنوشخ نآ ناشیادص زونه

هلح! یشاب نو!وت مبــ اجنیمه طقف ... یچیه -

تسد راشف هک متفگ ینیه کوش دزاب متشپ هب یتسد هک مداد ناکت ار مرس

مورن بقع ات درک دایز ار شیاه

مر خـــ یتساوخیم هک دوب راب هی نومه طقف ــی؟ نک لغب ونم دیابن -وت

نکـــی؟

ود ارزا میاهتسد مدروخ هک یا هبرض زا دیدرت اب مدیزگ بل شدنت فرح زا

متشاذگ شرمک یور هدرک در شندب فرط

داد رس یدنلب هدنخی ناهگان

مدیسرت یدوب هدرک ملغب یروج ...!هی هشاب هعفد نوا لثم هگید ارمع -

! مشب ـم یقع

ن.... یهــــ -

دش... لش هدارا یب مناتسد

یم مارآ ار میاهبل مه تشپ هک ردحیلا دمآ فرح هب هدنخ واب دنت دنت

دیسوب
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تهب دیاب .... ینکیم لوه ..... یسرت یم یروج ....هی هگید هتدوخ ریصقت -

یبـــدا! اج درک...اتحتلا دراو کوش

۵۱۸_ تراپ _ همادا #

نوریب ار شسفن دنلب " شیخآ " کی اب هدز راد ادص و مکحم ار رخآ ی هسوب

یمنداد نتفر بقع هزاجا و مدوب هتفرگ مکحم داد

!... هدشن مومت مراک زونه .. اسیاو -

هک یروتسد ی هلمج ره اب ..اما مدرک یمن لوه .. مدیسرت یمن هتشذگ لثم

... مدش یم هچاپتسد دش... یم هچ منادیمن ... تخیریم یره ملد داد یم

یمنداد هزاجا وا هک تساوخ یم نتفر طقف ملد

شنوخ وت ید....هک ــ یسرت شزا هک یزور نوا ــو...زا گب ــر سای زا مارب -

ــی! تفر زاحلا
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توکس #دس_

۵۱۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مه رسای هب شتیساسح رگا هک متسناد یم یمندنک شومارف هک متسناد یم

درذگ یمن یگداس نیمه هب هلئسم نیا زا مه زاب دوبن

ـــدا...! تفا یقافتا هچ اجنوا منودب ماوخ یم -

طقف و دوبن یتبسن هک ینامز درادرب تسد ات دریگب باوج دیاب منادیم

مدادن ار شباوج ات مه مورب زاحلا سرت زا دوب کیدزن و مدوب شراتسرپ

درکن میاهر

رتشیب یلیخ ــمد یسرت یم یلیخ ... زونه اهزور نوا ـشمد... لوه ... طقف -

زاحلا دش...هک یچ مدیمهفن دوب... نارگن دوب.. ــهد یسرت .. منوا االن..

!.. متفر

دیسرپ دیدرت اب
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دز؟! داد ... طقف ینعی -

! هدش کوکشم ینعی شا  یدعب لا وس مداد ناکت ار مرس

ــ تفرن زاحلا ینومب مکیدزن مدرک تروبجم هزات مدز داد هک نم ارچ سپ -

ی؟

راتفر زا مبش نآ هابتشا تشادرب رطاخ هب ما یراک  ناهنپ نیع رد مدرک یعس

مشاب تقادص اب رسای

ــمد.. یسرتن هیقب لثم وت.. زا تقو چیه ... یراد قر ـف بخ..وت -

منک شهاگن ات درب ما هناچ ریز تسد

دز؟! داد قفـــط مشاب نئمطم یلو... .. مراد قرف نم هک ملا حشوخ -

یور یمخا یمدنک لا وس دراد رسای هب هک یکش زا میقتسمریغ مدرک سح

مدناشن تروص

وت زگره ... درکن یمارتحا یب نم هب زگره ... هیمرتحم مدآ نم رظن زا نوا -

نیسای هرابرد داوخب هگم .. دوبن هنوخ مدوب شنوخ وت نم یتقو هامود نوا

ـــ..... مراتفر و نم هکنیا نارگن دوب نیسای نارگن مبش... نوا ! هنزب فرح

درک متکاس یاهبل ندرک رهم اب هدمآ ولج شرس ناهگان
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و ینزب فرح شزا یهاوخب رتشیب منک رکف ... مدی مهفــ هسب .. هشاب .. هشاب -

! هدنوسرت ومنز هک منکب مه یهاوخ ترذعم شزا مروبجم ینک عافد

دو! جوـــ یب ـــــــ کدرم

***********

( اضرریما )

...حاال مدوب هدیمهف ار تشاد نییاپ لدم و یا همکد یشوگ هکنیا لیلد

دوب هارمه راجزنا اب هشیمه مهارمه نفلت هب شهاگن ارچ متسناد یم بوخ

تد....!! شـــ نیا هب هن اما دسرت یم هک متسناد یم

ابوا شردام اب یریوصت سامت زا لبق ناساس ات دوب رارق نیمه یارب

... رتمک شسرت و دشاب تحار شلا یخ ات دنک تبحص

دوش...اما شسرت یشومارف ثعاب ریوصت رد شردام ندید مدرک یم رکف

یساره ناساس اب تبحص ماگنه شنامشچ گنر دیشکن مه اجنآ هب راک یتح

درک.... یم رارکت ار هملک کی طقف ... مدوب هدیدن هاگن نآ رد زگره هک تشاد
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... دزیم فرح بترم ناساس مونشب ات مدوب هدرب باال دمع ارزا یشوگ یادص

یعس دوبن حضاو هک مدینش یم ناساس هب رو نآ ارزا اهر سامتلا یادص

هک تسا نآ زا شیب اراس سرت دمهفب و دیایب هاتوک ات دنک شعناق تشاد

ات دنک مارآ ار اراس درک یم یعس طقف ناساس !اما دنکیم رکف ناساس

ارا....؟! ســـ یلو دنیبب ار وا شردام

-هن...هن...هن...

باالرت شیادص هظحل هظحل ...اما شمارآ اب درک عورش یمارآ یادص اب

نیرخآ خساپ رد دایرف اراب هملک کی تیاهن رد دیزرل یم و دزیم داد ... تفر

تفگ ناساس ی هلمج

اراس... نک شوگ -

... مااو خـــــ یمن -

بقع هتخادنا تخت یور هدننک رجزنم و فیثک ءیش کی دننام ار ما یشوگ

ناساره مه دنزب فرح نم یشوگ اب متساوخ هک ینامز یتح ... تفر بقع

ششوگ یور ات درب ولج بقع اهراب دش... موز هحفص یور شهاگن دوب هدش

!! مدرکیم شهاگن توهبم طقف نم و تشاذگ

هگن رود شدوخ ارزا یشوگ درک یعس اهراب مه ناساس اب تبحص ماگنه
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وا زج هک دیایب نوریب یزیچ یشوگ زا تسا رارق راگنا دونشب ار ادص و دراد

! تس ینـــ شندید هب رداق یسک

اما منک شمارآ هدش کیدزن شندرک تبحص ن یحــــ رد مدرک یعس راب دنچ

رصقم ار نم تفگ یم هک یهاگن اراب شرس و تسد هدیشک بقع ار شدوخ

یمداد! ناکت مهد شرازآ دسرت یم و دناد یم

یادص نتفگ ــو" "لا ضحم هب هک متشاذگ مشوگ یور هتشادرب ار یشوگ

دش دنلب ناساس نارگن

یم ومدوخ دوز راد شهگن ... تسین بوخ شلا هرب...ح ییاج رازن -

... منوسر

فرح شدوخ اب هدرک هاگن ار فارطا جیگ هک مدید ار اراس سامت عطق اب

دز یم

ییاج ره هنکمم نوا .. نیمهف یمن دیا... هنووید امش یمــمر... مدوخ -

نوا منک... ربص تفگ یمــدا... تفگ اباب ــه... مهفب هنوتیم نوا ... هشاب

ــ..... نودیم

تفر بقع هدز داد دنلب اما مریگب ششوغآ اترد مدرک زاب مه ارزا مناتسد
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قعـــب... ورب -

تیعضو نامه اب اما دشیم مارآ امتح متشادیم شهگن متفر ولج انتعا یب

یم تلا جخ وا زا ــیهک مایپ روضح هب هجوت یب نم زا یرود یارب هدیسرت

..... دیود نوریب قاتا زا دیشک

اب مه نآ دننک یم تیعضو نیا ی هرابرد یرکف هچ ردام و مایپ هکنیا سرت زا

ات متفر شلا بند هب مدز اهنآ هب ناشنتخادنا هار یارب بشید هک ییاهفرح

زا تعرس هب هدیسرت و دیشک هک یغیج اب عضو هک موش شندش رود عنام

دش رتدب دیود نییاپ اه هلپ

مدز شیادص سمتلم

ــم؟! یمنک شهاوخ ناخــمو اراس ناج... اراس -

ب رفنود نآ زا یکی شیارب هظحل نیا رد نم ـــد... ینش یمن ال صا راگنا

؟؟ مدو ـــ

۵۱۹_ تراپ _ همادا #
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هک اهردحیلا لپ یاهتنا مدیود شلا بند ــرا بفسا زور و حلا نامه اب

... شمدید دیشک یدنلب غیج هرابود و دروخ مایپ ی هنیس هب مکحم

دیواک یم ار شتروص نارگن هتشاد شهگن مکحم مایپ

ــی؟ نزیم غیج ارچ شــهد؟ یچ -

هداد ناکت ار شدوخ تدش هب دشاب هتشاد یتسرد راتفر تشاذگ یمن شسرت

دنک رارف شتسد اتزا دادیم له ار مایپ

مر... بـــ رازب کـــن... ملو -

یم زور و حلا نیا رد شندید زا بیجع هک یا هنیس اب هدنامرد و نارگن

متفگ تخوس

! شاب هتشادن شیراک یپـــما.. هرب رازب -

توکس #دس_

۵۲۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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سح دوبن ندرک هجنکش زا رتمک میارب شلا ح نیا ندید منک شکمک متساوخ

... دردیم ار مبلق هدز گنچ ار ما هنیس یسک مدرکیم

مدیود یم ناشتمس هب هک اه واباالیهلپ رس تشپ نم ندید اب مایپ

ار شغیج یادص هک لبق ی هعفد رطاخب دیاش هک درک یرگید تشادرب

دیاش یتح و تشادن نم تیصخش زا مه یتسرد تخانش ًانئمطم و هدینش

! دوب نــ بیجع دیدیم شدوخ لثم ار نم

دز داد یدنلب یادص اب هدرب بقع دوخ اراب اراس عیرس

ـــا؟! ضرریما ــی نک یم یراد راکیچ -

درکن یتفلا خم مه وا هک دیشک شرس تشپ ار اراس مدیسر هک مایپ هب

؟ یدر کــ شتیذا ؟زاب یراد شراکیچ ـــم... نیبب اسیاو -

ما هدیمهف تسرد ینعی تفگ نآ"زاب"هک
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ـــی؟ گیم یراد یچ هن... هک همولعم -

؟! هنکیم رارف تزا ارچ ــهد؟ یسرت ارچ سپ -

هجوت یب درک مامت هک ار شا هلمج دوب اراس هب مساوح طقف هریخ کالهفو

مورب بقع دزات ما هنیس هب یتسد حملا هب

منیبب ربب وراراس ؟!ایب هرا ــ سخر یر؟ کفـــ یب ردقنا ارچ قعـــب... ورب -

ــه؟! شچ نیا

یدورو رد زاب ینامشچ هکاب ردام دش هدیشک شهاگن ریسم تمس هب مهاگن

دیود اراس تمس هب هدز میادص هکوش دوب هداتسیا هناخزپشآ

؟ یدر کــ شراک یچـ حلاــهی؟ هچ نیا مریمب ـــاا...! ضرریما -

تفر باال میادص رابنیا

... نامام دایب نک شلو ! شمدنوسرت هن متشاد شیراک ـن...هن یگیم یچ -

...رد میدزیم فرح اهنت دیاب منک ادج ردام ارزا هدیسرت یاراس ات متفر ولج

اجنیا هب راک هک دوب هدرکن رارف شاک منک...یا شمارآ متسناوت یم نامتولخ

! مشاب هدنامرد ردقنا هدیشک

مدرک زارد تسد
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ــم! یرب ناج...ایب اراس -ایب

درک ســد ار مهار مایپ دیشک بقع ار دوخ هدنادرگرب ور هک اراس

رارف ارچ ؟ هشلا ح نیا ارچ هدیسرتن تزا هگا ــــا! سیاو مگیمن هگم -

ـــهن؟ کیم

؟ نینود یم یچ امش ال صا اباب... -یا

ناهنپ مایپ رس تشپ و ردام شوغآ الًرد ماک حاال هک اراس هب ور رت مارآ

متفگ دوب هدش

مینک یم شتسرد ! اراس مینزب فرح شا هرابرد باال...ایب میرب -ایب

چیه مناوت یمن هک یموکحم نم و دوش یزیروربآ نیا زا رتشیب متساوخیمن

! مشاب مهدب یحیضوت

ناساره تروص زا مهاگن دیشک هناخزپشآ تمس وهب تفرگ ار مچم هک مایپ

دش هدنک اراس ی هدیرپ گنر و

رببباال ور اراس ؟ یدرک یطلغ هچ ـــمزاب نیبب نزب فرح نم اب لوا -

ــه! نیبن ونیا ربب .. هراسخر

دوب نارگن مه ردام یادص

؟ اادا یبـــ یرازن ... هشاب -
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شا والهمز دوب هتفرگ مکحم دشن اما مشکب نوریب ار متسد مدرک یعس

مدرب ادصباال دوب یتسیاشان تکرح

! منک یم شلح مدوخ .. منیبب نک لو .. هنیبن یچ ینعی -

ــردز شت هداد ملُه لخاد هب

و یدروایمن رد وشادص راب ره هک ینک لح یتسنوت یم هگا ن...وت ــــ یشب -

! یداد یمن شیرارف

ــدی! سرتن نم در!زا کنـــ رارف نم زا مگب راب دنچ -

؟ مدر کــ یم شلا بند مدوب نم -

ردام شوغآ رد هک دش اراس ارپ مساوح مدیشک متروص یور یتسد کالهف

تفر یم اهباال هلپ زا نازرل

؟ ماو -ابتـــ

شیپ هک یعضو زا وکالهف یبصع مداد ینابصع یوا ارهب مهاگن شداد اب

متفگ یدب نحل اب دوب هدمآ

ـــی؟ گیم یچ -
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درک مترپ بقع هب شندوب هرظتنمریغ هک دیبوک ما هنیس هب مکحم

بــنز! فرح تسرد نم -اب

اب نم ندز فرح عون لکشم االن دید یمن ار منازرل یاراس مدش رت یبصع

رد دیابن هک دیمهف یم دیاب ؟!وا مدوبن مدوب نیمه هشیمه هک نم ؟! دوب وا

منکیم یعس یلیخ و تسا نآ ماجنا ردحلا هک یراک دنک تلا خد نم یگدنز

! مهدن نامدوخ تسد راک هتفرن رد هروک اتزا

؟! دراد وا هب یطبر هچ نم یگدنز ال صا

متفگ نم رظن زا شهاگیاج ندیمهف یارب رخسمت اب

؟ درو خربــ نارماک مایپ رتکد هب هک متفگ یچ -

دوب شدوخ اب مندز فرح نحل زا مدیمهفن هک درک هاگن میاهمشچ هب فساتم

شتراسج دمآ، رت نییاپ شیادص ما هتشاد اراس اب درک یم رکف هک یراتفر ای

؟! تشادن نم ارزا دروخرب نیا راظتنا ینعی دش، رتمک

؟ رتخد نیا اب یدرک راک یچـــ -

... شمنیبن ات مدرک  یناشیپ هاگ هیکت ار متسد متسشن یلدنص یور لصأتسم

مه ریگرد متساوخ یمن اما مهد حیضوت وا ارهب یزیچ تساوخ یمن ملد

وا لثم نم دمهفب ومه درادرب تسد مه ات دوب هار نیرتهب تقادص موشب
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مت! ـــ سین

وهی یمدز... فرح ناساس اب ینفلت ... تشادن نم هب یطبر ال صا ـی... چیه -

! درک ــی طاق

دز دنخزوپ

اب منوا درک یطاق هک یچ ینعی ... مدرم رتخد ندرگ زادنن وتدوخ یگنووید -

یمــهر؟! رد وت زا ارچ هدرک یطاق مریگ ؟ سا متــ هی

هناوید شندرک هاگن وزاباال تیکلا م نآ هک ابوا ندز فرح زا یص خال یارب

هدیشک نوریب مبیج ارزا ما یشوگ دشاب دیابن ال صا هک ردحیلا درکیم ما

متخادنا زیم یور

! هسامت نیرخآ .. سرپب شردارب هب نزب گنز ...۸۵۸۵ -ایب

درک دس ار مهار هرابود اما مورب ات متساخرب اج زا

ـــه! سرت یم هرابود هک تتنیبب ینابصع حلا نیا ــن...اب یشب ـــا؟! جک -

دز داد هک متفگ یچن

ورانک مراذب مدید رابی بقالمه هک یزیچ یباسح هچ ــه!ور گید نیشب -

؟ منک رواب ویگیم هک یزیچ
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توکس #دس_

۵۲۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

اتزا دراد مهگن دهاوخ یم و درادن رواب تفگ یم هک شفرح ینعم زا کالهف

دس مدرک یم یط ار هناخزپشآ ضرع و لوط دوش نئمطم ناساس اب سامت

داد یمن باوج وا اما تفرگ یم ار ناساس ی هرامش مه تشپ هدش مهار

ارچ منزب فرح ابوا متساوخ یم طقف دوب هدرک قرع و هتفرگ رگ منت مامت

رطاخ هب طقف ؟ تخیرگ مه نم زا هک تشاد تشحو ردقنا سامت نآ زا

دز! فرح نآ زا ناساس هک ییاه ملیف نآ رطاخب ؟! ــقا فتا نامه

ار شسرت روطچ منک... شدوبان شنهذ رد روطچ منک... شکمک دیاب روطچ

دیما ان دیابن هدمآ نم تمس هب ندرک یگدنز یداع یارب ببــمر... نیب زا

ـــد!! یابن مهاوخ یم مه نم حاالهک دوش
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هگید مشردارب هک یدرک راکیچ ـی؟... نک یم میبصع یراد ــن... یشب ریگب -

ــهد!؟ یمن وتباوج

دش ترپ وا یاهزور نیا ندوب هب مساوح تخیر مه ارهب مراکفا شلا وس

دوبن لا مرن هک دید مه اب یتیعضو اررد اراس و نم ! دوب هدش رارکت هرابود

! دنک یرا ــ شفاپ شتشادرب رد ردقنا هدش ثعاب و

متفگ مکحت اب

نـــه هشابن معضو نیا اتاالن هرادن یطبر یسک هب همرسمه متفگ یم دیاب -

؟!

ولج هتفرگ یدورو ی هراوید زا هیکت دش ضبقنم شکف هک تفرگ ار مروظنم

تفرگ متمس ارهب یشوگ دمآ

ردقنا یتشادن قح مه دوب هگا ًامود هتدزمان طقف و تسین ترسمه -واالً

... ًاموس هرب ورد هسرتب تزا هک ینک راتفر نشخ

داد ناکت ار یشوگ

! شدو خـــ هب هسرب هچ هریم رد شردارب -

بترم و مساسح دیوگ یم هک یتفر ورد سرت نیا یور هک دوب هدیمهف

هدز دنخبل شتروص هب یدرمان تیاهن رد هتفرگ ار یشوگ درک یم شرارکت
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ــم تفگ یدرسنوخ اب شراتفر ناربج یارب

ــهن! کیمن رارف مزا مرهاوخ یلو -

لثم تسرد هدش تخس و تفس هرابود اما مدید ار شنتفر او یا هظحل

هک یدرس وســدر! یدج ردق نامه شمدید زاساهلا دعب هک یلوا یاهزور

شراکبلط هکنیا یارب دوب متردق عضوم زا نم ندیشک نییاپ یارب مدرک سح

! میایب رانک هدمآ هاتوک هکنیا یارب مشابن

مریگب یداریا شهب منوت یمن یلو ـت! تیبرت وت هدرک یراک مک یلیخ -

مدوخ منک یم شناربج مواــمد... االن بخ ...اما مدوبن مدوخ یتقو

ـم! نک یم تتسرد

ف مریذپن و مشاب هچ ره رگا هک ینم ... روآدرد ، لکش نیرتدب هب دنازوس

! شن ــ تفر قمـرص هن متسه وا دنزر ــ

هدز شیپ ساهلا هک یفرح هزادنا هب دیاش یتح توافت ویب درس نحل نآ اب

مندروخ دید...اج ار مندرک بجعت و ندش کشخ هک مدیمهف مدنازوس دوب

یراب دنچ وره تسین ما یگدنز رد ییاج شیارب تسناد یم دیاب اما دید ار

وضع هس رطاخ هب طقف و دنک یمن رییغت یزیچ نم یارب میوش وربور هک

یتح منک مک ار نامیگدنز یاهزور نیا بوشآ ماات هدمآ رانک ما هداوناخ رگید
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مو! شـــ هل مدوخ شیپ ساهلا دننام رگا

متفگ یدرسنوخ اب

ید!!ای بــ شماجنا ینوتب هک نزب فرح یزیچ زا یلو ید... مواــ شوخ -

ــی! نزیم وشفرح هک هشاب هتشاد تهب یطبر هی لقادح ینوتیمن هگا

مداد همادا رخسمت اب

ینوتیمن هک...؟!وت ینودیم تسا ناریو تسب یاپ زا هناخ نم دروم -رد

ـــم! تسین وت ملا یتقو ینک ـم تسرد

یراشف دش تشم شندب رانک شناتسد و ردک شنامشچ هدش خرس شتروص

یتح مدرک سح هظحل دنچ داد یمن ندز فرح هزاجا دروآ یم شکف هب هک

متمس هب یتخس وهب ینیگنس ارهب مدق مین دنک هتکس مشخ زا تسا نکمم

... مدوب یرگید یلیس رظتنم حتلا نیرتهب رد تشادرب

نیا واب میوگب رگید رابکی رگا تفگ متسین شرسپ متفگ هک یراب نیرخآ

؟ مدو بــ هدیدن لبق زا رگم ...اما دهد یم مناشن ار ندز شمنازوسب فرح

دشابن هتفشآ ماهرپ هدش بوخ وا حلا هکنیا یارب مه نآ

ردام غیج یادص هک دوب هدادن ناشن یلمعلا سکع زونه داتسیا هک میوربور
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یمدز... ادص ار ممان دایرف اب دنک اج ارزا نامیودره

اجنآ زگره راگنا هک متفر هلپاهارباال هدش در شرانک زا یتعرس نانچ اب

درک یم یعس هتسشن تخت یور هک ییاراس رس باالی دعب هیناث دنچ مدوبن

سخ سخ شا هنیس هدش دوبک شتروص مداتسیا دشکب سفن یتخس هب

درکیم

دوب...هیـــو... شردام نارگن دزیم فرح تشاد دش... شچ منود یمن -

تسشن شرانک عیرس مایپ

ــه؟ شچ ـی نودیم ... دایمن باال شسفن -

متشادرب مدوب هدرک ناهنپ لیاسو ریز هک ار شفیک هتفر دمک تمس هب عیرس

مداد مایپ تسد هب هدروآ نوریب نآ ارزا یرپسا

ید..! ژبــ اسام دیاب مه شا هنیس یلو.. .. هنیا -

رد راب ود ار بقالوا مدوب هدیسرت و هدرک لوه ششیپ هقیقد دنچ دب زاحلا

مرو خبــ ناکت متسناوت یمن هظحل نیا رد اما ما هدید حتلا نیا

نم هب بجعتم یهاگن تشگرب هرابود اما دیخرچ اراس تمس هب مایپ
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متفگ لصاتسم تخادنا

... شا بــ دوز -

هدناشن دوخ یاج ار دوب هدز مکشخ ارچ منادیمن هک نم روز هب داتسیا

داد متسد ارهب یرپسا

!... تفر شسفن بنجب نم... هن یدب شماجنا دیاب -وت

۵۲۱_ تراپ _ همادا #

مشاب روبجم یزور هکنیا زا مدید حلا نیا اررد وا راب نیلوا یارب هک یزور

دش گنت شسفن هک ما هناخ رد اما مدوب نارگن مهد ماجنا شیارب ار راک نیا

تفگ یم هک ییاهزیچ ماو هظحل نآ حلا راگنا مداد شماجنا یتحار هب

اما متشادن یسح نیرتکچوک هک دوب هدرک فوطعم دوخ ارهب مساوح مامت

! منک سمل ای هدرک هاگن حلا نیا اررد وا مناوت یمن یتح حاال

مدنک اج زا مایپ داد یادص

ـــه! گید شاب دوز -
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

توکس #دس_

۵۲۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

کمک دمآ هکباال شسفن مدز یرپسا شیارب هتفرگ ار شا هناچ یتخس هب

هتشاذگ شا هنیس یور مه هب هدش تفچ ار میاه  تسد دشکب زارد مدرک

و مظنم دیشک یم هک یعطقنم و هاتوک یاهسفن مدرک نداد ژ اسام هب عورش

تشاذگ میاهتسد یور مندرک فقوتم یارب ار شتسد دش مارآ

شمدناخرچ ولهپ هب

؟ یبوخ -خــ..

مهاگن هدیسرت و ناریح هک ردام رانک زا تعرس هب داد ناکت هک ار شرس

مدش در دزیم دنخبل طقف هک مایپ و درکیم

زا منادیمن متفرگ بآ ریش ریز ار مرس هدیشک سنلا سیورس لخاد ار مدوخ

... دادیم ناج ممشچ ولج اراس مدنامیم رگا راگنا مدرک رارف یزیچ هچ
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یزیچ هچ مشاب هداد ماجنا یتخس نیا ارهب راک نیا هک دش یمن مرواب

بنــدو؟! نیا حملا لبق ی هعفد ارچ دوب هدرک منارگن ردقنا

دوب منامشچ یولج مدوب هتشاذگ شا هنیس یور هک میاه تسد شزرل زونه

هب مندروخ ناکت هکاب میاهوم ناکت مدوب شماجنا ردحلا زونه راگنا

مدرک یم سح ار دروخ یم ما یناشیپ

ــــاا؟ ضرریما -

ار مرس هتسب ار بآ ریش دش بجوم دمآ رد تشپ زا هک مایپ نارگن یادص

؟ هدش دب شلا ح هرابود دیاش مروایب بقع

مدرک زاب ردار عیرس

شــهد؟ یچ -

دیکچ یم مسابل یور و دوب بآ سیخ هک میور رسو یور شبجعتم هاگن

مدیشک متروص یور ار مترشیت نیتسآ هجوت یب دنام

ــه؟ بوخ شلا -ح

دز دنخبل

! ییوت تسین بوخ شلا ح هکنوا .. نوریب هرآ.ایب -
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دش عنام هک دریگب بآ ریش ریز ار مرس هرابود هتسب ردار متساوخ

! مراد تراک نوریب -ایب

مداتسیا اج نامه

؟ وگب -

تفگ یرفک

ـو؟ شینعم یمهفیمن " نور یبــ ــا "یب تسا هملک -ود

لبق هقیقد دنچ هک یراتفر هب ندادن شک یارب شا یبصع نحل هب انتعا یب

متشادن ار شنداد همادا ناج وحاال میتشاد مه اب اراس حلا ندش دب زا

متفگ

... مایم ورب -

! هگید ...ایب هَاَاَا -

حملا تفر اهر قاتا تمس وهب دیشک نوریب سیورس زا هتفرگ ار متسد

دوب... هتفرگ شا یزاب ووا دوبن بوخ

ای دهد ناشن تساوخ یم ار یزیچ هچ درکیم رارکت ار تکرح نیا ردقنا ارچ
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دوب یا هجیتن وتالشیب ملوا زور رارف رطاخ !هب دنک ناربج میوگب رتهب

؟! درک هک

متفگ یرفک هدیشک نوریب ار متسد تسب دشوردار هک قاتا دراو

یپـــما؟ یاوخیم یچ -

! منزب فرح تاهاب ماوخ یم -

مدیشک بقع هدرک شرارکت هرابود اما مورب ات مدز شرانک

! تسین بوخ -االنحملا

ــه؟ یچ شلکشم دش؟ یروطنیا ارچ ... حهتلا هرابرد ًاقافتا -

متفگ عیرس دنک میاهر هکنیا یارب

یگنت ... هیبصع ... هریگیم شسفن دایز بارطضا و سرتسا دایز، راشف -زا

! هرادن مسآ ای سفن

ــش؟ یدوب هدید یروطنیا -وتاتحاال

مداد ناکت ار مرس

.. مدوب هدید -

ــه؟ تسرد هگید ینک راکیچ یتسنود یم نیمه یارب -

متفگ شت وساال زا کالهف
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رو؟ طچـــ -هرآ.

تفگ کوکشم

یتساوخیم ارچ ؟ یدش هتفشآ ردقنا ارچ ید؟ ـــ یسرت ردقنا ارچ سپ -

ــی؟ تشاد وشراظتنا یتقو نم هب شیراپسب

ـی؟ نک راکیچ یتسنود یم نم زا رتهب ًاملسم ــی! کشزپ هی وت نوچ -

ــی؟ تفگیم دیاب ووت هیچ شلکشم متسنود یمن یتقو -هن

مدیسرپ ـدی مهف یمن وحملا دوب هتخادنا هار هک یلا وس تسیب زا کالهف

یمن ــو تروظنم ؟ یاوخم یچ وگب سار و کر .. یدن ششک ردقنا هشیم -

هفــمم؟

دش هریخ میاهمشچ هب هدرک مک ار هلصاف یتقو .. یدج یلیخ ، دوب یدج

و یدوب هدید بقالً یتقو منوا ! یدوب هدیسرت دح زا شیب منک یم رکف -

! یتشاد ور شا  هبرجت

ورف مسیخ یاهوم لخاد ار متسد مدمآ دورف اهر تخت یور هدش یهت مندب

هرابرد تساوخ یم ملد دیکچ ندرگ و سابل یور درس بآ هرابود هک مدرب

... منزب فرح شا

ــم؟! تسناد یم ار شلیلد ! مدوب هدیسرت دح زا شیب دوب ابوا قح
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مدیشک سقیمع سفن تسشن مرانک فرح یب

و ناساس یلو زور... ماــ لثم دوب دب یلیخ شلا ح شراب یدــمد...هی رابود -

نوا ! مدرک یم یراک دیابن نم ندرک شکمک انوا ... ندوب شو معــ رتخد اهر

... متفویب سپ دوب کیدزن هک قناــرد ــمد... یسرت یلیخ مه هعفد

-چـــار؟!

رمک دوب هتفرگ ار مندیشک سفن تحار تردق شدرد دیشک یم ریت ما هنیس

یب مدیشک ما هنیس تخس درد دوجو اب یرگید قیمع سفن هدرک فاص

ردقچ دنادب متساوخ یمن هکنیا و مندب یتسس زا شروضح هب هجوت

متخادنا تخت یور ار مدوخ تشپ زا ما هدنامرد

... مدیسرت یلیخ ... مدب شتسد زا مدیسرت ... همهم مارب ... نوچ مدیسرت -

مبلق ... هنیگنس مارب منک... شمضه منوتیمن ... شمنیبب حلا نیا وت منوتیمن

یپـــما...! هشیم هدنک شاج زا هراد

مدرکن رکف مدوخ اب شتبسن هب هظحل نیا چــاررد منادیمن مدوب هتسب مشچ

مزیرب نوریب ار تاملک نیا متساوخ یم طقف

تفگ راد روظنم و مکحم ییادص اب

نوا ید! بــ شماجنا تدوخ مدرک تروبجم هک مدرک یتسرد راک سپ -

سرت نودب ینوتب دیاب ـی؟ شاب شرانک وت طقف دعب هعفد دیاش هترسمه
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! یدب شماجنا

وت هک دوبن رابنیا ید بـــ هب هتبلا مداد شماجنا رابی بقال نوچ ــم... نوتیم -

ندروخ نوکت یان ... شرطاخ هب دایمن باال هگید مسفن ...! یدرکن لوبق

! طلـتف هب مرادن

۵۲۲_ تراپ _ همادا #

تسشن میوناز یور شتسد درک ییادص هدنخیمک

هش! یمــ تحار تارب -مکمک

مداتسیا دعب هتسشن یتخس یمشـــد؟!هب ــی؟ سفن یب مه حارــت؟نآ

ــه؟ شب تحار هشیم هگم ــی؟ گیم یچ -

دنخبل ومه دوش یم هدید شیاه مشچ زا ینارگن مه هک ردحیلا داتسیا

تفگ دز یم

ــه! شیم هرآ -

متفگ کالهف
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ــه؟ شیم متحار یسفن یب هگم شـد؟ هفخ یتقو ؟ یرو طچـ -

؟! دیزرل یم شیادص .... کیدزن یلیخ دمآ... ولج

یبــــا...! -

توکس #دس_

۵۲۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یظیلغ مخا اب هدرک غاد و جیگ درکیم مهاگن هدرک زاب مه ارزا شناتسد

مدرک شهاگن طقف

شندروآ راشف واب تسشن مرمک یور شناتسد هدمآ رتولج ما یجیگ نایم

مدیبسچ وا هب

شا هناشرس هب هدنام زاب یاهمشچ دز...اب مکشخ ، دمآ دنب یا هظحل مسفن
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! مدوب هدنام هریخ

تفگ مشوگ رانک دز مرمک یور راب دنچ ار شتسد

هگید هشب مک شسرتسا و بارطضا یتقو سپ ... هرادن سفن یگنت یگیم -

ومدآ تامشچ نوا سرت ... شدوخ مه یشیم تحار وت مه ... هتفیمن قافتا

ــن! کن رکف شهب ... هنکیم هنووید

همادا مدز یمن کلپ یتح دوب هدرک لفق مندب یعقاو یانعم هب دوب هدربمتام

داد

ورب دوز ... مشاب تنارگن و تمنیبب حلا نیا اتهب یدب مرازآ مدیم حیجرت -

یش هنووید ... هشیم بوخ یروطنیا طقف حتلا نک شمومت یراگتساوخ

ــه! چب

دش رتشیب شیاه تسد راشف هرذ هرذ اما دوب هداس شوغآ کی طقف ادتبا

یتح مدرک یم سح شتخس ندیشک سفن رطاخ ارهب شا هنیس تکرح

.. دزرل یم مه شندب شیادص زج هب مدرک ساسحا

منزب یمهفن ارهب مدوخ هک دوب نیا نتفر هار اهنت

یپــما؟ -

درک همزمز دش رتشیب مرمک یور شتسد راشف هک تفرن بقع اهنت هن
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ــه؟ یچ -

ـه؟ بوخ -حتلا

دز مرمک هب یتسد درک میاهر هدیدنخ رابنیا

... رورغم ـی مدوخ رسپ ننک تنوج هب نوج -

دنک ناهنپ ار شا هتفرگ من نامشچ تسناوتن اما تفر نوریب قاتا وزا تفگ

!؟نآ مدرکیم رواب دیاب ؟ دوب هدش منارگن ردقنا ارچ ممهفب متسناوتن نم و

منکیم سح ار شیامرگ تفر هکنیا اب ارچ ؟ تشادن تقادص یوب شوغآ

میاهشوگ هک تسوا بلق یادص نیا ما... هنیس الت ضع ریز شبلق دنت شپت

؟! مدوخ بلق یادص ای دونش یم

***********

اراس) )

اب سامت ردحلا هتسشن مرانک ناساس مدوب هدیشک زارد ولهپ هب تخت یور

دوب ردام

ــم...؟ نیشب -

طقف هک نزب فرح یرفزدنه اب نییاپ مرازیم ویشوگ داو... ـــ خیمن -هن.

ــه؟ بوخ یونشب وشادص
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مداد ناکت رس هاتوک

؟ یبوخ ناج. نامام -سالم

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

مدیم ویشوگ ...االن هبوخ یلو هدرک لوه مکی مامــنا. تسین یچیه -

ظفاحادخ نم وگب.زا یاوخیم یچره تدوخ

تخت رانک نییاپ شدوخ تشاذگ مشوگ لخاد ار کچوک و مرن یرفزدنه

تفگ مارآ دز هیکت تخت هب تشپ هتسشن

... نزب فرح -

مامــنا؟ -ولا...

ناج... اراس -

هتسب مشچ هک مدید یم ار ناساس خر مین مدرک سالم نازرل هتسکش مضغب

دیشک ناهد لخاد ار شبل

؟ مدرگب ترود یبوخ ملگ. -سالم

هد؟ شـــ یچ -هن.

چیهـــی! -
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شــد؟! دب حتلا ارچ ارچ... ـ..نا؟ مام وگب مهب -

ینکن لد هب نوخ ! ینکن هیرگ یدیم لوق ؟ یشاب مورآ یدیم لوق -

ره هگا بــمگ؟! یاوخیم یچره هگا شفرح هب یدیم شوگ ... ومناساس

ــم؟! گب ینود یمن یچ

یلو ... هدیسرت هن دوب هتفرگ هن شیادص مدرک یم رکف هک یزیچ ربخالف

مدیزرل یم هتخیر کشا ادص یب نم

! مدیم لوق ... لوق -

هک یزیچ ! اراس ووت نم طقف ! هنومیم ووت نم نیب مگیم هک یزیچ سپ -

ــ یابن مداد لوق تاباب هب نم ... تاباب و نم زج هب هنودیمن ــس کچیه مگیم

ــی! گب یسک دهب

ـ..ــمگ.. یمن ... هشاب -

دز دنخبل مدرک سح

شهب یتقو لیخـــی... .. متشاد تسود یلیخ وتاباب نم... اراس... ینودیم -

رورغم مدآ هخآ ! هریم نومنوخ ...ایزا هرازیمن لحم مهب مدرک رکف ... متفگ

۱۵ طقف ....! تسا هچب هگیم شدوخ االاب متحا متفگ دوب... یمکحم یلیخ و

... تفر مه شدعب دادن ومباوج یتح .... تفگن یچیه تاباب دوب...اما سملا

هدرپس راک شهب یلیخ تفگیم نوجاقآ ... دموین هنوخ هتفه ود زا رتشیب

... دموا یتقو ... تشذگ رمع کی نم یارب تدم نوا ! هغولش شرس
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مدینش یم ار شمارآ یاهسفن یادص طقف درک توکس

نا؟ مامـــ -

هب مدرک یم رکف هک مدوخ دش! هکوش نوجاقآ ــم... یراگتساوخ دموا -

... شماوخیم ... تفگ نوجاقآ وهب دموا ...! رتشیب هتفر نم رطاخ

دوب... هدش ضوع دیعس یاهراتفر هزات ازور نوا منک... یم شتخبشوخ

... نوجاقآ یتح ـه شچ تسنود یمن یسک

هتفه رخآ تفگ و دموا وهی منک رکف دیاب دوب هتفگ تاباب هب هک نوجاقآ یلو

تاباب نز ... هریگب رس یسورع رتدوز هچ ره هک درک یراک نک...ره شدقع

دوب... یروج ...هی هدرک لوبق روز هب مدرک یم رکف تدم ...اتهی مدش هک

ضوع مکمک ....اما شسورع هزات غارس دموا یمن دایز دوب رکف وت هشیمه

سلا ود نوا .... دزیم رغ مدرک یمن شاگن هگا هک ردقنا هرذ... هرذ دش...

شــد... میگدنز همه تاباب دوب... مرمع یاه سلا نیرتهب

۵۲۳_ تراپ _ همادا #

ینیگمغ یادص اب دیشک یهآ ثکم دشاب هدیشک مه نم یاهبل دیدنخ مارآ

تفگ دیزرل ناهگان هک

دوب... ناساس شمسا ... مداد تسد زا شیگهام شش وت وملوا هچبی -
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هشیمه ازور نوا منک... یگدنز هرابود هک درک یراک ره تاباب ... مدش هنووید

یمن رانک ... مچب تروص ریوصت دش... یمن بوخ یلو...حملا دوب مرانک

رسپ نک... یردام شارب تفگ ... دروآ وناساس زور هی ازور نومه ... تفر

راب لمح یاهنویماک زا یکی ی هدننار بوقعی شردپ ... شتسود نیرتهب

هتکس ... شتوف ربخ ندینش مه...زا شردام درک... فداصت دوب... نوجاقآ

دعب... یلو ... تردپ رطاخ ...هب مداد ریش شهب یزوسلد رس زا شلوا درک...

هدنز هرابود وتردپ و نم یگدنز ناساس بابـتا... لثم میگدنز همه دش

یلو ... میدرکیم یقشاع هرابود ... میدیدنخ یم دنلب یادص اب هرابود ... هدرک

...زا نوریب میدوب هتفر مه ...اب تخیر مهب یچ همه هرابود اهزور نومه

... شاک منک...یا یگدننار نم متساوخ تاباب

توکس #دس_

۵۲۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

و رهم رپزا هک ییادص یمدزاب فرح هدرمش و مارآ مدرک یم شوگ طقف

سح شیادص اررد یباذع سح ... دیزرل یم شیادص حاال اما دوب قشع
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مدرکیم

... تیذا ماوخیمن ... یگن یاوخ یم ... نامام -

هب طقف ینک رکف ماوخیمن اراس... دوب هتشرف هی تاباب ــی... نودب دیاب -

... هدنوزوس وتیگدنز سلا دنچ و هدرک ربص هتشاد ماباب هب هک ینید رطاخ

داد... نم رطاخب وشرمع تاباب

ـ.... ماباب هرابرد دیاب ارچ نم نا! مامـــ -

تشاد هلجع شفرح ندز یارب راگنا دزیم سفن سفن

ال صا شــد... یمن ادج ملغب زا ناساس ... مدرک یگدننار نم هدب... شوگ -

ونومیگدنز ومدز نز... هی هب مدز هک میدوب هنوخ یاکیدزن دش یچ مدیمهفن

و نم تاباب رهظ... رس دوب تولخ ... دوبن هچوک وت یسک ... مدرک هایس

... دموین منوجاقا دموین بش یلو ... ناتسرامیب شدرب و درک هدایپ وناساس

نز... نوا نتفرگ وتاباب تفگ و دموا ماباب حبص منک.. راکیچ متسنود یمن

دوب... هدش عاخن عطق نز نوا

متسشن یتخس هب هتفگ یدنلب ــن" "یه

مامــنا؟! هگیم یچ شـهد؟ یچ ! مزیزع مورآ ناج... اراس -
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یم ار ردام یاه هیرگ اهو سفن یادص دوب ناساس نارگن تروص هب مهاگن

میوگب هچ متسناد یمن مدرک توکس اما مدینش

"ی هشاب " طقف هک مدنار بقع ارهب ناساس مدینش ار شیادص هک هرابود

دیشک بقع هتفگ یمارآ

هک دوب هتفرگ ندرگ تاباب ... هریگب تیاضر هنوتب نوجاقآ ات دیشک لوط -

نم همهفب سکچیه تقو چیه تسین یضار تفگ مهب هدوب نومرف تشپ

...س درکن هک یراک یارب تردپ رمع هی نید دش نوا ... مدوب نومرف تشپ

فرح ... شدعب یلو تشادن نومیگدنز وت یرثا دوبن یربخ چیه لوا یاهلا

غارس هریم همهفب دیعس هگا تفگیم تاباب درک... توکس رمع کی و دینش

نم زا دیعس تفگ یم ... هنکیم نشور شیتآ هرابود و نز نوا ی هداوناخ

تیاکش ماباب هب دیعس زا یتقو ارچ... ممهفب ات تشذگ یلیخ ... دایم شدب

تفگ و دموا ... مغارس دموا شدوخ دیعس زور هی مشدعب مدیمهف و مدرک

هدیمهف هزات تفگ میراگتساوخ دایب هتساوخ یم تفگ هدش... یچ

رکف ... هزیر یم مه هب یچ همه و هرازیم شیپاپ تاباب وهی !هک هیک هدوب

هدش ضوع تاباب اب شراتفر نوجاقا و هدش راد هقباس تاباب حاالهک درک یم

تداسح وزا داوخیم ونم نوا هدیمهف تردپ تفگ منک... یم شلو نم

زا تفگ ... هتشادن متسود تاباب تفگ هنک... تیذا ونوا ات یراگتساوخ هدموا

غارس متفر ... تخادنا کش هب مه ونم ات تفگ و تفگ ردقنیا ... هدوب هنیک

... مداد شمسق  هزیزع شارب ردقچ متسنود یم هک ناساس نوج ...هب تاباب

یگدنز مقشع ی همه اب شاهاب مراد سهلا نیدنچ هک یسک منودب متساوخیم

تف؟ گــ یچ ینودیم ...! هراد متسود ال صا منک یم
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دوب هدرک سح ار نآ هرابود راگنا ... حیلم و مارآ دیدنخ هرابود

ووت سکچیه مسق ناساس نوج هب تفگ !... همدای وش هلمج هب هلمج -

یگنودرم متساوخ ... متشادن یلو ... مرادن تسود یوت هزادنا هب میگدنز

مه ــو!وت لج دایب تنوجاقآ رازآ دصق هب داوخیم دیعس مدیمهف منک...

روخش ال نوا تسد ات تیراگتساوخ مدموا منم .. یراد تسود ونم یتفگ

منکب یراکی متسنوتیم یتقو مدروخ ونوتکمن و نون ...اتحاالهک هسرن تهب

یدایز میتی هچب ِنم یارب یلو ... مشاب هدرکن رارف ... مشاب هدرکن یدرمان

یدش ... میگدنز ی همه یدش ... مدش تنووید ... مدش تقشاع ! یدوب بوخ

همه یدش ... مردام یدش ... مرهاوخ یدش ... مقیفر یدش ماه... هچب ردام

ــمر... یمیم مریم مناساس نوج ...هب میشاب هتساوخن ... یشابن ... مسک

تفگ هدیدنخ مارآ

لبق.. رتزا هنووید لبق.. زا رتشیب .. مدش شقشاع هرابود -

متفگ اوه یب مدیدنخ مه نم راب نیا

.. هکرابم -

تسشن متروص یور ناساس دنخبل اب هاگن هک
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دیوگ یم هک یاهزیچ ار.. شراکفا تساوخ یم راگنا درک توکس هرابود

واب دوب نم تروص هب هریخ ناساس یاهمشچ دهد مظن ار منادب دیاب

دز یم قرب مدنخبل

یدرمان رطاخ هب هک مدش یدرم هب رت هتسباو زور وره تشذگ -ساهلا

شدوخ قشاع ونم رتشیب راب نارازه دشو مقشاع نم، درم دش ندرکن

هی زا سامت .هی دروآ مدای ور یچ همه قافتا هی هرابود زور درک.اتهی

هتفر مسفن هک مدیسرت نانچ ..." هدیرف " مان هب ینز راتسرپ ...زا هاگشیاسآ

یمن هگید هک نومه دوب... نز نومه دوب... هتفر تعرس هب تاباب دوب

هار زا نوجاقآ هنزب فرح شاهاب هنوتب هکنیا زا لبق یلو هرب... هار تسنوت

... هسریم

! دوب هدش شوگ مدوجو همه سرت اب ارچ مناد یمن دیشک یدننام هآ سفن

!... ِدیعس ردام نز.. نوا هگیم تاباب -هب

ن...! ــــــ یه -

متفگ "ی دیشخبب " عیرس هک دیرپ اج زا ناساس هرابود

و دیعس ردام و نز ینآ هرابرد ردام لبق هعفد هک ییاهفرح دش یمن مرواب

غورد هک دشاب طوبرم نز نیا هب دوب هدز مگرزبردپ طسوت شندرک ناهنپ

... میمهفن ات دوب هداد شا هولج یرگید روط هتفگ

ار...؟! دیعس ردام مردام ینعی
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۵۲۴_ تراپ _ همادا #

دمآ فرح هب هرابود ردام متوکس اب

سلا..س همه نیا زا دعب ... هنیبب وشرسپ ات نومنوخ هدوب هدموا زور نوا -

هگا هک هدیم سردآ منوجاقآ شهب هراپسیم وشچب و هنیبیم ومردپ لبق لااه

شرس بالور نوا نم... و... دایم منوا .. شد ـ نیبب دایب تساوخ شلد

ــه... مهفب دیابن دیعس هک... هنکیم دیکات تاباب هب نوجاقآ ... مرایم

توکس #دس_

۵۲۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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وماباب هنوخ وت نم دش رارق زور درک...هی کش نوجاقآ یاهفرح هب تاباب -

یلیخ شلا ح تشگرب یتقو ... هنزب فرح نز نوا واب هرب تاباب ات مراد هگن

نک... شلو تفگیم یه ... تفگن نم هب زور هس ود لیخـــی...ات دوب دب

یلو... هدیعس ردام اعقاو هدیرف تفگ دز..ات فرح ات مداد شمسق یلیخ

ومردپ ... هدیم یفنم باوج نوجاقآ هب مردپ هب ...هک هدوب مردپ قشع شلبق

هداوناخ تیاضر نودب هگید یکی واب هنکیم در ور یمارهب اقآ جاح رسپ ،

رب تیثیح ویب نومیشپ یتقو ــه.... شیم یکی ندرک جاودزا نودب ... شا

یم شنوریب هنوخ ...زا شداوخ یمن یسک هدموا باال مکش ...زا هدرگیم

شدوخ مسا ...وهب هنکیم شا هغیص هتشاد شتسود زونه هک مردپ و ننک

یتح همهفن یزیچ سک چیه هک یطرش ...هب هریگیم همانسانش هچب یارب

رود زا هک هنک یراک نوجاقآ هنیبب ودیعس تساوخ تقو عســدی...وره

مه دعب ... مرایم شرس بالور نوا نم... دایم هک رابی ــش...هک تنیبب هنوتب

... هدیم ششک ونداد تیاضر میمهفن و مینکن کش ام هکنیا رطاخ هب نوجاقآ

نوا ... هنزیم رس شهب بترم شدوخ و هاگشیاسآ هرب یم مه ور هدیرف

اب هدوب هتفرن منوا ، ندرکن شادیپ و نتشاد نوجاقآ اب یمهم راک نوچ مزور

هرب رارق هرب... مه اجنوا زا هرارق هتفگ تاباب هب هدیرف ... نتفرگ سامت هنوخ

ودیعس هداد هزاجا هن هگید نوجاقآ هتفگ ... راتسرپ کی اب هنوخ هی وت

تاباب ...هب ینک ششومارف دیاب هتفگ ... هدروآ سکع و ملیف شزا ...هن هنیبب

هگب دیعس هب تساوخ یم تاباب ... شتنیبب ات هربب و دیعس هک هنکیم سامتلا

دیعس تساهلا س هک تفگ تاباب ...هب هدید ور هدیرف دیمهف ماباب شلبق یلو

هدیمهف تاباب هک روطنیمه ام جاودزا ...زاسلا تسین شرسپ هک هدیمهف

منیمه یارب ... هدوب هدیمهف مه ماباب هنک راکیچ هتساوخ یم دیعس هدوب

هنکیم ضارتعا دیعس یتقو ... هشب هاتوک دیعس تسد ات مینک دقع دوز هتفگ

ات هنک ادیپ وشردام هنوتب دیاش هرب هک هدیم شهب وشیردام هداوناخ سردآ

رت... یناور ... هشیم رتدب یلو هریم مه دیعس هنک... مرگرس و دیعس طقف
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ربخ شردام زا مسکچیه ... هشیم شاوعد شگرزبردپ و شاه ییاد اب اهراب

هدینش شردام هرابرد انوا زا هک ییاهفرح واب دوب هدرک یطاق ... هتشادن

شبقارم هداتسرف نوجاقآ هک شاتسود زا یکی هب یتسم دش...وت رتدب

قشاع نانچمه هک منوجاقآ ... شتشکب ات هشردام لا بند هک هگیم هشاب

نوا ... هنزن فرح داوخیم متاباب ...زا هنکیم رود دیعس زا ونوا هدوب هدیرف

ریگ نیمز رصقم ... ییوت نز نوا حلا رصقم تفگ درک... هل وتاباب ماباب ازور

همهفب دیعس هگا تفگ ... هنیبب وشرسپ هنوت یمن هکنیا رصقم ... شندش

... مشکیم هگیم هغاد حاال تفگ ... هنزیم شیتآ شردام رطاخب ور وت یگدنز

ب وشناوات دیاب یدرک ریگ نیمز مه وشردام .. یتفرگ وشقشع هک وت همهفب

... شدو خــ رطاخب دوب... شدوخ رطاخب همه یلو ید... ــ

دیشک باالیی دنلب هآ

هدیرف هب هک یلوق رطاخ ...هب دنوزوس و باذع وت تشاذگ وتاباب مردپ -

هکنیا اب تشاد وشاوه و دوب دیعس بقارم اج همه و هشیمه مه دوب هداد

ره ساهلا نیا ... تسا هنشت شرتخد رهوش تردپ نوخ هب تسنود یم

ی هنوهب دیعس دوب هدیمهف تاباب درک... لوبق تاباب دز تگرزبردپ یفرح

چیه و دوب هدیمهف ... هراد هنیک شزا هدیرف تیعضو رطاخب ماباب و همردپ

هنوسرن ششوگ هب دید...داب وشردام دیعس هگا ات هدوب نم راک تفگن تقو

دیعس هک راب ـم...ره یگدنز ...هن مسک همه ...هن تردپ ...هن مدوب نم هک

...هب تخادنا نومیگدنز هب شیتآ دیعس هک راب ...ره نومیگدنز غارس دموا

توکس میدوب هدیرف تیعضو ببسم ام هکنیا و نوجاقآ هب شنید رطاخ

تشاذگ تسد هک ییاج دش...ات رت یناور رتو یرج دیعس مراب درک...ره

هنک... ادیپ ونز نوا دیاش ات تردپ و نم فعض هطقن یور ... ناساس یور

تردپ زجب هدیمهف تفگ یم دوب... هدیمهف اجک زا متسنود یمن اهزور نوا
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وزا نوجاقآ هب هدرپس ونوا شردام شیپ ساهلا ...هک هرادن وسردآ یسک

همه ماباب هک تردپ غارس دایم هگ... یمن زگره نوجاقآ هنئمطم هک ییاجنوا

دیسرت یم ... دیسرت یم تاباب مدیمهف یم ... هتشاد دامتعا شهب هروج

یلیخ ام... یگدنز رطاخ هب هشب روبجم ...هک شدوخ لثم هشب ... مناساس

ات درک شنوریب درک... شنوریب نیمه یارب ... هنزن ومد هنک لمحت ور اهزیچ

ور شیگدنز شدوخ ...ات شنوج هب هتفوین دیعس ...ات هشن وربآ یب مناساس

...ات هزیرن مه هب شیگدنز هچبم ...ات هشندرگ ینید هنکن رکف ...ات هزاسب

... هشب ادج ام زا شیگدنز

راگنا ! شنتفر نوریب و ناساس نتساخرب دشاب نامزمه دیشک هک یدنلب هآ

هدرک سح دوخ یور ار مهاگن ینیگنس مه دیاش ای دینش یم ار ردام یادص

! دوب

قشع رپزا هرابود وتردپ و نم یگدنز اراس...! هزیچ همه نم یارب ناساس -

ام یلو ... مدش قشاع هرابود ... مدید وتردپ هرابود ناساس اب نم درک...

... میدش روبجم دوب تناما ... شارب هشن اتدب میدرک ...دب میدرک دب شاهاب

همه هک ینز نوا نوج رطاخ ...هب فداصت نوا رطاخ ...هب شدوخ رطاخ هب

حاال شمینورب نومدوخ دوب...زا هتشذگ ترسح و یتخس هب شیگدنز ی

... هتشگرب هک مه

توکس #دس_

۵۲۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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دیشک یدنلب هآ

؟ اراس -

هلب... -

.. روطنیمه مه تردپ ... روطنیمه مناساس ... تقو چیه یدرکن هابتشا -وت

نم... هگا ... دوبن فداصت نوا هگا .. هدیرف یتح

نا!! مامـــ -

اماا متفگن مه... زورما ات مگن یسک هب تسه دیعس ات مداد لوق تردپ -هب

اراس... هباذع رد مناساس ... ینودب دیاب مدب هزاجا تساوخ ناساس الن...هک

وت... یگدنز ... مچب ی هتخوس لد ... ناساس تساوخرد ... ناساس یگدنز

نید هی رطاخ هب طقف هک ینودب دیاب ... مگب دیاب وت ...هب مگب دیاب تفگ مهب

... مردپ یاهتمحز دوب... نومندرگ دایز نید هک هتسرد ... درکن توکس

هب دوب...هک نوجاقآ هب تردپ لوق ... شنیرتمهم ...اما ناساس ... هدیرف

دیعس هب تقو چیه ونز نوا سردآ دوب... هدرک لوبق فداصت نوا رطاخ

چیه تشادن بش و زور هگید ... تاباب وت غارس دموا دیعس یتقو هدن...

خیمـداو... میگب هک مینک تیاکش میتشادن یکردم چیه ... میتشادن مودک

ربص تفگ هک نوجاقآ تساوخرد رطاخب ... دشیمن مه... وت رطاخب هشکب مدآ

یم ... میتسنوت یم شدعب اما... یضوع دوب...هی یناور هی دیعس ... مینک
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هدیرف تفگ ... مینک ربص تفگ دوب... هدیرب مشدوخ نوجاقآ نوچ میتسنوت

... مینک ربص عقوم نوا ات تساوخ ... هریمیم هراد هدیرف تفگ هدب... شلا ح

نیمز ونز نوا ام هکنیا رطاخب هنک... ربص هدیرف رطاخ هب درک لوبق تردپ

... دوبن ملیفاه نوا رطاخ هب وت ندرک ناهنپ ینودب ماوخ یم ... میدرک ریگ

تردپ لثم منودیم هک ...وت ییوت مهم ... نتسین مهم انوا ... نکن رکف انوا هب

یم وناساس نم... لثم طقف ...وت یدرکن هابتشا منودیم یا... هتشرف

دوب...ات همه و تدوخ عفن هب تندرک نوهنپ ینودب ماوخ یم ... یتساوخ

ام رطاخ ملیفاه...ایهب نوا رطاخ هب هنکن تروبجم ...ات هنکن تادیپ دیعس

مورح تیگدنز دیسرت یم طقف تاباب دوب... مک تنس ـی...وت نومب شاهاب

هب مه رخاوا نیا ... یدش اهنت ، نومنید ، نومسرت رطاخ ...هب هشب یضوع هی

یارب ... امدآ ...زا راگزور ...زا تییاهنت زا دیسرت یم شبلق تیعضو رطاخ

یسک دنمزاین یدش اهنت هگا ...هک تمان هب دز تسنوت یچ ره نیمه

دیدپان ییوهی و دوبن یربخ دیعس زا دوب یتقو دنچ هک ًاصوصخم ... یشابن

وتیگدنز ... ینوتیم ناساس لثم ... یشاب اهنت هگا یتح وت تسنودیم دش...

دیاب ... تسین یربخ دیعس زا هک سهلا هس زا رتشیب ! اارا ســ ... یزاس یم

... ینک عورش

... نامام -

... مزیزع هیچ -

رتشیب الرگا صا ایهن تسا تسرد شندیسرپ متسناد یمن مدرک توکس

! مسرتب

وت سرت رطاخب رازن ؟ متشاذگ اج یزیچ هگا سرپب گبـــو؟ ! ناج اراس -

یبـــدا! تاهاب اج همه تسرت رازن ! هنومب تلد



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

منک زکرمت متسناوت یمن اما دوب هدرک مرت تحار ناساس نتفر نوریب

...هب... طقف ارچ -چــار...

؟ هرررآ ...! دیعس وگب ... موورآ -

هنک...و ربص سلا همه نیا ... شردام نتشک یارب ... دیاب ارچ ... نوا هرآ... -

... هکنیا یارب ... طقف هدب ... رازآ ور همه

ور همه شرمع همه هک یکی ... هضیرم شناور هک یکی ... هیناور هی دیعس -

هب یعرش ریغ ونوا هک... شردام مرفن نیلوا ... شدوخ زج هب دید رصقم

یم طقف یتقو هیچ... عرش هنود یمن یتح هک ...ردحیلا دروآ ایند

دیمهف رترید داد..و شهب وشیلیماف مان مردپ هکنیا رطاخ ...هب تساوخ

ندموا نم رطاخ دوب...هب هنوهب .. هدیرف .. هنوزوسب نم اب ومنوجاقآ هیک..

ندوب سملا هب ینوتیم دوب... رامیب شناور دیعس دوب... هنوهب وت.. غارس

تردپ ... ینک شا  هسیاقم تاباب اب دروم هی وت طقف یتقو ینک کش شناور

یلعدمحم دش ات درک عورش هداس رگراک کی لثم دوب... هنوخ نوا وت مه

نیرخآ ...ات تسنودیم نویدم ور شدوخ هظحل نیرخآ ات یلو ... رادیاپ

و شدوخ رس هک ییاه ،بال مردپ یاهملظ ، مینتان ردارب رطاخ هب زگره هظحل

تیاکش ... درکن هلگ ... تفگن دب نم هب هملک کی یتح ... دموا نومیگدنز

ریگرد نم یگدنز رطاخ هب وشدوخ یگدنز دش رضاح هکیلا ...ردح درکن

منک... مورآ ومرسپ ... مهدب تاجن ومرتخد یگدنز ماوخ یم نم هنک...حاال

یتح ... هدیرف رطاخ ...هب مشاب هتشاد نادجو باذع ومرمع هیقب هگا یتح

ــ.... نوا داوخب دیعس اعقاو هگا

؟ تسا هدنز زونه ... نوا -
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س مدز... فرح شاهاب زاساهلا دعب راب... نیلوا یارب نم ... تسا هدنز -

ارا...؟! ـــ

مامــنا؟ هدش یچ -

مدرک لوه ،هک تشاد درد ، دوب نیگمغ ، دوب ینارگن رپزا تفگ هک ییاراس

دنک یم ما هکوش همه زا رتشیب مونش یم هچنآ متسناد یمن

نز.. نوا هب شسح رطاخ همه..هب ..هب هتفگ غورد همه هب نوجاقآ -

شهب نومیگدنز امو هرابرد .. شاراک و دیعس هرابرد یفرح نیرتکچوک

.. هراد هچب و هک...االننز هبوخ مدآ هی شرسپ هنکیم رکف .. نوا .. هدزن

...ردحیلا شمدید ... هرتهب منم زا شلا ...ح یتح نوا .. هراد یملا س یگدنز

مرُخ...... و شوخ ... هنوخ هی ...وت مردپ هکاب

توکس #دس_

۵۲۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مدز شیادص تهب اب هتخادنا مناج هب شتآ شقه قه یادص
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نا! مامـــ -

و یگدنز مورح ...سلااه وشرتخد ونم... یگدنز ... نوجاقآ ســارا... -

درک... رواب رظتنم تردپ ...و تفگ غورد راب ره ماباب درک... شدوخ شمارآ

ام تمس ندموا ...اب هشلا بند دیعس اعقاو هگا دوب...ات نز نوا رطاخ هب طقف

و درک ام یگدنز لوغشم ودیعس ... هغدغد نودب ... هنومب شرانک هنوتب

یگدنز ... وتاباب و نم یگدنز درک... یگدنز شنز اب تحار ... شدوخ

نیمز ور هدیرف تردپ درکیم رکف نوچ درک شدوخ یگدنز یادف ... ومرتخد

... مرتخد نم... نارگن ... دوبن مندیمهف نارگن ... یتح منوجاقآ درک... ریگ

هک هیسک اهنت تاباب هتفگ شهب نوجاقآ دینش دیعس زا یتقو یتح تاباب

... تفگ شدوخ یلو... مدرکن رواب منم .. درکن رواب هراد ور هدیرف سردآ

نوتنید ... دینک رکف دینویدم نز نیا هب تفگ ... شرتخد نم...هب ..هب تفگ

ــ...... یتشاد هگن رود شزا وشرسپ ...هک نیدرک ادا ور

! نامام ... نکن هیرگ ... نامام -

یادص مدرک شا یهارمه ادصیب تدم مامت دوش مارآ ات دیشک لوط

زا مبلق تشادن ار شلمحت میاهشوگ دوب... دنلب یلیخ مردپ تیمولظم

دوب ندش یش تمال ردحلا شراشف
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ـــه؟ شاب ... ادرف نیمه ... دینک تیاکش دیعس ...زا ناساس اب ماوخ یم -

! ناا -ام..مــ

...هن تردپ لثم ـی...هن نک رکف تدوخ هب طقف ماوخ یم ... یداد لوق -

ــی!هن نک رکف تدوخ هب طقف ... نوجاقآ لثم ماوخیم ...االن ناساس لثم

تردپ هب نکن شومارف ... یتورم یب مردپ لثم هن یدرک هابتشا نم لثم

یمن منوجاقآ یتح ــه... مهفن یسک زگره فداصت نوا هرابرد مداد لوق

هشاب مورآ شحور ماوخ یم وت! طقف اراس... ینودیم وت طقف .. هنود

یم هزاجا نم ... مدرک یم کمک تردپ هب دیاب نم دیاش ... دیاش اراس...

ب نم رطاخ هب شربص همهی دیاش دوب... نم نارگن نوا دیاش ... مداد

ــ شاب ـسارا... ادرف نک... متحار اراس... نک تحار باذع نیا زا ونم ــدو...

ه؟

زور... نم...هی هشیم -

! هنوخ ایب شاهاب شدعب اراس... -

ــنا؟ ساس -ابکــی؟

-هن

درک یثکم

منزب فرح شاهاب دیاب ... شمنیبب دیاب ... ترهوش -
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دش وطالین متوکس

ســارا؟ -

هلب -

یایب ــمر ظتنم . تشاد تسود یلیخ مه تردپ .. مزیزع مراد تسود -

ظفاحادخ . هنوخ

هدرک اهر تدش ارهب مسفن مدینش ار سامت عطق یادص یظفاحادخ زا لبق

مارآ هک دوب ما هنیس رد یدرد هچ مدز... قه هتفرگ مناهد ولج تسد

ترفن دیعس زا شیب وا زا ارچ ... مرفنتم مگرزبردپ زا ردقنا ارچ ... دشیمن

... مراد

هتخادنا حیلا هچ ارهب ردام مردپ مان راب ره اهزور نیا دوب هتفگ اهر

کنــدن هیرگ دنلب یادص اب هدرک لمحت تسناوت یمن رگید مه وا هک منادیم

دیاب هچ ...حاال مدنام وربور راوید هب هریخ هدروآ رد مشوگ ارزا یرفزدنه

ماو هدینش اهزور نیا هک ییاهربخ زا مجح نیا اب دیاب روطچ نم ؟ مدرک یم

ش هارمه ناساس اب تیاکش یارب ادرف منک... شمضه ما هتسناوتن زونه

مهانگ یب ردپ یگدنز ناج وهب دشاب هناوید ردقنیا رفن کی دیاب ارچ ــمو...

یس هناخ رد ییاهنت ساهلا مدرک یم رکف هک مگرزبردپ لثم یکی و دتفیب

یب ردقنآ دنز یم رس هداوناخ هب شدوخ راب وره یمدرب رس هب نادنملا
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رابره ممولظم ردپ هدرک شدوخ یگدنز هچیزاب ار شا  یگدنز هک دشاب تورم

یا هنیک نآ شتآ هب نم یگدنز و دهدب اهار یدرمان نآ باوج یدرمناوج اب

... دزوسب هدشن شوماخ زونه هک

یمک دیاش و ییوگ یلک اب هتبلا عمج رد ردام یاهفرح زا لبق ی هعفد هکنیا

یگدنز قشع هک شردام نتفای رطاخ وهب دوبن مرحم مدیمهف غورد

و دوب هدرک توکس هب روبجم شنید اراب مردپ مگرزبردپ و دوب مگرزبردپ

مضه ات دیشک لوط یزور دنچ ، دوب هدرک منهج ار ما هداوناخ و نم یگدنز

هب راب وره دوب هدرک مکح میارب ناساس هک یتراسا فطل هب مه !نآ منک

دوب.... هدرک روک ار مگرزبردپ یاهمشچ نز نآ قشع متفگیم مدوخ

هب همه منادیم هک مردپ قح رد مگرزبردپ تواصق زا مجح نآ هنوگچ حاال

منک.. مضه ار دنادیمن سک چیه هک تسیفداصت نآ رطاخ هب شترفن رطاخ

رطاخب نز؟ نآ رطاخب ؟ مردام رطاخب طقف ؟ دوب هدرک توکس ارچ مردپ

؟ دوب هداد گرزبردپ هب هک یلوق رطاخب ؟ شنید

جلف دنادب ـــدن؟ کیم هچ تسا گرزبردپ رسمه شردام دمهفب دیعس حاالرگا

مردام لوقب هک دنک؟وا یم هچ تسا مردپ یتح ای ردام شرصقم و هدش

شفیثک یگدنز رطاخ هب همه ی هقی هب تسد شضیرم ناور رطاخب طقف

هنافصنم یا هرذ حاالرگا هتفرگ شنایفارطا ارزا شیاه هتشادن ماقتنا هدش

کـــدن؟ یم هچ داد قح وا هب ناوتب
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۵۲۷_ تراپ _ همادا #

دنچ تراسا نآ رد ردام هک نامه ـت؟ سا نم ندرک تیاکش نامه هار اهنت

زا دیعس تراسج لیلد تفگ یم هک دزیم فرح شا هرابرد مقاتا رد ما هزور

؟! دوب نیدــش رطاخب مردپ ی هتسب تسد و گرزبردپ ینابیتشپ شراتفر

حاالهک ...هک هتسناد یمن ار شا یقیقح لیلد مه دیعس منادیم حاال هک

یوا رگا یتح دش! دهاوخ لح زیچ همه منک تیاکش رگا هدمآ ناساس

اب وساهلا دراد نم زا هک ییاهزیچ نآ مامت شناور ندرک خیلا رطاخب فیثک

ات درک ار شش تال مردام دنک... باذع ی هکلم نامیارب تسا هدرزآ ار مردپ نآ

وزاب تسناوتن نوچ و دنک ما یضار دناوتب و دیوگن ار مردپ اب شزار

! دروآ نابز ارهب شزار نم لثم تسرد مردپ دوبن زا هتسکشلد حاال متخیرگ

تقیقح ی همه دننکیم رکف همه زونه ـــم؟ تسه نم دنادیم هک یسک اهنت

هک ناساس !؟ دنادیمن مه ناساس ؟! تفگ مردام لبق ی هعفد هک تسا نامه

مردام رظن زا هک ناساس ــد! نیبیم وا اررد مردپ اهزور نیا مردام ممهفیم

؟! تساهنت مردپ لثم تسرد اهزور نیا

ما، هداوناخ ، مدوخ یارب ردقچ ... مدرک رکف ردقچ ... متسشن ردقچ منادیمن

هک مدمآ مدوخ هب ینامز متخیر کشا مردام نادجو باذع ، مردپ ییاهنت

... دیشک یم ریت هدش کشخ مندرگ
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ماگنه هک ییاه کشا ... مدیشک متروص یور تسد هدیشک یدردرپ و دنلب هآ

تسوپ هدش کشخ متروص یور متخیر نآ زا دعب و ردام اب ندرک تبحص

دنازوس یم ار متروص

توکس #دس_

۵۲۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

متسش راب نیدنچ ار متروص هدش سیورس لخاد

شفارطا یزمرق حهلای هک دنام میاهمشچ ی هریخ مهاگن هنیآ هب یهاگن اب

هدرشف مه یور ار میاهکلپ هک دروخ گنز مرس رد ییا هلمج دوب هتفرگ لکش

درک

(( هتردام لثم تسرد تفرش یب یاه مشچ ((نیا
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هک یترفن واو زا شرتهب تخانش دوجو اب ردام ! مدینش ار شمان دایز زورما

نم لثم اما تشاد تسا ردارب هدرکیم رکف یناوج هکات وا زا تبحص ماگنه

نیگنس و تشاد مغ دروآ یم نابز ارهب شمان یتقو شیادص دیسرت یمن

! دوبن ناساره یلو دزیم فرح

ـــی؟ بوخ ؟! اراس -

ابواو مدمآ نوریب رکف زا دزیم هبرض رد هب هک ناساس نارگن یادص اب

وحلا! عضو نیا اب مه ؟نآ منکچ درک دیکات نآ هب ردام هک یا هتساوخ

دننک یمن ربص ارچ دنتسه شیارجا رظتنم هدرک دراو کوش نم هب رابره ارچ

! میایب رانک نآ اب مناوتب ات دوش یداع میارب ات درذگب نامز یمک ات

! هدرکن رییغت میارب زیچ چیه سلا تفه یتقو میآ یم رانک ؟ دوشیم یداع

هتساوخ یارجا هب رسم هدرک ما ینادنز قاتا رد زور هس نآ رد هک ناساس

رطاخ هب نم لثم وت مسانشیم تدوخ زا رتهب ور وت "نم تفگیم دوب شا

تلو منکیم وراکنیا نم و هدب تلُه یکی دیاب ینک یم ربص طقف اباب فرح

" منکیمن

... مایم -االن

ار متروص دوش مک میاهمشچ باهتلا ات متسش ار متروص درس بآ اب هرابود
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مدرک زاب ردار هدرک کشخ

ریز تسد نتفر نوریب ضحم هب دوب هدیبسچ رد الهب ماک نارگن یتروص اب

درب ما هناچ

هک یروغاباب یدش یلکش هچ نیبب اه... هدلب منامام هوا... هوا -

! هنیمه نگیم

ندرک ترپ یارب ناساس هک یمدنک دادیب متروص رد مراز حلا متسنادیم

دنک یم تالش هدش یخوش هب تسد مساوح

یارب شفرح هبتالیف هک زور نآ لثم تسا نارگن هکنآ رطاخب مه دیاش

یا هناخ حاالرد مدز ار وا هداتفا شناج هب ردام روضح هب هجوت یب تیاکش

منک شرارکت مه مینامهم نآ رد هک

دیدنخ سنجدب هک مدرک شهاگن

! وروت منامام یدنوکرت ور اضرریما -وت

! درک ــم مدهنم ًامسر ... دنوکرتن -

یور شیاهتسد هدز هیکت رد بوچ راهچ هب مدیخرچ شتمس هب شیادص اب

اما درک مخا تسشن متروص هب هک شهاگن درک یم نامهاگن هدش عمج هنیس

تفگ یخوش نحل اب
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اه! دلب تنامام ًاعقاو ـی!هن مدهنم هک مه ...وت خوا خوا -

وت شتردق ! دایم رب شزا ییاهراک هچ یمهفیم شیدید هک ادرف -حاال

هر! ـــ تشیب ماراس زا مادهنا

؟! ادر -فــــ

میوگب وا هب دیاب هنوگچ مدوب رکف رد مدرک بجعت متسناد یم هک مه نم

دوب هتفگ ناساس هب لبق زا ردام راگنا اما

تساوخ یم ملد یلیخ هتبلا ! هداد یبای فرش هزاجا تهب مردام ، ادرف هلب -

هغیص مرش زا وت ادخ هدنب نوا یاجب هک یدمویم تردام اب لبق ی هعفد

زا... دعب ادرف ... تارب منکیم ناربج یلو دشن هک یدشیم بآ مرهاوخ ندرک

درک ثکم

! اجنوا یایب دیاب نومحبص لوا راک -

ــــًا؟! عقاو -

دوب هتفرگ شا یخوش مه ناساس ، تشادن ار شراظتنا ال صا راگنا

؟ یراد نــ وشیگدامآ هنکن ! هرآ -

ی؟ چــــ هساو -

چــی؟ هساو شا هدنیآ رسمه ردام ندید هریم مدآ -
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همه ارهب شنتفرن ، ندیشکن بقع ، ندوب ، ندنام اضرریما ینعی فرح نیا

تسا هداد ناشن تفگ یم هک روطنآ

تفگ تنطیش اب اضرریما

! نور بــ هلب -

دیدنخ دنلب ناساس

رکف ! یشکب تلا جخ مکی هگا ینویدم ــی؟ شب تیذا هنکن ریگ تولگ -وت

هدب تهار هنک یم لوبق ادرف نیبب ال صا نرزـــگ! تساهنت االمن یدرک

! یرر هــ هگیم هدنسپ یمن ای یراگتساوخ

تفگ هدرک گنت مشچ نحل نامه اب هدمآ لخاد یمدق اضرریما

ـم! ماهرپ شاداد نم یمننکـــی؟ یزاب یتراپ -

ارواد زا یکی یتقو هشیم باسح یفنم نئوپ نیا ! هخآ یرادن مسناش -

مریگیمن ندرگ وشدعب تافلت نم اه! یگن ونیا نومنوخ ! ِناماس

دندیدنخ دنلب یادص وداب وره تفگ
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***********

یمداد... ار ردام یوب بشید زا مه زونه مدرب ورف تشلا ب لخاد ار مرس

دوب... هدرب نیب ارزا میاه هغدغد مامت راگنا اهتدم زا دعب مرانک شندیباوخ

زا هک متروص تسوپ یور دیشروخ رون یامرگ وزا مدوب هتسب ار میاهمشچ

یم مبیصن متشادن اهزور نیا هک یشمارآ و تذل دیبات یم هرجنپ تشپ

دش...

اب زور دنچ هک ییاهادص ی همه راگنا تشاد یشخبافش ناتسد مردام

غاد رس هدش خیلا منهذ دوب... هتفر نیب زا مدینش یم مرس باالرد یمولو

دوب هدش درس ما هدرک

تفرگ ار رون یولج هداتفا متروص یور یا هیاس مدرک سح یا هظحل

مقاتا یدق هرجنپ تشپ بیج رد تسد هک ناماس هدرک زاب ار منامشچ

داتسیا اجنامه هظحل دنچ درک یم مهاگن دنخبل ،اب مدید ار دوب هداتسیا

و تسد تکرح اب دید نم زا یتکرح چیه لبق تاعفد لثم مه زاب یتقو

تفگ شنابز

؟ قاتا وت مایب -
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تبسن یسح چیه ارچ مدوب شتروص خیم یسح نیرتکچوک نودب روطنامه

هک درک شا ماکالهف یسح ویب تکرح یب ! متشادن نارگن هاگن نآ هب

مه زاب اهزور نیا ی هدش ناج یب ِنم یلو دمآ رد شناهد زا یکاش " یاراس "

دش رود هتفرگ هلصاف هرجنپ زا لبق تاعفد لثم ووا مدروخن ناکت

۵۲۸_ تراپ _ همادا #

هدرک جیگ مراتفر اراب اهنآ درذگ یم هناخ هب منتشگزاب زا هک هتفه کی نیا رد

هچ مناد یمن اما ما

ــم! مهف یمن ار حملا مه مدوخ هک ردحیلا دنکب دیاب

رارکت اهادص و ریواصت طقف هدرما... کــ ریگ نآ رد هدش فقوتم نامز راگنا

سلا تفه زا شیب هک یزور نامه رد تسا زور نیدنچ ... دهدیم مرازآ هدش

زا هک یزور ... تسا کیرات زونه هک یزور ما... هدنام متفر هناخ نیا زا شیپ

دش! رت کیرات نم یارب و رتنشور ما هداوناخ یارب متشگزاب هناخ هب یتقو

ی هرادا هب نتفر زا لبق ناساس هک ییاهوراد دوجو اب متشگرب هک یزور

ناوت یتح تشگزاب زا دعب هک دوب دب ردقنآ حملا دوب هداد مدروخ هب سیلپ

متشادن نداتسیا
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توکس #دس_

۵۲۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مساسحا ... دیشک سیورس هب مراک اهراب درکن یراک میارب عوهت دض یوراد

هدش خیلا اهراب ملد یمدنک طوقس یدنلب زا بترم هک دوب یسک هب هیبش

یادص یتح ... اهادص ... تشادیمن هگن ار یزیچ ما هدعم تخیریم ورف

یمداد.. مرازآ منایفارطا

رد هدز تشحو هک ردقنآ ... تخیر یم ممه هب یتکرح و ادص نیرتکچوک

دوش... مک اهادص ات مدشیم عمج دوخ

متسیرگ مدوخ راز حلا هب نانچ هتفرگ ار میاهشوگ ... مدرب هانپ تخت هب اهنت

مشچ ... مدوب هدرکن هیرگ حلا نآ هب مه شیپ سلا تفه یتح حلا هکاتهب

رود ار اهادص نآ مدوخ یادص اب متساوخ یم مد ـــ یشک غیج طقف هتسب

.. مربب نیب زا هدرک

؟ دوب هدش حضاو ردقنیا زاساهلا دعب ارچ
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تشاد حملا نآ اراب نم هب یکیدزن تأر ـج لوا ی هظحل هک یسک اهنت

هب وراد اب شمدز هدرک هلمح وا هب یتقو درک یعس طقف هک دوب یناساس

رطاخب هک درکیم سامتلا شهاگن و ادص اب یتقو مه نآ دنک ممارآ روز

مدینش یم ار شیادص هک رحس یاه هیرگ رطاخب ردام، لد رطاخب ، مدوخ

.... مشاب مارآ

متسناوت هک دوب یسک اهنت اهر هدشما... رادیب هزات هدوب باوخ دیاش

هیرگ ... منزن شسپ و دشاب مرانک تسناوت یم هک یسک اهنت منک... شلمحت

... منکن شنوریب ... مشکن غیج ... منکن

تاعارم یمک نم اب دروخرب رد درکیم سامتلا ناساس هب راب ره هک ییاهر

ما هداوناخ یاضعا زا کی چیه ندید ملد ... تفرگ یم هدینشن ووا دنک

یهاگ هدیبسچ نم هب ًامامت زور ...ود تساوخ یمن مه ار ردام و رحس یتح

.... دزیم راز ادص یب نم هارمه یهاگ و مدوب ششوغآ رد

سامتلا و اهر ضارتعا هب هجوت یب هدمآ قاتا هب روز هب ناساس هک ینامز ات

و مورب سیلپ هرادا هب ملبق رتزا میخو عضو نآ اب هرابود درک مروبجم نم

و هتفس و یمارهب دیعس ناج هب دصق ءوس رطاخ هب دنتفگ هک ار نیهاش

هک ییاه فرح و منک ییاسانش و هدید دوب نادنز هدشن لوصو یاه کچ

! مونشب ار تسا هدز

... شمدید هشیش نآ تشپ دوب...زا هتشک ار دیعس شاک دوب... هدرم شاک
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ردق نامه دوب هاگن نامه شهاگن یلو ... هتفشآ و هدنامرد دوب شدوخ

اما دنک راهم ار نم ات درک کمک حلا نآ رد دیعس هب هک یهاگن نامه ... فیثک

... دسرب شدوخ تذل هب

ار منابز ... شیافرح .. شیادص ندینش دوب...اما هدمآ دنب شندید زا مسفن

درک... کشخ ار میاه مشچ کشا هدروآ دنب مه

ات هدرک هدافتسا دیعس یتسم زا تفگ یم هک دوب شدوخ هدش طبض یادص

راک زا هداد دیعس هب هک یهارمه نفلت تفگ یروابان مکلا رد دهد شبیرف

و درک هدافتسا نآ زا ناوتب هک هتشادن یملا س نیبرود یتح و هدوب هداتفا

ح هب دیعس هک ینامز ...و تسا هداد ناشن تسم دیعس ارهب ریوصت طقف

ورگ دیعس زا شکرادم نتفرگ سپ یارب ار نفلت وا هتشگرب یداع تلا

یم هک دوب شدوخ یادص ... هدروخن دیعس درد هب زگره هک ینفلت ... هتفرگ

دنک دوبان ار یسک ...هن درخب تصرف دیعس ندز لوگ اب هتساوخ یم تفگ

دوش... جراخ روشک وزا هتخیرگ دیعس زا دناوتب طقف ... ریگرد ار شدوخ هن

و هتفرگ وا زا هلیح اب تفگنه اببمغلا دیعس هک ییاه کچ و هتفس رطاخ هب

! هتشاد شتورث هب مشچ

هب هک یناماس ی هنیس هب هدیبسچ هک متسه یا هظحل کوش رد مه زونه

... مدینش یم ار شیادص موش رتمارآ دیاش ات درک ما یهارمه ناساس یاج

هب یرتخد زا سکع و ملیف و کردم و دنس چیه دوبن ی هرابرد تحار ردقچ
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هب تسد هرابود شدوخ هدرک دیدهت رگا دیعس هک یمدز فرح هدیپس مان

هدرکن لمع دیعس تساوخ هب زور نآ ووا هدز لوگ ار رتخد نآ هدش راک

... هدادن دیعس ارهب رتخد نآ هب ندز تسد و ملیف نتفرگ ی هزاجا یتح

وا هکنیا هن دشاب نادردق وا زا هدیپس دیاب راگنا دزیم فرح راختفا اب نانچ

شتآ ارهب هدیپس یگدنز سلا... تفه سلا... تفه شدوخ ییاراد رطاخ هب

هک راگنا ... تسی قابـــ مه زونه هک هتخادنا یساره و سرت ارهب وا هدیشک

درک ما هنهرب هداد مرازآ تاجن ی هناهب هب هنوگچ ... هدرک هچ دوب هدرب دای زا

راک هب تسد شدوخ هرابود نتفرگ ملیف ی هناهب وهب مدرپس دیعس وهب

مریگ ... مدناسرت گرم دح رس هکات دوب دیعس هک تسا تسرد دش...

تساوخ یمن هدرک مامت ار راک تفگ نیهاش هکنیا دوجو ...واب تخادنا

یور هک یتسم دیعس تسد زا لوا نامه دوبن ناویح رگا ...اما درادرب تسد

مدو... بــ هتخیرگ دوبن دنب مه شیاهاپ

ارهب نم هدرک رکش ار ادخ روطچ هک تسه مشوگ رد زونه ناماس یادص

دوب هداتفا یبوخ قافتا هچ ؟ دوب لا حشوخ ارچ ... دیسوب یم هدنابسچ دوخ

؟ دوب هداد خر ارجام لصا رد یرییغت ؟

کشخ نم یاه مشچ کشا هک ردحیلا متسناد یمن ار درک یم هیرگ ارچ

! مدرکیم هاگن ار میوربور رومام ناریح هدش

مردپ ی هدنام اج هب یشوگ زا هک ار ییاه ملیف دندرک دیکات هک ینامز یتح

متسناوتن ، هتفگن غورد نیهاش دنوش نئمطم ات منیبب دیاب نم ار دنراد

راگنا ... یسح چیه نودب ... مدید ، مهد ناشن یلمعلا  سکع نیرتکچوک
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! تشاد تقادص رابکی ناویح

یتسم ردحلا دیعس و دوب هدیبسچ نم هب نیهاش مراد رطاخ ارهب زور نآ

رد درم ! شریواصت ملیفاه! نآ اما دیخرچ یم نامفارطا تسد هب یشوگ

!... نیبرود تهج !... ریوصت

۵۲۹_ تراپ _ همادا #

ـــم؟ات نیبب متسناوتن ارچ ــم؟ نیبب ار اهنآ متساوخن زگره سلا دنچ نیا ارچ

یور مخا نآ اب نز کی دوجو حاالاب ارچ ؟ دنزب شتآ ار مردپ اهنآ اب دناوتن

یم ار نیا مه دیعس ؟ مدو بــ ریوصت یور هدش کشخ و تحار شتروص

یمن و دهد ناشن یسک ارهب اهنآ دناوت یمن زگره مردپ تسناد یم ! تسناد

ــد...ات نیبب تقد اب شدوخ ار اهنآ دناوتن دیاش یتح تس... ــ یلعج هک دمهف

نم دوبن مه حضاو دشو یمن هدید هظحل کی زا شیب هک یتروص نآ دمهفب

! متسین

ی هدرم دننام ... دوبن لبق هعفد لثم حملا متشگرب هناخ هب هک ینامز

یم و دنیب یم هزات هک یسک هب هیبش ... یسح چیه نودب مدوب کرحتم

متسنادیمن یتح ... میدیم ــو گغورد ار منایفارطا همهی هک یسک ... دونش

زور نامه رد شیپ سلا تفه هدیپس شاک ... تساوخ یم گرم ملد چــار...
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.... دشیم مامت زیچ همه زور نامه مدوب هدرم رگا دوب... هدرم

موش رود اه ادص زا زاب ات مدوب هدز سپ ار ناماس یدب نحل اب

توکس #دس_

۵۳۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

" بسچن نم هب تقو چیه هگید "

ملد ... تشادن ییاج مرانک مه اهر راب نیا متسب ردار هدش قاتا دراو هرابود

سلا تفه تعسو هب ندرک یرود یارب ... تساوخ یم گرزب ییاهنت کی

هب رد سلا تفه ... ندیدنخ سلا تفه ... ندیشک سفن سلا تفه ... یگدنز

! فی ثکـــ ناویح کی رطاخب غورد ابیــک یرد

هتسب ــمرد نیبب ار اضرریما زور کی طقف تشذگ زا دعب دنتساوخ هک ینامز

توکس رد رحس ای ردام هک ینامز رگم دش یمن زاب ما هزاجا یب هک ار مقاتا
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زا شناسنجمه ی هیقب لثم هک ییوا ات مدرک لفق ار دندروآ یم اذغ میارب

! دوشن دراو هزاجا یب دهد یمن شوگ مفرح هب زگره ما هداوناخ

مادک چیه و هدینش ار اهربخ تفگ یتقو تشاد صرح شیادص ردقچ

تفگ ــم ینزب فرح مه اتاب دنیبب ار نم طقف دهاوخ یم تسین مهم شیارب

هک یقافتا هن متسه مهم شیارب مدوخ هتشادن هداتفا تاقافتا هب یراک هک

ما هتشادن ار نآ اب هلباقم یارب یناوت

یور وناز راهچ رد یوربور طقف مدرکن زاب شیارب ردار درک تالش ردقچ ره

هاتوک هراچ زا ناشتسد مدیدیم هکنیا زا راگنا مدز لز رد هب هتسشن نیمز

مدوب یضار مدن شوگ سک چیه فرح هب رابکی مناوتیم و تسا

هد دیاش دورب ترفاسم هب دیاب هک دروآ نابز ارهب شا یلصا فرح راچان هب

ات منک زاب ردار یظفاحادخ یارب لقادح هک تساوخ یتقو دشکب لوط زور

مدرک همزمز ضغب اب رایتخا یب مدرکن یهجوت مه زاب دورب تحار یخلا اب

" متسین یندید "

درک.... کرت ار هناخ دیما وواان

هک دوب ناماس دوش مقاتا دراو هتفه کی نیا رد دوب هتسناوت هک یدرم اهنت

نآ هب هدیشک هرجنپ رانک ار متخت روز هب متساوخ یم زورید یتقو مه نآ

شبات ریز میقتسم نتسشن هک یباتفآ شخب تذل یامرگ اتزا منابسچب

هرجنپ یوربور نامتخاس زا جراخ نوچ منک هدافتسا دوب مردپ تداع شرون
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ار مندز روز ووا شمدوب هدیدن و دوب شنفلت اب ندز فرح لوغشم قاتا

شــد! قاتا دراو دایرف اب هزاجا یب دوب هدید

ــی؟ نک یم راکیچ -

یب ووا مدوب هدرک شهاگن دوب مهاگن رد هک یسح یب نامه اب توکس رد

دیشک هرجنپ رانک ار تخت یتخس کالهفوهب هتبلا و فرح

؟ یراد نــ یا هگید راک -

هک یبل ریز و یصرح همزمز اب مداد باوج نتفر بقع هکاب ار شندمآ ولج

دوب هدش جراخ قاتا زا مدینشن

درکیم مهاگن طقف هک ردحیلا شمدوب هدید هرجنپ تشپ اهراب زورید زا

ردام ندمآ هک درک یم رکف االً متحا ... مدوخ لثم تسرد سح ویب هریخ

هدز فرح نم هکاب هدرک رتهب ار حملا مرانک شندیباوخ بش کی و مقاتا هب

ریوصت وا هب ندرک هاگن رابره تسنادیمن مهدب شهار مقاتا هب تشاد راظتنا

هک یزور متشاد دای هب وا زا هک یریوصت نیرخآ دنکیم هدنز میارب ار نامردپ

ات دیاش دنک طایتحا دیاب نوچ و تسا دایز شراک تفگ و تفر ما هناخ زا

ربخ شا هریت اپ اترس یاهسابل اب اهر دعب زور هس اما دیاین مندید هب هامکی

.... دروآ میارب ار شا یگشیمه نتفر
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یم مه ور دایز ویخلا رکف و یکرحت یب زا یشان ِیگتسخ زا میاه کلپ

اب مدید ار اهر رابنیا مدرک زاب ار میاهمشچ مدرک سح ار هیاس زاب هک داتفا

ذغاک یور یزیچ درک یم مهاگن دنخبل اب هدنابسچ شا هنیس هب هک ذغاک کی

متسشن شندناوخ یارب ارچ منادیمن هک دوب هتشون

مکمک ینوتیم وت طقف منزب فرح تاهاب دیاب وت مایب نم راذب .... ًافطل ))

مر!)) یگـــ یلیخ اهر نوج ؟ اراس ینک

یم هرجنپ تشپ زورید زا هک یناماس ار ندز فرح شور نیا االً متحا

رس هدارا ویب لیلد یب شتروص هب یهاگن اب دوب هداد دای وا هب شمدید

هدرک اررپ میاه ییاهنت هک یسک اهنت دوب اهر وا نوچ دیاش ... مداد ناکت

همه نوچ مه دیاش ... تشاد زاین مکمک هب مدب حلا نیا وحاالاب درک مکمک

زا هن ییادص .... دیدج ییادص تساوخ یم هزات یادص ملد هدش تکاس اج

... منکیم سح رتشیب تسا زور دنچ ار شنفعت یوب هک یا هتشذگ قامعا

هدش زاب رد هک دوب هدرکن زاب ناهد زونه دوب هتسشن مرانک دعب هقیقد ود

اب دروآ لخاد دوب هتفرگ مکحم شدوخ هک یرد زاالی روز ارهب شرس رحس

تفگ نارگن و مولظم ینحل

فرح هک هنک،وت یلوغچ ناساس هرابرد داوخیم نیا تــو؟ مایب منم ! ًافطل -

ــش! مروشب مایب نم لقادح رازب ینزیمن
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ــمهک نیب یمن ال صا ونوا نم مهمــهی... مدآ یلیخ نوتشاداد راگنا نیچمه -

! منکب وشیلغچ ماوخب

روضح هطساو هب متسناد یم هدرک رییغت اهر حلا اهزور نیا مدوب هدیمهف

مخز زا ناساس یتح تسا بوخ شلا ح دریگیمن شلیوحت ال صا هک یناساس

فرــهت! ارچ دناد یم هک نیا اب تسین ناما رد شنابز

۵۳۰_ تراپ _ همادا #

ناساس نارگن اعقاو تفگیم هک یرحس یادص و داد اهر هک یباوج رطاخ هب

کچوک دنچ ره یراک مناوتب دیاش ات مدرک شتوعد قاتا هب رس ناکت اب تسا

نم هب شت ال کشم اهو هلغشم همه دوجو اب اهزور نیا هک یردارب یارب

دننام ار شسامت راب وره مدوب یبصع وا زا هکنیا دوجو اب منکب دوب هدیسر

یلو ــش! منیبب تساوخ یمن ملد و متشاذگ یم باوج یب اضرریما

ح هک دوب ابوا قح کاندرد دوب... ابوا قح متسناد یم ... متشاد شتسود

هک درک مراداو کاندرد یرابجا هب هتفریذپ ار متیلوئسم اما دیمهف یمن ار ملا

زیچ اب یجیگ سلا تفه لثم ار مدوخ مروبجم و دور ـی من راگنا شکوش

ارزا دوشمن مک هک ینیگنس راب ات منک مرگرس وا دوخ یگدنز یتح یرگید

... مربب دای

تفگ هک میدرک یم هاگن ار اهر هریخ ود ره
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ـ نیبب ور وت داوخیم هگیم ــهر یگیم سامت ماهاب اضرریما رهاوخ هزور دنچ -

هنووید شاداد نوا و هشاب کلک مدیسرت یم یه شمدنوچیپ یراب دنچ ه!

هدب شاباب هب ور شسردآ داوخب و شلا بند هتفیب هک هشاب هدرک یراک هی شا

هنوخ رد تشپ االمن شمدروآ منم ! حبص زا هدرک منووید هگید زورما یلو

ــه! شر هوشـ نیشام وت

هدیشک متروص تسوپ مدرک سح متروص رد زور دنچ زا دعب ار سح نیلوا

داتسیا یدنلب ـن یه اب مه رحس دیرپ باال میاهوربا هدش

ــه مهفب ناماس هگا یتشاد هگن نیشام وت هچوک ووت نومهم گنخ ی هرتخد -

!

تفر رد تمس هب تعرس هب

ــش... مرایم مریم نزب تتروص و تسد هب یبآ هی وشاپ ! اراس وشاپ -

منزب فرح تساوخ یمن ملد مدرک هاگن ار اهر مخا اب تفر نوریب هک رحس

دورب نوریب هتساوخرب دیاب دیمهف یم شاک

ــه! نزب فرح تاهاب دیاب تفگ ـت تنیبب درک سامتلا یلیخ ادخ -هب

توکس #دس_

۵۳۱_ تراپ #
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

متفر مقاتا سیورس هب دوب هدش کشخ مندب متساخرب اج زا یتخس هب

تفگ هک اهر هلمجی کی اب طقف ارچ متسناد یمن مه مدوخ

" تشاد مغ یلیخ شهاگن "

حاال مدوجو رد زور دنچ نیا کرحتم ی هدرم راگنا منیبب ار وا مدش یضار

اهنت هن رگید حاالهک درک یم تعاطا طقف هک دوب هدش یکسورع هب لیدبت

مدو... بنــ مه اراس هک هدیپس

و دوخ یدوبان زا یریگولج یارب ات تسین مردپ یتقو ؟! تسیچ مدیدج مان

میوگب ات تسین یتقو کـــدن؟ باختنا یمان میارب هدرک مناهنپ ما هداوناخ

س ما هدیسرت ساهلا هک نم دننام گرزب یغورد راشف زا میوگب ما؟ هدوبن نم

! تسا هدمآ زااپرد تیاهن رد هداد شرازآ شبلق اهلا

دیرپ باال میاه هناش نیسای داش یادص اب مدمآ نوریب هک سیورس زا

! ییاد -سالمنزــ
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! دوب هتخادنا شنابز رس اضرریما ار هملک نیا مدرک شهاگن هکوش

ــا؟! ضرریما

دوجو اب هکنیا شـــد؟زا لا حشوخ ناماس دننام کــدر؟! هچ شندینش زا وا

شــدوو هاگآ نآ زا یسک هک درادن دوجو یزیچ یلو ما هدیشک هک یدرد

شــدو! مبحاص ات مدناسرتب نآ !ایاب دنک ارهل ناشتریغ

ناج... اراس -سالم

قاتا متسشن شرانک تخت یور هتفگ یناجیب سالم

روز هب هک ییادص و مدوخ تیعضو هدش هتخیر مهب تخت ییاجباج اب

مرادن یبوخ حلا هک دوب هدنامهف وا هب یمدش هدینش

.. مدش محازم عقوم دب دیشخبب -

! روز هب اما مدز دنخبل

یدادن باوج متفرگ سامت ردقچ -ره

دهد همادا دش ثعاب متوکس مدرک یم شهاگن روط نامه

ــم...وت گیم ... ممممِا ... متشاد لا وس هی طقف ... مشیمن محازم یلیخ -

ــور؟! سای هنوخ نفلت ای یدادن یسک هب ومسردآ
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تخادنا نییاپ ار شرس مداد ناکت فرط ود ارهب مرس

ماگن هراد یکی .. داپیم ونم هراد یکی منک یم رکف اهزور نیا ــــد... یشخبب -

ــه! نزیمن فرح یلو هنزیم گنز رسای هنوخ هب بترم مه یکی ... هنکیم

... متشاد ار ساسحا نیا مه نم ینامز ... مدرک سح ار مبلق ندیشک ریت

اهسوباک دوب... منهج اهتدم ماات هظحل ره متفر هناخ نیا زا هک یلوا یاهزور

یتح هک ردقنآ ... دنلب اهادص و دوب نیگنس اه هاگن ... دنتشاد یمن رب تسد

هچ حاال دوب رگا ...وا مردپ ... مردپ ... دزیم فرح نم اب ندرک همزمز اب مردپ

! تشاد یسح

، اونیب ی هدیپس هب هیبش یسک یارب ینارگن و تهابش نیا زا رایتخا یب

! درک شدوبان نم تقامح مدرک یم کمک هدیپس هب رابنیا دش زاب منابز

ــمد یسرپ یدرد ورپ هتفرگ یادص اب

؟ ینک یم رکف ... نینچمه ارچ -

هدادن ار مباوج دز، لز وا هب تحاران نیسای ، دیکچ شمشچ زا یکشا هرطق

یور ار ینیس نامعضو ندید دشاب دراو تبرش ناویل ود اب رحس هک دوب

درک نتفر نوریب هب قیوشت ار نیسای دنخبل اب هتشاذگ زیم
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یاه  یزاب  بابسا ایب تساجنیا زا رتهب نم! قاتا وت میرب نم اب ایب امش -

... نیبب وماه یگچب

درک زاب مه ار اهر نابز نیسای نتفر نوریب

ــه... ماباب منک یم رکف ... منود یمن -

درک مهاگن

ــا؟! با بــ مگب شهب دیاب ترظن -هب

دوب...اما شردپ شدرد نم.. لثم تسرد تشاد درد دوب، نیگمغ

! شتشاد وا

نیا یلو دوب... توافتم ام درد متشادن نم ار تشاد وا هک یساسحا هکنیا اب

دوب بوخ نامیود ره یارب ندز فرح

گنـــی؟ ارچ -

یپــما! هگیم شهب ــا ضرریما ــا... ضرریما -

روطچ ... شندز ادص نیا راب...اب ره مدید نم ـو... گن ...وت هنکیم هابتشا -

هنزیم تاباب لد ....هب مخز هی
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ــه! ملا بند منک یم رکف -

ـمد یسرپ یبحیلا نامه اب مدیشک ولج ار مدوخ یمک

هی هن هتردپ ــه... گم ـه شیم یچ ــه! شاب تلا ـــه؟بند یچ تلکشم -االن

ــت! سردان مدآ ای هبیرغ

هک یتقو نومه ... شیپ سلا تشه تفه ــه؟زا یچ تسرد راک منود یمن -

نوا تفگ مهب نامام هک یتقو نومه ... مدوب هدرک جاودزا هزات رسای اب

ردقچ ... متسنود یم هک اصوصخم ش... ـــ منیبب ... تساوخیم ملد همردپ

نم هب هک نوا لثم ! هزادنیمن شهب مهاگن نوا یلو ... اضرریما لا بند دایم

یضار نامام ... مدرک یم رکف تشاذ یمن یسح هی یلو ... درکیمن هاگن

متسنود یم هکنیا ... متسین شرتخد نم تشادن کش یا هرذ هکنیا ... تسین

ـ...... یدزن شهب متسنوتیمن ... شداوخیمن اضرریما

مدیرپ شفرح نایم

؟ یراد هیقب هب راکیچ -وت

-چـــی؟

یا هک یزیچ متفگ وا ارهب دوب هدز نم هب شیپ زور دنچ ردام هک یفرح

نامه ات متشادن ار شتردق هکنیا اب دوب هتفگ نم هب یسک شیپ ساهلا شاک

! منک شا یلمع عقوم
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یتح ،هن تردام ،هن اضرریما هن تدوخ هب طقف نک... رکف تدوخ هب طقف -

اهمدآ نک... رکف تدوخ هب طقف یریگب میمصت یاوخیم یتقو ... تردپ

!... هشیم ضوع نوشعفانم یتقو نشیم ضوع

توکس #دس_

۵۳۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

نم ... هگیم .. ینزب فرح شاهاب دیاب ــی! نک شلوبق دیاب هگیم رسای -ای..

هک میدرک ملظ شهب هگیم ... هراد یسح هچ االن نوا ممهف یم ... مردپ هی

ــم! یتفگن

ـا! ضرریما لثم دوب مرگ ردقچ متفرگ ار شتسد

؟ هدرک هچ هدمآ شیپ یگتفشآ ؟اب تساجک حاال ـا؟!وا ضرریما

متفگ دنت وا زا مساوح ندرک ترپ یارب
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! متفگ یچ یدینش ال صا -

! منک رکف مدوخ هب طقف هشیم هگم ... هشیمن -

نک! ناحتما راب هی هشیم هرآ -

دش نارگن شهاگن

راگنا ... هداتفا دوگ تامشچ ریز ... هدیرپ متگنر ! اراس هدرس یلیخ تاتسد -

هد؟ شـــ یچ ... یدش رترغ ال

متفگ فاصنا ویب اورپ یب

مه مدوخ هب مشاب هتشاد فاصنا ماوخب ... مدوخ زج هب مدرک رکف همه -هب

طقف ...االن تخوس ملد رتشیب مدیسرت مدوخ یارب رتشیب یلو مدرک رکف

ــم.... نومیشپ زیچ هی زا طقف منک... یم رکف شهب

-زاچــی؟

ــت! شاد ردپ وا دوش رتشیب مفرح رثا ات شیاه مشچ هب مدش هریخ

هتشاد منوتیمن ارچ ارچ... .. تسین ارچ ... مرادن ــو مردپ ارچ هکنیا -زا

مدرکن مک ومسرت ارچ ــم... شاب شرانک رتشیب مدرکن یعس ارچ ــش... مشاب

کــمن...اب شکمک ـمو مهفب وشدرد مدرکن یعس هش! کبــ رجز رتمک ات

! مدر کـــ رتدب وشلا ح مفعض ،اب ماهراتفر
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ــم لغب هتفگ ینارگن " یاراس " دروآ یمن رد رس میاهفرح زا یزیچ متسنادیم

درک

.. مدروآ تدای ــد یشخبب ــم... فسأتم ... نکن هیرگ -

اما تسکش هرابود زور دنچ زا دعب دس ونآ متخیر کشا یک مدیمهفن

لمحت ار یراشف هچ مرطاخ هب هک هکنیا .. شتیمولظم مرد... پـــ یروآدای

ار ملد ، هدمآ شزور هب هچ دندوب غورد هک ملیفاه نآ رطاخ ...هب هدرک

راگنا ... متسیرگ یاه یاه ششوغآ رد هتفر مکباال مک میادص ــد... نازوس

. مدرک یم یرادازع مردپ یارب هزات سلا دنچ زا دعب

شفرح ره هک نآ اب دهدب ما یرادلد درک یعس ، تخیر کشا میاپ اپهب

ار وج درک یعس میدش رت مارآ یمک هک ینامز تخادنا یم هیرگما هب رتشیب

دنک ضوع

هک یداهنشیپ زا هدش نومیشپ دش... زبس فلع رسای یاپ ریز منک رکف -

... هداد

، هتفرگ ، فیعض دوب، مرمع یادص نیرتدب میادص مدرک کاپ ار متروص

.... هدننز یتح ، تخمز ، تشز ، روآرجز

طچــرو؟ -

! نیراد یم شهگن هچوک وت داین ارو نیا مگب اضرریما هب هشاب مدای -
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تسا ربخ هچ شردارب و تم و نیب تسنادیمن وا مدز یروز یدنخبل

... شیتشاک تدوخ هبوخ ... درمان -

مدز شیادص یلا وس و مورآ

-هرــا؟

هلب... -

ـی! شب نومیشپ رتمک ًادعب ات ورب ــش... نیبب ورب -

دیشک االیی بدنلب ها

یمـهگ! ونیمه مرسای .. ینک یمن ماوعد هگا -

متفگ دوب هتفرگ شیم رد هک یریسم هب نداد همادا یارب اوه یب

گــمر! شمد هگیم یبوخ یاهزیچ یلیخ ادیدج ... رسای اقآ نیا -

لیخـــی.. هرآ -

متخادنا باال وربا کوکشم

؟ تاشاداد مشچ زا رود ؟... هتفگ مه یا هگید زیچ -
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تخادنا باال وربا دیمهف ار مروظنم

! هگیم شامشچ هرآ یلو... ، هرادن تارج زونه هک ونوا -

یمـــدا! مشنوبز هب مک مک سپ .. هبوخ -

-منــدای...

اب دروآ نابز هب نیگمغ تفگ نانیمطا اب هکنیا نیح اررد دایمن مدرک سح

متفگ دیدرت

..چــار؟ مسرپب هشیم -

تفگ لا یخیب

در؟ بـــ ومنیسای ارچ ینودیم -

میدزن فرح شا هرابرد تقو چیه -هن

جوم شهاگن و ادص رد مغ سح دمآ فرح هب عیرس هدیشک یدننام هآ سفن

ـما! هرپ لثم تسرد دشاب لا یخیب درک یم یعس اما یمدز

ینومهم ای دوب تخت هکایوت یکی دوب انعم مامت هب یلا هیالبع رسای ردارب -

یتقو هکنیا رطاخ هب مه شردام ، دوب شردپ یاج رسای فو... ای...هـــ

یارخآ دوب... مهم شارب یلیخ هدوب کیچوک یلیخ شردارب هریمیم شردپ

ناطرس ... میدنوم نوشنوخ شردام دب حلا رطاخ هب بش هک دوب میرادراب

و تشاذگ اهنت ونم هنوخ وت رسای شدب ابحلا بش فصن ... تشاد هنیس
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... هنوخ دموا مه..  هنووید نوا ... ناتسرامیب شدرب

مدرک توکس ارچ مناد یمن اما منزب سدح ار شا هیقب متسناوتیم

دوب دایز شروز یلو دوب دب شلا ..ح دنوخ یم زاوآ دنلب دنلب -

و مضه اررد اهر تردق نم ارچ تشذگ منهذ زا یا هظحل دیدنخ نیگمغ

فرح شا  هرابرد لا سدنچ زا دعب یتحار نیا هب مناوتب هک متشادن هلباقم

منزب

نوج هب داتفا یتقو و هنک زاب ورد تسنوت طقف دیسرن یراک چیه هب هتبلا -

ود مچب دوب دب ردقچ شــد...حملا یچ تسین مهم ... تشگرب رسای نم

و منم رصقم ... تفگ شردام هک دوب نیا مهم دمآ ایند هب رتدوز هتفه

دوب،هب شرمع رخآ یاهزور هکنیا رطاخ ،هب شیضیرم رطاخ ...هب رسای

درک... توکس ... تشاد تسود یلیخ وشردارب شردام هکنیا رطاخ

توکس #دس_

۵۳۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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دش هریخ متروص هب مومغم

دعب دوبن مهم ، مدوب شنز ، مدوب شسومان نم درک...! توکس ــی؟ مهفیم -

شتخادنا هنوخ وزا داد وشثرا دز تشک دصق هب وشردارب شردام توف

ناربج تساوخ یم هک دوبن مهم درک، یهاوخ ترذعم هک دوبن مهم ، نوریب

یضعب هتفه ره میتفرگ درک......طالقهک توکس هک دوب نیا مهم هنک،

نامام نوبز زا بش هی اضرریما هکنیا ات دید یم ور نیسای زور ره مه اهتقو

یمن هگید هک درک دیدهت ورسای ... دیمهف تسنود یم هک دوب یسک اهنت هک

نوا هشاب یچره شتنیبب مدرب یم یکشاوی هگید ـــه... نیبب ور هچب هراذ

رت صیرح راب ره رسای نم! لثم هشب مچب متساوخ یمن بــدو... شردپ

درب ور هچب هک زور هی رخآ ـهات شاب ششیپ تساوخ یم رتشیب ــد.. شیم

هگید ـی... لو مندرگیم شرب تردارب ندموا زا لبق و کراپ شمربیم تفگ

مدادن هزاجا دوب... هدش دیدپان یلو.. ــم یتشگ شلا بند اج همه ... تشگنرب

سرت زا دیاش ارچ... منودیمن ... ندرگب شلا وبند هنک تیاکش شزا یسک

مسح نیا ــت...االمن خوس یم رسای یارب ملد هشیمه یلو .. مچب تیعضو

هی نوا ... مدوب شنوخ وت هک یزور دنچ نیا حاالوت یتح هدش... رتشیب

هب هک شدوخ لثم هنک ضوع ونم رظن ًاعقاو اضرریما هدیسرت ... ههوسرت

لثم هشب هشاب نم رانک هگا مرسپ هک هدیسرت ... هدرک توکس شردام رطاخ

شادیپ هنوتن اضرریما ات ناهفصا شتدرب شدوخ اب نیمه یارب ... شردارب

.. هتشگرب سهلا هی هزات هنک...

دش ضوع شا هتفرگ و یدج ندز فرح نحل هدز دنخبل

شنوخ هدو... ـب شسرت نیمه رطاخ هب هدرک گرزب بوخ ومچب هگا یلو -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هدب... ماجنا دیاب تعاس ور قیقد وشاراک همه مچب هراچیب ... هناگداپ لثم

مرازیم مروشیم ور اضرریما هک ینم هنزیم فرح شاهاب یدج یروج هی

مدیمهف هک ًادیدج ... هئوسرت مزونه یلو هدش... ضوع ... مسرت یم رانک

! هتفر ورد هدرک مه یراک کتک

ناشریسم دیاش مزیرب مه ارهب شراکفا یمک مدرک یعس هتخادنا باال هناش

دش یم ضوع

هگید ایاللقا تسین وسرت مدآ نیا منک یم رکف نم یلو . منود یمن -

! تس ینــ

متفگ درک مهاگن هک بجعتم

هکنیا اب شنتشگرب نیا هکنیا مود هدش.گ، ضوع یگیم تدوخ هکنیا لوا -

... نادنز هرب یتح و دایب شرس هچبالیی هنکمم هتسنود یم

دیسرپ هدش هدیشک شیاه بل مدیدنخ

مو؟ ســـ -

انوا ات نینزب ونم نیایب تفگ یم رتشیب شراتفر اب نوا ! منوخ وت زور نوا -

ــش! ننزب ناوخب

دش رادادص شا هدنخ
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شــهد! مه ورپ هرآ... -

گبـــم؟ ... هراد مه مراهچ -

مداد همادا دیدنخ دنلب

هراد، هگن و هدب هار شنوخ وروت تاشاداد نوا اب هدرک تارج هکنیا مراهچ -

ـــه! شب رتشیب نوتتارفن نیبب وتاباب ورب ایب هگیم هزات

قاتا هب اهر اب هارمه ار نیسای و رحس وا یاه هدنخ یادص اما مدزیم دنخبل

دیشک ششوغآ هب هدش کیدزن اهر هب میقتسم رحس دناشک

ــم... نونمم نیدیشک تمحز نیدرک فطل یلیخ -

دیسرپ بجعتم اهر

چــی؟ رطاخ -هب

تفگ هدرک هراشا نم تروص هب رحس

! هزاب هچ ششین نیبب ... اهانیا -

یراصح نتسکش ثعاب یزیچ هچ ! مدز یتام دنخبل مدوخ زاحلا بجعتم

ماگنه شنیگمغ هاگن هک شردپ یروآدای دش؟ مدوب هدیشک مدوخ رود هک
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ب نم هب هیبش هک شلا ؟ایح شدوخ ای تفریمن منهذ زا اضرریما اب دروخرب

شدای هب راب نیمرازه یارب اهر ندید اب زور دنچ زا دعب هک ییوا ــدو؟ای

! مدرک شا هسیاقم هداتفا

دنچ زا دعب ار شندید ملد اما ما هدادن ار شباوج ، تساجک مناد یمن هک وا

ار اهر وا زاحلا ندینش یاوه هب یتح دیاش هک یلد دهاوخ یم زور

ــت! فریذپ

دناشک قاتا ارهب ردام ناشیاه هدنخ دنلب یادص

وناماس یادص نیاوخیم ... هییاریذپ وت نوشیا رسمه ـر! تمورآ س یهــــ -

ــن؟ یرایب رد

ــم! تفریم متشاد هگید نم نیدیشک تمحز -

یگیمن وت بوخ رتخد ! مداد تاجن ناماس تسد زا وماهر مدیشکن تمحز -

ـم؟!االمن یدب وشباوج یروطچ ام همهفب ناماس هچوک وت یرازیم وترهوش

! دیرب نیتساوخ اجره شدعب دیروخب راهان نیایب

دیدنخ زیر زیر رحس

! هئوتراک هدیمهف ناماس اهر... هنک محر تهب ادخ -

ــش! تشاک هچوک وت شنز چــه؟ نم -هب
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درک هاگن ناشیود ره تروص هب سنجدب هتبلا و بجعت اب اهر

یم !....حاال هنومب نیتشاذ یم دیابن امش ! مگب یزیچ هی منومهم نم اباب -

، میریگ یم رگنس اجنیمه همیخو یلیخ تیعضو هگا دینک لفق ورد نیاوخ

شبـــم! خاشرس اضرریما لثم یکی اب مدلب نم

تفگ نیسای رابنیا تفر هکباال ندیدنخ یادص

ـرت... مورآ نتفگ س... یهــــ -

! نور یبـــ دیرب -

دیسرپ نیگمغ هدرک مهاگن هریخ رحس

؟ یایمن هگم..وت -

ملد زونه هک ردحیلا مداد باوج هدرک هاگن شرظتنم و نیگمغ یاهمشچ هب

نم نامهم اهنآ دوب هدنامهف شندمآ اب ردام اما منامب قاتا رد تساوخ یم

دنتسه

منزب متروص و تسد هب بآ ...هی مایم -

مدرک شهاگن هدیخرچ بقع هب اهر زج هب دنتفر نوریب همه

ـی؟ نک یم مارب یراک -هی
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! تشاد هلجع ارچ مدرک یم شهاگن روطنامه

! منک رکف یلیخ منوتیمن ... هیئوهی متامیمصت همه نم هتفگ تهب اضرریما -

؟ مسر یمن هجیتن هب یلیخ منکب مرکف

خـــب... -هن

توکس #دس_

۵۳۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

بش یتفگ و یداد نم هب ور شسردآ وگب ــر... یگب سامت ماباب -اب

ـــه! مرظتنم

اهر؟ ـــی گیم یچ -

تفگ لوه

ماوخ یم منک... راکیچ منود یمن ال صا منک رکف ماوخ یمن هگید یببـــن.. -
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هگا نم ... منامام لثم هنکب داوخ یم یراک ره ماباب حاال مدب هزاجا

اضرریما نم ... مشیم هنووید .. مشب نومیشپ .. یگیم هک یروجنوا

ماباب ... مرازب روطچ االن تخوس رسای لثم یدرمان یارب ملد ــم... تسین

ـــه! شاب مرظتنم ... یروطنوا

دیزرل شیادص دنکشن درک یم یعس هک یضغب زا

ـه؟ شاب ایهن؟ هشدوخ نیبب سرپب ... شلبق طقف -

-هرـــاا..

ــه! شب ضوع مرظن هک ..االهن شاب دوز -

متسناد یمن یتح هک یدایز یاه  سامت هب هجوت یب متشادرب ار نفلت یشوگ

ــم تفرگ تفگ هک ار یا هرامش تسا ناساس و اضرریما زجب یناسک هچ زا

ــد؟ ییامرفب -

دوب یدج یلیخ شیادص

-سالم

تشاد کش راگنا داد باوج دیدرت اب

-سالم..
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ماراس نم -

دش یکاش عیرس

ــر؟! تخد ییا جکــ وت همولعم -

دوش مامت سامت عیرس متساوخ یم طقف منک عورش اجک زا متسناد یمن

ـه؟ بوخ نوتلا -ح

دیدنخ

ـ.... نوا وتو هگا هرآ. -

ـــم؟ سرپب لا وس هی هشیم -

ـــه؟ بیجع تاراک ردقنا ارچ هدش یچ -

متفگ هرابود شلا وس هب هجوت یب

ـــن؟ یدرک ادیپ ورسای اقآ هنوخ نفلت هرامش و سردآ امش.. -

مدیسرپ هرابود نم و درک توکس

؟ ماو خـــ یم ایهن هلب هی طقف ًافطل -

یمداد، مرازآ شرس راشف دوب هدیبسچ یشوگ فرط نآ هب اهر شوگ
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درک اهر ار شسفن شردپ

مدرک ادیپ هرآ -

نآ رد هتسشن بوخ سح سمل زا دوب مارآ شیادص مدیدنخ ساوح یب

متشاد یبوخ ساسحا

ــًا؟ عقاو -

دیدنخ مه وا

وشرامش تنوخ نفلت هچرتفد زا اضرریما ! یدادن مهب هک ...وت اعقاو هرآ -

شا  هرامش اب نتسین مک مدیفم ناتسود نم هک مه ییاجنوا زا درک ادیپ

ید؟ بــ وشسردآ یدز گنز حاال هدش یچ ... مدرک ادیپ و سردآ

-هن.

چــی؟ سپ -

ش؟! ـــ غارس یتفرن ارچ ارچ... -

دیشک یهآ

ـشو منیبب رود زا طقف هنک مکمک هگا مداد لوق تشومچ رهوش نوا -هب

نم هگیم وررپ هچب ـش... منیبب مرن هتساوخن شدوخ ات مونشب وشادص

طرش نم هساو ـم... مهفیم رتهب ــو شن حلااال نم ـش... مسانشیم رتشیب

ــه خآ یک ــه...ات مهفیمن مرد... پــ هگیمن منک... شراکیچ وملد هگیمن هتشاذگ
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!

تام و ادص یب دیشک دوخ تمس ارهب مهاگن هک تفرگ هلصاف یشوگ زا اهر

ــم تفگ عیرس دوش نامیشپ هکنآ زا لبق دیکچ شنامشچ زا کشا هدش

ــه؟ بوخ ! بشما -ات

-چـــی؟

نوتنوخ وت بشما متفگ شهب یلو مدادن هک مدن وسردآ مداد لوق -

مراد نــ ور نوتسردآ طقف ـــم.. نئمطم .. دایم هک منودیم ـن... یشرظتنم

ـــن؟ یتسرف یم مارب

مدز شیادص عیرس مدینش ار یزیچ نداتفا یادص دش وطالین هک شتوکس

؟ نار ماکــــ یاقآ -ولا...

یمـــدا؟ ینئمطم ـــی... نئمطم -وت

مدیشک یتحار سفن

! شر سپـــ ــم...اب نئمطم هلب -

دوب حضاو یلیخ شیادص مدرک یم سح ار شندز سفن سفن

ید؟نز بــ مرازآ ترهوش نوا لثم هک یاوخ یمن ـــی؟ نئمطم اارا...! ســ -

ـه! گید ینومه
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مدیدنخ ادص اب راب نیا

ینــدا؟ مگب نیاوخیم ــمن... ئمطم هلب. هلب -

-هن...هن...

مدیدنخ رتدنلب شندش لوه هب نم دشو لوه

هدرک روج مه هب بوخ ور هتخت ورد ادخ هک اقح -

چــی؟ ینعی -

تبون هک هرخ باال یلو نیربب تذل و نیدب رازآ ونم طقف ترهوش نوا -وتو

ــه! شیم نم

نم اما متشاذگ شرس هب رس طقف درک رکف ــد.. یمهفن ، مدرک هفخ ار میادص

یخوش هغدغد ویب دراد حیلا هچ منادیمن هک ییوا ردپ یادص ندینش زا

دش یمن هک تسشن هنیسما رد یبوخ سح دیزرل ملد مدیدنخ هدرک

وطال یاهلا ــشس هابتشا رطاخب منادیم هک یردپ دوب درک...ردپ شفیصوت

ــد نک ناربج ــدنات کیم تالش شناوت مامت اب تسین

ریزارس هرابود مکشا مراد هک یسح زا هک متفرگ ار مدوخ یولج روز هب

دوشن

ـــد... یشخبب -

ــه؟ نوتچ اتود امش -
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! تسا هتفرگ ار مچم و هدید ار اهر مدرک سح یساوح یب زا یا هظحل

ـــا؟! تود -ام

ــی؟ یاجک ؟وت نینک یم راک یچ همولعم ــا؟ ضرریما -وتو

؟ هگید هنوخ -خــ...

تفگ رخسمت دشاب ینابصع هعفدکی ارچ مدیمهفن و متفگ ینازرل یادص اب

ت؟ ــــ ساجک ینودیم منوا چــی؟ اضرریما بو... خــــ هچ -هع!

! تر ــ فاسم هریم ... تفگ -

تس؟ ینـ قیقد یدایز تدزمان زا تربخ ترظن -هب

ارچ؟ مدیمهفن اما مدرک سح ار شندز هیانک

دیابن وت ارچ ـت؟ تنیبب دیابن ارچ ـه؟ نومب رد تشپ و اجنوا دایب دیاب ارچ -

هاتوک یچــهد!هک وشمد ردقنا هک هنوتنیب یچ ــت؟ ساجک نوا ینودب

هنز؟ یمن تهب یفرح و هدموا

دناد یم اجک زا وا هک دش نیا ریگرد منهذ مشکب تلا جخ هکنیا زا رتشیب

! یمندنز فرح ابوا اضرریما منادیم یتقو
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دیزرل یم شخیبوت زا میادص

ـ..د؟ ینود یم اجک.. امش...زا -

ـه! شاب شهب مساوح دیاب یلو هقلق دب هتسرد ... بوخ رتخد مشردپ نم -

هک هشابن مساوح هگا لاــش؟د بند مداتسرف یچ هساو وماهرپ یدرک رکف

مـــن! لثم هشیم شیگدنز

! هدمآ اجنیا هب اضرریما هارمه زور ونآ هتفگ وا هب ماهرپ سپ

توکس #دس_

۵۳۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دیبسچ یشوگ هب هرابود اهر رس

هنو؟ تچـــ یگب یاوخیمن -

؟ نیتسرفیم و سردآ -

یمن ارچ وشباوج یدرکن زاب ورد بــهد؟ ومباوج ... شاب نئمطم مدیم ونوا -
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سامت مه یسک هگا تسین ندز گنز هساو طقف هتتسد هک یشوگ نوا ـید؟

ـــی؟ نودیمن ید! بــ باوج دیاب تفرگ

متفگ ییادص مک دیشخبب طقف و مهدب یباوج هچ متسناد یمن

دقچ ومدآ هلصاف ینودیم ؟ تساجک اضرریما ینودیم ال صا ن؟وت ــــ یمه -

وشمایپ هی لقادح ــه؟ تنداد باوج رظتنم ردقچ ینودیم ــه؟ نکیم گنتلد

ردقچ ـه! سرپب وتلا وحا ماهرپ زا هنوتیم ردقچ هگید ـــر؟ تخد هدب باوج

نونج هب یرود زا مدآ یمهفیمن ارچ ید؟ِدوت ـــ یمن وشباوج هگب هنوتیم

! هسریم

دز بل مدرک شهاگن دش ادج یشوگ زا هک اهر رس

ــت؟ ساجک اضرریما -

مدیسرپ تعرس هب

؟ تساجک اضر ریما -

یم شردپ نم زا یدش دزمان وت مگب دیابن ـبمد؟ وتباوج روجدب دیابن -االن

؟ مراد شلا وحا زا ربخ یقاچاق و هنز یم فرح ماهاب روز هب هک یسرپ

یم باوج دنت اضرریما لثم مه وا میوگب مه دیشخبب متسناوت یمن رگید

داد

... لوبناتسا هتفر -
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متفگ هدز تریح

جکــــا؟!چـــار؟ -

داد باوج رخسمت اب

؟ یدر کــ یمن بجعت ردقنیا االمن یدرک یمن شتیذا ردقنا هگا -

دوب هآ هب هیبش هک تفرگ یسفن ثکم اب

ینودب ــو شارچ و اجک یاوخ یم هگا مه ـــم...وت تسرفیم تارب وسردآ -

ربخ هک نو نممـــــ اهر. رطاخب منونمم ... سر پبـ شدوخ زا نزب گنز شهب

ظفاحادخ . یمهفیم هک نونمم . یداد

هکات ردحیلا دش ریگرد بیجع منهذ ... دنام مشوگ یور متسد رد یشوگ

نیا تاساسحا و اهر دوبن مهم مفارطا رد زیچ چیه حبص زورما زا لبق

منوریب هلیپ زا دوب میاهزور نیا راکفا و مدوخ هب هیبش یلیخ هک شیاهزور

ما ینهذ هلغشم هب هک هدشما ریگرد دیدج عوضوم نیدنچ وحاالاب دیشک

! هدش هفاضا

ات دناشکب اجنیا ارهب وا هک دشاب نامدوخ یاهر راک اهنیا همهی دیاش یتح

! دسانش یمن ارم وا هزادنا هب یسک دشکب منوریب ارم
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مدروآ نییاپ ار یشوگ

اراس...؟ -

مو... -هـــ

ــت؟ ساجک تساوح -

-هـــااا؟

ــد یدنخ هتفرگ من ینامشچ اب

در؟ کـــ تاوعد -

متفگ نم زا شردپ سح نتفرگ دصق هب رادروظنم هتبلا مولظم و حلا یب

ــا! ضرریما رطاخب ... متسد زا دوب ینابصع ید؟ ینشـــ -هرآ...

؟ تسا جکــ اضرریما زا یتسنود یمن -وت

؟ یتسنود یم !وت تر ــ فاسم مریم تفگ طقف هخآ -هن.

ومودکچیه باوج ... مرود همه زا تسا هتفه کی زا رتشیب نم ! اباب -هن

مامــنا! یتح مدادن

درک شزاون ار میوزاب هک مدوب رکف رد

؟ هشاب ! مرایم رد تساو وشوت هت مریم هک... بشما ــن! کن رکف شهب -
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! درک خی راهان اارا... ســـ -

ار رحس باوج یتقو ارچ دیدنخ اهر اما مدیرپ اج زا ناماس داد یادص زا

نم فرط مه تدم نیا رد هک !وا مدرکن رکف وا یاه هاگن و روضح هب مداد

هتشاد هک یرود زا یهاگ ناساس لثم هک ،وا درکیم کمک ناساس هب مه دوب

ــدن! کیم ملوه اضرریما زا رتشیب یتح شیادص میا

مرگ شمد هـا! هگیم ماهرپ هک تسدراگیداب نومه نیا هوا... هوا... -

! ینزب فرح نم وتاب درک کمک بش نوا ـم.... شنویدم

***********

ینیگنس میدروخ یم راهان شردپ و نیسای و اهر روضح هکاب یتدم مامت

اما دوب مه شا  ینابزیم هب شساوح هکنیا اب مدرک یم سح ار ناماس هاگن

تشاد یمن رب نم ارزا شزیت هاگن

کرت ار نامی هناخ دوز یلیخ هدرک هناهب ار رسای یاقآ هلغشم راهان زا دعب اهر

دهدب ربخ نم اتهب دشاب منفلت هب مساوح هک درک دیکات جورخ ماگنه دندرک
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هب یشوگ ردام ! تسا کوکشم یمک هناخ یاضف مدرک سح ناشنتفر زا دعب

وا هک تفگ یم هچ مناد یمن هک دوب هداد خهلا یافرح ارهب شساوح تسد

یادص و دندوب هتفر رحس قاتا هب مه اهر و رحس یمداد، شوگ تقد نیا اب

یور اهر متخادنا یهاگن شقاتا زاب رد زا دمآ یم ناشندیدنخ و ندز فرح

درک یم چپ چپ ششوگ رانک رحس هتسشن تخت

منشکب نوریب راصح اتزا دندرک یم ار ناشش تال مامت زور دنچ هک اهنیا

حـــاال...! روطچ

هدیشک زارد تخت یور هرابود ات مدش مقاتا دراو هتخادنا باال هناش لا یخیب

تارطاخ دوب،هب هدش گنت ناشیارب ملد هک منک رکف ییاهتروص ریوصت هب

... میتشاد هک یبوخ

مدیشک غیج مندیخرچ ضحم هب متسب هک ردار

ن... ــــــ یه -

ریز هب رس دوب هدش مخ ولج هب یمک هتشاذگ وناز هب جنرآ هتسشن تخت هبل

درک یم مهاگن هبباالزیت ور ینامشچ اب

... مدیس -رت...

ــدی سرپ هتخادنا باال وربا مدزیم سفن سفن هتشاذگ هنیسما یور تسد

-چـــار؟

ــی... یوهی ... ینک یم راکیچ .. اجنیا بخ... -
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تس؟ ینــــ ... همرهاوخ قاتا -

! نور ــ..ـ. یب ورب منک... تحارتسا ... ماوخ یم -

ات متفر دمک تمس هب شملا ندرک زاب اب مدنادرگرب ور هدرکن یهجوت درک مخا

مروا یبــ رد درکیم ینیگنس منت هب هک مه ار مدنلب نفاراس

هچ مناد یمن هک یسح و اهر یارب دیاش منزب فرح ابوا تساوخ یمن ملد

تفگ یم هک مدمآ نوریب مقاتا رد ردام رخآ هاگن رطاخب !و دوب

"! مناساس .. یداد لوق "

تساوخ یم ییاهنت زونه ملد اما

توکس #دس_

۵۳۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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االن دوب هتشادرب ور هنوخ لک انوا اب تدنخ یادص هک شیپ تعاس -اتهی

ـی؟ نک تحارتسا یاوخیم مدموا نم هک

! هدش هدینش هناخ مامت رد دیوگ یم وا هک یدنلب نآ هب هن یلو مدیدنخ یم

ــد! شاب هدینش مه ار شلبق ی هیرگ یادص دیاب هدینش رگا هک

ی هجیتن "اما نوریب " منزب دایرف هدرک شزاب هتفر رد تمس اتهب مدیخرچ

چیپــدی مرود هک شدنمونت یاهوزاب و شا هنیس هب مدروخرب دش مندیخرچ

تفگ نیگمغ

ــه؟ ناساس و نم ریصقت اه قافتا نیا هگم ــی؟ نک یم رارف تاردارب زا ارچ -

ید؟ شـــ یکاش ام زا هک هدش یچ

ار نهلاما هدیشک خر هب رتشیب ار شیاهوزاب تردق اما مداد مندب هب یناکت

دروآرد

... یآآآ -

یفرح هگا هنک؟ معناق ــوهک گب یزیچ بــهد؟هی باوج یرب مراذ یمن -

یا! ینابصع نومزا یریوصت سامت نوا رطاخ هب وگب بــنز! فرح یراد

رکف ناساس ــو... شن میاق ــر.. یگن ور یلو ! یروخلد تیاکش رطاخ هب وگب

هک یدمع ــم... ینک تتیذا میتساوخ یمن ... یسرتب ردقنیا یشوگ زا درک یمن

ـــم... یدرب شاباب ولج مه اضرریما یوربآ طسو نیا بنــدو!
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-مــ...ــن...

ملد ... مهاوخ یم ار مردپ مهاوخ یمن ار امش میوگب هدز دایرف متساوخ یم

اب یسح ...اما دشاب وا مراد مفارطا هک یسک ره یاج هب دهاوخ یم

یزور رگا ؟! مدر کــ یم هچ متشادن مه ار اهنآ رگا ! تسشن ملد هب ششوغآ

ارهب سح نیا هک دوبن شوغآ نیا هظحل نیمه رد رگا ــدن؟! شابن مه اهنآ

! دهدب نم

تسکش مضغب هتشاذگ شا هنیس ارهب ما یناشیپ دوب رظتنم هدرک توکس

ــد یزرل یم میادص

گنت شارب ملد ... ناماس هدش گنت شارب ملد شـهد... گنت اباب یارب ملد -

شــهد...

سح ار شا هنیس اهو هناش شزرل دیچیپ قاتا رد هک مقه قه یادص

ــش! ندید هرابود زا دعب قاتا نیا رد دش رارکت مه ..زاب مدرک

نتخیر کشا رد مدیمهف یم هکنیا اب موش مارآ ات متفرگ ششوغآ نایم

درک یم مشزاون هدرک مک ار شیاهتسد روز دنکیم ما یهارمه هنادرم
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تفگ یکاش ششعترم یادص اب

نم مـن؟ ملا تاه هیرگ تسا همه ملا تاه هدنخ هعفد ...ره تهب تنعل -

ــن؟ یدرک مادیپ هچوک وت !زا حاصــهبا یب نم لد ! متسین مدآ

... یرت نما .. یرت مکحم همه.. -وت..زا

چیه هک هنووید نوا ! هئوت همُهَوَت نم... رهاوخ متسین نم... زیزع متسین -

هدرک تلو زاحتلا لوا نومه نم هک هن هگا ! هناساس هرایمن مک یروج

عمج " تفگ مهب نامام یور !وت هنزب ونم ترطاخب دوب کیدزن ... مدوب

منک؟" تعمج ای وتدوخ ینکیم

ن شرسپ زا یراد بناج و اضرریما ردپ یاه فرح دای هب مدیدنخ هیرگ نایم

مه نآ زا مبوخ سح رطاخ هب هک مداد رس سول هتبلا و هنامولظم هلایا

ـــد؟! مهف یمن ار سح نیا اضرریما ارچ دوب یتبحص

؟ هنک شاوعد ونوا ... تسین اباب.. ارچ ! درک ماوعد ... اضرریما یاباب -

دیدنخ مه وا

قحــت امود هک! تسین ،ور هرایمن مک بصم ال مدرکن شاوعد مک -واالهک

هک تساجک اضرریما ینودیم ال بــدو؟صا تلا بند قچــرد ینود یم ! دوب

مح؟ ینکــ شاوعد
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مداد ناکت ار مرس

! تفگ مهب شاباب ... لوبناتسا هرآ، -

ــن؟ نزب فرح ابوت ننوتب ــنات تفرگ سامت شردپ وردام ردقچ ینود یم -

ب هک هدوب رسم نوا و ندوب شنتفر فلا خم همه راگنا ! ششاداد نوا یتح

تدید هگا هک دوب هدموا شاهاب ماهرپ هرب... یرازن وت نتساوخ یم ــهر!

تشپ ینودیم ــش... ینیبب یدشن رضاح یتح ــیر،هک یگب وشولج داوخب

مدآ همه نیا یولج هک دوب شور راشف ردقچ ... دموا شزور هب هچ رد نیا

رتزارد زااپ تسد دش روبجم هک مشرخآ ... یدادن مه هداس باوج هی یتح

هچره دهاوخ یم هدرگرب یتقو تفگ نامام هب شرورغ ظفح یارب هرب

! مرد تشپ حاالحاالاه هنومب اجنیا تفگ ! هربب ــو شنز رتدوز

تفگ یدج ناماس هک مدیشک بقع هتفگ یمارآ یهـــن

؟! یدرگیمرب ال صا نیبیب وت تفگ شهب ماهرپ ....! هدنوم زونه نک، ربص -

ندوب نارگن یلیخ شداوناخ ـــه؟ تفر ارچ ســارا؟ هتفر اجک ًاقیقد ینودیم

وت طقف تفگ ماهرپ .. شدو خــ هن داد باوج ماهرپ هن مدیسرپ مه ردقچ ره

ــه..! تچ تسین مولعم منوا هک یریگب وشولج یتسنوتیم

تفگ ثکم اب

ــ تفگن یکچیه هب یچیه راگنا مرگ اضرریما ...مد نتسنود یمن انوا هتبلا -

ه..!
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نتفر هب رسم ردقنآ هک هتفر اجک مدروآ یمن رد رس شیاه  فرح زا مدوب جیگ

! دریگب ار شنتفر یولج هتسناوتن سک چیه ارچ ؟ هدوب

ماســنا؟ .. مگیم -

درک مهاگن رظتنم

هگ؟ یمـــ مریگب سامت ماهرپ -اب

تفگ یدج

!... ماهرپ نیمه ؟! یری گبــ سامت نوشمودک چیه اب هشیم تور ال صا -وت

مـــن غارس هدموا یدادن باوج هتفرگ سامت تاهاب راب دنچ یزور ینودیم

ــهر؟! یگیم سامت نم اب ترطاخ هب هعفد دنچ یزور ــی نودیم ؟!

... منکیم بذعم ار همه هشیمه مدش ریز هب رس هدز مرش

دناشن تخت ی هبل هدیشک ار متسد

ماوخ یم هک مراد لا وس !؟هی اراس ــه مهم نم یارب هگید زیچ -االنهی

ید! ـب باوج

... واکجنک و رظتنم مدرک شهاگن

نکــ جاودزا شاهاب یاوخ یم ال... ؟صا یراد ــت سود ور.. اضرریما -وت...

ی؟
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توکس #دس_

۵۳۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

... متسناد یم ار شباوج دنام اوه یور جیگ مهاگن مدرک بجعت شلا وس زا

ال کشم ندرک جاودزا اب زونه نم ... مدرکن رکف نآ هب دیاب هک روطنآ زگره اما

 هتشاد هگن مدوخ رانک تدم نیا اررد وا نیمه یارب دیاش ! مراد یدایز ت

یرتشیب نامز وا هب ندش کیدزن یارب متسناد یم هکنیا یارب ما...

! مراد زاین

؟! اارا ســ -

دوب هدز تریح شیادص

-هـــاا!

هدش قشاع ردقنا نوا یتقو ارچ ـه؟ حیلا هچ نوا ینودیم ــهتــو؟! تچ -

؟ یاو خـــ یمن ینعی ــی؟ یخلا یب ردقنا وت
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وا هب اهراب مدوخ هک ردحیلا مداد ار شباوج تحاران و نییاپ ییادص اب

دهاوخب وا هک تسین مک مدوخ باذع ما... هدرک هچ مناد یم ماو هدرک رکف

کـــدن! ما هجوتم

نوا یگیم هک...وت یتقو نوا ــمت.. سین یخلا یب نم.. ـو... گن یروطنیا -

تقو چیه ... تقو چیه مدو... بــ نارگن هشیمه نم نم.. هدش... قشاع

...هب متشاد هک ینادجو باذع یارب .. شلوا منک... رکف شهب ... متساوخن

مرس و...بالیی همهفب مدیسرت یم ... مدرک هدافتسا شزا .. هکنیا رطاخ

نارگن ... هشیمه نم ــهن... کشب و همهفب ــه... نک نیهوت و همهفب ... هرایب

...اب ماوخب !هک دوبن لا مرن نم.... طیارش ... یزیچ هی نارگن راب ...ره مدوب

هکنیا ... هشیمه ... مدوب منوا .. نارگن منک... رکف شهب تحار .. شندوب

روبجم .. متساوخ یمن نم ... منارگن مزونه ... هشیم یچ نم ...اب شیگدنز

زا هک منود یم ! هرآ ... هنود یم تسا هتفه دنچ هزات نوا ... ندنوم هب هشب

و... هنودیم ویچ همه هک... منودیم هزات یلو... .. تساوخیم ونم ... شلوا

تقو ... یتح نم خـــیلا... یب وگن نم جیگـــم...هب نم ... داوخ یم مزاب

باذع ... مدرک رکف شهب تقو ...ره متشادن مندرک رکف یباسح تسرد

نوا ... نوا ... منود یم یلو... ... مسرب یتسرد هجیتن هب تشاذن منادجو

نوا درک... وور ریز ونم یگدنز ... شراتفر نوا ... نوا ــه... مهم نم یارب

... نوریب دیشک مدوخ زاالک ونم یا... هعفد ــو...هی سلا...هی دنچ زا دعب

باذع ... هکنیا سرت ...زا تکرش نوا وت ونم ... هنودب شدوخ هکنیا نودب

... متشگرب یتقو نم درک... وربور مسرت ...اب مندرگ هتفیب شندرم نادجو

نم ... مدید ... مدرک رکف تکرش نوا هب منتشگرب و... زور نوا هب اهراب یتقو

و... نوا رطاخ هب طقف ... متفر وهار دصرد هاجنپ ... هقیقد دنچ ضرع رد
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ـی... گیم ــو نیا یروطچ ؟! ملا یخ یب نم... ترظن درک...هب مهب هک یفطل

مزونه ... دوبن بوخ زور...حملا دنچ طقف نم ــن؟ یمهف یمن ونم حلا ارچ

سلا تفه ... یکی ... وملا ح ممهف یمن منک... راکیچ ممهفیمن ... تسین

دنچ نیمه وت ینود یم هدز... شیتآ .. شدوخ یئاراد رطاخ ....هب ومیگدنز

ضرع هک...رد همدآ منوا ــن! مدآ انیا !؟ مدرک رکف اضرریما هب ردقچ زور...

... تفر گر نم...اتمــ تیثیح و یگدنز یارب ... هقیقد دنچ

تفگ ینییاپ یادص اب

؟حاالهک تداوخیم یلیخ ینودیم ـی؟حاالهک نک رکف تسین شتقو هگید -

مراد شلوبق منم ـی؟حاالهک نک رکف و یشابن نارگن ینوتیم

تفگ هدنخ اب

گنز شدوخ هب ماهرپ یاج هب ارچ ــمن.. کشب وشندرگ ماوخیمن هگید -

حاالهک یاوخ یمن ــه؟ نزب فرح ابوت هشاب هتشاد زاین دیاش ـی؟ نزیمن

! هشنارگن یلیخ ماهرپ ؟ ینک شکمک شهب االنهکالهمز هدرک تکمک ردقنیا

ح طقف هربخ هچ هگیمن هنزیمن فرح تسرد نوشاهاب یتح اضرریما هگیم

!... هسرپیم ور وت لا

تفگ هدرک یثکم

ام هب ینومب شرانک هکنیا رطاخب یتح و هشیم مورآ ابوت نوا یتقو -

یتقو ینودیم یدوب شرانک هک !وت ینکیمن وراکنیا ارچ وت درک سامتلا

درک... بوخ ...حوتلا شندوب دیاش هنک... تکمک هنزیم وشروز همهی تسه

قرف دیاب ! اراس هراد قرف وتابام یارب نوا ! ینک راکیچ یدیمهف دیاش
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.. هشاب هتشاد

وا مدشیم مارآ ابوا نم دوب ابوا قح هتبلا هک دادن نداد باوج تصرف

دیشک نوریب شراولش بیج ارزا شا  یشوگ هدرک زارد اپ تشاد قرف میارب

گبـــری! سامت نم یشوگ ...اب ریگب سامت شاهاب -ایب...

ـ... مدوخ یشوگ -چــ..ــاار؟اب

تفگ هک دوب یا هرامش نتفرگ ردحلا

... هرتهب طخ نیا -اب

دیدنخ

ـ... ماهرپ اب شدعب منم هنکیم رکف هشیم ریگلفاغ منوا -

دیشک بقع ار یشوگ هدرک توکس

شرونوا هرامش االً متحا ریگب تدوخ یشوگ ...اب دیشخبب ... دوبن مساوح -

! تسه منوا ور

دیدنخ هرابود

... هشاب هتفرگ سامت تاهاب اتحاال یراب رازه دیاب -
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شتسد یشوگ هب مهاگن مدزیم سفن سفن دیبوک یم دنت هنیس رد مبلق

نم ارچ سپ درکیم هدافتسا نآ زا هتفرگ تسد رد تحار هچ دوب هدنام

و نئمطم میارب اهیشوگ مامت دیابن ؟حاال دوبن نئمطم ناماس یشوگ مناوتن

ماورد هداوناخ زا تسین رتهب مدرک یم عورش دیاب هک هرخ ...باال دشاب نما

مه شمان ندینش زا مبلق وا...هک رطاخب ــم نک شمامت هدرک عورش اهنآ رانک

... دوشیم مارآ

دیشک حملا ندرک ضوع و یخوش زا تسد هک مدرک یم شهاگن هریخ

تفرگ ار متسد

بنــدو! مساوح نک رواب -

متفگ دزرلن مدرک یعس هک ییادص اب مدز ار مروز همهی

! ریگب ... نوا ...اب هرتهب ...وت یشوگ یادص -

توکس #دس_

۵۳۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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دیرابیم شیاهمشچ زا سرت دوب، نارگن درک مهاگن ددرم

مدیسرپ

ــیر؟ یگیمن -

هیـــو... مریگن ... ناجاراس ـــی؟ نئمطم -

متفگ دوب هتسشن مناجب زاب هک یضغب اب مداد ناکت دنت دنت ار مرس

.. یئوت ... تسین انوا ... هئوت یشوگ نوا ... نوا ... ریگب دوز -

تفگ هرامش نتفرگ ردحلا دز دنخبل

ــم! ینکب اهر یارب مه یرکف هی دیاب بشما -

دوب یبوخ هار مدرک شا یهارمه دنک ترپ ار مساوح دهاوخ یم مدرک سح

!... یهجوت یب مدوب هدرک شناحتما ساهلا

ـــا؟! -هر

! متفرگ دای ماهرپ زا هتبلا .. شیپ هتفه کی مدرک تجح مامتا شاهاب هرآ... -

منک رکف ! هنوخ نیا وت ایب شدعب نک نشور ناساس اب وتفیلکت متفگ شهب
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زور هی هتفگ هدز فرح ناساس درک،اب لوبق هک دوب وت ندید رطاخ هب

یم زونه هتفه کی زا دعب مدیمهف یلو ، مینز یم فرح تصرف رس منیشیم

ـــت! خبدب ناساس زا رتهب هخآ یک ! هقیلس ..دب هنودرگیم رب ور شتنیب

نا! ماســـ -

هس مناساس هنومب اجنیا بشما متفگ شهب ؟... تسه ناساس زا رتهب -هـــاا!

دش..... لصو ایب ــ.....ایب شما ایب نرادن ربخ مودک چیه هنوخ دایم یزور

تسب دشوردار جراخ قاتا زا هداد متسد ارهب یشوگ عیرس

یلوا زور لثم تسرد حملا متشاذگ مشوگ یور ار یشوگ هرهلد و ناجیه اب

مدوب ــش قاتا شپــترد هک دوب

یادص اما دوب رود و فیعض یمدش هدینش طخ فرط نآ زا هک ییادص

شا هناوید میاه یگناوید هکاب یا هناوید نارماک اضرریما دوب شدوخ

تسشن ممشچ هب کشا هدنازرل ار مبلق شیادص ندینش ... تفرن اما مدرک

یزیچ ... ینزیمن فرح ارچ یمـــدا...؟لاــــو؟ ادص ...لاــــو... ناماس -ولا

؟ هبوخ حلاــش اراس ــه؟ بوخ نوتلا هد؟...ح شـــ

نونمم ــم. بوخ -

لثم هک شردپ و میتشاد هک یا هلصاف نیا اب تشاد وا هک یطیارش نیا رد

نم هب مه وا تسد و دسریم نونج هب مدآ تفگ تشاد ار شا هبرجت نم
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مونشب ار شندز فرح یادص متساوخ یم اما دوب یدرمان توکس دیسر یمن

شردام یشوگ هکاب یزور نآ دای هب دیسرپ ار حملا یتقو ، ممهفب ار شلا ح

مدروآ نابز ارهب هملک ود نامه اقیقد و مداتفا دوب هدرک مریگلفاغ

ــی؟ تدوخ اارا..! ســ -لاـــو..

-سالم...

ــی.. گدنز -سالم

یگدنز هک ینم ؟! یگدنز تفگیم نم هب ارچ درک طوقس ما هنیس رد یزیچ

تشاد راکشآ یمغ شیادص متخیر مهب ار شا

ن فرح نم اب هزور دنچ ینودیم هشیمن مرواب ؟!... تفرعم یب یبوخ -

ــی؟ نزیمن فرح ارچ دوب...لاـــو هدنومن مارب سفن هگید ! یدز ــ

ــه؟ بوخ ... -حتلا

یمداد ناکت ملد هک یا هنادرم ی هدنخ یادص نامه دیدنخ

ــی؟ سرپب متشذگ زور دنچ زا دیاب یلو -االنهرآ...

! مسرپ یمن -
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تفگ یکاش

-چـــار؟

ــی؟ سرپن ملبق یاهزور زا مه وت -هک

تزور ره منودیم قیقد مدیسرپ ماهرپ و ناماس زا هک ردقنا ــی! تفگ رید -

!... هتشذگ یروطچ

ـــد... یشخبب -

دز صادص ار ممان یتقو دوب نیگمغ تیاهن یب شیادص

! اراس -

هلب -

هدش.. گنت  تارب ملد -

دیزرل یم ملد لثم مه مناتسد مدیبسچ رت مکحم ار یشوگ ناهگان

ید؟ ینشــ ــو... -لا

ال صا نم ـبدو؟ هدش گنت مه نم لد مهدب دیاب یباوج هچ متسناد یمن

؟ مدرک سح ار شندوبن
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هک متفر ورف مدوخ هلیپ رد نانچ مدنارذگ هک یکانتشحو زور دنچ نیا رد

و هدوب گنتلد وا هک ردحیلا تساوخ یمن مه ار مدوخ ندید ملد یتح

تاقافتا واو هب اهراب زور دنچ نیا دنز... یم دایرف ار شتقادص شیادص

دش ریزارس ملد هب یبوخ سح بوشآ نآ نایم رابره و مدرک رکف هدمآ شیپ

هدرکن مگنتلد هرذیا مطیارش ،اما تشاد مهگن اپرس نامه دیاش هک یسح

اب شرانک رد هک ییاهزور رطاخب ار مبلق طقف هدنیآ واو هب ندرک رکف دوب

بوخ حملا درکیم یعس وا هک ییاهزور دنازوس یم رتشیب مدنارذگ سرت

! دشاب

ســارا؟ ـو... -لا

متفگ اوه یب

ــی؟ تفگ یزیچ دش... عطق تادص -

ملد دیاش ای منک سح ار شبان تذل و مونشب هرابود متساوخ یم دیاش

نامه ،اب نحل نامه ،اب تقادص نامه ،هب دیوگ یم مه زاب منادب تساوخ

ملد ارهب یرت قیمع رتو گرزب یابیز سح هنادنمتواخس هچ !ووا ساسحا

دناشن

تفگ رتدنلب

زا هراد مبلق اراس... مراد تسود ... یگدنز هدش گنت  تارب ملد متفگ -

ــه! شیم هدنک شاج زا تادص ندینش
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ملد هب هک یساسحا همه نیا ربارب رد متسناوت طقف دیزرل یم مدوجو مامت

هک یبلق شپت و ینارگن ، سرت ، دیدرت ، تهب اب منزب ادص ار شمان درک ریزارس

دوب یرگید نامز ره زا رتدنت ارچ مناد یمن

ــاا...! ضرریما -

دیدنخ

یلو ، مشچ وت مشچ .. متفگیم ور رد ور دیاب ـم نود یم دیشخبب ناجـــم... -

اراس...هن هنکیم منووید هراد تیرود ! هدش لیمکت متیفرظ ــد.... موا وهی

تسود ... مراد هگنــش ملد وت منوتیمن هگید ینشــمد... وتادص هن تمدید

تسود اارا... ســ مراد تسود ــی... گدنز مراد تسود ــهت... شرف مراد

مراد

ــا.. ضرریما -

توکس #دس_

۵۳۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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دیدنخ

و گنر نوا مگیم تهب یتقو هک مدوب ترانک تساوخیم ملد یلیخ نک رواب -

مدوخ تسد هگید ملد راسفا هک منکچ یلو ! مدید یم وتدش خرس یور

ور تس...اتوت ینـــ نم ملا هگید ملد ــهن! کیمن محر نم تس...هب ینـــ

وماوه و ــی!ایب ئوت شاوه همهی ... هرادن ــو ماوه هگید کــدر، ملو دید

ور هدش لد یب نم یاوه مه یکی ات نم هب هدب وتلد و ،ایب شاب هتشاد

ــه..؟! شاب هتشاد

ار اراس وا مدرب یم تذل نم یمدزو فرح ...وا مدوبن نارگن ... مدیسرت یمن

سیخ ادص یب متروص ... تساوخ یم شا  یگدنز یاه یدب و بوخ مامت اب

یارب و شدنازرل یم وا هک ینامز دوب مبلق یور هدش تشم متسد هدش

درک یم مکحم ار شا هدش زاب یاج شدوخ

؟ اارا ســـ -

مداد -

وگب...! هگید راب -هی

میوگب هرابود تساوخ دادن مبیرف دوبن نم لثم وا
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تــو! ..ملا مداد -

منک تلغب االن متسنوت یم تساوخ یم ملد ... مدوب ترانک شاک ـی.. تنعل -

وتندرک لغب ردقنا متفرگ درد نوختسا ... خهیلا ماهتسد نیب تاج ـی! گدنز

! یتسین تدوخ و دموا مدای

مدیدنخ ناهگان شا یربص یب نیا زا

... هنوو یدــ -

خبـ رتشیب ...! مراد تسود یلیخ وتاه هدنخ یادص مدوب هتفگ ــم... ناج -

خبــدن... هشیمه خبــدن... زور دن...ره

زگره نم ... مراد تسود ار تیاه هدنخ یادص مه نم میوگب متسناوتن

ار مساسحا طقف نم ، مدوب نارگن ، مدیسرت طقف ــم تفگن وا ارهب مساسحا

رد هک ردقنآ ، متشذگ شرانک زا طقف ، شمتفرگ هدیدن طقف ، مدرک شوماخ

میمصت ملقع اب طقف و مدادن شوگ ملد یاه دایرف ،هب مراد لکشم شزاربا

. موشن وربآ یب ...ات دنیبن بیسآ اتوا متفرگ

مامت ، متفرگ مه وا ارزا تاساسحا زاربا هزاجا مراتفر نیا اب تدم مامت

متفگ هک دوب هملکیا کی نیمه دش وا مهس نم زا هک یساسحا

ــمد یسرپ ما ینارگن ندش عفر و مساوح ندرک ترپ یارب
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؟ یدر ــ گیمرب یک ؟ اضرریما -

مراک ات منوم یم مدینش وتادص االنهک یلو یبــما! ادرف متساوخ یم -

! مراد ــو ندنوم هگید مکی ناوت االن هشب مومت

مداد جرخ هب تراسج راب نیلوا یارب

ـــه؟ یچ تراک -

ــن؟ تفگن تهب -

! مسرپب ات متفرگ سامت تدوخ اب طقف مدیسرپن یسک -زا

تفگ تنطیش اب

اار؟ -چـــــ

شنارگن هک نیا دونشب دهاوخ یم هچ متسناد یم مدیمهف ار شروظنم

مور یمن یرگید سک غارس شدوخ وزج تسا تیولوا رد میارب ووا متسه

متفگ دهد ول حضاو ار متنطیش هک ییادص اب مدرک تنطیش مه نم اما

! درک ماوعد تاباب ... هخآ -

ما؟ یپــــ -چـــی؟!

هلب -
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دیدنخ زاب

هبــت؟ تفگ یچ -

مداد همادا نحل نامه اب

ـــن؟ گیم یچ الً ومعم ننک یم هک تاوعد -

مدوب رت تحار ندز فرح رد شندیدن رطاخب مدرک  تفلک یمک ار میادص

سامت ارچ ید؟ ـــ یمن وشباوج ارچ ؟ تسا جکــ اضرریما ینودیم -

مانـ هچ نیا ؟ تسا جکــ ینود یمن ارچ ؟ یدر کنـــ زاب ورد ارچ ــیر؟ یگیمن

؟ یدر ومنـــ یدرکن زاب ورد روطچ ؟ یراد وت هک هیدز

مدرب ار شتذل نم دشو دنلب شا هدنخ یادص ناهگان

همهفب مایپ نک رکف ! هنک تیارس مه وت هب ماهرپ یاهیزاب لخ هدنوم نیمه -

؟ یدروآ رد وشادا

متفگ یدج

ــه! تنارگن بخ -

ــه؟ شاب مایب ات نک ربص شابن وت یلو منود یم -

هشاب -
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... هشاب هدش مک ترس زا وم رات هی مایب اراس... شاب تدوخ بظاوم -

دیدنخ ناهگان اما تفگ یدج

ــاا! شمنوبسچ یم بسچ -اب

مدیدنخ

! شاب تدوخ بظاوم مه -وت

؟ ینک یم راکیچ هشب مک شزا وم رات هی یگیمن -

؟ دوب هدز قوذ یدایز ای دوب هدشن سول

متفگ مدیدنخ یم میوگب متساوخیم هک یزیچ زا هک ردحیلا

ـی شب تسد هی یممنز مه وشاه هدنوم ... ترس ور مرازیم رزوم .. یچیه -

!

داتفا هفرس هب هک دیدنخ ردق نآ

مانــدر! ــی... نیبب وماهرپ دایز مرازب دیابن -

هتفرگ جوا ردقنآ مساسحا دوب سب مزورما یارب متسناوت یمن نیا زا رتشیب

منک هیرگ دنلب یادص اب دوب نکمم هظحل ره هک دوب
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متربب روز هب هدموین ناماس بــمر...ات هگید -

دیدنخ یم زونه

ورب هشاب -

ظفاحادخ ، شاب تدوخ بظاوم -

ــی گدنز ظفاحادخ -

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

میدرک یم هاگن ار ردام هدش درگ نامشچ وداب ره

؟ نینک یم هاگن یروطنیا ارچ ـه؟ نوتچ ـه؟ یچ -

هدرک نوگرگد نانچ ار حملا اضرریما اب ندز فرح متساخرب اج زا برض هب

و هتفرگ درد ناوختسا تفگ هک ییوا زا مساوح ندرک ترپ یارب هک دوب

همه اب ندز فرح هب موش هناوید هدرک رکف اهشوغآ نآ هب مه نم دش ثعاب

دورب مدای ات مدروآ ور قاتا زا ندش جراخ و

! تر کشــ ایادخ یاو -

ــد یسرپ نارگن ردام
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شــهد؟ یچ -

! سرپب تلگ هتسد نیا -زا

تفگ دیدنخ یم و دوب هتفرگ شنامشچ یولج تسد هک ردحیلا ناماس

... یجنرطش نم .. دیشخبب -

ــه؟ گم هدرک راکیچ -

! مشب عیاض مرخآ منزب یراحتنا تکرح هدب انف هب ونم دوب کیدزن یچیه -

دیسرپ هرابود ردام

؟ هدرک یچـراک منیبب نزب فرح تسرد ادخ -یا

تفگ دوب لبق حتلا نامه رد زونه هک ناماس

! هنک عیاض ونم داوخیم تسا هسیسد ! نامام هشوپاپ نک رواب -

مدز داد

اهر و ناساس یولج وموربآ دوب کیدزن منک؟! عیاض ور وت ماوخیم -مـــن

! یربب

توکس #دس_
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۵۴۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

سهــتـــا! زونه اهر ـی؟ نزیم داد ارچ ـــی چوه س... یهــــ -

! ردا مــ وگب نم هب ناج اراس هدش یچ -

ــم! گیمن هنک یم ناج شون نفخ یندرگ سپ هی نیدن لوق -ات

ره راک قاتا زا مجورخ تفگیم ناماس تروص هب شرهم رپ هاگن هک ردام

تفگ دنخبل اب تسا ناشیود

ــا...! یب ناماس -

نوا ــا! منوخ نیا درم نم اباب ــن؟ ینزب االن نیمه هک هن نامام لوق تفگ -

هنزیم داد طقف هک منکیم خیلا وشاپ ریز ازور نیمه هک ترتکد یاقآ

یبــدا! دنب نوتسفن

تفگ دنخبل اب ردام

مناساس هب یدرک تأرج تقو ره وت امود ! منک لمع دیاب مدب لوق -واال
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! ینک خیلا وشاپ ریز منکیم کمک مدوخ یگب "هن"

یا! هدرک هناخ درم ار ناساس تدوخ تفگ ناماس هب هدرپ ویب بوخ هچ

متفگ دز ناماس هب ردام هک یمارآ یندرگ سپ اب

ــن! یدرک یم شچام امتح مورآ متفگیم خــنف! متفگ هبوخ -

هکتال ردحیلا تروص نیا ندید تخادنا باال وربا هدیدنخ سنجدب ناماس

وا فرح هب منکیم یعس وحاالهک میایب ــم قوذ رس دنک کمک درکیم ش

شومارف رتدوز ات منک یهجوت یب شیپ ساهلا دننام شلد و اضرریما رطاخب

تسا رتهب تفگ شمناد یمن هک ینایاپ ات منک ربص و مورن ورف نآ اترد دوش

اهنآ حاالهک مشاب ما هداوناخ اب مدرگرب هناخ هب زاب هک منکب ار تالمش مامت

دنروآ یمن دوخ یور هب

مدرک دیدهت دنخبل اب

ــن! یبب ...حاال تمروشب یروج -هی

ردا مــ وگب -

منم زا مه نوج هب نزادنب وناساس و اهر بشما نتشاد میمصت نوتداز -اقآ

هع ..هع ننومب مرانک نشب نارگن نوشتفج هک هنک هدافتسا همعط ناونع هب

فرح نوشاهاب نوتدوخ میگب امش هب دیاب متفگ ... امدرکن لوبق هبوخ هع...

نیا و منیب یم نم هک اتود نیا هنرگا شتسد مدادن وملقع رکشورادخ ! دینزب

! مدش یم عیاض نم طسو نیا طقف نیدید نوشارب لبق زا امش هک یباوخ
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تفگ دیدنخ یم طقف هک ناماس

! هدر کــ نهپ نوشتفج هساو وماد شدوخ نومردام متسنود یم هچ اباب -

دیسرپ ردام هب ور

ــه؟ نودیمن اعقاو ناساس -حاال

اهر اب دوب رارق منوتلا ...خ منزب فرح شاهاب هک مراد شراک متفگ -هن.

هدموا هدش میج و هدیمهف ییازیچ هی هرتخد نیا تفگ هک هنزب فرح

هدز فرح منوتومع اب اهر غارس هتفر ناساس شیپ زور دنچ راگنا ... اجنیا

مشاب ربخ اب منم هنک یمن رکف اال متحا رانک.. شتتشاذگ هتسش ومچب مه اهر

! مشاب هدز فرح شردام واب

تفگ لا حشوخ ناماس

سهـــت؟ یک مسارم -حاال

... هتفه رخآ -

ـنا؟ مام تسین دوز -

دز قرب شهاگن میاه مشچ هب هریخ

هـا! هدرک در ور یس ناساس تسه مرید هزات ردام -هن

؟ تس ینــ مک زور دنچ .. تساتود نیا ندرک یضار یارب مروظنم -
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سهــنت!  یضار نوشتفج هنرگو ننک یم یزابجل اتود نیا -

دیدنخ هرابود ناماس

...واال...! نرازیم سروک تیاضر وت نراد ، رترونوا یزیچ هی ــی؟؟ ضار -

تفگ ردام هک مدیدنخ ناماس فرح هب

هسرب مناساس دیاب هگید .. نینیچب وزیم نک ادص ور ارتخد ناجاراس -

هرب... رد هنوتن ماهر هنیبب اجنیا ور اهر دیسر ماوخیم

مدرک شا یهارمه هک تفر هناخزپشآ تمس هب عیرس دیدنخ یم هک ناماس

... منیبب هظحل رد ونوشتفج هفایق داوخیم ملد یلیخ مکــک... منم -

تفگ رپ ناهد اب هدز زاگ یرایخ زیم یور دبس زا

! متفرگ یم سکع نوشزا دشیم شاک طقف یمدوخ نامام دموا مشوخ -

درک فیک شاهاب شدعب دشیم یآ

! یدوز ...هب میریگیم تدوخ تبون هللا شنا -

شیادص اب هدش نیجع رهم و دنخبل هکاب دوب ردام ی هریخ جیگ ناماس

تفگ
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ماوخیم هرب متسرفب وناساس دوز مراد هلجع ردقنا ارچ یدرک رکف هیچ؟ -

هنرگو هندش تحار وت تسد زا مینارگن منزب باال نیتسآ وت هساو شدعب

! هرادن مهب یراک هک ناساس

ریش زا تشم اب هداد متسد ارهب شتسد رایخ داتفا هفرس هب ناماس ناهگان

اراب شسیخ تروص هک ردحیلا ردام نادنخ تروص هب هاگن اب دروخ بآ

تفگ درکیم کشخ شنیتسآ

ــد! عب مدرگب ترود هرب نییاپ نم یولگ زا شوخ رایخ هی راذب -

ام زا یکی هب راب ره هک ناماس یاه یخوش نایم اهر و رحس ندز ادص اب

هک میدیچ ار زیم داد یم رارق فده ار اهر رتشیب و درک یم هلیپ رفن هس

داد! ناساس ندمآ زا ربخ رد گنز

هک رخآ هعفد ما، هدیدن ار وا هک تسیزور دنچ متشاد سرتسا هتفرگ هرهلد

میاهاپ یور هک دوب دب یردق هب دوب...حملا شنت و راشف رپزا میارب شمدید

سیلپ هرادا هب شهارمه هرابود حلا نامه اب درک مروبجم ووا مدوبن دنب

مداد رارق تیانع دروم منابز اراب شزیچ همه دیسریمن مروز نوچ مورب

هاریب دبو وا هب دوب هداد نم هب شلبق هعفد هک ییاهوراد رطاخ هب یتح

متفگ

تفر رد تمس هب هدرک اهر ار زیم عیرس ناماس
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! هناساس امتح منک یم زاب نم نینیشب -

هدش درگ ناساس مان ندینش اب اهر یاهمشچ

درک شفقوتم شفرح اب ردام هک تفر رحس قاتا تمس هب

ــن؟ یدنیچ یچ یارب وزیم اهر... یریم اجک -

خــهلا! مریم هگید نم -

دش هارمه هنعط اب ردام یادص

ـی! یاجنیا بش یتفگن تردام هب هگم -

تفگ یرگید یلدنص یور نتسشن اب تساخرب شیاج زا

یا! هچب یلیخ زونه یلو .. یدش گرزب مدرک یم رکف -

توکس #دس_

۵۴۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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تفگ یسنجدب اب هداتسیا نفیآ رانک اجنامه دوب هدرک زاب ردار هک ناماس

ــه! مردارب تسین هبیرغ هچب نیشب -

هک یداش و دنخبل اب دیود شتمس هب قوذ اب رحس سنلا هب ناساس دورو اب

تفرگ شتسد ارزا شفیک دوب هتسشن شتروص یور وا روضح زا

.. یشابن هتسخ نم، هدب .. شاداد -سالم

دوب هدرک ار شش تال مامت نم یارب ناساس مریگب دای رحس زا دوب المز دیاش

هک یا هبذج ؟ دوب هچ رطاخب ! شمنیبب متساوخ یمن یتح نم....! یلو

حملا نیا هب هک یراک هب درک مروبجم هکنیا ؟ای دهد یم ناشن ادیدج

هب نم ـــدوحاال شاب تسار غورد نآ هدوب نیا زا رتدب دوب نکمم و تخادنا

ـــم! شاب هداتفا شیپ زاساهلا رتدب حیلا

رحس یوزاب رود ار شتسد دیراب یم شیور رسو زا هک یگتسخ مامت اب

دیسوب ار شرس هتخادنا

... یشابن هدنومرد ... هنوخ بالی نوطیش ناج،سالم -خآ
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تفر ورف تهب رد اهر و نم ندید زا شتروص دیخرچ ردسنلا هک شهاگن

دمآ ولج دوز هدرواین دوخ یور هب اما

؟ مدرگب ترود یبوخ . نامام -سالم

یدیسر عقوم هب هک ...ایب ردام مبوخ ... مزیزع -سالم

یلدنص عیرس هتفگ یمارآ سالم ریز هب رس هتسشن متروص هب هک شهاگن

مناد یمن مدوب هدنمرش ای مدیشک یم تلا جخ مدرک لا غشا ار ردام رانک

مه وا منک هاگن شیاه مشچ هب داد یمن هزاجا یسح ، ینابصع دیاش یتح

تفرگ هاگن هداد یمارآ باوج

رانک زا دروآ یم اررد شتک و تفر یم سنلا سیورس تمس هب هک ردحیلا

تفگ لا یخیب هدش در اهر

ماســنا؟ وک ناا مامـــ ــو... مع رتخد -سالم

زا شدوخ لوق اتهب دوب هداتسیا سنلا یدورو تشپ راوید رانک هک ناماس

تفرگ ارباال شتسد ناساس لا وس اب دنک تیؤر ار ناشیود ره تروص رود

امش صلخم -سالم.

تسش یم ار شیاه تسد هتشاذگ زاب ردار

ـی؟ یاجنوا ارچ -سالم.
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! یدیسر هک ندرک یم منوریب نتشاد -

تفگ هدنخ اب ناساس

؟ دراگ ـــ یداب ــه سریم وت هب شروز یک -

ورب... ای ریگب نز ای هگیم ! نامام طقف ، همولعم -

دمآ نوریب هدرک کشخ ار شیاه تسد

! تانودند گنر هدش یدید وتلَک ... هگید هگیم تسار -

تسشن نم رانک زیم یاهتنا یلدنص دوب هدمآ ولج هک ناماس

ـــی! تفگ یچ هشاب تدای طقف روخب وتماش نیشب -ایب

دوب ناماس یوربور و شدوخ رانک هک درک هراشا زیم یادتبا یلدنص هب ردام

! ردا مــ نیشب -

یلدنص کی اهنت تسشن ناماس رگید تمس نم یوربور تنطیش اب مه رحس

یمدق دنیشنب نآ یور اهر هک دوب هدنام خیلا ناساس رانک و ردام یوربور

هاگن هدرک شهاگن نابرهم ردام هک درک ثکم یا هظحل اما تشاذگ ولج

دیشک دوخ اب مه ار ناساس

ــو؟ مع رتخد ینیشیمن -
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تفگ هدیدنخ سنجدب ناماس

ــهر! یگیمن زاگ ومع رتخد نیشب -

زا دیلقت هب روظنم اراب ومع رتخد دزیم ادص یجبآ ار اهر هشیمه هک وا

دمآ مه نم دای هب هک دروایب شدای ار یزیچ دهاوخب راگنا درک ادا ناساس

دو؟! بنـــ دوب مه وا ررض هب ـــدهک ینشیم ناساس ؟ ارچ اما

داد همادا ناساس هب ور

هدیدن هک وتنزب تسد وگب وشتسار -

دیدنخ مه ناساس

ــن شب تحار یتعامج مدرک یم ماهرپ وتو نوبز یارب یرکف هی هک متشاد -

!

! مدوب شدای هب ردقچ زورما ینودب هگا ... یتفگ خآ -خآ

-چــار؟

ما هضرع یب رای یاج هب هگا مدرک رکف تفر رد متشاذگ هلت یکی هساو -

ــه! لت وت دوب هداتفا فرط ًامتح درک یم مکمک نوا

اذغ همه یارب شدوخ هتشذگ لثم ردام و دندز یم فرح ناساس و ناماس

یاه مدق هکاب دوب ییاهر تاکرح هب مساوح ماش تدم مامت رد دیشک یم

شدوخ رد تدم مامت اما تسشن ناساس رانک هدیرپ گنر یتروص و نازرل
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ماگنه مدرک سح یتح درک یم یزاب شیاذغ اب ریز هب رس بذعم هدش عمج

بوخ ناساس حلا اما دیزرل یم شیاهتسد ناساس تسد زا شباقشب نتفرگ

اهر هب هک دوب هتسشن یروط یمداد رارق بطاخم ار وا یتحار هب دوب

یگتسخ زا مه یرثا رگید ماش زیم رس اهر ندوب ،اب ردام ات دوب رت کیدزن

دوبن شا

یم ار ناساس راب ره هک یروسج و مکحم یاهر نآ تشاد بجعت یاج میارب

هب بشما روطچ درک یم ارخیلا شدوخ یباسح دز یم فرح ایابوا دید

عفن هب نآ وزا هدیمهف مه ناساس تسا صخشم هک ردقنآ ! هداتفا حلا نیا

اب زیم ندرک عمج لوغشم دنکشب ار شتمواقم دیاش ات یمدنک هدافتسا دوخ

شقاتا رد سابل ضیوعت زا دعب هک ار ناساس یاه هاگن اما مدوب رحس و اهر

هتسشن ردام رانک هتشگرب سنلا هب دوب هدش نکاس نآ رد زاساهلا دعب زاب هک

ار شتسد ردام هک تساخرب اج زا مدرکیم سح اهر و مدوخ یور ار دوب

تفرگ

... مراد تراک .. ردام نیشب -

! مراد راک اراس اب هقیقد ود مدرگ  یمرب -

تفر دوب سنلا یاهتنا یورهار یادتبا رد هک مقاتا تمس وهب تفگ

اراس... -ایب

هدرک لوه مدروخن ناکت ارچ منادیمن اما متشاذگ زیم یور ار متسد باقشب

دنک... ما هذخاوم دهاوخ یم متسنادیم هک دوب ردپ اعقاو راگنا ارچ؟ ؟ مدوب
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! منک رارف ــمای یوگب هن وا هب مناوت یمن ردام مشچ شیپ تسناد یم

ادص ومک یدج دشیم وحم شیاهبل یور ی هرخسم دنخبل هکیلا ردح ناماس

دز بل

ــه! گید ورب ؟ ادوب -ابوت

توکس #دس_

۵۴۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دوب هداتسیا مرظتنم رد نتفرگ اب هدش لخاد مداتفا هار هب مارآ شرس تشپ

تسب مرس تشپ مدورو هکاب

هک یساره و لوه اب هتسب ار میاهمشچ داتسیا میوربور هکنیا ضحم هب

مدرک ندز فرح هب عورش دوب هداتفا مناج هب ارچ منادیمن
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نیرخآ رطاخب مدرک ریگ نآ رد هک یتیعضو سح و مدرکیم شهاگن رگا

دیسریم ییاج هب راک یتح ای مدشیم ایالل مدیمهف یم قیمع ار نامرادید

! مدز یم ار وا زاب هک

بوخ منک...حملا تتیذا متساوخ یمن ... ماوخ یم ترذعم ... دیشخبب -

... نوا ... منزب فرح ... متسنوت ـ... یمن نم... تسین بوخ ــ...منا ولا دوبن

... زونه

یم رتشیب میادص دزو یم گنچ ار میولگ رتشیب ضغب متفگ یم هک هملک ره

ردام هب هک زور نامه ، مدرب روز هب هک زور نامه ، متشگرب زور نامه هب دیزرل

زا تیاهن ،ورد مهدن رازآ ار ردام ات درک متکاس دایرف ووااب مدرک سامتلا

منک... رارف شتسد زا شندز اب مدرک یعس یگراچیب

یتخس ارهب مضغب هدش تکاس هعفد کی تسشن میوزاب یور هک شیاهتسد

مداد تروق

کـــن؟ هاگن ونم -

الف خرب اما مدرک زاب ار میاه مشچ مارآ ! دوبن ینابصع دوب مارآ شیادص

تسا تحاران تفگیم هک ییاهمشچ و هتسشن مخا هب یتروص اب مراظتنا

مدش وربور



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ور ؟وت میدوب حیلا هچ وت ینودیم دوب... بوخ نوملا امح یدرک رکف -وت

یا هگید ــم؟هار ینک تتیذا میتساوخ یم ینک یم رکف ؟ میدید حیلا هچ وت

مه یلیخ مدرک وراک نیا نم و درک یم شمومت دیاب یکی اراس؟ میتشاد

ویراک ... ینکن ماگن و ینک رارف مزا یاوخب ترمع رخآ ات هگا یتح ما! یضار

میدرک یم دیاب شیپ سلا دنچ هک مدرک

نم.. ... مدوب هدیسرت ... طقف نم.. ... منود یمـ... -

دوب هدش یبصع داد مناکت

هب هچ تفعض نیا ـی مهفیم ... سرتن هگید متسه نم یتقو ... سرتن هگید -

و مدنوم یم شیپ سلا هن دیاب مدرک رکف ردقچ ینودیم هرا؟ یمـــ نم زور

نومه شاک ! هشابن نیا وت عضو اتاالن دیعس نوج هب ماتفا یم نتفر یاجب

هک مدرک یم ویراک نم و مدنوم یم شاک ، وراباب ینارگن مدیمهف یم تقو

ــی...! تنعل مراد ینادجو باذع هچ نم ینودیم ... تسنوت یمن نوا

... نوا ... مسرت یم ... یلیخ نم ... ناساس ... هشیمن یلو ... ماوخ یمـ.. -

دنازوس ار ملد شیادص فعض مدیبسچ شا هنیس هب تدش هب هظحل کی رد

هگا .. مدنوم یم دیاب وگن مهب تراتفر اب ...یه سرتن اراس... سرتن -

تیگدنز ... دشیم هگید روج هی یچ همه دیاش .. دوبن نیا حتلا مدنومیم

... یدشیمن اهنت سلا تفه .. یدش یمن نوهنپ سلا تفه دش... یمن بارخ
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ناس... -اس...

... سرتن نوویح نوا ...زا نکن رتشیب تسرت نیا ،اب تفعض نیا ـواب مباذع -

یم تکمک مدوخ ... نریگیم نیهاش لثم مه ونوا سرتن اراس... نک یگدنز

ماوخ یم ... منومب مداوناخ رانک هک مدموا ... متسه هشیمه مدوخ منک...

مامت ، وناماس یاه سلا نیا سرت مامت ور... همه یاه ییاهنت مامت منک ناربج

... وروت ندوبن یارب شاه هصغ مامت ، ونامام و رحس یارب شاه ینارگن

ییاهزیچ همه صاقت اراس... نریگ یم وتفاثک نوا ... ننکیم شادیپ و دیعس

اهر... ... مداوناخ ... ماباب ... مریگیم سپ شزا هتفرگ مزا اه سلا نیا وت هک

... شیتآ و یضوع نوا نم

ارهب منت زاب شمان ندروآ هکنیا اب مدیرپ شفرح نایم هدرب ارباال میادص

بش نیرتهب دیاش دنک بارخ ار شبشما متساوخ یمن دوب هتخادنا زرل

شــد یم شا یگدنز

سپ ... ینودیم متدوخ یتسین یچیه رصقم طسو نیا ...وت مورآ ... سیه -

... نکن رکف شهب بشما لقادح ... نکن رکف شهب ــن... کن  متیذا تافرح اب

هن... میمه رود همه هک بشما ... ناساس هن بشما

ردح هک ردحیلا روز هب هک یراب تنطیش دنخبل اب متفرگ هلصاف وا زا یمک

متفگ مدوب ندش ناریو لا

! هدیشک هشقن تارب نامام -

درکیم مهاگن جیگ دوب خرس صرح زا شتروص زونه
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یلک متفگ هک مه هزادنا نیمه مگیمن نوش هیقب هک نکن هاگن یروط نوا -

! مدرک یزاب یتراپ

شیاهبل یور یوحم دنخبل اما دش یم نییاپ باالو تدش هب شا هنیس

دیمهف میا هدش راچد نآ هب هک مراد زاحیلا رارف رد یعس هک دیمهف تسشن

هک یدب نآ هب شراک ی هجیتن حاالهک منامب حلا نآ رد مردارب اب مهاوخ یمن

دشن مدرکیم رکف

ــی؟ گیم یچ -

مدیدنخ

ید؟ ــ یمهفن تفگ تهب میقتسم ریغ ناماس -

یچـــو؟ -

ایبــور؟! ریگب نز -ای

دش زاب مه زا شتروص

؟ تسا ــ جنیا اهر نیمه هساو ــی؟ نک یم یخوش -

راک هب تسد شدوخ نامام ! یراگتساوخ ورب مارب نامام یگیمن هک هرآ.وت -

! هتفیب یقافتا هچ هرارق هرادن ربخ وت لثم منوا هتبلا هدش...

هک... متشادرب زیخ رد تمس وهب متفگ
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یر؟! یمـــ رد اجک -

متسد ود ره چم نتفرگ اب مدناخرچ دوب هدش هقلح مرود تشپ زا شناتسد

تشاد  مهگن

وگب شابن تفرعم یب ! یراد ربخ ملد زا هک ؟وت هرررآ ، یریم ورد ینز یم -

هرب؟ خــ هچ منیبب

هراپ ردحلا متروص تسوپ شرطاخ هب هک یدنخبل و مدرب یم هک یتذل

تدم هک تسیزیچ ندینش زا شقارب یاه مشچ ندید رطاخ هب دوب ندش

دشک یم ار شراظتنا تساه

توکس #دس_

۵۴۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تفگ یدینشن هگب نامام ات نکربص اهر لثم مه ...وت هیدرمان ــم... گیمن -

! مدر کنــ ادص هناماس ات مرب رازب حاال هراد تراک

داوخیم ثمالً دایب تشاداد ــی؟ نکیم دیدهت ... نیبب ور ورپ ... عوهوا -
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ـــه! چب هدراگیداب طقف تشاداد ! منم سیئر یدیمهفن زونه ! هنک راکیچ

ار ناماس دننام غیج ییادص اب مدوخ یارب یتح هدننک ریگلفاغ یتکرح رد

مدز ادص

ناا...! ــــــ ســما -

ترپ لخاد هب ًابیرقت ناماس هدش زاب رد هک دیشکن لوط رتشیب هظحل دنچ

دش

هد؟ شـــ یچ ــه؟ یچ -

هتفرگ ار مناتسد چم هک حلا نامه رد تهب رد هتفر ورف یتروص اب ناساس

درک یم مهاگن هدش کشخ دوب

هد؟ شـــ یچ ! بخ نینزب فرح -

مارآ مدوب هدز دگل وا هب ندز رگنلت یاج هب هک مردارب یاهمشچ هب هریخ

متفگ

! نور یبــ ورب ـی... چیه -

هتفراو تروص هب هریخ تفر نوریب فرح یب هدرک نامهاگن جیگ هیناث دنچ

متفگ ناساس ی هکوش و
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نم لثم یدوبن هک یتدم مامت ،وت ینارگن ، یسرت یم متدوخ ــی! نیب یم -

ام زا هک تسازیچ نومه رطاخ !هب یدرک ورف تدوخ زغم وت ییازیچ هی

ــت!وت شاداد یگیم نم هب هک تسارکف نومه رطاخ ــیر،هب یگیم هلصاف

دموا هک ناماس ؟ یراد هکاالن هیا هفایق هچ نیا ـی؟ تسین نم شاداد هگم

ن!زا هبمــــ تیکیدزن ید؟زا ــ یسرت یچ ؟زا یدوب یچ نارگن

یم مه وت زا یدرک رکف ؟ یراد نم یخاالت زا یروصت هچ ! نوا تشادرب

نوا هرذ؟ ــ گیم شزا هک۹سلا یزیچ نوا یارب چــی؟ یارب ـــم؟ سرت

گبــ تهب دش روبجم طقف ـتو شادن شرواب اباب ینودیم متدوخ هک یزیچ

تراتفر هک هترس وت ازیچ نوا زونه ــی؟ نک یم رکف ازیچ نوا هب زونه ه!

یگیم یگداس نیمه هب متفر گرم ات سرت زا هک نم هک... نم هب دعب ـــه؟ نیا

ــــم؟ شابن نارگن یگیم ـــم؟ سرتن

ره هک میادص یمدش رتشیب نآ رد مرش هظحل ره هک ییاهمشچ و توکس زا

تفرگ جوا دوب هتفر باالرت هظحل

مدز داد ینابصع

یشابن منوخ ـی؟مه تسین مردارب هگم ـی؟وت نک یم رکف یچ نم هرابرد -

چــی؟ تدوخ ! ماو ــــ سرت نم ـــم! فیعض نم ــی! تسه هک ممرحم

هب ینزیم دنگ تنارگن هاگن نوا اب یچ هساو ؟ یراد نــ لوبق مه وتدوخ

سلا هن لثم زونه تهاگن یتقو ییاجنیا ـی یمنک طلغ مـــن... ساسحا

ــــه...! شیپ
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مدز داد هداد شله بقع هب هک نک ملغب ات درک زاب ار شناتسد

یم یا هزاجا هچ الًهب ــی؟صا مراکیچ ــی؟ نم یک قعـــب...وت ورب -

ن...! یهـــــ ـــ.... لغب یاوخ

اما درب ارباال شتسد یناهگان هک یتقو دنام مناهد رد ساره اب مفرح

تفگ لا یخیب

! مدز یم هنرگو یدش تکاس هک هبوخ -

درک زاب ار شناتسد

! اجنیا -حاالایب

نیا هدمآ ولج شدوخ تخوس یم هنیسما مدز یم سفن سفن مدروخن ناکت

درک ملغب رتمکحم راب

هرآ ... یبوکن ونم یروجنیا هگید ،هک هشب درخ تانوختسا منک تهل یروجی -

وت زونه ارکف نوا هرآ ... مدش هکوش هظحل ...هی مدش نارگن ... مدیسرت

لثم ، هئوت اب قح منک، یم رکف شهب زونه یمهد... مرازآ زونه ... همرس

؟ اراس هشاب مه... ...اب مینک یم شتسرد یلو ، تسین مدوخ تسد ، مئوت

مدیسرپ مولظم

ـــم؟ ینزب ... یتساوخ ــ... یم -
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؟ هشاب یش...حاال تکاس ات یشب هکوش نم لثم متساوخ یم -هن.

مرا؟ ــ یمن وتمسا هگید .. ینک ماگن یروطنیا ... هگید راب هی هگا یلو . هشاب -

دیدنخ

وگب.... ــت!...حاال منزیم یرب ورد یشکب غیج هگید راب هی هگا منم هشاب -

بخــهر؟ هچ نوریب نوا

بارطضا زا میادص مدرک عمج ار دنیشنب متروص یور دمآ یم هک یدنخبل

دیزرل زونه ما هنیس نورد

منک یم ادص... وناماس هنرگو نک... ملو -

ـــم؟! تشاداد نم یتفگن االن نیمه ورپ -

ـــی...یآ شاداد ــم نیبب بوخ وتتروص یشیم ریگلفاغ تقو ماوخ یم -

! مهب هبسچب

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

ناا.... مامــ -

ربخ ندینش زا اهر تهب رپ نتفگ اب"خهلا" دوب هارمه ناساس ی هکوش یادص

اما دز ناشکشخ دوب هتشاذگ ار شرارق ردام هک هتفهیا رخآ یراگتساوخ

تشادنرب تسد ردام
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هک هیک ؟ نیاوخ یمن ور هگیدمه ودات امش هگم ؟! مدیمهف هابتشا ـه؟ یچ -

مبشما نیمه !زا نینزب ونوتافرح دیراد تقو هک مزور دنچ هـا؟ هنودن

اجنیا هتفگ شردام هب هک مه اهر یا، هنوخ زور هس هک ...وت دینک عورش

یممنز... فرح ازیچ هیقب هرابرد تلا خاب مریم حبص ادرف منم ... هنومیم

دمآرد کوش زا رتدوز ناساس

... مینک یم شتسرد مدوخ ــم...ام شچ ... مدرگب ترود هرادن ندز داد -

ـــه؟! بوخ .. مدیم ربخ نوتهب میدش یکُا تقو ره مینز یم فرح

اما دنک یضار ار ردام دناوتب دوب راودیما درک یم هاگن ار ناساس نارگن اهر

ردا.....! مـــ

! مگیم نم هک هینوا بوخ .... تسین بوخ -هن

ـ.. یاوخیم .. هخآ هشیمن هک روز ؟!هب ناا مامــ -هع

یاهمشچ هب یقرب راب ره شیاه نتفگ نامام مارآ اما دوب ضرتعم شنحل

ندز فرح ی هزاجا ردام یلو ... دناشنیم شدوخ تروص هب یروش و ردام

ار شش تال مامت دهاوخ یم هک دیمهف یم تخانش یم بوخ ار ناساس وا دادن

درواین وا هب یراشف نیرتکچوک ات دنکب اهر ندوب یضار یارب
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توکس #دس_

۵۴۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

بوخ دوب شقشاع ساهلا مردام هک یسک دوب مردپ هدشی تیبرت ناساس

! تسوا هب هیبش ردقچ ناساس تسنادیم

؟؟ روز -هب

تفگ هرابود تساخرب عیرس مه وا هک داتسیا ناساس یوربور هتساخرب

؟! هرآ روز -هب

دیسرپ ردام دنک زاب ناهد تساوخ ات

ــی؟ نک جاودزا شاهاب یاوخ یمن ؟ یراد ـن تسود ور اهر -وت

ــ.... مام -
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یم باوج بشما ردام دروایب نابز هب لماک ار هملک نآ تسناوتن یتح

ــح! ضاو مه نآ تساوخ

اینــه؟ یراد بــهد؟ باوج -

داتسرف نوریب مکحم ار شمدزاب

.. مراد -

اینـه؟ ینک جاودزا شاهاب یاوخ یم -

ریز... هب رس اما تفگ هملک کی مبوجحم ردارب

.. ماوخ یم -

"خهلا" سمتلم یادص اهنت هن دیخرچ اهر تمس هب ردام هکنیا ضحم هب

هب هتفرگ ار ردام یوزاب تشپ زا هتفر ولج مه ناساس هک دش دنلب اهر نتفگ

دیشک ششوغآ

جــنا! نامام -

یم ار شناساس زا یرود ساهلا نیا مغ ینیگنس راگنا درکن یهجوت وا اما

نکـد اجخیلا کی اهر هب وا ندناسر اب بشما تساوخ

؟ یراد نــ تسود وناساس چـــی؟وت -وت
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هتفرگ نییاپ ار شرس دیزرل یم دوب هدرک ناشتفچ مه هب هک اهر یاهتسد

اب مداتسیا شرانک عیرس ... ممهفب شت زاحاال متسناوت یم بوخ تشاد ضغب

متفگ دوب هتسشن ملد رد ردام دنت راتفر رطاخ هب هک یبارطضا

؟ منزب فرح اهر نم..اب هشیم ... هشیم -

تشادن یخوش یسک اب ناساس هرابرد درک مهاگن یبصع ردام

مدش مولظم

...؟! ًافطل -

دیشک بقع ار ردام عیرس تیعضو نیا زا اهر تاجن یارب ناساس

... نامام نیشب ــن! ینزب فرح نیرب هرآ. -

هکوش حلا نآ رد شندید اب متسب هک ردار مدیشک قاتا هب مدوخ اراب اهر

شیاه هناش هتشاذگ شتروص یور ار شیاهتسد هداتسیا قاتا طسو مدش

مدیشک بقع ار شیاه تسد هتفر ولج دیزرل یم

شــهد؟ یچ ــب؟ شما هتچ -هرــا!



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دوب مارآ شقه قه

یم ... مشرتخد نم ... تفگ یم هشیمه دز.. فرح ماهاب یروطچ یدید -

... شرسپ رطاخ ...هب بشما ...اما هراد متسود رحس وتو هزادنا ..هب تفگ

دنک ارخیلا شدوخ مداد هزاجا فرح یب تشاذگ ما هناش یور ار شرس

ردام،هک یارب وا هتبلا و تسا شزرا وااب یارب ردام ردقچ متسناد یم بوخ

هک دوب ،ساهلا دادیمن ناشن دوخ زا یراتفر نینچ دوب هدشن روبجم رگا

هتسناوتن زگره یدهم ومع دوب تسود مردپ و ردام اب ومع و زاخهلا رتشیب

هک دوبن دبراب شردارب لثم زگره وا هکنیا دنک، رارقرب یبوخ هطبار ابوا دوب

هکنیا دوبن دنیاشوخ ومع یارب دنک متخ مشچ کی ارهب دیوگ یم ومع هچ ره

! دوبن وا لیم باب مادکچیه شا  یگدنز شور و شطباور ، شلغش

یتح دش رت کیدزن مردام هب تفرگ هلصاف اهنآ زا ردقچ ره زور هب زور

ردام اب شا یمیمص هطبار رطاخ هب تشاد حاالابخهلا هک یبوخ ی هطبار

نیا تفگ وا هب ماش زا لبق ردام هک هلمجیا نآ مدرک یمن رکف زگره اما دوب

دزادنایب هار یراز و هیرگ شیاه  فرح اب رخآ ورد دزیرب شمهب ردق

مدیشک شرمک یور یتسد

؟ شر سپــ رطاخ هب یگیم یچ ... یشرتخد هک همولعم هنووید هگید هسب -

رطاخ هب هراد مه شدعب ! دموا رد مشاداد لد تلا جخ زا وت زا لبق هبوخ

وناساس ردقچ هدیدن ینکیم رکف یا! هدند هی سب زا هنکیم وراکنیا تدوخ

هنودیم تردام وشدوخ نوچ ادخ !واالهب یدرک تیذا هتشگرب یتقو زا
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! مدروآ یم ترس هب انیا زا رتدب مدوب هگا نم هنرگو هنک یم وتتاعارم

درک کاپ ار شتروص نیف نیف اب تشادرب ار شرس

ــه؟ شکب نم رطاخ هب ونوا شوگ ... مدرکیم رکف -

! ناساس هراچیب ، هشکب ونوا شوگ ینک یم تیذا ونوا یراد !وت دوخ یبـــ -

هک هربخ هچ دیمهف یتقو ورپ؟زا بــدو وت نارگن طقف مشن اال نیمه هکنوا

ـــت؟ شادنرب تزا مشچ

مدید ار تسشن شتروص یور هک یوحم دنخبل

؟ ینک یم شتیذا ردقنا یچ هساو ! هشک یمن متلا جخ ـــو... تشین نوا دنبب -

ــی مهفیم ! هدب شلا ح ردقچ ینیب یم هک ــه؟وت تفر ارچ ینودیم هک وت

! هرو خــ یم هصغ نوم همه یاج هب هک ینودیم ! تداوخیم ردقچ زونه

دوب هتفر ورف رکف رد هدرک عمج ار شدنخبل

ناساس ینودیم .. هریگلد تزا یلیخ مناماس ! اهر نک شمومت بشما -

! ینزیم فرح ناساس اب یتفگ شهب تسا هتفه کی همهم شارب ردقچ

دش جراخ هتفرگ مغ حتلا نآ زا شتروص

ــه! مهم همه هساو ..اقآ هگید هنم سناش منیا -
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همه یگدنز هک نوا هک یمهم ردقچ وت مهفب داو... خبـــ تلد مه یلیخ -

! هلوک و جک یوت هب مراپسیم هنوم

متفگ متفر یم رد تمس هب هکیلا ردح درک مهاگن هدش تام و جیگ یهاگن اب

وتو داوخیم هک یمهم نامام هساو ردقچ یمهف یمن ! هگید یرو ـ عشیب -

ـــه! نیبب مه اب هشایند همه هک وناماس

؟ اارا ســ -

مدرک زاب ردار

-اه؟

تسا نارگن تفگ یم شتروص

... وناماس بقالً تنامام هک... هنودب ناساس هگا هگا... -

اب ناساس هدمآ متمس هب ناهگان دوب شا هریگتسد یور متسد هک قاتا زاب رد

نم هب ور دش قاتا دراو دوب شرس تشپ ناماس هک ردحیلا مهرد تروص

تفگ

! منودیم یچ مگیم شهب مدوخ ، نوریب ورب -
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تفگ کالهف تشاد مهگن ناماس اما متشاذگ نوریب یمدق

رد تورم یب رحس نوا دش یچ ینودیم هک وگب...وت شهب نک...وت ربص -

فرـــت!

توکس #دس_

۵۴۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دش؟ چــی یچ -

! منزب فرح تشاذ یمن هنووید ی هرتخد نیا وگب دوب.. نامام داهنشیپ وگب -

تفگ یبصع ناساس هب ور ناهگان

نوا دعب هرایم تدوخ رس هراد مه بالور نیمه ینیب یم یراد هبوخ -

ـ...... تهاگن
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اباب" اب"یا هدرک شتکاس دیشک ندرگ ناهگان هک ناساس دنت هاگن و زیت مخا

تسشن شندرگ تشپ شتسد یرفک ی

متفگ یسنجدب اب اما مدمآ رد یجیگ زا دوب حضاو شتاملک

! دوب نوتدوخ ریصقت هک شدعب یلو ! دوب هک دوب نامام داهنشیپ -

دندرک مهاگن نارگن هدش درگ اهر و ناماس یاهمشچ

متفگ هدز فرح تسایس اب درکیم مهاگن یدج هک ناساس هب ور

صرح ردقچ ینودب هگا ... متسه نم یرایب نوشرس یتساوخ -رهبالیی

ــن..! فلا خم نوشتفج متسنود یم هک نم ! مدیمهف یتقو مدروخ

متفگ اهر هب هراشا اب

ات مه یکی نیا هللا... مسب دوب هدش ناماس و دوب نج راگنا هنووید نیا -

... همرهاوخ منودیم هچ هنک،هک تیذا ونوا هک تفرگ ینوم اللــ تسنوت

هنوخ طسو ! متفگ مدوخ ممه شرخآ .. منزب فرح هرازیمن .. هریم رد مزا

! هنک ـنو شعمج دوبن مه یکی ، دیسر یراک کتک هب راک نامام مشچ یولج

خیلا ومصرح منوتیم طقف یتسه وت ...االنهک دیسر یمن مروز هک منم

تـــو؟ هساو مرازب ومودک مربب مدوخ اب ومودک منک...
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ناماس و اهر مخا اب زونه اما هدش مارآرت مدیمهف یم شتروص زا هک ناساس

تفگ روظنم اب درک یم هاگن ار

ــب! شما شاهاب مراد راک هرب رد یرازن یلو ـــر... بب ونوا -

تفگ اهر هب ور هدیبوک شا  یناشیپ هب تسد اب مکحم ناماس

رکف تـو هک تسین یروجنیا هیضق ادخب ناساس اهر... هرذگن تزا ادخ -

ــ... نووید نیا ینکیم

... نور یبـــــ ورب ! ناا ماســـ نوریب ورب -

مدیشک هتفرگ ار ناماس یوزاب

فرح نیشاب مدآ متفگ ردقچ ـن.. کن شتیذا متفگ تهب ردقچ ــم... نیبب -ایب

ــد؟ ینزب

؟ نوا ــیای نم فرط -وت

! مناساس فرط ... مودک چیه -

ـ تحار سفن ناماس هک متسب ردار اهر بذعم و هدنامرد تروص هب هجوت یب

دز چپ ردام هب ور تفرگ یم هلصاف رد زا هک ردحیلا دیشک ی

رکف دوب هدنوم !...مک دوب ینتفگ روجچ نیا نم ردام هخآ اااد... خــــ یااو -

هک! مدرک یراگتساوخ اهر زا نم هنک
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دیدنخ لا یخیب ردام

شفیلکت هک هبسچیم تفس وشلا م بشما شرطاخ هب هرادن لا کشا -

ـــه! شب صخشم

نیدیدن ــه؟ نکیم هراچیب ونم شهاگن نوا شدعب هک یروطنیا هخآ -ِد

ــن؟ یتشادن یا هگید ؟هار وشاشچ

داد مله بقع هب هدیبوک میوزاب هب مکحم یتسد ناهگان

هک نیمه ـی؟ گیم هک مدرک تیذا ور اهر یک نم ! طسو نوا دوب تچ -وت

بنــدو؟ سب دیمهف

ربارب رد شا یگدنامرد متفر رحس قاتا تمس هب هتفرگ هلصاف وا زا ود هب

دایز ار مندیدنخ هب لیم تشاد ناساس راکفا زا هک یسرت و ناساس رادتقا

دوب هدرک

منوتیمن فیح طقف ... تنوج شون یروخیم بشما یچره بــدو! تقح -

! منک هدافتسا شزا اهدعب مریگب سکع تزا

مشاب هتشاد ار نیا ناج مدرک یمن ار شرکف مدش جراخ مقاتا زا هک زورما

دنچ ینیگنس ما هدیسر بش هب حاالهک اما منزب فرح یتح یسک اتاب

خ یاج و هدش هتشادرب ما هنیس یور زا منایفارطا یگدنز رد مهم ی هلئسم

! دنکیم هب"وا"رپ ندرک رکف طقف ار هدنام ما هنیس رد هک یلا
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زورما هک یتردق ! درک هزجعم میارب اضرریما اب ندرک تبحص منکیم سح

ساسحا هدرک ینارون ار مبلق و نشور ار ملد داد نم هب شیاهفرح وااب

قاتا رد متسناوتن رگید دناشن مناج هب وا هک یناجیه ی هیلخت یارب منکیم

... مدش رتمارآ هظحل وره منامب

زا۹سلا دعب دیاش بشما و زورما هک ییاهر ... متسه اهر نویدم ار همه

دسرب شلد دارم هب دناوتب تشذگ یمک اب یروبص

**********

دوب هدش راد نزو و تخرک مندب مامت دوب هداتفا مه یور منیگنس یاه کلپ

تمس زا مدرک یم سح ار مندب یغاد متشادن مه ندیخرچ ناوت یتح

هب هدش پیک ما ینیب دوب نیگنس مرس هدیبسچ تخت هب متسار یولهپ

...... مدیشکیم سفن ناهد اب یتخس

حلا نیا هب قاتا زاب هرجنپ و مبشید یراد هدنز بش مدرکیمن رکف

حبص ات بش دوشب هک ردقنیا هن اما دوب بوخ اوه تسا تسرد ... مدزادنایب

مدادن شوگ درک دزشوگ ناماس هکنآ اب دیباوخ یزاب هرجنپ اب

ادیپ تاجن مباوخب تشاذگ یمن هک یراکفا نآ زا حبص کیدزن هک ینامز

هک تسا هتفه ود هب کیدزن مرادن رطاخ هب مه ار دش نیگنس میاهکلپ هدرک
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زور ره مراکفا ... مشاب هدرکن رکف وا هب هک هدوبن یزور ماو هتشگرب هناخ هب

ـــدا تفا یم مبلق و زغم ناج هب هدش رت هدیچیپ و رتشیب

مدز فرح وابوا مدینش ار شیادص وطالین زور دنچ زا دعب هک ینامز زا

اهبش هدش رت نشور اهزور دندرک رییغت اهگنر یتح دش ابیز زیچ همه راگنا

ار زیچ همه یور هک یگنر یرتسکاخ یهِم هدرپ منک یم سح دنرت یباتهم

تسا هدیشخب حوضو مفارطا هب وا روضح رون و هتفر رانک دوب هدناشوپ

توکس #دس_

۵۴۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مبلق ناج هب شت مجال اب راب وره تفرگ سامت راب نیدنچ زور ره زور نآ زا

مد شدوخ لوق وهب هداس تاملک واب دیشک شنوریب هنیسما زا هداتفا

هنادرم و تخمز یادص نآ اب دنزب فرح هناقشاع هک دوبن شدلب نوچ یتسد

درک ششزاون دوب نابرهم نم یارب هک یا
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اب هتشاذگ مبلق فرط ود ار شناتسد مدرک یم ساسحا دزیم هک فرح

یتح نم دیادز یم ار میاه ینارگن و سرت هدرک شمیمرت شسفن یامرگ

... مدرک یم ساسحا هنیسما تسوپ یور ار شسفن یامرگ

، مدرک یمن شناهنپ مدرک یم کرد رتهب ار متشاد هک ییاه سح حاال

ره تساوخ یم ار نم ، دوب نم ،واملا دوبن یسرت ، مدرک یمن شبوکرس

! مدوب هچ

راب ...ره متسناوتن اما مروایب نابز هب وا لثم مدرک یعس اهراب یتلا رهح رد

مدیزرل قوشزا ... مدرک توکس و تخیر ملد ... مدرک توکس و مدیدنخ طقف

... مدرک توکس وزاب تفرگ کشا من ار میاه مشچ ... مدرک توکس و

وا... اما

... دیدنخ یم

دش... یمن هتسخ

... دراد متسود تفگیم

... دیسر یم مباسح هب تفگ یم

رتو قیمع ، رتگرزب ییاه فرح اراب متوکس نیا ددرگرب هک یزور تفگ یم

یمدنک... تالیف مندرک گنر هب گنر اب ممشچ یولج رت نازوس

هک یزور ای مونشب رتشیب ار تیادص ات ییآ یم فرح هب تدوخ ای تفگ یم

... مروآ یم رد لیم مکلا اب مدوخ ار تغیج یادص مدرگرب
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هدرب نیب ارزا ما ینورد یاه شنت مامت یتح دوب هدرک بوخ ار ملد حلا

مدزیم فرح هاتوک و هملکیا کی یدرمان تیاهن رد نم اما دوب

اب مه شندوب اب املسم و تسا تسس شندوبن زا مبوخ حلا هک مدیمهف یم

ـــم... تسین مه بوخ اما مرادن تدش نآ ارهب اهسرت نآ هکنآ

ماود نآ زا دعب یتعاس وات مدز یم فرح هکابوا ینامز طقف مبوخ حلا

ار نامز و نیمز ... مدیخرچ یم مدوخ رود کالهف یدعب سامت وات تشاد

قاتا رد زاب تساوخیم ملد طقف منک هچ متسناد یمن ... مدید یم ودب تشز

شروز مامت وا هک ییاهنآ هب منک رکف نامیتشذگ کرتشم تارطاخ وهب منامب

مه زاب تسا نکمم منادیم یتح مدرک یم شبارخ مسرت اب نم و دزیم ار

کــمن... شرارکت شمنیبب کیدزن زا یتقو

منک هیرگ یتح و مشاب اهنت تساوخیم ملد

ابوا دنناد یم هک مدیمهف متشادن سامت رگید ماهرپ و شردپ زا هکنیا زا

دسرپ یم مدوخ ارزا هدزماوحملا فرح

یراگتساوخ بش زا دعب ... مدرک توکس هرابود هک ینامز دش هچ مناد یمن

! تخیر مهب مزور و حلا هرابود ناساس

درک میور و ریز اهتدم زا دعب ومع ندید مدرک یم ییاهنت ساسحا
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هلمج کی اهنت هتسیرگ طقف مندیشک شوغآ ابهب هکنیا !و مردپ هب شتهابش

تفگ

داد" یمــ شتلهم لجا شاک "

شدوخ زاب هتخادنا هیرگ ارهب همه شدوخ مدنادرگزاب لوا زور نامه هب

رت قاتشم شیارب وا راگنا هک دسرب یمسارم ی همادا اتهب درک تکاس ار همه

درک... یم لا حشوخ ار ناساس نیا و دوب همه زا

فرح رطاخ هب هکنیا اب میتشگزاب هک هناخ هب دشن بوخ رگید نم حلا اما

یاهشور ارهب ناساس دزو باوخ تقو ات دورو نامز زا ناماس هک ییاه

ندیدنخ تدش زا یتح و میدیدنخ یباسح درک یرفک و هدز تلا جخ فلتخم

هیرگ ادص یب یتعاس ات مدمآ قاتا هب هک ینامز اما دوب هدمآ دنب مسفن

یمن ...اما هدیاف یب سوسفا ... متسناد یم ار شلیلد هک یا هیرگ ... مدرک

هب مدرک یم هاگن ار مقاتا ... تخس و دوب نیگنس منک.. شلمحت متسناوت

یم سح ـــد... شیم رپوخیلا بترم میامشچ هدرک رکف ما هتشذگ یاهزور

اهنآ هب ما یکیدزن دوجو اب مدرک یم سح تس... ینـــ نم یاج اجنیا مدرک

... مشاب دیابن ــمهک توافتم همه اب نم راگنا ... مرود اهنآ زا

هب زاب ارچ هکنیا و ناماس رشت مااب هدماین رانک مدوخ اب زونه زور ود زا دعب

رادیب حبص ارات بشید مهد یمن ار شباوج  هداتفا اونیب یاضرریما ناج

طقف اما مدرک رکف ما هدنارذگ هک یگدنز و راگزور ،هب مدوخ ...هب مدنام
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... مدش رت هدنامرد رتو جیگ

هب هدمآ مقاتا هب مدوب هدیمهف هک یا هتشذگ یاه بش لثم بش همین یتقو

هب مدید هرجنپ رانک تخت یور هتسشن و دمآ مقاتا هب دنز یم رس نم

هرجنپ نتسب اب هدنادرگرب شا یلبق یاج ارهب تخت متفریذپ شرابجا

مباوخب

مسفن شنتسب اب مدرک یم سح ، مدرک زاب ار هرجنپ هرابود تفر هک ینامز اما

هتسب مهاوخ یم هچ یارب متسنادیمن هک یرارف وهار منکیم ریگ دریگ یم

... دشاب زاب مفارطا یاضف و منک سح ار نامسآ متساوخیم ملد .... دوشیم

رون هک تعاس نیا حاالو یلو مدیباوخ یتعاس هچ مرادن دای هب یتح

 هدیباوخن تعاس دنچ زا رتشیب دیوگ یم تسا هدرک اررپ قاتا مامت دیشروخ

ما

زور.... نآ لثم تسرد ما هدروخ کتک راگنا تسا هتفوک مندب بیجع

هک ار ردام یادص یرادیب و باوخ نایم اهادص رسو رطاخ هب شیپ یتعاس

اب اما مدش رادیب میولگ شزوس ،زا مدینش دشیم جراخ هناخ زا رحس اب

ــم نیشنب متسناوتن یتح دوب هتفرگ ار مباوخ زا هتفوک ندب مامت هک یدرد

تفگیم هک ار رحس نادنخ یادص
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" دیرایب نوتدوخ اب مه ولا باوخ نوا "

؟ دربب اجک ! دربب ارم تفگ یم یسک هچ هب مناد یمن یلو مراد دای ارهب

توکس #دس_

۵۴۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دروخ رد هب هبرض دنچ

! ینم اب زورما هک وشاپ دوز ؟ یراد یبـ .. ناجاراس -

دوب ناماس تبحم اب یادص

ـــاا!؟ ینومب اهنت هنوخ هشیمن ! نریم نراد مه ودات نیا اراس وشاپ -

یراگتساوخ نآ زا دعب و شیپ زور ود زا متسناد یم ار اتود نیا زا شروظنم
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دوب، هدرک ناشی هناوید

... اتود نیا رفن... ود نیا اب" دوب هارمه شت مجال دزیمن ناشیادص ادج

" اتود امش ... نوتییاتود

دیدنخ یم ناساس اما یرهاظ هتبلا دروخ یم صرح اهر

یگتفرگ مهدب ار شباوج ات یمندمآ نوریب ییادص ما هدنام زاب ناهد زا

دز داد راب نیا درکیم ما هفخ تشاد میولگ

اارا؟ ســ -

هک تخت رانک متسناوت یمن اما منیشنب متساوخ یم درک زاب تدش وردارهب

تفگ میاپ رسات هب هاگن اب دیسر

ــه؟ بوخ -حتلا

"ای متسد نتفرگ اب دریگب ات مدرک دنلب ار متسد یتخس وهب مدرشف کلپ

هجوتم یسک هکنیا دززا ادص ار ناساس دایرف اب هتفگ یدنلب " یادخ

مدوب رایشوه اما داتفا مه یور مکلپ هرابود هدش تحار ملا یخ دش متیعضو

مدینش یم حضاو ار اهادص

ــی؟ نزیم داد ارچ هیچ -

! هغاد ــرد قنیا ارچ نیا نیبب -ایب

ــه؟ غاد -
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تفرگ ار متسد چم درک سمل ار متروص رسو یور یتسد

ومادص ... ینیشب ینوت یم ناج اراس اراس... ... رایب ومفیک ودب -

! اهر رایب بآ ناویل ســارا....هی ... ینزب فرح ینوتیم یو... ــ نشیم

عوهت یدبو هجیگرس اما متسشن دنک مدنلب درک یم یعس روز اب ییاهتسد

متشاد یروآ

خبــرو مکی -

تخت هبل مرانک ناماس مدرک زاب ار میاه مشچ یتخس هب هدروخ بآ یا هعرج

تسد هب ناویل ناساس دوب... هتشاد مهگن هناشما رود یتسد اب هتسشن

هب کشا ناشندید اب دوب هداتسیا شرس تشپ اهر هدز، وناز میوربور

دش دودسم ال ماک ضغب اب ممروتم یولگ هتسشن میاهمشچ

ما هدوب تبیصم هشیمه ناشیارب ما هداد ناشرازآ حلا اتهب ردقچ

ــی!؟ نزب فرح ینوتیم اراس... وگب  یزیچ -هی

توم هب ور هب هک دوب یسک یادص هب هیبش هک متفگ هملک کی یتخس هب

دشاب

... همتخس -
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فرط ود زا هک شتسد درک هنیاعم هب عورش هتفگ " ییاو " میادص ندینش اب

دش دنلب نهلاما شوگ درد زا درک سمل ار میاه  یشوگ ات ولگ ریز

؟ یراد درد -

هدش رتشیب شتروص مخا درک هنیاعم هک ار میاه شوگ مداد ناکت ار مرس

مدیشک یم قیمع سفن یتخس هب تسشن مرمک و هنیس یور شا  یشوگ

نتشون هب عورش کالهف مدرک یم سح مدوخ ار هنیسما سخ سخ یادص

تفرگ ناماس فرط ارهب ذغاک هدرک یزیچ

ـــا! یب ریگب هناخوراد زا ورانیا دوز -

درکیم دیدهت دشیم رود هک ردحیلا ناماس مدیباوخ تخت یور هرابود

سرـــم! یم وتباسح مدوخ ... قمحا ی هرتخد -

هدیمهف ار ما هداتفا حلا نیا هب ارچ هکنیا لیلد هدید ار زاب هرجنپ اال متحا

دوب

ــم! یسرب وشباسح دعب حاالات ورب -
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ادخ دش یم فیعض دوب ناساس و اهر ندز فرح یادص هک اه ادص مک مک

زا اهر نادجو باذع راگنا دوب رتهب دعب هب بش نآ زا ناشعضو هک رکش ار

هدوب هدنمرش شیوربور دوب هدش ثعاب  هدرک هچ دوب هدیمهف ناساس هکنیا

دسرب هجیتن هب ناشندز فرح و دیایب هاتوک رابنیا

تفگیم هک دوب اهر

هد؟ شـــ یروطنیا ارچ -

! هنوا رطاخب .. هزاب بشید االًزا متحا دنبب ور هرجنپ نوا ورب -

ونومدوخ یخلا ـنا ماس هب میدب شلیوحت کال هشقح هنووید ی هرتخد -

! مینک تحار

شهب مساوح عمج وت رابره !... هشتخس ییاهنت یلو دایب رانک هنکیم یعس -

یچ منودیمن تاــقا! وت هپچیم هرابود زاب شدعب ، هجیگ راگنا تسه

هرب مریگب تقو شارب هدیمن شوگ هک مفرح منک شکمک هک هنکیم شتیذا

ــه! نک کمک شدوخ هب شدوخ ات سانشناور شیپ

منودیم نم... -

ـی؟ نودیم -

... هتفرگ نادجو باذع .. داتفا تاباب دای هرابود دوب.. ماباب فرح رطاخ -هب

هنک یگدنز داوخیم ، هتشگرب ... مسانش یم یسک ره زا رتهب ور اراس نم

ــه! شیم هنووید ومع دوبن زا هراد یلو...

دیاب طقف .. هنوتیم امتح .. هنوت یم .. هشیم تسرد یچ همه ... هشیم بوخ -
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تداع شهب هک ییاهنت نوا زا دیاب ... مشاب شرانک دیاب ــم! یدب نامز شهب

ــه! نکب لد هدب شرییغت هسرت یم و هدرک

*********

یکنخ ... تسوپ شزوس ... انشآ ییوب بآ... یادص ... موهفمان یاهادص

درکیم سمل ار متروص یسک ... متروص

هک مندز کلپ دوب رات شریوصت دوب هدش مخ منت یور اهر مدرک زاب مشچ

دیدنخ دش دایز

خبــرو! تسا هویمبآ ... هنووید -

یم هک هعرج ره داد مدروخ ارهب هویمبآ ین اب تفرگ باال یمک ار مرس

یبوخ سح شندروخ زا اما دش یم هدیشک میولگ هب غیت راگنا مدروخ

دورب بقع ات مدروآ ارباال متسد درک یم رتهب ار حملا شا ینیریش متشاد

هدزدنا مرس نم هب تفگ یم متسد تشپ بسچ

ــه! سب -
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ینابصع ناماس ار شیاج اما تفر بقع اهر شندروآ نابز هب ضحم هب

تفرگ

وشدعب ندروخ کتک نوج دیاب ینک یم هک یطلغ ..هی یروخیم وشهت -ات

! زور ماــ منوا .. یشاب هتشاد مه

ایب شدعب ... منزب شهب ونیا هتفگ ناساس ورب وشاپ مه ..وت یجبآ خرچب -

نک.. شاوعد

توکس #دس_

۵۴۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

لبق زا حملا ینعی مخرچب تفگ اهر هک یقیرزت یارب متسناوت مدوخ هکنیا

دش دنلب مخیبوت هب اهر یادص ناماس نتفر نوریب اب تسا رتهب

ناساس هبوخ ؟ یدر کــ زاب هرابود هتسب هک ور هرجنپ یچ هساو مهفن هخآ -
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منوا ... ناتسرامیب تدرب یم فاص هک هنووید نیا هنرگو میدوب زونه نم و

! زور ماـــ

ییادص !اب دنتشاد دیکات نآ یور رفن ود ره هک دوب ربخ هچ زورما رگم

متفگ دوب رتهب شیپ یتعاس زا هک هتفرگ

ــم... شاداد هراچیب ! هنیگنس تتسد زونه یاآ... ... هربخ هچ زورما هگم -

ش... ـــ یشک یم هشب ضیرم خآآ..

حاال یسورع یاهراک لا بند میرب ناساس ونم دوب رارق طقف ... تسین یربخ -

اب دوب رارق مه ،وت دیرخ نتفر ماباب نامام اب مرحس ونامام ..! هراد تقو هک

... اجنوا ــم یایب مهاب همه رهظ ناروتسر یرب ناماس

و دوش مامت رتدوز هچ ره زیچ همه تساوخ ومع بش نآ هکنیا یروآدای زا

تسناوتن اهر و تشاد ار یسورع مسارم نتفرگ رتعیرس تساوخرد

تسناد یم و تخانش یم بوخ ار شردپ مدز، دنخبل حلا یب دنک تفلا خم

ینامن اهنت مه وت تسا رتهب تسین نارهت اراس رگید حاالهک دیوگ یم یتقو

هب هک دوب اهر یارچ و نوچ یب نتفگ " مشچ " ندینش شروظنم هچ! ینعی

ار ناساس یهاگ زونه مناد یم اما دنک تفلا خم تسناوتن ردام روضح رطاخ

دنک... یم ضیفتسم شنابز اب

منو...! مــ یم هنوخ نم ... نیرب بخ -
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حتلا طیارش نیا وت منوا ! ینومب اهنت نتشاذگ مه ودات نیا بخ، هرآ -

هکاب ندوب هدیبسچ ومه هقی حوتلا نتسنود یمن هک شلوا ؟! هبوخ

نومیضار دش قفوم تخادنا ام هب هک ییاه هکیت اب منا ماســ یرب نوشمودک

! تنو مهمــ نوا اب هزات یشاب اهنت نراذب حتلا نیا االناب تقونوا هنک

ـــه؟ یک منومهم -

هب ور مخا دشاب دراو هدز هبرض رد هب ناماس هک دوب هدادن ار مباوج زونه

تفگ اهر

! مدب ــش تسد راک هرن هار مباصعا ور هک نک یضار مترهوش ورب وشاپ -

حلاـ.... نیا اب میرب اجک -

ــن! کن هلیپ ناماس میر یمن ییاج -

اهر زا لبق مخا وااب لثم هدش دراو ناماس رس تشپ هک دوب ناساس

داد ار شباوج

راهان ات هدنوم تعاس هس ود زونه ؟ هراد یا هدیاف هچ دیشاب اجنیا -االن

مشاهوراد تسه شهب مساوح مدوخ .. نیسریم ییاراک هی هب نیرب هگا

نو! ــ تارب منک یم یکوا مناروتسر مدیم
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دیدنخ اهر

سهــت! شنومهم هب مساوح مدوخ وگب -

یم خیلا وت رس هسریمن ترهوش هب مروز ، اهورن نم باصعا ور اهر -

ـــا! منک

! مداسیاو اجنیا زونه هبوخ ینک یم دوخیب -

مدرک تداع هدنمرش شاداد ناخ یدموا رید ! یداسیاو هک یداسیاو -

! منکب داوخ یم ملد یراکره

یروطنیا هک تسین ام ریصقت همهف یمن ! شتسانشیمن هگم ماســنا! هتچ -

ـ..... یاوخب هک هدوب هچب هگم ؟ شتنیبب ینارگن

حبص رس تفگ اهر هک نیمه نم! رطاخب مه نآ تفرگ یم باال تشاد اوعد

رتشیب دوب سب دنا هدرک ثحب رجو مورب کی مادک هارمه هکنیا رطاخ هب

یم حاالهک تساوخیم ملد ، دنتفیب مه ناجب نم رطاخ یارب متساوخ یمن

ناساس فرح نایم دنسرب ناشیاهراک هب دراد ار شتقو ناساس و دنناوت

متفگ یا هتفرگ یادص اب مدیرپ

ــه؟ بوخ حملا هک نم دیر؟ ــ یمن ارچ ... هناماس اب قح -
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ییاهتشا هکنیا اب تفرگ ار متسد عیرس اهر منیشنب مدرک یعس یتخس هب

ار متسد مدوب نم شرصقم هک هدمآ شیپ وج ندرک ضوع یارب اما متشادن

متشاذگ ممکش یور

ــه! منشگ -

تارب مرایم االن متشاذگ پوس -

سهــت! ناماس نیرب امش -

تفگ عیرس ناماس

فگــت... مشدوخ دییامرفب -

داد همادا درک یم شهاگن مخا هکاب ناساس هب ور یزوریپ دنخبل اب

حا ینک شدقع ور هنووید نیا یدرک لوبق هک ــنا!وت جرتکد وتمخا منیبن -

شرخآ لوا هک! یریمیمن نک شلمحت ترهاوخ رطاخ هب زور هی مشلبق ال

! شراک یپ تفر تشیر هب شمیتسب هشیمن تدیاع رتهب هنیمه

تفگ مخا اب یراد بناج هب ناساس دیرابیم نوخ اهر نامشچ زا

ـــاا؟! مگیم تهب یزیچ -هی

دیدنخ لا یخیب ناماس اما

یشیم در منوبایخ ...زا یگب هشابن هکالمز نیرب نیریگب ومه تسد -

! هسانشیمن ــو شتسار و پچ نیا هشاب شهب تساوح
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دیشک ار شسابل تشپ زا ناساس هک دمآ ولج یمدق ینابصع اهر

! هرادن ندز هچب میرب -ایب

دیدنخ ناماس مه زاب

هچب زا وتسار فرح نگیم هخآ ! شهب هشاب تساوح طقف تن... ـــ سحا -

! ونشب

درک زیر مشچ اما ناساس دش جراخ قاتا زا هتفگ یدنلب " تفوک " اهر

یزیچ مرگا رایب پوس شارب وشاپ ! ردارب منک ناربج وتتبحم اجک نم نیبب -

ــا! یدب ربخ مهب دش

داد هولج هدیسرت ار شیادص ناماس

ـــر! تکد یاقآ ــم شچ -

دش ثعاب هک مریگب ار مندیدنخ و اهنادند ندش نایامن ولج متسناوتن

دروایب اج ار حملا ناماس اب جورخ ماگنه ناساس

یشن نومیشپ مراودیما یدنخیم مه هگید تعاس هی منیبب ..خبــدن دنخب -

ـــم! تشاذگ تاهنت اتود نیا واب متفر هکنیا زا

هناخ رد یسک ناماس زج هب رگم ؟! اتود مودک مسرپب مدرکن تصرف یتح

؟ دوب
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توکس #دس_

۵۴۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

اتاب متفر سیورس هب لیاسو و راوید نتفرگ و طایتحا اب متساخرب اج زا

تشاذگ یمن بت دوب نیگنس مرس دوش رتهب حملا میور و تسد نتسش

... متشاد هجیگ رس مورب هار تحار

منک زاب ودنت یتخس ردارهب دش ثعاب ناماس داد یادص

!؟ ااارا ســ -

هی؟ -چـــ

؟ حتلا نیا اب یدشاپ اجک ! یرادن لقع وت رتخد -

مدر ــ گرب تخت یور هدمآ نوریب سیورس زا درک کمک هتفرگ ار متسد
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... متسش ومتروص و تسد -

! منک تکمک یگب یرادن نوبز -

.. مدوخ .. منوتیم -

تشاذگ شیاپ یور تخت یور ار پوس باقشب یواح ینیس

ـــم! نیبب روخب شــو... تکاس -

مدرک شهاگن هکوش دوب هتفرگ مناهد یولج ار قشاق

؟ یتسه ینابصع ردقنیا ارچ هد؟ شـــ یچ -

درک ترپ باقشب یوت ار قشاق یبصع

ــهتـــ تچ ؟ یدر کــ تسرد تدوخ هساو هیا هفایق هچ نیا ـی؟ نودیمن -وت

؟ یدر کـــ شزاب یچ هساو ، متسبن ور هرچنپ نوا بشید نم هگم و؟

مگب بــمد؟ وشباوج یچ ببــیر؟ ونم یوربآ یهاوخ یم ـــهیا؟ نووید

نوا وت یدوب رتهب ـــم؟وت یشاب شبظاوم زور هدزاود هد میتشادن هضرع

مـــها! دنچ

ندرب درد زا هداد ار مباوج رت ینابصع ووا مدیسرپ شتینابصع لیلد زا

تفگ شیوربآ

ـ... گیم نامام هب مدوخ ـه؟ گم یدب دیاب ویک باوج -
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ــم؟ نامام نارگن نم ــی؟ نودیمن اعقاو کـی؟ ینودیمن -وت

مدیسرپ لدود هداد تروق یتخس هب میولگ مرو اراب مقازب

... اضرر ـ... یما -

تفگ هنعط اب

ــه! تدای وشمسا هبوخ -

ـــه؟ تشگرب هگم هگم... -

رس !هک هدر ــ گیمرب یک ینودب هک ینکن شنوریح زور ود یتساوخ یم -

یر...! بنـــ ونم یوربآ یروطنیا مهاگنزب

تشاذگ تخت یور ار ینیس تساخرب کالهف

یتقو داوخب هک یدادن وشباوج زاب یچ هساو تــو؟ هب نم مگب یچ -

؟! هتنارگن ردقچ یتسنود یمن هگم ــا؟ جنیا دایب هلک کی لوه زا هدرگیمرب

تدوخ !اب مدرک یمن تباسح یچیه هگید مدوب نوا یاج هب نم هک ادخب

وشردپ یاهفرح باوج یچ ناساس ـبمد؟ وشباوج ییور هچ اب یدرکن رکف

غورد مهب زور ــهود بوخ شلا ح نیتفگ هک امش هگیمن دایم بــهد؟االن

! نیدو بنــ شبظاوم ارچ ! هراد هک هیعضو هچ نیا ! نیتفگ

دی نلاـــ هدز شیاهوم هب یگنچ

ابوت...؟! نم منک راکیچ -

تشاذگ شیاپ یور ینیس هتسشن شیاج رس هرابود
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ــه! شب رتهب تور و گنر اللقا روخب -

دوب هداتفا مناج هب ارچ مناد یمن هک یاه هرهلد دزو هک ییاهفرح روز هب

نآ اب روز هب نآ زا دعب ار دوب هداد ناساس هک ییاهوراد مدروخ ار پوس

مداد تروق بآ یناویل اب میولگ تیعضو

ک دزیم مدق قاتا ضرع و لوط رد بترم درک یم راتفر اه هناوید لثم ناماس

تسد هدمآ ولج هقیقد دنچ وره دیشک یم شیاهوم رسو هب یتسد الهف

تشاذگ یم ما یناشیپ یور

داد! هک وراد همه نیا سپ دوب یچ ــدا؟ یمن نییاپ تبت ارچ -

نوریب هن دسریم یک وا منادب ات دمآ فرح هب هن تشادن یا هدیاف متوکس

! دنکن مهکالهف ارم شا یگف کال نیا ندید ات تفر

ماســنا؟ -

تفگ " یموه " دیخرچ یم شدوخ رود هک روطنامه

کالهفیا؟ ردقنا ارچ .. یگب هشیم -

درک یم مهاگن ریحتم داتسیا

متِشوگ تفگ ناساس ؟ متفگ یچ یدینشن ــا؟ تسین شوخ حتلا اعقاو -
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؟ یدش اه!کـــر همروتم

؟ ییاضرریما ندموا نارگن ... طقف ینعی -

همه نیا زا دعب هنیبب هگا !هک وتدوخ زور و حلا ینیب یمن هک ــم؟وت شابن -

ــو! نم تیعضو ینودیمن هک !وت هشیم حیلا هچ تدم

دنا هدش نم هب تبسن وا ساسحا هجوتم تدم نیا رد اهنآ همه ینعی نیا

دیاب هراچیب ِنم ینودیمن ید! ــ یمن منفلت باوج قاتا وت یتسشن طقف -

روطچ ! درک شرافس ردقچ تفریم یتقو یمهفیمن ... مدب ورفن دنچ باوج

نوج وت نوج هک نم هب تدرپس شیتشاذگ رد تشپ هک یراز حلا نوا اب

راگنا ؟هک هتفرگن شاج چیه هب ومفرح مناخ چــی؟هک مگب دایم !حاال اراس

مدز هک شقاتا زا یرُنُن هچب رتخد هی نیع ــم؟ شردارب ــم؟ شنارگن راگنا هن

؟ شر یزـــ هدیباوخ هدرک زاب ار هرجنپ زاب نوریب

متفگ دیدرت اب

... مدوخ هک مگیم ... منزیم فرح شاهاب نم بخ... -

المل مدوخ هگم !.. یدادیم وشباوج هک ینزب فرح یتساوخ یم ! اباب ورب -

تـوور؟ هسانشیمن ، همهفیمن هنیبب شدوخ هگم ! مگب ــم نوتن هک
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؟ یتسه یچ نارگن ... سپ -

بقع سرت زا هتساوخان هک تسشن تخت ی هبل هدمآ ولج یدنت تکرح اب

مدش عمج مدوخ رد هدیشک

هنووید هک نم ــمت! خانش یم وروت هک نم هکنیا نارگن ! مدو خــ نارگن -

بوخ شلا ح ازور نیا مرهاوخ متسنود یم هک رخ نم یدــمد! وتایزاب

راب دنچ بش ره لثم ارچ ؟ مدر کنــ عمج رتشیب ومساوح ارچ ! تس ینــ

یم مباسح مدآ و یدیم شوگ ومفرح مرشت ابهی مدرک رکف ارچ ! مدموین

تسه هتفه کی زا رتشیب هک یا هرجنپ هب یبسچ یمن هرابود ـی!هک نک

هبــش! یدیبسچ

دزیم سفن سفن درک یم مهاگن هریخ

شزرا نزرا هی مفرح مترتگرزب ... متردارب یتم انسال تفرعم یب هخآ -

؟! تشادن

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

توکس #دس_

۵۵۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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تسشن ما هنیس یور یدرس مسج هدرک سح ما یناشیپ یور یتسد سمل

نآ زا رتشیب زور مین یهک هنیاعم رارکت و هتشگرب زاب ناساس ینعی نیا

تسا نارگن ناماس ی هزادنا هب مه وا ینعی هتشذگن

دمآرد شیادص اما دشکب بقع ات متشاذگ ما هنیس یور ار متسد

تیعضو ما... ینابصع ناماس هزادنا هب منم ... منکب ومراک رازب ... هچب نکن -

! نوا زا رتدب تولگ و شوگ تسین بوخ ال صا تاه هیر

نوا تفگیم هک ییادص نتفرن وباال متیعضو زا شساوح ندرک ترپ یارب

متفگ دنخبل اب تسینابصع مه

ــه؟ نکیم تیذا هنومیم ای هریم رد مزونه ... هرذگیم شوخ اهر -اب

ماجنا هنوتیم نامزمه وشاتود ره هگید االن هدوب ...ابوت هدرک تفرشیپ -

! هدب

رد مدرک زاب ار میاه مشچ هدیباوخ حلا نامه رد شا هنعط هب هجوت یب

تشگیم یزیچ لا بند یلسع یور یاهوراد ی هسیک

هک ینیب یم ... هراد باصعا ندرک نوغاد وت باالیی تیلباق ... منودیم -
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...؟! وناماس

یم شتیذا یلیخ نیراد هک نیشاب ن وتراتفر بظاوم نوتتفج -واالً

باصعا یمهفیم هزات منک تالیف ماوخب نم نیدیدن ونم تیلباق زونه .. نینک

تس.. ینـــ یوت هزادنا هب شتیلباق نک رواب امود چـــی! ینعی نوغاد

متفگ هدنخ اب

عافد وت زا یروطنیمه منوا منیبب دیاب ... هبوخ نوتتیعضو هکنیا لثم -هن

ایهن...! هنکیم

متفگ ثکم یمک اب

بوخ حملا منک نوتتیذا متساوخ یمن ... نوتمدنوسرت منودیم ... دیشخبب -

! دوبن

دش مخ متروص یور هدروآ ولج ار شرس یمک

؟ یزور یدــ زا رتهب ؟االن هبوخ حتلا یدرک هک یراک نیا !اب دوبن هک دوبن -

تفگ هنعط اب

ساهلا نیا یروطچ ــه؟ شاب وت هب نوشساوح بترم نراکیب تعامج نیا -
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هرـــما...! هراچیب یا...؟ هدنز زونه و یدوب اهنت

مدیخرچ ولهپ هب میاهناوختسا درد زا یحضاو ی ابنهلا مدیدنخ

ــم! نزیم فرح یدج مراد ید؟ نخــ یم -

هب یگیم دوب... ماهوزرآ زا یکی دش وت هکملا بوخ هچ ! ماهر یتفگ هخآ -

!؟ مسریم مه شا هیقب

دشن مک یا هرذ شمخا اما درک لر تنک ار شا هدنخ

دیاب و هدشن فاص شلد مزونه منودیم ... هراد تتسود یلیخ منودیم -

ــر... بب وناماس هدب ضرق نم هب وتاهر زورما وهی ایب یلو یشاب شرانک

...ک هریمن نوریب قاتا زا نم هب هدیبسچ حبص !زا هنکیم منووید هراد ادخب

هبسچیم ... مروخب نوکت ماج زا هراذیمن ... هنکیم اوعد طقف ... هدرک ما الهف

مرب...! هار اهنت مدق ود هرازیمن ... هنزیم ادص یه ییوشتسد رد هب

هب نانچمه اما یمدش هدینش رت حضاو رهظ زا هک هتفرگ ییادص اب سمتلم

متفگ مدزیم فرح یتخس

یربــش؟ یم -

تفگ یدج یلیخ

...ره تسه مساوح مدوخ هگن نم هب هشاب نوا !ات هشفیظو ــــر... یخن -

حبص ات یدوب نم ی هنوخ هک یبش ! هتفر و تقاتا وت هدموا بش بش،ره
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رتشیب راب دص ! دیخرچ هنوخ وت نادرگرس حور لثم ردقنا ونم درک هنووید

هد! مواــــ راب هی نومه هدب حتلا هدید هک بشید ... تقاتا وت دموا

ساـــت؟! کالهف ردقنیا ؟هک یدزن یفرح شهب هک ناا...وت ــ ساس -

ات مدن ربخ نامام هب مدرک لوبق هنک رکش ور ادخ هرب ... متفگ هک متفگ -

یمــدا! هک بش

تکاس میولگ تیعضو رطاخ هب اما مینیشنب مدرک یعس مدرب ارباال میادص

مداتفا هفرس هب تدش هب هدش

ـ...ــش... تیذا ارچ -

هتشاذگ مرمک تشپ ار شتسد هک ردحیلا تشاذگ میاهبل یور ار ناویل

تفگ دادیم ژ اسام

زا یمک تسد شنوبز ! ینک هفخ وتدوخ شرطاخ هب داوخ یمن -خبــرو...

! هرادن هرپــما

تشاذگ میاهبل یور یصرق

هی طقف منوا تارب مرازیم وشرتدب یکی یلو شمربیم خبــرو... منیا -

وشاوه رودارود نیبن ــم! شیمن ناماس فیرح رتشیب تعاس ...هی تعاس

شدعب مراد شهگن دایز منوت یمن ... شهب هدیم ریگ زونه شور وت هراد
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! اتود نشیم

موب یضار دربیم ار وا تفگ هک نیمه شفرح هب هجوت یب مدروخ ار صرق

متفگ قاتا سیورس هب ور مباوخب درک یم کمک هک ردحیلا

! تسا هتفوک مندب مریگب شود متسنوتیم شاک -

دش رتهب حتلا هک ادرف رازب هشیمن بوخ شود اب یگتفوک نیا باوخب -

ــه؟ گید شیرب یم -

ــی! شن نومیشپ مرهظ زا دعب ، حبص لثم مراودیما طقف . مربیم -

؟ دوب یچ صرق -

مر! ببـــ وناماس رابنیا منوتب هک ینزب فرح رتمک یباوخیم مکی -

مداتفا یم هفرس هب بترم هداتفا شراخ هب میولگ اما مدیشک زارد

**********

مدوب هدیبسچ تخت هب حبص وزا متشاد هک یتیعضو و حلا نیا رطاخ هب

هک دوب هدیسرن هجیتن هب مراکفا اهنت هن بشید ... مدوب ینابصع مدوخ زا
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هدشما! تیم هب هیبش مه مدوخ مدرک نارگن مه ار مناردارب حبص

دور یم هار مقاتا رد یسک مدرک یم سح ... دوبن شیاجرس مساوح و شوه

هک تسیرامیب رطاخ هب مناد یمن دزیخ  یمرب و دنیشن یم تخت یور بترم

ات داد مدروخ هب ناساس هک تسییوراد شلیلد ای ما هداتفا حلا نیا هب

ما هدش گنم اما دنربب هناهب نآ ارهب ناماس دناوتب و مباوخب

ما هدش کشخ یولگ ؟ تساجنیا یسک منک یم سح ارچ هدرب ار وا رگا

دهد یم بآ نم هب دشاب قاتا رد یسک رگا دهد یم مرازآ هک تسیقیاقد

مدرک زاب مه زا یتخس ارهب میاهبل

توکس #دس_

۵۵۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

! بآ ـ...ـنا.. ماس -
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سپ مدینش ار ناویل رد بآ نتخیر یادص مدیباوخ زاب قاط هدیخرچ

و نم هب مه زونه و دربب دوخ اراب وا دوب هدشن قفوم ناساس

! هدیبسچ قاتا

ییاج میاه مشچ ندرک زاب نودب هدرک زارد تسد تفر مرس ریز هک شتسد

مدز گنچ ار دما متسد هب هک شسابل زا

! هنکیم .. تیذا مولگ ... مروخب .. منیشنب -

اب هدرب مفتک ریز تسد تسینابصع تفگ یم زیم هب ناویل دروخرب یادص

ونهلا ناج یب میادص مدیبسچ شنت هب متسشن ات دیشک دوخ تمس هب راشف

دوب راو

ـدی شخبب .. یتحاران ..کالهفیا.. دیشخبب .. دیشخبب -

یمن اما متشادن ندروخ ناکت حلا دیشک یم سفن یتخس وهب نیگنس

دوب رتهب تیعضو نیا رد ابوا ندز فرح رثا مشکب زارد هرابود متساوخ

تسا ندرک لغب شفعض هطقن تفگ یم رحس

هدیشک بقع رس هدروخ هعرجدنچ یتخس هب تشاذگ میاهبل یور ار ناویل

هرابود دهاوخ یم تفگ یم شیاه تسد راشف متشاذگ شا هنیس یور

مدرک تشم ار شسابل مباوخب

ــمن....؟ یشب -
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تشاد مهگن هدنابسچ شدوخ هب تفس هدیچیپ مرود شناتسد

نا.. ماســـ -

.. مناج -

مدیدنخ داد ار سح نامه شمناج مداتفا اضرریما دای هب

! یتفگ نوا لثم -

-کـی؟

... اضرر ـ...ــ یما -

ح دوش ضوع شلا اتح مرازب شرس هب رس تساوخ یم ملد مدیدنخ هرابود

ره ینارگن زا وا هک ردحیلا دوب هدرک شا نمکالهف رطاخ هب ناساس االهک

! هدرک صرق ندیباوخ تحار و مارآ یارب ار ملد شبش

هتسب مشچ مدزیم یمهفن ارهب مدوخ اما مدش یم رترایشه هظحل ره

تسینابصع زونه تفگ یم شیاه تسد راشف مدرکیمن شهاگن

متفگ یسنجدب اب

ـه؟ نیبب ونم .. تتشکیم یتفگ هک.. نومه -
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داتسرف نوریب راد ادص ار شمزاب دروخ ناکت مرس هک تفرگ یقیمع مد

ــی! شب اپ ور راذب ... وروت وناماس هن یلو ... مشک یم هرآ -

یاهشوگ تس؟ای ینــ ناماس ؟وا رترایشوه نم ای دش ضوع ادص ..! ادص

ــد؟ نک یم هابتشا ممروتم

مدز شیادص دیدرت اب اما هرابود

نا؟ ماســـ -

ــم... ناج -

... متفرگ هابتشا ار وا مه !زاب ناماس هن تساضرریما دوب... شدوخ

هب هتخیر ملد ، داتفا زرل هب منت هتخیر مناج هب سرتسا شیادص ینآ هب

مداتفا سفن سفن

متسب ار میاهمشچ هدیبسچ وا هب ناماس اب ندز فرح رت تحار یارب طقف

متشادن ار مرس ندرب وباال اهمشچ ندرک زاب تأرج حاال اما

یادص اب اما مریگب هلصاف وا وزا مروخب یناکت یرتکچوک مدیسرت یم

مدز ادص هرابود ینازرل

... نااا ماســ -
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... مناج -

؟ مناج ــی.. گیم -چــ...ــاار

ــی... نم نوج وت یتقو مگب یچ -

هدنازرل ار ملد هتفگ اهراب هتفرگ سامت هک یرابدنچ نیا ..رد مدوب وا ناج

دوب

ــی! تسین ناماس هک... یلو...وت -

دروخ ناکت شا هنیس

نـم یدیمهف تفگ تندیزرل یتقو ناماس یگیم یک ات منودب متساوخ یم -

م!

دش ضبقنم شت ال ضع شا هنیس زا مرس نتشادرب ضحم هب

ـــا؟! جک -

اب متساوخ یمن مه مدوخ مریگب هلصاف دهاوخ یمن ینعی نیا و تفگ یبصع

هب رس و مارآ !اما متشاد سرتسا ارچ مناد یمن و مدوب هدز تلا جخ هک نآ

متفگ ریز

منک...  تاگن -نــ...
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نئمطم ات هدرک زاب مشچ طقف متفگن ارچ ــم؟ نیبب ار تتروص متفگن ارچ

ندید یارب ملد دوب هظحل نآ رد ملد شهاوخ متفگ هک هملکیا ؟ موش

دوب هدش گنت شتروص

مدنابسچ شا هنیس هب هتشاذگ مرمک تشپ تسد اما

ـت؟ منیبب متفریم یتقو یتشاذگ وت هگم ـــه.. شیمن -

!... دوبن بوخ -حــ...حملا...

حِلا حتلا نیا االناب هگم بــدو! بوخ نم حِلا هگم هفنـــم! رادرک -ِدال

ــه؟ بوخ نم

وا زا نفلت تشپ هک یا هناقشاع نحل ونآ نابرهم یادص نآ متشاد زاین

دوب هتخیر مهب ار وا مزور و حلا ندید اما موش مارآ ات مونشب ار ما هدینش

تسا هدیرپ گنر و حور یب ردقچ ما هرهچ متسناد یم مدوخ

... هتفاین مایتلا هداتفا مناج هب هک یدرد زونه دوب... دب ...حملا مدرک ضغب

ار مردپ ملد زونه شـد... یم وکا مرس یوت هدش طبض یادص نآ زونه

بوخ زگره هک تخوسیم شا خیلا یاج زا ما هنیس رد ییاج ... تساوخیم

وا! یتح مهفــدی یمن یسک دشو یمن

یبـــدا؟ رب تِسَپ زا هک تمدرپسیم دیاب یک ؟هب تدو ابخــ یدرک راکیچ -

ـی! نزیم مشیتآ یروج هی راب ره هک یاوخیم منوج زا یچ
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مشچ اما دیشک ارباال مرس هتشاذگ هناچما ریز تسد تفرگ هلصاف یمک

... متشاد اجکی ار مرش سح ود ره مدرک یم سح ار شهاگن ینیگنس متسب

ما هتشاد هکابوا یراتفر مرش و یکیدزن نیا مرش

دوب هتسکش ، دوب روخلد دوب، نیگمغ شنحل

؟ یدو بــ نیا متفریم ید؟ یمــ نوشن نم هب یراد هیا هفایق هچ نیا هخآ -

ـــت؟هک ندیدن هتفهود زا دعب هشاب نیا دیاب نم گنت لد مهس تورم یب

راب رازه اجنیا ردات مد زا ـــم!هک نیبب تردارب یاهمشچ وت وینارگن و سرت

ــم؟ شب هدنز و مریمب

دیزرل شیادص

ینــدا! رد مادص ــو... منیبب ... نوج یب مسج هی مه شرخآ -

، مدرک سح مبل تشپ ار شسفن ینآ دش...هب ریزارس مکشا هتسکش مضغب

دش غاد میاه بل هدش مرگ مرس فرط ود

توکس #دس_

۵۵۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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دوب هتشاد هگن شناتسد اراب مرس

... دیسوب یمن

شصرح اراب زور دنچ نیا راشف راگنا درشف یم ار میاهبل شیاهبل اب طقف

دزیم سفن سفن مه وا دیشک بقع دمآ... مک هک مسفن درک یم خیلا نامأوت

دوب مشخ زا راگنا اما

رود...ن شزادنب تسه یچ نم!ره تیفرظ هرابرد یدرک یخلا یچ -

یروجنیا هک مرادن ، مرادن تیفرظ ینک یم رکف وت هک یردقنوا ! مراد ـــــ

منک... خیلا ومدوخ مدموا ... هگنت مزونه دوب... هدش گنت تارب ملد ، تمنیبب

تهب یتح ــم سرتب هک !هن یروطنیا هن یلو مشب مورآ و تمنیبب مدموا

ـــی! مهفیمن وملا ح هک منک راکیچ ! تا هابـــ منک راکیچ ... منزب تسد

تسشن قه قه هب میادص ییب هیرگ مدنابسچ شا هنیس هب هرابود

توکس دوب هتشاد مهگن تفس دشیم نییاپ باال تدش هب هک سا هنیس یور

هچ؟ یارب مناد یمن اما مدرک هیرگ دیسوب یم ار مرس هدرک

وا؟ یارب ما یگنت لد

؟ مدوخ یارب
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؟ مردپ یارب

مدش رتمارآ هدمآ گنت هب مسفن هک مدرک هیرگ ردقنآ

درک همزمز تفرگ هلصاف

ید؟ شـــ مورآ شــد.. مومت -

یبوخ سح هچ دوب هدش گنت شیارب ملد ًاعقاو مدرک یم شهاگن طقف

ــی... گتفشآ یاهزور نیا زا دعب مه ...نآ شندوب ... شندید تشاد

مرس عیرس هک دمآ ولج هرابود شرس هدز دنخبل درک کاپ ار متروص تسد اب

متفگ یمارآ "هن"ی هدیشک بقع ار

درک رکف تسشن شتروص یور دنت یمخا  هدرک مهاگن تفر او یا هظحل

ــم؟ نزیم شسپ

شناج تفگ یم شزور و حلا هک یرود نیا زا دعب هک داد یم مکلقلق یسح

دش ثعاب شبضغ رپ هاگن گنر ندید اما منک شتیذا یمک هدیسر شبل هب

زا زونه مراد وا هب تبسن هک یساسحا مامت اب ممهفب و میایب فرح هب عیرس

دزرل یم میادص هدش لوه شهاگن ونآ یکیدزن
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یش! یمـ..ــ ضی -رم..

داتفا هدنخ هب دوب هدش یدج هک تعرس نامه هب

... مشیمن نیا زا رتدب ــو حملا ینیب یمن ! هنووید -

مدیشک ولج هتفرگ ار میاهوزاب

ـــم! نیبب اجنیا -ایب

 هدیاف شهاوخ هب شمان ندرب وهن شندیشک بقع ،هن مرس نداد ناکت هن

یتمس ره ارهب متروص رسو درک، هسوب قرغ ار متروص همه ... تشادن یا

تفرگ هناشن ار شرگید تمس مدیشک

میاهوم تفاب اب تشپ زا دیچیپ مرود ار شیاه تسد هدرک اهر ار میاهوزاب

دیشکن بقع ار شتروص اما دوش زاب ات درک یم یزاب

ندیلا هدش فقوتم هک مدرک شا کالهف راگنا

ســارا؟ ینک یم تیذا ارچ -

! یشیم ... ضیرم ید؟ ـ...ــ یمن شوگ -

! منک تتیذا هک یاوخیم متدوخ ــه؟ هاجنپ هاجنپ مگیم نیبب -
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هگن هتشاذگ مرمک تشپ مه یور ار متسد ود چم هک دوب ندز فرح ردحلا

تفرگ ار ما هناچ رگید تسد واب تشاد

ناج ویب یکاش دمآ ولج شرس یتقو لد.. هت ..زا یعقاو ... دیدنخ یم

مداد میاه هناش هب یناکت

..ضــــاا! رریما -

تفرگ زاگ ار میاهبل هجوت یب اما

مدو خــ هبملا کنوخان هی بش نوا ارچ ... میدوب مدوخ هنوخ شاک -خآ...

! مدز نــ

... بقع ورب -عــه!

ـــد یسوب رتمکحم راب نیا دیدنخ هرابود

هک مشاب تور ولج دیاب ! هشیمن بقع زا مدب تتلا جخ مدموا ... هدنمرش -

؟ یدر کـــ شوگ ... متفگ تهب یچ هتفرن هک تدای ! منیبب وتتروص

وا! لثم هن اما مشاب هدش رت تحار مه نم دیاش مدش لوه شا ییوررپ زا

! تدش نیا هب هن

متفگ هتشادرب شخ یادص نآ اب
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... هنووید نک... ملو.. -

درب ورف مندرگ اررد شرس هجوت یب

دوب هدش گنت تندرک وب یارب ملد اراس... بوخ یوب ـی... یوب هچ موووا -

مدرک نهلا هدیزرل رایتخا یب راب نیا

! تسین بوخ ...حــ...ــملا اضرریما -

مندرگ هب ندز فرح ماگنه شیاه بل دروخن ناکت شرس اما دش فقوتم

وره دسانشیم نم اررد اهسح ینآ هرذ هرذ حاال مدرک یم سح دروخ یم

! تس ــ یدمع شتکرح

ـــی گدنز یدوب هدیشک غیجــــو اتاالن هنرگو منک یم وتتاعارم هک منودیم -

!

تسشن مندرگ یور شیاهبل هدیدنخ یبیخلا ووا مدیزرل

**********
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( اضر ریما )

تسا دب ردقچ شلا ح یمداد ناشن هک دوب شا  هدیرپ گنر تروص هب مهاگن

دوب ور گنر یب مه دش میاهبل ی همعط شیپ یتعاس هک ییاهبل نآ یتح

کمشچ میارب شتروص رد خرس ناشن کی هب هیبش منتفر زا لبق لثم رگید

دز... یمن

یم ار مبلق نیا هک تشادن یماود شیاه بل یخرس و دوب هدش رت فیعض

زرم هب تخت یور شوهیب حلا نآ رد شندید زا دناد یم ادخ ... دنازوس

نکمم دنک ممارآ دناوت یم هک دوبن یسک نامه شدوخ ورگا مدیسر نونج

مروایب شرس هب هچبالیی شراک رطاخ هب هک دوب

رامیب سرت زا شررکم یاه ندیشک بقع دوجو اب شا یتیاضران دوجو اب

زونه اما مدرک مک ما یگنتلد مجح زا یمک روز واب هجوت یب نم! ندش

ندرک تمواقم و مدوب هریخ شا هدیرپ گنر تروص هب صیرح نانچمه

و نارگن هک شا هدش تشرد یاهمشچ نآ ندید اب مه نآ دوب تخس میارب

دوشن ریگلفاغ ات هتفرگ رظن ریز ار متاکرح مامت هزماب

یتح هدرکن تاعارم هک هدرک مصیرح ردقنآ یرود یتقو دناوت یم رگم اما

ــت! ساوخ یم ار شنازرل و کچوک و فیرظ ندب نآ سمل ملد ینارگن نودب
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توکس #دس_

۵۵۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

نیا ورد هداتفا یرتن ردکال یقافتا هچ مدینش ناساس نابز زا هک ینامز زا

رتهب شلا اتح منک ربص دیاب و هدرک یگدنز گرزب غورد کی زا سرت اب ساهلا

زا دنلب شیخآ کی هدنابسچ مدوخ ارهب ....وا شمنیبب تساوخیم ملد دوش

حلا متسنادیم هکنیا ــماب یوگب مدیشک ربخ نیا ندینش زا هک یتحار سفن

ال ماک دید اال متحا ناشدید و همه الف خرب و تسا دب ردقچ وا زور و

دشن رضاح یتح هک هتخوس شا یگدنز هک ییاهلا س رطاخ هب دراد یتوافتم

! شمنیبب دهد هزاجا

هدز تریح نامشچ یولج هقیقد دنچ وره هدرک مک ار ملمحت یرود نیا حاال

دهد یم شوگ دوجو مامت ــمووااب نزیم هک یمهم یاه فرح نیبام شا

ار شا هلصاف هک ردقنآ مربیم موجه شتمس هب هداد فک زا رایتخا ناهگان

مامت زا لبق رگا هک درک دیدهت و تسشن تخت هبل نم زا رترود هدرک رتشیب

اب دوش هراپ یکالمم هتشر و مورب شتمس هب رگید راب کی مفرح ندش

درک دهاوخ منوریب زور نآ لثم هرابود شروز مامت اب شدب حلا دوجو
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مدش شا هریخ هنسرگ گرگ کی دننام هدیشک مبل یور نابز مدرک گنت مشچ

دیدزد مشچ نارگن هک

بــیر؟ مداد هزاجا نم ای بقع یتفر تدوخ ینک یم رکف -االن

نیا اما دوب هدش تلع رب دیزم شا حیلا ودب دیشک یم تلا جخ دوب بذعم

رد تسناوت یمن دسرب هجیتن هب میاهفرح و هدش هچ دنادب تساوخ یم هک

داتفا یم متروص هب شهاگن وزاب دنک تمواقم نتفرگ هاگن

بخ؟هی ینک یم یروجنیا ارچ ! یدزیم فرح .. یتشاد .. نکن  متیذا -

ید؟ ـــ نوم ... هلمج هی نتفگ ...وت هتعاس

نتسناد راب نیلوا یارب دوب هدرک شواکجنک " امیس " مان دنادب تساوخ یم

منکن هدافتسا نآ زا رگا مشاب هناوید دوب،هک مهم شیارب نم ی هرابرد یزیچ

... مربن تذل و

مدز یراب تنطیش دنخبل

تیذا داوخیم ملد ..االن مگیم تساوخ ملد تقو ..ره مدنوم هک مدنوم -

ارچ منک؟وت تیذا ویک منکن تیذا ور ـی؟هــمو؟وت نکب ینوتیم راکیچ منک

متیذا یگب نم هب هشیم تور وطچ ! یدرک تیذا ونم ــی؟مک یوررپ ردقنا

کنـــن؟
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تروص نیا و دوب شیپ یتعاس زا رتمک شندب یغاد تخادنا نییاپ ار شرس

تساوخ یم ار شرتشیب ملد هداتفا حلا نیا هب مرش زا ینعی نوگلگ

در! ــــ گرب یتفر هک یریسم تدوخ -حاال

کی دوب هتفرگ نم زا دایز هکابتالش دوب یرتم مین هلصاف هب ما هراشا

مدرک زاب ار مرگید تسد مدش لیام بقع هب هدرک مندب هاگ هیکت ار متسد

تیا هتفه ود یرود زا هک یراشف همه نیا راذب ! مهب بسچب ــا.. یب تدوخ -

! منزب فرح منوتب ات هشب هیلخت یدرک لیمحت نم هب

نیا ندید تشاد یتذل هچ متشاد تسود ار شهاگن مرش دروآ ارباال شرس

دوب نم مهس هک ییاه وبل یلگلگ ماهرپ لوق هب تروص ، هدش درگ نامشچ

دیزگ یم ووا

ـتر؟ فاسم یتفر ... تدوخ ؟ مدر کــ لیمحت -مــن؟مـــن...

اب تفرگ ما هدنخ دوب هدش راکبلط حاال هک شا یرامیب زا هدش زیت یادص زا

داد همادا هدمآ نییاپ ییادص و هنعط

چـــه؟ نم ...هب امیس لا بند ... یتفر -
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هزات هک لکیه دقو بجو مین نیا ـبدو؟ هدش ساسح دش! درگ میاه مشچ

هدوب یا هفرح یراکشزرو ینامز ما هدیمهف نیسای طسوت تسا هتفه ود

یمکــدر؟ ما هرخسم هدرک ممهتم

متفگ شدوخ نحل اب مدروخ ار هدنخما

یمهفب یدزیمن االنبلابلا یدرکیم زاب ورد شــمد؟ راکهدب مه یزیچ -هی

ـــم... تفر ارچ ، مدرک راکیچ و متفر اجک

مداد ناشن یدج و تخس ار میادص

ــه! گید ایب دش کشخ متسد -

دوب شتاکرح رد هک یمرش و هداتفا ریز رس نیا یارب ملد دیزخ ولج یمک

ال ماک ار شندب شیاهسابل درک یم یعس هدش هلا چم شدوخ ...رد تفر یم

دشاب بترم مه زاب ییاجباج واب دناشوپب

شمدیشک ولج مدوخ

! هدب ــش تفل یه َهالمکــــا ینیب یم -

هنحص هدیچیپ شرود ار اهنآ میاهاپ ندیشک ابباال متسشن تخت یور لماک

یمن ملد مدرک هدنز مرس رد دز گنچ ار متروص شقاتا رد زور نآ هک یا
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نم دشیم عمج بذعم وا هک ردحیلا دریگب هلصاف نم زا یا هرذ تساوخ

دوش یم رت کیدزن

متفگ یدج

ـــم! شیم کالهف اراس بقع ورن ردقنا -

تفرگ نییاپ ار شرس هدروخ یناکت

ــم؟ یدوب اجک بخ -

درک همزمز

ــا... میس -

متفگ شرمک تشپ و وزاب شزاون اب مدرک عمج ار مدنخبل

ـــن! یسای -هن...

تروص یکیدزن مدیمهف یم دروآ یمن ارباال شرس مشوغآ الًرد ومعم

دوصقم هب ندیسر نم یارب هک ردحیلا دروایب بات تسناوت یمن ار نامیاه

دوب

دروآ دنتباال ار شرس نیسای مان ندینش اب اما

ـــن؟! یسای -
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یعس .. شخب  تذل ، مارا ، مرن متساوخ یم هک نامه دش و مدادن شتلهم

یرود نآ صرح و متسناوت یم رگا هتبلا منکب ار شلا ح تاعارم مدرکیم

دادیم هزاجا

تفرگ نییاپ ار شرس مندیشک بقع ضحم هب

... یدز .. ملوگ ... سنجدب -

مدیدنخ شا  یمولظم نیا هب لد هت ..زا مدیدنخ

! مدینش ییازیچ هی نیسای ..زا نزب فرح وت لوا ری.. -خنــــ

مداد همادا درک توکس

تدوخ سپ من... ـــ کیمن تلو تلا جخ زا یشن دوبک ات مگب نم هگا نیبب -

گبـــو!

دمآ هاتوک هک منک یمن شلو تسناد یم

-چـــی؟

توکس #دس_

۵۵۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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نم یلو هیا هفرح راکشزرو هی مدزمان هنودب مرهاوخ رسپ دیاب ارچ هکنیا -

هن!

! متس ینـ...ـــ -

مدز شیوزاب هب هبرضیا هشیمه تداع هب

هب زیر مه یداد شنوشن هک یتاکرح همه یتح هچب نوا اراس... وگن غورد -

هک یتحار نیا هب هنوتب یداع مدآ هی منودیم دیعب هک هدرک فیصوت مارب زیر

! هدب ماجنا هگیم نوا

دای االهب متحا دوب هتفرگ نادند ارهب شبل مرش زا مدرک شیادج هنیسما زا

هدروآ رسای رس هچبالیی دوب هدروآ

تدای دیاش مدب حیضوت مدوخ یاوخ یم ــم؟... تسین یگب یاوخیم مزاب -

مواــــد؟

نیسای زا هک ینامز یتح تفرگ یم هاگن نوا و مدرکیم شهاگن هریخ

زا دزیم دنت هدش هدنک شیاج زا مبلق دز یم فرح شا  هرابرد ووا مدیسرپ
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ـــم نیبب تاکرح نیا ماجنا ارردحلا وا مناوتب مدوخ یزور هکنیا قوش

یراک واب هدوب یا هفرح تسانمی ژ کی ینامز مشوغآ نایم نیگمرش کرتخد

دنک لا بند ار هتشر نیا قوش اب مه نیسای حاال هدش ثعاب هدرک هک

ینامز و هداد شزومآ ار نیسای رسای ی هزاجا یب مدیمهف هک زور نآ ردقچ

حلا نآ اررد رسای شاک مدیدنخ هدیسر راجفنا دح هب هدیمهف رسای هک

! مدوب هدید

دزیم سفن سفن درشف یم مه ار شیاه کلپ

مد؟ بـــ حیضوت -

بذعم یوا یارب شراشف ات متفگ یم هدرمش و هملک هب هملک مدرک یثکم

نامه مه زونه منادب تساوخ یم ملد دیایب فرح هب رتدوز و دشاب رتشیب

یـــا......؟! تسا

یفک هبل ودات هراذیم وشاتسد لا... حاب ی خهلا ...هی یلدنص -هی...

دش... فاص شک طخ کی لثم هک شندب باال... هربیم وشاهاپ ... یلدنص

...هب داتشه دصو ... هنکیم زاب وشاهاپ ... هداسیاو شاتسد یور ... یتقو

....T لثم هشیم نیسای لوق

متفگ یسنجدب اب
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ید؟ یمــ نوشن نم هب Tور نوا یک -

تفگ عیرس

س یلیخ ... هاگشاب متفرن هگید سهلا تفه هب کیدزن ... متسین هگید ... مدوب -

... تسین مدای یتح االن یلو ... یگلا زا...۸س متفر یم رحس اب شیپ لا

هک... ماوخیمن هگید ... هدوب یک شراب نیرخآ

رد هک یترسح یتقو ار؟ چــــ یلو دیوگب دهاوخ یم هچ متسناد یم

رد وا ندید رطاخ هب هنیسما رد هک یقوش و مدرک یم سح ار دوب شیادص

مراد حلا نآ

متفگ دنلب یادص واب عیرس

ماو... خـــ یم نم -

متفگ یدج درک مهاگن مخا اب

ماجنا وتاکرح نیا ینوتیم مزونه هک یتسشنن راکیب ساهلا نیا وت املسم -

االنهک منوا ینک شلو مرازب تسین رارق سپ ! یدب دای مه هچب هی هب یدب

! یتشاذگ شارب وتتقو سلا تشه منودیم

مــ...ــن... یلو -

وا دراد  یمنرب تسد دوشن متخ اوعد اتهب دنک عورش رگا هک متسناد یم

متشاد یم شهگن پات پل تشپ اوعد روز هب هک تسیرتخد نامه



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دنکن شلماک ات مدیرپ شفرح نایم

ن! ـــــ یمه ... یدیم شماجنا ووت میتفرگ میمصت اراس... دش مومت -

هریخ مخا دنت،اب شهاگن و هریت شنامشچ گنر دش تخس شتروص

درک یم هاگن ار متروص

نم... غارس دموا چـ...ــار... نوا ود...ین یم -

مدرکیم شهاگن مخا اب شدوخ لثم طقف مدیمهفن ار شروظنم

کــ....ــهن؟ یضار ونی... هاشـ...ــ دوب هتسنوت ... روطچ ..ین ودیم -

تالمش مامت و مراد شندرک شومارف رد یعس تساهزور هک مان نآ ندینش زا

منت مامت مراد هگن ار شدوخ ریوصت طقف وا یاهدرد ریوصت یاجب ات مدرک ار

شیاهوزاب یور میاه هجنپ راشف تفرگ ضبن میاه هقیقش هدش غاد ینآ هب

داد... همادا اما دش دایز

... دنزب فرح دیابن دیمهفن

... دهدب همادا دیابن دیمهفن

دوش... تکاس دیاب دیمهفن

... دیمهفن ار حملا
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ن! ـــــــ یه ..زامــ..ن.... ندر کـ.. فیرعت -اب..تـ...

... داتفا قافتا قرب لثم ناهگان منک شلر تنک مناوتب هکنآ نودب هظحل کی رد

مدز یم دایرف هداد شناکت دوب مناتسد نایم شرس

و.... ـــــــ ش هفخ -

شتروص مدرک سح تشاذگ میاهتسد یور شرس فرط ود ار شیاه تسد

شزوس و شرس فرط ود میاهتسد برض نتسشن یادص زا دش عمج درد زا

..... هدوب نیگنس هک دیمهف دشیم میاهتسد فک

دوب... وا نم بارخ حلا لوئسم اما تسین بوخ شلا ح متسناد یم

مدیرغ یتقو دوب شیاه شوگ یور زونه میاه  تسد

...وت...وت... نوا یگب نم هب ینک یم تارج روطچ -

لیلد متسناد یمن دشیم نییاپ باالو نیگنس هنیسما مدز یم سفن سفن

شدوخ هک یروآدای ؟ دوب هچ درک یم سیخ ار شتروص هک ییاهکشا

درک یم هیرگ هبرضما درد ـدی؟ایزا سرت نم ؟ایزا دوب شرصقم
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دز هیرگ قه

ش..! ـ..نـت فرگن -هـ..نهـ..زو..

دیزرل مکانسرت و هتفرگ شخ یادص ونت مرس ندرب کیدزن زا هک مدید

مدش رت تخس

تفاثک نوا یرادن قح وت...وت یلو ننز... یم شیتآ و نریگ یم ... نریگیم -

یروآدای زا یرادن قح .. یرادن قح .. یرایب مدای ور هدا *** رح نوا ! ویضوع

... یسرب تتساوخ اتهب ینک هدافتسا نوا

شوماخ مصرح شتآ مدنابسچ شا  یناشیپ ارهب ما یناشیپ مداد شناکت

رد نم دیمهف یم دیاب هدرک هچ نم اب شفرح دیمهف یم دیاب دش یمن

هب تبسن ، ممرحم هب تبسن هکنیا هن مرازا ینـ ار اتوا مزوس یم توکس

مشاب هتشادن بصعت و تریغ وا...!

توکس #دس_

۵۵۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

..هی یدیم سپ ویدرک هکاالن یراک صاقت یروج هی هشب بوخ هک -حتلا
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مدای هک ینودیم !.. هنومب تدای دبا هکات یتفگ یچ منومهف یم تهب یروج

و هشیم بوخ حتلا هک یزور !زا سرتب نم زا نوا یاج ..حاالهب هریمن

! یمـمرا تدای

و تسد نتسش متفر شقاتا سیورس تمس هب هتشادرب شرس زا تسد

و تسد نتسش اب تشاذگ ما هنیس یور هک یغاد .. تشادن یا هدیاف متروص

دش یمن مارآ متروص

یتقو رگا متسناد یمن دش سبح مسفن بآ یدرس زا متفرگ ریش ریز ار مرس

مروآ یم شرس هچبالیی مورب نوریب مغاد زونه

اب متخادنا متروص رسو هب یهاگن درکن میارب یراک مه قیمع یاه  سفن

مدرک زاب ردار هتسب مشچ دوب هتفرگ رگ متسوپ زونه درس بآ دوجو

یور یگنر یبآ گرزب اتبسن ی هلوح دوب هداتسیا راوید هب هیکت رداب تشپ

هدروآ مرس هب هچ دناد یم ینعی هک دوب شتسد

هقیقد دنچ هک یراشف اب مه نآ هدنام شیاپ یور یتخس هب هک متسناد یم

درک لیمحت نامیود ره هب شیپ

! یسیاو اجنیا هتفگ تهب یک -

تفرگ متمس ارهب هلوح

! یشیم ضیرم امتح .. ادرف -

مدنادرگ شرب تخت هب هتفرگ ار شیوزاب هجوت یب
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ــم! نیبب نیشب .. کرد -هب

شقاتا رد هب یا هبرض تخادنا مرس یور ار هلوح یلو تسشن فرح یب

دروخ

ـــا! ضریما ! ناجاراس -

اب ردارب نیا سپ دراد شهگن دایز دناوت یمن تفگ ناساس دوب ناماس یادص

! تسه کچ نآ ندز رکف هب مه زونه نامیدزمان و نم اب شندمآ رانک دوجو

ــد؟! شن دراو یناهگان دزو رد هک تسین بیجع

رد هک متخادنا اراس هب یهاگن رخآ ی هظحل متفر رد تمس هب عضو نامه اب

مخا ارچ مناد یمن دوب شدنلب یاهوم اب شمروتم یاه شوگ ندناشوپ حلا

تخادنا نییاپ ار شرس مدرک

س دش درگ عضو نآ رد مندید اب ناماس یاهمشچ مدرک زاب ردار هتفرگ یسفن

ات مدرک تفچ مندرگ رود ار هلوح مرگید تسد اب مدرک زارد تسد هدرک الم

دوشن سیخ نیا زا رتشیب مسابل

تفرگ ار متسد
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؟! هیعضو هچ نیا ... ریخب ندیسر -سالم

تخادنا اراس هب مخا اب یهاگن

ـــت؟ ساراس راک -

یزیچ درک یم سامتلا شیاهمشچ هکاب ییاراس هب هجوت ویب مدز دنخزوپ

متفگ میوگن

رثا بوخ ! یشیمن شوماخ مدرس بآ اب هنزیم شیتآ ما یروج هرا...هی -

ــی تشاذگ

یا هظحل هک ییاهمشچ ای منک رواب ار شمخا و فساتم رس ناکت مدیمهفن

دیدنخ

درک همزمز

ــم نود یم -

یور تسد دوب هدش عمج شدوخ رد تخت هبل هک تفر اراس تمس هب

دوب یعقاو شیاهبل یور دنخبل دیخرچ متمس هب یتقو تشاذگ شا یناشیپ

! قداص و

ی؟ ــــ تسه بتمرب متسنود یمن -

تخادنا هدنخ هب ناشیرپ حلا نآ اب مه ار نم ، دیدنخ

ـــم؟ تسه ! متسنودیمن مه مدوخ -
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متاهوم نوا یروخب مرایب یزیچ هی نیشب ـی! تسه هگیم هک شلا -ح

! ییاراس لثم مه وت ادرف االً متحا نک... کشخ

میاهوم ندز گنچ اب متفرگ شتمس هب هدیشک مرس یور یرسرس ار هلوح

یفرح چیه و مورب درک اراس هک یراک اب تساوخ یم ملد مدرک ناشبترم

منزن وا هب مترفاسم و امیس هرابرد

هراد هلجع ... تفرگ سامت ردقنا وشدوخ تشک ماهرپ مریم مراد . نونمم -

ــم! تشاذگ شرظتنم هتعاس ود

رد یور تسد هدمآ ولج عیرس هک متفر رد تمس هب اراس هب هاگن نودب

دیسرپ هدرک لوه تشاذگ

؟ تسا جکـــ ماهرپ -

مدرک هراشا نوریب هب وربا و مشچ اب لا یخیب

... نیشام !وت نور یبـ -

درک زاب نابز هدیسرت هک دیخرچ اراس تمس هب برض هب شرس

! مدیمهف ــ...ــناالن... یمه متسنود ـ... یمن -

دز داد دنلب تفر یم نوریب هک روطنامه دز هنیسما ارهب هلوح ینابصع

مه هب بوخ ور هتخت ردو ادخ یخـس... هلک نیا هتقح ! شمدیدن روطچ -
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! هدرک روج

یمــیر؟ اجک -

نوموربآ یب رتشیب ات نک کشخ وترس وت منک عمج ور وت دنگ مریم -

! یدر کنــ

مدیخرچ اراس تمس هب نامتخاس یدورو رد ندش هتسب یادص اب

شـــد؟ یچ -

دیزگ بل

حالهل! تنوخ االن... ناماس رظن -زا

مدیسرپ هجوت یب دوب هتفرگ زونه شیادص

-چـــار؟

کشخ وترس هرتهب ـن؟! یشام ـه؟وت چوک وت یتشاذگ ور هنوخ نیا ِنومهم -

! تتشکیم ناماس راب... نیا هسرپب و هنیبب ماهرپ هگا ...هک ینک

دوب هارمه ماهرپ و ناماس ثحب رجو یادص دشاب دنلب رد یادص هک هرابود

دیشک یم روز هب دشیمن شنابز فیرح هک ار یماهرپ ناماس راگنا

داتسیا یتخس هب

! ورد دنبب یلو ... میشیمن هدید -
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دیشکن بقع اما مدرک مخا

! همهم ناماس یارب نک... کشخ وتاهوم ... دنبب -

مدز دنخزوپ

ـــه؟ مهم یچ وت یارب -

متروص هب رظتنم و هریخ هریخ هک ردحیلا هملک کی تفگ هملک کی طقف

مدنبب ردار مارآ دش ثعاب هک درک یم هاگن

-تـــو...

اب درک زارد متمس ارهب شتسد مدرک یم شهاگن روخلد هدز هیکت رد هب

تفگ دیدرت

؟ منک کشخ نم... یاوخ یمـ... -

شیوربور مدوخ شمدناشن تخت ی هبل مداد شتسد ارهب هلوح هتفر ولج

مداد اج شیاهاپ نیب ار مندب تخت هب هیکت اب متسشن وا هب تشپ نیمز یور

نیمز یور شیاهاپ یور مندب رانک ار مناتسد فک دوشن اجباج هکنیا یارب و

دیزرل یم دوب هدیبسچ میاهوزاب هب هک شیاهوناز متشاذگ

۵۵۵_ تراپ _ همادا #
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هب راگنا دادیم ژ اسام شفیرظ ناتشگنا اب مارآ تخادنا مرس یور ار هلوح

دنک ممارآ تساوخ یم میاهوم ندرک کشخ یاج

مدیسرپ اوه یب

دش؟ خرس -

-چـی؟

مدروآ نابز اتهب دیزرل منت

! مدز ــم کحم ؟ تاشوگ -

یلو... هرآ... -

دش فقوتم شیاهتسد

هک... دوب مقح منک... رکف -

متفرگ سفن

یمــهر! مدای نکن رکف -

داد همادا شراک هب هرابود

... منود یمـ ... هریمن -

تسناوت تسشن یم میاهوم نایم هلوح هکاب شناتشگنا ، توکس رد

منزب فرح هک دنک قیرزت نم ارهب یشمارآ

همان هی تفگ دز! گنز مهب یفیرش یشنم یرتن کال میتفر مهاب هک یزور -

متفر ! هدب هک هتساوخن و هدادن مهب یفیرش ! شیپ هتفه ود مارب هدموا
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... متفرگ شزا

تسب شقن ممشچ ولج شیارآ رد قرغ رتخد نآ ریوصت

هظحل نآ ردقچ داد متسد ارهب همان رورغ اب شا هوشع رپزا دنخبل نآ 《اب

یتخس هب دیاب مه زاب روز ارهب وا مدرک هسیاقم اراس اب منهذ اررد وا لا ثما

اهنآ...! اما دروآ تسد هب

تسین مهم نتفگ متفگ نوشهب راب ره هدموا هشیم هتفه ...ود دییامرفب -

نم... اما رود شمزادنب

یتروص هکل ندید واب مشکب شتسد ارزا تکاپ دش ثعاب شا یفرحرپ

دیشک تلا جخ ثمالً ووا تسشن متروص یور ظیلغ یمخا نآ یور گنر

...ً اال متحا ... نرادن شرب یفیرش یاقآ هک مفیک وت متشاذگ .. دیشخبب -

توکس #دس_

۵۵۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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هک دوب فلا خم سنج زا یسک اهنت وا هکنیا مدوب مدوخ راتفر نیا رصقم

دوش کیدزن نم هب دنک یعس درک یم تأرج

نتشاد هگن و ندرک تیاعر رطاخ هب هک یفیرش و مدوب مدوخ شرصقم

شلد روطره و هدیچ ار ممد صخش نیمه مشچ یولج اهراب شمارتحا

دوب هدز فرح نم اب تساوخ

اهراتفر نیا هکاب دوب هدرک داجیا مهافت ءوس رتخد نیا یارب مندمآ هاتوک

هلوس یتح هناخپاچ و رتفد رد هک ردحیلا دنکشب ار متمواقم دس دناوت یم

! دنک هاگن نم هب یتح یمندنک تأرج یسک هناخراک نیمه یاه

متفگ مخا و یدرسنوخ اب

! یدنب هتسب تمسق وت هن ینک یم راک اجنیا طقف وت هک هبوخ -

دیدنخ هک دمآ ششوخ مندز فرح زا راگنا

-چـــار؟

مدز دنخروپ

زا یکی یدنب هتسب یور وت زا یدنگ ی هکل نیچمه هگا ترظن ؟هب ینودیمن -
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؟! تفرگ لگ ار اجنیا رد دیابن ! هتفیب نتسه ییاذغ داوم همه التهک وصحم

اوه هب هدش دود هراب کی شا  هوشع و یزان همه دش ضوع شهاگن گنر

دز بل تحاران تفر

کـ... نم ینک یم راتفر یروطنیا نم اب ارچ -

متفگ اوه یب دشاب هتشاد ندز فرح ی هزاجا دیابن

ـی؟ سانش یم ور اراس -

دیسرپ یواکجنک و زاب یاه مشچ اب هدش کیدزن یمدق

ــه؟ یک -هن

دیشک یمن بقع املسم ووا مدز یم فرح نم!ابوا هک دوب یراب نیلوا

هب مرظن زا سکچیه یامشچ ارچ مدرک رکف مدوخ اب شیاه مشچ هب هریخ

رد هک تساه مشچ نآ رد یصاخ سح هچ ؟ تسین وا یاه مشچ ییابیز

؟ مدیدن یمشچ چیه

دز دنخبل ما یگریخ زا

! هراد قرف همه ..اب نوا .. هرادن ورامشچ نوا سکچیه ... شا ــ مشچ -
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ناهگان رگا دیسر یمن مه بجو کی هب شا  هلصاف دش کیدزن رگید یمدق

شیاپ رسات هب یهاگن ! درک یمن یبوخ تشادرب ًاملسم یمدمآ یسک

مدز ار هبرض و دوب متروص هب هریخ هک متخادنا

هب ینک یم یعس وتاالن هک ردقنا شدوخ لیم هب زگره یلو !.. همدزمان -

! هدشن کیدزن نم هب یشب کیدزن نم

متفگ مدرک یم زاب ار تکاپ هکیلا ردح متفر بقع یمدق دش درگ شیاهمشچ

! یرتگرزب نم یاراس زا منک رکف -

متفگ دیکات اراب نم یاراس

یمن ییاسک غارس نم .. یتسین لئاق شزرا تدوخ یارب نوا هزادنا هب یلو -

متیصخش ! حیرفت یارب یتح ننک شکشیپ ونوشدوخ وت لثم هک مر

! منزب دنگ شهب یطلغ نیچمه اب ماوخب هک هنیا زا رتشیب ششزرا

نوریب ار دوب تکاپ لخاد هک یذغاک متفرگ شتوهبم یاهمشچ زا هاگن

مدیشک

... رورغ نودب همکحم ... شیارآ هرذیا نودب .. تسابیز .. شینیبب دیاب -

تالش شنتشاد یارب دیاب ... رتمهم همه ...زا موصعم ... ینتشاد تسود
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وت... لا ثما لثم درک...هن

فرح اراس زا ارچ مناد یمن مه مدوخ دوب یفاک شیارب مرظن هب مدادن همادا

یتح هک تسین یزیچ نآ هب هیبش یا هرذ دنادب متساوخ یم دیاش مدوب هدز

دنک بلج ار مهجوت دناوتب

متفگ شنازرل یاهمشچ هب هریخ متفرگ شتمس ارهب شا هدش رهم تکاپ

! هگید یکی هدب دایمن نم راک .هب مرادن المز وشتکاپ -

نودب مدناوخ ار همان هتفر مقاتا هب شهاگن رد هتسشن کشا من هب هجوت یب

《 ما هدید ار همان هک دهد یم ربخ یفیرش هب رتخد نیا منادب هکنآ

... یدنوم هلمج هی وت هک هرابود -

راب ره راب نیلوا یارب زورما مدز دنخبل دیشک منوریب مراکفا زا اراس یادص

دوب هدز میادص درفم

! شندید لوبناتسا مرب تساوخیم دوب امیس فرط -زا

یاه  فرح هب شا هجوت مامت ینعی نیا و دوب هدش رت دنک شناتشگنا تکرح

تسا نم
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هگب ور هداتفا ام نیب هک یقافتا لیلد ! شراتفر لیلد ات مرب دوب هتساوخ -

! هراد جایتحا مکمک هب دوب هتفگ مرب امتح دوب هتساوخ

و داد هکاب هناخ سنلا طسو ردام و یفیرش دعب زور یاهراتفر یروآدای زا

مه اهنآ هک دندرک یم فیرعت ماهرپ و مایپ یارب ار همان یارجام دایرف

ار ممیمصت دنناوتب و موش نامیشپ دیاش ات دننک ارعاالم دوخ تفلا خم

مدیشک کالهفیا فووپ ... مورن و دننک ضوع

درک همزمز

هد؟ شـــ یچ -

! مرب رد نوشتسد زا منوتب ات ندرک منووید یدوبن .. مرانک یدوبن . یچیه -

یکـا؟ -

! یفیرش مه همه ردص همه.. -

مدیدنخ شیاهدایرف و داد یروآدای زا

ایب یدز رغ ام هب هشیمه و یدرکن یطلغ چیه هک وت هک دزیم داد مایپ رس -

وت هک منم هشب شیروط هگا رابنیا هک هرن ریگب وشولج یراد هضرع هگا حاال

یلو.. دوب گنج نودیم هنوخ زور راهچ هس ! منک یم تراچیب ور

توکس #دس_
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۵۵۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مدیدنخ دنلب یادص اب

هدیدن کالهف ردقنا ومایپ هن یفیرش هن مرمع هب مدینش ییاه  فرح بجع -

! هتبثم هچب ماهرپ یگیم ندرک هگیدمه راب ییاهفرح هچ ینودب هگا دوب...

داد ناکت ار مرس یکاش

مه نوج هب نوشیتخادنا هچباه! نیع ... شکب تلا جخ ـا! ضرریما -

ـید؟ نخیم یتسشن

سخت ؟ دوبن اهتشگنا نآ رطاخب مبوخ حلا شناتشگنا تشاد یتردق یجع

متفگ

ازور نیمه اتود نیا دمویمن شیپ معوضوم نیا ! دوبن نم ریصقت نکرواب -

زاورپ یاپ ات مایپ ! یچیه هکنیا ..حاال ندیبسچ یم ومه هقی اجی

هرپــما... تفرعم هب مزاب ... دایب مارمه تساوخیم

دش مخ ولج هب بقع زا شدوخ هدناخرچ شدوخ تمس ارهب مرس ناهگان
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ـه! نوتردپ زاب... نیدرک راکیچ -

هب هک دوب هتفگ مه ناماس اما مدوب هدیمهف مدوخ ! ینابصع و دوب یدج

نامه رطاخ االهب متحا و تسین بوخ شلا ح اهزور نیا شردپ دوبن رطاخ

تسا مایپ اب نامراتفر نارگن

یمن مه شکرادم طسو نیا .. طقف میدز شلوگ ولوچوک ..هی میدرکن یراک -

دش! روگ مگ ارچ منود

؟ هشیمن باسح راک نیا یهـــن! -

مدیشک ولج ار مرس کالهف

! متفریم اهنت دیاب نم اراس... نک لو -

تسا مهکالهف وا تفگ یم شیادص

یچ دایب ترس هیبالیی زاب یرب اهنت هگا هدرکن رکف ماهرپ نوا چـی! ینعی -

یقافتا هی هگا هرادن ور یسک مدآ هک ییاج ... هلصاف نیا اب اجنوا ؟ هشیم

هدروآ ترس بالور نوا هک یمدآ هب یباسح هچ الور یچ؟صا داتفا یم

؟ یدرک دامتعا
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ات منادب متساوخیم مدرک توکس طقف هدش نشور شا ینارگن نیا ملدزا

نارگن ردام کی هب هیبش دوب.. هدش وناب هراسخر هب هیبش دهد یم همادا اجک

! تسا رتگرزب نم زا ساهلا راگنا زوسلد و

ای ندرک هنووید وروت ؟انوا ندرک منووید یگیم دعب دیا.. هنووید اتود امش -

راک هب وشلقع مک هی یمدآ ..ره نیدرک ورکالهف هیقب مه اب ماهرپ وتو

؟ یدیمن باوج ــهچــار یچ .. یتفریم دیابن همهفیم هرادنب

متفگ تنطیش اب

هب هنکمم و هدوب طسو منوا یاپ متفگ تهب همهفب هگا منک یم رکف مراد -

یمـهرا؟ مرس هچبالیی هدوب ملیف ماهرپ یاهینارگن همهی یدب ول همه

تفگ یم دزو یم گنز ناماس هب زور ره هکنیا ینعی ... نیشکب تلا جخ -

بــدو؟ ملیف یتسه یتیعضو هچ وت هنود یمن و هنارگن

رارف هداتسیا یتیعقوم نیچمه رد ماهرپ لثم رایتخا یب هدیدنخ اوه یب

مدرک

هب دسرب هچ دیسر یم اراس هب مه یداع ردحتلا نم روز منئمطم هکنیا اب

سکع تساوخیم ملد تساوخ یم ندرک تنطیش ملد اما شلا ح نیا

ـم نیبب ار شلمعلا

ـم قفوم هک ینیبیم ینزب گنز نم هب ینارگن زا هک هنکیم یراک هی دوب هتفگ -

دش!
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تفگ یدج

ــد! شن -

مدیدنخ

! یتفرگ سامت نم اب تفرعم یب یوت یداد ومباوج زور دنچ !وت اراس دش -

تفگ یدج

... دوبن ماهرپ رطاخ !هب دیا هچب مگیم -

درک ثکم

! متفگ تهب مه زور نومه .. متفرگ سامت تردپ رطاخ هب نم -

متفگ مخا اب متشگرب ار ما هتفر یاهمدق

درک؟ تاوعد مایپ اعقاو ینعی -

تفگ دزیم دنخبل هدز ارات هلوح هک ردحیلا تخادنا نم هب یهاگن ارذگ

! هشرسپ نارگن هک ردپ هی لثم تسرد . ًاعقاو هرآ. -

تفرگ ناج شدنخبل

ویشوگ هتبلا تفرگ وملا وح درک تالیف منوا متفرگ وشرسپ حلا نم -هک

.. متسد داد
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بل نیگمغ دش وحم شتروص یور زا هدنخ هک مسرپب ار شقیقد متساوخ

دز

یم وشنتشاد تسود .. یراد وشتبحم .. یراد وتاباب زونه هک تلا حبشوخ -

.. شینیبب ینوتیم هک تلا حبشوخ .. ینیب

درک شکاپ تسد اب عیرس هک دیکچ شمشچ زا یکشا هرطق

دز یعونصم دنخبل

شـــد؟ یچ شرخآ -حاال

درک مهاگن جیگ مدز لز شتروص هب هتسشن شرانک

ـه؟ یچ -

ـم... لغب -ایب

تفگ هدز تلا جخ دز دنخبل اعقاو راب نیا

ـو؟ گب .. نکن عورش -

صاخ ردقنیا میارب شندرک تبحم ارچ شمدیشک شوغآ هب یلو تفلا خم اب

.. دشاب همه نارگن .. دشاب هتشاد تسود ار همه تسناوت یم دوب...وا

هاگن زا شیاه  شوگ یخرس ندرک ناهنپ یارب هک ییاهوم زا یقیمع سفن

ار هیلوا باهتلا مدز رانک ار شیاهوم مدیشک دوب هتخیر شرود ناماس

هک مدیسوب ار ششوگ رایتخا یب تسیداعریغ هک دوب صخشم اما تشادن
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دیشک بقع هدش هدنک اج زا

!.. افطل -نـ..نک

! دوب هدرکن یدروخرب نینچ سامت نیلوا رد زگره اما مدیسوب ار وا اهراب نم

ار شیاه سح مدرک یعس شندیسوب اب ندرک تالیف یارب هک یزور یتح

تشادن یلمعلا سکع نینچ منک رادیب

زا مدرک شهاگن هتفر باال ییوربا کی مااب هدیسوبن ار ششوگ زور نآ دیاش

متفگ هدز یثیبخ دنخبل مشاب هدرک فشک منک یم رکف هک یزیچ هکنیا رکف

ـم! سوبب مشیکی نوا رازب -

دورب بقع ات داد ناکت ار شدوخ

نک.. ملو .. داوخیمن -

مدز بل ششوگ رانک

داو! ـخ یم نم لد ... داوخ یم -

تفس دش هدنک اج زا ششوگ میاهبل ی هرابود لا صتا اب اما دروخن ناکت

شمدیبسچ

! مدرک شادیپ ــش یخآ -

-چــ...ـی...

! یدوز هب هتبلا ... یمهفیم ادعب -
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توکس #دس_

۵۵۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

متفگ تنطیش اب وطالین ثکم اب

هکاب ونم ...و یراد یبوخ ی هداوناخ وت هک هنیا مهم اراس... نکن رکف شهب -

! رتخد درک ما هسیاقم هشیمن یچیه

شندیدنخ یادص ندینش رظتنم مدمآ هک ینامز زا دیدنخ یناهگان و ادص اب

مدش شا هریخ توبهم وحاال... مدوب

متخیر میادص اررد مساسحا مامت دش مارآ دید هک ار مهاگن

... مراد تسود یلیخ وتندیدنخ -

درک همزمز مارآ

منم.. -

چـی؟ وت -
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ـن.. یمه -

ـمد! یمهفن ؟ یگیم یچ -

ـی.. چیه -

تشاذگ شناهد یور تسد هدیشک بقع ار شرس شنتفگ ضحم هب

! دوب شدای سپ

تشاذگ ما هنیس یور تسد هک مدرک تفچ شرمک تشپ ار میاه تسد

ــم؟ ینک لمع نم شور ـوهب یچیه ای هدب حیضوت !ای اراس یراد هار اتود -

؟ مود ـک

نیا و مدرک یم شسح متسوپ هکاب داد یم یزاب مسابل اراب شتسد تشگنا

دوبن بوخ میارب یکیدزن نیا اب

ــی! تفگ هک نیمه بخ... -

ــم؟ تفگ یچ -

دیشک نییاپ ار شهاگن

.. وتندیدنخ -

!... شروظنم مدرک هرود ار شتاملک دز شیپ هقیقد رد یرود منهذ

مدش نامیشپ دمآ رد مناهد زا هک هلمجما
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؟ یراد تسود ومندیدنخ -وت

هاتوک ار شرس دوب هدش رید اما دروایب نابز اتهب مدوب هدیسرپن شاک یا

متفگ ، تفرگ مصرح مدوخ تسد زا داد ناکت

! مینک لمع نم شور هب دیاب -

تفرگ ارباال شرس درگ نامشچ اب

هک..! متفگ -

متفگ تنطیش اب

! یداد نوکت وتلک طقف وت متفگ نم ! یتفگن -خنــری

مدیشک ولج ار مرس

یـا...؟ یگیم -

دز قرب شیاه مشچ

ـی..؟ لو .. مگیم -

داد همادا هداد باال وربا کی

! یگیم یراد هتعاس ...ود یدز فرح هکنیا زا دعب یلو -

؟ ینک یم یشکورگ -
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دش ریز هبرس تساوخ یم ار شندز بل ملد هک ییابیز و عیسو یدنخ اب

نم زا بخ ! ینیبب مه ومایپ مرازب هگید دیابن هک ماهرپ اهنت هن منک رکف -

زا ور ازیچ نیا ترز ارچ یبوخ نیا هب ترهوش ریگب دای ندرک لغب و سوب

؟ ینکیم دیلقت انوا

درک مهاگن

ــو! گب -

! هریم مدای ینکن رکف یلو ... مگیم -

ویب تسرد ار همه مناوتب و مهد مظن ار مراکفا ات مدرک توکس هظحل دنچ

هدوب دروم یب همه شا ینارگن دنادب ات میوگب تساک مکو

دوب هداتسرف ملا بقتسا ارهب شردارب ماهرپ راکمه تسشن مزاورپ یتقو 》

! دوبن ناماس ربارب ود مه نآ دراگیداب کی زا مک هک

شا  هداوناخ هکنیا اب لته رد یتح درک ما یهارمه اج همه تدم مامت رباج

دوش عفر ماهرپ ینارگن ات دوب مرانک هتخت ود یقاتا رد دندوب رهش نآ رد مه

دوشن لکشم راچد هرابود ما یدنب  ناوختسا وا لوق وهب
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هدیزرو مدرک یعس دروآ مرس هب امیس هک وبالیی قافتا نآ رطاخ هب ینامز

امیس هکاب یزور حبص سلااه تشذگ زا دعب اما مشاب هدامآ هشیمه رتو

زا مناوت یمن زاب متیعضو رطاخ هب ما هدامآ هک مدرک وعاالم متفرگ سامت

یمن اما متسین شیپ ساهلا لثم هک تسا تسرد منک تظفاحم بوخ مدوخ

منک کسیر هدروخ شوج هزات یاهناوختسا نیا اب مناوت

دشاب دیدج یزاب کی و دهدن ار مباوج یتح ای دریمب مرش زا مدرکیم رکف

رطاخ وهب دیدنخ یم دنلب یادص اب درک ما هدز تریح شداش یادص اما

درک یم رکشت مندمآ

ماوحاال هدوب مرحم فیثک مرش یب دوجوم نیا اب هام دنچ دش یمن مرواب

هرابرد هک تسا تسرد ما هدمآ تفگ یم وا هک یزیچ نتسناد یارب زاب

اما مدرکن یراک جاودزا نآ اب متفلا خم وزج مدزیمن فرح یسک اب شراتفر

تسا ناویح کی طقف میارب حاال وا

نامرادید نیرخآ هک هناخراک نآ رد ینامز هک وا ایهن منک رواب دیاب مناد یمن

رد مندمآ یارب اهنت هن روطچ مدشکیم مدرگب شلا بند رگا تفگ نم هب دوب

یم دایز قوش زا تفگ یم هک ییادص حاالاب هک دوب هدرک سامتلا شا همان

درک یم رکشت دزرل

مدیم لوق یلو منک... ناربج منوتیمن نم ... اضرریما منونمم ... منونمم -

مشن تمحازم تقو چیه هگید
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رکف لیلد نیمه هب دیاش دوب کانتشحو و تخس میارب ابوا ندز فرح

دیوگب هداد باوج رگید یصخش مندمآ زا لبق لثم و دهدن باوج مدرکیم

دتسرفب میارب انمت اراب شندوب رظتنم ماغیپ شدوخ و تسا ناتسرامیب وا

متساوخ یم طقف مدوب نارگن کالهفو یمدنک مریقحت یسک مدرک یم سح

ییادص اب مدرگرب اراس ندید یارب و ممهفب ار رادید نیا زا شدوصقم رتدوز

متفگ مکحم و یدج

؟ یاوخیم یچ ؟ مایب یتساوخ یم ارچ -

تفگ دیدرت اب

رفن.. مد..هی یم هک یسردآ هب ییایب .. دیاب -

متفگ عیرس

؟ ییایمن وت ارچ ؟ مایب نم ارچ -

ـ... ماوخیمن نم ینک یم رکف یچ منود یم -

داد ما هدرک لمع اهوسرت هب هیبش دش هدیبوک مرس هب کتپ دننام شفرح

مدز

! هدب سردآ ... ینود یمن یچیه -وت

.. اجنیمه تترایم میقتسم یدب نوشن یسکات ره منک...هب یم لا سرا تارب -

؟ تلا بند مایب مدوخ الً صا یاوخیم
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یلیخ نیا و یمدنک تبحص نم اب طایتحا اب ردقچ هک مدش یم هجوتم

واو زا هن یلو مدیسرت یم ! مسرت یم وا زا نم درک یم رکف یمداد مرازآ

مرس هب وزاببالیی مدمآ مه زاب همه تفلا خم اب هکنیا زا هکلب شراتفر

ار اراس هک دتفیب یقافتا همه زا رتدب و منک لر تنک ار عاضوا مناوتن و دییایب

! تسیلا ح هچ رد مناد یمن هک ییوا منیبب ار وا مناوتن رگید و مهدب تسد زا

توکس #دس_

۵۵۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مدز دنخزوپ

! تسرفب وسردآ مـــن؟ لا بند ییایب -وت

دیدنخ یم هدرک مهاگن هریخ هک مدید ار رباج مدرک عطق هک ار سامت

! ینک اجباج هلصاف نیمه زا وشکف دوب هدنوم -مک

 نابایخ زا یکی رد کچوک هناخیا متفر دوب هداتسرف هک یسردآ هب رباج اب

هقطنم نآ رد یگدنز حطس و تسین یبوخ هلحم تفگ یم رباج هک ییاه

تسا رابفسا
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هناخ گنز نیگنس یا هنیس و هدش گنت یسفن اب نم و دنام رظتنم رباج

رد تشپ امیس دشو زاب رد دعب هظحل دنچ مدروآرد ادص ارهب رظن دروم

! نایامن

نآ دوش وربور نم اب درکیم تأرج روطچ ! دوب شدوخ اعقاو ! دشیمن مرواب

ملد ؟ دوب ممرحم زونه یتقو هدش تبث منهذ رد وا زا هک یرخآ ریوصت اب مه

اما منک مامت نامدوخ نیب ار زیچ همه هظحل رد تشم کی اب تساوخیم

وا هب ناوت یم هک یسک نامه ! ماضرریما نم تسنادیم مه ،وا دشیمن

ار مندید یور و تراسج شراک تحاقو دوجو اب نیمه یارب و درک دامتعا

! دراد

... تسا هدیرپ گنر مدرک سح اما شمدید یمن حضاو یدود کنیع تشپ زا

اعقاو درک! مبجعتم شروجنر تروص مدرک شهاگن هتشادرب ار مکنیع

؟ هدش فیحن الرغو ردقنا ارچ دوب شدوخ

مدید یم ار نیسحت قرب شیاه مشچ رد درک هزادنا رب رابدنچ ار میاپ رسات

هدیرپ گنر دوب صخشم اما دوب هدناشوپ دیفس یکسام ار شتروص زا یمین

هکات دنلب یسابل و دوب شتسد یخن دیفس یاه شکتسد تسا فیعض و

تشاد لکشم شرس یور یرسور لر تنک یارب مه زونه دیسر یم نیمز یور

تفر رانک رد یولج زا دمآ رد هک مندید کوش زا

! یدموآ شوخ -سالم.
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و موش دراو دهاوخ یم مدیمهف شتکرح زا متفگ ادص ومک مارآ سالیم

ینم دنامهفب نم هب شراتفر اب دنکیم یعس و درادن ار شنایب تارج اال متحا

! مدماین وا رطاخ یارب دنادیم بوخ هک

و یریقح دوجوم هب هرابود هکنیا شریذپ لیلد و منادب مهاوخیم دنادیم

هک ییاضرریما ،وا تسا هتشذگ ندرک کاپ طقف مدش کیدزن وا لثم یفیثک

موش دراو دهاوخب دراد تراسج هک دسانشیم بوخ ار تسنادیم تقایل یب

هدماین اهنت دنادیم املسم ارچ! طایتحا اما مسرت یمن منک یمن رارف دنادیم

مدش وربآ یب شتیلوئسم رطاخب بقال هک ییوا تاق هبمال مه نآ ما

و کچوک حلا دراو یهاتوک یورهار زا دعب مدش لخاد مکحم ییاه مدق اب

یاه هدرپ یتح یمداد یگنهک یوب بیجع شلیاسو مامت هک مدش هلبمیا

دوب هدش هدوسرف و کزان یگنهک تدش زا یرساترس یاه هرجنپ

و تراسج هدرک ظفح ار مرهاظ هکنآ اب ارچ مناد یمن مدیخرچ شتمس هب

ار مدوجو ی همه یدب سح مدوب هتشاذگ شیامن هب میاهمشچ اررد مشخ

رد ندوب طقف شلیلد مه دیاش هداتفا هلت رد هک یشوم هب هیبش دوب هتفرگ

! تسیدیق ویب تسپ روناج هچ منادیم هک تسامیس رانک

رد مسرب رظن هب وابصالتب مکحم مدرک یعس مدرک ظفح ار متروص مخا

سرت ای فعض وا هب تبسن معضوم دنکن رکف ات مدنام هریخ شیاه مشچ

بیج رد هدرک در متک ارزا مرگید تسد دوب مکنیع دنب متسد کی تسا

مدناپچ مراولش
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؟ مون شــ یم -

.. هدیزرو .. تشرد .. هنوشراهچ .. یدش ضوع یلیخ -

مدز دنخزوپ

یارب مرادن تقو ؟ مرب هک وگب ینزب فرح نم تارییغت هرابرد هرارق هگا -

! منک فلت وت یراک تفاثک

مشخ اب تفر بقع سرت واب تعرس هب هک متشادرب شتمس هب یمدق

مدیرغ

! هرادن یراک مارب قامچ و بوچ اب درم ات دنچ ندز !االن نودب طقف -

تفگ یتقو تشاد زرل شیادص

دراگ یروطنیمه .. هشیمه .. متشادن .. وتاهاب ندز فرح تأرج .. تقو چیه -

! یتفرگ یم

هب ندرک هاگن یور دیابن ؟ دوب حیقو ردقنا ارچ مدیدنخ دنلب یادص اب راب نیا

راکبلط زونه ارچ دنک؟ مرش ؟ دسرتب ؟ دزیرگب دیابن ؟ دشاب هتشادن ار نم

؟ تسا

مدز داد هدرک هفخ ار میادص هعفدکی صرح زا

؟ مدوب نوتسربق شرخآ امتح یتشاد ؟! نوا دش و یتشادن وشتأرج -
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مدش روبجم -مـ...ن...

دید یمن ار ما یصرح یاه سفن متفرگ باال ندوب یفاک یانعم ارهب متسد

ارچ نم تسا نامه زونه الرگا ؟صا درکیم ظفح ار شعضوم مه زونه هک

ما هتسکشن ار شندرگ هدرکن هلمح ات دوش مامت رتدوز دیاب ؟ متسه اجنیا

منکن شهل هدنام مارآ ات منکیم جرخ هک یناوت و منزیم هک یروز ی همه

زاب مهاوخ یم و هدش گنت شیارب ملد هک تسییاراس تروص ریوصت رطاخب

منیبب ار وا مه

؟زاب یاوخیم یچ وگب بلطم لصا رس ورب ! نکن ینیچ  همدقم مارب -

ن! ــــ یمه مشب خالص ترش زا رتدوز هچره ماوخیم هیچ؟ تلکشم

ددنیبب ... داوخیم مردام ... مردا -مــ

متفگ رخسمت اب

. مراد دزمان !االن قیقحت هساو یدموا رید سلا تشه تفه وگب تردام -هب

رسات هک یریقحت سح متساوخ یم دیاش مدز ار فرح نیا ارچ منادیمن

وا ریقحت اب درکیم عافد شفیثک طلغ زا هدرواین مک ووا دوب هتفرگ ار میاپ

مربب نیب زا

دش؟ لا حشوخ ... مدید حوضو ارهب شتروص ندش زاب اما
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یمن جاودزا تقو چیه هک ییاهدرم هتسد نوا زا مدرکیم رکف ... بوخ هچ -

! ننک

متفگ یبصع و دنت باوج یاج هب مدرکن یهجوت

متیفرظ ؟ مایب یتفگ سلا دنچ دعب هک هیچ تدرد ! داوخیم یچ تردام -

! هشاب تساوح یلیخ ... نییاپ هدموا یلیخ

مباوج یاجب متشاد هک یراظتنا الف خرب داد ناکت ار شرس دنت هتفرگ هاگن

تفگ مارآ درک لوبق میلست نداد ار

توکس #دس_

۵۶۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

شمرایم ..االن نیشب ، هشاب -
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دوب ورهار یوربور هک تفر یرد تمس هب میدز یم فرح هداتسیا تدم مامت

تسب شرس تشپ دورو زا دعب و

هتفر رد راوهز و یمیدق نانچ یدرک یم سح و یمداد من یوب بیجع هناخ

منیشنب تساوخ یمن ملد یتح دوش یم بارخ ترس یور نآ ره هک تسا

موش یم امیس هب هدولآ هرابود نتسشن اب مدرکیم سح

هک یراد خرچ یلدنص ادتبا متخود مشچ نآ هب رظتنم رد ندش زاب اب

فیعض یمسج هک دمآ نوریب دشکب ریت میاهاپ ناوختسا دش ثعاب شندید

وا هک یردام هب هیبش یمک طقف یمسج دوب هدش هلا چم نآ یور ناج ویب

تفگ یم

حاال.... اما شمدوب هدید هناخراک رد کیدزن زا اهراب شیپ ساهلا

لوسپک ! دید ار شتروص یاهناوختسا مامت دشیم یتح ،الرغ.. هدیرپ گنر

... شتروص یور شکسام و دوب ششوغآ رد ژین یسکا کچوک

شرس دمآ ولج هدناخرچ نم تمس ارهب یلدنص هداتسیا شرس تشپ امیس

درک مخ شردام شوگ رانک ار

یمــدا! متفگ ! تساضرریما ... نامام ینیب یم -

یم رفن ود ره تیعضو یور هکوش بترم منک لر تنک ار مهاگن متسناوت یمن

تسا صخشم دنا هداتفا زور و حلا نیا هب رتخد و ردام نیا ارچ دیخرچ

وجالل هوکش نآ رگید دیوگ یم مه ناشیگدنز و هناخ تیعضو دنارامیب هک

درادن ار



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

یور تسوپ الهی کی طقف راگنا هک ییاه ناوختسا و هدش کورچ یاهتسد اب

دادن هزاجا امیس هک درادرب شتروص یور ارزا شکسام ات درب تسد دوب نآ

ـهو! نشیم نزب فرح نیمه ...اب شکیدزن تمربیم هشاب رازب ... نامام -هن

تفگ نم هب ور

؟ ینیش یم اجک -

ار یلدنص متسشن هک یتحار یاهلبم رانک یلدنص کت یور متفر بقع بقع

میاهوناز مدروخ یم ناکت رگا هک کیدزن ردقنآ درک فقوتم میوربور تسرد

دروخیم شردام ی هدش فیحن ندب ای یلدنص هب

دید دوب نم هب شساوح مامت هک امیس ار یکیدزن نیا زا ممخا رپ هاگن

! یونشیمن رترود ... هفیعض شادص دیشخبب -

یزیچ ریگرد بیجع و منک شلر تنک مه زونه متسناوت یمن هک یهاگن ریز

نیرترود ورد درک بترم شردام تروص یور ار کسام مدیدیم هک دوب هدش

تمس هب هرابود ار مهاگن شردام فیعض یادص تسشن ام زا هلصاف

دناشک شتروص

س...الم -

نم مدرکیم شهاگن هریخ تدم مامت و منک سالم وا هب مدرک شومارف یتح
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دای اراس زا مدرک یمن نآ هب یهجوت زگره هک ار شباوج سالمو هب دیکات نیا

مدوب هتفرگ

-سالم

 هظحل زا شیاه مشچ کمدرم دیشک یم سفن یتخس هب لوسپک نآ اب یتح

اررب میاپ رسات شرتخد لثم شا  یکشا یاهمشچ اب دیزرل یم مدید هک یا

درک هزادنا

... یملا رکش...س -خـــد...اور...

مدرک دیکات رورغ اب هدرک تسار ندرگ مرس نتفرگ ابباال

! متسه -

تاقافتا اما مشاب هک تساوخ یم مه وا مدرک یم سح ارچ مناد یمن

هب شیادص یمدز فرح دایز یتخس ...اب منزن هیانک دادن هزاجا هتشذگ

دوب فیعض تدش

لوبق هگا ... مدرک یم رکف ... مدوب نوا لا بند .. طقف ... مدیمهف ـ... یمن -

هنیک ... متسنود ـ... یمن ... مدیم شتسد ...زا منکن

... مدرک شرطاخب یراک ...ره هماقتنا رکف... هب طقف ... متسنود ـ.. یمن هیا....

هگا هگا... ... مدیمه رید...فــ..ــ یلیخ ... مرتخد یگدنز ... مرتخد .. یتح

دوب...مـ....ــ هدش .. لقتنم ... تهب هگا... دوب... هدرک یمهفن نم... لثم امیس

ن...



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

یادص دیشک سفن یکاندرد یادص اب یتخس هب هتفرگ ارباال شرس

مدرک هاگن امیس هب شتکرح اب مربب کیدزن ار مرس دوب هدش ثعاب شفیعض

مدوب یضار شندش رود زا هک

تسشن نیمز یور شیوربور دیشک بقع ار یلدنص هدمآ ولج

؟ نامام مگب نم یاوخ یم -

دیکچ شردام نامشچ زا کشا

نم... .. رطاخب مه... -وت

درک شزاون دوب هتفرگ شیاهتسد رد هک ار شردام تسد

دوش لقتنم نم هب دوب رارق یزیچ هچ ! متخود مشچ ود ره هب طقف توهبم

؟

! وگب یتساوخ یچره متدوخ ...دعب مگیم نم .. نامام یهــش -

ات داد رارق مرانک میوربور یاج هب اما درک کیدزن نم هب هرابود ار یلدنص

شدوخ تسشن هلصاف نیرترود رد هرابود دریگن ار شدوخ هب مدید یولج

دوشن رو هلعش نامنیب یشتآ ات دشاب کیدزن دیابن تسنادیم بوخ

مدرک یم سح داد نم ارهب شهاگن هدز یدنخبل شردام تروص هب هاگن اب

! تسا هتفشآ نم ندید زا هک شردام سکع هب دراد شمارآ یلیخ

.. مراد زدیا نم ـم.. گیم شرخآ زا نم -
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داد همادا اما دید ار متروص تسوپ ندش هدیشک

ـه؟ گید یسانشیم "ور یفاص لیهس "-

حاالهب هک مدوب هدرکن مضه زونه ار شا یلبق هلمج مدرک یم شهاگن طقف

اهنآ..! هب شطبر و منک رکف لیهس

غارس دوب هدموا شلبق هتبلا ... شیپ سلا هد هب کیدزن ! مردام غارس دموا -

... تساوخ یم تردپ اب جاودزا زا لبق وتردام ! شیسانشیم بوخ ، تردام

هب !اما تردپ رطاخ هب هدز شسپ مزاب شجاودزا زا لبق لثم تردام یلو

شاهاب هگا هکنیا ی هناهب ؟هب یمهم یلیخ تردپ یارب هک ییو ـت هناهب

هدرک یعس سلا دنچ هدرک رواب ... هریگیم شزا ور وت تردپ هنک جاودزا

نوا تمس شندموا هگیم شهب تردام یتقو ات هدشن قفوم اما هنک شیضار

یروطنیا هدرکیم رکف تردام االً متحا ... هزوسب تردپ ات هدوب هشقن طقف

روز و هشیم رتشیب تردپ زا شا هنیک هتسنودیمن هریم و هروخیم رب شهب

خـ... تردام یتقو هریگب شزا مه وروت هنزیم

توکس #دس_

۵۶۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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دش زاب مه زا شتروص دنخبل اب ناهگان

؟ لیهس رتخد هن هترهاوخ ینودیم -

مدرک زاب ناهد هداد ناکت یتخس ارهب منابز

.. منودیم -

درک یم هاگن نم وهب دیزرل یم متسد رانک شردام دیشک یقیمع سفن

و دموا درک، شقشاع و دموا درک، شنووید و مردام غارس دموا ... لیهس -

هیوست تردام و ردپ اب دیاب لوا تفگ دش نئمطم مردام تقادص زا یتقو

یردپ تفاص لد اب نم یارب هنوتیمن دایب رانک جاودزا اب هنوت یمن هنرگو هنک

! هنک

تفگ شردام هب یهاگن اب

! دوب هدش روک رکو هک یقشاع مدآ درک... شکمک منم قشاع ردام -

سابل ریز هک شیاهاپ ی هدروخ الک یاه  تشگنا هب هتخادنا نییاپ ار شرس

تخود مشچ دوب صخشم شدنلب

هک یناتساد راگنا دزیم فرح تحار و یخلا یب ردقنآ شندز فرح عورش زا

چیه شدوخ وهن نم هن هک دنکیم فیرعت میارب ار هدناوخ ای هدینش ییاج
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تفرگ هاگن هک تسا بذعم مدرک سح حاال اما میتسین نآ یاجک

؟! باذع و امیس

همه لیهس ! منک شکمک مدرک لوبق مردام بوخ حلا ندید رطاخ هب منم -

یتح میتشاد شلوبق نومدوجو همه ...اب نوماتودره دوب ام یگدنز یاج

تردپ زا شا هنیک رطاخ هب دوب رارق طقف ..... داوخب میدرک یمن مشرکف

رارق هنم... ردپ هک... هنیبب ولیهس ، همهفب تردپ و منک بارخ وروت یگدنز

، ینزب ونم منک یراک .. یفیثک .. ردقچ مگب ، مربب وتوربآ منک، جاودزا تاهاب دوب

قشاع هک ییوت نتخوس تاباب دوب رارق و... نادنز تمزادنب ، یشب راد هقباس

اب لیهس هک روطنیمه هنیبب ومریگیمن طالق نم و یزوسیم یلو یشیمن

.... تردام رانک نوا ندید

مدز یمن مه کلپ یتح مدروخ یمن ناکت مدرکیم شهاگن تهب رد

رتدوز هب همه ندرک یضار یارب ردقچ نم ربخالف تدم نآ رد هک دوب مدای

تفگ یم رخسمت و هدنخ اب هشیمه درک تالش جاودزا نتفرگ رس

" یدیسر هگید یازیچ هب مه دیاش ینزب ونم مزازیم ینک مدقع "



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هس نآ رد اروا مناور داد مرازآ شتاکرح و نابز اب ردقچ ... مدنازوس ردقچ

هک یا هدننز و تشز تاکرح اهو فرح درک رامیب شیاه فرح نآ اب هام

! منک شا یروآدای مهاوخ یمن یتح

؟ دوب جاودزا نآ هب مکیرحت یارب اهنآ همه

ینعی ؟ موشیم هسوسو وا سمل یارب ای مریذپ یم تالیف یارب درکیم رکف

خیلا یارب ار فیثک و رامیب صخش کی هک مدید یم فیعض و هلبا ردقنآ

تا؟ جنـــــ ای ماقتنا ،تالیف، تذل دصق هب یتح منک باختنا مندش

لثم لیهس ... تخیر مه هب نم یرامیب ندیمهف زیچ...اب... همه یلو... -

ردپ ًاعقاو اهزور نوا وت نم یارب نوا ... دیخرچ یم مردام و نم رود هناورپ

، متشادن ینوج شارب مدب همادا ور یزاب نوا متساوخ یمن هگید دوب...

جاودزا تاهاب داوخیمن هگید تفگ ... میریم ناریا زا تفگ درک لوبق ملیهس

ره یتقو دش... رت یمیمص نم ...اب مردام زا رود دوب... یزاب یلو... منک

رفنتم تزا یتقو نم دش.. کیدزن نوا درک... یم رارف نم زا دیمهف هک یسک

مزا هراد تسود ونم مردپ لثم مدرک یم رکف هک لیهس مدیمهف هک... مدش

متسنودیمن یتح هک یرامیب زا نوا ... منزب مخز هی تهب ... طقف ... داوخیم

ات هدرک ادیپ یرتهب ماقتنا هار هکنیا دوب...زا لا حشوخ مدش تبمال روطچ

مامت تردپ نوا رظن دوب...زا لا حشوخ هنزب شتآ ور هکشزپ هی هک تردپ

متساوخ یم دوب... هدرک شیا هدقع متردام غورد دوب شاه یتخبدب رصقم

نوا و مردام رانک متساوخیم یمداد... مرازآ هاگناه مشب رود اه مدآ همه زا

زا دعب هک یطرش ...هب مدرک لوبق ... تساوخ یم شمارآ ملد مشاب اهنت
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متساوخ یم یلو ... زیارپروس متفگ منک... شنئمطم میتفر ناریا زا هکنیا

هگید و همردام ریگ شلد مدرکیم رکف هشاب هدش رید هگید همهفیم یتقو

نم ، مدرک راکیچ همهفب هنوتن ، هنکن کرت ومردام هرب، هنوتن ، هدرگرب هنوتن

شزا مه ردقچره مدآ.. ابهی متسنوت یمن یلو ... متشاد تسود ـــو... لیهس

تیگدنز رس هچبالیی ... متسنود یم ... مدوخ منکب وراک نیا مشاب رفنتم

هگا... دایم

درخ ردحلا مناتشگنا هدش تشم میاهتسد مدرک یم لمحت ار یدایز راشف

دوب هدمآ درد هب مکف راشف زا میاه نادند دوب ندش

هب هجوت یب اما دروخ شردام یلدنص هب میوناز مدنک اج زا شرخآ مجالت

ناش هناخ کچوک حلا طسو متشذگ شرانک زا تفگ امیس هک ینیه و شدرد

منکب دیاب هچ متسناد یمن مدیخرچیم مدوخ رود جیگ هدیشک سفن یصرح

دیاب ... متسناوت یمن ارچ مناد یمن اما موش جراخ ناش هناخ زا متساوخ یم

ندرک ریگرد و مرکف ندرک لوغشم سلا تفه رتهب رتدوز هچ ره دشیم مامت

ارهب اهنآ هنیک کی ارچ منادب متساوخ یم دوب یفاک ما یگدنز

! هدناسر اجنیا

مدیخرچ شتمس هب مدز یم داب ار مدوخ سابل هکاب ردحیلا رمک هب تسد

شردام نارگن هرهچ الف خرب اما دوب هتسشن نم یلبق یاج رد شردام رانک

دوب درسنوخ وا

؟ شدعب -
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درکیم شزاون هتفرگ ار شردام ناتسد

.. تیدوبان اب منوا هنک خیلا وشمشخ تساوخ یم لیهس .. ینودیم وشدعب -

چیه نم ! هنک رواب هک تننزب .. یروخیم ات متفگ .. متسنوتن نم... یلو

ابم نگب ...ات نتفرگ لوپ طقف بش... نوا انوا ... مدوبن یسک ...اب تقو

ــن...

توکس #دس_

۵۶۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دیزرل یم شردام لثم مه حاالوا درک یمن مهاگن

نوشن لیهس هب وملیف نوا ... میتفر ناریا زا هکنیا زا دعب متساوخ یم -

و تشم یباسح و مداد ماجنا هتساوخ نوا هک ینیا زا رتدب یراک مگب ... مدب

درک... رواب شلوا هدش... لقتنم تهب ًامتح متفگ ... متفگ ... مداد مه متلا

وحتلا یدروخ کتک طقف دوب هدیمهف یتقو دوب... هتفرگ وشلا بند یلو
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...ات مردام و نم یگدنز همهی دش... ات دوب هدادن زورب ویزیچ ... هبوخ

... نوا مان هب دش نومزیچ همه دش..ات رسمه دش.. ردپ ... میدرک شرواب

درک شتکاس شردام نهلا یادص

.. دیشکن لوط .. دایز دوب... هدرک هایس وشبلق ... تردپ ...زا... شا هنیک -

ور... یزیچ متسنوت یمن ... مگب امیس ...هب متسنوت یمن یلو .. مدیمهف هک...

رش... زا طقف ات...ات مدرک لوبق ..طالق.. تفگ یتقو ... مرایب رد شگنچ زا

...زا تشادنرب تسد زاطالمق... دعب یلو ــم... یشب تحار شتیذا و رازآ

وشتقو سلا... دنچ ... هکنیا زا دوب هنووید تشادن یا هراچ هار... ... هکنیا

هجیتن دوب...ویب هدروآ رد وکاچ هنیس ... یاهاقشاع یادا دوب... هدرک فلت

... دیاب درک... یم عورش ون... زا هرابود ... دیاب ...وحاال دنوم

دنک شمارآ و دوش تحار ات دمآ شردام فرح نایم امیس

هک منوا دش... رتدب مه سلا دنچ نیا وت تشاد لکشم شاه هیر نامام -

... لوپ نودب هک دش تحار شلا یخ راگنا .. تفر درک لو دیمهف

رد تمس وهب داتسیا عیرس هدش تکاس امیس رد لفق رد دیلک شخرچ اب

... تفر

دوش یم دراو هک یسک تشذگ منهذ زا یا هظحل مدرکیم شلا بند مشچ اب

! مداتفا ریگ هلت رد وزاب تسا لیهس
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لثم هک یتروص اب مادنا الرغ مدوخ وسلا نس مه مدش وربور یدرم اب اما

تشاد شتسد هب یدیفس شکتسد وا لثم و دوب هدناشوپ کسام اب امیس

مداد باوج شدوخ لثم تسب شرس تشپ ردار هدرک سالم مارآ

درک نامیفرعم عیرس امیس

... اضرریما ... مرسمه ردان -

درک ثکم یا هظحل

! نامام هقباس یاهراکمه زا یکی -

زا شرطاخب هک دوب یسح هچ مدیمهفن ؟ دوب هدرک جاودزا ؟وا شرسمه

مدرب ولج ار متسد رایتخا یب هدیشک یتحار سفن شرسمه مان ندینش

تفگ هدرپس امیس ارهب شتسد تکاپ یلمعلا سکع چیه یب اما

! مامیس لثم منم -

مدرک مخا

... مراد زدیا -

و دید هدنام اوه رد هک ار متسد دندروآ یم نابز هب یخلا ویب تحار ردقچ

درک اهر هتفرگ تسد رد هاتوک یلیخ مدرواین نییاپ ارچ مناد یمن
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! مشیمن نوتمحازم ... دییامرفب -

یادص دوب هدش جراخ نآ زا امیس ردام هک دش یقاتا رانک یرگید قاتا دراو

درک ادج قاتا هتسب رد ارزا مهاگن منفلت گنز

؟ هلب -

یا؟ ـهد نز -

مدیدنخ شا هنعطو و هزماب نحل هب

مایم مراد هرآ... -

مرظتنم -

رطاخ االهب متحا دمآ شک شعمج ساوح زا مدنخبل مدرک عطق هک ار سامت

دوش تحار شلا یخ ات دوب هتفرگ سامت هناخ هب درم کی دورو

؟ هترظتنم یسک -

متحار ویخلا اهفرح دوجو اب مه زونه مداد ناکت امیس باوج اررد مرس

دوب تخس میارب ابوا ندز فرح

هگید و هدرم ... لیهس هکنیا زج هب میتفگ ور یتسنود یم دیاب یچره -
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تا هداوناخ تقو رس دایمن هگید هک تحار تلا یخ ... هرادن یسک یارب یرطخ

! تدوخ ای

متفگ هکوش

هدر؟ -مـــ

داد ناکت رس دنخبل اب

غارس دایب هرابود و ناریا هدرگرب تساوخ یم هک یزور زا لبق بش هرآ... -

وت هنک مومت وشمومت همین وراک هتردپ اب مه زاب دوب هدیمهف هک تردام

درب شدوخ اب شرتخد تسود مه شیگدنز همه درک... هتکس ... باوخ

... اکیرمآ

دیدنخ

ید؟ شــ تحاران -

هکنیا وزا تشاد ادتبا زا هک یسکلیر و یتوافت یب نیا زا رایتخا یب ناهگان

متفگ تینابصع اب تسین یلصا رصقم ما هدیمهف هدمآ اجنیا ات

یخلا ــن؟حاالاب یدرک شلو مامش هتفر و هدیشک شتآ هب ونوتیگدنز -

ــا؟ جنیا یدنوشک یچ هساو ونم سپ هدر؟ مــ یگیم تحار

یمن درک شدوخ مان هب ینوناق و تسرد وزیچ همه ! میتشادن یکردم -
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نوبز زا ور رد ور مه ات یایب متساوخ مه.. ...وت میریگب سپ میتسنوت

.... مردام مه ... یونشب نومدوخ

درک زارد متمس ارهب شتسد ناج یب هک دش هریخ شردام هب توکس رد

! ًافطل -ایب...

تشگنا شمان هک یا هدننکش یاهناوختسا نآ اب مداتسیا شرانک هدش کیدزن

دز گنچ ار متک هبل دوب

مامــنا! -

تخادنا شا هناش رود تسد هدمآ ولج تسشن امیس یاه مشچ هب کشا

دمآ فرح هب یتخس هب هرابود شردام

وت هگا ... نوا لثم... ـ...وخ...ما... یمن ....حـ...اللنک... شخب -بـ...

مدر... ...مــ...ــ باوخ

! نامام نک... شلو -

میاهمشچ هب امیس هب هجوت یب دوب هتشاد هگن ار متک هبل شناوت ی همه اب

دوب هریخ

دوب...وتاالن... هدش روک نم... ... لثم ... امیس هگا... ... منودیم -
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یگدنز اهنآ مدرکیم رکف ناشیاهفرح مامت هب مدرکیم شهاگن هدنام تماص

زونه هک دنا هدرک ریگ ینافوط رد ناشدوخ اما دندوب هتخیر مه ارهب ما

منکرکف نآ هب یگداس هب یتح مناوت یمن نم هک ینافوط دنتسه نآ ریگرد

رس هک بالیی ربارب رد اما تسا گنررپ زونه هچ رگا دنا هدرک نم هکاب یراک

! تسا چیه دنا هدروآ ناشدوخ یگدنز

توکس #دس_

۵۶۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

... منیبب ار اهنآ زاب متساوخ یمن

... مدرگرب اجنیا هب رگید متساوخ یمن

منک... شمامت هشیمه یارب متساوخ یم

منک... ناششومارف

دوب... نامنیب هک الیت کشم و اهدرد مامت اب
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مدروآ نابز هب هملک ود طقف

مدرک -حالل

زاحتلا دنزب یفرح تساوخ اهراب درک مهاگن زاب ییاه مشچ اب امیس

... شدروخ اما دمآ شیاه بل تشپ ات فرح هک مدیمهف یم شتروص

متفر رد تمس هب فرح یب هدیشک بقع دش ادج متک زا هک شردام تسد

هیرگ یادص ، مدرک یم رکف دیاب دش، یم اهنت دیاب درک یم کرت ار اجنآ دیاب

وهب دیشکیم هک یروآ رجز و رادادص یاه سفن نایم هک مدینش یم ار شا

دشیم مگ متخادنا یم اراس سفن یگنت دای

! مراد تراک نک... ربص ... اضرریما -

تفرگ ار میوزاب تشپ زا یتسد هک مدرک زاب ردار هجوت یب

! دینک ربص منک یم شهاوخ -

شردام و امیس زا یمک تسد شیور و گنر هک دوب یدرم تروص هب مهاگن

هدیشک بقع ار شتسد هک دوب متروص رد هچ منادیمن تشادن

تفگ بذعم تفرگ نییاپ ار شرس

... ماوخ یم ترذعم -
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مدز هیکت نآ هب هتسب ردار

تسین بوخ ...حملا ماوخ یم ترذعم نم -

ربص هقیقد دنچ ... هشیم هگا ًافطل هراد نوتراک امیس ... دیشخبب . منودیم -

! دینک

متفرگ رد زا هیکت امیس ندمآ اب

بــدو؟ یعقاو -

دزیم فرح یزیچ هچ ندوب یعقاو زا مدرک شهاگن بجعتم

-چــی؟

ملیلد ... مگب غورد ماوخیمن ... همهم یلیخ مردام ... یارب ـت؟ ندرک -حالل

! مدوخ ...ای تدوخ ات... دوب مردام رطاخ هب رتشیب اجنیا یایب هکنیا یارب

متفگ شرسمه روضح هب هجوت یب

! یراد تقادص االن لقادح سلا همه نیا زا دعب هبوخ -

مندرک للعت رطاخ هب رابکی نم تسا مک یلیخ نامز یهاگ متسناد یم

هک منک حالشل ینامز و مورب دهاوخیمن ملد مدیدن ار اراس هامکی زا رتشیب

! دونشب هک دشابن شردام
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هلصاف ام زا مدق دنچ فرح یب شرهوش یلو تفرگ نییاپ ار شرس امیس

نم تسناد یم ! تسناد یم ار زیچ همه راگنا دش جراخ ورهار زا هتفرگ

متسین شرسمه ردام قباس راکمه

دوب یعقاو -

سهلا! دنچ رجز نیا زا میوش اتخالص مداد همادا دمآ هکباال شرس

ندید زا هک متسین یمدآ ینودب دیاب یلو میسانش یمن بوخ هتسرد -

تــو؟ یتح ! مربب تذل یسک یگدنومرد

زا دش ریزارس شنامشچ زا کشا اما تفرگ شناهد یولج ار شتسد هدیدنخ

داتسیا شرس تشپ هتشگزاب شرسمه شیادص

دز ینادردق دنخبل

دیدیشک تمحز یلیخ ... هشزرا اب یلیخ شردام و امیس یارب نوتندموا -

درک مفقوتم شیادص هک مدش جراخ هدرک زاب "ردار یمنک یم شهاوخ اب"

ییاهراک ی همه رطاخب .. مفساتم زیچ... همه رطاخب ... مفساتم ... اضرریما -

نم... ... ماوخ یم ترذعم ... مفساتم ... مدرک هک

راوس متفر رباج نیشام تمس ،هب بقع هب ندرک هاگن نودب ، فقوت نودب
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منادیمن مدرکن یهجوت اما مدیدیم ار هناخ رد رانک هداتسیا یاه هیاس مدش

دش مامت متفگ وا هب ارچ

دش مومت ، ورب -

دعب زور هرابود مدرک یمن ار شرکف یتح میدش رود اجنآ زا تعرس هب

نآ هکاب یلیهس رکف وهب مریگرد میاه هدینش و مدوخ اب زونه هک ینامز

سامت نم اب هدوب کیدزن نم و مردام هب ردقچ ینامز شرامیب تیصخش

رد دهاوخ یم هک نیا ی هرابرد و دیوگب شردام میخو وزاحلا دریگب

! دنزب فرح نم اب مدنیبب هرابود ناتسرامیب

هلجع هک متساوخ یمن اما مدرگرب مناوتب ات دوش مامت رتدوز مدوب راودیما

دعب و مدرگرب یبسانمان نامز هدش بکترم یهابتشا دوش ثعاب هک منک

دنتفر یم نیب زا رتدوز تارطاخ هدش رت خیلا ملد ندنام رتشیب هکاب ممهفب

یمن ار ابوا ندز فرح ی هزاجا تخادنا ریخات ارهب متشگزاب شردام حلا

هرابود ات هتشاد رارصا شردام هک منامب ات درک یم سامتلا امیس و دنداد

دنزب فرح نم اب شدوخ

دیسرپ لا وس کی طقف دش نم اب ندرک تبحص هب قفوم هرابود هک ینامز

دوب شرتخد لا وس رارکت مه نآ
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؟ دوب یعقاو وگب... وشت ــ... سار ... هزوسن .... مارب ـ.... تلد ؟ ...دوب یعقاو -

؟هک مدوب هدرک رکف نآ هب اهراب متشاذگ نوریب ناش هناخ هکاپزا یماگنه زا

؟ مداد یم ناشرازآ دیابن ؟ مدرک یم دروخرب ناشدوخ لثم دیابن ؟ دوبن دوز

حا مراد مه زونه یتح و متشاد اهنآ هب تبسن اه سلا هک یمشخ سح دیابن

ما یگدنز شا  یروآ دای اب یهاگ هک یسح ؟ مدرک یم خیلا مناوت یم الهک

دیشک ار شروج امیس یاجب اراس رابدنچ هک یسح ... دشیم لتخم

راب ره منهذ ! دوب یعقاو هک مدش نئمطم لبق هعفد زا رتشیب راب ره اما

مشاب دب ردقنیا اهنآ اب یتح متسناوتیمن درک یم هسیاقم لیهس اراب مدوخ

! فیثک ردقنآ مه !نآ نداد رازآ !هن نتفرگ ماقتنا هن دوب نم راک ندیشخب

متساوخیم منک شومارف ار شمامت متساوخ یم ، مدوب ندش مامت رکف هب

هک یراک منک یگدنز متساوخ یم دوش، نم ملا امامت اراس و مدرگرب طقف

شزرا اب یاهزور زا یا هیناث رگید متساوخ یمن ما! هدرکن سلااه نیا

! منک قافتا ونآ اهزور نآ هب ندرک رکف مارح ار ما یگدنز

متفگ نانیمطا واب مکحم

! یعقاو ِیعقاو دوب... یعقاو -

هدش راچد نآ هب متفگ یتقو شا هناخ رد هک داتفا دب حلا نامه هب هرابود
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دندرک منوریب هک رتکد و راتسرپ دنچ زا دش رپ قاتا عیرس دوب

توکس #دس_

۵۶۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ارچ منادیمن مدش وربور شتحاران رسمه و نایرگ یامیس رداب تشپ

هب ینامز متسشن یلدنص یور ناشیوربور منک ناشکرت و مورب متسناوتن

قاتا رد خیم هک ییاه هاگن و ناشلا ح ندرک ضوع یارب هک مدمآ دوخ

اراس... زا مدز فرح هتشذگ هام دنچ رد مدوخ یگدنز زا دوب شردام

یمدشومه رتهب نم حلا مه شا هرابرد هلمج ره نتفگ هکاب ییاراس

دیسرپ یم وا زا قاتشم یتروص اب شدوخ یتح ! بلج رتشیب امیس هجوت

روز هب تفگ شردام حلا ندش تیبثت زا شکشزپ هکنیا زا دعب یقیاقد

رتشیب تساوخ نم زا میقتسمریغ میتفر ناتسرامیب یایرت هب شرسمه

و منزب فرح امیس اب االمن یتخبشوخ صوصخلا یلع مدوخ یگدنز هرابرد

شیاهمشچ نآ زا یمدش هتفگن مهد تاجن سلااه نیا نادجو باذع ارزا وا

لیلد و نم روضح راگنا هک وا تسا مهم شیارب امیس حلا ردقچ دناوخ
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حلا اهنت و درادن تیمها شیارب هرذیا شرسمه هتشذگ و مندوب اجنیا

دهاوخ یم ار وا بوخ

یا هرذ مه اراس هتشذگ متخادنا یم مدوخ دای هب شش وتال درم نیا حاال

منک... اهر ار اراس دوش ثعاب تسناوتن اما یمداد مرازآ دوبن مهم نم یارب

رارق مه رانک روط هچ متسناد یمن هک یرفن ود بوخ حلا یارب مدنام

دوب ناشنیب هک یبوخ سح اما ناشکرتشم یرامیب رطاخ هب دیاش دنا هتفرگ

مدش انشآ ناشیگدنز اب رتشیب و میتفگ مه یگدنز زا رتشیب و تشاد مهگن

 یرامیب لیلد هب هک دوب رهش زکرم رد یراجت گرزب نامتخاس نابهگن شرسمه

یدورو رد طقف مه ونآ دوب هدش هتفریذپ بش تفیش رد طقف شا

شرسمه شندش تبمال زا دعب و دوب هدمآ اجنیا هب شرسمه اب نامتخاس

توف ربخ هک دوب هدشن لماک نامندش انشآ دوب هدرک کرت ار طاالعوا نودب

هب کمک یارب راچان وهب درک یرتسب شردام دننام مه ار امیس ، شردام

گرزب مجح رطاخ هب ناشرانک ندوب و امیس ردام نفد یارب شرسمه

متساوخ ناش میلا تیعضو زا مندوب علطم لیلد وهب مدش راگدنام ناشیاهنت

دراپسب نم ارهب اهنآ و دنامب شرسمه رانک

مدرگرب مهاوخ یم هک یزور مدرک یمن رکف زگره مدمآ اجنیا هب هک یتقو

ار ناریا هب تشگزاب داهنشیپ شرسمه واو وهب مورب امیس ندید هب مدوخ

دنتفریذپن اما دندش لا حشوخ مندید زا ود ره هکنآ اب مهدب

دننک میادیپ تحار نآ اب دنتسناوت یم هک ییاه نفلت هرامش اهو سردآ مامت
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راک رتفد هب همان نداتسرف هب روبجم لبق هعفد لثم ات متشاذگ ناشیارب

سامت امتح دنتشاد زاین کمک هب ینامز رگا مدرک دیکأت و دنوشن یفیرش

وره مراد ینایانشآ یلو مراذگن کاخ نیا یور اپ رگید زگره دیاش دنریگب

! مهد یم ماجنا لیم مکلا اب مناوتب هک یراک

*******

اراس) )

شیاه  تبحص ندش مامت زا هکنآ اب دوب هدیبسچ شا هنیس هب زونه مرس

راشف تباب مه مدوخ دورب ات درک یمن لش ار شناتسد اما تشذگ یم یلیخ

مه ندوب اجنیا بوخ سح هکنیا اب متشادن نتفر بقع تأرج مشیپ یتعاس

درکیم مندنام هب بیغرت

اراس؟ -

هلب -

ـم؟ نک ربص یک -ات

و داد یادص مسرپب و مننزب فرح هکنآ زا لبق دوب هچ شروظنم مدیمهفن

دوب ماهرپ شبطاخم هک دیسر مشوگ هب قاتا زا نوریب زا ناماس دادیب

ناشک هک مدینش ار شیادص دش جراخ قاتا زا هک یتقو مه شیپ یتعاس

هدروآ هناخ لخاد ار ماهرپ شتسد برض نداد ناشن ًاب اال متحا و ناشک

دوب
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درک میاهر هک مدیشک بقع ار مدوخ عیرس یا هفخ ــن یه اب

... وشاپ وشاپ -

تفگ جک یدنخبل و درگ نامشچ اب

-چـــار؟

مدرک هراشا رد هب

! مایم االن منم کمک ورب ... ماهرپ نوج هب هداتفا وت یاج هب ناماس -

تفگ لا یخیب

هک! هشیمن یروط هشکیم ویکی نوا یکی شتیاهن ؟ هدش یچ متفگ -حاال

تسشن هرابود هتفرگ ار متسد

مدرکن لمع مدوخ شور هب نم ات وگب و یگب دوب رارق هک یزیچ ایب -وت

بقع هرابود دشاب عمج ردقنا شساوح هدز هک ییاهفرح اب مدرک یمن رکف

تفرگ مه ار مرگید تسد چم اما منک ترپ ار شساوح ات مدیشک

! نرایم هگیدمه رس االنهیبالیی وشاپ ـــن.. یشن -
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ره چم هتسشن تخت هبل درک مهاگن هدروآ ارباال شرس درک زیر ار شنامشچ

دوب شناتسد رد متسد ود

! اراس شاب دوز -

بــور! وشاپ مگیم ؟ شاب دوز ــو یچ -

دز یتنطیش رپ دنخبل

وتاتسد ومباوخب االن هگا مگب ؟ثمال هراد یا هدیاف منک تدیدهت ترظن -هب

مو؟ ــی؟هـــ مهفن هب ینز یمن نوتدوخ هگید هش؟ یمــ یچ مشکب

مدش یمن شفیرح ًارمع درک یم شا یلمع رگا مدرک سح ار متشپ ندیزرل

دوش قاتا دراو دهاوخب هرابود ماهرپ ندوب اب دوب لا حم هک مه ناماس

ــو گب -

دیایب هاتوک دشن ثعاب مه مفیعض ی نهلا یادص

-چـی؟

ـی؟ گب دوب رارق هک ینومه -

نابز هب تعرس هب دش ثعاب و دیشک ار میاه تسد یمک هک متسب مشچ

مروایب

مراد تسود وتندیدنخ -

بقع یمدق هک داتسیا دش یم نییاپ باالو تدش هب ناجیه زا ما هنیس

شرگید تسد اب هتخادنا مرمک رود یتسد هدیشک ار میاهتسد یلو متفر
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تفرگ ار ما هناچ

! هشاب شیرخآ مدیم لوق -

مدیشک بقع یمک ار مرس

؟ یشیم ضیرم یمهفیمن -

تفگ یا هزماب چن

رتشیب ما هبرجت یبـــدا رد یراکیب زا رازب مراد مراتسرپ ... متسه ضیرم -

! شیراتسرپ اب منکیم فیک هدش

توکس #دس_

۵۶۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مندرک تیذا یارب هک مدیمهف یم تسشن میاهبل یور شمرگ یاهبل و تفگ

شیادص مرش هکاب یکاش یمدنک داجیا ادص رسو دمع زا ندیسوب ماگنه
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دیشک بقع هدنخ اب مدز

... اضرریما -

بترم ار شعضو رسو هک ردحیلا هداتسیا ناهگان اما تفر رد تمس هب

تفگ دزیم گنچ ار شیاهوم هدرک

؟ مرب ! مبترم -

متخادنا شیاهوم هب یهاگن

نک... ربص -هن

متفرگ شتمس هب سرب نتشادرب اب هتفر تلا وت زیم تمس هب

! یدوب نوزامآ راگنا نک... نوشبترم -ایب

ار سرب یتقو شیاهوم ندز هناش زا دعب تفرگ متسد زا هدمآ ولج دیدنخ

هب هریخ تفگ دنلب شیخآ کی هدرک مریگلفاغ هرابود تشاذگیم زیم یور

داد همادا میاهمشچ

! ماوخیم رتشیب مشچیم رتشیب ردقچ ـم؟ره شیمن ریس ارچ ممهف یمن -

؟ یدر ـک داتعم یروطنیا منم هک کلک یدز یچ وگب وشتسار

مداد شله رد تمس هب هتشاذگ شیوزاب یور تسد

ــو؟ ماهرپ تشُک ! هگید ورب -
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دیدنخ ثیبخ

راد مهگن هگید مکی اه.. هدشن کشخ لماک زونه یلو مدرک هنوش -بــمر؟

! هرازیمن نومارب تیثیح هنیب یم ماهرپ مرب ! هتدوخ عفن هب

زا تلاهدز جخ و هراچیب درکیم مهاگن دنخبل واب دوب هریگتسد یور شتسد

ردار هتفر نوریب " هگید "ورب متفگ هرابود مدید یم وا زا هزات هک ییور نیا

ش ماهرپ روضح رطاخ هب مسابل ضیوعت اب متسب ار ما هتفشآ یاهوم تسب

و دوب شراک و امیس ریگرد هک یراکفا اب متخادنا مرس یور یدنلب لا

متفر نوریب قاتا زا هدش مارآ راگنا هک ییاضرریما

بت متفر یم هار لداعت رتاب تحار وحاال دوب رتهب حملا لبق تعاس دنچ زا

س طسو هب مندیسر تفر یمن جیگ مرس ، لبق ی هجرد نآ هب هن یلو متشاد

... ناماس و اضرریما دنلب یادص دشاب نامزمه نلا

هرپـــما! وش هفخ -

؟ متسشن اجنیا مشردارب وررپ -

اضرریما رانک دنلب هیاپ یلدنص یور نم هب تشپ هک ردحیلا لا یخیب ماهرپ

تفگ دوب هتسشن رتناک هب هدیبسچ

ـــر! یگب دای مگیمن یچیه هسیخ شا هلک نیب ... منیا ردارب منم ... شاب -
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االن دوبن یربخ هتسب رد تشپ هک یتقو نوا تشذگ ردارب شاب رکف نشور

... یادص دیاب شمک مک

یوربور دنلب هیاپ یلدنص یور مه وا هک ردحیلا رتناک فرط نآ زا ناماس

هناش هب تشم اب یمکحم هبرض یدنلب وش"ی هفخ اب" دوب هتسشن ماهرپ

دیبوک شا

... تتسد یریگب راگیس ینوتن ــی هلا هنکشب -

متفگ یمارآ وسالم هدرک فاص یمک ار میادص

-سالم

هب هداد ناشن لمعلا سکع ناماس همه زا رتدوز دندیخرچ متمس هب هس ره

یولج دندوب هتفریذپ ار اضرریما همه هکنیا اب رکش ار ادخ دیود متمس

درک یم تاعارم مناردارب

! نور یبـ ییایب تفگ یک -

لا سما صوصخم کشزپ لا سراپ اباب ... مدوخ شاداد هب...سالمنز -هب

؟ یتفرعم یب وت ردقچ ... ترهوش هدننار
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هتسشن شا یرانک یلدنص یور ناماس کمک هب

متفگ یمارآ دیشخبب

االن هکنیا یدش هناورپ ییایم رد هلیپ زا مدرک رکف ! هربخ هچ هوا هوا -

ـ... کاخ مرک هیبش رتشیب

موجه نآاه هب اما درک شتکاس شتمس هب ناماس و اضرریما رس نتشگرب

درب

هراد بحاص اباب ونوتامشچ نوا نیرادرب ! نیدرک مخاروس هگم متفگ یچ -

ور! ورَب نیا

درک زارد متمس ارهب شتسد هدش مخ ولج هب یمک

؟ یراد بت ؟ تمنیبب -

! هداد وراد هدرک شا هنیاعم ناساس ... هرادن -

تفگ اضرریما باوج رد هدیبوک شا یناشیپ هب یتسد

! هدرک ضوع وشکشزپ وگن هریگیمن لیوحت هگید مگیم -خآ...

ماهرپ زاب هک متخادنا ناشمادک ره یور ولج یناویل یاه ییاچ هب یهاگن
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تفگ

بآ ناویل !هی دراگیداب .. یروخب ییاچ مراذب مرمع هک نک شیورد وتامشچ -

هدب... شهب هویم

تفگ یدج یتلا ابح اضرریما هب ور تساوخرب هک ناماس

یضرم ــش؟هی یریگب یاوخیم زونه ! هدش یلکش هچ وشفایق نک هاگن -

اه! هراد

مداتفا هدنخ هب نم مدرک مخا اضرریما هکنیا اب ارچ مناد یمن

تسرد ام یارب هیعضو هچ نیا ـی؟ شکیمن تلا جخ !وت هدنخ یم هچ -

شعمج یروطچ ام! نوج هب یزادنیم مینک یم شراه ونیا یتفگن ... یدرک

ــم؟ ینک

تفگ تشاذگ یم میوربور ار هویم بآ ناویل هک ناماس

! نزب فرح تسرد نم رهاوخ -اب

داد باوج زابجل یاه هچب لثم

فرح مشاداد نز اب مراد نم نزب فرح تسرد ترهاوخ اب تدوخ اباب ورب -

؟ هننس وروت یممنز

داد همادا یا هرخسم نحل اب
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؟ نیدرک شادیپ اجک !زا ورپ ردقنا مدراگیداب -

تفگ کالهف دوب رکف رد بیجع مدمآ نوریب قاتا زا یتقو زا هک اضرریما

؟ یتشادن هلجع هگم یربـــم!وت وتیاچ روخب ینز؟ یم فرح ردقچ -

اتدنچ وهی مداد شهب وترامآ یتقو منوا ! تشاد اباب متشادن هلجع نم -

... ناتسرامیب تدرب یم ادرف شدوخ تفگ شگنت متسب نفخ هلمج

ــنا؟ تسرامیب -

دیخرچ شتمس هب برض هب اضرریما هک دوب هدادن ار ناماس باوج زونه

متفگن ؟ یرادهگن وتنوبز ینوتیمن ـی؟ تفگ مایپ هب یچ نزبـــن...! تدنگ -

ــم؟ یرب ات وگن

تفگ دشاب ناما اترد دوب هدیشک بقع ار شدوخ تعرس هب هک ماهرپ

هزات ، متفگ وشعرف طقف نم ... تسنودیم هک وشلصا هتچ؟ ووو..! -هــــ

متفرگ سامت یدوب هک اجنوا یتساوخیم تساباب اب قح ! منارگن ممدوخ

! مگب شهب یترز مهب داین روز هکاالن یدب حیضوت
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توکس #دس_

۵۶۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

...ا مرازب ملد یاجک ومایپ ینارگن عاضوا نیا اب نم یگیمن خــااد...وت -یا

وشلا یخ کردم اب یتشاذیم چـی؟ مگب ایب هگب هنزب گنز دو؟ بـــ شتقو الن

مدرک یم تحار

! میرب وشاپ ... متشاذن -حاالهک

! ناتسرامیب یرب یاوخیم یچ هساو هیک؟ مایپ منیبب نک ربص -

یلا یخ یب جوا رد هک درک یم هاگن ار ماهرپ مخا واب توکس رد اضرریما

دنادیم درواین دوخ یور هب هک یمایپ مان ندینش ارزا ناماس تهب باوج

داد تسا ناشردپ مان

! هماباب -

ـما؟ یپ یگیم تاباب هب اضرریما چـی؟ ینعی -
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دز دنخزوپ ماهرپ

! یروطچ ناج گالیب هگیم مه وت هب هگید زور ود نکن بجعت -

اوعد دهد همادا تسنادیم هک دوب هتخانش ار ماهرپ بوخ مه ناماس راگنا

دیسرپ اما دش لا یخیب سپ دوشیم

؟ ناتسرامیب دیرب نیاوخیم ارچ -حاال

ونیا روز... هب هتبلا نوریب نتخادنا اجنوا زا هزات ونم دن!هک بنــــ عمج -

هدرواین شدوخ اب دیدج سوریم سوریو اهزرم رونوا زا مینک کچ میرب یم

هب میزادنب هک اه یلبق زج هب هتبلا هشاب هتشادن دیدج یضرم و درد ... هشاب

! ترهاوخ نوج

تفگ مخا اب ناماس

؟ ماهرپ مدیسرپ یدج -

شیامزآ دایب هدموا رو نوا زا هگیم هساسح مکی اباب ! متفگ یدج منم -

وهی..... میریگب

! ماا هرپـــ -

درک تکاس ار ماهرپ اضرریما دایرف یادص

مدز... یفرح وت هب هگید راب هی هگا نم ... یزادنیم ندرک طلغ وهب مدآ -

! متفگ یک نیبب

دح زا شیب رفن ود نآ دوب هتفگ هکنیا اب دوب هدز هک ییاهفرح هب هجوت اب
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مدوب دروم نآ نارگن مه نم اما دندرکیم تیاعر

دیدنخ لا یخیب ماهرپ

مدوب نارگن مدوخ ... متفگن شهب یزیچ مدرک یخوش ... نکن رهق حاال بخ -

یراه نومه طقف هتحار ملا یخ یدیم نوشن هک ینودند و گنچ نیا اب منیا

! یراد

هکاب ردحیلا دوب وا رتزا زرف ماهرپ اما دش هدنک شیاج زا اضرریما نآ کی

دیود رد تمس هب دیدنخ یم دنلب یادص

دنلب غیج یادص ندینش دشاب نامزمه یدورو راوید تشپ شندش دیدپان

رح! ســ

... شرس تشپ اضرریما هدیود رد تمس هب هدش دنلب نایوگادخ ای ناماس

غیج رحس ارچ دش؟ هچ ! مدوب هتسشن هدز کوش دوخ یاج رد نم اما

دی؟ شکـــ

...؟ ناماس اباب... مرادن تیراک -

... هخآ ینزیم غیج ارچ هیچ -

دوب ناماس و ماهرپ یادص زا رتدنلب اضرریما یادص

هرپــما! یرسدرد هیام هشیمه ... هدیسرت -

وت...! دموا وهی شدوخ هچ؟ نم -هب
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! نور یبـــ یتفرن وهی وت هک -هن

تشگرب اضرریما رفن نیلوا هک متفر یم رد تمس هب طایتحا واب مدق مدق

نیشب ورب ؟ اجک ...وت ناماس شرایب -

هتفرگ ار رحس لغب ریز هک یناماس ریوصت مدنام رظتنم هداتسیا اجنامه

دیگنل یم ارچ درک درگ ار میاهمشچ تفر لبمیم تمس وهب دوش یم لخاد

درو؟ خـــ وا هب ماهرپ ؟

! هروخب هدب -

داد ناماس تسد هب هتشادرب رتناک یور ارزا ما هویمبآ ناویل اضرریما

رحس رانک ات مرمک تشپ شتسد نتشاذگ اب هداتسیا نم رانک شدوخ

تسشن ما یرانک لبم یور و درک ما یهارمه

دش دنلب ناماس یادص دز سپ ار ناویل هک رحس

... روخب -اتهت

! دوب یبصع حاال هدیسرت ِرحس اما

ماو... ــ خیمن -
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ار درک یم شهاگن نارگن و دوب هداتسیا اه لبم کیدزن هک یماهرپ مشخ اب

دز داد هداد ناشن

هنک؟ یمــ راکیچ اجنیا نیا -

دش دنلب ناماس رشت یادص هک تفگ یبجعتم هع ماهرپ

یبدا یب دیابن هک یدیسرت شزا ؟ هندز فرح زرط هچ نیا شکب تلا جخ -

ـــاا! موناخ موناخ هنومهم ! ینک

تفگ نحل نامه اب هرابود رحس اما

ـــه؟ نومهم منیا -یاـــن؟

تفگ یرتدنلب ی هع هرابود ماهرپ

! شاب بدؤم متسین ابوت هگم -

تفگ دزیم سپ دوب شا هناش رود هک ار ناماس تسد هک ردحیلا

ـــی؟! سانشیم ونیا هگم -وت

دروآرد ار اضرریما یادص تفگ ماهرپ هک یدعب ی هع

تچــــهوت؟ -

دیدنخ لا یخیب

رد شرفک مگب یزیچ هی دیاب ــن؟ یا هگیم مهب یه ینیب یمن بخ -ِد

یبـــدا!
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توکس #دس_

۵۶۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

متفگ یبدوم و مارآ نحل اب متشاذگ رحس یوزاب یور تسد

ـ..... شاداد ؟ شیسانشیمن ؟ یدیدن اتحاال وماهرپ اقآ هگم -وت

دوش مامت ما هلمج تشاذگن

ــی!؟ سانشیم ونیا مه -وت

دیدنخیم شیاهمشچ هک ردحیلا اما دمآ ولج یمدق یکاش ثمالً ماهرپ

تفگ

... ریگب دای ترهاوخ !زا نیا تفگ -زاب
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شا هناش زا یناکت اب دوب هتفر ولج هرابود هک ار ناماس تسد رابنیا رحس

دز داد دنلب هدز سپ

ــی؟ نک یم راکیچ یام هنوخ -وت

دش هارمه ماهرپ هدنخ اب ناماس نتفگ " رحس و" داد

نیا دوب تقح وت... یدنوشک یدز ونم وت هک یروطنوا ... تشاذن تارب وربآ -

منک تالیف مدشن روبجم مدوخ رابی دش کنخ ملد ! دایب ترس بال

هب ور دمآ یمن رد شنوخ یدز یم دراک ماهرپ و رحس راتفر زا هک ناماس

دیپوت رحس

ردارب ماهرپ ؟ ینک یم یمارتحا یب هنوخ نومهم هب یقح هچ هب -وت

ـــت! ساضرریما

یصاخ رورغ اب هدش هنیس هب تسد هک درک یم هاگن ار ماهرپ تهبهدز رحس

رحس هدمآ مقاتا رد تشپ ات اضرریما اب ماهرپ هک زور نآ درک یم هاگن ار وا

؟! شتخانش یمن هک دوبن

نیا...اد...اد...ش... -

! هدرک ریگ شنزوس شکب قرب زا ونیا اباب... -یا

یرآرد صرح ی هدنخ اب ناماس دندیدنخ مه اب ناماس و اضرریما ناهگان
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دنادرگرب ار شدوخ لبق اهزور فرح

! نزب فرح تسرد نم رهاوخ اب نگیم تخرد هب نیا -

دوب هدرک خی متفرگ ار رحس تسد

اجک ! یتفرن انیا ومع و نامام اب هگم ...ً ال صا وت یدوب اجک ؟ یبوخ -

...؟ یگنلیم ارچ ...؟ هنوخ یتشگرب

دوب ماهرپ ی هریخ نانچمه

! هگیم -رد...غو...

داد دیدنخ یم هک ردحیلا اضرریما ار شباوج

همشاداد ... هگیمن -

دش رت عیسو ماهرپ دنخبل

؟ دوب هدش اهر محازم ...چــار... سپ -

دیخرچ ماهرپ تمس هب ناماس دش درگ شفرح زا نامرفن هس ره یامشچ

تفگ هتشگرب یداع حتلا هب ناهگان اما درک یم نامهاگن جیگ

ــهن! کیم یخوش لا... یخیب -

تفگ رت مکحم راب نیا هک دوب رحس

ـــت! مدید مدوخ -
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تفگ اضرریما هک دش کیدزن ماهرپ هب یمدق هداتسیا مخا اب ناماس

ــم! ینزب فرح نیشب ! هدش مهافتؤس نک ربص -

لبم تمس هب تفرگ یناهگان و مکحم ار ماهرپ تسد چم یدج ناماس اما

داد شله نآ یور هدیشک

ن! ــــ یشب -

تسشن فرح یب دوب هدش ناریح شدروخرب زا هک یماهرپ

ار شنییاپ بل درکیم شهاگن هکوش و هتفر او هک داد ماهرپ ارهب شتشپ

دوب هتشاد شهگن هک هدنخیا روز زا هدرشف کلپ هدیشک ناهد لخاد لماک

دیمهف نم زا رتدوز هک اضرریما دیزرل یم شا هنیس هدش خرس شتروص

تفر ولج هداتسیا عیرس تسیچ ناماس دصق

هگید یلو ــه! عضو لخ مکی ...حاال شا هرابرد ینک یم یخلا یچ -

! تسین شا  همانراک وت سیماون یارب تمحازم

تفگ هدرک فاص ادص دوب هدش مارآرت هک ناماس

ــی...؟ نئمطم -

ورف هک یماهرپ هب کوکشم و ارذگ یهاگن اب درک ثکم یا هظحل اضرریما

بقع هب یمدق درک یم هاگن وا هب نادرگرس و جیگ هتسشن لبم یور هتفر
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تشادرب

ــم! نودیمن یلو... ــه... مشاداد .. مگب یچ -

یمن سفن کوش زا یتح دشیمن دوب هک یزیچ زا رتزاب ماهرپ یاهمشچ

ــد یشک

-ماــ...ـــری...؟!

دز ناماس یوزاب هب یتسد هدیدنخ اضرریما ناهگان

... شارب هسب منک رکف -

درک اررپ سنلا ناش هدنخ دنلب یادص هتفرگ هلصاف ماهرپ زا مه وداب ره

دنا هدروآ شرس هب هچ دمهفب ماهرپ ات دیشک لوط هظحل دنچ

داد نوریب یصرح یسفن

! مدرک طلغ نیگب ارب رازه یزور منک فاص اتود امش زا ینهد هی نم -

ماســنا! متفگ یچ یدینشن ـن؟ یدنخیم ارچ -

هب ور دمآ لبم تمس هب یمدق دوب هدش خرس هدنخ زا هک ردحیلا ناماس

تفگ رحس

نیا... ... مدینش ... یجبآ نکن یزیر وربآ نیا... زا رتشیب -
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تفگ دیکات "اراب "نیا دیدنخ دنلب هرابود

س لوا یاهزور ... یگیم یچ منود یم ... ًاعقاو تساضرریما شاداد نیا... -

زا دعب رید... هتبلا مهب تفگ اهر ... هدید ور اهر هچوک وت راب دنچ ون... لا

! درو خـــ مزا هک یکتک

زا یمک تسد مه وا هک ناماس هب دوب هداتفا هفرس هب هدنخ زا هک اضرریما

درک هاگن تشادن شدوخ

نــو! سلا رس منوا ؟ هچوک وت یچ هساو اعقاو -حاال

دش هدنک شیاج زا یصرح ماهرپ هک دندیدنخ شفرح هب ناماس و شدوخ

یم ودراگیداب نیا نوچ ... مشاداد لد لا بند مدموا نوچ خــمر... نوچ -

ح نونجم یوت هک هنک یهار رتدوز ور اراس منزب فرح اهر اب مدموا متخانش

... دونشب فرح ... مروخب کتک هک نیا هشب متبقاع شرخآ هک هشن رتدب تلا

ـ... ماون یارب تمحازم منوا مشب محازم

یاپ تنوخ هک تمدید یم ازور نوا هگا نم ــرا... ین شوج حاال بخ -

! هدید مرهاوخ یدروآ سناش ؟ دوب تدوخ

متفخ تدوخ شدعب ؟ای دوب رتهب وت زا یلیخ شراتفر ترهاوخ هک -هن

در...! مانـــــ ... یتخیرن ــو منوخ حاال !ایهن یدرک
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تفگ دیدنخ یم زونه هک ناماس

اب منوا یشابن متسد مد یتساوخیم دوب تقح مدرک یراک ره هک مدوخ -

هتفرگ بآ گنلش کی طقف مراد ربخ هک ییاج ات ممرهاوخ ... تنوبز نوا

رد! مد یاین تسین هنوخ وت درم یتقو یتساوخ یم منوا هک تور

ای مراد راک اهر اب مگیم ًاتیاهن مایم متفگ مدوب هدرک وب ومتسد فک هگم -د

! تسین ای تسه

توکس #دس_

۵۶۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مدرک هاگن رحس هب هکوش

هرپـــما؟ اقآ ور یگتفرگ وبآ گنلش -وت

نییاپ ار شرس دوب هدیمهف ییاهزیچ ناشیاه  فرح زا هزات راگنا هک رحس
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تخادنا

... هنوخ وت دایب مدوب هدیدن ! تساهر مدرک رکف ... دوبن یدمع -

دز دنخزوپ ماهرپ

ـن! یمه نیع ردارب و رهاوخ ... تدوخ نوج هرآ -

تفگ یدج رحس رابنیا

هک یا هزادنا خیرــت؟ نوتور بآ ردقچ هگم مه...! دعب ... ادخب مدیمهفن -

! یزان وت ردقچ ... متفرگ هابتشا ممهفب نم

-هــا...!

اما درک هارمه هرابود ار اضرریما و ناماس هدنخ تفگ ماهرپ هک یجیگ ناه

داد همادا رسُم رحس

نم هک هیربکا یلع نوا لثم نیا یاجک ؟ هگم مگیم غورد ــن! یدنخ یم -

لثم هک نیراد شاداد هی دوب هتفگ طقف ناساس ! هششاداد ممهفب منوتب

ــن! یمه هکشزپ شدوخ

هب هدیدن ار اضرریما نفلت تشپ هک تخادنا یبش نآ دای هب مه ارم شفرح

و هدنخ ندوب یرسم هتبلا مدیدنخ رایتخا هب دوب هدرک هیبشت یربکا یلع
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تشادن ریثات مک مه ناماس و اضرریما دنلب یادص

؟! ناماس هترهاوخ ًاعقاو نیا ! نیا تفگ نم هب -زاب

باوج عیرس رحس دروآ نابز هب دمع "ارزا "نیا هملک ماهرپ هک میدیمهف همه

داد

ماهرپ رتکد یاقآ بانج امش " نم"نیا هشاب !... هزان ردقچ نیبب -ایب..

ــو! شدوخ تشُک هلح... نارماک

تفگ یتقو دمآ یمن باال ناماس سفن

منک...! شعمج ورب یدرک شهل دنومن شزا یزیچ ورب... وشاپ یجبآ وشاپ -

دنک شلوبق و دشاب بوخ ردقنیا ماهرپ اب ناماس هطبار مدرک یمن رکف زگره

و ددنخب هدرک شوگ رحس واو یاه  فرح هب هداتسیا یا هشوگ طقف هک

دشابن شیاهرشت و پوت زا یربخ

تفرگ ار شتسد هدمآ ولج هتفرگ یسفن اب داتسیا هک رحس

ـی؟ گنلیم ارچ یرب هار ینوت یمن یدیسرت مدرک رکف هدش.. یچ -

ناماس هک دورب تساوخ یم تفگ یمارآ یچیه ناماس هب ندرک هاگن نودب

دوبن یرثا نیرتکچوک شتروص رد هدنخ زا رگید هدش ینابصع یا هظحل
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؟ یدو بــ اجک اهنت تعاس نیا ال صا جکـا؟وت منیبب منیشب -

تفگ دنخبل اب ماهرپ

! تعاس نیا یگیم یچ اه... هنومسآ وت زونه دیشروخ شاداد -

دیسرپ هرابود هجوت یب ناماس اما

؟ یدو بـــ اجک -

اب مه نآ هدرک شبذعم ندز فرح یارب اضرریما و ماهرپ روضح متسناد یم

یمندیآ هاتوک ناماس هک متسناد یم مه ار نیا اما ناماس نحل نآ

ــم؟ نزب سدح مدوخ راذن ــر؟ حس یدوب اجک -

تسد دندرک یم شهاگن مخا اب ماهرپ و اضرریما شیادص ونت نحل زا

متفگ مارآ متفرگ ار رحس

...!؟ یدوبن نامام اب هگم ـــه؟وت گید وگب -

دیپوت هک هتفر اجک دیمهف ناماس راگنا تخادنا نییاپ ار شرس

ــ تفگن ــه؟ لیطعت نتفر نوریب اهنت تقو دنچ ات متفگن نــور؟ متفگن تهب -

م؟

مرن... یمندش.. -
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تمس ارهب شرس هتفرگ ار شا هناچ دنزب داد هرابود ناماس هکنآ زا لبق

مدناخرچ مدوخ

ــه؟ گم یدوب اجک -چـــار؟

تفگ یمارآ یادص اب ریز هب رس

ـ... شزرو -سنلا..

؟! تفرن دش یمن ونیا ــه...! بجاو االن نیا -

دروآرد ار اضرریما یادص ناماس داد

؟ هدشن یزیچ ...حاالهک نزنداد -

ـــه؟ شیم یچ ینودیمن هد؟وت شنـــ یزیچ -

تفگ یرتدنلب یادص اب

ـــه! شیم نمرس یوت یکاخ هچ هرابود ـه؟ شیم یچ هشب هگا ینودیمن -

هک متسناد یم ... تسیچ رطاخ هب ناماس ینارگن و سرت نیا متسناد یم

مینک طایتحا دیعس نتفرگن و ندش ادیپ نامز ات تیاکش زا دعب دوب رارق

وحاالوا...! رحس و نم ًاصوصخم

! دوب هتفگ هک ناماس ناج... رحس یتفر اهنت ارچ -
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تفگ نازرل ناشرفن هس ره زیت هاگن ریز

یم متسد ...زا متفر یمن هگا ... یرگیبرم یارب دوب... نومزآ ... منود یمـ.. -

! تفر

ًارابجا ساهلا اما متشاد ار شماجنا قوذ مه مدوخ هک یزیچ ندینش زا

مدیسرپ دنخبل اب ناماس مخا هب هجوت یب مدرک شیاهر

شــــد؟ یچ -حاال

درک مهاگن رورغرپ و روسج

؟ هشب یتساوخیم یچ -

مدرک شلغب قوش اب

!.. هکرابم یاو... -

مدیشک بقع شناگنل یاپ دای هب ناهگان

؟ تاپ سپ -

رد... ...مد دروخ چیپ مدش هدایپ نیشام -زا

ــم؟ یرب وشاپ -

دروخ ناکت شیاج رد ناماس رشت زا

جکــــا؟ -
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ـو! شاپ ... یسنا رواژ ... یهاگنامرد اپ؟ نیا اب نریم اجک -

یور هدمآ ولج دروآ  یمرد ار شتک هک ردحیلا ماهرپ تفرگ هک ار شیوزاب

رد هتفرگ شتروص تسشن وناز کی اپو هجنپ یور رحس یاپ یولج نیمز

دوب هدیمهفن رفن راهچ ام یاهفرح زا زیچ چیه االً متحا دوب رکف

شرانک نیشب ونم... ینیبیمن ! یرو ـــا؟ـک جک -

تفگ ناماس هب ور هدیشک بقع اپ رحس دروخ رحس یاپ چم هب هک شتسد

... هاگنومرد میرب -

! تزا میرفک یلیخ هک رحس نزن فرح -

! ناماس ای دوب رحس فرح رطاخ هب ماهرپ ظیلغ مخا مناد یمن

دروآرد طایتحا اراب رحس قاس نودب و یا هزوریف ترپسا باروج

بقع اپ درک یعس هرابود رحس درک تکرح رحس یاپ چم یور هک شناتشگنا

شیاپ قاس تشپ تسد مکحم هک یماهرپ و ناماس رشت اب اما دشکب

تسناوتن دش عنام هتشاذگ

ورهزا درک یم مخ تمس ره هب مارآ شیاه هبنهلا هجوت یب ار رحس یاپ

دش یمن مک شمخا زا هرذیا اما یمداد باوج و دیشک یم باال مشچ یهاگ
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توکس #دس_

۵۶۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

... هنکیم درد ... نکن -یآ...

ـه! مومت ینک ربص هقیقد -ود

کـــن... شلو -خآ...

دناب .. هلوح ابهی رایب خی هسیک هی ورب ششاداد رو... خنـــ نوکت ردقنا -

... رایب نیراد هگا مه یشک

تخادنا ناماس هب یهاگن

ایب! ریگب رپب مه نیرادن -

دیسرپ نارگن نتفر یاج هب ناماس

هد؟ شـــ یچ -

... تسین دب یلیخ هک هبوخ یلو گر... هب گر -
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درک هاگن ار ناماس هرابود

ـــه! گید ورب -

هلوح لخاد ار خی هسیک رحس یاه هبنهلا هجوت یب مه زاب دعب هقیقد دنچ

تشاذگ شیاپ یور هتشاذگ

اب شدعب نک شرارکت رابدنچ هدب... تحارتسا هقیقد ۲۰... رازب هقیقد ۲۰-

هقیقد راب۲۰ هی تعاس هس ود ره مه دعب تعاس ...ات۴۸ شدنبب یشکدناب

تشلا ب یباوخیم ، یرایمن راشف شهب ، یریمن هار شور ... داوخیم خی سرپمک

ــی؟ نزن گنل تشاداد یسورع یاوخیم هگا تاپ ریز یراذیم

تفگ رحس هب ور یدج و مخا اراب شیاه  فرح مامت

ــه؟ شب بوخ هشکیم لوط ردقچ -

داد ار ناماس باوج دشیم دنلب نیمز زا هک ردحیلا

سیورس هنک... تاعارم ردقچ هراد یگتسب زور هد تیاهن هتفه کی -

ـــت؟ ساجک

شتروص زونه دمآ نوریب یتقو تفر سیورس تمس هب ناماس رس تکرح اب

دوب مخا رپ

ـــا؟! ضرریما میرب -
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ندز ادص اب دزیم فرح ناساس مسارم هرابرد دوب هتسشن ناماس رانک مه وا

داتسیا ماهرپ

تفگ دنخبل اب ناماس

! نوتتمدخ مرایم اصخش وتراک -

تفگ اضرریما هب مدیمهفن ار شلیلد هک یا هیانک واب

ــی! نک یرامشزور بشما زا نم لثم منک رکف -

رحس دنتفر نوریب درک ناشیهارمه ناش هقردب یارب هک ناماس اب یتقو

تفگ عیرس

؟ تساضرریما شاداد اعقاو نیا ــه؟ نیا حتلا ارچ ؟وت نیا هنوخ ارچ امش -

درک؟ یم راک یچ اجنیا ؟ تفگیم ناساس هک نومه

هملک هک مهدب خساپ ار شلا وس مادک لوا هک مدوب نیا هب ندرک رکف ردحلا

زا تفر یتقو هکات یا هتفرگ تروص و دناشک ماهرپ تمس ارهب مرکف " "نیا

! دشن زاب مه
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***********

( اضر ریما )

رد هتشاذگ هرجنپ هبل ار شرگید تسد جنرآ دوب نامرف یور شتسد کی

درک یم یگدننار توکس

زیچ نینچ هک تسا بیجع میارب و متسناد یم ار مدوخ حلا یگتفرگ لیلد

ماهرپ مشچ یولج ینامز ناماس ماو هدرک شومارف اهزور نیا ار یمهم

فرح ابوا شا  هرابرد هدش اهنت اراس اب متشادن تصرف رگید هک درک یروآدای

ما! ماکالهف یساوح یب نیا وحاالزا منزب

هچ هک مدیمهفن یتح مناد یمن ار شتوکس و ماهرپ ی هتفرگ حلا لیلد اما

ناماس اب تشاد هک ردحیلا شزاب هشیمه شین نآ اب ماهرپ هک داتفا یقافتا

رد دیاب دشوحاالهک جراخ اجنآ زا غمد و تفر ورف دوخ رد درک یم لک لک

توکس رد دشاب ما هدینش هک یربخ رطاخ هب نم ناور ندرک والش شآ حلا

مدیسرپ هک میدوب وربور ی هریخ ود ره یمدنک یگدننار

ــه؟ تچ -

دینشن الً صا دیاش دادن باوج

هرپـــما؟ -

! موه -
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ــه؟ تچ مگیم -

ـــه؟ بوخ هشاب مِچ -

هنم؟ نهذ وت هک ینوا زج هب یزیچ -ره

ـــه؟ تنهذ وت یچ -

رد وتروش هک یخوش هبنج یرایم رد وشروش تایخوش هکاب وت هکنیا -

ـی! شاب هتشادن هشاب هدروآ

تفگ هدز یناج مک دنخبل

ـی؟ شیمن قفوم -

یچ؟ ینعی -

! مایب هاتوک مدرکن سیورس ونوتتفج نهد ات ینک یراک یشیمن قفوم -

دروآ یمن نابز هب هک تسیزیچ ریگرد شنهذ طقف تسا مدآ نامه مدیدنخ

ـی؟ نک یم رکف هچ -هب

زوراه نیا مدیمهف یم داد باوج تقادص واب تعرس هب راب نیلوا یارب

دنیاشوخ میارب نیا و دیوگ یم نم هب یتحار ارهب شیاهفرح ی همه ًابیرقت

تسا ریگرد یلیخ شنهذ ینعی تعرس نیا اما تسا

نا؟ ماســـ -

ار؟ !چــــ ناماس -
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دوب یزیچ نومه لکشم هنز...ای یم فرح دنت ردقنا شارهاوخ اب هشیمه -

زجمـــن؟ هب نیتسنود یم همه هک

ناماس دنت راتفر زا مدرک سح مه اجنآ درک یم شکمک منتشاد تقادص

! هدرک بجعت

! میتسنود یم همه هک دوب یزیچ نومه -

تفگ شا هدمآ شک دنخبل اب تشاد رثا متقادص

هدید و ناماس خاالق رمع هی متفگ ! مدوب اراس نارگن رکش... ور ادخ هبوخ -

! نوا زا رتدنگ یکی ماد وت هداتفا شسناش زا حاالمه

نآ ربخ و دوب هدرک رپ اراس ار مرکف مامت متشادن مه ندیدنخ ی هلصوح

! مامتا هب ور تلهم

ـــا! ضرریما -

مو؟ -هــــ

ـی؟ نکب یاوخیم راکیچ -

ــو؟ یچ -

! هگید اراس ــو؟ یک هن ویچ -
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هرپــما! یرخ یخــیل -

ــم؟ شکب نم وشبقل روج ینک جاودزا هرارق -هع!وت

ماوخ یم ینودیمن ؟ ینک راکیچ یاوخ یم یسرپ یم هزات هام دنچ زا دعب -

نکـــم؟ راکیچ

ود ات ینوتب ًارمع ... همومت هگید هتفه !ود دوب ناماس فرح مروظنم اباب -

مه ًاقیقد ! نناساس مسارم ریگرد ردقنا یتقو ینک شدقع رگید هتفه

... نوا یداماد بش هتفویم

کی هب طقف ماو هدرک رکف هتشذگ هک یتعاس کی نیمه رد اهنیا همه هب

مدرک یم تبحص مه ردام اب دیاب منک شدیدمت هکنیا مه نآ ما هدیسر هجیتن

! تشاد تیولوا مایپ عفال اما

ـید؟ یمن باوج ـی؟ تفر اجک -

! نوتدوخ هنوخ نوسرب ونم -

توکس #دس_

۵۷۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

تفگ مداد شفرح هب هک یباوج زا بجعتم

ار؟ -چــــ

مدب شهب ربخ هی دیاب ... منزب فرح شاهاب دیاب -

مدیسرپ هدناخرچ شتمس هب رس

ــت؟ ساجنوا اهر اعقاو -حاال

درک دیکات رس ناکت اب

ــت؟ ساهنت هزور هدزاود هد نامام ینعی -

هک... تسین زور هد۱۲ هزات ششیپ مدوب مدوخ ... اجنیا یچما نم -

مدیسرپ داد نم هب مدیسر یتقو زا هک ییاهربخ زا بجعتم

ـــه؟ نومب نامام شیپ هرازیمن مایپ اعقاو -

دیشک یدنلب هآ
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! هتشاد شهگن اجنوا دایم تفگ شهب اراس هک یبش ...زا هراذیمن -عفالهک

تفگ ... شلا بند دموا بش هرابود دموا اهر هک شادرف نامام شیپ متفر منم

! مشابن یضار نم هک ینوم یمن ییاج بش تقو چیه هگید

دیشک شتروص یور یتسد یصرح

!... اتود نیا ندرک -کالمف

مدیسرپ ددرم اما منک تلا خد هرذیا اهنآ هطبار رد تساوخ یمن ملد

! تفگن شهب یزیچ ... نامام -

ونیسای تفگ طقف دوب یضار راگنا ! اباب هب هن اهر هب ــی...هن چیه -هن..

دایم هنوخراک هریم طقف ... هتفرگ توکس هزور یتفر یتقو ...زا منیبب یرایب

ندرک منووید هَا... هنوخ ... هنوخراک ... هنوخ دایم هنوخراک هریم هنوخ

! تفگ یزیچ مه نوشمودک چیه هب هشیمن

دوب هدز ماهرپ یریگ چم ی هرابرد مایپ هک یفرح یروآدای زا رایتخا یب

یم دیاب هک دروآ مرطاخب یرگید زیچ ردام هرابرد شمغ اما مدیدنخ

دی! ــــ سرت هک یبش ینآ هرابرد مدیسرپ

نارگن اهر، رانک ردام، بقارم ! متشاد هشیمه ار ماهرپ هک بوخ ردقچ

... مدوخ
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متفگ نادنخ

لدــت! هراچیب ؟ یتفگن مودک چیه هب یچیه ، تقو چیه مه وت هک -هن

زا دش یم لیمکت متیفرظ ییاهاج !هی هیلیخ سلا تسیب هگید هدنمرش -

المه صا ملد نمض ...رد رارف مهد شدعب مدمویم رد نوشتفج تلا جخ

! ــهبا حاصیب طقف زونه ! تسین هراچیب

ــه؟! گیم وشتسار مسرپب یزیچ هی تلد -

تفگ اما دز یرورش دنخبل

مگن غورد مشاداد هب منزیم ومروز ! سرپب -

مدروآ نابز هب هدرک هدامآ ار ما هلمج ثکم اب

تردام یروآدای رطاخب تندیسرت یتفگ ! اراس رس باالی یدموا هک یبش -

ــی؟ تفگیم ونامام دوب..

درک شتحاران شا یروآدای راگنا درک یفوپ

دش اوعد لیهس رس .. لیاوا نوا هنزب فرح اباب اب دوب هدموا هک رابی هرآ، -

وراد تفر ونم هب شدرپس اباب ! مدیسرت یلیخ مدوب هچب .. تفر زاحلا

... دیسرت اباب ...زا دموا اج هک شلا ..ح مدش هدنز ومدرم دایب ات تفرگ

ال درک...صا رارف و دیشک شتسد زا مرس اراس هک بش نوا نیع ــااد! یسرت
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! هنوخ تفر داد و غیج روز هب مرخآ ... دادن شوگ فرح

هک اهراک هچ یزابجل وداب ره ساهلا نیا مامت مداد وربور هب هتفرگ وا زا هاگن

دنا هدرکن

منهذ هک ردحیلا مداد شوگ ماهرپ یاه ندرک رغرغ هب مایپ ی هناخ ات

هنوگچ و هتشاد یبقاوع هچ شراک دیمهف یم رگا هک دوب یردام ریگرد

هک ییاه فرح تسناوت یم درک یم هچ هتخیر مه ارهب رفن نیدنچ یگدنز

و دونشب ار منک شمضه ما هتسناوتن زونه زور نیدنچ تشذگ زا دعب نم

تسناد یم یسک هچ هتشادن یراک نینچ دصق مه وا ًاملسم هکنیا اب دریذپب

! تسا هناوید ردقنیا دزیم فرح روز هب هک مارآ و تکاس لیهس نآ

وتدوخ یه منک... زاب ورد تارب مشب هدایپ ارمع یشاب رتگرزب مردقچ -ره

هار! نوا هب نزن

هریگتسد هب تسد ماهرپ یگزمشوخ هب هجوت یب متفرگ میوربور زا هاگن

مدرک زاب ردار هدرب

ریخب بش -

دز میادص دنت دنت متسب ردار هدش هدایپ هک لماک

اضرریما اضرریما -
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مدرک شهاگن هشیش وزا مدش مخ

! هربیمن شباوخ نوا نودب هدب اباب هب وت ونم بش رخآ سوب -

متفگ یصرح

... مزیریم مه هب وتدمک بشما ربب... ومنودمچ ـــو... شمگ -

دیدنخ

! تسار تمس روشک نیرخآ زیمت ریز سابل -

درد... -

! تدنیبن تدلوت ودب لثم اباب ماوخ یم هدَب -

... فرشیب -

ری؟! ماـــــ یتسار -

-اه؟

متشگرب شتمس هب هرابود

محــمو! یرب اجنوا دش تور روطچ -

زا یدنلب هدنخ یادص اب تعرس هب هدز ار لفق تفر هریگتسد هب هک متسد

دش دیدپان ممشچ یولج

یمن رب نم رس زا تسد یگداس نیمه هب رشب نیا مدیشک یقیمع سفن

هک میشاب هدرک رییغت ردقنا هام دنچ هلصاف هب دش یمن مرواب ! تشاد



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

رخسمت حاالاب متشک یم ار وا دروآ یم نابز هب ینامز رگا هک ییاهفرح

تسا مهم میارب ردقچ دنادیم !هک مردارب ناونع هب مه نآ دزیرگب و دیوگب

زا رتروج و عمج و رتکچوک یمک دیاش هک ار میوربور یوالیی هناخ گنز

ود هک متخادنا تایح هب یهاگن دش زاب لا وس یب رد مدز ار دوب ردام هناخ

وات دوب هدناشوپ یبوچ تسبراد اب روگنا ناتخرد ار شا یدورو فرط

وکال جیگ ردقنآ مدمآ اجنیا هب هک لبق هعفد تشاد همادا رتولج رتم نیدنچ

نآ تسین مدای ... مشاب هدش در طایح نیا زا تسین مدای یتح هک مدوب هف

نیب گرزب زبس یاضف نآ ای ما هدید ار رگید فرط گرزب خیلا رختسا

یاه داشمش ای هدش هاتوک شیاه نمچ هزات هک ار روگنا ناتخرد و رختسا

... شفارطا

توکس #دس_

۵۷۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هکباال ار یدورو زا لبق هلپ هس متفرگ شیپ اررد نامتخاس یدورو ریسم

رد باق رد نیسای دشو زاب رد مربب هریگتسد هب تسد هکنآ زا لبق متفر
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! رهاظ

... ییاد -سالم

رد تسا لا حشوخ اعقاو تندید زا تفگ یم هک قداص داش تروص نیا ندید

در هک متسناد یم مدرک زاب ار مناتسد دوب هیده نیرتهب میارب طیارش نیا

! دوب اهر یکدوک لثم تسرد وا یمندنک

رپبباال! رسپ -سالملگ

دش لفق مرمک رود شیاهاپ هتخادنا مندرگ رود تسد

ــی؟ یاد یدوب اجک -

متسب مرس تشپ ردار

! بوخ یاج -هی

! میدش یمن رمع فصن ام دوب یبوخ یاج هگا -

متفگ شفرح باوج هب هنعط اب مدناخرچ شتمس ارهب مرس

! نوتون و رتخد اب هرذگیم شوخ ، نارماک مایپ رتکد بانج -سالم

مدید یمدمآ نییاپ اه هلپ زا هک ار اهر دهدب ار مباوج هک نآ زا لبق
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ریخب ندیسر شاداد -سالم

یشاب -سالم.سالتم

! دوبن ریخ شنتفر یتقو یریخ هچ -

مگب هدشن رود ماهرپ هکات ورب وگب مرب یاوخیم هگا ! مایپ هدن -چن...ریگ

؟ هدرگرب

داد لوه لخاد هب هتفرگ ار میوزاب

! دوبن نیا نومزور و حلا هک یدوب نم فرح مه هب ردقنا هگا وت...وت ورب -

هک یمایپ هب هجوت یب مدز هیکت رتناک هب دوب مشوغآ رد هک ینیسای اب

متفگ درکیم مهاگن هریخ هداتسیا میوربور

! نیسای اقآ لا وحا -

مدنخب هک مشاب داش تساوخیم ملد هک دوب هدش هچ مناد یمن مه مدوخ

هطبار مایپ تسادیپ رما رهاظ وزا تساجنیا اهر حاالهک متساوخ یم دیاش

داجیا شندش راد ردپ رد یا هشدخ مراتفر اب نم هدرک رارقرب ابوا یبوخ

یتعاس ار دوب هدرک دراو ناماس هک یکوش متساوخ یم مه دیاش منکن

منک شومارف

تفگ ترسح اب ردقچ دوب اراس زورما فرح رثا مه دیاش
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" شینیبب ینوتیم هک تلا حب شوخ "

دش یمن رسیم زگره و دراد ار شردپ ندید یوزرآ

ــی؟ یاد .... ییاد بوخ -

مداد شلیوحت یا هدیشک مو مههــــ نم هک تفگ هدیشک نانچ ار مود ییاد

ما؟ یپـــــ یگیم ییاباب هب ارچ -

یدایز تقو مدید شرس تشپ ار مایپ هدش زاب مه زا تروص درک مریگلفاغ

متشادن ندرک رکف یارب

گبــــم؟ یچ سپ -

؟ تسین تاباب هگم -

متفگ باوج رد دیکات اب

! تسه هک همولعم -

هتکس زرم ارات وا مدز مایپ هب هک یفرح رطاخ هب لبق هعفد هک ردحیلا

مدرب

مایپ یگیم وت یلو ! اباب تفگ دیاب اباب هب بخ -

تسا رظتنم هکنیا قایتشا دنکیم هاگن ار متروص یتذل هچ اب مایپ مدید یم
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مدید یم شتروص اررد مروخب تسکش

ــم؟ گب یچ وگب وت بخ -

یپـــما! یگیم ارچ منودیمن هک نم -

! اباب مگیمن شهب هگید منم هدرک متیذا ـن... کرکف -وت

ــــر! سای مگب شهب دیاب هنک متیذا منم یاباب هگا ینعی -

ینعی ــــر سای ... نزب فرح تسرد یچ؟ ینعی ! نامام ــن یسای -عـــه...

یچ؟

دمآ ولج یهاتوک مدق مایپ

تعضو نیا االن دوب هدرک دروخرب یروط نیمه لوا زور زا هگا مه وت ردام -

! هنزب هنعط تهب هچب هی هک دوبن

مدز نیسای هنوگ هب مکحم یاه هسوب دنخبل اب

! وناب هراسخر هشیمه لثم دش... مولعم رصقم .. خآآآ -

دز یراد ادص و دنلب دنخزوپ مایپ

! یتشگرب هک یلوا بش منوا ... اجنیا یدموا هدش یچ دش مولعم ـــر یخن -

ــی؟ شاب تردام تشپ یدموا

نتخادنا باال هناش
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! هشب بوخ حملا دیاش مرایبرد یزاب هنووید مکی ماهرپ لثم مدموا -هن.

! هماهرپ نوا هشاب نوتنیب لقاع -هی

تفگ یکاش مایپ میدیخرچ شتمس هب ود ره اهر فرح اب

در نزوس هت زا یهاگ هرپــما... شفصن هئوت شفصن ! ریگب لیوحت ـــا مرفب -

هن! هزاورد رد زا یهاگ هشیم

متفگ مدوب هدزن فرح ابوا حلا یهکاتهب هرخسم و خوش نحل و دنخبل اب

طسو نیا ردام و امش ! میماهرپ ونم یچ همه رصقم هک نوتارب مریمب -

هدش... ملظ نوتهب مه ردقچ نیدوب هراک چیه

یانعم هب تشاذگ شناهد یور تسد هداتفا هدنخ هب دنلب یادص اب اهر

یمداد ناکت رس مایپ یارب یهاوخ ترذعم

ــی! نک شفرحنم یدموا -

متفگ دنخبل اب

هناالن! یدرکیم وشفارحنا رکف نومنوخ دموا ماهرپ هک یتقو نوا دیاب -

هک مه یاه  تمسق نوا ... شاهاب هنزیمن ،وم هماهرپ ی هدرورپ تسد نیا

هک هسریم رظن هب یروطنیا هدوب یپیات هابتشا ! هنامام هنم... ینک یم رکف

ــم؟؟ شاب ییاباب ردقنا نم منم...
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زیم رانک یلدنص یور دنک لر تنک ار شدوخ تسناوت یمن رگید اهر

شتروص دیدنخیم دنلب و دوب شمکش یور شتسد تسشن سنلا یروخاهان

دشک یم نییاپ باالهب شندب دوب هدش دوبک

مارآ هک یمک درک یم شهاگن دوبن فصو لباق یداش زا هک یتروص اب مایپ

تفگ دش

هدروخ یزیچ .. تمدیدن یروطنیا مرمع ...هب اضرریما هدش.. یچ -

؟ یگیم نوی ذه.. ؟.. ترس وت

متشاذگ زیم یور ار نیسای هتفر ولج

مغاد زونه هتبلا هدش... دراو مهب کوش مگب ات ریگب لیوحت ونیا لوا -ایب

! ممه ــ فیمن

درک مکحم ار شیاپ و تسد یاج نیسای

مدیمهفن زونه .. یدادن باوج زونه ..هن.. ییاد -هن

ـید؟ یمهفن یچ -

! بخ اباب وگب مایپ یگیم ارچ -

یدنلب نیا ارهب وا ندیدنخ یادص حلا اتهب نم دیدنخ یم مه مایپ حاال
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؟ مدوب هدینش

! هسرن شا هتساوخ اتهب هنکیمن تلو -

توکس #دس_

۵۷۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

متفگ مایپ فرح باوج هب

؟ نداد تیزغم یوش و تسش ؟ ییاد تاهاب ندرک راکیچ -

تفگ عیرس هک تسناد یم ار شا  ینعم

مگیم نم اباب هگیم ماهرپ ییاد اباب هگیم منامام اباب.. نگیم همه ندادن -هن

؟ هگید وگب مه ...وت نوج اباب

متفگ دوب یناغارچ شیاه مشچ هک مایپ هب ور
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ــی؟ لا حشوخ ردقنا یتفرگ دیدج بقل سپ -

تفگ نیسای هک دوب هدادن ار مباوج

ــی؟ یاد یگیم -

زوریپ دنخبل هب مدرک یگچب مدوخ دوصقم هب ندیسر یارب هداد شلد هب لد

متفگ هتخادنا یهاگن مایپ

؟ طر ـش کی -هب

ــی؟ طرش هچ -

هتشاد مه هراسخر نامام یاوه یراد وتنوج اباب یاوه هک یروط نیمه -

لو؟ بقــ ... یشاب

! مراد تسود یلیخ ور هراسخر نامام هک نم ؟ ییاد یچ ینعی -

گنت شلد یگیمن ـی؟ باوخ یم اجنیا ابش تسا هتفه کی ارچ سپ -عـــه...

ــی؟ تسین وت هنک تلغب داوخب بش هشیم

ــــا! ضرریما -

مهاگن ینابصع مایپ اما دروآ نابز ارهب ممان نیگمغ ییادص هکاب دوب اهر

درکیم
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تفگ هدز تلا جخ ریز هب رس نیسای

! منک راکیچ نم ... میرب هدیمن هزاجا نوج اباب هگیم نامام بخ -

مدناخرچ مایپ تمس هب ور

ایهن؟ ــمی شاب درب رسود هنک لوبق ومطرش ـم؟ ینک راکیچ یگیم -

دیرغ

! یدموا ارچ همولعم متفگ -

مدیدنخ لا یخیب

هدافتسا هدش ایهم طیارش حاالهک مدید یلو دوبن مولعم ! ماهرپ نوج -هن

ـی! شکورگ تس؟ ینــ تدای منامتراپآ وت یداد دای مهب تدوخ ! منک

تشاذگ نییاپ هدیشک نوریب مشوغآ ارزا نیسای

هنودیم هنرگو همهفیمن هغاد ! تسا هکوش تفگ یدینشن نوجاباب نییاپ -ایب

! منک یمن لوبق یروطنیا ارمع

مهم ما یبلق تیاضر شیارب مه تسینابصع ردام زا یلیخ مه ینعی شفرح

ار شمان رگید هک دنک لوبق طورش و طرش اب دشن رضاح یتح هک تسا
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منزن ادص

متسناد یم متفر باال یاه هلپ تمس هب ماهرپ قاتا هب نتفر دصق هب هتسخ

تسیضار شا هناخ رد ما یتحار زا

هب یاوخیم دعب یتسین یضار متدوخ یصوصخ سیردت نم!زا ردپ یدید -

ــم؟ شاب وت فرح

تفگیم اهر هب هک مدینش مدش یم هک قاتا دراو

فرــت! رد شنتفگ ریز زا مرخآ ... هدرک مریپ -

مهب نهذ اما مباوخب ات مدرک ار تالمش متسب ردار هدش دراو هجوت یب

یریوصت ره هک هدش رپ بیجع یاهقافتا زا ردقنآ دادیمن هزاجا ما هتخیر

.. دشیم نیزگیاج تعرس هب یرگید ریوصت تفریم رانک

اراس همه رتزا مهم ..و شرسمه .. شردام .. امیس .. لیهس .. ردام .. مایپ اهر..

دش یم زاب هک یسک اهنت راگنا دوب هدرک مریگرد نامنایاپ هب ور تیمرحم و

دوب ماهرپ دشاب تحار شتباب زا ملا یخ

ــهر! ضاح ماش ؟ یرادیب ؟! شاداد -

شزوس و هنیس درد و درد رس متفرن هک باوخ متسشن تخت یور یتخس هب
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دش هفاضا ما وکالهف جیگ تیعضو هب مه ارچ منادیمن هک ولگ

یم هزات دوب ماش ندروخ مدرک یمن رکف هک یزیچ اهنت هب رضاح ردحلا

! دوب هچ باوخ نتشاد تیولوا زا اراس روظنم زور نآ ممهف

و ردپ زا رتشیب و درک یمن هلیپ هک اهر ربخالف امتح متفر یمن نوریب اما

تشادیمن رب تسد مایپ مدیمهف یم مردام

قاتا ارهب ماش موریمن رگا هک درک لا وس اهر هرابود هدروخ رد هب یا هبرض

شزیت هاگن اما مدش رضاح زیم رس هتساوخرب مایپ مارتحا هب دروایب

شا هناخ رد ما ییاذغ ی هدعو زاب هک مرادن یشوخ حلا هدیمهف هک تفگیم

! هدنام هدروخن تسد

؟ یراد یلکشم -

مداد باوج مخا اب

! ههار یگتسخ رطاخب ، هنکیم درد مرس طقف -هن

؟ یراد !تــب تسا هتفرگ رگ راگنا تتروص -

ـــه... ممرگ مکی -هن!

یم هک ردحیلا مدش اهر اب تنطیش ناماد هب تسد شتسد زا رارف یارب

لا حنیا اب دوب عوقو ردحلا اراس ینارگن اال متحا دیوگ یم هچ متسناد
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! هتفرگ رگ راد بت یاهبل نآ اهزا هسوب نآ دیبسچ بجع

هچ شرازآ یارب میهد ناشن وا اتهب میدرک یروآ دای ار یتارطاخ اهر اب

اب رتدوز هدرک ما کالهف شهاگن ترسح اما مینکب میناوت یمن هک ییاهراک

متشگرب ماهرپ قاتا هب ریخب بش کی

*********

سیخ و هتفرگرگ منت مامت مهدب شناکت متسناوت یمن هدش نیگنس مرس

مداتفا یم هفرس هب ندیشک سفن یارب هدش رتدب میولگ مرو دوب قرع

هبل یا هیاس هک مروخب یلسع یور ناویل زا بآ رگید یا هعرج ات مدیخرچ

مدنک اج زا دنلب یداد اب تخت ی

! متسشن تعرس هب

دز رشت هتساوخرب برض هب

؟ یبش فصن هتچ -

تفگ هتخادنا نوریب هب یهاگن درک زاب ار قاتا رد هدرک درگ بقع

ـن؟ شیم رادیب نسرتیم یگیمن -

جیگ مدیشوپ یم ار مترشیت هک ردحیلا مدیشک متروص یور یتسد کالهف

مدز رغ
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ــی؟ نم باالرس یکیرات وت یبش فصن هک دیشخبب -

دیسرپ مداتسیا دش مامت هک مراک درکیم مهاگن مخا رپ

؟ یریم اجک ـی! شوپیم سابل ارچ -

تخت هبل اجنیا بش فصن مناد یمن هک مدیشوپ وا روضح رطاخب ار سابل

زا هک ینتشاد تقو و ندش رود یارب هتشادرب ار ناویل اما درک یم هچ

متفر رد تمس هب دروایب مرد یجیگ

! مروخب بآ مریم -

دوب راجفنا هب ور مرس مدش هناخزپشآ دراو هدش جراخ قاتا زا تعرس هب

دیشک یم ریت میاه هقیقش مدرشف کلپ هدش تشم کنیس فرط ود میاهتسد

توکس #دس_

۵۷۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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هن!؟ یاوخ یمن بآ طقف -

دوب هداتفا زگ زگ هب میاهناوختسا ، مدوب جیگ شمنیبب ات مدز کلپ یراب دنچ

وا زا کالهف مهاوخ یم هچ متسناد یمن مدیخرچ یم مدوخ رود دولآ باوخ

مدیسرپ

ـما؟ یپ یاوخ یم یچ -

!.. یچیه نم -

تشاذگ ما یناشیپ یور تسد هدمآ ولج

! یراد بت هک یاوخ یم وراد -وت

متفگ هدز رانک ار شتسد زابجل

! هدب نکسم مهب هکرتیم هراد مرس ماوخیم وراد یلو ...! مرادن -

دز دنخزوپ

دوب مولعم ماش لبق !زا مدیم تهب مدوخ دوب المز یچ ره مایم ورب ! یراد -
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تسین بوخ حتلا

ـ... مرس طقف ... تسه -

داد مله نوریب هب

یبش فصن تاه هفرس و تا هنیس سخ سخ یادص طقف ! تس هـــ هشاب -

ـد! نوشک قاتا ات ونم

متفگ هرابود متفرن بقع

! هشکیم ریت هراد مرس ! هدب نکسم مهب -

درک مخا

یبـــما! ات ورب متفگ ـا! مشچ مگب یگب یچ ره متسین ماهرپ نم -

مدز دنخزوپ نم حاال

؟ مشچ هگیم مگیم نم یچ ره نوا هتفگ یک ! یریگیم شلیوحت مردقچ -

یمـــدا؟ رد شنهد زا یکچیه هساو مشچ ال صا

تفگ راکشآ یصرح اب یبصع

تفگ یمن ؟ مدر کــ یمن ادیپ نوا قاتا وت ومکرادم تنتفر دعب هک تفگیمن -

یم هک تفگ یمن ؟ یدموا یتفر هدوب ربخ هچ متسنود یم دیاب هکاالن

ییاهنت ی هنوهب هب درک یمن رارف هک تفگ یمن ؟ دوب یچ همان نوا وت متسنود

! هسرن شهب متسد ات تردام شیپ هرب
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مدرک زیر مشچ

ــه؟ شاب اهنت نامام یلو ـم شچ هگب وت هب ماهرپ هنکیم لوبق تتریغ -

داد مله هرابود

! مدب تتسد یراک هی مدزن ات ورب ـی؟ گیم یچ وت مگیم یچ نم هچب ورب -

اب مدش قفوم اما مداتسیا روز هب هک مدب حلا نیا اب متشاذگ بقع یمدق

و یزیت همه نآ اب نتفر لبق دورب شدای ات شمناچیپب شتریغ زا فرح

نوچ یب ماهرپ تدم مامت و میدروآ شرس هب هچبالیی ماهرپ اب شا یگنرز

تسرد متسناوت یمن حملا نیا اب دنامیم شدای رگا هک هدوب نم فرط ارچ و

مهدب ار شباوج یباسح

اب هداتسیا ! یقاب دوخ یاج رد مترارش اما دوب دب حملا میوگن متسناوتن اما

مدرک همزمز دیدرت

؟ هبوخ نم اب شا هطبار ماهرپ یتحاران .. مگیم -

تفگ یتقو دیرابیم نوخ شیاهمشچ زا

یتقو هاتوک هراچ زا تتسد و یدوب تخت ور هک ییازور نوا دوب شقح -

یمن ماج چیه هب شرورغ هب ندرک رکف یاجب تندید ماین درکیم مسامتلا
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! شتسد دایب یشوگ نوا مه تاج رس منوشنب وروت مه ات مدمویم و متفرگ

ــن! یدوب هدش مدآ نوتتفج اتاالمن

رد دنوش یضار ردام اتواو هدرک یش هچتال هک دوب هتفگ مه ماهرپ ار نیا

! دنشاب هتشادن مراک هب یراک حلا نآ

متفگ شیاهمشچ هب هریخ متشاذگ ولج یمدق هدش یدج

! مدزیم وماهرپ دیق دبا یارب نوچ مدشیم تحار منم یدمویم هگا هرآ، -

! تفگیم نامام هگا یتح ! دوب اهر هگا یتح ! مدوبن اجنیا دصاالمن رد دص

! یدو بــ یکاخ ی هرک نیا کشزپ اهنت وت هگا یتح

تفگ هک درکیم مهاگن ظیلغ یمخا اب

راگنا متنوبز هنک، تشوهیب حبص هکات یزیچ هی مراد منک رکف ، مایب ات ورب -

! هدش ینوفع

متفگ هنعط اب هتفر قاتا تمس هب

؟ یتفرگن تاج چیه هب هک رکش ور ادخ یلو -

تفگ یبصع رابنیا

ــم؟ تفرگن -

!مد هدب حملا نیمهفب اتود امش ات هنک سامتلا هدش روبجم یتقو یتفرگن -

ـگمر.. شتفرعم
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مه مدوخ مداتفا ماهرپ تخت یور درد واب وحلا سح یب هدش قاتا دراو

دوب! مرس ربخباالی یب نوچ طقف مدش ینابصع شتسد زا ارچ مدیمهفن

هچ نم زا راگنا هن راگنا متسشن یتخس هب هک دش قاتا دراو توکس رد

دیسرپ دنخبل اب دوب هدینش

نــه؟ هدروخامرس مه اراس -

مفرح رت تحار ات مدز هیکت تخت رانک راوید هب مدیشک بقع نت هتسب مشچ

مدرک همزمز اما مکحم درادرب تسد ات منزب هشیمه یارب رابکی ار

منوا هشب زاب منوبز هگا نم ـما! یپ رادرب منز و نم ی هطبار رس زا تسد -

زا ینوتن مروخ یم مسق ! مرتدب ماهرپ یاتدص زا مراد هکاالن حیلا وت

! ینک هاگن ماهمشچ وت مرش

درکیم سمل دوب تکرح رد شیاهتسد مدرکن زاب مشچ مه نم دادن یباوج

دادیم روتسد درکیم هنیاعم

" نیشب نک"" ""زاب باوخب "" شکب قیمع سفن ولج"" "ایب

شراک مه زاب ینعی دادن هک یباوج و توکس اما مدش یمن یبصع لبق لثم
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درکیم ما یبصع نیا و دنکیم رارکت ار

-خبــرو؟

مدرک شهاگن طقف اما متفرگ ار لوسپک و ناویل هدرک زاب مشچ

! دوب رادیب اهر شاک ! هراد رثا رتشیب نم ور یهایگ -

تفگ هدیدنخ قیرزت یارب یگنرس ندرک هدامآ ردحلا

! یسرت یم لوپمآ -چــار؟زا

متفگ هدیدنخ رایتخا یب

تداع دادیم یگدروخامرس هدنشوج مهب نوا هشیمه یزــدا... یخـیل -

ـم! گب اهر هب مدرک

! هشب رادیب هک حبص ات زاسب انیا -عفالاب

نـه! تساجنیا هبوخ -

مداد همادا دنخبل اب درک مهاگن ملا وس زا بجعتم

هدموا ینوهنپ مردقچ ره ارمع هک نامام ! یروخیم یگنوخ اذغ یراد -زاب

! هشاب هداد اذغ تهب هشاب

۵۷۳_ تراپ _ همادا #
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دیمهف ار دوب شدوخ تنطیش باوجرد هک متنطیش

؟ هداد یگنشگ تهب دایز راگنا -

! هدنوم کاله یب نوترس ماهرپ وتو راگنا یلو متشاد وراهر نم -هن.

-چبــخر!

-المزـه؟

دیدنخ هدیرپ باال شیاهوربا

؟ یسرت یمن هک اعقاو -

ــی! نک مشوهیب حبص ات یاوخ یم یتفگ یتقو مسرتن ارچ -

!بال هداتفا شیارب هک یقافتا دنکیم یروآدای ار یزیچ هچ مفرح متسنادیم

ات تساهلا س ارچ دیمهف یم مه دیاش ! هدروآ شرس هب ماهرپ ردام هک یی

.... مروخ یمن وراد مناوت یم

توکس #دس_

۵۷۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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دش درس و هتفرگ شهاگن

رودارود هشیمه یلو مدوبن تکشزپ ! یشیمن شوهیب ... هکیتویب یتنآ -

تشادن هزاجا داد یمن سپ باوج نم هب بش ره ماهرپ دوب... مساوح

! تر باالســ شمدروآ و مداد شهب ور هثداح نوا ربخ مدوخ یتقو هباوخب

متساوخ یمن دیشک ریت ما یناشیپ دیرپ باال میاهوربا هدش درگ هک میاهمشچ

تفگ هک مدرک شهاگن طقف یدیمهف اجک زا وت مسرپب

! مدیمهف اجک زا یسرپ یمن -

ــم! سدح اهنت متفگ هملک کی

ــی... فیرش -

یچ همهفب و نییاپ دایب تساوخیم نوا ات مدوبن .هگا متفگ نم منوا -هن.هب

! ندروایم ترس هیبالیی امتح ندرک کمک یخلا هب اهرگراک نوا هدش

داد باوج هدیسرپن ؟ دوب اجنآ وا زور نآ مدرکیم شهاگن جیگ

نوماوعد منزب فرح تردام اب متفر ! تاندرک رارف نوا دوب هدرک ما -کالهف

تسد ریز نم هچب دیاب ارچ متفگ ! تدوخ غارس هنوخراک مایم متفگ دش

هطوحم ــه!وت نیبب ونم هشابن رضاح یلو هنک راک وت تیاضر یارب تاباب
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تساجنومه مه یفیرش مدرک رکف اجنوا مدموا اهادص رسو زا هنوخراک

...وت زونه تادص .... داتفا قافتا هظحل نومه ... اقیقد .... مدیسر یتقو یلو

ندروایم ترس هب یچ هنودیم ادخ ... مدمویمن هگا ... مدوبن هگا ـــه! مشوگ

! نور یبـ تنشکب ات

شیاهمشچ رد یگنرمک سرت دزیم سفن سفن مدرک شهاگن طقف توکس رد

رطاخب دوب نکمم دوبن وا رگا ینعی ؟ دوب هچ زابال شروظنم ! دوب هتسشن

هار مدوخ یاهاپ یور مناوتن اهدعب ناشیع طاال ویب اهرگراک یطایتحا یب

ـــم! نیشنب یتح ای مورب

تسکش اروا توکس

! یسرت یمن هگید هگا خرچب -

مرازیب وراد اب ندش لا حیب زا هکنیا یروآدای یارب هک یخوش مدرک یمن رکف

... درازایب روطنیا ار وا ما هدرک هدافتسا

***********

؟ هیچ تا همانرب -
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هزجعم راگنا شا هعرج وره مدوب شندروخ ردحلا هک یشونمد ناویل

هک شیپ ی هقیقد هد زا هک مدش هریخ یمایپ هب هتشاذگ زیم یور درکیم

درک یم مهاگن طقف دوب هتسشن زیم تشپ و هدش رادیب

ــه؟ مانرب -

ـه؟ یچ ـت مانرب االن دوب نم ندنوزوس تدصق هک بشید هرآ، -

یب راب نیلوا یارب مدرک رکف مدرک مرس هاگ هیکت میاه مشچ یور ار متسد

مهد حیضوت هیانک و هنعط

! یدر کــ تشادرب هابتشا ـت منوزوسب متساوخ یمن -

وتردام ندید یریمن ترفاسم هی زا دعب ارچ وگب سپ ؟ هبوخ ــها! بتشا -

زا ترهاوخ اب ینیشیم نم مشچ یولج ارچ وگب ! اجنیا یایم میقتسم

! فو نم...هـــــ هک یگیم یکدوک تارطاخ

مه بشید میدز اهر وااب روضح رد بشید هک دوب ییاه فرح هب شا هراشا

وا هکنیا زا دش نیگمغ میدروآ نابز هب هک یتارطاخ ندینش زا مدرک سح

ندید زا هکنیا هب دسرب هچ دراد یرتخد هک هتسناد یمن نامز نآ رد یتح

ببــدر تذل شردارب رانک شا یکدوک

رگید و مدیمهف مدوب هدروآ نابز هب منک شتیذا هکنیا یارب ار ما هلمج یتقو

میدوب هدروآ ردام رس هب هک ییاه زابال یلیخ زا اهر اب هارمه و دوب هدش رید

دوب هدینش نوا و میدوب هدز فرح
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؟ میرایب شرس ور بالاه نومه هراد وشبنج االن ینک یم رکف 《-هرـــاا...

تفگ اهر یاجب ینیگمغ دنخبل اب

منس بسانم یاه زابال مراد وشترسح یلو... هتشذگ نم زا وسیلا نس -هن

《 منکیم لا بقتسا

رد هک اهنآ طقف هک رکش ور ادخ مدش هریخ شتروص هب یا هدنمرش هاگن اب

دشویب زبس مرس هکباالی یبش همین هن درک یروآ دای ار دوب اهر اب هطبار

مدصق داتفا راک هب هنعط اب منابز شا ینارگن و تبقارم زا کالهف رایتخا

! دیابن هک دیسر ییاجب راک زاب اما هناثیبخ تنطیش یمک دیاش دوبن شرازآ

منک.. ترپ یعوضوم هی زا ومساوح متساوخیم ! یدرک هابتشا مگیم مزاب -

ندید .. هشب بوخ حملا دیاش مشاب ماهرپ لثم ماوخ یم متفگ مه شلبق

ندید مآ یم مداد ربخ شهب ینفلت یلو .. متسنوت یمن نوچ متفرن مردام

؟ یتسب ور وریشمش میدید هک بشید زا ارچ وگب اهر..حاالوت

دیپوت

! ریشمش یگیم تسین منزوس وت راتفر هب تبسن نم راتفر ؟ ریشمش -

هک مدوب هکوش تیمرحم تلهم ربخ زا ًاعقاو دوب هدمآ مرس هب هچ منادیمن

متفگ دنخبل اب مدیمهف یمن ار حملا
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؟ تسه هگید هک یحارج وقاچ هن ریشمش -حاال

یتشگرب یتفر اجک ؟ یتفرگ ینومل ال ارچ ــه؟ تگرم هچ .. اضرریما نک سب -

! یدرک یطاق هک

داد ! ینز یم فرح شاجب وت شدوخ وت هزیریم ماهرپ هگا دوب شوخ ملد

هتفه ود نوتتفج هک هدشیچ ! یمهفیم وشنوبز وت !هک ینک یم دادیب و

یتفگ طقف یتفر ! هدشیچ یگب یدرگرب هک یتفر ! نیتفرگ نوخ هفخ تسا

ــی...ال فیرش نوا هک دوب یتفوک ی همان نوا وت یچ یتفگن یتفر ! امیس

تسد داد یچ هساو ینیبب ور همان تساوخ یمن یتقو مدنوم هللا... هلااال

ــهد! نوزوسن ارچ ! هدرکن هراپش ارچ شیشنم

درب ارباال شیادص ناهگان

ــه! گید نزب فرح -د

توکس #دس_

۵۷۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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و توکس نیا نتسکش هب ندیسر یارب دنزیم یرد ره هب هک زورید زا سپ

؟ دوب شا ینارگن عفر یارب عوضوم نتسناد

متفرگ یمن دراگ شا یبناجب قح و تلا خد نیا زا مترفاسم زا لبق لثم ارچ

رازآ نم و تسا دحکالهف زا شیب !وا دوبن اراس ای اهر رطاخب طقف ؟

ــم! هاوخ یمن ار شنداد

ردحلا مه وا هک مدوب راودیما و دشابن مهاگن رد یسح چیه مدرک یعس

زا یلیخ هچ رگا دشاب هدادن ارول یزیچ ماهرپ و دشابن ندرک یزاب ملیف

زا طقف و متفرگ روتکاف ار لیهس متفگن مه ماهرپ ارهب مدینش هک ییافرح

هک متفگ یتیل درک،زاحال توف شردام و دندوب رامیب هک متفگ یردام و امیس

ناهنپ ار یزیچ دش هجوتم ماهرپ هکنیا واب دندناشک اجنآ هب ارم شرطاخب

دیسرپن یزیچ اما منکیم

... مگب تسین رارق سپ مدوخ زج تسین طوبرم سکچیه هب شییازیچ -هی

یمن هک تسین بوخ مسح ایهن تسه طوبرم منود یمن هک شییازیچ هی

!... نکن رکف شهب یلیخ لک ...رد هرادن نتفگ شزرا هک مه ییازیچ مگ...هی

ال ماک هدش.. مومت مارب حاال یلو ... داتفا شیپ سلا تشه تفه قافتا هی

! منک رکف شهب ماوخ یمن یتح هگید ...ً

ـ تسرامیب یرب دیاب ًامتح تفگ منزب فرح تاهاب دیاب تفگ ماهرپ ارچ سپ -

نا؟
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ما یناشیپ هب تسد دوب ماهرپ یقل نهد رطاخ هب زاب هک شا  ینارگن زا

مدیشک

... ماهرپ ... ماهرپ -خآ...

مدش شا هریخ یدج یا هظحل

شنهد وت دوخن نم هرابرد طقف هک یدرک تیبرت روطچ ونیا شییادخ -

یروج هی هنز یمن مفرح نم اب ماک المات هیقب هرابرد یلو هروخیمن سیخ

ــم! شکب فرح شزا شاقنم اب دیاب

تفگ شذفان و زیت هاگن نامه اب میاهمشچ رد هریخ هدش مخ متمس هب یمک

؟ ناتسرامیب یرب دیاب ارچ نکن ضوع وفرح -

هاگن متساوخ یم تفگ نم هب امیس هک روط نامه متفگ حیرص و همدقم یب

یبوخ شور اعقاو دشیم قفوم رگا لیهس منادب متساوخ یم منیبب ار مایپ

ما هکوش شندینش طقف هک یشور ؟ دوب هدرک باختنا مایپ زا ماقتنا یارب ار

رطاخب طقف !ای هدوب نئمطم نم هب تبسن مایپ ساسحا زا ردقنآ ینعی درک

... ردام فرح

! تشاد زدیا امیس نوچ -
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دز شکشخ

؟ ینک یم یخو شــ... -

دوبن بوخ مشلا ...ح هدیمهف -هن...۷و۸سهلا

ــش! ندید یتفر یدش اپ وت دعب -

داتسیا کالهف

! شیلا یخ یب نیا اب مشک یم وماهرپ نیا نم -

درک مهاگن بجعتم مدناشن هتفرگ ار شتسد مداتسیا

! هراد ماهرپ هب یطبر هچ -

مدوب هتشاذگ شدعاس یور هک دوب متسد هب شهاگن زونه

ــه! تفگن نم هب هدرک طلغ .. یرب وت هتشاذگ هدرک طلغ هنووید هرسپ -

رطاخب ــم؟ نک شمارآ متساوخ یم ارچ مدز شتسد یور مارآ یتسد

؟! شدو خـــ یگف ایکال دزود یم مشچ وا هب تخس زونه هک یماهرپ

متفرن ات ممدوخ متفگ شهب زورید هزات ... تسنود یمن منوا هدب.. شوگ -

! متسنود یمن اجنوا

هدرک شا نمکالهف شمارآ هک تفگ یم شراتفر دوب یبصع



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

!ا اجنوا یتفر یدشاپ یباسح هچ ور هربخ هچ یتسنودیمن یتقو هنووید -

هک... یشاب هتفرگ هگا الن

مدیرپ شفرح نایم

دش یمن مرتم کی زا رتکیدزن نم هب اونیب نوا ! منئمطم متفرگن ... مووورآ -

مریم نوتفرح هب هگا مزورما ! هنک تبمال ونم داوخب هسرب هچ هگید

هگا منوا هک هشب تحار ششیپ سلا دنچ زا امش یخلا ماوخ یم ناتسرامیب

ود زا رتدوز مشاب هتفرگ االمن هگا ! مدوخ مدوب هدیمهف اتحاال مدوب هتفرگ

! هدوخیب منتفر و دیمهف هشیمن هگید هتفه

تفرگ ار میوزاب

تتشاب هدنوشکن نیمه یارب ال صا مولعم اجک ــی!زا نئمطم هک یدرک طلغ -

؟ اجنوا

مداد رس یراو ونهلا دنلب هآ هتفرگ فقس تمس ارهب مرس

شرهوش اج همه اباب دش یمن کیدزن مهب یتح مگیم ! رادر بــــ تسد -

منزب فرح تاهاب مدموا شاب ونم ! طقف تساوخیم تیل حال دوب شارمه

مدب ربخ هی تهب مدموا

دیسرپ عیرس

یر؟ بخـــ هچ -
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هرابرد نم زا هک یرت قیقد وطاالع ناشندوب کشزپ دوجو اب هکنیا زا کالهف

مدرک ثکم یمک دنهد یم جرخ هب تیساسح تهج یب زاب دنراد یرامیب نیا

منکن شکوکشم ات مروایب نابز هب یتسرد هلمج ات

ام هک یمدز فرح رفن هی زا هک یکی ... مدید انشآ هی اجنوا -

! شمیسانش یم

مدروآ نابز ارهب شمان دیدرت اب درک یم مهاگن رظتنم و هریخ روطنامه

لی.... هســـ -

هدیبوک زیم یور تسد ود فک اب مکحم درک ناروف ناشفشتآ هوک کی دننام

دز داد

یمبــیر؟ تذل مرازآ زا ردقنا ارچ ــی؟ نم هچب ــــاا...وت ضرریما ـــه سب -

اب راگنا هک سنلا هب نیسای و اهر دورو منک زاب ناهد مدمآ ات دوب هدز مکشخ

درک متکاس دندوب هدنک ناشیرسپ ردام ییاهنت زا لد وا دایرف

هد؟ شــــ یچ -

دز داد هرابود

! سر پبــ تشاداد نیا -زا

ـــا؟ ضرریما هدش یچ -
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متفگ درسنوخ متفر ماهرپ قاتا تمس هب هتشاذگ زیم یور ار ما خیلا ناویل

طوبرم اهر هب نوچ ــا! یب ینودب یتساوخ منزب هگید ترچ هی مریم -

تسین

مدق دنچ دش لخاد ینابصع مایپ هک مدوب هتسبن مرس تشپ ار قاتا رد زونه

متفر بقع

رکف ... ینوزوسب ونم شاهاب یاوخ یم هک یدینش یضوع نوا هرابرد یچ -

ـــه؟ سب مارب هنوا هچب مرتخد مدرک یخلا رمع هی هکنیا ینک یمن

توکس #دس_

۵۷۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هدیبسچ ماک هب منابز دش اجباج شا هتسشن نوخ هب یامشچ نیب مهاگن
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زا تسا لا سود هدشیا؟ تحار شتسد زا میوگب متسناوت یمن ارچ دوب

تحار یتخیر مه ارهب یگدنز نیا شسکع کی رطاخ هب هک یسک تسد

یم نابز هب دسر یم تناهذ هب هچره شمان ندینش اب زونه هدشیا!اما

! یروآ

هدر؟ کـــ یطلغ هچ هگید نزب فرح -

متفگ یتخس هب هداد تروق ار مقازب

هدر... !مــ مینک یم همه زور هی هک یراک -

مداد همادا ... دنام تباث هدروخ ناکت نآ کی

مزونه دایم شمسا هکات یسک ... هدرک هتکس باوخ ...وت شیپ سلا -ود

زونه ام یلو ... هدرم یگیم دایم تنوبز هب یچره شیپ سلا تشه ۲۷ لثم

هک ییاهزیچ میراد هضرع ترظن ــم...هب یراد تصرف زونه ــم... یا هدنز

نشاب هچ نا هنوهب الت کشم و بیقر ای میراد هگن و تسام ملا مینز یم راج

ملد هک مدینش شا هرابرد اهزیچ یلیخ ــــم؟! یدیم نوشتسد زا نشابن هچ

ــم! نوتیمن االن یلو مگب تهب داوخیم

هک ییاه  فرح مدش در دنامهما جاو و جاه ردپ رانک زا هتفر رد تمس هب

نم دزیم رگنلت نم هب دیاب یسک هچ درک رایشوه مه ار مدوخ وا زج هب مدز

مراد ار شرازآ دصق دنکیم رکف راب ره هک یسح نیا ات مدز یم فرح دیابن
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دورب نیب زا دهد یمن قح نم هب یا هرذ و

متفگ یتقو دوب نم هب شتشپ

منک یم یعس مراد یتقو ـت؟ منوزوسب ماوخ یم طقف ینک یم رکف ارچ -

سهلا یس هب کیدزن هک یا هملک منوا ــم گیمن هک مگیمن اباب تهب منک! تکمک

اهنت، دیاش .. مرفنتم ای دایم مدب تزا ینک رکف هک هشیمن لیلد .. متفگن

.هک مدنومن هک متشاد حیلا هی نامز ،ره نوریح ،کالهف، ینابصع خلدــرو،

یمن یتقو یتح هدو! بنــ تقوچیه هئوت رس وت هک یزیچ نوا یلو .. متفر

دیاب ـم، تسه مزونه ، مدوب ــت!رپ منیبب متساوخ یمن طقف تمنیبب متساوخ

متشاد وتمارتحا یتقو یدوب مردپ ملد هت مه ازور نوا یتح یشاب هدیمهف

نم یگدنز وت تقو چیه مدن هزاجا مدرک رکف هک ینامز یتح .. متفر یم هک

مرُپ مدو... ابـخ مریگرد ایهن..! منوتیم مدوبن نئمطم .. یشاب هتشاد ییاج

ـی؟ مهف یم نم...رپ... ردپ

مدرک زاب ردار عیرس دیخرچ هک متمس هب

ـن! شن نارگن نیا زا رتشیب اهر و نیسای مریم -

مدرک هاگن شرکف رد قرغ و هدنامرد تروص هب مدیخرچ یا هظحل

مدوخ وهب ماوخب یزیچ دیابن راگنا هک ینم ... هشابن تتروص نیا یدموا -

! نوشیاوخ یم وت هک ییاهر و نیسای هب هسرب هچ مدیسرت مدب قح
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یمن لیهس گرم ربخ ای دوب نم یاه  فرح کوش رد تشادن دنخبل نم لثم

شراکفا اب تحار ات متفر نیسای و اهر غارس هب هتشاذگ شیاهنت طقف مناد

دتفیب رد

***********

... شاااداد -

! اهر شابدوز -

نک؟ ملو ـــه... شیمن -

! وگب منک یمن لو هک ینودیم -

اما دشکب نوریب دوب متسد رد زیم یور هک ار شیاهتسد درک یم یعس

دشن قفوم

ـــا! ضرر ـــ یما -هع...

درکیم سامتلا اهر و دیدنخ یم شردام یگدنامرد هب مرانک نیسای

! مگب منوتیمن نم زیزع شهب مداد لوق -

وگب... هیقبشـــومه سپ یتفگ وشاجنیا -ات
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ــــم؟ تفگ هلمج هی طقف نم نکن تیذا -

ن نم و داوخ یم ویکی ماهرپ یچ ینعی تشاد فرح یلک هلمج هی نیمه -

گبـــو؟ ! منود ـــ

دناوت یمن تسناد یم حاال هدمآ نوریب شناهد زا هلمج کی دوب هدش کالهف

دورب رد متسد زا

ــه! شیم تحاران متفگ همهفب نکن عیاض ماهرپ یولج ونم ــا... ضرریما -

! مششاداد نم ـــه شیمن -

ــه! مه هب هگیم شدوخ ینک جاودزا اتوت تفگ نوجاباب -

نم زا طقف دوب... هتفگ اتحاال هگب تساوخیم هگا ! شمسانش یم هگ یمن -

نوا هب ونم مسریم مه وت باسح مر! ـــ یگب شزا حیلا کی هنکیم نونهپ

ـــت! فرعم یب یشورفیم

دزیم میوزاب هب مکحم هدیشک نوریب ار شتسد کی

... ینکیم شتیذا ... هراد هانگ ــم... گیمن ـــو... گروز کــن... لو -

! یراد نزب تسد همهفب رازن هچبتا ولج هتشز -هع...هع...

شتروص دمآ نوریب قاتا زا وا هک دوب هدرک اررپ سنلا نیسای ههقهق یادص

تفگ هتفرگ یتلا ابح هدماین اج زونه شلا ح تفگ یم
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! هتشادرب ور هنوخ نوتادص ...؟! هربخ هچ -

تفگ دیدنخ یم شغ شغ هناکدوک هک ردحیلا نیسای

ــه! نزیم ـــو... ییاد نا مامـــ -

تفگ نیسای هب دنخزوپ اب

؟ منزب منم یراد تسود ردقنا هگا -

مارآ یارب دش رتدنلب شندیدنخ یادص و نهپ زیم یور نیسای یاهتسد رسو

متفگ تخادنا یم کتفج هک ییاهر ندرک

؟ داوخیم ویکی ماهرپ یتسنود یم -وت

دز دایرف سمتلم اهر

ــم... هب هدرک دامتعا ! شکب تلا جخ ااد... ــــ خوروت ـــا... ضرریما -

متفگ ثیبخ هتفرگ ار شیاه تسد هرابود مدیخرچ اهر تمس هب

! منز نـــ راج یاوخیم هگا وگب -
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تفگ یدج تسشن میوربور هدمآ ولج مایپ

ـم! گیم تهب نم ... شیتسکش ! ومرتخد تسد نک لو -

ـــه؟ یک ینودیم -

-هن..

؟ ینک یم هرخسم ونم -عــه...

-هن..

چــی؟ سپ -

توکس #دس_

۵۷۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مدرک یفرعم شهب ناتسرامیب وت ویک هی هیتدم !هی شهب مدوب هدرک کش -

مدرک رکف درک... ادرف زورما دروآ رد یزاب یه وشانشآ ـم یسن اب ایب متفگ

هدش... اوه هب رس یلیخ هگید ازور نیا یلو ! مدرک شلو هدموین ششوخ

یراب دنچ منک... جاودزا ماوخیمن ال صا هگیم هن! هگیم هداسیاو اپ هگنل هی
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وشلد دب تسه یک !ره هریم اجک مدیمهفن هک هدش بیغ زور فصن هی مه

منک جاودزا ماوخیمن هگیم منک هلیپ شهب  میسن رطاخ هب هسرت یم هک هدرب

رکف ممهفن ی هرسپ ... همرگ هگید یاج هی شرس ممهفن و مشب لا یخیب هک

! شمسانش یمن هدرک

زا ومه بجعت زا مه یمدش زاب مه زا رتشیب میاهبل تفگ یم هک یا هلمج ره

! یلا حشوخ

متشگرب اهر تمس هب

! هیک وگب حاال وت هن هتفگ مایپ میگیم ید! ینشـــ -

رد شیاه تسد زونه دوب شخب تذل میارب رابنیا مایپ هدنخ کت یادص

دوب متسد

هک! هیک هتفگن هدز فرح شرابرد طقف منودیمن منم -

متسد ارزا اهر ی هدش خرس یاهتسد هدز متسد یور مکحم لفاغان مایپ

دیشک نوریب

؟ یدر کــ راکیچ نیبب نک شلو متفگن -

متفگ اهر هب شفرح هب هجوت یب

ایهن! شمسانشیم نم منیبب وگب بخ... هتفگ یچ -
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ماهرپ حلا هب یاو مشاب هدیمهف تسرد رگا دش یم نییاپ باال مرس رد یرکف

ملد ردقچ هک ...!خآ مدرک یم شا هراچیب دوب...! هتفگن نم هب شدوخ هک

! موش نئمطم طقف تساوخ یم

یندب تیبرت هاگشناد ... هشلا ۲۰ای۲۱س هیبوخ رتخد هگیم ... یچیه -

هتفر یرابدنچ ماهرپ طقف ... راگنا هنودیمن مشدوخ ... هگید انیمه ... هنوخیم

یلیخ هگیم تسار اباب ... شتدید هشیم یهام هس ود ...هی شندید

هدن... خیمــ رکف وت هریم وهی هنزیم فرح شزا شداوخیم

شا هلمج ره اما یمداد شوگ هدرک هاگن اهر هب واکجنک و تقد اب مایپ

! دشاب هدرک یفخم نم زا ماهرپ دشیمن مرواب درکیم مرت بجعتم

مدوجو رد متسناوت یمن و مدوب لا حشوخ ماهرپ یارب مدیدنخ دنلب یادص اب

تسود ار اراس دیمهف یتقو هک دوب یبوخ سح نامه نیا سپ مراد شهگن

تشاد مراد

هب ناماس دنت راتفر زا شزورید ینارگن سپ مدز مرمک هب یتسد هداتسیا

! اراس هن دوب رحس رطاخ

هب زیچ منوا هدرک میاق مزا مزاب در یمانـــ هرسپ ... هشیمن مرواب ادخ... یاو -

!... یمهم نیا
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ــه؟ یک ینودیم -

مداد ناکت ار مرس هتخادنا مایپ تروص هب ینئمطم هاگن

-کـــی؟

دش نایامن میاه نادند

....خآ..خآ.. مریگب وشلا ح مکی دایب رازب کــی؟ مگب یتحار نیمه -هب

اراس رطاخ هب رشب نیا ردقچ ... هدیم حیلا هچ ! مگب شهب همه یولج یتقو

متفر هگیم هنکیم هاگن نم یور وت ورپ ورپ هع... هع درک...هع هرخسم ونم

! مدب تنوشن یتفر نم رطاخب کی وت... لد لا بند

دش درگ شیاه مشچ مدرک شهاگن تفگ یدنلب "هن"ی اهر

ـــا... عقاو ... نوا -

درک وطالین ثکم

ـــر...! حس -

هتفر اهر غارس نم رطاخ ثمالهب ماهرپ هک هتسناد یم مه نوا ینعی نیا

یگداس نیمه هب هن اما منکب ماهرپ یارب یراک نم متسناوت یم رابنیا دیاش

! دوب هدرک ناهنپ مه زاب

دمآ فرح هب مایپ هک میدیدنخ ود ره راب نیا
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ــــرـسارا؟ هاوخ -

مدیسرپ بجعت اب

...؟! یسانشیم -

دز دنخبل

ـه! مسورع رهاوخ مسانشن -

تفگ اهر

اباب؟ ــش یدید -

داد نم ارهب باوج اما دش زاب اهر نتفگ اباب زا شتروص

! شمدید منک تبحص ناساس اب اراس وتو هرابرد متفر هرآ. -

مدیسرپ نم رابنیا

اراس؟کـی؟ نمـــو -

هک راگنا دوب هداد میاهمشچ هب هک یا هریخ هاگن اب مکحم و بناج هب قح

داد باوج دهدب یدنت باوج ات تسا نم نابز زا یفرح رظتنم

! منک نشور ومرسپ فیلکت متفر تردپ ناونع ...هب تنتشگرب زا لبق -

بجعت اب هرابود دوب مهم شا هجیتن دوبن مهم نم یارب شتلا خد رابنیا اما

مدیسرپ

شــــد؟! نشور -
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تفگ دنخبل اب

نغور رتم هن هک بجو هی مزپب نوتتفج یارب یشآ ـــه؟هی شن هشیم -

ــن! ینزب رود ونم یه ...حاال هشاب شور

متفگ درک هک یدیدهت هب تبسن توافت یب

شــد؟ یچ وگب ... مینک کرت مینوتیمن هک ونوا -

تفگ رخسمت اب تفر رد تمس هب هتساخرب رد گنز یادص اب

! یرا مخــ وت نومب -عفالً

مدز شیادص یکاش

! ماا یپــــ -

یدج و یخوش نایم ینحل اب دیخرچ دزیم ردار یوشزاب دیلک هک ردحیلا

تفگ

چـی؟ ینعی مایپ ! متردپ نم .. نزب فرح تسرد کبــش.. تلا جخ -

مدرک یمن رکف دوب هتفگ نیسای هب بشید هک تفگ ار اهر هلمج نامه اقیقد

دسرب شدوصقم اتهب دنک هدافتساؤس مجاودزا هلئسم زا مه مایپ یزور

؟ دوب ــی شکورگ فلا خم هک بشید
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متفگ دنخبل اب

منکیمن لوبق یروطنیا سلا دص ینودیم ـما! یب هاتوک ًارمع -

یشکورگ رابنیا هک دمهفب ار مروظنم ات متفگ ار شدوخ ی هلمج مه نم

دهدیمن باوج

مداد همادا

ـمر! یگب تنودرُد زا حیلا هچ زورما نیبب -

ـد یدنخ دنلب یادص اب اوه یب مدرک باطخ هنادرد ار ماهرپ هکنیا زا

تهب یریگب ور هلب ! ینک یم هچ منیبب ینوتیم هگا ریگب ـدا! یم هراد -

ـه! تفگ یچ ناساس مگیم

متفگ رد ندش زاب زا لبق مداتسیا رد یوربور مایپ رانک هتفر ولج

ــه! شن عیاض هشاب ماهرپ اب اهر هک ینوتیم هگا هتبلا ، شاب نم -اب

توکس #دس_
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۵۷۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

رانک دیاب هک روطنآ مایپ اب متسناوت یمن منک یم هچ متسناد یمن مه مدوخ

رد ترسح نآ تساوخ یمن ملد اراس ترسح ندید زا دعب زورید زا اما میایب

ـم! شاب هتشاد ار ترسح نآ هک مسرب اجنآ هب یزور ای دشاب مایپ هاگن

دش دراو ردام مدوب شندید رظتنم هک یماهرپ یاج هب رد ندش زاب اب

دیسرپ عیرس شندید اب مایپ

کـو؟ ماهرپ ؟ ینک یم راکیچ اجنیا -وت

دروآ ولج رس ردام تشپ زا

سالم! ماجنیا -

تفرگ ههبج عیرس هک درک تشادرب هچ مایپ لا وس زا ردام منادیمن

! هشاهاب هبیرغ یمهفیم هنزب گنز مدرک رکف -
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دیسرپ رخسمت اب مایپ

ـــه؟ بیرغ -

یتیمها شیارب الً صا وای دوبن شندز فرح رد یسح چیه راگنا اما ردام

تشادن

چــی... -حاالره

داد همادا کانبضغ

یبـیا؟ رب نوشسپ زا هرارق یروطنیا ؟ تساجنیا زونه ارچ نیا -

فرح ؟ هسریم شهب مروز ـه گم منک؟ شلر تنک ماوخب هک تسا هچب هگم -

عدــاو! یدموا حبص رس هک هریم ششوگ الوت صا

ینوتیمن یتقو نـه؟ ونیا ینک لر تنک ینوتیم ور اهر ! تسا هچب اهر روطچ -

شمربب مدوخ هنوخ دایب یتشاذ یم اجنیا شینوشک یم یچ هساو

! مشب نوتفیرش تاقوا عدصم ماین محبص رس ـنا! تسرامیب

تفگ هدش یرفک مایپ

ومچب منوتیمن دموا شدوخ ! اجنیا شمدنوشکن نم ـت.. نعل نوطیش -رب

هک! منک نوریب

حاال هریم رد وت زا شزور زور هکنیا ــم؟ مهف یمن خــمّر؟ نم ! شدو -خـــ

وت...! غارس هدموا همه زا لوا زور هدزاود هد زا دعب
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هداتسیا ردسنلا تکرح یب هک ییاهر و ماهرپ و نم توهبم مشچ یولج

یم ثحب رجو مه اب نیسای روضح هب یتح هجوت یب درکیم هاگن و دوب

دندرک

هگب... دوب هدموا هنزب فرح ماهاب تساوخ یم -

ردام ارهب شربخ و دننک ثحب مه اب هرابود ام همه یولج هکنیا رکف زا

یرپـمد شفرح نایم دهدب

تاهاب نم نک... اوعد دعب ریگب سفن هی وت !ایب نامام هدش یچ ؟ هربخ هچ -

هک... اجنوا مریم مراد راک مایپ اب متفگن ـم؟ تفرگن سامت

ـ یاجنیا زونه یچ هساو ناتسرامیب ایب هتفگ ماهرپ یتقو ! یدرک دوخیب -وت

ی؟

رطاخ هب دننارگن یلیخ متسنادیم هکنیا اب همه مشچ ولج یدرمان تیاهن رد

متفگ شدنت نحل

شیامزآ باوج نتفگ متفر هگا هک منک تیصو تحار یخلا اب متساوخ یم -

! مشابن شدعب نارگن هتبثم
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مکحم اوه یب مایپ هک تشاذگ شناهد یور تسد یدنلب یهـــن اب ردام

دز هدنخ ریز ناهگان ماهرپ مدش، هدنک اج وزا دیبوک مندرگ تشپ

تفگ یرفک مدرکیم هاگن ار مایپ جیگ و هکوش

! شینوسرت یم یچ هساو ــرو.. عشیب .. تفو -کــ

تفگ شمارآ اب ردام هب ور مدرکیم شهاگن تهب رد هک ینم هب هجوت یب

شدعب هنک نشور ویزیچ هی فیلکت اقآ نیا هرارق نک... رت وتولگ وت -ایب

... نیشب ورب ! نرب مه اب نوشتفج متسرفیم

تفر رانک رد ولج زا هدش هناخ دراو توکس رد ردام درک هراشا اهر تمس هب

ادتبا زا هک ردحیلا دوب هدرک شمارآ مایپ بناج زا یرادفرط نیمه راگنا

! دیمهف یمن ووا دوب مارآ الفوا خرب مایپ

مربخنک؟ یدموا مریم نم سپ -

سپ هب مساوح متسوپ شزوس رطاخب زونه هک ردحیلا متفرگ ار شچم

مدروخ لفاغان هک دوب یندرگ

متسب ردار هدیشک لخاد ار ماهرپ

ـــت! ساوه ور میگدنز وت رطاخ هب تخبدب نم .. ییوت بلطم لصا اجک.. -
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ی هرابرد ًاصوصخم تسه نم یاهفرح ی همه هب شساوح هک متسناد یم

مسرتیم ینعی حتلا نیا تسناد یم دوب متسد رد شچم مزونه هک شدوخ

مداد همادا تسین شراظتنا رد یبوخ زیچ ینعی نیا و دورب

هک یدید نم یگدنز هساو یباوخ هچ هدب حیضوت دازیمدآ هچب لثم نیشب -

هبــش! ینزب دنگ یاوخیم

الف خرب هک مایپ هب ور مدرک دس ار شنتفر هار هداتسیا سنلا طسو جیگ

متفگ دوب هداتسیا اهر و ردام

ــو گب -

تفگ درک یزیر مخا

ــی؟ گب وت دوب رارق -

! وگب ُمیسن وت مگیم مدوخ وشلصا -

دش هدنک اج زا ماهرپ ناهگان

ـــم! یسن -

داد ار شباوج هدش زیر یاهمشچ اب مایپ
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ید؟ ـب نم هب شرابرد یباسح تسرد باوج هی دوب رارق ... میسن هرآ -

درک یم هاگن مایپ هب بجعتم ماهرپ

ـ... یمن متفگ تهب هک !نم اباب یحبص لوا دموا اجک زا نیا -

درب ادصباال مایپ

ـرا یب لیلد !هی باو جــــ دش مه منک جاودزا ماوخیمن ! یدنوچیپ طقف -وت

هیچ؟ شلکشم نـه؟ ارچ ؟

تشاذگ ولهپ هب تسد دیخرچ شدوخ رود کالهف ماهرپ

؟! دوب هدشن مومت هگم یداتفا شدای هرابود هدش یچ اباب... -یا

مداد باوج نم مایپ یاج هب

یراک نم یارب هشن صخشم ماهرپ فیلکت ات هگیم نوتیمارگ ردپ هک هدشن -

! هنکیمن

ـــه؟ نکب تارب یراک دیاب مایپ هگم ـــا! ضرریما یچ ینعی -

متفگ دوب هدمآ رد وا هب ما یلبق فرح کوش زا یمک هک ردام هب هریخ

هگیمن شردارب ناساس ؟ یراگتساوخ هرب ردپ ناونع هب دیابن ؟ هنکب دیابن -

کـو؟ تاباب

بجعت دوب یرگید یاج شساوح هک ماهرپ زج هب رفن هس ره میاه فرح زا
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تفگ مایپ هب ناالنور دندرک

یم نشور ونوا فیلکت لوا دیاب مدوب هگا ! هقوب دهع هگم اباب؟ هگیم یچ -

ـــه؟! ؟تالیف وگب وشتسار ــو! نم دعب یدرک

دمآ ولج هنادنمزوریپ مایپ

نک یکوا ــم! یسن ! هملک کی هدب باوج وت! فیلکت متفگ وت لوا متفگن -

ــــا! ضرریما راک لا بند مرب نم

توکس #دس_

۵۷۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تفر باال ماهرپ یادص متفرگ ار ما هدنخ یولج روز هب شا  یسنجدب زا

االوبالیاـــن! یگیم هک مچب نم هگم ... هروز هگم اباب -

تشگرب هک متشاذگ ماهرپ هناش یور تسد تشپ زا

یدج تفرح هشب تحار شلا یخ وگب ویکی تدوخ یک! وگب تدوخ بوخ -
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زادنب هار منم راک وگب منک! جاودزا ماوخیمن یگیمن یدج ! تسین

تفگ رکفتم درک یم هاگن مایپ هب هجوت یب

ونم و ینکب شارب یراک یهاوخ یمن هک ـهدا تفا یقافتا شـهد؟ یزیچ -

! طسو یتخادنا

یمندمآ هاتوک ارچ دنلب یادص اب راب نیا مداد باوج نم هرابود مایپ یاج هب

تفگ یمن ارچ

تنرازب هب دیاب ًامتح ! هشکب راوه و داد هب راک دیاب ًامتح ! یتسه طسو -وت

؟ هشب زاب تنوبز ات ینک شنارگن دیاب ًامتح ـی؟ شیمن مدآ ...وت هنگنم الی

یتساوخیم امتح دادیم ریگ هگا ؟ هریگ ییاج هی تلد همهفیمن یدرک رکف

اه؟! تسا هگید یاج مرکف یگن یلو ینک لوبق ومیسن

دش یم رتدرگ ماهرپ یاه مشچ هلمجما ره اب

ـ... ملد نم هتفگ -کـی

دز داد مایپ راب نیا

و نیمز دیاب تزا یزیچ ره ندیمهف یارب ! یدروآرد وشروش هگید هسب -

! میزودب مه هب ونامز
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تفگ هتفگ یزیچ وا دمهفب ماهرپ دوب هتساوخن هک ییاهر زا تیامح هب

حاالحاالاه درک یمن منئمطم و تفگ یمن و دوب هدموین اضرریما هگا امتح -

هک ینامام نامام نیا اب کرد هب نم الً هــا؟صا ینک میاق یتساوخیم

یچیه یلو هتشذگ هام هس ود یشکیمن تلا جخ هراسخر فان هب یدنبیم

تسد همه زا رتدوز دیابن نوا هگم تس؟ ینـــ تردام هگم ــی! تفگن شهب

؟ هراد ـن ربخ ارچ ـــه شب راکب

هب یترابع وهب دزادنایب شهار ات دوب هتشاذگ ماهرپ فعض هطقن یور تسد

تسشن ردام تروص هب هک ماهرپ هاگن دنک تلا خد هک دوب هدنامهف ردام

تفگ هدنمرش

! نگیم هک تسین یروطنیا -

تفگ روخلد ردام

ــه؟چـــار؟ تشذگ مهام هس هزات نم! زج هب منودیم همه هرپـــما! مزاب -

دیاب ماهرپ متفر رانک هار رس زا هک تفر رد تمس هب هتساخرب شیاج زا

مه ار هلئسم نیا مهدیمن هزاجا رابنیا دوش زاب شنابز ات تشاد یم شهگن

ناج زا تساوخ یم هچ دروایب نابز هب ندرک ثحب ورج راب نیدنچ زا دعب

رارق ًاملسم ؟ دوب هتفگن ارچ دوبن شدوخ شتیولوا تقو چیه ارچ ؟ شدوخ

؟ دشاب هتشاد نم حلا هب یررض ای دشاب فلا خم یسک دوبن

یفرح دهدب تسد ارزا ایوا دوش رید تسا نکمم هک درکن رکف نیا هب ارچ

دیبسچ رد هب تشپ زا هدمآ ولج عیرس دوب هدز نم هب ینامز شدوخ هک



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

رظتنم طقف وت... هب مرفن نیلوا ... مگب متساوخ یم ادخب ... نامام نک ربص -

ـــن! یمه مگب دعب هشب مومت هنک جاودزا ریما مدوب

تفگ مومغم ردام

ی! ــــ لوا یگیم وت متسین مرفن نیرخآ نم -

تفگ سمتلم ماهرپ

یلو... یلو.. ! ندیمهف اجک زا منودیمن ... متفگن سکچیه -هب

دش زاب مه زا هدش لا حشوخ شتروص یا هظحل

دعب ات نک ربص یلو مگیم تهب مدوخ هیک ننودیمن مودکچیه منودیم یلو -

ــه؟ شاب ... اضرریما زا

یم شهاگن نیگمغ زونه ردام دروایب رد شلد زا فرح نیا اب تساوخ یم

تفگ اهر هک درک

وت هب رفن نیلوا دوب رارق وشمه هن هتبلا دوب هتفگ نم ...هب نامام دیشخبب -

ــی... لو مگب تهب نم هک هدب ربخ دش هک شتقو ینعی هگب

دمآ مرس تشپ زا مایپ یادص

شلد هنودیم تفگ منوا مدیسرپ ماهرپ یجیگ زا نم دموا اضرریما یلو -

یم هگیم تسار هجمزب نیا هنرگو رفن نیرخآ یدش وت هک دش نیا هریگ اجک
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ــه! گب تهب رفن نیلوا هتساوخ

درگ مشچ ماهرپ شتاحیضوت وزا دمآ فرح هب اهر زا عافد هب مایپ مه زاب

درک مهاگن هدرک

مه هریگ تلد مدیمهف مه شاداد هرآ ... یگنرز یلیخ یدرک رکف ــه؟ یچ -

هک یگب تدوخ یدش مدآ منیبب متفگن هر! یگـــ اجک منودیم اقیقد

! ارمع ... منوا

متفگ دروایب رد ردام لد زا مهدب تصرف وا هب هکنیا یارب

مگب نم ای یگیم نامام هب تدوخ -حاال

درک یم مهاگن جیگ زونه

ـم؟ گب ای یگیم .. ماوت ؟اب ییاجک ... قشاع -هـــو...

سک چیه هب هک وا یارب دش ریز هب رس دید ار ردام رظتنم هاگن هک ماهرپ

حاال مدوب هدیمهف نم یلو دشاب ردام رفن نیلوا تساوخ یم و دوب هتفگن

دوب یبوخ همیرج اما دوبن ناسآ یلیخ عمج رد مه نآ شا  هرابرد ندز فرح

زاب یشاب اتوت یگب االن نیمه اج نیمه حاال نیمه دیاب نبلا... شابدوز -

ید! ـش تسود یک متفگن ات وگب ... ینکن باسح یچیه ور همه
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اراس دوب هتفگ نم هب ردقچ دوب هدروآ دای االًهب متحا درک گنت مشچ

ما! هدش تسود

ات تفر اه هلپ تمس هب هتفرگ ار ماهرپ تسد شیاهیزوسلد و دوب ردام

تفگ دنخبل اب دهد شتاجن

! یراگتساوخ مرب دیاب اجک منیبب وگب -ایب...ایب

نیا متسناوت یم نم رگم اما یمدش هدیشک شرس تشپ فرح یب ماهرپ

زا عمج ورد ردام مشچ یولج مه نآ تلا جخ زا ماهرپ ندرک بآ تصرف

متفگ نادنخ و دنلب یادص اب مهدب تسد

بــیر! نم یارب هرارق هک اجنومه -

یم ولگ وت مایپ دیخرچ متمس هب هکوش منک فقوتم ار ردام مدش قفوم

دیدنخ

شهل یدب هک هن یریگب وشلا ح دش رارق مانــدر... ندیم یروجنیا وربخ -

ــه! نک
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توکس #دس_

۵۸۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تفگ عیرس درک هاگن مایپ هب مشخ هکاب ردام

! هشیمن تعاس مین هتفگ هزات مه ام هب نک رواب -

دنادرگرب ار شرس ات دیشک ار ماهرپ تسد

ـه؟ گیم تسار -

افرح نیا رتزا وررپ درک یمن هاگن ردام تروص هب داد ناکت هاتوک ار شرس

هزات و دوب هتفگن وا هب هک ردام زا یلو دشکب تلا جخ یزیچ نینچ زا هک دوب

دیشک یم تلا جخ مدوب هداد شتاجن هتشاذگ رس تشپ ارابوا اوعد کی

یچ هساو یدرک رکف هبمـــن! هدیبسچ هتقو دنچ ینودیم ـه؟ یچ مغورد -

هدش تسود رحس نومچب ؟
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دز مفتک هب یتسد مایپ هک مدیدنخ دنلب یادص اب مدوخ

شــد... بآ ! هسب -

شارب نم زا رتدوز یزیر وربآ سرت زا یدشن روبجم هگا ؟ ندش بآ ونیا -

! یراگتساوخ یرب

تفگ دنخبل ظفح اب ماهرپ هب ورمایپ

؟ دوبن رتهب یتفگیم تردام و نم هب لوا ... ینکن نوهنپ نم زا یشاب -اتوت

! یدادیمن تشومچ شاداد نیا هب ماقتنا تصرف مه یروجنیا

تفگ یفیعض یادص اب ماهرپ

! تفرگ یم وشماقتنا درک یمن قرف متفگیم یروطره -

متفگ رخسمت اب

وت یولگ زا شوخ بآ مرازیم نم ... هشلوا زونه ؟ یدی دــ وشاجک ! هتقح -

ماســنا! چــک رپ مد تمدادن هگا هرب؟ نییاپ

هتفگن هک زادالیلی یکی دیاش متسناد یم دیشک شتروص یور یتسد کالهف

نآ دشاب هتشاد تسا نکمم هک یدروخرب زا دوب ناماس راتفر عون زا ینارگن

میدرک ابوا زورید هک یخوش نآ اب مه

! اراس رهاوخ ؟ یراد تسود ... ورحس ـن؟وت یبب ونم -
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ور هدمآ بقع یمدق ردام هک داد ناکت رس نانیمطا اب ردام تروص هب هاگن اب

تفگ دوب شتروص یور زونه شعیسو  دنخبل هک یمایپ هب

هگید هتفه ود مدرکن عمج زونه ونیا یگدنز منک؟! راکیچ انیا تسد زا نم -

زونه اباب ... مریگب سامت شردام اب یتح هشیمن مور هشیم مومت شتیمرحم

ترتخد متفگ یتلا جخ هچ اب نینود یمن هک امش ... همدای شردام تروص

شمرحم لوا مرش... زا مدش هدنز و مدرم ! نشب دزمان رازب همرسپ مرحم

حا میایب میتفرن راب ود مگب مرب ...حاال شا  هداوناخ غارس میتفر دعب میدرک

داو؟! خیمـــــ ویکی نوا مه یکی نیا ال

اما دش مرگ ملد مدرک شومارف مدوخ هک دوب یخیرات هب شساوح هکنیا زا

رایتخا یب داد رحس و ماهرپ هب ردام هک نوا و نیا بقل زا ساوح یب

دز داد هدرک متکاس مد رد ردام اما مدیدنخ

مدش هدنمرش نم ردقچ نیبب هغیص هی رس ! هئوت ریصقت شمه دن... -خنــــ

متفگ ورپ

هتفر نوتدای هگا نمض !رد هدرگیمنرب هگید هریم وهی هگید هلد چـه؟ نم -هب

منوتن هدب معضو هک نیتفگ غورد مه ! نوتدوخ و دوب رشب نیا شرصقم

هام شش جنپ تفگ وهام هس ود مه مروخب نوکت



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

داد باوج وررپ مه ماهرپ

ــم... غورد زا یتحاران و هدب تاج حاال هک -هن

! نیبب حاال منک یم تالیف منوا یلو هن... هک نوا -

تفگ یصرح هدیبوک شندب فرط ود تسد مکحم ردام

؟! ندر ــ کراکیچ راگنا هن راگنا تسین نوشلا یخ نیع .. ینیب یم -

و تحاران ردام درک،زا ما هکوش تفرگ لکش ممشچ یولج هک یریوصت

دو؟ بنــــ ینابصع

هب هتفرگ تسد ود اراب ردام جنرآ فرط ود زا هدمآ ولج مدق ود مایپ

تفگ مارآ هدرک کیدزن شدوخ

اضرریما هرابرد ناساس اب نم .. نیمه ندش قشاع ؟ ندر کــ راکیچ -

هن نم هب شراپسب ..کالً منودیم ـــه تتخس مدز.. فرح شرهاوخ

لو؟ بقــ مو؟ ابوت...هــــ ماهرپ یلو ! هدنمرش هن شاب شنارگن

دیسرپ دوب کوش رد مه وا راگنا هک ردام

؟ یدرک راکیچ -

رطاخ هب نریگرد عفالً تفگ مدز فرح شردارب اب ردپ یاج یچیه -

ود دش رارق ! هرازیم مومت گنس هراد شردام راگنا ... شدوخ یداماد مسارم
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ننک صخشم وزور هی مریگب سامت شاهاب دش مومت یچ همه هک هگید هتفه

! یراگ ــ تساوخ میرب

متفگ دنزب یفرح ردام هکنآ زا لبق

؟ یدر کــ نشور فیلکت یرو ــ جنیا -

ــد؟ موین تشوخ شاجک ؟زا مدر یمکــ نشور یروجچ -

متفگ یکاش

ـه؟ شیم مومت تیمرحم تلهم هگید هتفه ؟ود شا جــ همه -

ــه! شب بخ -

دوب مباصعا یور مشوگ رانک ماهرپ ندیدنخ یادص

ـــا! تشوگ وت منزیم ماهرپ دنخن -

دمآ ولج هدنخ اب

دیاب ! اباب هتیمرحم ندش مومت نیمه ًاقیقد شلکشم منک... تکمک نم رازب -

؟ ینکب نوا یارب یرکف هی

چـی؟ ینعی -

متفگ هدش میاهوم گنچ متسد کالهف
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ــه! شب مومت یچ همه یتقو ات منک شدیدمت نزب فرح ناساساب ینعی -

کنـــن! مشرکف -

اما درک مناریح ناشراو دیکات و دنلب یادص دنتفگ یدج مهو وداب ره

تخادنا هدنخ ارهب ماهرپ

مدیسرپ جیگ

-چـــار؟

داد باوج دوب هدیبسچ ردام هب سوسحمان هک ردحیلا مایپ

یتساوخرد نینچمه ددجم مشکیم تلا جخ تردام لثم منم واالً نوچ -

داو؟ ـــ خیمن تیمرحم هگید یراگتساوخ میریم هشب مومت ات امود ! منکب

دز ما هناش یور تسد رخسمت اب ماهرپ

نارود !هک پو تــــ یربب ور هدافتسا مکلا تا هتفه ود زا نک یعس -

هکیدزن هنیطنرق

مدز سپ ار شتسد تدش هب

! متسین اضرریما ـــه شب مرحم رحس نراذن مدرکن یراکی هگا نم -

اما... دوش بذعم هرذ کی لقادح هک مدرک یم رکف دیدنخ لا یخیب
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! هراد نــ ور اراس یاه  تیساسح نوا رکش ار ادخ تسین مهم -

۵۸۰_ تراپ _ همادا #

رضاح وردحلا هدوب اراس رهاوخ رحس دشاب هچ ره مدرک شهاگن مشخ اب

نم! سومان

ــی؟ نودیم اجک زا ....وت ییوررپ یلیخ -

یرابدنچ بقالً نمض !رد شاپ چم .. زورید ؟ تسین تدای ــا.. یقشاع -

ـم مهف یم متسین هک رخ میدش ورردور

دیدنخ هرابود

! درو مــ نیا وت هراد قرف اراس اب نومسآ ات نیمز -

توکس #دس_

۵۸۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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ماهرپ یکیدزن هب یلکشم رحس اراس الف خرب هک مدیمهف زورید مه نم

دوبن تحاران مه شیاپ چم ندرک سمل وزا دوب تحار ابوا یتح هک تشادن

مه وا ندوب کشزپ اب اراس اما دوب کشزپ کی طقف ماهرپ وا رظن زا هچرگا

ـت! شاد لکشم

متفگ شا یلا یخ یب تسد زا یصرح

! درک تشحو تدید اراس لثم نتسه هیبش مهب مه یلیخ ًاقافتا ... ارمع -

-چـــی؟

هب هک درک عمج ار مساوح دوب هداتسیا مایپ رانک زونه هک ردام داد یادص

یم ار ماهرپ نیا حلا نم درک لگ متنطیش دنهد یم شوگ نامیاه  فرح

! متفرگ

نیا هب هرضاح رتخد نوا ینیبب دیاب لوا ! یچیه نم؟ ردام ی چــــ یچ -

زورید ــی! شب خی ور گنس یربن وتدوخ یوربآ هک یگب یرب دعب هنک هاگن

شرس ماهرپ هک بالیی نوا اب هزات وگن... هک دیسرت نیچمه شیدید یتقو

هنک شاگن هلا حم هگید مه دروآ
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ــــاا....! ضرریما -

مدرک ماهرپ ی هتفر او تروص هب یهاگن

هک! هنک هتکس دوب کیدزن ؟ تزا دیسرتن -هــا؟

تفگ رشت اب ردام

؟ یدر کــ راکیچ هرپـــما؟زاب هرآ -

حاالهک منک دایز ار غاد زایپ یمک مدرک یعس تفگ یمارآ " یچیه " ماهرپ

و تسا فعض نیا لیلد رحس هب شسح هک دوب صخشم دوب هدرک لوه

! هدش نارگن ًاعقاو

رد هراچیب رتخد یاپ چم مه دعب ... شدنوسرت هک لوا ؟ درکن راکیچ وگب -

! هدب هار ششاداد یسورع هنوتب هنک ادخ طقف ! تفر

امش ارچ مرازب ملد یاجک هگید ونیا ابوت! منک راکیچ نم هرپــما... یااو -

مور هگید ! نیا زا منیا اضرریما زا نوا نینک یگدنز مدآ نیع نینوت یمن

... نوشفرط مرب ال صا هشیمن

دمآرد کوش زا ماهرپ
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! دوبن یروطنیا ... نامام -هن

دیبوک هناشما هب مکحم

زا هک هیتقو ملا تفگ شدوخ ! دوب نم ریصقت راگنا یگیم یروجی ارچ -

منم نمض دوب...رد هدش گر هب گر هک دوب هتفرن رد هزات هدش هدایپ نیشام

! هرد تشپ متسنودیم هچ وت دموا وهی شدوخ شمدنوسرتن

مداد همادا تفگ " ییادخ یاو " هدرب شناهد یولج تسد هک ردام

نومه ینعی تفر رد تزا هک یروجنوا ! درک وروت تاعارم نوا اباب... ورب -

هتفر رد شاپ عقوم

رد شیادص هدش یرفک ماهرپ هک تفگ " ییاو حلا"یا نامه رد هرابود ردام

دمآ

! هدش گر هب گر مگیم ینک یم تیذا ارچ -

دادن هزاجا مایپ هک مدرک زاب ناهد نداد همادا دصق هب

رواب تردام یینیب یمن ینک ورتالیف همه اج هی داوخیمن ... اضرریما هسب -

؟ هدرک

متفگ لا یخیب

وت هک انوا زا اتود دیاب اتاالن هزات ! هبارخ شقباس نیا هنک... رواب مدیاب -
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مگیم مدوخ هگن هتبلا ــه! گب ور هدرک هک ییاهراک هیقب ات هشاب هدروخ یدز

تفرگ ار شیوزاب تشپ زا مایپ اما درب موجه ماهرپ تمس هب ردام مفرح اب

! یربب ونم یوربآ دیاب وت راب ...ره ماهرپ تمشک یم -

! هراسخر نک شلو ... هنکیم یخوش -

تسنادیم تفر رد تمس هب متسد زا یبصع و نارگن بقع بقع ماهرپ

هچ! ینعی هدرک رارف شتسد زا هزات یتقو دوش یبصع هک وناب هراسخر

درک یم یعس هتشاذگ شیاپ یور ار نیسای هدرک توکس تدم مامت هک اهر

ــد یسرپ دنزن فرح ات دراد شهگن مارآ

ــه؟ تفر رد رحس یاپ ... اعقاو -

و یکاش دایرف دروخ ردام توراب رابنا هب هک دوب یا هقعاص دننام شلا وس

ندرک دنلب دوب هتشاد هگن ار ردام هک یمایپ ضرتعم

! یسانشیمن وتردام ؟ ینک یم راکیچ نیبب ــا.. ضرریما منک یم تراچیب -

متفگ هنعط اب مدیدنخ

رکف هب لبق لثم ترسپ یاجب مه امش ! هروخیم یچره شنوج شون -
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! شاب مدرم رتخد

دز داد

ناتسرامیب نیرب وش هدامآ ال صا ... شر ببــ ونوا وشاپ -

***********

؟ اضرریما -

مو! -هـــــ

داد یم باوج ار یکی ات دنچ ره زا هک مدوب اراس هب نداد کمایپ ردحلا

! مرش و دیدهت روز،اب هب مهنآ

ییایب هرابود هگید هام هس تسین المز ینعی ؟ مشاب نئمطم هگید -االن

هـــا؟ ینک جاودزا یاوخیم وت شیامزآ

هک مدوب هتفرگ هگا نیکشزپ اهامش اباب دوبن المز مشن ...اال ماهرپ نک سب -

! دوب هدش مولعم اتحاال

هک... هترفاسم نیا مروظنم -

مدز داد

ا متحا و منود یم هچ و هگید هام هس ینزب راج هنوخ یاین ... هگید نک لو -

منکیم تفخ ــا!هک نیا ًو ال
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... منووید هگم اباب -هن

دوب یدج اعقاو ماهرپ رابنیا

! مزیرب نوشمه هب هک ماوخیمن -

هدموا راگنا ... نامام تسد فک یتشاذ یمن هنرگو یا هنووید هک همولعم -

! یزپ هلک دوب

دش یکاش

متفگ ! اباب هنوخ یتفر هدموین یتقو شهب متفگ یم یچ اباب... وشمگ -

ریگ منوا هداد ریگ هدیمهف اباب متفگ ناتسرامیب دیرب مه اب حبص هک یتفر

ــی؟ تشاد شراک یچ داد...حاال

دوب داد اراس هک "هن"یا باوج هب مساوح

چیهـــی... -

دیشک متسد ارزا یشوگ

ور! اراس نک لو هقیقد -ود

درک ترپ بقع یلدنص یور مریگب سپ هکنآ زا لبق

ی؟ ــــ تشاد راکیچ ور اباب -
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مدوب نیشام فک  یشوگ لا بند هدش مخ بقع هب

ــــم! گیمن تهب مه یری -مبــ

نوریب هب مساوح هزات متسشن فاص هدیشک نوریب یلدنص ریز ارزا یشوگ

دوب هدرک فقوت مایپ ی هناخ رد یوربور دش عمج

چـــار؟ یدموا اجنیا -

ـــی... مهفیم وش هدایپ -

بــزا؟ هربخ هچ -

۵۸۱_ تراپ _ همادا #

مدش هدایپ مه نم دیبوک مه هب یبصع ردار هدش هدایپ

یایب وت متفگ نشک یمن تلا جخ هک اهر ونم ،زا ندرک کاخ و درگ هرابود -

! ندوب مورآ نوشتفج ندوب بوخ هک یدوب وت هک حبص ندش مورآ دیاش

توکس #دس_

۵۸۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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همزمز درک دنت اپ نامتخاس تمس هب میدش لخاد هدرک زاب دیلک رداراب

مدرک

ید؟ ــ یمهف اجک زا -وت

... تفرگ سامت اهر -

هتسب یادص دوب تکاس اج همه متشاد هک یروصت الف خرب میدش هک دراو

اب دمآ نوریب اهر شرس تشپ دیشک نوریب نامهم قاتا ارزا نیسای رد ندش

تفگ دسرتب هک راگنا نییاپ یادص

یادـــی.. -سالم

تشاذگ شیاه ولهپ یور هدرک در شتک ارزا شتسد کالهف ماهرپ

نم... قشع -سالم

تفگ یدج اهر هب ور

جکــنا؟ -
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شهگن تساوخ یم اباب هرب تساوخیم منامام نیتفر امش اباب... قاتا -وت

یراک متسنوتن ال صا دش... نوشاوعد وهی دش یچ مدیمهفن الً صا نم هراد

هقیقد دنچ هی االمن دایم نوشادص قاتا زا مدید مدموا مدوخ هب وهی ... منکب

! ندش تکاس تسا

شمندنابسچ مدوخ هب هتخادنا شا هناش یور تسد متفر نیسای تمس هب

طیارش نیا ینعی اهر باوج هب شلمعلا سکع داتفا لبم یور کالهف ماهرپ

تسیداع شیارب

مدآ ودات مسانش یم نم ور انیا ... ینکب یراک مه یتسنوتیمن شابن نارگن -

ــه! عضو نیمه بش ...ات رورغم قش هلک

متسشن شرانک هتفر ماهرپ تمس هب نیسای اب هارمه

! هدب یناویل یاچ -هی

رخسمت اب ماهرپ هب ور تفر هناخزپشآ تمس هب هدز دنخبل مفرح زا اهر

متفگ

ب؟ شــــ -ات

دیدنخ لا یخیب

تنیطنرق نارود هک ناساس نشج بش ات هسرن هنک اعد هبوخ هک بش -ات

! هشیم وطالین
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رد اراس زا هک یمکحم باوج زا هکنیا اب مدرک شا یهارمه هدیدنخ رابنیا

مدوب یرفک مدوب هتفرگ کمایپ

! نکب شیراک هی وشاپ سپ هوا.. هوا.. -

منزب نم وشروز یراد هلجع -وت

مدرک شهاگن زیت

؟ یراد نـــ -وت

مداد ناکت رس دییات هب تفگ یرادشک و هزماب چُن هتخادنا رسباال

هشاب -

متفگ متشگ یم هرامش لا بند یشیامن هک ردحیلا هدیشک نوریب یشوگ

مدای یه مسرپب ناماس زا ورحس حلا مریگب سامت ماوخ یم حبص -زا

! یتخادنا مدای ...االن تفریم

دز داد هدش رود هتفرگ متسد ارزا یشوگ هتساوخرب برض هب

! مدوبن دب ردقنا هگید نم ... درمان نربب وتروش هدرم -یا

مدز یمهفن ارهب مدوخ انتعا یب

؟ یسرپب وشلا ح یاوخ یمن وت هگم -چـــار؟
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؟ یریگب ونم ایحلا یسرپب ونوا حاال یتساوخیم -وتاالن

مدیدنخ

؟ همهم ردقچ وت یارب رحس حلا هنودب دیاب ناماس هک شرخآ ! شتفج -

! مگب شهب مک مک نم رازب یگب شهب ینک تأرج ارمع هک تدوخ

دیسرپ کوکشم دش رمک هب تسد هدرک گنت مشچ

ـی؟ نک تیذا یاوخیم -

درک یم رکف وا هک یتدش نآ هب هن یلو متساوخ یم

مداد ناکت فرط ود هب یرس

هشب زاب تارب هار منک کمک مکی ویشوگ -هن.هدب

تفگ درک یم هاگن ام یود ره هب جیگ هک نیسای

هیصخش هلیسو ! ییاد ویشوگ هدب -

.. هدنخ ریز مدز یقپ

! تسین مه وت فصن ریگب دای -

داد ناکت دیدهت اب هتشاد هگن اوه یور ار یشوگ
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رکیپسا یور یراذیم -

! هنکیم یهنما و رما هچ ورپ... هچب نم هدب -

یاچ ینیس اب اهر متفرگ یم ار ناماس هرامش هک نامزمه هتفرگ ار یشوگ

هحفص هب شساوح مامت تسشن مرانک طایتحا اب مه ماهرپ تسشن نامرانک

متشاذگ رکیپسا یور شیادص ندینش اب دوب یشوگ

؟ یریگب سامت نم اب مدرک یمن رکف -سالم.

مدیسرپ بجعتم

-سالم.چــار؟

دیدنخ یم شیادص

هک هدنوم اج یچ ؟ هداتفین اراس تسد زا یشوگ حبص چــار؟زا یگیم هزات -

ــه؟ تفر اراس یشوگ راشژ ـی؟ تفرگ سامت نم اب

دنلب یادص اب مدوخ اما دندرک هفخ ار ناشندیدنخ یادص ماهرپ و اهر

مدیدنخ

حلا مدز گنز اباب ؟ هریگیم وشضرم دوز ردقنا ینیبیم وماهرپ یکره ارچ -

! شد ــ نوسرت زورید ماهرپ هک مسرپب وترهاوخ

تسد هدیشک تلا جخ ثمالً یشیامن هک درک هاگن ار ماهرپ مخا اب اهر
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تشاذگ شیاه مشچ یولج

دیدنخ مه ناماس

ـم؟ سرپب وماهرپ حلا مریگب سامت دیاب نم مدرک یم رکف رحس راتفر -زا

ناماس هک مدیدنخ دوب یشوگ هریخ هک ماهرپ هتفراو هفایق هب دنلب یادص اب

داد همادا

! منک رکشت شزا تفر مدای ال صا متفگ یدج ید؟ نخــ یم -

؟ دوب هدرک پک تراتفر زا زورید هکنیا اب نک رکشت شیدید -

مـــن؟ راتفر -

منزب مهاوخ یم هک تسیفرح نارگن تفگ یم شتروص هک یماهرپ هب هریخ

متفگ

! تر ــ هاوخ اب تدنت راتفر -زا

تفگ یچن

مه وششوگ دوب شقح ـی؟ گیم یچ هساو ینودیم هک وت هنودیمن ماهرپ -

امش! ولج مدیشک یم

ــه؟ بوخ شلا -حاالح

متفگ دوب رکف رد یشوگ هب هریخ هک ماهرپ هب یهاگن اب
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! هرن هار شاپ ور یگب شهب مگب متفرگ سامت هگا درک دیکات ماهرپ -

تفگ یکاش دعب هدمآ شا هدنخ کت یادص

هک شاج زا هروخیمن نوکت ! زورید زا هدرک سیورس ونم ونهد ! هرب هار -

شاپ ور متشاذگ روز هب راب ره مه خی سرپمک ... مگنلب یسورع ماوخیمن

... هزات

دیدنخ دنلب

میراد نومهم یدادن ربخ هک هئوت ریصقت هگیم مگیم شهب یزیچ -اتهی

! هدش گر هب گر ماپ مدیسرت

مدیسرپ بجعتم

! هدش یروطنوا هدش هدایپ نیشام زا تفگن هگم -

دیدنخ

ومنومهم تمرح هنرگا تفرگ یروطنوا وماهرپ حلا هک دوب هدیمهف هابتشا -

یهابتشا و شلبق ندیمهفن نوا هشب ناربج هک هتفگن ! مرهاوخ هراد یلیخ

! تشاداد زا وت ونم یریگ حلا نوا اب منوا .... هدرک هک

توکس #دس_

۵۸۳_ تراپ #
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

؟ دوب ماهرپ شرصقم اعقاو سپ جعــب! -

ناماس هک مدز مدوب ماهرپ هتفرگ تروص هب هریخ هک ارردحیلا مفرح

تفگ عیرس

تسا هظح مال یب ردقنا مرهاوخ ینکن رکف هک متفگ ــا؟ ضرریما شهب یگن -

هدوب هدیمهف هابتشا اعقاو دز! فرح یروطنوا تشاداد اب هنوخ وت هک

؟ هشاب هدیمهفن ماهرپ دوخ هگا هتبلا مگیمن ! ینزیم هیفرح هچ -

طچــرو؟ -

متفگ مدز ماهرپ هب یخوش هب هک حبص فرح دای هب

هب گر شاپ هداد تسد زا وشلداعت سرت زا منک رکف تفگ حبص زورما هخآ -

ــم! گب هک درک شرافس مهب مه یلک ، دوبن نئمطم یلو هدش گر



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هدرک هراچیب ونم طقف هبوخ حاالهک نک شلو تسین مهم -

نک! رواب هدیفم تدنیآ یارب یشکب زان ریگب دای -

درک عطق ار سامت متفرگ سامت هکنیا زا رکشت واب دیدنخ یدنلب یادص اب

صخشم درک یم یزاب شتسد یاچ ناویل هکاب متخادنا ماهرپ هب یهاگن

تسا تحاران هدوب وا اعقاو شببسم هکنیا ندینش زا دوب

تفگ هک دیمهف مه اهر

! هدوبن هک یدمع روخب وتییاچ -

درک هفاضا یتنطیش رپ دنخبل اب

کــن! ناربج شارب یدز لوگ اضرریما لثم ور هراچیب رتخد هک ًادعب -حاال

ره دشاب ناما رد نامتسد دشاتزا رود هدش دنلب شیاج زا تعرس وهب تفگ

دوب هتسب نامتسد نیسای یولج میدرک یم شهاگن راو دیدهت ود

زا هک یداد دنلب یادص اما دیدنخ یم دنلب یادص هکاب تسناد یم شدوخ

زا دش جراخ قاتا زا تعرس هب ردام ندرک شتکاس دیسر شوگ هب مایپ قاتا

دندید یمن امار ناشمادک چیه راگنا تفر رد تمس هب هدیود اهباال هلپ

ـــا؟ جک -
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درب ارباالرت مایپ یادص ردام یهجوت یب

؟ متسین ابوت هگم -

داتفا نم هب شمشچ هزات تفرگ تشپ زا هک ار ردام یوزاب

؟ دیدموا -کـــی

دشیمن مرواب مدرک یم ناشهاگن دوب هدش زاب هزادنا زا شیب هک ینامشچ اب

ثحب رجو کی زا ناشیاوعد و دنشاب هداتفا مه ناج هب وسلا نس نیا رد

دراذگب رتارف اپ

ماهرپ الف خرب هک نیسای و اهر یاه مشچ یولج هتفرگ ارباال میاچ ناویل

متفگ دندوب هدرک تریح نم لثم

نیشاب تحار امش میتفر میروخب ونومییاچ -

شــد؟ یچ -

یخلا اب مدوب رود مایپ زا رگید هک مه رابنیا نم و دیسرپ نارگن هک دوب ردام

مداد هنعط اب ناشراتفر رطاخ ارهب شباوج تحار

زا ونم ندنوم هچوک وت حبص ات بش هرابود وسلا نس نیا وت هگا -واال

! هشکیمن زدیا رکش ار ادخ ... هشکن سرت

داد ار مباوج دایرف اب

؟ یرادر بــ تسد یزاب هچب نیا زا یاوخیم یک -
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متفگ ناشیود ره هب هراشا اب

!االمن هزادنیم مدای یه اتود امش یزاب هچب .اما ماوخ یم هتقو یلیخ -

مرب یم ور انیا نم نومب امش شاب تحار

متفگ اهر هب ور

ــم! یرب شوپب رپب -

دمآ ولج مایپ تفر قاتا تمس هب نیسای هکاب اهر

و ردپ هترخآ هعفد ًامود میدزیم فرح میتشاد طقف واالام تاجرس نیشب -

! اینک یم هرخسم وتردام

مدرک یم سح ار ماهرپ شاب  هدامآ مداتسیا شیوربور تسرد متفر ولج

دوب هدروآ دای ارهب مدروخ بش نآ هک ییاه هدیشک االً متحا

متفگ هنعط اب

! نیدن مهب وشزاجا هک یطرش شچـــمهب -

ینـسـ.... تردام نم نیبب -

متفگ عیرس هک دش زاب دیدهت هب هرابود شنابز
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شاهیدب همه اب رسای یلو هیداع نومارب هسات ام مربب ور انیا نم رازب -

! نیتفیب شمشچ زا ماوخیمن هروخب نوکت هچب نیا لد وت بآ هدادن هزاجا

یروصت نیچمه هرتهب هراد حاالهک هتشادن گرزبردام گرزبردپ

!اه؟ هنیبن نوشزا

ندمآ اب درک توکس هدرک مخا هک تفرگ ار شا یدب و رسای هرابرد ما هنعط

ود ره هب ور رد نتسب زا لبق میتفر رد تمس هب ماهرپ اب هارمه نیسای و اهر

متفگ

ندید هب نوترارصا هک همه رانک نوتندوب هب نوتقایتشا مدرک یم رکف -

؟ نیریم رد نوتدوخ مدموا رانک ؟حاالهک تشاد یمن رب نم رس زا تسد

تفه شرطاخب هک نیتشاد نادجو باذع طقف نوتتفج ملوا زا هک نیگن

مـــن!؟ ندموا رانک هناهب هب نیدنوزوس وماهرپ و اهر سلا تشه

دمآ ردام هک حبص لوا زا متسب ردار هتشاذگ اج ار ود ره هدنام تام هرهچ

بیقر ندوب هناهب هرابرد هک ییاه  فرح و لیهس گرم ربخ هک مدش هجوتم

هدمآ نییاپ یمک شعضوم زا هدرک داجیا رییغت مایپ راتفر رد هدزما

ار شنهذ مدرک یم رکف هچنآ زا شیب لیهس راگنا

مه ردام شندش مارآ و ندمآ هاتوک اب مدرک یم رکف اما دوب هدرک لوغشم

دوب یرورغم دغو یوناب هراسخر نامه زونه وا راگنا یلو دیآ... یم هاتوک

و هدشن هیبنت مایپ زونه هدرک هک یراک و سلا همه نیا زا دعب شرظن زا هک

یم مایپ زا نم یتح هک یقاتشم یاههاگن دوجو هکاب دراد ار شرازآ دصق
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رت مرن هب یهجوت و یمندیآ هاتوک هدش نآ هجوتم مه شدوخ ًاملسم و منیب

دریگ یم هدیدن ار شتیامح یتح یمندنک شیاهرارصا و مایپ ندش

دوب ناشندش اهنت نیمه دننکیم هچ دننادب هکنیا یارب هار نیرتهب

******

اراس) )

اب.... هرارق ! یایب ات متسین هنوخ مگیم ید؟ ــ یمن شوگ ارچ -

یبـــما! نم ات ینومیم سپ ـی تفرن زونه نک... شوگ -وت

مدز داد کالهف

. هشیمن مداد لوق رحس هب نکن تیذا ــاا! ضرریما -

توکس #دس_

۵۸۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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یدج دوب خوش شنحل و دیدنخ یم طقف سامت یادتبا زا هکنیا الف خرب

تفگ

مدوب هتفگن تهب هگم ! یشن لوق هکاالندب یگب مهب شلبق یتساوخ یم -

؟ یرادرب مدق زا مدق طاالمع نودب یرادن قح هگید

مریگب سامت راب ره دیاب چـی؟ ینعی اجنیا نم اجنوا ــا؟االنوت ضرریما -

؟ نوریب مرب ماوخ یم مگب

تفگ لبق یدجرتزا یلیخ

تس؟ ینــ تلوا هعفد هک وگن -

! ندزن فرح اب مه چــار؟نآ تنطیش یمک اما میوگب متساوخ یمن غورد

درب ار ممان دنلب یادص وا!اب هابتشا تشادرب دش متوکس

ارا؟ ســـ -

هلب -

ــی؟ تفر اجک -

دوب بوخ الحملا صا نم یدوب اجنیا شیپ زور ود هک ...وت متفرن ییاج -

وت هک مزورما مرو؟ خبـــ مج هرازیم ناماس نیا ال صا ! نوریب مرب ماوخب

هن! یگیم
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ـــم یریم مه اب مایم مدوخ متفگ هن متفگن نم ـــی! یوت هن هگیم هک ینوا -

پیات رد کمک یارب دعب هتفهی مدرکن لوبق هک دوب نیا رطاخ هب شا هنعط

زیچ اال متحا شدصق و دهاوخ یمن کمک متسنادیم هک مورب شرتفد هب

تس ـــ یرگید

ببــهر! ورحس ونم ناماس هرارق -

دش یبصع

ناماس !ود...اب کی نیا ینم اب طقف وت نوبسچن هیقب هب وتدوخ ردقنا -

رضاح نیرب .االمن هسرب شاراک هب منوا ات دایب ابام مرحس مریگ یم سامت

یبــما! ات نیشب

یارب ناماس و رحس اب دوب رارق مدرک عطق روخلد یظفاحادخ کی اراب نفلت

متساوخ یم تخیر مه ارهب ما یزیر  همانرب همه ووا میورب سابل دیرخ

مه نآ منارذگب شوخ یمک مردارب ورهاوخ اب اهتدم زا دعب راب نیلوا یارب

ــی! نیشن هناخ وطالین یتدم زا دعب

یرکف اب مدینش ارزاسنلا ناماس ندز فرح یادص هک دوب یشوگ هب مهاگن

نیا شا هلغشم هک متسناد یم مدش جراخ قاتا زا عیرس دزز مرس هب هک

داهنشیپ وزا هدش دایز یباسح هدوب هناخ رد هک هتفهیا ود نیا اب اهزور

یمدنک لا بقتسا اضرریما
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ار میاهتسد فک مداتسیا شیوربور هک دوب یسرپ لا وحا و تبحص ردحلا

هک ردحیلا درک یم مهاگن بجعتم متشاد هگن هنیس یولج هدنابسچ مه هب

مدز بل هتخیر میاه مشچ اررد مسامتلا همه دوب اضرریما فرح هب ششوگ

نــه! وگب ًافطل -

تفگ یشوگ هب ور هدرک مخا

ــا؟ مرفب ... مناج -

مدز بل هرابود

نــه! وگب نم رطاخ -هب

تفگ ینابصع

! یشوگ ... یشوگ هقد -هی

دز بل مه وا تشاذگ یشوگ یور تسد

ــی؟ گیم یچ -

متفگ یشهاوخ نحل اب

.. نکن لوبق ًافطل هن! وگب دیرخ هربب ورحس ونم وت یاج هب داوخ یم -

ــه؟ شاب
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تفگ بجعتم

ابوت! ندوب رطاخب دایب داوخیم وت ندید رطاخ هب نوا اراس؟ ـی گیم یچ -

نــه؟ مگب یگیم وت دعب

متفگ مولظم

ـم! شاب رحس ابوتو زور هی ماوخ یم منم بخ -

؟ یشاب رحس ونم اب یاوخیم ! هنیمه طقف لکشم -

مداد ناکت رس

؟ یراد نــ یلکشم اضرریما ندوب اب سپ -

! مرادن هک همولعم -

وش هدامآ ورب هلح. -

مونشب ات مداتسیا اما متفر بقع یمدق

! دیشخبب .. شاداد منوج -

....-

ـی؟ سریم یک -

....-

ــم یرظتنم ام سپ هشاب -
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....-

...ایب مشاب دیاب هنکیم منووید رحس هرادن یفرح اراس ! مایب دیاب اباب -هن

! هشاب هدرکن رییغت شندرک دیرخ اراس هگا یشب کالهف هرارق هک

درک عطق ار سامت مارآ یظفاحادخ اب دیدنخ دنلب یادص اب

وش! هدامآ ورب هک ییاجنیا زونه -

متفگ روخلد

یمـــدا؟ منوا -

تفگ یدج هدرک مخا

فرح شا  هرابرد یروجنیا ارچ هشاب ترسمه هرارق نوا ! هشعضو هچ نیا -

مه اضرریما طقف میتسه هک یشاب رحس ونم اب یاوخیم یتفگ ــی؟وت نزیم

ـش؟ ندموا زا یتحاران تسه

متخادنا باال هناش

-هن

دز رشت

! شو پبــ سابل ورب اراس؟ -

متفگ تنطیش اب
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ــه! سرب نوا ات وووووا -

تفگ یبصع

هگیم ششاداد هب شمشچ یولج هک رحس ! اهامش تسد زا منک راکیچ نم -

! هگید ورب ..." نوا " وگب شدوخ هب یه مه "وت "نیا

متفر قاتا تمس هب دنخبل اب

تسد هک هرحس نوا یممش هدامآ یا هقیقد ود ماباب ی هدرورپ تسد نم -

هدیم شلوط تعاس وود هئوت ی هدرورپ

حا ...هک مریگن تخس شهب یتفگن مهب تدم نیا وت راب رازه وت دوخ نیمه -

؟! ینزیم هنعط نم هب شرطاخ الهب

هدیرپ قاتا لخاد عیرس هک تشادرب زیخ مدروآرد شیارب ار منابز هدیخرچ

مدرک لفق ردار

! نور یبـــ یایم هرخ هکباال -وت

فرح دنلب ای میدنخیم یتقو زونه مندب تنوفع و یگدروخامرس رطاخ هب

متفگ اه هفرس هنایم مداتفا یم هفرس هب مدز یم

ــی؟ نزب ونم شولج یاوخ یم . تسه مه اضرریما یلو یمـــما -
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توکس #دس_

۵۸۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

کــن! دیدهت شاهاب ونم دعب هشب یمسر نوت هطبار راذب ... وررپ -

متفگ سخت

ــم! یمنک دیدهت ابوت مه ونوا یرادنربخ -

دش دنلب شندیدنخ یادص

و ناماس هب هیکت اب رحس میدوب رد مد هدامآ و هدیشوپ سابل دعب تعاس مین

هک مدرک یم هاگن مومغم تسشن ناماس نیشام یولج یلدنص یور شکمک

تسشن مرمک تشپ اضرریما تسد

ــا.. یب ! هگید دش راوس -

طایح رد هک تسا نامه شفرح هک مدیمهف شمخا ندید و ناماس هب هاگن اب
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تفگ

" یزادن یمن نیمز وشور نم یولج تفگ یچره ! اراس ینک یمن تیذا "

تمس هب دنورب مه اب رحس وواو موش هارمه اضرریما اب دیاب نم وحاال

هدرک زاب ار ولج رد متفر دوب هدرک کراپ ناماس نیشام تشپ هک شلیبموتا

تسب مندش راوس زا دعب

هیناث دنچ نیمه رد داتفا هار هب ناماس نیشام رس تشپ نیشام ندز رود اب

هچ ما هداد تسد زا هک تفر ییاه سلا یپ ناماس تکرح نیمه اب مراکفا

هک منک هبرجت ما هداوناخ رانکرد متسناوت یم اهنآ تیامح زا هک ار ییاه تذل

... هدنام میارب شترسح طقف حاال

هکنیا دشک یمن اهار ترسح نآ نم لثم رحس هک مدرک رکش ار ادخ ملد رد

ناماس دهاوخب هک نامز ...وره دریگب وخ نآ دنک...هب رکف ییاهنت هب دیابن

رد یساره چیه هک نیا نودب وحاال هتشاد ار ردام و ردپ ... دراد شرانک ار

ارهب یخلت هرطاخ ای دجنرب یتکرح نیرتکچوک اب نم لثم ای دشاب شلد

ـد... نکیم یگدنز دروایب رطاخ

هکنآ اب دوب ناماس نیشام یپ مساوح مامت و مدیخرچ یم مراکفا رد

ناشنیشام زا یمک هکنیا ضحم هب اما منیبب تسرد یمنداد هزاجا شعافترا

نامه زا مهاگن میداتفا یم ریسم یبیشارس رد یمک ای میتفرگ یم هلصاف

یمدز فرح رحس هکاب دوب ناماس رسو و تسد تاکرح هریخ رود هلصاف
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..... مدرکیم لغب ار مردارب و مدوب شرانک هظحل نیا رد تساوخ یم ملد ارچ

مدیبسچ رد هب هدیرپ اج زا اضرریما دنلب یادص اب

ســارا؟ ینک یم هیرگ ارچ ... مدرک تادص راب دنچ ـی؟ یاجک .. مورآ مورآ -

متروص مزیریم کشا هک مدشن هجوتم یتح نم مدیشک متروص یور تسد

هک نیمه موشن هریخ اهنآ هب رگید مدرک یعس متسشن فاص هدرک کاپ ار

لیلد دنک رکف رگا تسیفاک مدوب هدید ووا مدوب حیلا هچ رد مناد یمن

موش بآ مرش زا دیاب تسوا روضح ما یتحاران

ـ...ــدی! شخبب -

متفگ عیرس درک مک ار شتعرس

مینکن نوشمگ -

تفگ مخا اب

! نریم اجک منودیم -

لخاد یاضف واو هب یهاگن درک فقوت هدرک تیاده نابایخ رانک ار نیشام

متخادنا نیشام

؟ یداسیاو -چــار...
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دش مخ متمس هب هتشاذگ  یلدنص تشپ تسد هدیخرچ متمس هب لماک

هدب... باوج مسرپ یم لا وس -هی

-چــی؟

هیرگ ارچ ؟ یراد حهیلا هچ نیا االن! یلو دوب بوخ حتلا متفرگ سامت -

ـی؟ نک یم

یمن کرد املسم نوا دشیم رت بارخ متفگیم هچره متفرگ نییاپ ار مرس

! مراد ـی حلا هچ نم دیمهف یمن سک چیه درک...

ــی.. چیه -

تسا روخلد تفگ یم شهاگن عون و شمخا اما دوب یدج

و هریم مدای میدش هک اهنت ینک رکف هشیمن لیلد مینوبایخ االنوت هکنیا -

منکیمن ناربج وچیه نیا

یا هلوک یجک دنخبل روز هب منک ضوع ار میاوه و حلا مدوخ مدرک یعس

مدز

ـی! نوتیمن -

تفگ بجعتم

ــم؟ نوتیمن ویچ -

... هنوخ مدعب ... دیرخ زکرم شدعب ... مینوبایخ ...االنوت ینک ناربج -هک

! تسه ناماس اج همه ینوتیمن ... یریم وت مدعب
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درک نشور ار نیشام هدرک یبصع ی هدنخ

دوب... هدیاف یب یلو ... یدرک تالش لبق تاعفد زا رتشیب ! دوب بوخ -

هکنیا ... ممهفیم وتهاگن مسانشیم ورامشچ نیا نم ینزب لگ ونم ینوتیمن

متساوخ مدیمهفن مدوخ هک تسین نیا شینعم یدب حیضوت وچیه متساوخ

هی هب میدیسر منک... یم کرد ... تسین یلکشم هشاب .. یتفگن .. یگب تدوخ

نک! ملمحت تعاس مین ... طقف یشن تیذا ات مریم هنوهب

کشخ و درس شتروص درک تکرح هدروآ رد کراپ ارزا نیشام دنادرگرب ور

نامه اقیقد مدرک یم شهاگن زاب ناهد اب دوب هدز خی شت ال ضع راگنا دوب

ورف رکف هب رایتخا ار،یب ما یتحاران ار، مراتفر لیلد وا مدیسرت یم هک دش

درک دادملق شدوخ روضح ار، منتفر

یزیچ ... تخوسیم ما هنیس دنادرگرب ور اما منزب فرح ات مدرک زاب ناهد

تفر یم ورف تارک هب مبلق زا یا هشوگ رد راگنا دایز دادعت هب نزوس هب هیبش

تمس ارهب مرس دش رپوخیلا ممشچ ی هساک دیزرل ما هناچ مدیزگ ار مبل

ار شنتفر رد هروک زا منک لر تنک ار میاه کشا مدرک یعس مدناخرچ هشیش

متسناوت یمن اما دسر یم اوعد هب راک دمهفب متسناد یم متساوخ یمن

مراد هگن ار میاهکشا

تسوپ زا یا هرذ یتح هک ردقنآ مدناخرچ هشیش تمس هب ًامامت ار مرس

دوبن مولعم دوبن دنبرمک رگا دش فقوتم ناهگان نیشام هک دنیبن ار متروص
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نیشام زا هدرک زاب ار شدنبرمک تعرس هب مدیخرچ شتمس هب دشیم هچ

دیبوک مه ردارهب هدش هدایپ

هک مدرک یم هاگن شا خیلا یاج هب جاو و جاه زونه دوب هتشذگن هیناث دنچ

دروآ لخاد ار شرس هدرک زاب ردار

توکس #دس_

۵۸۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یمن تعاس مین ... تعاس مین متفگ میتفیب هار نک مربخ دش مومت تا هیرگ -

هک تهب تنعل ... هشیم گنت وت یارب ملد هک نم هب تنعل ... ینک ملمحت ینوت

یمن نم هک هنکیم تتیذا مروضح یچ ... شهب ینزیم دنگ و یمهفیمن وملا ح

هـا؟ تتنیبب حلا نیا اب ناماس هب مگب یچ ار؟ ؟چــــ ممهف

ینیگنس ملد یور یمیظع مغ دز هیکت نیشام هب هدیبوک مه ردارهب هرابود

ناماس ورگا مدرک شا ینابصع مداد شرازآ مهاوخب هکنآ نودب درک یم
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ما هدرب مه ار شیوربآ دمهفب

زاب اما مدرک کاپ ار متروص مدیشک نوریب دروبشاد یور ی هبعج زا یلا متسد

قیمع یسفن هدیبوک متروص هب راب نیدنچ دش یم نیزگیاج میاه کشا

ات مدرک شلر تنک یتخس هب دوب میولگ رد زونه نیگنس ی هلولگ نآ مدیشک

یاه مدزاب و تفرگ یم قیمع یاه مد مدش هدایپ هدرک زاب ردار دکرتن هرابود

دوب ناهد اب مرادادص

میوگب هملک کی متسناوت طقف

؟ میرب -

قودنص برد شتشادرب زا راکشآ یدرد زا بلا بل اما متروص هب ارذگ یهاگن اب

دمآ متمس هب یبآ یرطب اردزاب

! روشب وتتروص -

ضغب مدرک یم سح داتفا هک هار هب مدش راوس هرابود هتسش ار متروص

مدرک یم لر تنک ار مدوخ یتخس هب اما دهد یمن مه ندیشک سفن هزاجا

یم یگدننار دایز تعرس کالهفواب دنیشنن کشا هب ممشچ ات مدز یم کلپ

حلا نیا ارهب وا متساوخ یمن تشادن نم هب یهجوت نیرتکچوک درک

یگنتلد باوج رد متسناوت یم هک دوب یراتفر نیرتدب و متخادنا اما مزادنایب

اما مدرک ار تالمش مامت و دوب یدارا ریغ هکنیا اب مهدب ناشن مدوخ زا شا

نونج زرم ارهب وا هک ممهف یم و منک لر تنک ار متاساسحا متسناوتن

! مدناشک



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هجوتم دوب اه نابایخ هب مهاگن هکنیا اب یتح و دوب مراکفا هب مساوح مامت

زاب اب هدش مخ متمس هب هک ینامز ات هدش فقوتم نیشام و میدیسر مدشن

موش هدایپ تساوخ هریگتسد ندیشک و دنبرمک ندرک

ــی! شب خالص رتدوز هک نییاپ ورب رتدوز -

شهاگن دزیم هنعط هدرکن مهاگن یتح هک دوب نئمطم شتشادرب زا ردقنآ

رس اما دنک یم هابتشا میوگب و ددرگرب دیاش ات ندز کلپ نودب و هریخ مدرک

متسب ردار هدش هدایپ راچان هب دش هدایپ فرح یب هدناخرچ

ادص تمس ارهب مرس دش ثعاب دز ادص ار شمان هک ییانشآ دنلب یادص

مناخرچب

..... اضرریما -

نابایخ فرط نآ زا شیارب دوب رحس ی هناش رود شتسد هک ردحیلا ناماس

یمداد ناکت تسد

میدموا -

هک ناشرانک میدش در نابایخ ضرع زا مه اب هتفرگ ار متسد تنوشخ اب

نامهم ار ضغب زاب مهرانک تیعضو نآ رد ناماس و رحس ندید میدیسر

داتفا شزوس هب ما هنیس هدرک میولگ
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دروم رد ناماس هکاب ارردحیلا متسد هک مشکب بقع ار متسد متساوخ

نیب ار شناتشگنا هتفرگ شتسد ود ره نیب درک یم تبحص دیرخ زکرم

درک تفچ مه رد هداد اج مناتشگنا

ناشفرط ود رحس و نم و دنتفر یم هار هناش هب هناش ناماس اب هارمه

شناتشگنا هب یهاگ رهزا درک مرود مردارب و رهاوخ زا هنارهام میدوب

درک رتگرزب ار مضغب هدروآ یراشف

تفگ ناماس هب ور قوذ اب رحس میدش هک دراو

!ً ال گشوخ یلیخ شاسابل اجنوا ... مود هقبط میرب لوا -

دیخرچ متمس هب ناماس

؟ یراد نــ یرظن یچ؟ -وت

اما منزب فرح رت تحار و دوش رتمک مضغب راشف ات مداد تروق ار مقازب

دروآ راشف شناتشگنا هب ووا دیزرل میادص

ــم سانش یمن ور.... اجنیا نم... -هن...

نآ دنامهفب نم هب هاگ ویب هاگ یاهراشف نیا اب دهاوخ یم مدرک یم سح
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مه یرگید شور ارهب درک تشادرب تساوخ هک روطره شدوخ هک یچیه

دنک تالیف دناوت یم میاهبل نتفرگ زاگ زج هب

! مود ـه قبط میریم سپ -

درک یم لصتم مه ارهب تاقبط هک دیرخ زکرم طسو یقرب یاه هلپ تمس هب

یاه هلپ نیب هلصاف و دوب خیلا شفرط ود مدش نیمز خیم عیرس هک میتفر

رتم...! مین تشگرب و تفر

هلپ تمس هب انتعا یب هدیشک ار متسد مدیسرت یم اه لپ نآ زا هدافتسا زا

ــم! سرت یم تسناد یم ! تفر اه

متسکش ار متوکس مسرت

ــما... یمن نم -

.... مدیسرت عافترا زا هک دش هچ اقیقد مرادن دای هب

نایم مدمآ شوه هب ناتسرامیب رد یتقو هثداح نآ زا دعب هک مراد دای هب

هب متسد مداتفا تخت زا یشوهیب و یرایشوه نیب ینامز یرادیب و باوخ

دوب هدروخ دمک هب مرس ، هدش یمخز مرس رطاخ

نم ؟ دوبن قاتا رد سکچیه ارچ ؟ دوب هدرواین ارباال تخت ظافح یسک ارچ

دوخ هک مدید !... مدریگب تساوخ یم و دوب هداتسیا اجنآ هک مدید ار دیعس

مدیمهف هدمآ شوهب درد وزا مدیشک بقع ار مدوخ مدیشک یرگید تمس ار
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ما... هداتفا

لثم طیارش نآ رد زگره رگید هکنآ اب درک ادیپ همادا تخت زا میاه نداتفا

لمعلا سکع یدارا ریغ مندب باوخ رد راگنا ...اما مدید یمن ار دیعس لیاوا

! مدرکیم طوقس نتخیرگ یارب و داد یم ناشن

هلپاه درک...زا رتگرزب ار متخت و مباوخب نیمز یور دادن هزاجا مردپ

دنک... ضوع ار متنوکس هقبط دادن هزاجا و مدیسرت

ار ما هنارتخد یاه  ییابیز دوب هتفگ دنیچیم ار مزاورپ هکبلا دوب هتفگ دیعس

یمدرب.... نیب زا سرت مااب هداد مرف تمحز هکاب

توکس #دس_

۵۸۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

اب عافترا زا سرت ارچ مناد یمن اما دناوتن هک مدرک ار سلااهتالمش نیا رد

نآ ساره و ینارگن موجه دبو ردحلا یهاگ و تسین یهاگ تالمش مامت

حاال... لثم تسرد دروآ یم موجه متمس هب مه سرت



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

تفگ ناماس هب ور هداتسیا نم اب هارمه اضرریما

... میایم اه هلپ زا میریم -

تشگرب یدورو رد تمس هب امنهار یولبات ندید اب هتخادنا فارطا هب یهاگن

یب دش دوب هدش بصن نآ رد رس هلپ ناشن یولبات هک هلپ کقاتا دراو و

ناوختسا متفر یم شلا بند توکس رد نم و دیشک یم ار متسد فرح

توکس عفال هک دوب رتهب و دوب ینابصع وا اما دوب هدمآ درد هب میاهتشگنا

منک

نایامن درک یم یعس هک شا هتفخ صرح اب مود ی هقبط هب ندیسر زا لبق

دمآ فرح هب دوشن

راک مارب مگیم مریگ یم سامت سیورس متفر نومب ناماس رانک میدیسر -

هدموا شیپ

حیضوت دادن هزاجا ارچ ؟ دورب تساوخ یم اعقاو مدرکیم شوگ توکس رد

دوب هدناسر رواب نیا ارهب وا رحس و ناماس هب مترسح رپ هاگن ینعی هدـم؟

راشف ؟اب دوب رواب نیا زاس  هنیمز نفلت تشپ مرارصا ای یمندنک هابتشا هک

تفگ هک متسد

ید؟ ینشــ -
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مدمآرد رکف زا

-یآی...هن

تفگ ینابصع هداتسیا

ـن؟ کن میشحو -

یمن تاعارم یا هرذ اهنت هن زورما هک دوب هدناسر زرم نیا ارهب وا یزیچ هچ

شتسد یور ار مرگید تسد دوب هتشاذگ ریثات مه شندز فرح یور هک درک

دوبن هلپ کقاتا امرد زج هب یسک دوب هدرک عمج شمکش یور هک متشاذگ

دوب درد رس زا ما نهلا متفر ارباال مدوب بقع هک یا هلپ

ـدا! یم مدرد کـن... ملو -

ید؟ ینشــ -

متشاذگ شا هنیس یور ار ما یناشیپ مدش کیدزن وا هب درد زا هدارا یب

ینشـمد! هرآ... -یآ..

؟ دوب ما هظحل نیا زاین ای مدرک سح تسرد مناد یمن

یمک شتسد نآ زا دعب ندیسوب هب هیبش ! رداچ یور زا مرس یئزج سمل

دش لش

مراد هلجع هک تفیب هار ! هبوخ -
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دیاش ... دیوگ یمن هرابود مدرک رکف دور... یمن مدرک رکف .. مدینشن متفگ

میدش مود هقبط سنلا دراو هدش جراخ هک رد زا تفگ دنک...اما دیدرت

تفگ ثکم یب دندوب رظتنم رحس و ناماس

؟ تسا جکـ سیورس ینودیم -

درک هراشا ریسم یاهتنا ینلا س هب ناماس

! پچ تمس رخآ نوا -

دش رود " مایم دوز نیشب " نتفگ واب هدرک اهر ار متسد

دیابن ... دورب دیابن ... متفرگ میمصت هظحل کی رد مدرک یم هاگن شنتفر هب

... مدب حیضوت مناوتن هک دشکب لوط دیابن دوش... یوق شرواب مراذگب

یم رتشیب ار ...وا مسانشیم ار مدوخ دش... یم رترود یمدش... رت تخس

هطبار درک یعس رابره دوب نامنیب لکشم لح لا بند هب وا هعفد ...ره مرازآ

؟ مور نــ وا لا بند هب نم راب کی ارچ دنک... ظفح ار نامنیب

هب تعرس هب نانچ " مایم "االن نتفگ اب سنلا چیپ رد ندش دیدپان زا لبق

و ینارگن مامت اب تسناوتن ناماس هک متفر دوب هتفر هک یریسم تمس

دراد ــم هگن شتبقارم



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

متفر نییاپ اه هلپ وزا متشگرب ! دوبن اما متفر سیورس ریسم یاهتنا ات

مدیدن رگید مه ار رحس و ناماس

اب ندوب رکف مدوب هتشادرب ار منفلت شاک متفرگ یم ار شنتفر یولج دیاب

ات منک شیاهر هناخ راشژرد نودب دش ثعاب مرادن شزاین هکنیا و اهنآ

تمس دیاب دورب رگا هکنیا رکف زا دوب اجنآ زونه شنیشام متفر نابایخ

مداتسیا اجنامه دیایب شنیشام

منک؟کالهف هچ متسناد یمن دماین اما مدنام رظتنم تعاس مین زا رتشیب

داد مرازآ تشاد هک ینانیمطا نآ اب شراتفر ووااب دوبن بوخ ..حملا مدوب

هدش نامیشپ و هتفرن دیاش هکنیا هب رکف ...اب دورب متشاذگ یم دیابن اما

متشگرب هقبط نامه هب دیرخ زکرم هب ناماس و رحس غارس هرابود

هرابود شا یغولش دوجو اب دیدج ناکم نیا رد متشاد ییاهنت زا هک یسرت

باالو هقبط هب دندوبن ناشمادکچیه اما متشگ اجار همه دوب هداتفا مناج هب

دندوبن اما مدز رس مه نییاپ

هار رکف هب درک یم رتشیب ار مسرت منفلت ندرواین ! مدیخرچیم مدوخ رود

دوب... هدش کیرحت مباصعا ! منک رکف تسرد متسناوت یمن اما مدوب هراچ

ار مرس دوب هداتفا هرامش هب مه میاهسفن ... دزیم دنت مبلق ... دیزرل یم مندب

یارب ای یواکجنک زا ینز ای درم ...ات دمهفن ار حملا یسک ات متفرگ نییاپ

هک دوب ندش پیک و ندز گنز ردحلا میاهشوگ ... دیاین متمس هب کمک

مدنک اج زا تاع طاال یادص
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امش رظتنم نامتخاس یدورو برد رانک نوتهارمه یروبص اراس مناخ ))

(( دنتسه

جیگ ؟ مدوب مدنچ هقبط رد متخادنا فارطا هب یهاگن درک شرارکت راب دنچ

! متسه هقبط مادک رد ممهفب اجنآ اتزا متشگ اه هلپ لا بند

زا نتفر نییاپ تأرج ... مدناسرت رتشیب شندوب خیلا مدش هلپ کقاتا دراو

ح نیا هب دوب !سلااه دوب هدش هچ متسناد یمن مه مدوخ متشادن اهار هلپ

! مدوب هداتفین لا

مه هشیمه مدوب هدمآ رانک ندرک دیرخ و نتفر نوریب سلااهاب نیا رد

یاه مناخ رگا اصوصخم تشاد یرتشیب تینما میارب غولش یاهناکم

اهنت هرابود زا سرت وا... نتفر زا سرت راگنا اما دنتشاد روضح یرتشیب

دیابن هکنیا هب هجوت یب هک مدوب هدناسرت یزیچره زا شیب وا! نودب مندش

یم دیاب دورب متساوخ یمن ... متفر شلا بند هدرک رارف ناماس زا مدشیم اهنت

... متفگ

توکس #دس_

۵۸۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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هب هتشاذگ هلپ نیلوا یور اپ یتخس هب تاع طاال زا ممان هرابود ابعاالم

یم سح مروخب نیمز دوب کیدزن راب نیدنچ هک ردقنآ متفر نییاپ تعرس

مدرکیم سح مرمک یور ار شسمل یتح یمدنک ملا بند یزیچ ای یسک مدرک

سفن سفن مدریگب تساوخ یم هک دوب ما یکیدزن رد یتسد هظحل ره راگنا

ات مدشیم در ناشرانک زا هک دوب یتاقبط یاهرد هب میاه مشچ مدز یم

زاباالی ولبات ندید ضحم هب منکن در تعرس نآ اراب فکمه هقبط یولبات

دش ثعاب هک مدرک یط یتخس وهب یکی ودات اهار هلپ رد تمس اههب هلپ

دوب ندش دراو ردحلا هک یسک هب مکحم هدش ترپ ولج هب موش لوه

مدروخ

ن... ــــــ یه -

منم... منم... ... مورآ اراس... اراس... -

ارباال مرس دوب یفاک مندش مارآ یارب شیادص مدوب هتفرگ ار میاهوزاب

هنیس هب مکحم هدش خرس تروص و نارگن یاه مشچ نآ اب شندید اب متفرگ

مدیبسچ شا

متفگ نازرل و هدیسرت

ـــی؟ تفر اجک.. -

دیچیپ مرود ار شیاهتسد

شـد! مومت ... مورآ ... شاب مورآ ـم.. تشگیم وت لا بند ... متفرن ییاج -
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رد مدیسرت یم راگنا مراد هگن ار مدوخ متسناوت یمن رگید دوب دنلب مقه قه

هدش هلا چم میاه تشگنا نیب شسابل هک منک هبرجت ار سرت نآ وزاب دورب

تخوسیم مناتشگنا کون هک نانچ دوب

دیس...م -رت...

دیسوب یم ار مرس هدیشک مرمک تشپ ار شتسد

! دموا ننکن عاالم هگید وگب ....... دیشخبب ... منودیم ... منودیم -

ار مرس هدیبسچ وا هب مکحم طقف یمدنک تبحص یسک هچ اب متسناد یمن

مدیزرل یم بوخ یاوه نیا رد امرس زا دوب هدرک خی مندب مدروآ یمن باال

دوب ناماس نارگن و نابرهم یادص تسشن مرمک تشپ یتسد ششوغآ نایم

! شرا یبـ ... نیشب ایب ناج اراس -

ســارا؟ -

یرتکچوک تساوخیمن ملد منامب اجنامه تساوخ یم ملد مدادن ار شباوج

هداد نم هب هک یشوغآ تینما نیا نایم دبا ات متساوخیم ! مروخب یناکت

مشابن ناکم نیا رد منک یم زاب مشچ یتقو و مباوخب متساوخ یم ... منامب

دشاب وا یلو
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زا مسرتیم زاب... یدرک خی یروخب یزیچ هی دیاب نم.. زیزع .. موناخ اراس -

!... یرب حلا

یراشف ...زا منداتسیا ...زاحتلا شنتفرگ تفس نیا زا مدروخن ناکت مه زاب

باوج اما مونش یم هک دیمهف یم ما هیرگ ...زا مدروآ یم شا هنیس هب هک

مدیمن

ــم؟ یشاب اجنیا یاوخ یم -

داد همادا و درک یثکم

! ناج ناماس دایمن -

هلپ! ور دینیشب هک تسین یسک -

مدرک نیمز لفق ار میاهاپ مدروخ ناکت شندروخ ناکت ضحم هب

ــه؟ شاب ... مینیش یم اجنیمه سنلا... وت میریمن -

هدز یخرچ شا هنیس زا نم ندرک ادج اب هدمآ تسار تمس هب یمدق

دوب مدرس یلیخ مدیچیپ مرود ار مرداچ تسشن مرانک شدوخ مدناشن

روخب مدرگب ترود -ایب
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تکاپ دوب هتسشن اپ هجنپ یور میوربور ناماس مدیشک ارباال مسیخ هاگن

درک کیدزن میاهبل ارهب دوب شلخاد ین هک یا هویمبآ

سـ..ر..هد... -

ــی! شیم بوخ روخب -

منت یور ار شتک مدرک سح میاه هناش یور ینیگنس اضرریما یاه ناکت اب

درک مروبجم ما هناچ نتفرگ اب روز هب تفرگ ناماس ارزا تکاپ هتخادنا

مروخب

تفگ یدج

! یدب ـنو متسد راک ینک شغ امتح دیاب هگید روخب -

ینیریش نتشذگ ضحم هب حملا نآ اب اما دوب تخس هشیمه لثم شعورش

شتروق یتخس وهب مدیزرل یم دش دایز شندروخ هب ملیم میولگ زا شا

دنلب مندیکم زا هک خیلا یرطب یادص دوب شیاج رس زونه مضغب مدادیم

تفرگ میوربور ار مود تکاپ ناماس دش

! هشب تحار نوملا یخ روخب منیا -

سـ...رح...کــو؟ -

یم جراخ هیرگ رطاخ هب ما هنیس زا هک ینازرل عیه و دیزرل یم زونه میادص

یمنداد ندز فرح تسرد هزاجا دش

دایب اج حتلا روخب ... هماتسود زا یکی هزاغم ...وت شابن نوا نارگن -وت

هنوخ میرب دیاب همهفب هنکیم منووید ... شلا بند میرب
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متفرگ ار شتسد

! میرب -چـــر..اا...بـ...

منوا ! میرخب سابل میرب لا یخیب مینوت یمن هک حتلا نیا یا!اب هنووید -

.... روخب حاال هنوخ میرب هگیم هنیبب حوتلا

... شهب وگن... -

دز میادص خیبوت اب

دشن ... ادرف مدرک تقو ... میایم هگید زور هی هنوخ میریم نکن هلیپ اراس... -

! هگید زور هی

...وت...ورب...ام...مـیـ...میا... مشیم ... بوخ ... منیشب ... هراد -گـ..هان

تفگ اضرریما هب ور هدیدنخ یصرح

! مشیم بوخ هگیم دعب هنزیم فرح یطسق ... وشندز فرح نک هاگن -

بخ... نک.. ربص.. -یـ..مک...

درک تلا خد اضرریما تفگ هک یصرح چن اب

بوخ منومیم نم رحس شیپ ورب نک...وت ربص مکی ! هگید هگیم تسار -

نوا لک ترهاوخ نوا هزات ! میرب مریگ یم سامت تاهاب دشن شمرایم دش

! میدموا ام یرخب وشفصن یاوخب ات داوخیم ور هزاغم
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درک ناماس یاه بل نامهیم ار دنخبل دز دنخبل هکاب یفرح

اتود هشاب لبق لثم زونه هگا !هک شاب تیتسد لغب نارگن وت هبوخ نوا -

! هرخیم مه وشیرانک هزاغم

تفگ یدج تساخرب هتشاذگ وناز یور تسد مارآ یدنخبل اب

! هنوخ میریم یدشن رتهب اراس... تعاس مین تیاهن -

تفگ اضرریما هب دشیم جراخ هک رد زا مداد ناکت رس

! یراد شهگن یباسح تسرد دشن رابی ! هدن متکس هرابود بسچب وشتسد -

توکس #دس_

۵۸۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هدرک مخ ار مرس مدروخ ار دوب متسد هک یمود تکاپ زا یمک شنتفر اب

دوب هتفرگ مارآ شروضح زا مبلق متشاذگ اضرریما هناش یور

ـــ..ـدا! یم .. مباوخ -
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مدرشف شدوخ هب هتخادنا ما هناش رود ار شتسد

! میرن یگیم ینک یم یگدند هی ارچ سپ -

دزیم جوم نآ رد ینارگن زونه اما دوب مارآ شیادص

حسـ...ــر... ... هراد ... هانگ -

دروآ شتسد هب یراشف

؟ یرادن هانگ یچ؟  تدوخ -

مدیشک یدنلب هآ

هنکیمن ...رد..کـ... یسک ... همهفیمن یس... یلو...کـ.. ... یلیخ ... مراد -

منزب .. فرح نم... ... یدادن ...جاـ...هزا... یتح ..وت...وت لثم

مفرح و دوب مارآ دوب هدز هیکت دوب شا هناش یور هک مرس ارهب شرس

دوب نیگمغ درکن شا ینابصع

نم ... مدید وتهاگن گنر ... یچیه یتفگ یلو مدرک ملا وس ... مداد هزاجا -

مدید تهاگن وت ویشاب انوا رانک یاوخ یم نم یاج هب تفگ یم هک یترسح

رواب دیاش ... یتساوخیم هگا ... یتفگ یم هگا ! یگب هک مدیسرپ اراس...

نم روضح زا شاج ...هب یتفگن یلو ... متفریم .. متفگ یمن هن یلو ینکن

رضاح هک ینم مـــن! ندوب رطاخ اراس...هب یدرک هیرگ ... تسکش تلد

راکیچ وگب ... شلیلد مدش مدوخ دایب تامشچ نوا زا کشا هرطق هی متسین
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یعس هک همه نیا زا دعب مدش یم ینابصع دیابن ؟ متفر یم دیابن درک؟ یم

... ینک تداع لقادح ! یشب قشاع نم لثم مگیمن ! ینک لوبق ومندوب مدرک

مدرک یم تلو یتشاد نم ندوب رطاخ هب هک زاحیلا دیابن ... یاوخب ومندوب

؟ متفر یم و

دناخرچ رس مخا اب متشادرب شا هناش ارزا مرس

ــم! یریمن ییاج هدماین اج زونه حتلا تاجرس درگرب -

متسد و متشاد مرش هکنیا اب دیراب یم نآ زا ینارگن هک ییاه مشچ هب هریخ

متشاذگ شا هنیس یور تسد دیزرل یم

..االن.. ماوخ یمـ... ... وراجنیا -

یور ار مرس هدیخرچ دمآ ولج دعب یا هظحل اما دش هدیشک شتروص تسوپ

تشاذگ شا هنیس

رانک وت یاج هب هکنیا یارب یلو...هن.. ... مراد مزونه ... متشاد ... ترسح -

یارب ... مداد تسد هک...زا... هییاهلا س یارب .. مترسح ... مشاب انوا

وشیکی ...وت مراد یدایز ... یاهترسح نم ... مداد تسد هک...زا ییاهیردارب

ییاهزیچ مغ یلو ... هراد رحس هک ملا حشوخ .. یدیمهف هابتشا .. مزاب .. یدید

... ینودیم ...وت... دیشوج ملد... ...وت هتفر متسد زا سلا تفه نیا هک....

...هک مشاب هتشاد ما... هداوناخ رانک متسنوت یم ... ییاهتذل هچ نم

نیب ... بوخ ساسحا ...زا طقف نم... ... مردپ ... ماردارب رانک... ... متشادن

...ساهلا... مدروخ یمـ... ترسح یلو ... مدرب تذل ... مردارب و رهاوخ
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تسد هک....زا ییاهلا س یلو ... مراد ور انوا ...االن متشاد ... وشترسح

نم .. یدرک رکف و...وت... مدوب مدوخ حلا ...وت هریمن ... مدای ... مداد

هدرک هابتشا ... یدرکن کش هرذ... هی یتح ... فاصنا یب یشاب ... ماوخیمن

... مدرک هیرگ ... تندوب زا یدرک رکف مرب...هک منک... تلو دیابن ...االن یشاب

... مشاب هدشن قشاع ... تدوخ لوق هب دیاش نم

دیشک هآ هدروخ ناکت

مراد هک... یساسحا منودیمن نم هیچ... قشع منودیمن نوچ ــد... یاش -

.. هشیمن هش..مگ یمن تداع ... نارگن مدآ تس... ینـ تداع یلو... هیچ

... تداع یگیم وت... مدرم یم متشاد نم ... شتنیبب هنوتن هرب...و هسرتیمن

مانــدر... یلو یچ... منودیمن ... دیاش ... نتشاد تسود دیاش ... قشع دیاش

...هک هنکیم تتیذا نم روضح وگب...چـی... ...حاال..وت تسین تداع

ـو...چــی؟ حملا یمهفیمن

ندیسوب اراب مرخآ مجالت مدوب هدنابسچ شا هنیس هب تفس ار میاهتسد

رس ارهب میاهفرح هک یا هتخوس لد زا مقه قه دوب  هدرک ما یهارمه مرس

دوب هدش رتمک دروآ یم منابز

طلغ ... نتشاذگ عقاوم نیمه یارب ومدرک طلغ هرادن ومد خاش هک یمهفن -

کـــ...

نم ..و دیسوب .. دیسوب اما درک شتکاس تسشن شیاهبل یور هک متشگنا

دز دنخبل متشاد شرب راچانب
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رس مینیش یم میریم .. متفرگ دای منم هک یدید نــه؟ یتفرگ دای وشهار -

وزیچ ات دنچ فیلکت طقف میآ... یم رد نوم دال یمهفن تلا جخ زا تصرف

نک! صخشم االن نیمه

دنت یهاگ مندز فرح ماگنه هک شبلق شپت یادص ندینش زا هک یشمارآ زا

متفگ متفرگ ارچ مدیمهف یم نم و دشیم

وگب..چــی؟ -

دز میوزاب هب یا هبرض شا هشیمه تداع هب

یمن منوا مدزیمن گنز ناماس وهب متفریم هگا یدرکن رکف ـم! هفن هرتخد -

ب هریگب سامت نم واب یدرک رید همهفب دایب وات یدش یم روگ ومگو دیمهف

هشوماخ متیشوگ یتقو ... مدرکیم دیاب یطلغ هچ نم دمویم ترس الیی

نم لا بند یتفویم ینک یم دوخیب راشژ! االًیب متحا هک

مدرک اجباج یمک ار مرس

ـو! گب وشیمود مداد بقال... ونیا ... باوج -

دز متشپ هب رابنیا

... ییوررپ یلیخ -

ــد یسرپ دیدرت اب

؟ تسین تداع .. یتفگ -

تس ینـ -
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ــه؟ یچ سپ -

متفگ تقادص اب

هگا یتح ... تلا بند مایم ... یرب مه.. هگید راب رازه رگا یلو... ... منودیمن -

هکن یمـــما ... تلا بند مایم مزاب ... مسرتب رتشیب و مشب زا..االمن رتدب

ــیر...

توکس #دس_

۵۹۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

رت مکحم ار مرس و مدرشف یم رتشیب دیدنخ یم ادص یب دیزرل شا هنیس

دیسوب یم

تداع وا هب طقف درکیم رکف هکنیا نم! ساسحا نارگن ؟ دوب نیمه نارگن

اما تسین روبص هتفگ اهراب هک یسک هب هک ما هناوید رگم ! مشاب هدرک

ــم! هدب تسد ارزا ووا مشاب هتشادن یساسحا دنکیم یروبص نم هرابرد
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********

دروخ ورپ قاتا رد هب یمارآ هبرض

ــم؟ نیبب نک زاب یدیشوپ اراس..! -

نیا و؟!اب نمـــــ ــد؟ نیبب تساوخ یم مدرک یم هاگن هنیآ نورد مدوخ هب

نتـــم! سابل

یبآ گنر هب نیتسآ نودب یهاتوک نهاریپ متسناد یمن ار لدم نیا مان یتح

ی ابباالهنت دوب روپیگ دوب ریرح هک هنیس باالی تمسق زج هب امامت هک هریت

و دیسر یم وناز یور روز هب هک یراد نیچ نماد و نابسچ و گنت الً ماک

مدنبب ار دوب شنماد اتباالی مندرگ تشپ زا هک یپیز متسناوت یمن

! هگید شاب دوز اراس... -

شلا مدیشوپ ار ماوتنام و پات هدروآرد ار سابل عیرس یلو متفگ " یمدموا "

دنام جاو و جاه مندید اب نتفر نوریب هتخادنا مرس یور عیرس ار مرداچ و

ید؟ ـــ یشوپن ! سپ -وک

دوبن بوخ ... مدیشوپ -
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دمآ ولج رد تشپ زا ناماس رس مورب نوریب ال ماک هکنآ زا لبق

ید؟ ــ یشوپن ارچ ـــم...عــه... نیبب -

مداد باوج هرابود

بنــدو بوخ ــمد... یشوپ -

هگ؟ یـد هنیمه تزیاس چــی؟... ینعی -

مشوپ یمن ونیا نم.. .. تسین بوخ شلدم دوب. بوخ شزاس -

دمآ نوریب رد تشپ الزا ماک

-چـــار؟

یم شهاگن واب درک یم مهاگن مخا واب هریخ هک اضرریما روضح زا بذعم

مدادن یباوج تسیچ ملیلد دناد یم تفگ

درک ادص ار رحس هتفگ یچن

ــم! نیبب اجنیا ـــر...ایب حس -

یم کیدزن هک دمآ یم دوب هدنشورف هب نداد روتسد ردحلا هک رحس یادص

تفگ یرفک ناماس دش

... هبوخ مشزیاس و لدم ... هشامشچ گنر ! دایم شهب شگنر یتفگ یچ -

کــدر؟ شدر هککالً نیا
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دورب رانک ات دیشک ار اضرریما سابل تشپ زا رحس

ــم...! نیبب -

تفگ اضرریما هب یکاش

! تسین بوخ نیگب شدعب هشوپب نیراذب هنوتچ -هع....

تفگ ناماس

هن! هگیم شدوخ هک مگیمن ور اضرریما -

دوب نم اب رابنیا رحس تبحص یور

ـی! لگشوخ نیا هب سابل ؟ ارچ -

متفگ دندوب هدرک ملع دق میولج هک رفن هس ره راتفر زا بذعم

... مشوپ یمن ... ونیا نم -

متفگ ریز هب رس

.. هگنت ...و.. هاتوک یدایز -

باال یاهوربا اب هنیس هب تسد اضرریما و هناراکبلط و رمک هب تسد ناماس

تفگ رحس هک دندرک یم مهاگن هتفر

مراذن هتفگ نامام یشوپ یم مناخاه یولج طقف هنونز مسارم یارب ونیا -

دیاب شدوخ تفگ مه یسورع یارب ! یرادر بــ یاوخیم تدوخ یچره

ــم! یرخن دایب نوماهاب
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مدز شیادص یکاش هدرک راکش ار اضرریما یاهبل یور دنخبل

ر! ــــــ حس -

ــم؟ نیبب هشاب تنت یتشاذن ارچ مه دعب ! دوب هتفگ نامام هچ نم -هــا؟هب

داد مله ورپ قاتا لخاد

...بــور! مگیم مدید تنت هرابود شوپب ورب -

تفگیم اضرریما هب هک مدینش ار ناماس یادص متسب هک ردار

ــه شب زبس فلع تاپ ریز نیشب ...ایب!حاال هرتدب نیا متفگن -

داد باوج دنخبل اب اضرریما

مینیش یم هرادن دروم اعقاو هشب زبس مشابن راکرس طقف ــم! نیش یم -

رطاخ هب دوب ابوا قح مدوب سابل گنر هب هریخ مدیشوپ هرابود ار سابل

نوچ مه دیاش ای یمدمآ متروص هب بیجع مدیفس تسوپ مشچاهو گنر

حلا بوخ مردام مدیشوپ یم یسابل نینچ زاساهلا دعب هک دوب یلوا هعفد

بلج هجوت هک ییاهسابل نینچ ندیشوپ تسناد یم درکیم کرد ار مزور و

دهدیم ناشن هنهرب ار مندب زا ییاهتمسق و دشکیم متمس اهارهب هاگن هدرک

تسا تخس میارب ردقچ
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یم ییاج ورام هگید انیا هن هنیمه رخآ و لوا نک... زاب یدیشوپ ــی! جبآ -

ــی! تشاک ونم ردقنا تسا هتسخ ماپ مراد نوج هگید مدوخ هن نرب

مدرک زاب طایتحا واب یمارآ الیردارهب

ــد نبب لماک ممپیز هبوخ نیبب وت -ایب

دیشک ردار

! تس ینـ یسک نک -زاب

و ناماس هب ندز هنعط ردحلا مدرک سح دوب هک رد تشپ ارچ مناد یمن

وا هب ار متشپ یسک ندوبن زا تحار یخلا واب مدرک اهر ردار تساضرریما

تفگ تسب لماک هک ار پیز مداد

-چبـخر!

..... نامه مندش کشخ و نامه مندیخرچ

ریحتم ینامشچ اب هریخ دوب هداتسیا بیج هب تسد شرس تشپ اضرریما

قرب شهاگن رد هتسشن قرب دز دنخبل هداد ارباال شیاهوربا درک یم مهاگن

همین ارات قاتا رد هک ردحیلا رحس ؟... تذل ؟ قایتشا ؟ نیسحت ؟ دوب هچ

تفگ تسب

ــه! نیبب ــم ناماس مگب نک ربص -
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متسناد یم هک تفرگ ردار یتسد اما مدنبب ات متفرگ ردار شنتفر ضحم هب

تسیک

ـت؟ فگ یچ یدینشن منیبب اسیاو -

..هر.. ابود .. منکیم -زاب

۵۹۰_ تراپ _ همادا #

تفگ تشاد تنطیش هک ییاهمشچ و مارآ ییادص اب درک زاب ردار هجوت یب

یشوپب هنونز مسارم یارب هرارق ! هنومن ملد هب شترسح نزب خرچ -هی

ــم؟ نیبب تنت منوتب یک تسین مولعم

تشاد رثا رگم یلو مدیشک نییاپ هتفرگ ار شنماد بذعم

ریس ترسح زا یاوخیم ! هگید هدموین تشاداد نوا ات نزب خرچ -هی

ــا! منکیم کالتف مرن باوخ ! هربن مباوخ بش سابل نیا وت تندیدن

تفگ ترسح هکاب مدروخن ناکت

نمـــو! یتشک .. هگید نزب خرچ هی سیسخ اباب هک یصقرب متفگن -
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توکس #دس_

۵۹۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دز صرح هتفرگ ار متخل یوزاب هدمآ ولج شتسد

رازب ریگن ومقح ... مرذگیمن مقح زا مرتقحم همه زا نم ... خرچب -

ـــم.... نیبب

ناماس و تفر بقع هدرک اهر ردار ناهگان هک دوب نییاپ مرس هدز تلا جخ

راتفر نیا دش یمن مرواب درک زاب لماک هک ردار دش نایامن ممشچ یولج

! اضرریما و رحس مشچ یولج مه نآ دشاب ناماس

دز باالیی دنلب توس

!... دایم تهب مه یلیخ ؟ مشوپیمن یتفگیم هک هشچ ــش... نیبب -
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داتسیا اضرریما رانک هتفر بقع یمدق

!.. نزب خرچ -هی

راهم نادند هب شیاهبل اما دیدنخ اضرریما یاهمشچ مدش شا هریخ کوش رد

دش!

نیدنچ هک تشادیمن رب مرس زا تسد دعب اضرریما ًاملسم مدیخرچ یم رگا

ردار یداد شفرح هب لد ناماس نتفگ راب کی واب یدرکن شوگ و متفگ راب

مدنبب ات متفرگ

! هگید هبوخ ... داوخیمن -

تفرگ ردار هدمآ ولج اضرریما

؟ هرادن یلکشم نیبب مناخ رحس ... نزب خرچ هی هگیم تسار -هن

درک رارکت ار ناماس فرح تسایس اب مدیخرچ رود کی راچان هب هتسب مشچ

ــر! حس مسا هب مه نآ دوب شدوخ فرح هک

رحس دوب هدیبسچ منت هب سابل و دوب هدش ممرگ مدوب هدش خرس تلا جخ زا

تفگ

ــه! منشگ نم ... میرب نیایب دوز ... هرادن -هن

درکن اهر ردار اضرریما ناماس و رحس نتفر اب
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لوـ...شنک...! -

هتفر ناماس ینعی هک دز قرب شیاهمشچ هتخادنا رد تشپ هب یهاگن مین

تفگ هک دوب شساسحا مامت داتسیا ورپ قاتا ردو نیب تسا

! منک شلو ات نم یارب طقف نم! لد یارب ... هگید خرچ -هی

تفگ مداد وا هب هک ار متشپ مدیخرچ مارآ هدرک تفچ مه اررد میاهتسد

! اسیاو -

نییاپ زاباالات هک شتسد درک تیاده ولج ارهب میاهوم تفرگ ار میوزاب

دوب... راب نیلوا سح نیا ...اب سمل نیا .. دنازرل ار منت درک سمل ار مرمک

ــش! نتخود وت یارب راگنا ... هتنت پیک -

نیلوا یارب شیاه بل یغاد اب هارمه هک دوب ینازوس شتآ دوبن غاد شسفن

تفگ مارآ هدرک سمل ار مندرگ تشپ راب

ــی...! گدنز یرب سفن -

تسب ردار هتفر نوریب تعرس وهب دیشک نییاپ همین ارات پیز طاالع یب

ــا... یب دوز -
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؟ دیزرل یم شیادص

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

( اضر ریما )

ادخ... ور ئادـــی..وت -

ما کالهف یباسح اهزور نیا هک یراشف زا هتسخ مدوب هدیسر هار زا هزات

اب ردام ندوبن رطاخ هب زورما یتدم زا دعب مه زاب هک یثحبورج و دوب هدرک

اررد میاه شفک زونه دوب هتخیر مه ارهب مباصعا و متشاد یفیرش

متفگ ینابرهم اب دوب هدیبسچ ار میاهاپ نیسای هک مدوب هدرواین

! رانک ورب ناج ییاد هشیمن -

دروآ یراشف شیاهتسد هب

! ادخ ور ..وت هشیمن ارچ ارچ.. -

... هشاب باوخ دیاش هبش... رخآ ناج ییاد اباب.. -یا

ال صا مدیاش هباوخیم رید اهبش نامام شیپ مدموا یتقو زا ییاد تسین -

! هباوخن
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مدز داد هدیشک متروص هب یتسد کالهف

ـــم! نیبب اهر...ایب -

دوخ تمس هب تشپ ارزا نیسای نیگمغ یتروص اب هدمآ نوریب هناخزپشآ زا

ــد یشک

! هشیمن هک متفگ ناج نامام یدیمن شوگ ارچ -

درک ضغب

! تس ینــ اباب طقف تساهنت اباب طقف نیمه رانک هشیمه همه ... هشیمن ارچ -

هلپ تمس هب تسیچ تسرد راتفر متسناد یمن هکنیا وزا متفگ " ییاباب "یا

مدید زاب شین اب هپاناک یور هدش ولو ار ماهرپ هک موش رود وا اتزا متفر اه

ـــق؟ شاع یروطچ -

نکـــی؟ یم راکیچ اجنیا -وت

تفگ دوب یشوگ هریخ زاب شین اب زونه هک روطنامه لا یخیب

ـم؟ نک راکیچ اجک سپ -

ـنا! مام شیپ یریم یتفگن هگم وشن هرخسم -
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تفگ یگدول اب هدیدنخ دنلب یادص اب تفرگ نییاپ ار یشوگ

ــم؟ نیبب وش هدراهچ هام نوا خر نم هرازیم هگید اباب یدرک یخلا -وت

! هراکش مزا مشدوخ یتقو

! ماهرپ نزب فرح تسرد -

تفگ یسول نحل اب هدرک گنت مشچ

تدوخ اب وتدزمان تشاذن فرش یب ناساس نوا زاب مریمب یهلا ... یخآ -

! یدید یم نم هب وششحف هنوخ یرایب

متفر ولج ودنت یبصع

! هشاب کنخ ملد لقادح هک مدب وشحف رازب -

هرخسم یتلا ح هب سامتلا واب داسیا لوه دیبسچ ار شسابل هقی هک متسد

تفگ

! تشاذن نوماباب ... میداد ماجنا ور نومفیلا امکت ادخ...اقآ ور وت -اقآ

مدیلا ن هتسخ

! شاب یدج راب -هی

دش یدج هدز سپ ار متسد

تسا هتفه کی هیچ ... هسب نومتشپ تفه هساو یتسه یدج وت نیمه -
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هی دوب هدیبسچ تهب زونه تدنگ خاالق تمدید راب درک...ره تاگن هشیمن

تنز هتفگ هگم ؟ ینز یم نوا هب وشرغ هک هیچ اراس ریصقت ! شاب مدآ هرذ

رب شرس زا تسد یتفوک رتفد نوا وت بش ات حبص هزور هس ــم؟ود شیمن

چــی؟ هک تشادن

تفگ یسنجدب دنخبل واب تفر بقع یمدق

ـی؟ تسین حبص ات بش ارچ -هک

دیدنخ شفرح هب منک شتکاس هکنیا زا شیپ تفرگ رگ متروص

تهب نوشساوح همرگ نوشرس اجک تسین مولعم تاباب هنن وت ناج اباب -

شرب رید هک لوا بش تساراس بظاوم یمشچ راهچ ناساس ! تسین

شنوخ دوب هدنوپچ مه وتخبدب یاهر ! هنزب ونم ندرگ دوب کیدزن یدنودرگ

هتفر نوشدزمان اب تحار یخلا اب اقآ تقو نوا هشابن اهنت هک اراس رطاخ هب

! ماش ندوب

۵۹۱_ تراپ _ همادا #

مدز داد

حاال هک هدش یچ ! هنم رانک یتقو ندوب شنارگن اتحاال هگم ـی؟ گیم یچ -
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شــند؟ شنارگن

هک دنزب یطوبرمان فرح دهاوخ یم ینعی نیا و درک رتشیب ار شا  هلصاف

ـــد نکیم رارف

توکس #دس_

۵۹۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هک تسه طسو نیا تدم هی طقف نراد مه شدعب نتشاد تلوبق -اتحاال

هب هدز اضرریما نک عمج وتساوح متفگ شهب نم نوچ منوا .... نسرتیم

نو! ــ تتسد هدن راک هشیم مومت هراد تیمرحم داوخیم وشنز رخآ میس

متفگ شهتورس یب یاهفرح زا کالهف

ــه! نم تبون هک یزور زا سرتب و دنبب ... ماهرپ ــد نبب -
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تخادنا شراولش پیز هب یهاگن

... تسین هتسب هگم -هع

رو... ـــ عشیب -

دیدنخ

ــه! ئوت تبون االن هخآ متسب مگیم -

تفگ دنت هک مدرب موجه شتمس هب رابنیا

؟ یاوخ یمن وتنن لا وحا هگم ..وت اسیاو .. اسیاو -

دش نهپ لبم یور دراد هگن ار شا هدنخ تسناوت یمن مدرک شهاگن هداتسیا

ـب نومتسد راک نوا هک تسادرف زورما هدش... لا حاب یلیخ اباب نیا اباب -

زاب هبارخ لفق مگیم مدز رد هروخیمن مدیلک منیب یم هنوخ رد متفر هد....

وت متفر ... مدرک ضوع ور لفقاه هروخیمن درد هب هگید تدیلک هگیم نک...

اضرریما .... یرر هـــ وگب وتراک هگیم تساجک مگیم تسین نامام منیب یم

مدرک شادص یچره مه شتورم یب دوخ ! شمنیبب ال صا تشاذن ادخب

نیا ونوتمودک چیه تفگ .... نوریب متخادنا یگندرا اب اباب مرخآ دادن باوج

ومالیی رتکد باال... مرب راوید زا دیاب دعب هعفد منک رکف یبنــمن... رب ورود

هتفه کی هنود یمن هد... یمن باوج تاباب هگیم ــه شیم هنووید هراد مه

وحــلا! قشع هتفر تسا
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ــمد یسرت یمک شیاه  فرح زا نم اما یمدز فرح و دیدنخ یم لا یخیب

-هرـــاا؟

دمآ ولج نیسای اب عیرس

؟ شاداد ــم نوج -

ید؟ ــ یدن ونامام زورید هگم -وت

؟ روطچ مد! یدـــ -

ــه؟ نوخ مایم هتفگ یتفگن هگم -

هرازیمن تفگ اباب هک متفگ یلو ... شاداد تفگ -

ناه.... هچب نیع -هَا...

تفگ لا یخیب ماهرپ

! یزاب دزمان نریم ندنب یم ام ور ورد ندش گرزب االن اقافتا منوج -هن

تفگ تلاهدز جخ اهر

هرپـــما! -

تفگ دنخبل اب لا یخیب هرابود وا اما

لوق هی تسود اتود لثم ننیشب نتفر نیدرک رکف امش ؟... هغورد هیچ -
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! اترا هچـــ ــم یشن نینک اعد نیرب ننک... یزاب لوقود

دش دنلب نم یادص راب نیا

ـو! نیسای ینیب یمن ... شکب تلا جخ -

ــه مهفیمن نوا یگن ــم...وت نیب یم -

ــی؟ شیمن هفخ ارچ وت همهفن نوا -

تخادنا هدنخ هب مه ار اهر هک دیدنخ دنلب دنلب

هب ...اتحاالراک ونوشاراتفر نیا مدید سهلا دنچ هک! یمهف یمن هخآ -د

هنکیم میاق ونامام هک هدرک یراکی اباب امتح بخ دوب! هدیسرن اجنیا

یم منامام ًامتح نرصقم فرط ود میشاب یقطنم میاوخب هتبلا ... شمینیبن

ــه! گید هتساوخ

شا هرابرد یزیچ ال صا هک راگنا تفرگ شدوخ هب یا هرخسم و رکفتم حتلا

دناد یمن

ـــه؟۹ شیمن مولعم تقو دنچ ات ینودیم یراد وشبرجت هک وت اهر مگیم -

راهچ هس هک شمینیب هرازب دیاب االن ًاتدعاق هنک میاق ونامام هنوتیمن هک هام

! هنک ـش میاق هنوهب هی هب هنوتب هگید هام
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دش رتورپ ووا مدیدنخ ادص یب متشادن ار میاه بل نتشاد هگن تفچ ناوت

ــر؟ سپ ای هرتخد نوترظن ...!حاالهب نیدرک رکف شهب مه امش هک منیب یم -

داد یم همادا تشاد زونه هک ماهرپ یاه  فرح هب انتعا یب ار ما یشوگ

دیشک ولج ار شرس ماهرپ هک متفرگ ار ردام ی هرامش هدیشک نوریب

و ومع منوا هشن روخ یرس وت نم لثم هشاب رتگرزب تچب نوبنجب تسد -

! شدوخ نس همعیمه

مداد شله بقع هب هتشاذگ شا هنیس یور تسد

! فر حنمــ ریمب ورب -

تفگ مارآ ما هتفرگ سامت یسک هچ اب دیمهف راگنا دیدنخ

مدز! گنز شهب راب دنچ هدیمن باوج -

تسشن مشوگ رد ردام یادص شفرح ندش مامت اب

مزیزع -سالم

درک درگ ار شیاه مشچ ماهرپ
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یمن نوشلو هک منم یراخب یب وت هنودیم هدیمن ونم باوج طقف قانال! -یا

ــر! سپ ای هرتخد ممهفن ات منک

ــی؟ بوخ . نامام -سالم

ـر؟ سپ ای هرتخد یک . مزیزع مبوخ -

ثمال داد باال وربا هدرک تشم ناهد یولج تسد شیادص ندینش اب ماهرپ

تفر بقع هدیشک تلا جخ

ـیا؟ یمن هنوخ ـی؟ یاجک ... یچیه -

دیشک هآ

ن... یهــــ ــه... مهفیمن هدرک یطاق کال نوتاباب نیا منودیمن -

مامــنا...؟ -

ـی؟ بش رخآ ترس وت یتخادنا وتادص ــه تچ -

مدش هکوش دیشک ردام هک یهاتوک غیج نآ یپــمااب کشخ یادص ندینش زا

ـی؟ نک یم راکیچ -

! بلطم لصا رس تفر فاص ووا دندیبسچ نم هب اهر و ماهرپ مداد اب
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ــو؟ گب وتراک ...وت مدرکیم دیاب شیپ سلا دنچ هک یراک -

مدوب هدز داد هکنآ اب شدرس نحل و کشخ یادص میوگب هچ متسناد یمن

درک متکاس

هناب متفرگ سامت نوا هکاب ینیب یم مسرپب ونامام ...حلا متساوخ یم -

تــو؟

... هبوخ شلا -ح

دوب دنلب شدنخزوپ یادص

! شر هوشـ هنوخی ... هبوخ مشاج -

دز داد دوب نارگن ردقنا یزیچ هچ زا مدیمهفن هک ماهرپ ناهگان

سهــت؟ ــم نمَا شارب شرهوش هنوخ اباب -

دز ادص درس نحل نامه اب ماهرپ دایرف هب هجوت یب مایپ

ـا؟ ضرریما -

هلب -

دای نوا هب میایم رانک مه اب میراد ام هک زور دنچ نیا وت ینوتیم منیبب -
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هر! ـــ یگب نوخ هفخ عقوم هب یدب

توکس #دس_

۵۹۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

توکس هتشاذگ ما ینیب کون یور ماهرپ یارب توکس یانعم ارهب متشگنا

دمآ یمن ردام زا ییادص چیه مدرک

ینشـید؟ -

هشیم ..حاال... تسا هدیاف یب منودیم هکنیا اب منک یم ...تالش مدینش -

؟ نامام یدب ویشوگ

-هن

یمن ار شلیلد هک دوب ماهرپ ینارگن رثا دیاش مداد باوج زیمآدیدهت و عیرس

متسناد
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دیاب هگا یتح تسین مهم مارب اجنوا مایم مشیم اپ منزن فرح شاهاب مایپ -

بلاـ... مایب راوید زا

ـی؟ نک یم مدیدهت -

متفگ مکحم

مداد حیضوت -هن

ناج؟ اضرریما مناج -

تسشن یشوگ رد شمارآ اب شیادص ناهگان و دوب توکس ردقنیا هکنیا زا

مدیسرپ ریحتم

ـی؟ نک یم راکیچ اجنوا تسا هتفه کی ؟ هربخ هچ ؟ نامام یبوخ -

! ماا یپـــ ...عــه... مینز یم فرح مه ..اب نامام تسین یربخ .. مبوخ -

ــ نکیم راکیچ یسرپ یم شزا هشاب ترخآ هعفد .. هبوخ شلا ینشـید؟ح -

ی؟!

درک ثکم

راب هی هگا ـت! سام هطبار طسو نوتلک هک ماهرپ وتو هشاب نوترخآ هعفد -

رطاخ هب مه هعفد نیا ... منیچ یم روجدب ونوتتفج مد دیشکب کرس هگید

یاهراک هب نم راک وت یلوضف یاج هب نیرب حاال دوب نوتردام ینارگن

کـم! نوترش ... مدیمن تلهم نوتمودک چیه هب شدعب هک دیسرب نوتدوخ
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اما درس و یدج و کشخ یلیخ دوب هدنامزاب شندز فرح عون زا مناهد

دشاب یداع شیارب دیاش مدرک یم رکف هک ماهرپ یتح و اهر زیمآ دیدهت

دندوب هدرک توکس هتشادن نم زا یمک تسد

تسکش مایپ هرابود ار توکس

ــت؟ ساجنوا اهر -

هرآ -

! شهب هدب ور یشوگ -

بجعتم و ناریح نامشچ هدز قو ینامشچ اب مداد اهر تسد ارهب یشوگ

درک یم مهاگن ناریح هدش تکاس مدرد راب نیلوا یارب هک مدید ار ماهرپ

درک یمارآ سالم کوش رد اهر

هش! یمــ گنت نوتارب ملد نزب اجنیا رس هی زور ره نیسای اب نوجاباب -سالم

هک دوب هدش نابرهم و مرن نانچ نآ هرابود اهر اب تبحص ماگنه شنحل

و هتسش ار ماهرپ و نم شیپ هظحل دنچ هک تسا نامه یدرک یمن مرواب

ره هب کمک یارب شدوخ رازآ زجاب هک یماهرپ چیه، نم ، هدرک نهپ

دوب! هدرکن یراک ناشیود

مشچ -

دیشک ار اهر تسد نیسای
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ـنا! مام منزب فرح منم هدب -

ـــن؟ ینزب فرح نیسای اب هشیم -

ــو...! یشوگ هدب یسرپب نم زا دیابن هک -وت

واب سخت یوربا و مشچ ماهرپ و نم یارب هداد نیسای تسد ارهب یشوگ

ششوگ مد هک ردحیلا هدیشک ار شتسد ماهرپ هک تخادنا یاباال هزم

تفر لبم تمس هب درک یم دیدهت

نوجاباب -سالم

تسشن روز هب هداد اج میاهاپ نیب ار شدوخ نیسای مدش ولو لبم یور

ــی؟ بوخ نم نوج ... مزیزع -سالم

ــم! تسین -هن

ار؟ -چــــ

یدرک یم سح هک دوب شخب تذل و ساسحا رپزا نانچ نآ ابوا مایپ نحل

هدیدن هک ییاهر ندش گرزب دیاش هک ینیسای تسا نیسای وا یایند مامت

دهدیم شناشن شردام هب شتهابش نآ اراب تسا

ـا؟ جنیا دایب ماباب هرازیمن ییاد -

مدیبوک ما یناشیپ هب مکحم ار متسد
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ـی؟ یاد مودک -

هن... نگیم متفگ نوشاتود ره ...هب نوشاتود -ره

درکن عیاض ار نم طقف رکش ار ادخ

مدیچ ونوشکون هزات زادنن رد اپود رونوج اتود نیا اب ونم نوجاباب -

! دایب اباب هنزیم گنز ییاد یگب امش ! ینوشاباب امش بوخ -

مدینش ار تفگ هک یدنلب فو هـــ یادص

تاه ییاد زا یکی هب ویشوگ -هدب

دیشک یغیج لا حشوخ

... نوج -خآ

ماهرپ هب هتشاذگ ینیب کون تشگنا هک تفرگ متمس ارهب یشوگ عیرس

دز دایرف ماهرپ هک مدوب هدشن رود مدق ود مدرک هراشا

! ییاد نوا هدب هدنب متسد ناج ییاد -

تخادنا باال وربا رخسمت اب هدرک تحار ار شدوخ دوب ام یپ شساوح
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دوب نیسای قارب و یا هوهق یاه مشچ هب مهاگن هک ردحیلا متفرگ ار یشوگ

مداد باوج

هلب -

لبـه؟ یگیم هک مطخ تشپ نم ینودیمن هلبو... -

متفگ سح یب دزیم داد و دوب یبصع شیپ یقیاقد الف خرب

هـــا؟ مگب مگب یچ -

تفگ ثکم اب

! منک یم نوتتسرد ور اتود امش نم -

ما هدنخ ارچ تشادن تابث الً صا راگنا هک شراتفر دوجو اب مناد یمن

درک؟ یم هچ شلا ح نیا رد متشاذگ یم شرس هب رس یمک رگا دوب هتفرگ

دوب ردام راک شلا ح نیا اال متحا هتبلا

شرس باال ردام نومیکی هک ینودیم طقف ـی! نوتیم هگا نک تسرد هشاب -

ـــد یشخبب ...آآآ... مینیب یم مه اب ونوشتفج میراد هزات ردپ نومیکی هدوبن

ـم...! یمه اب نگیم یلو مینیب یمن

دز چپ مشوگ مد دمآ متمس هب هتساخرب شیاج زا عیرس ماهرپ
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هگیم یزیچ هی هرادن وشنوبز رایتخا هشیم هک یرفک رازن شرس هب رس -

! هساک نومه و شآ نومه زاب هشیم

درک توکس مایپ اما

یپـــما؟ -ولا

هرابود دنک یم سح ار یمدنز جوم میادص رد هک یا هدنخ متسناد یم

دوب هدش درس و کشخ

ــی؟ شکیمن تلا جخ یپــما؟وت وگن نم هب متفگن تهب -

مدرک ییانتعا یب مه نم ؟ دوب هتفرگ هدینشن ار ما یلبق فرح

بــدو؟ نیا االن تراک -

! اجنوا دایب بشما رسای نزب گنز -

مدز داد

-چـــی؟چـــار؟

شچـــم! وگب نزب گنز مگیم چـــه؟ وت -هب

زا شیب درادن یطبر نم هب ردام و شدوخ یگدنز رد شراتفر هکنیا یخلا هب

ــرو تسد مه نم راتفر و هناخ نیا ی هرابرد حاال هک مدوب هدرکن توکس دح

؟! داد یمــ
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توکس #دس_

۵۹۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

اب شتسد ریز هب هیبش هک ما هتفریذپن زونه ار ندوب شرسپ نم رو! ـــ تسد

! دنزیم فرح نم

ار شرس هتشاذگ مناهد یولج تسد ماهرپ هک مدرک زاب ناهد هدش یرفک

تفرگ مشوگ رانک

فرح تاهاب یروج نیمه حبص هکات هراد ونیا تردق شنحل نیا -االناب

ــی! نزب وتدوخ تدوخ شرخآ هک هنزب

هدرک فاص ادص یمندش یبصع دوب درسنوخ یلیخ نحل نیا دوب ابوا قح

متفگ یدرسنوخ اب
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لا؟ وس هی طقف چــه! نم هب یگیم تسار چــار؟ مگیم نیمه یارب ًاقیقد -

ــمر! یگب سامت شاج هب نم هک هرادن ردپ نم لثم اهر هگم

هدیبوک شیاهمشچ و تروص یور تسد مکحم ماهرپ مروظنم یرپ هلمج اب

دش دنلب دنکیمن تاعارم یا هرذ رگید تفگ یم هک مایپ دایرف

! منک یم نوتمدآ ور اتود امش نم ... اضرریما شــو هفخ -

هچ؟وت نم هب تفگیم راگنا درک هراشا شدوخ هب تسد اب لصأتسم ماهرپ

ــش! یدنوزوس

!هی هملک ـد!هی ینک تلا خد نوتردام لثم اهر یگدنز وت دیراد تأرج هگا -

هب نیرپب ــم نیبن هگید امش... اب منودیم نم مونشب نوتیکی زا فرح هملک

نــه! نیگب نیسای ایهب رسای

ره ماهرپ مدوب هداد اوه هب هدرک دود منیگنس هلمج اراب شا یدرسنوخ

اهر یگدنز نارگن نم متساوخ یم ار نیمه اقیقد دوب هابتشا شرظن رابود

وا هب شردپ هک دوب نیا راک نیرتهب تسیچ تسردراک متسناد یمن و مدوب

متفگ یدنلب مشچ دنک شسح هک یدنخبل اب دریگب میمصت ووا دنک کمک
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هب مه مدوخ یگدنز یوت نم ! متسین وت لثم نم تحار تلا شچـــم.یخ -

ــی! چیه هک هیقب یگدنز متسه روز

تفگ یصرح

هرپــما! هدب وتتسد وت بصم ال نوا -

ار یشوگ هدز مرس یوت یشیامن و یتسد ود ماهرپ متفگ یدنلب مشچ هرابود

تفرگ

هلب... -

اراکبلط لثم هک مطخ تشپ نم نینودیمن هجمزب اتود امش هگم وبال.. هلب -

لبـه! نیگیم

ـ... مزیزع ... مقشع ... منوج مگب بخ... مگب یچ -

ـــو... تپیز نوا دنبب -

درک هاگن شراولش پیز هب ماهرپ

! ننوا نارگن همه بشما ارچ هک... متسب -

مشچ یولج منیبن هگید رانک نیشکیم مگیم مهوت هب متفگ متشاداد نوا -هب

هک ونم یور نوا ینک تلا خد هگید راب هی هگا ! رسای هب نیرپب اهر و نیسای

یر؟ ایکـــ یدینش ... ینیب یم یدیدن
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دروایب اررد شجل تساوخ یم نم زا رتشیب ماهرپ راگنا

ـ... شردارب منم هرخ باال یلو ... مدینش -

؟!هب یدرکن یطلغ چیه سلا دنچ نیا یتقو یردارب ینک یم دوخیب -

مارب هتسرفب مرسای هرامش وگب اضرریما

شچــــم" " تفگ نآ هب ور هتفرگ نییاپ ار یشوگ دش عطق هک سامت

تفگ نم هب ور ددرم و رظتنم

ــم؟ ینکب یطلغ هچ -حاال

متخادنا باال هناش

ــی! چیه ید؟ ـــ ینشن -

تفگ یبصع

وبــهر؟ دایب رسای میرازب چــی؟ ینعی ؟ یدش نک شوگ فرح هچ -

ــه! شردپ نوا هنکیم راکیچ هراد هنودیم شدوخ امتح -

شچـــم! یتفگ هتفگن ؟ یلا یخ یب ردقنیا ارچ ــــاا؟... ضرریما -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

درک یم مهاگن هریخ هک نیسای هب هاگن مین اب متشاذگ یناشیپ هب تسد

مدیدنخ

! یدر ـب وت هک ولج -ایب

... شمدیسوب دمآ، ولج

دایم هراد تاباب هک نک ضوع سابل ورب رپب -

متفگ مدیشک یم ماهرپ تسد ارزا یشوگ هک ردحیلا تفر اه هلپ تمس هب

هک ونیسای یدیدن ــیر؟ یگب نوخ هفخ دیاب یک ینود یمن هگیم تسار -

ــی؟ گیم شاباب دمآ و تفر زا یروجنوا

تسشن مرانک هدموا ولج ماهرپ هک مداتسرف مایپ یارب ار رسای هرامش

ـم؟ گب یزیچ -هی

! ــملا یخیب یگیمن هگا وگب -

مدوب هدیدن دایز ار مایپ میدوب هتفراو لبم یور هدروخ تسکش رکشل لثم

یعس هشیمه مدوب هدیدن وحلا عضو نیا رد مه مدوب هدید هک نامه اما

ندنامهف طقف رضاح ردحلا راگنا اما موشن رود ات دنک تیاعر درکیم

بــدو؟ لیهس گرم طقف ًاعقاو شلیلد ! دوب مهم شیارب ردام هب ییاهزیچ

دنک لر تنک ار زیچ همه درک یم یعس هدیبسچ ردام هب روطنیا هک
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! شدناکشخ متروص یور ماهرپ فرح هک مدز دنخبل رایتخا یب

داوخیم منک یم رکف .... هنیب یم شدوخ شیپ سلا یس لثم ورسای اباب... -

! هدر ــ گرب اهر هک هنک کمک شهب

داد همادا نیگمغ هک مدناخرچ شتمس ارهب مرس

... هسرتیم اباب سهـــت؟... ناربج رکف هب اباب هزادنا ...هب رسای ترظن -هب

... نشاب رود ... نشاب اهنت شدوخ و نامام لثم رمع... هی مه انوا هسرتیم

ــه؟ شابن هابتشا نوشندش کیدزن مولعم اجک زا یلو یلو... ننک هابتشا

؟ تسین هابتشا مایپ و نامام ندش کیدزن یتسنودیم اجک زا -وت

! منودیمن اهر... یلو ! نتساوخیم نوشتفج انوا ! متسنود یمن -

مداد ناکت فرط ود هب یرس

یارب تسرد راک ممهفب روطچ ... مدنوم مدوخ راک یوت ... منودیمن منم -

ــه! تفگن یچیه سلا جنپ ــه؟هک یچ اهر یگدنز

تفگ هک دوب رکف رد دوب هدش هریخ یا هطقن هب هدرک اهر یرادادص مدزاب

ور هتفویم دوخ هب دوخ زیچ همه یکما مگب وت هب مدرک یم رکف یزور -هی

هی هکنیا سرت زا منکیمن تأرج حاال... یلو هشیم تسرد دوخ هب دوخ کتلغ

ــم نک هاگن ومرب و رود باال مرایب ومرس هشاب یربخ

توکس #دس_
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۵۹۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

شا هدش تفچ ناتسد هب مشچ و دوب شیاهوناز یور شجنرآ دوب هدش مخ

متشاد شهگن مکحم ملغب ریز هتخادنا شندرگ رود ار متسد لفاغان دوب هداد

یباسح تسرد ی هلمح کی رکف هب تسا مردارب ماهرپ مدیمهف هک یزور زا

هبنج ردارب ناونع هب منادب ات منک خیلا شرس ار مصرح مامت ات مدوب وا هب

نآ مینک مرن یا هجنپ و تسد و دریگب یدج دمآ یمن مدب ! تساجک ات شا

کتک هدرک تاعارم امتح میاهناوختسا ی هقباس رطاخب مناد یم یتقو مه

درو خــ یم

ــت! متفرگ -

هب ودنت عیرس دش ثعاب هک دوب هدرک لوه هدش ریگلفاغ دش دنلب شدایرف

دیایب فرح

یچ هدشیچ ... مدرک طلغ ؟... متفگ یچ ... تسکش اضرریما ... مندرگ یااآ -
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! یااآ هک... مدیمهفن ... متفگ

رطاخ هب تسناد یم شدوخ شمدیشک اه هلپ تمس هب حتلا نامه رد

رگید تسد اراب متسد چم دروآ یمن مک مه زاب دتفا یم حلا نیا هب شنابز

دورن رد هک متفرگ مکحم

مینزب فرح ازیچ یلیخ هرابرد هناردارب بشما میاوخیم ... میرب -ایب

ــش! مدنبب تارب بشما ماوخیم ...ایب هشیمن هتسب هک بیز هی اصوصخم

ــم؟ نودب لقادح ــو خــب؟....گب متفگ یچ ... مدیمهفن ادخب -

تشاد یمنرب ترارش زا تسد شتیعضو دوجو اب

ماوخیم ادرف سپ ... هشیم گنل مراک شیدنبب ... مراد المز وپیز نوا نم اباب -

هب هگید هک مصقان دش... ...هل وتدوخ نک لش بصم ...خآ...ال مریگب نز

ردقچ خـــب.... نک لش ... مایمن تراک هب یدنبب مپیز ... هروخیمن تدرد

هن هک وت یاآ...هب ما... یکُا منم اباب هک... مریمن رد ریگب سفن ....هی یلوه

ومندرگ هفنـــم... االغ یریمب خآآ ر.... ـــــ یما یمــما... مدوخ ... مگیمن

ــن....هرــا؟هرــــاا! شب یکاش مرادن مه اباب هنن ...! منک ملو ... یتسکش

یمن مرت یرج شیاه  فرح اب هنرگو ما هدید شیارب یباوخ هچ تسناد یمن

دش! یمن رارف یارب اهر نماد هب تسد و درک
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**********

اراس) )

هب دوب وخهلا ردام اب ندز فرح ردحلا هکنیا هب انتعا یب هتفرگ ار شتسد

صرح ار اهر متسناد یم هک هرخسم هتبلا خوش نحل اب مدیشک قاتا تمس

متفگ دهد یم

قفاوت نامام اب دیسرپ یم نیا زا شمه ارچ خهلا دینوت یم صالح روطره -

نباوخیم نروخ یم هک لوا یاهزور تیاهن هگید دنیچب یروط نومه دینک

هراد هانگ هشیم یبراب مکی منیا ! هگید ننک یم هباجاج اتود نوشدوخ

ــه؟ نک اجباج ولکیه نیا روطچ مشاداد

هدمآ ماهرپ مدمآ اجنیا هب اضرریما هکاب یلوا زور هک مدش قاتا نامه دراو

خهلا ندیدنخ یادص متسب ردار درک یم شوگ یقیسوم ییاهنت ورد دوب

حســــردز هک یفرح هتبلا و مدینش یم ار ردام و نیهم

شــهد! ورپ هچ هتشاد یریثات بجع یربکا یلع نیا اباب -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هک تسیچ مفرح تسناد یم شدوخ دوب هتفر شیپ بوخ راک یاجنیا اتهب

تفر میقتسم هداد مناشن لبق لثم ار شروز دزوهن رغ هن درک یضارتعا هن

اما دوب هدید ار تفریم رد نآ زا هک میاه هاگن حبص زا تسشن تخت ی وهبل

تفگ یدج هدرک مخا ما یورشیپ زا یریگولج یارب

ـــه! یچ طلغ و تسرد منودیم مدوخ نم اراس... یرادرب تسد هشیم -

دوب هدز یمهفن ارهب شدوخ ای دیمهف یمن اعقاو مدز یرآرد صرح دنخزوپ

یسک اهنت نم وحاالهک تسا مهم نم یارب ردقچ ناساس تسناد یمن

! میآ یمن هاتوک یتحار نیا هب مراد ربخ هک متسه

... تادص نوا ایزا مسرتب تمخا نوا زا دیاب -االن

دوب هتفگ نم ارهب نآ ماهرپ ینامز هک دروخ گنز مرس رد یا هلمج ناهگان

ح مگیم همه هب مریم منک تاعارم هشاب ریگ ملد تسین ناساس نم نیبب -

ادا! یبـــ اج تلا

دیپوت هداتسیا

یا؟ هراکیچ هچ؟وت وت !هب ینکیم اجیب یخــیل -وت

مدیدنخ لا یخیب
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هک همردارب منوا مرهوش رهاوخ نودب ینود یمن ... سرت زا مدرُم ! عوهوا -

شلا ح ...هک مرطاخب هدش هدنز و هدرم اهزور نیا ..هک همهم مارب یلیخ

قنع...! هشیم بوخ وابوت تسین بوخ

متفگ هدیدنخ ناهگان

ماقتنا یارب هشاب شرس وت هنکمم هک ییارکف یاجب ماوخ یم هدب هرخ -

ــی! نومب هدنز لوا بش هک هشاب هتشاد شمارآ

مدیدنخ یم زونه متفر بقع یمدق هک دمآ ولج یصرح

ـم! گیم شهب مریم مدوخ یدن شوگ فرح ! ینک شتیذا اهر ادخب -

تسشن تخت هبل هرابود هتفر بقع یمدق لصأتسم

نوجاباب ... مگب شهب منوتیمن یمهفیمن ارچ ! ینکیم متیذا یراد -وت

یتراپ اب متفگ هیانک و هنعط یلک اب نتفگ غورد شهب دید هک ور همانسانش

هاریب دبو شهب یلک ! مدرک کاپ ممانسانش وت زا ومسا رسدرد یلک و یزاب

دیاب مدآ هک دز رغ منوج هب ردقچ ینودیم ... یرر هــــ یتحاران هک متفگ

وتمانسانش لغد و غورد هکاب یدرک عرش خالف هگم هشاب هتشاد تقادص

مرب ...االن یدرک دیفس هک ینک میاق مزا یتساوخیم هگم هک یدرک دیفس

ـت؟ منوزچب متساوخیم مگب ـم؟ گب یچ شهب

مدرک شهاگن یداشگ و لگ یدنخبل اب
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

نوچ ! یگب شهب ینوت یمن ال صا ...وت مگیم شهب یتفگ ارچ سپ هنووید -

قح تهب و دوب نومیراک  نوهنپ زا شتینابصع نوچ هرآ؟ یراد نادجو باذع

!... هئوت اب قح هشاب تفگ شاج هب نوا یدرک تیذا یچره نوچ ؟ هداد

ـه؟ تقح ـیر.. یمب دیاب الً صا هن؟... یکرتی ـم نادجو باذع زا یراد

متفگ هک یراگتساوخ بش نومه یچ هساو ... ومشاداد یدرک تیذا ردقچ

زور هس ! یتشادن سرتسا مردقنا ؟ یدو ـب هدشن تحار هـا؟ یتفگن وگب

هب هسرب هچ همهف یم ونیا یدرم ره اباب ؟ یمهفیم اهر هنوتیسورع هگید

ـ... شزپ شدوخ هک ناساس

ـسارا...! نک سب -

درک متکاس شداد راب نیا

تفگ راو نهلا

ادخب یمـهگ.. ماباب نامام هب مگب هگا هنووید .. دیمهفن دیاش .. مگب منوتیمن -
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رطاخ هب هگیم .. هدوب یدادرارق هگیم هریم شیسانش یمن نم ی هزادنا هب وت

هب ماباب تسد فک هراذیم ومدرک یراکره .. هدوب اباب یاهرارصا اهو فرح

راشف نم وهب هدرک هابتشا اباب هگب هکنیا رطاخ نم!هب زا تیامح رطاخ

ناماس نک رکف ! مرس هشیم بارخ مراک رطاخ هب مشدوخ ! هگیم هدروآ

ـم؟ نکب یطلغ هچ نم ـه... مهفب خهلا همهفب

متفرگ ار شتسد هتفر ولج

شتیذا ردقنا ارچ سپ ! تفرعم یب هنکیم یراکره وت رطاخب یگیم تدوخ -

... حوتلا همدای هک نم ... هیقطنم نوا ... مینزب فرح شاهاب !...ایب ینکیم

هک دز فرح تاهاب اباب ردقچ همدای ... یتشاد سرتسا ردقچ مدید هک نم

... یرادن شسود هک تسین تسرد هنک رواب هک دایب هاتوک ومع

دوب نامیاه تسد هب هریخ طقف

..وت مگب شهب منوتیمن نم .. متسد زا هشیم ریگلد .. همهفب .. ناساس -

صا یچ! مگب مرب مزا..حاال دوب کالهف هامود .. مدرک شتیذا ردقچ ینودیم

کــهن؟ یم رواب ال

متفگ دنخبل اب

تتدزدب دایب دوب هدنوم مک یدرک هنووید ومشاداد ! دوبن ـریکالهف -خن

متفگ ثکم اب

مگیم ال صا ! منودیم نم طقف مگیم ـم؟ گب شهب نم یاوخیم اهر... مگیم -
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هــا؟! هنود یم هگن متدوخ هب

مرس.. هنک خیلا وشصرح لقادح راذب هراد هانگ -

درک هفاضا یوحم دنخبل اب

! منومب هدنز لوا بش -هک

هار ارهب شدوخ ثمالً دنک یم یعس و تسا دب شلا ح هک مدیمهف یم

نامیشپ تفگ یم شنامشچ رد ...من تسناوت یمن اما دنک یخوش هدز یرگید

دنادب تساوخ یم ارچ! متسناد یم بوخ نم اما هتفگ غورد ارچ هک تسا

یقرف وا یارب دوب هدرک جاودزا اعقاو رگا هک ایهن تسا مهم ناساس یارب

شیپ ی۹سلا هزادنا نامه هب تساوخیم ار وا شلد مه یمکــدر؟زاب

! تساوخیم

متفگ مارآ

هاگن ذوفن اب یروج هک!...هی مگب ور رد ور منوتیمن ؟ هابـشا مریگب سامت -

منک یم خی هنکیم

دیدنخ

وگب یگیم یتحار نیا هب وت هک مگب یچ نم یشرهاوخ وت هزات ـا..! مرفب -

هتفر ۹سلا... نیا هدرک راکیچ تسین مولعم ... تسین تحار یدید ! شهب
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! هنکیم روک ومدآ قطن مه شاه هاگن هتشگرب

ررکم یاه مایپ زا مدوب کالهف مدیشک نوریب تشلا ریزب ارزا ما یشوگ

یشوگ دوب هدرک ما هناوید مور یمن زورما متفگ یتقو حبص زا هک اضرریما

ندز فرح و اهمایپ نآ هب ندرک هاگن ی هسوسو ات مدرک شناهنپ ادص یب ار

دنکن مبولغم شیادص ندینش ابواو

وخ ردام مشچ یولج دندوب اجنیا همه هک زورما رگا مدشیم بآ تلا جخ زا

یم ناساس هب شمکحم نداد باوج لثم تسرد و دمآ یم ملا بند هب هلا

دنادرگ یمن مرب هناخ هب بش ات تفگ

یضار ات تشادن رب مرس زا تسد یا هظحل دیرخ زکرم رد زور نآ زا دعب

ار شدصق نوچ دروخ هتسب رد هب رابره و مورب شرتفد هب زور دنچ موش

هناخ رد دیاب تفگ هک وا تیاضر واب تفر ناساس غارس اتیاهن ، متسنادیم

هکنیا اب مدناشک شرتفد هب مه تشپ زور هس روز هب مدوخ هن منامب یوا

رطاخ وهب دوبن شخب تذل میارب ندوب شرانک میوگب رگا تسیفاصنا یب

هک یراک ینیگنس و راشف اما مدشن یداش رد قرغ شیاه تبحم و روضح

یمن میاهنت مه یا هظحل درک یم ما کالهف تخیر یم مرس هب ارچ منادیمن

یم طقف یلو دشیم نیگنس شنادنمراک یاه هاگن یهاگ هک ردقنآ تشاذگ

ار هناحبص دیاب دوب هدرک دیکات یتح هک وا دمهفن اتوا مریگب هدیدن متسناوت

تعاس کی وات دنادرگ یمن مرب ناساس ی هناخ هب راهان مروخب شدوخ اب

مدروآ یمن هناخ هب دشیم روبجم هک ینامز اهنت ماش زا دعب

یم درک یم دیکات یمدزو فرح ناساس یسورع نشج زا دعب زا بترم
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وا هب ومکلا مامت ما هزاجا ات دوش مامت زیچ همه رتدوز هچره دهاوخ

و ناج رس هب هچ شا  یدیکات یاهفرح مجالتو تسناد یمن دشاب طوبرم

ـم! نزب یمهفن ارهب مدوخ و مریگب ور متسناوت یم طقف دروآ یم منت

مه نآ دمآ یمن فرح هب منابز ... مدرکن تفلا خم ... مدزن فرح هملکیا

، تساوخ یم وا هک ییاهزیچ ی هرابرد

دش یم رت ممصم مه راب ره دادیم همادا ووا مدرک یم توکس

یارب شا عالهق دروم ثحب ی هرابرد ما هزور دنچ توکس رطاخب رخآ زور

رارف اب هنایشان هک دیسر مرظن میقتسم ندیسرپ هب شراک منداد تلا جخ

تفگ زوریپ هشیمه یوا و شمدناچیپ

یدب مدوخ هب یدب ور هلب دیاب هک هرخ ـمل؟..باال یکو .. یروبص اراس مناخ "

نشاب همه ات یشکیم تلا جخ رتمک منک تلغب میشاب ییاتود اه! یرت تحار

"! اایشیم بآ عمج وت

توکس #دس_

۵۹۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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مه ملد و منکب یراک مدوخ یارب متسناوت یمن هک نیمه رطاخ هب دیاش

مشاب هتشاد ما هداوناخ واو تامیمصت اهو فرح اب یتفلا خم تساوخیمن

منک کمک اهر هب متساوخیم

مدیسرپ تسد هب یشوگ

مریگب سامت اهر؟ ینئمطم -

دیدنخ لا یخیب

ریز زا ونم هگید تعاس مین ماوخیمن ... منئمطم نم یگب ینوتیم وت هگا -

! هربخ هچ نسرپب یه انامام هک اجنیا یشکب راک

تساوخ اما داد باوج قوب دنچ زا دعب هک متفرگ یلدود اراب ناساس هرامش

منک ربص

!.. نومب هظحل دنچ ناج اراس -سالم

دیسر مشوگ هب شیادص هرابود هقیقد دنچ زا دعب

ــی؟ جبآ مناج -

؟ زروا شکـ بانج نیبوخ ! رتکد یاقآ -سالم
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ــر؟ بخ هچ .. زیرن نوبز -

؟ یراد تقو منزب فرح تاهاب متساوخیم .. ممما .. یتم -سال

! هرآ...االنهرآ -

لنسرپ ًاب اال متحا هک ار شا یسرپلا وحا سالمو مندز فرح نایم

مدینش یم دوب ناتسرامیب

ـو! گب مراد تقو راهان مریم -

دور یم راهان یارب هزات ووا تسا رهظ زا دعب ۴ تعاس

ـم؟ گب مزاب مشب یدب رهوشرهاوخ ماوخ یم -

دیدنخ دنلب دعب دش مک فارطا یادص و دمآرد یادص

ور اهر یکلا یدرک رکف ... هنکیم تبدا روجدب نامام ! یرادن وشتأرج -

! رتخد نیا ِنامام نوج مدرک باختنا

دزیرن کشا ات دیزگ ار شبل هدز یدنخبل اهر

وگب یکی ؟هب تدوخ نوج ...هن هنامام نوج رطاخ هب تدوخ نوج هرآ -

! یراد شتسود ردقچ یشاب هتفگن شهب وگب یکی !هب وتاهاگن هشاب هدیدن

ور وت نم لثم وگب یکی !هب هشاب هدیدن شارب وتندز بلابلا وگب یکی هب

کــن! هوک هسانشن
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شتساوخ یم راو هناوید متسنادیم اهر ی هرابرد ار شتاساسحا مامت نم

هک تفگ "ار رتخد "نیا یروط دزادنایب ردام ندرگ هب تساوخ یتقو یتح

! مونشب اضرریما نابز زا سح نیمه اب یزور تساوخ ملد

دیدنخ مارآ

سفن ینوتن تنوج هب مزادنیم ور اضرریما ! اتارب مراد هک وشن نوطیش -

دعب ات نکن یراک هی هدرک کالتف هزور دنچ هتفگ مهب ماهرپ ... یشکب

ـی؟ شابن نوماپ و تسد یولج ! نوا هب تمراپسب میسورع

مدز رغ مولظم

هب شاب ونم ـن؟ یدیمن ریگ شهب نم رطاخب هگید ارچ ردارب اتود امش -

مراک یچ همهفب اهر یتقو ینودیم منک یم یگتشذگدوخ زا مراد اقآ رطاخ

یراک ... ینومب یرامخ وت نومه رازب مدش نومیشپ نک شلو ال صا ... هنکیم

؟ یراد ـن

طقف میگب هگا تسین مشلا یخ نیع هکنوا ؟ میدیمن ریگ هدب حاال... نکن رهق -

وگب هسریمن نم هب تروز یدیمهف و هسب هگا ...حاال طسو نوا یشیم بآ وت

ـی؟ گب یتساوخیم یچ

؟ یرادن یراک ــی! مهفب تدوخ ات هشاب .. مدش نومیشپ .. هگید یچیه -

منودب دیاب ؟ ینکیمن میاق مزا هک ویزیچ ـسارا؟ هدش یروط ـم؟ مهفب ویچ -

هک؟! ینودیم هگید یگب دیاب
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متفگ ِنم ِنم اب

! هدشن یزیچ هک... هنیا هلئسم ًاقیقد -هن

هدش نارگن مدرک یم سح

ـه؟ بوخ شلا ح تساجک اهر ایهن؟ هرخ باال هدش یزیچ اباب... -یا

ناغمرا هب یبوخ سح میارب تساهر نم زجب شا ینارگن لیلد نیلوا هکنیا

مهاگن دریگ یم همشچ رس شدوجو قامعا زا دیمهف دش یم هک یسح دروآ

دوب نارگن مه وا مداد اهر تروص ارهب

! هنوسریم سالم تساجنیا هبوخ هرآ -

هدب شهب ویشوگ -هع...

متفگ سخت

! هنک تبحص هنوتیمن ماو..االن ـخ یمن -

-چـــار؟

هسرتیم مکی .. امود ... هدیمن هزاجا شرهوش رهاوخ -واالً

تفر باال یمک شیادص

؟چـــار؟ هسرتیم یچ ینعی ! اراس ینک یم میبصع یراد -

ار نیرتهب ات مدرک رکف میوگب متساوخ یم هک مجالیت وهب متفرگ سفن

زا دعب رگا هک مدوبن وا تاروصت نارگن نم و دوب هتفگ اهر شاک منک باختنا
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یروضح تسناوت یم شاک درک یم اهر اب یدروخرب هچ دیمهف یم مسارم

دوبن هدند کی ردقنآ اهر شاک دنتسناد یم اهردام دوبن رتهب ال صا دیوگب

هگب... تهب وشتسار دوب رارق ... هتفگ تهب یغورد ...هی شتسار -

.. دیاش هگب... تهب مسارم زا لبق دیاب متفگ ... مدیمهف هزات نم ! هتفگن یلو

هک یراک نم یلو ؟ یدرک تلا خد ارچ ! هچوت الهب صا یگب یمهفب دیاش

ـه؟زا شاب شابن تحاران مزا ـنا؟ ساس هشاب منک؟ یم ور هتسرد مدرکرکف

ـه؟ شاب متلا خد

اینـه؟ ینزیم فرح تسرد .. یرایم رد ومرفک یراد -

هدب.. لوق هدب... لوق طقف ... مگیم هلب.االن -

مدیدنخ زیر

ـــ یمه ... مدوب علطم طسو نیا طقف هک وتخبدب نم هن ینزب ور اهر شدعب -

ن!

اهر و درادن رب تسد مور یم یتقو هک تسه رسم ردقنآ تفگ یم ششرغ

دیوگب هک دوش روبجم

ای هربخ هچ یگیم ؟ یرا یمــ مزور هب هچ نیبب ... مدرک یطلغ هی راب هی نم -

نــه؟

متفگ عیرس

! هتفگ غورد تهب شجاودزا هرابرد اهر -
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دوب جیگ شیادص

ــه؟ تفگ غورد ویچ -

ظفاحادخ هگب. شدوخ هب مداد ... یشوگ هظحل -هی

تمس هب شا هدز قو یاه مشچ یولج و متشاذگ اهر تسد فک ار یشوگ

متفر رد

نیچمه وت منکب طلغ نم ... یگب دیاب تدوخ ! ناج اهر تسین تسرد -

منک تلا خد یزیچ

مدیشک یتحار سفن هتفر نوریب رد زا عیرس

... شی -خآــــ

هرابرد ندرک رکف و ندز فرح هک یزیچ نینچ دروم رد منهذ ارچ مناد یمن

یراک هکات دوب لوغشم ردقنا متخادنا یم سفن سفن وهب دهدیم مرازآ شا

مدشن مارآ مدرکن ناشیارب

توکس #دس_

۵۹۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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شا یدادرارق جاودزا ی هرابرد دهد حیضوت یباسح و تسرد اهر دنک ادخ

هک یرتخد اب دعب زور ار رسپ نآ اضق وزا دماین هاتوک ومع هکنیا ی هرابرد

هب دوب هدرک لوبق دوب هدید ناتسرامیب رد دوب رادراب وا وزا تشاد شتسود

ار ناشتکارش مهس دنناوتب ات دنک کمک " عیمس " ردپ تسد زا تاجن یارب اهنآ

نارهت وزا دنریگب عیمس واو یروس جاودزا زا دعب عیمس ردپ یفارص زا

کی یتح هک دیوگب حضاو شاک دننک یگدنز کاخ نیا زا یرگید هشوگ هتفر

واو هب ندرک کمک رطاخ هب طقف و هدوبن فقس کی ریز عیمس اراب بش

نآ زا بش ره هک دنادب ناساس شاک ! هتفریذپ ار دقع ومع تسد زا رارف

عیمس هرابرد یتح شاک هدرک رس نم هناخ ایرد هاگباوخ ارایرد هام تشه

شا یرتسکاخ یاه مشچ نآ اب یور هزبس کرتخد " نیگن هب" شقشع و

ماقم و تسپ و لوپ اهاراب مدآ ، شردپ سکع هب عیمس دیوگب شاک دیوگب

نآ رتشیب لوپ هب ندیسر رطاخ هب زگره ار هداس مولظم نیگن و دیجنس یمن

... تخورفن اهر هب شردپ یارب مه

کمک اه...ایب هدش بوخ ماپ هزات نم یتم ال سان نیدروآ فیرشت بجع هچ -

! هدب تدوخ هب ینوکت هی لقادح یداد یرارف هک ور اهر لبنت

هک بشید زا دوب هداتسیا رمک هب تسد میوربور هک مداد یرحس ارهب مهاگن
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دننیچب ناساس ی هناخ اررد اهر ی هیزیهج ات دندمآ وخهلا ردام اب هارمه

نییاپ ارباالو اضرریما اب نم هطبار و دیبنج یم شنابز ماهرپ لثم هرسکی

راگنا رتخد نیا و متخیر هک یمرش قرع زا وخهلا ردام مشچ یولج درک یم

مدرب هانپ قاتا هب هداتفا ریز یرس اب بش ره زا رتدوز دوب هدربن نآ زا ییوب

دوب نآ نامهم ماهرپ ینامز هک یقاتا

ــی؟ نزیم رغ ردقچ -

دناشک هناخزپشآ تمس هب هتفرگ ار میوزاب

زا هک نیدرک یطلغ هچ تسین مولعم یدوب شلد رو هرسی هزور دنچ منزن -

هچ تندرگ زادنب ویشوگ نوا بخ قاتا وت یریم ینوچیپ یم یه حبص

یربکا یلع میدن شوگ میدیم لوق مه ...ام ییایب یرب یه وهار نیا هیراک

! هریم تقدص نوبرق روطچ ناج

متفگ مخا واب یدج متشاد شهگن هتفرگ ار شتسد

و نم رس زا تسد تنوبز نیا یچ ینعی ـی؟ شکیمن تلا جخ هرذ هی ارچ -وت

مشوخ اه؟ یربکا یلع یگیم شهب یچ هساو ال ؟صا هرادیمنرب اضرریما

ـی! گنشق نیا هب شدوخ مسا ... دایمن

درکیم هاگن نم هب رکفتم

.. یدروخ ینوکت هی هرخ !باال بجع هچ -
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مدیشک مهب وربا هدرک شهاگن طقف اه مهفن لثم

تیامح شزا راب ...هی هترهوش امسر هگید زور دنچ ادخ هدنب نوا اباب -

نم یتم ال سان ... شاب نوا نارگن وت راب ...هی نزب گنز شهب وت راب نک...هی

تبحم هفرط کی دبا ات یدرک رکف ؟ مگب وت هب دیابن هک نم ماوت زا رتکچوک

هشاب هدیمهفن هک تسین یک هگید ــه؟ شب زاب وت خی ات هنکیم ربص و هنکیم

هراد هانگ نم رهاوخ نزب یتکرح هی مه وت بخ ! هراد ــت سود ردقچ

ــی! سرتب دیابن هگید هک ننودیم همه ...حاالهک ادخب

دروآ نییاپ ار شیادص

اب تفگ ــه! تیذا اضرریما تفگ مهب نامام یتقو مدرک پک ردقچ نک رکف -

هدیمهف ییازیچ ــی؟هی شب تحاران دیاش هگب شدوخ هگا هک منزب فرح وت

همه ... فوووا تفگ یروطنوا نامام یتقو یلو ! همه لثم هتبلا مدوب

یمهفب تدوخ ات هگیمن یچیه مسک چیه ... تدوخ زجب تسه نوشساوح

پچ نم؟اپ رهاوخ یشمرحم ههام دنچ ! هنکیم ربص طقف مادخ هدنب نوا

؟ یریگیم هلصاف شزا زونه هک هتشاذگ

دمآ رت نییاپ شیادص زاب

!حا تسه شساوح حاالهک یلو ! دوب هدرکن هانگ مه تشاذ یم هگا ادخب -

شاب هتشاد وشاوه مکی مه وت بخ یشن تیذا وت هک هروخ یمن نوکت الهک

ـه! شب تیذا ردقنیا نوا راذن

و دوب شلخاد هتخیر مهب اه هویم هک ینیس کی اب وخهلا ردام ندمآ اب
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میاهر هدنام جاو و جاه هدیخرچ عیرس دوب ناشتسد خیلا هک یرگید ینیس

درک

دیدنخ دنلب یادص اب

یچ مینک هدافتسا یسورع لبق نوشباقشب هساک هی ــلا!حاالزا یخیب اباب -

ـه؟ گم هشیم

درک هراشا خهلا هب هدیدنخ ردام

! تحارتسا نیایب نم... هن وگب ختلا -هب

نریم مشقدص نوبرق هزات هتحارتسا کال هکنیا ناج نامام وگب نم -هب

ــه! شب فوا ! هتفین شراشف تقوی

دوب جیگ زونه شتروص هب مهاگن

؟ مگیم غورد -هـــاا...

دیرپ مناهد زا هظحل کی رد

اه! فرح نیا هب هچ ور هچب یوت یلو بخ... -هن

تفگ هک دوب خهلا دندیدنخ دنلب یادص اب وخهلا ردام

؟ یگیم هچ نیبب ینزیم فرح یتقو ینزیمن ینزیمن فرح -
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هدماین شندرب یارب زونه هک یمیدق یاه لبم یور شرانک ار مدوخ هدیدنخ

متخادنا دندوب

متسین نیا لثم هک نم ! ناج خهلا رُد نوچ یوگ هدیزگ و یوگ -مک

ـم! گیم یچ همهفن مسک چیه منزب فرح یلسلسم

روج ار تسا هدیدپ مناهد زا هک یفرح تفگیم ردام و رحس بل یور دنخبل

دنا هدرک تشادرب یرگید

تفگ مارآ رحس

ــم! تفگ یچ یشاب هدیمهفن هگا یرخ -

دنا؟ هدیمهف مراتفر زا همه ینعی ؟ دوب ابوا قح مداتفا رکف هب هدرک مخا

ردقچ منادیم مدوخ هک میاهراتفر رطاخب اضرریما هدش هجوتم ردام یتح

! تسا بذعم تسا بیجع

۵۹۸_ تراپ _ همادا #

نوریب قاتا زا هدیرپ گنر یتروص اب اهر هک مدوب بیس ندنک تسوپ ردحلا

دوب نتفر ی هدامآ هدیشوپ سابل هک ردحیلا دمآ
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؟ ردام ـــا جک -ااو...

دیشک باال شا هناش یور ار شفیک

... مایم دوز مریم ملا... بند دایم ناساس -

توکس #دس_

۵۹۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تسا ناساس وحاال هتفگ ینعی درک نم هب هک یراد انعم هاگن و فرح نیا

تفگ دنخبل اب رحس دنزب فرح ابوا دهاوخ یم هک

هب نیدیبسچ شمه درجم رتخد هی یولج دیشک یمن تلا جخ اهامش -

رهوش زونه ینعی دز" ماـــــ !"نــــ هشدوخ ور شمسا اباب ؟ نوتدزمان

! نوشهب نیبسچن ردقنا نوشدوخ ِمان هب ندز ور امش طقف تسین
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تفگ تفرگ یم نادند هب هتشادرب یرایخ ینیس زا هک روطنامه اهر

ــم؟ ینک ناربج شارب یدیم رهوش ونیا یک -خهلا

بوخ یازیچ هرابرد ... مدب وتنیرفآ دص تراک هشاب مدای شــد! نیا نا -هآـــ

! اباب دینزب فرح

تفگ هدز رحس تشپ هب یتسد ردام

! هرب دعب هروخب تسا هتسخ دایم مچب رازب ییاچ وشاپ ندز فرح یاج -هب

؟ شهب هبسچب طقف هنک راکیچ هک میریگیم نز شارب میراد نا... مامـــ ااوإ -

یارب نک نیرمت زورما ودب اه... ینیس وت هزیرن هشاب تساوح اهر... ودب

ــه! گید زور دنچ

داد ناکت رحس یارب فسات هب یرس اهر

! هراد هلجع خهلا... داوخیمن -

دنارپ اج ارزا اهر رد گنز یادص

... یااو -

؟ ردام ــه تچ -

دشاب نآ تشپ دیاب ناساس مدرک یم رکف هک اتردار متساخرب اج زا عیرس

دز مکشخ اضرریما ردام ریوصت ندید اب اما مزادنیب هار ار اهر و دنک زاب
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یزعـمز؟ هیک -

متفگ دوب هتسشن میاه مشچ رد هک یبجعت اب

تساضرریما ردام -

نک! زاب ورد بخ -

نم رانک زا هک دوب اهر دندز رد ًاددجم اما مدز ردار وشزاب ی همکد عیرس

تشادرب ار نفیآ یشوگ هدش کشخ

دییامرفب هلب... ... لخاد دییامرفب -

تفگ دنلب یادص واب تشاذگ ار یشوگ

ـت! سه مشرسپ -

تفگ یسنجدب و ثکم اب

هرپــما! ... هکچوک رسپ -

ندیخرچ ردحلا تعرس هب هناخزپشآ رد هک وخهلا ردام مدید و مدیخرچ

قاتا کی تمس هب مادک ره مرحمان روضح ندینش زا دندوب ندرک عمج و

هناخ یگتخیر مهب رطاخ هب هک ناشبذعم و جیگ حلا ندید زا رحس دندیود

دیدنخ یم هداتسیا سنلا طسو شغ شغ دوب

! مهب نروخ یم نک...االن نوشاگن -

هکیچوک رسپ متفگ موناخ اراس ــد؟ یشوپب یزیچ هی نیاوخ یمن اتود امش -

اه!
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دمآ لخاد مهارمه دیدنخ یم هک روطنامه رحس متفر قاتا تمس هب

ایب هنک نوشجیگ هنوتیم زورما مه نیع سابل متفگ دوب، یا هنحص بجع -

... نتراک رپزا هک رد ننک...مد ینزدوخ نوشتفج هک االهن یلو ؟... یدید

نراد هدرکن راک یلک سنلا... طسو اهر یاهلبم ... هتخیر مهب هنوخزپشآ

رتشیب فصن اه!...حاال نرب رد دبراب و ناماس نیراذن نوشهب متفگ ... زونه

! ندرواین ونوشباوخ سیورس زونه هزات هدنوم نوشاهراک

نوریب ات مدیشوپ سابل عیرس اهر حلا دای هب باوخ سیورس مان ندینش زا

درک ترپ تخت یور ار شدوخ رحس هک مورب

ایب نتفر ... منزیم ترچ ...هی ندیشک یراگیب نم زا انیا دایم مباوخ یلیخ -

نک! مراد یبـ

دندوب هداتسیا رساپ زونه همه مدش جراخ قاتا وزا متفگ یمارآ ی هشاب

دوب هداتسیا رد مد همه زا رترود هک ماهرپ دوب هدمآ مه اهر اضرریما رهاوخ

درک یسرپلا وحا سالمو دنخبل اب مندید اب

اهو یسرپلا وحا زا دعب دیخرچ یسک لا بند هب ردسنلا شهاگن مدرک سح

هناخ تیعضو رطاخ هب وخهلا ردام ی هدنمرش یهاوخ ترذعم هتبلا

دمآ فرح هب ردام همه زا رتدوز دنتسشن
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... هدایز اهراک یلو ... دیرایم فیرشت امش تفگ تفریم هک ناساس دیشخبب -

رگراک هب مراپسب وراک منوت یمن ... تسا هتخیر مهب ردقنیا اجنیا دیشخبب

تفگ دنخبل اب هدرک یهاوخ ترذعم مه اضرریما یوناب هراسخر

رد یسورع یلو هدوز منودیم ـمی شیمن محازم یلیخ مه ام هگید دیشخبب -

هنک رس ریز یسک ونوتلگشوخ رتخد یغولش نوا وت مسرت یم نیراد شیپ

هب دیشخبب !.. هشب هدید ماوخ یم هک هنیا نم! نوج هب هتفیب اضرریما

ادخ هب ...حاالمه نتفگ نوترسپ هب مرسمه مگب امش هب نم هکنیا یاج

یبـــما! مدیشک یم تلا جخ

دش رت عیسو ردام دنخبل

. دیرایتخا بحاص چــار؟ تلا جخ هیفرح هچ نیا -

تفگ نم هب ور ثکم اب

راذن نوشرظتنم وش هدامآ وشاپ .. ردام وشاپ -

داد همادا واو هب درک ور هرابود

!.. مدمویم مدوخ امتح هنرگو دنیبیم وتیعضو .. دیشخبب -

دز دنخبل اضرریما ردام
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.. مشبظاوم یمشچ راهچ -

لا وس و مدوب فرح مک مه مدوخ هک نم یارب هشیمه ردام یفرح مک نیا

؟چـــار؟ مور بــ اهنآ ــااب جک ! دوب یگرزب لضعم مدرک یمن

خهلا روضح زا یهاوخ ترذعم و ِنم ِنم یلک اب اضرریما ردام منتفر زا لبق

یقاتا تمس هب ود وره دنک تبحص اهنت ابوا هقیقد دنچ تساوخ ردام زا

فرح هب هداتسیا راچان هب دوب هدیباوخ نآ رد رحس رضاح ردحلا هک دنتفر

مدمآ

! هدیباوخ اجنوا رحس نا... مامـــ -

ارهب وا راچان هب ردام مدید ار قاتا تمس هب ماهرپ رس یناهگان ندیخرچ

نارگن راگنا تشاد مخا مدیخرچ شتمس هب ماهرپ یادص اب درب یرگید قاتا

دوب

ـهر؟ تهب هک شاپ ؟ هبوخ شلا ...ح ترهاوخ -

دوب هدش شثعاب زور نآ هک دوب یرحس یاپ حلا رطاخ هب شا ینارگن سپ

! هدیباوخ نآاالن رطاخ هب درک یم رکف دیاش

! هدیباوخ هک تسا هتسخ االنمه هدش بوخ ًابیرقت هلب -
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تفگ هبوخیا هداد ناکت یرس

توکس #دس_

۶۰۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تفگیم رحس یاه سفن یادص موش هدامآ ات متفر قاتا هب هتفگ یا هزاجا اب

ناساس یسرپلا وحا یادص هک مدرک یم ضوع ار میاه  سابل هتفر باوخ هب

دعب ار شزور و اتحلا متفر نوریب رت عیرس مدینش اهر ود وره ماهرپ اراب

ناهنپ هدش تحاران منادب تسوخ یم ملد منیبب عوضوم نیا ندینش زا

هدوبن یقیقح جاودزا نآ هک تسا لا حشوخ ای دهد شرازآ ات هدرک

ناکت یرس هدرک یزیر مخا دید ار نم هک دندوب هداتسیا مه رانک ماهرپ اب

اهنت دشاب هچ ره دناد یمن ریصقت یب مه ار نم املسم هک متسناد یم داد

مدوب ارجام نیا علطم

ای تسا لا حشوخ مدیمهف یمن یمندش هدید شتروص رد زیچ چیه اما

اهر" میرب " نتفگ اب هدرشف ار ماهرپ تسد درسنوخ ای تسینابصع تحاران

تفر رد تمس هب
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یارب هک مدید دش هک شکیدزن تساخرب اضرریما رهاوخ رانک زا مه اهر

شتسد هدرک هدافتسا تصرف زا ناساس هک دش ریز هب رس هدنمرش راب نیلوا

درب نوریب دوخ واب تفرگ ار

؟ ندر کــ اوعد شــهد؟ یزیچ -

دوب هتسشن شرانک مه ماهرپ حاال هک ییاهر تمس وهب متفگ یجیگ موه

مدیخرچ

-هن...هن...

تومع رتخد هعفد نیا منک رکف ؟ ادوب شیزیچ هی ناساس راگنا چــی؟ سپ -

هرآ؟ ! هشاب ناساس دروخرب نارگن دیاب

کیدزن دوب هدیسرپ هناریگ چم هاگن و هتفر باال وربا کی هکاب دوب ماهرپ

تفگیم هک یسنجدب اب هتخادنا باال هناش متسشن ـنا شیوربور هتفر

متفگ مهد یمن ار ناتباوج

! مدیمهفن یزیچ هک نم -

********
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ریز هدرک مرو و خیلا یاج هب رایتخا نودب و هدارا یب بترم ار متشگنا

یم هک نیا زا شردام روظنم مدرک یمن مه ار شرکف مدرشف یم میاهوربا

هب هک دشاب نیا دوش هدید دهاوخ یم و دنک مرس ریز یسورع رد یسک دسرت

نم دیوگ یم هک دروآ رد یلکش هب ساوسو اراب متروص هدمآ هاگشیارآ

ما هدرک جاودزا

مدیشک میوربا ریز مرَو رس زا تسد مدینش مشوگ ریز هک ار اهر یادص

مک ...هی هباوخب شباهتلا تتسوپ ور مرازب کسام هی میرب وشاپ ... وشاپ -

ــو! شاپ مرایبرد یزاب رهوش رهاوخ مه

یلدنص یور متسوپ یور یکنخ سح نآ اب هتسب یاهمشچ هکاب دوب یقیاقد

س دراو هک یا هظحل زا مدرکیم شوگ اهر یاه  فرح وهب مدوب هدیشک زارد

تلا جخ ! دوب هدیشکن مرس زا تسد بارطضا و سرتسا مدش هاگشیارآ نلا

یمن ال صا رتخد و ردام نیا و دوب منت هک یسابل نآ اب مه نآ مدیشک یم

دندیمهف

اهر، ات دندوب هدماین هناخ یغولش تیعضو نیا رد شاک متفگ یم مدوخ اب

اهر یاه  فرح هب ندرپس شوگ حاال اما دندمآ یم نم اب رحس ای ردام

اررد ماهرپ وحلا یگف کال لیلد هزات و دوب هدرک ترپ الً ماک ار مساوح

مدیمهف یم دروآ یم اجنیا امارهب هک ینامز نیشام

یزمر نآ هب یخلا یب اهنآ دز ادص ار شرهاوخ و ردام مان یکاش راب ره

دنداد یم همادا ناشندز فرح
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تفگ یم اهر هک هملکیا هب هملک حاالاب یلو تسا ربخ هچ مدیمهف یمن

نم هب هنیآ زا هاگیب و هاگ هک ییاه هاگن لیلد و تشاد ماهرپ هک یسح

! دشکب تلا جخ هکنیا ات دوب کالهف رتشیب مدیمهف یم ار دادیم

ینکن رکف مگیم ورانیا ! دیمهف اضرریما مشرخآ اراس.. هشیمن ترواب -

هنووید هدش وت ِلُخ هک ییاضرریما زا رتشیب نیا هن! داوخیمن اهای هتحاران

ورحس اهر، ندید هدموا ریما رطاخ هب هک شیپ هام هس نومه !زا ِرحس ی

یزیچ هدوب اوه ور هک امش تیعضو رطاخ هب یلو هتفر شلد و هدید

یلو هگب دعب دینک جاودزا اضرریما وتو تساوخیم طقف ..االمن هتفگن

ونم ات هنک روگ مگو وشدوخ زور دنچ هرب منک رکف دادن شنومَا نامام

! میرایب اج وشلا ح مینوتن اضرریما

لباق صخش نم یارب ماهرپ مدرک یم شوگ توکس رد نم یمدزو فرح وا

دنم عالهق مرهاوخ هب یصخش نینچ هکنیا و دوب تبحم اب یتسود و مارتحا

زا دعب و متشاد شندینش زا یبوخ سح تشاد یلا حشوخ یاج میارب دشاب

نیا اب ماهرپ مناد یم اما درک ملا حشوخ لد هت زا اعقاو یربخ اهتدم

چیه اهنت هن مدید نم هک یرحس نوچ دراد شیپ رد یزارد هار یگتسبلد

تسینابصع و یرفک شتسد زا یتح میوگب مناوت یم هک درادن وا هب یسح

درک هناهب ار باوخ هدماین نوریب مه قاتا زا وا روضح ندینش رطاخ هب هک

ارهب شنیگمغ هاگن رگید هک ییاهر دوب مه اهر میاهزور نیا راکفا نایم

نیا مدیدیمن منادیم ار شلیلد حاال هک شردارب قح رد شردام یاهتبحم

روضح اب اهزور نیا تسا لد هت وزا دراد یرتشیب طاشن شیاهیداش اهزور

تسا رت ینارون شهاگن قرب شرسپ
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طال کسام نآ هبنپ دشواب هدیشک متروص یور یتسد هک مدوب مراکفا رد

درک کاپ ار گنر یی

ـرو! شب وتتروص موناخ لگشوخ وشاپ -

********

... هرظتنم ییاد ! ییاد نز هگید ورب -

وهب مدوب هداتسیا هاگشیارآ وردسنلا یدورو هلپی دنچ نیب ردسنلا تشپ

هاگن دوب هتشاد هگن ار نیسای تسد هدز هیکت رد هب زاب شین هکاب ییاهر

تفگ یتقو دوب هدرک رپ تنطیش قرب ار شمشچ مامت مدرک یم

نوبایخ طسو مدیم لوق یلو یدش یندروخ هتسرد .. شاداد نز هگید ورب -

هک! شیسانشیم هساسح ازیچ نیا یور تدروخن

توکس #دس_

۶۰۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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هتشگرب ارچ مناد یمن هک هروشلد اب متخادنا اه هلپ نییاپ یزلف رد هب یهاگن

متفگ دوب

ـن؟ یایمن امش هگم.. -

دیشک میوزاب هب یتسد هدیدنخ

هال وشدوخ هراد االن یلو هشکیمن لوط شراک متعاس مین هشیمه نامام -

ام وگب ورب چـار؟ ـید یمهفن هک وگن میرب سنا ابآژ دعب هک هنک یم ک

ـــه.. تبلا ! هنوسرب ور وت هنوخ میدرگیمرب نومدوخ

درک متروص هب یهاگن

رد هگید یاج هی رسزا االً متحا هدی... ...عبــ منیب یم نم هک یزیچ -اب

باالـس شدریگ یم هک یقرب هجرد ییام اب هنود یمن هک اصوصخم ! نیرایم

ت!

درک میاهبل نامهم ار دنخبل شفرح

ـه؟ نود ـی من ًاعقاو -
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تفگ یراد هدنخ چن

.. میریم نومدوخ وگب هرب وگب ییاد هب ورب ناج! نیسای سپ -

تفگ ضرتعم هدیشک ار نیسای تسد تعرس هب اهر

متفگ ! شهب مدرپس ونیسای ات درک لوبق رارصا یلک اراس...اب هگید ورب -

تتنیب یم هک شرخآ ...! منکب ومراک راذب ورب ... مراد زیارپروس شارب بش

! یشدوخ هکملا مشرخآ لوا

دیشک متروص هب یتسد هدیدنخ

نکن تیذا ردقنا مشب یدب رهوشرهاوخ راذن ورب .. بوخ رتخد نیرفآ -

ـو! مشاداد

یمارآ ظفاحادخ مدوب هدز اهر هب نومضم نیمه اب یفرح زورما مه نم

مه تفگ رحس هک ییاه فرح هب دیاب دیاش مدیخرچ اه هلپ تمس هب هتفگ

هدشدنا راکب تسد وا رطاخ هب همه هک ما هدوب ولبات ردقنآ مدرک یم رکف

دز چپ مشوگ رانک هدروآ ولج ار شرس اهر هک متفر ولج یمدق

! هشاب تحار یسورع وت شلا یخ ات هنکیم تدوبک شتیا -هـن

اب هدرک زاب ردار مبوکب شیوزاب هب یتشم و مخرچب شتمس هب میایب ات
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ار منورد بوشآ قیمع سفن دنچ دشاب یدورو کچوک سنلا لخاد نیسای

اردر یرگید هلپ متشذگ زاب همین رد وزا متفر نییاپ ار هلپ هس مدرک مارآ

یزلف و دنلب یاه هدرن ار نآ یور هک طایح هاتوک راوید تشپ هب هدرک

یسک مدرک هاگن دوب هدرک مهارف ار نهپ ی هچوک ندید ناکما و دوب هدناشوپ

هنانز هاگشیارآ برد یولج وا هک دوب لا حم ! شنیشام وهن شدوخ هن دوبن

! دشاب هدرک کراپ

یمن هک ییاهاپ اراب طایح اترد مدق دنچ هداد تروق ار مقازب بارطضا اب

؟ متشاد سرتسا ارچ ؟ مدوب هچ نارگن متفر ولج دیزرل یم ارچ مناد

نآ ما هدرک رییغت متسناد یم مه مدوخ هکنیا ای دوب اهر یاه فرح شلیلد

یارب هک یهاتوک و کزان مشچ طخ و میاه بل یور گنرمک نآرژ اب مه

یعس وا هکنیا اب اهزور نیا هک یبات یب ونآ دوب هدیشک میارب اهر راب نیلوا

مدوب هدید شراتفر رد شیب مکو اما دهدن شناشن درک یم

زا رتشیب یا هلصاف اب شنیشام مدنارذگ رظن ارزا فارطا هدرب نوریب ار مرس

لخاد مدید یم تشپ ارزا نیشام دوب هدش کراپ رد زا رتولج رتم هد

و دوب تولخ هچوک دوب شهارمه نفلت اب ندرک تبحص ردحلا نیشام

هرجنپ هبل شجنرآ دیوگ یم هچ هک دینش دشیمن اما دمآ یم شیادص

نییاپ مه رگید تمس هشیش مدش کیدزن نیشام هب مدق مدق دوب هتشاذگ

و تسا طخ فرط نآ یسک هچ دش صخشم دشو رت حضاو شیادص دوب

تسیف ردحلاتال شیاهراتفر رطاخ هب اضرریما

نم هب هرارق وت رطاخ هب هگا رازب هنک! هرس هی وتراک متفگ نامام هب مدوخ -
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هزادنا همقل ینودب بآ!هک ریز منکب وترس منودب زاحاال ندب در باوج

زا یدیمهفن ؟ هنزیم وتندرگ همهفب ناماس یدرکن رکف هخآ ِد یرادرب تنهد

یمن تاگن ور وت رحس یچیه نوا نم؟حاال هن یدوب وت شلکشم لوا زور

ـ... لوبق زور هی هنکمم یدرک رکف یباسح هچ ور هنک

اب دیدنخ دنلب یادص اب توکس هیناث دنچ زا دعب هدرک عطق ار شفرح

تفگ رخسمت

تتلود حبص ات شاب ... هتشذگ نم زا هدش دراو تهب هک یکوش ... ارمع -

ـی! شاداد دمدب

یور ار یشوگ دوب شیاهبل یور هک یگرزب دنخبل اب هدرک عطق ار سامت

تمس نییاپ هشیش وزا هداتسیا نیشام زا هلصاف اب تخادنا دروبشاد

متفر ولج مدنیبب و دخرچب متمس هب هکنآ زا لبق مدرکیم شهاگن شفلا خم

شهاگن اما دیخرچ متمس هب برض هب هک مدید متسشن لخاد هدرک زاب ردار

مدش دنبرمک نتسب لوغشم هدرکن

؟ ینکیم راکیچ اجنیا اراس..وت -

! نایمن اهر ونامام ـم یرب .. یدش لطعم دیشخبب -سالم.

توکس وا یلو مدرک یم شهاگن دیاب متسب ار دنبرمک دشو مامت هک مفرح

دادن ار مباوج هدرک
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رد هک شنادرگرس هاگن و هدش درگ نامشچ ندید اب هدروآ ارباال مرس

ششپت هک یبلق دوجو اب دراد شهگن تباث تسناوتیمن و دیخرچیم متروص

متفگ یخلا ثمالًیب دوب هتفرگ تدش

شـهد؟ یچ -

سـ..ـ.ارا...! -

اجباج شا هدنام تام یا هوهق یاه یوگ نآ نیب مهاگن متفگ یبجعتم هلب

باال تمس هب یمک ار مرس هتشاذگ ما هناچ ریز ار شناتشگنا رس هک دشیم

درک لیامتم

؟ یدر ـک راکیچ -

مدیشک بقع ار مرس

یلو.. ... مریگب سامت متساوخیم .. دیشخبب -

دش یم اج اجهب میاه اهوبل مشچ نیب شهاگن درکیم مهاگن هریخ زونه

متخادنا نییاپ ار مرس

! دوب نوشهارمه مه ماهرپ .. هخآ .. مدیشک تلا جخ یلو -

توکس #دس_
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۶۰۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

شـد هدنک تدش هب شا هنیس زا هک یهآ لکش هب هتفرگ ینیب زا یقیمع مد

تفگ یفیعض یادص اب درک شیاهر

هک! دوب رتولج زاب درما ...نــ ردقنا هن یلو کوش تفگ -

تخود متروص هب مشچ

؟ یدرک رکف منم... -هب

نم.. .. دیشخبب -

بیس دنام مناهد رد فرح دناخرچ دوخ تمس ارهب ما هناچ هک شتسد

دش نییاپ باال شیولگ

ید؟ شــ رت لگشوخ ردقنا ارچ...چـار !وت مدوب هنووید -مک

و مدیشک تلا جخ مه تفرگ هلصاف مه زا میاهبل هدیرپ باال میاهوربا هظحل
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هدرک رییغت ردقچ رگم مدرب تذل تشاد مندید زا هک یجیگ حتلا نیا زا مه

؟ مدوب

تفگ هک ینامز دش یم نییاپ باال شا هنیس

منک راکیچ نم ــر؟االن.. خآ یاهزور نیا ارچ مدز... جـرا ومفعض هطقن ارچ -

ابتـو؟

یم نییاپ باال شهاگن هک ردحیلا تفگ یم متروص هب ریخ ار شیاه فرح

ناهگان تفرگ یم جوا هدش جراخ تهب و فعض نآ زا مک مک شیادص دش

یم هار هدرک نشور ار نیشام هک ردحیلا دز هیکت یلدنص هب هدرک میاهر

تفگ یکاش تخادنا

ـه! سریم مروز ردقچ هگم تخبدب نم .. اجنیا .. یروجنیا هک هشیمن -

هچ متسناد یمن تفرگ یا هرامش هتشادرب دروبشاد یور ارزا شا یشوگ

منکیم سح ارچ کـدر؟ بجعت شـد؟ تحاران ! مدیمهف یمن ار شلا ح میوگب

؟ تسا جیگ

متفگ دهد باوج شبطاخم هکنیا زا لبق نم نم اب

! ناهنت تسد وخهلا نامام ؟ ناساس هنوخی ینوسریم ونم... -
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دینشن الً صا راگنا

... نایاش -ولا

تفگ هدرک یثکم

! حبص ادرف رازب مدرگرب منوتیمن -

مدینش یم طخ فرط نآ زا نایاش دادیب و داد زا یموهفمان یادص

..عفالً هگید مریم مه اجنوا یرتن کال مرب دیاب ادرف نزن داد -

درک عطق ار سامت عیرس هدادن وا هب ندز فرح هزاجا یتح

دنتساوخ و دنتفرگ سامت مه نم اب شیپ یتعاس هک دروآ مدای هب شفرح

مورب یرتن هبکال یهانپ تکرش یریگرد هدنورپ ی هرابرد ادرف یارب

قرب شهاگن راگنا حاال دیخرچ متمس هب هتخادنا دروبشاد یور ار یشوگ

دوب شیاهبل یور یگنرمک دنخبل دزو یم

ــه؟ بوخ -حتلا

هب متشاد یرتهب سح یمدش ترپ زاحملا مساوح و مدز یم هک فرح

متفگ شلا وس باوج رد هدیخرچ شتمس

ــم؟ یرب یم -
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ـــا؟ جک -

! ناساس هنوخ -

دروآ یم مک سفن راگنا دزرل یم شیادص مدرک سح داد هک ار مباوج

ـت! مربیم دعب اجنوا لوا ... مراد راک هگید یاج االن..هی یلو هرآ... -

متمس هب شرس بترم مدید یم اما مداد ولج ارهب مهاگن ریسم لوط مامت

خرس شندرگ و تروص مدرک سح مدرک شهاگن هک یراب دنچ دیخرچ یم

هتفرگ قمع شدنخبل و هدش

مدیمهف هزات انشآ دنلب جرب نآ ندید و فارطا هب یهاگن اب درک فقوت یتقو

میا هدمآ اجک

وش هدایپ -

! یایب ات منومیم رظتنم -

هب راب نیلوا یارب هک یلبق هعفد هرطاخ یروآدای رطاخ هب دیاش مناد یمن

متساوخ یم مه دیاش موش شا هناخ دراو متساوخ یمن هک دوب مدمآ اجنیا

مدز ار فرح نآ هک مراد هلجع نم و دیایب رتدوز هک میوگب وا هب

درکن رارصا هکنیا زا تیاضر سح زونه دش هدایپ هدرک مهاگن یزیر مخا اب
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زاب میارب ردار هدز رود ار نیشام هک دوب هتفرگن اج ملد الًرد ماک مورب

دیشک منوریب مالمی هتفرگ ار متسد درک

! ینومب نیشام وت اهنت مرازب عضو نیا اب هدنوم منیمه -

یم نامتخاس تمس هب داد یم یزاب شناتشگنا نیب ار مناتشگنا هکیلا ردح

ورهار رد هک یریسم لوط داد،رد ناکت یرس نابهگن یارب هک یماگنه تفر

اما درک یمن مهاگن میدوب روسناسآ رد هک ینامز و دیشک یم ار متسد

زا درک هبرجت ار یسمل لدم همه دروخ یم ناکت ناکت هک شتسد رد مناتشگنا

هداتفا ریز رس اب روسناسآ رد یتقو ار...هک شلدم نیرت نشخ ات نیرت فیطل

دشو میادص ندش دنلب ثعاب شراشف دوب هداتسیا مرانک هتسب ینامشچ و

مدیشک نوریب هدرک لش ار شتسد فرح یب رد ندشزاب وااب

لصا رد مسرپب تساوخ یمن ملد اما درک یم رتشیب ار مبارطضا شراتفر

مدیمهف یمن ار شتاساسحا حاالهک متشادن رضاح ارردحلا شتأرج

درک زاب ردار هدناخرچ لفق اررد دیلک

وت... ورب -

دوب هدروآ موجه مرس هب ارچ مناد یمن هک یدب سح زا نازرل یاهمدق اب

هب هک ردحیلا هتشاذگ رد یور ار دیلک تسب ردار هدش لخاد مدش دراو
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تفگ دوش قاتا دراو ات تفر یم اه هلپ تمس

مریگب شود دیاب منوریب حبص -زا

دیخرچ دوب هدز مکشخ رد مد اجنامه هک ینم تمس هب هداتسیا اه باالیهلپ

تفگ یسخت ابحتلا هدرک هراشا میاه  سابل هب

؟ شاب تحار مگب تهب هک دیابن -

یم هاگن فارطا هب شراتفر زا جیگ دش قاتا دراو و دنامن مباوج رظتنم

تفگ هداد نوریب قاتا ارزا شرس هک مدرک

؟ ینک نومهم تمعط شوخ یاه یناویل ییاچ نوا زا یکی هب ونم هشیم -

ار مفیک و رداچ تسب مه ار قاتا رد رابنیا دنامن باوج رظتنم مه زاب

متفر هناخزپشآ تمس هب یشفکاج باالی زیوآ هب ناشندرک دنب واب متشادرب

راتفر لوغشم منهذ هک ردحیلا منک ایهم ار دوب هتساوخ هک یاچ طاسب ات

! دوب وا بیجع

توکس #دس_

۶۰۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

درک یم تبحص نفلت اب راگنا مدینش یم ار شیادص

ار قاتا رد ندش زاب یادص هک مدوب هتسشن یلدنص یور هدرک مد ار یاچ

مدینش یم ار شیاپ یادص مدرک رپ یاچ اهارزا ناویل متساخرب دوز مدینش

باال هتشادرب ار ینیس مدیخرچ دوب هدش هناخزپشآ دراو اال متحا دوب کیدزن

متفرگ

؟ نوریب مربب ای یروخیم اج نیمه .. هشاب تیفاع -

رود هک یکچوک ی هلوح و شا یا همروس تس راولش و ترشیت اب داتسیا

تسین شلیم باب یزیچ تفگ یم شمخا درکیم مهاگن دوب شندرگ

؟! هتنت زونه ارچ سپ متفگ یلو متفگ یم دیابن هکنیا -اب

تفرگ ار ینیس هدمآ ولج

نک! کبس وتاسابل وت مربیم نم -
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

ار شا یگناخ یاهسابل هدمآ مامح زا هزات هک نیا رطاخ هب مدرک نامگ

ـم؟! یورب تسین رارق ینعی دز نم هب هک یفرح یلو هدیشوپ

منک؟ کبس -

تفر نوریب یخلا یب

!.. شاب تحار یچ ،ره رایب نک،رد کبس -

متفر شلا بند

ــیر؟ بیمن ونم هگم -

ــا؟ جک -

ـه؟ گید ناساس هنوخ -

ـمر بیم -

یبـمرا! رد نم هک هن یشوپب سابل دیاب وت سپ -

دش ترپ لبم یور هتسخ هتشاذگ زیم یور ار ینیس

.. شیخآ -

دوب مباصعا یور شا یلا یخ یب
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

؟ متفگ یچ یدیمهف -

تفگ هتخادنا لبم هتسد یور هداد یناکت شندرگ یور ار هلوح

ید؟ ــ یمفن وت مدیمهف -

دهد همادا مدوب رظتنم

! روخب ییاچ ایب رایب رد وتسابل ؟عفال ینک یم ماگن یروجنیا ارچ -

مدیخرچ مدوخ رود کالهف

ـبمر! مدوخ وگب میرب یمن هگا .. اضرریما -

تفگ هنعط اب هدرک هراشا شرانک خیلا یاج هب رس اب درک مهاگن مخا اب

. نیشب ؟ایب هگید شچـــم، هشاب -

هب هک دوب شتروص یور زونه شمخا رفن کی ی هلصاف اب اما متسشن شرانک

دیخرچ متمس

ـی؟ نیشب اجنوا متفگ -
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

شیاهوربا مخا متفر بقع هداتسیا عیرس هک دمآ ولج شتسد مدادن یباوج

تسشن شیاه مشچ هب هدش مشخ هب لیدبت

ــه؟ یراتفر هچ نیا -

متفگ راکبلط

نــه؟ میربب یاوخیمن ایتــو؟ نم راتفر -

درک زارد متمس ارهب شتسد دشاب مارآ درک یم یعس

! اجنیا ...حاالایب هگید مرب یم مرب، یم متفگ -

ــم؟ یرب وشاپ سپ -

شندرگ تشپ هدیشک بقع ار شتسد تخادنا نییاپ ار شرس تفگ یچن

درک همزمز دوخ اب راب نیدنچ تشاذگ

اباب.. اباب..یا -یا

دنک لر تنک ار شتینابصع دنک یم یعس تفگ یم شیادص

؟ ینک یم راتفر یروط نیا هک مدز تلوگ اتحاال هگم اراس.. نیشب -ایب
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

شندرگ یور شتسد و نییاپ شرس زونه متسشن رتکیدزن یمک متفر ولج

متفگ مولظم دوب

ــیر؟ بیم ونم .. سپ -

تفگ ظیغ اب دوب زمرق شیاهمشچ دیخرچ متمس هب حتلا نامه رد شرس

ـه؟ کانتشحو تارب نم اب ندوب اهنت ردقنا -

دروخ گنز مرس رد رحس مجالت ارچ مناد یمن

" هشب زاب تخی اتوت هنکیم تبحم هفرط کی دبا ات یدرک رکف "

یور طایتحا اراب متسد شندوب یبصع رطاخ هب مدیشک رتولج ار مدوخ

متشاذگ شیوزاب

.. طقف نم ـاد... خب -هن

متفگ مولظم مهد همادا تفگ یم شهاگن

ـم؟ گب وشتسار -

داد ناکت ار شرس هک درک یم مهاگن هریخ بجعتم و رظتنم تسشن فاص

دیاب تسین شدوخ شلیلد دنادب هکنیا یارب اما شنتفگ دوبن تسرد دیاش

متفرگ ار شتسد یرتشیب طایتحا اب هتفر رت کیدزن متفگ یم
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

یاهزیچ ... طقف ... مسرتب وت زا هک ...هن مرادن یبوخ سح تنوخ نم...هب -

ــدی.. شخبب ـدا!.. یمن مدای یبوخ

یدیشخب ریز هب رس تسا تحاران تفگ یم شیاهمشچ مدرک هک شهاگن

مرس زا هدرک زاب مارآ ار شملا هک ردحیلا هدروآ ولج ار شرگید تسد متفگ

تفگ همزمز دح رد ییادص اب تشادیم رب

هدب.. نامز نم هب طقف منک..وت یم شتسرد مدوخ هنم.. ریصقت .. دیشخبب -

ایب... هار نم اب مکی نک! ـر بص مکی هدب.. هزاجا نم هب

اب هشیمه لثم مدنابسچ شا هنیس هب هتشاذگ مرمک تشپ ار شتسد ود

دیشکیم وب قیمع یاهسفن

منکن یراک هی منزیم روز مراد تمدید دیدج لیامش و لکش نیا اب یتقو -زا

منک تاگن ریس منوتب ..هک یشب تیذا ..هک یشب تحاران متسد زا هک

درک دایز ار شناتسد راشف

بال متفرگ یم ومدوخ ولج یلبق هرهچ نومه اب روز هب نم ـی! گدنز هخآ -

یرب تفگ تهب یک ال صا ! تتروص نیا اب منک راک یچ !االن مراین ترس یی

اباب ـم؟... نکب دیاب راکیچ ماوخب ویلبق تروص نومه نم هگا ؟االن هاگشیارآ

نومه اب !مک مراد هگن ومدوخ یروطچ متفرگ یم دای متشاد هزات نم
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

یم ومنت هراد هک یرتشیر دنچ هلزلز نیا ؟االناب یدرک یم منووید تروص

ــم؟ نکب یطلغ هچ هنوزرل

... مکوش !رد دوشب بلق میارب بلق نیا دوب لا حم ... دوشب دوب لا حم رگید

منک مضه منک.. تبث ار شفرح هب فرح و هرذ هرذ ات درک یم توکس شاک

... مراد هگن ملد رد دوب هدش شعترم ناجیه زا هک ار شیادص

منت هب شیاه فرح ندینش ناجیه سح زا هک یزرل ندرک ناهنپ یارب

متفگ ساوح یب دوب هتسشن

! هدنسپب ونم یسک .. ناساس یسورع هسرتیم تفگ ملا... بند دموا تنامام -

ما هدرک تنطیش درک رکف ووا دوب هتشاذگ رثا میادص رد مبلق شزرل اما

توکس #دس_

۶۰۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

ابوت! هدرک طلغ یسک -

ـنا! نیمطا و دوب تذل رس زا شا هدنخ دش رتشیب شتسد راشف هدیدنخ

مشرسپ هب هک درک یم یا هگید رکف شاک طقف مرگ! وناب هراسخر مد یلو -

یلو منک یم تاگن ریس لد هی هنوخ تمرایم متفگ مدوخ ..اب داین راشف

تیمرحم هگید زور دنچ یتقو منوا ال..! صا یرب ارچ متفگ یدموا یتقو

ادرف متفگ متفرگ سامت ناساس رس!اب اقآباال نشیم تارب همه هشیم مومت

مرب حبص و اجنوا تمربب هفرص یمن هگید متفگ .. یرتن کال میرب دیاب حبص

هک... هنیا مراد تراک رتفد مه ادرف تلا بند

مدیرپ شفرح نایم

ـم؟ یرب یم یتفگ -

بشما بش... ادرف یلو یممرب سپ مربیم متفگ منزب ومفرح راذب -

ـم یراد راک یلک مه ادرف ! ییاجنیا

درک میادج شدوخ زا

رایب رد ور وتنام نیا وشاپ یدش یضار هگا -حاال

متفگ ترارش اب هدرک گنت مشچ

؟ یدز ـم لوگ سپ -
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

زا هک ییاهن امه ...زا مدش یم شخیم هک ییاه هدنخ نامه زا دیدنخ هنادرم

یارب هدروخ ناکت ملد رد یزیچ مدینش ار شیادص شقاتا رد هک لوا زور

مدش شبذج هدرک هجوت یدرم هب راب نیلوا

رد وروتنام نیا هشیم ..حاال دشن هگید شدعب یلو .. دوبن شدصق شلوا -

ـ... ماوخیم هتعاس ..ود یرایب

هک ردحیلا سنجدب و روظنم اب هتخادنا ارباال میوربا کی دروخ ار شفرح

متفگ دیزرل یم هدش رپخیلا بترم ما هنیس

؟! یاو خـــ یم -

دیدنخ هرابود

؟! ماوخ یم یچ مگب رایب -رد

"وت" تفگیم هملک کی هشیمه دهاوخ یم هچ متسنادیم

اما درک میاهر مروایب اررد وتنام مهاوخ یم هکنیا یاوه هب هک مداتسیا مارآ

متفر بقع مدق دنچ
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

منک.. تیاعر مه ور هلصاف مراین رد مرظن -هب

درک زارد ار شتسد هداتسیا یتخس هب داتفا هقهق هب مراتفر زا

ســارا... -ایب

متفگ یچن هتخادنا باال وربا

.. نیرفآ ــه؟ شاب این مه ...وت مایمن -

قاتشم هاگن دزو یم قرب یداش زا هک ییاه مشچ و نادنخ تروص نیا

مدوب هدیدن حلا اراتهب متروص یور

، مسرتب دوش، دب حملا هکنیا سرت زا دوب نارگن یزیچ زا دوب مرانک راب ره وا

ما هدرک بذعم میاهراتفر اراب وا رابره نم ، دیایب مدب وا ،زا مزیرگب

هاگن زا یمدش ار نیا دشابن مساوح رگا دشیم هتسخ دوب رحس اب قح

ار شتسد دیمهف ما هدرک تنطیش طقف سرت یب هک یراب نیلوا یارب شقارب

داد ناکت

ـه؟ شن دوبک زاب مدیمن لوق مایب نم هگا اراس...ایب -ایب

تفگ هک یزیچ نآ زا مدیشک یم تلا جخ اما مدنخب متساوخیم دوب تخس

همادا تفگ یم هک یسح ربارب رد متسناوت یمن اما مدیسرت یم زونه مه

منک ملع دق مهدب
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

متفرگ ارباال مناتسد تشادرب هک ار مدق نیلوا

... اسیاو اسیاو -

دنک عمج ار شا هنادرم و باذج دنخبل تسناوت یمن

بـهد؟ یلوق هی طقف یمــما! -

ـی؟ لوق هچ -

ات مدوب ابوا ندرک یهارمه ...ردحلا میوگب یتحار نیمه هب متسناوت یمن

خیم متروص یور شهاگن نیگنس و قایتشا اب ردقنآ یتقو اما دوشن تیذا

یم ملد منزب فرح متسناوت یمن تسا ندرب تذل ردحلا تفگ یم هک دوب

تفرگ یم نم ارزا ملکت تردق و دیزرل

! مگب دنبب وتامشچ -

درک گنت مشچ

دوبن هگا هکنیا مود هلفق رد نوا هکنیا لوا ! ینک رارف ینوتب نکن مشرکف -

ـی؟ سرب شهب یتح یتسنوت یمن مه

یک دش لوغشم مرکف ، مدرک لوه متخادنا رد هب یهاگن مین هدناخرچ رس

شدوخ هک مدرکیم رارصا ؟رگا مورب دیسرت یم اعقاو ؟ دوب هدرک شلفق

دوب! هتشاذگ تسد مد رتناک یور مه ار دیلک هزات مدرب یم هدمآ هاتوک
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متفگ رورش دش ضوع مرکف ریسم

چـی؟ متسنوت هگا -

ـی.. نوتیمن -

متفگ دیکات اب

ـــم؟ تسنوت ــه گا -

ـبیر؟ بشما هکنیا زج یاو؟...هب خیمـ یچ -

دوب بوخ ملد حلا اما متشاد هرهلد ... متفرگ سرتسا متنطیش زا

دوش یم کیدزن سوسحمان مدرک سح

؟ تسا هگید زیچ هی مرب ماوخ یمن ! روخن نوکت -

لو؟ بقــ ینومیم شرس مگب نم تقو ره ات ینومیم شرس و یدیم لوق

ـی؟ لوق هچ -

لو؟ بقــ ــم! گیم رد هب مدیسر یتقو ونوا -

دیوگب و دنک ارخیلا ملد هک دز یم فرح ینحل و نانیمطا اب تدم مامت

دیدنخ دنلب یادص اب مرادرب تسد ات مناوت یمن
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.. لوبق یلو ! یسر یمن منئمطم هکنیا -اب

هدرکن عورش ات دنزیم ار فرح نیا ملمع تعرس و ندوب زیت زا هک متسنادیم

یعس نیمه یارب دوش عیاض تسا نکمم دنادیم بوخ نوچ مروایب مک

دیایب رتولج سوسحمان تشاد

متفگ هدرک هاگن اه هلپ هب منک ترپ ار شساوح هکنیا یارب

.... سپ ... سپ -

مدیود رد تمس هب دناخرچ اه هلپ تمس ارهب شرس ات

مدینش ار شنتفگ مانــدر" " یادص

متفرگ ار هریگتسد هکنآ ضحم هب دشاب هدرک ملا بند گرگ هک دوب نآ هب هیبش

اب مدیخرچ هدیشک یلا حشوخ و ناجیه رس زا یغیج دروخ نم هب مکحم

مدرک هاگن شنامشچ هب قوذ

! مدیسر یدید -

توکس #دس_

۶۰۵_ تراپ #
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دز صرح یتقو دوب هتفرگ ار میوزاب

! تمتفرگ شلبق ری -خنــــ

مدز ییا هبرض شا هنیس هب

مد ـــ یسر نزن -جـر

! تس ینـــ لوبق سپ یدز ملوگ یلو هرآ. -

رد! نوا هب نیا ولج؟ یدموا یکشاوی مدیدن یدرک رکف دوب... قحــت -

تفگ سنجدب

رایبرد ... ماوخ یم نم هک یزیچ لوا یلو هشاب -

یممرب تذل ثحب رجو نودب ، اوعد نودب ابوا ندز فرح زا راب نیلوا یارب

سخت دناشن ملد هب یشخب تذل ینیریش قاتشم یاهمشچ نآ هکاب یتذل

متفگ

! هدب لوق لوا ـــی؟ نودیم اجک زا هنیمه یدب دیاب هک یلوق دیاش ... ریخن -
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ماو؟ خـــ یم یچ نم ینودیمن هک -وت

؟ یدب دیاب یلوق هچ ینود یمن مه وت بخ -

هچ متسناد یم دیخرچیم متروص رد یربص یب اب متفرگ یتقو زا شهاگن

وزاب مجنسن ار شربص دوب هتفگ ینامز مدوب شرازآ وردحلا دهاوخ یم

دوب هدش کالهف مدرک یم شناحتما متشاد

ــی؟ لوق هچ وگب -

گـم! یم باال قاتا وت مرب مرب... رازب ... بقع ورب -

ــه؟ شیم دایز تطورش و طرش هراد یلیخ ! اراس نکن تیذا -

؟ یداد لوق ! بخ شاب هتشاد ربص مکی -

هب مدریگب هرابود هکنیا سرت زا طایتحا اب دیشک بقع ربص یب یچن اب

متفگ دمآ مرس تشپ یتقو متفر اه هلپ تمس

ـــا؟ جک -

ییاه مشچ اهو بل اب هدرک عمج ار متراسج مامت درک مهاگن کالهف هداتسیا

متفگ دیدنخ یم هک

یمــیا؟ یراد وت هشب ظفح متینما مگیم یتقو مریگب هلصاف تزا ماوخیم -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

یط اهار هلپ تعرس هب تشادن ار نم تعرس اما تشادرب زیخ متمس هب

تفگ صرح اب دمآ الیرد شتسد اما متسب ردار هدیرپ قاتا لخاد هدرک

یراد مه یتقو ! یراد نـــ یرادن نوبز ... تمشک یم بشما هک بقع ورب -

! هدشن تیروط اتهی بقع ورب ؟ یگیم داوخیم تلد یچ ره

تحار دناوت یم دهاوخب رگا متسناد یم مدوب هتشاد هگن ردار مناوت مامت اب

مدرکیم شا یصاع دیاب دنک یم تاعارم ینعی شندشن لخاد و دوش دراو

؟ مگن تهب هگید وتات ایب یراد تارج هگا ال صا ! ماو ــــ خیمن -

رد هتفر رانک لفاغان مدیسر مفده هب دیسر یمن مروز رگید تشاد رثا مفرح

یور هدش ترپ لخاد هب تدش هب اضرریما و دروخ راوید هب هک مدرک لو ار

مدیود نوریب قاتا زا تعرس هب دش دنلب هک شدایرف داتفا نیمز

مدیسرت یم ًاعقاو متشادن ار متنطیش سرتسا و بارطضا طقف رگید حاال

درک یم مدیدهت و دزیم داد

هرخ ...باال یربرد ینودیمن ینودیم هک اراس...وت تمشک یم -

! تمریگیم هک
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رد زا هدرک زاب ردار رتناک یور زا دیلک نتشادرب اب هدیشک رس ارهب مرداچ

دایرف دشواب جراخ قاتا زا مدید هک مدوب رد نتسب ردحلا متفر نوریب

دز میادص

یر؟ یمــــ اجک اراس... -

تدش هب هک رد مداتسیا رد تشپ ورهار ورد هدناخرچ لفق رد عیرس ار دیلک

متفر بقع یمدق هدش هدنک اج زا دش نییاپ باالو هریگتسد و دروخ ناکت

؟ نور یبــ یتفر عضو نیا اب تهب تنعل -

رد هب متخادنا مدوخ ناج هب مراک اب مدوخ هک یسرت اب دوب یعقاو شمشخ

مدز یمارآ ی هبرض

؟ هشچ ـــم عضو هگم -

دوب کانسرت تشاد هک یتشادرب زا ششرغ

ا نیمه مرایم ترس هیبالیی دحاو و دحا یادخب اراس هلبمور زونه -شتلا

تـو! یاین الن

یم نیمز یور نآ وره دوب هدش سح یب راگنا مندب مدزیم سفن سفن
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ششوغآ رد هک روطنامه دیاب مدیسرت یم دیابن متشادنرب تسد یلو مداتفا

، شرهاوخ لثم مشاب یعیبط نارگید لثم دیاب مدرکیم شمارآ مدشیم مارآ

یتشادرب اب یتح مسرتب ردقنا ثحب رجو کی زا دیابن رحس، لثم اهر، لثم

! مباجح یب دنکیم رکف منادیم و درک هک

! ینزب داد مرس هکنیا یاج هب نک ماگن یمشچ -زا

مهاگن هداتسیا یمشچ یور هب ور مدوب هدرک شبترم مرس یور هک یرداچ اب

مداد یمشچ ارهب

ـــم؟ یدید -

دوب یبصع زونه اما دش رت مارآ شیادص

وت! هرآ...حاالایب -

متفگ تنطیش اب

مایب ورد نک -زاب

دروخ رد هب یا هبرض

هک! هتدوخ تسد دیلک بصم -ال

؟ یراد نـــ کدی دیلک -هع

نکزاب ... ینابهگن مداد ونوا -
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دیدنخ یا هظحل راگنا مه وا یادص دیمهف ار متنطیش

متسناوت یمن اما منام یمن سملا دسرب نم هب شتسد یتقو هک متسناد یم

مندب یتح و مدیسرت یم هکنیا اب مدرب یم تذل دوجو مامت اب مرادرب تسد

متخانش یم ار شیاه تیساسح اهر لوق هب دیزرل یم

؟ یدر کـــ ریگ وتنوا االن... ینعی -هع...

دیبوک رد هب مکحم

تخس تدوخ یارب هشیم یچ هسرب تهب متسد ینودیم اراس... نک -زاب

! نکن شرت

یمشچ االزا متحا و هدیبسچ رد هب تفگ یم شیادص متخادنا باال هناش

یمدنک مهاگن

! هریگیم وتولج یداد هک یلوق یلو ... منودیم -

دوب یرفک

! مدادن یلوق چیه نم -

؟ شر یزــــ ینزیم یتحار نیمه -هب

تفگ یدج

! هلسنک رارق و لوق وت ایب نک ..زاب هتدوخ ریصقت -
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متفر رد فلا خم تمس هب

ظفاحادخ سپ هشاب -

رسجــتا؟ اسیاو یریم یراد اجک -

درکیم مهاگن مدز سدح تسرد

! ورب یتفگ تدوخ -

! اراس نکن میبصع وت... ایب متفگ ــم؟ تفگ یک -

سپ ! یتشاذگ وت هک مرارق ! یدب هرارق وت ولوق ؟ هلسنک رارق ولوق یتفگن -

یمـید؟ لوق مرب...ای ؟....حاال هگید مرب دیاب

توکس #دس_

۶۰۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تفگ صرح اب
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وشتأرج هگا ابوت!حاال منودیم نم هسرب تهب هک متسد یلو یمــمد... -

؟ وگب یراد

زا هک یلا حرد مدنابسچ رد زرد ارهب میاهبل مدیبسچ رد هب هتفر کیدزن

منک یخوش هدز فرح شا هرابرد راب نیلوا یارب متساوخ یم هک یزیچ

متفگ ادص نیرتمارآ اب دوب متسد فک راگنا مبلق

مهب ... مهاوخن نم هک یتقو ات تقو چیه هگید ! هنیمه یدب دیاب هک یلوق -

ــ.... سرتب هک ینک یمن هلمح مهب ! ینک یمن مدیدهت و ینزیمن تسد

بقع هدیشک یا هفخ غیج دش ثعاب دز نآ هب هک یا هبرض ردزا دیدش ناکت

مورب

تسد شا هزاجا ال صا هگم ؟ مدب یلوق نیچمه یاوخیم هک ینک یم طلغ -

؟ هئوت

نیا متسناد یم مدیدنخ یم هداتسیا یمشچ یور هب ور هتفرگ هلصاف رد زا

مدنخبل دناوت یم یتقو مه نآ دزادنا یم حیلا هچ ارهب ساسح یوا فرح

ــد نیبب رد تشپ ارزا

اینــه؟ مرازیم هدنزتا بشما نم نیبیب ید؟ نخــ یم -

یارب ورپ اما تسشن منت هب یزرل دنکیم شیارجا متسناد یم هک یدیدهت زا
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متفگ مدوخ ساوح ندرک ترپ

! اضرریما هتشز ینزیم دید ور ورهار رد هب یدیبسچ شکب تلا جخ -عــه...

؟ نداد هار جرب نیا وت بذع درم ارچ ال ؟صا نگیم یچ نمهفب تاه هیاسمه

دز داد

ــو! بصم ال نیا نک -زاب

مدرک فاص ار ما هدنخ زا هتفرگ یادص

! یتشاذن تدوخ ارب وربآ نزن داد ... هشاب -

تفگ مارآرت

نک -زاب

مدش مولظم

! شاب هتشاد هبنج بخ مدرک یخوش ؟ یتسین ینابصع وگب لوا . هشاب -

خـ... یم یلوق نیچمه نم زا هک ینک یم دوخیب -

دونشب ات مدز داد رابنیا

رد ور ولوق ... یدب متساوخ یم هک دوبن یلوق نوا ادخب دوب.. یخوش منوا -

ـم! گیم ور

درک نییاپ ارباال هریگتسد
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وت! ایب نک زاب هشاب -

منک زاب هک ردار هک متسناد یم مدوخ اما تسا مارآ تفگ یم شیادص

متفگ تیمولظم اب هرابود تسا حالل منوخ

؟ ینک یمن متیذا وت مایب -

! مگیمن غورد سپ منکیمن تلو ینودیم تدوخ -

ـه؟ شاب منزب فرح شلبق یرازب هدب لوق سپ -

دادن باوج اما مدرک ربص هظحل دنچ دماین ییادص

ـا؟ ضرریما -

تفگ ظیغ اب

؟ ینک یم یخوش نیچمه ینک یم اجیب یسرتیم ردقنا هک -وت

مداد ار شدوخ شیپ هقیقد دنچ باوج مراد هگن ار هدنخما متسناوتن

هگیم تادص یلو مسرتیمن ..االمن دشن هگید شدعب یلو مدیسرتن شلوا -

ـم! سرتب دیاب

دمآ مه وا هاتوک هدنخ یادص

! ممد ور یرازیم واپ میسانش یم هبوخ -
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؟ منزب فرح لوا یرازیم منک -زاب

ات مراذگب شیامن ارهب متیمولظم رتشیب هک دوب نیا رطاخ هب طقف مرارصا

منک شنامیشپ یتح وای دوش رتمک دنک یم نم هکاب یراک تدش دیاش

نکزاب ... هشاب -

ـا؟ یداد لوق -

... هگید هشاب -

.. ییاجنوا ممهفب نزب فرح ماهاب اجنوا زا سنلا وت ورب ... بقع ورب -حاال

! منک زاب ورد مسرت یم یرد تشپ

ـسارا! -

ت مایب نزب فرح اجنوا زا ورب ـمخـب سرت یم تمنیبیم وهی ـه.. گید ورب -

ـو!

زا دش هدینش رترود یا هلصاف زا شیادص دعب و دماین ییادص هیناث دنچ

زاب ردار عیرس دز یم فرح یتقو دیاینرد تشپ ناهگان و دنزن ملوگ هک نیا

هک نامه دوش یم هرخ وباال درادن یقرف مه یلیخ متسناد یم هکنیا اب مدرک

دهاوخ یم وا

! اتسنیاو اجنوا شاب دوز اراس... سنلا وت مدموا وت -ایب
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یم هک ینامشچ و هدش خرس یتروص اب رمک هب تسد ار وا هدرک زاب ردار

هب مدوب رظتنم هظحل ره مدید تسا نیبتاکلا مارک اب مباسح بشما تفگ

شیادص دیشک یم سفن یصرح دروخن ناکت شیاج زا اما دنک هلمح متمس

رد یور ار دیلک هتسب مارآ ردار هدش دراو مدینش یم مه هلصاف نیا ارزا

متشاذگ

یتح منکن رکف مدنخب حلا نآ رد شندید اب متساوخ یم ارچ مناد یمن

دروایب وا رس بالیی نیچمه حلا اتهب دشاب هدرک تارج مه ماهرپ

ملو مناد یم ! شساسحا زا ما هدرک هدافتسا شفعض هطقن زا یدایز بشما

دنک یمن

تفگ مارآ مدنخن ات متفرگ نادند ارهب مبل

! رایب رد وتوتنام و رداچ نوا -

نیمه ادتبا زا نم ی هلئسم اما مدرک نازیوآ هتشادرب یمارآ ارهب مرداچ

! دوب وتنام

مرایب رد منوتیمن ور.. وتنام -

متفگ عیرس هک دمآ ولج یمدق
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! منزب فرح یرازیم یتفگ نک ربص -

یباسح هکنیا اب دنخن تیعضو نیا هب یمدنک یعس مه وا هک مدیمهف یم

تفگ هدرک مخا دوب یصرح

-خــب؟

متشادن مه یرگید هار اما شندیمهف و مدوب شدعب نارگن

تسین بسانم .. مسابل بخ -

لوه هک دیمهف مدرک یم شهاگن هریخ تخیر ملد هک دمآ ولج رگید یمدق

دز هرگ هنیس یولج ار شناتسد مدرک

ــه؟ شچ -

متفگ تلا جخ و نم نم اب

.. هدنمتواخس .. یدایز -

دمآ شک شیاهبل هدیمهف ار مروظنم

ـت؟ سه مدید هک تسین تلش هقی تفاب نوا زا رتدنمتواخس -

تفگ تسیبصع ما یخوش زا تفگ یم هک یتیدج اب هدرک یثکم

؟ مرادن ... منیبب ور یتواخس ره مراد هزاجا ..نم تسین مهم مشاب مرگا -
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هک ییاه  فرح نآ رطاخ هب مه مدرک رحس راثن هاریب دبو کی و رازه ملد رد

هدروآ نامیود ره یارب زورید هک یتس یدنب کراولش و پات رطاخ هب مه دز

هب رس یمک و دشاب مه لثم نامیاهسابل اهتدم زا دعب شدوخ لوق اتهب دوب

نامهابتشا ناشفارطا ندوب غولش رطاخ وهب میراذگب وخهلا ردام رس

دنریگب

توکس #دس_

۶۰۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

! دروم نیا رد مه نآ دبرچ یم نم هب شروز دنک رکف متساوخیمن

! هرپیم هگید زور ود تا هزاجا -

یمدق مدیزگ بل عیرس شهاگن ندید اب اما مدیدنخ یقپ هلمجما زا مدوخ

دش کیدزن رگید

! اراس یبـــرا رد وتوتنام -
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زا دش یمن هدید شتروص یور دنخبل زا کچوک طخ کی یتح دوب یدج

متفگ عیرس دیسر منهذ هب هک یزیچ

یدب ضرق مهب وتاسابل زا یکی نوا زا لبق یدب لوق متساوخیم -

دیدنخ یصرح

وت ییایب هکنیا زا لبق منوا مدب دوب رارق لوق هی طقف نم ! دوبن تساوح -

! مدزن شریز ینیب یم هک ینزب فرح مرازب مدرک لوبق ! مداد

مدنام جاو و جاه

ــ... تساوخ یم هک دوبن یلوق نوا -هن...

تخادنا باال وربا

! ینکب وشرکف شلبق یتساوخ یم -

تسشن یلبق یاج رد لبم یور هتشگرب ار هدمآ شیپ یاه مدق

! ینک ضوع وراییاچ دیاب هک شاب دوز -

؟ یدیمن سابل مهب -

رد یور دیلک یور تثابخ اراب متسد تخادنا یاباال هدیشک چن اراب شرس

متشاذگ
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ـبمر؟ ینعی -

درک مهاگن زیت هدیشک باال مشچ دوب لیامتم نییاپ تمس هب یمک هک یرس اب

دش ضوع شهاگن گنر هدز دنخبل ناهگان اما دروآ باال مارآ ار سرس

! رادرب دمک وت زا تدوخ ورب منک یم ضوع ور اه ییاچ نم -ات

هیور رییغت یناهگان و تعرس نیا اب اما دیآ یم محر هب شلد متسناد یم

؟ دوبن کوکشم یمک نداد

نم هب متشاد راظتنا هک ردحیلا هتشادرب ار ینیس هک مدرک یم شهاگن

تفر هناخزپشآ هب هدش در مرانک زا هلصاف اب درپب

! هنکن خی هعفد نیا شابدوز -

رد هس زا مدش قاتا دراو هک دوب هناخزپشآ رد زونه متفر اه هلپ تمس هب

دمک اب ریحت اب مدرک زاب هک ار یموس دوب لفق ودات دوب میوربور هک یدمک

سح دوب نازیوآ نآ رد رواک لخاد راولش و تک کی طقف مدش وربور خیلا

یلسع نیب راوید هب هدیشک یغیج هدیسرت درک تکرح مرانک یا هیاس مدرک

مدیبسچ دمک و
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داتسیا میوربور هنیس هب تسد دوب شتروص یور یرآرد صرح دنخبل

هن؟ یدرکن ادیپ -

مسفن هک دیبوک یم باتش واب مکحم نانچ مدینش یم ار مبلق شپت یادص

متشادن ندز فرح تسرد تردق هتخادنا هرامش هب مه ار

؟ یدز .. ملوگ -

داد ناکت رس هاتوک راب نیدنچ دییات هب هدش رادناج شدنخبل

..نــه؟ یرود رد زا مه یلیخ هگید ! همولعم -

یمدز فرح و دیدنخ یم درک رپ شمارآ اراب نامنیب مدق دنچ ی هلصاف

سفن نم اما درک یم زاب ار ماوتنام یاه همکد هدرب تسد هنینأمط اب یتقو

مدز یم سفن

هچب مدروآرد شرس وماهرپ یاهراک هکتالیف یراب نیرخآ ینودب یاوخیم -

؟ دموا شرس الیی

درک یم زاب دایز یلطعم اراب همکد ره دوب متروص هب وتنام یاج هب شهاگن

ارزا دهد یم نم هب شراتفر هک یسح نیرتکچوک تساوخ یم راگنا

دناوخب متروص
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درس یباسح شبآ .. مدش نومیشپ یلو مدوب هدرک رپ وناو شلبق بش -

شزا یتقو هزات .. تفر شسفن شوت داتفا یتقو دوب.. هن،خی درس دوب...

هنوتن مدرک عطق مه وبآ ... هلوح هن تشاد سابل هن دموا نوریب

سامتلا مهب دش روبجم مرخآ .. هشب کشخ ات داسیاو مومح !وت هریگب شود

... مداد ! راکرس هرب هنوتب ات هشوپب سیخ نت هکاب مدب سابل شهب طقف هنک

وشتمحز شدوخ ای ییوشکشخ هربب وماسابل ی همه هک یطرش هب یلو

... هشکب

درک شندب هاگ هیکت راوید یور تسد هدرک زاب ار رخآ همکد

ـم؟ نکب هنکمم راکیچ ابوت ترظن -حاالهب

متفگ سرت اب

مدز! ور هتکس هک.. مرادن وماهرپ نوج نم.. هخآ ـ...ـی.. چیه -

تفگ دوب میاه مشچ ی هریخ هک ردحیلا دیدنخ دنلب

رد تشپ .. یدرک متیذا یباسح ... مرظتنم هتعاس اراس...ود رایب شرد -

لا یخیب ور همه یلو .. یدرک میبصع .. یتفرگ دوخیب لوق .. یتشاد مهگن

! یرایب شرد تدوخ هگا مشیم

مدش ریز هب رس مرش اب دادیم شناشن اه همکد ندوب زاب هکنیا اب
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ـ.... مسابل ... ادخب -

تسشن مبل یور شتشگنا

طقف منکب متساوخ یم هک یراک رس مدرگیمرب ینکن لوبق هگا ش... یهـــ -

! یراد تصرف راب هی نیمه

دوب هدرک سیخ ار ندب مامت دایز کرحت و مرش زا هک یقرع اب هتفرگ یسفن

متشاد شهگن هلا چم مکش یولج هدروآرد ار وتنام

رطاخ هب هک دش یم نییاپ باالو تدش هب ما هنیس مندز سفن سفن زا

دوب صخشم حضاو یلیخ باالهنتما نداد ناشن رد مسابل یدنمتواخس

متسد ارزا وتنام هک مدوب هداتسیا شیوربور تکرح یب مدرک یمن شهاگن

تخادنا تخت یور هدیشک

درک زاب ار شیاهتسد

ــم.. لغب -حاالایب

باالو تدش هب مه یوا هنیس الت ضع تسشن شا هنیس هب مهاگن یا هظحل

یم هدیشک شتمس هب ارچ ! مدیمهف یمن ار متشاد هک یسح دشیم نییاپ

مراذگب شا هنیس یور ار مرس تساوخیم ملد ؟ مدش

تسشن مرمک یور شیاه تسد هک مدرک اررپ هلصاف
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هب ترظن !هب یدروآ نم رس بشما هچبالیی نیبب هرذگن تزا ادخ -خآ...

ـم؟ نک تراکیچ مقح نداد وت تریخأت نیا رطاخ

رتدب نم زا شلا ح وا تفگ یم هک یبلق شپت ندینش رطاخ هب یسنجدب اب

متفگ تسا

نم! زیزع شاب هدنشخب ... شخبب -

تشادن نم زا یمک تسد مه وا نحل

ـی! گدنز یدب ومقح لماک هک یطرش هب یلو . هشاب -

هب درک اررپ قاتا متفویب تخت یور هکنآ زا لبق مغیج یادص دزهک یخرچ

دیشک منت یور ار شندب هک دیشکن هیناث

!... اضرر ـ یما -

توکس #دس_

۶۰۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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اررد شهاگن دش شندب هاگ هیکت شیاهتسد دوب هدیسرت ًاعقاو حاال میادص

دناخرچ متروص

زا هک منووید هگم متندرک لغب رظتنم طقف هتعاس ود یدرک رکف -وت

لغب تذل هزات ! مرذگب دایم مشچ هب لبق زا رتشیب هک ییابل نیا ندیشچ

دوب رتشیب تسابل تواخس رطاخ هب تندرک

ــیدز تنطیشرپ دنخبل میاهمشچ هریخ

ییازیچ زا یشکیم تلا جخ و ینک یم لوه یروجنیا یتقو وتهاگن گنر -

دیفس و خرس ... مدب تتلا جخ دایم مشوخ مراد تسود رتشیب منیبیم نم هک

نم!

شتذل هب شدوخ لوق اتهب درک ریسا ار میاه هجنپ دش مامت هک شفرح

بقع مداتفا هک سفن سفن هب راب ره لثم موش شمحازم مناوتن و دسرب

هب هک تخادنا مسابل هقییزاب هب یهاگن اما دزیخرب مدوب رظتنم دیشک

درک مدیفس و خرس یباسح وا لوق هب مندیباوخ حتلا رطاخ

! هدرک رتشیب ومدید تعسو تسابل تواخس -

شدید تعسو زا هدافتسا ردحلا اما مدز شیادص ضرتعم هدروخ ناکت
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دوب

االزا متحا هک مرابی ! ینکیم ملظ مهب ردقچ یمهفیمن زاحملا ارچ -

؟ مراز یمــ ؟ یریگب مزا یاوخ یم هدموا مریگ منز زا یزیچ هی تنتسنودن

دیدنخ یم دننک متیذا رتشیب ات درک یم دیلوت ادص ورس دمع زا هشیمه لثم

رد اما مدرب یم تذل دوش مامت ات مدنبب مشچ متسناوت طقف دز یم فرح و

 فرح منزب فرح متسناوت یمن یتح منک شا یهارمه متسناوت یمن دروم نیا

دوب هتخادنا هزرل ارهب ملد و ناج مامت مندرگ و تروص یور شتاکرح اهو

هلصاف ینوتیم هگا هرآ...حاال هشب ظفح تتینما هک یریگیم هلصاف یتفگ -

مو...... ...هـــ ریگب

...هــمو...... هدرک ریگ یک االن

هب مراک مراد ندز دید هساو یرتهب یاهزیچ یلیخ نم نیبب نک زاب وتامشچ

....... هشکیمن ورهار ندز دید

ردقچ بشما ترظنب هرپ... یم یدوز هب مزاجا یدرک یروآدای هک هبوخ

......؟ یراد ـــو شنوج منک..... هدافتسا شزا منوتیم

شنزو نتشاد هگن یارب هک ار شیاهوناز هتفرگ یمکحم زاگ مندرگ زا ناهگان

تخادنا مندب یور ار شنزو و تشادرب درشف یم تخت یور

.... مدیشک یا هفخ غیج هدارا یب

یاجب دیابن هک میدیم یریواصت مدرک یم هک یش تال مامت اب رایتخا یب زونه
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منک.... رکف نآ هب هظحل نیا ورد اجنیا وا...االن...

وا... طقف .... مدیدیم ار وا تروص دیاب طقف

مدرک زاب مشچ عیرس

دوب مدیجنس یم ار متیعقوم هدرک زاب هک میاه مشچ هب هریخ هدرک میاهر

ــد یرغ

ــز! یچ هی زج ...هب مشخب یم یلو هر؟ ـــ یمن مدای ویچیه نم ینیبیم -

یخوش هنم تسد هک یا هزاجا اب یرادن قح تقو چیه ! تقو چیه هگید

یمن تسد نم هب ماوخن ات یگ یمن تقو چیه ... تقو چیه هگید ... ینک

هب منک یم وتتاعارم هگا ـید؟....االمن یمهف اراس ابوت منودیم نم هنرگو ینز

یم تهب هنرگو هنیبب وتدوبک ندب و نت یسک ماوخیمن هک هیسورع رطاخ

هچ هچاالن ! یاوخن هچ یاوخب وت هچ مراد ییاه هزاجا هچ نم مدنومهف

هن؟ ــــ شور ! هگید سلا رازه

میوگب هملک ود متسناوت طقف حلا نآ رد دوب نیگنس ما هنیس

... ینیگنس یلیخ -

مدناخرچ دوخ تمس هب ولهپ هب هدیباوخ تخت یور ولهپ هب دیشک رانک

ات مراد هگن نییاپ شیوزاب یور ار مرس مدرکیم یعس دوب هدش دازآ مسفن

تفگ دوب هدش مارآرت هک ردحیلا تشذگ هک یمک دنیبن ار میاه مشچ
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منک تتفخ لوا نومه متساوخن نوچ طقف ... یدروآ مرس هچبالیی نیبب -

؟ یبـیرا رد ملد زا یاوخیمن !االن یشن تیذا هک

هب ما هنیس دوب هدشن مارآ مسفن زونه دوب قرع زا سیخ منت مامت دوب ممرگ

ناجیه زا هک دوب هدیبسچ شا هنیس هب میاه تسد دشیم نییاپ باالو تدش

نم زا مدیمهفیم یلو منک رکف تسرد متسناوت یمن یتح مدوب هدرک تشم

تساوخیم یچ

ماو ...خـــ یمن -

مولظم درک یم یعس هک ردحیلا متروص هب یهاگن اب هتفرگ هلصاف یمک

تفگ دشاب

-چــار!

مزاب یلو ینکب یتساوخ یم هک یراکرس یریمن منک... لوبق هگا یتفگ -

! یتفر

تفگ ورپ

بنــدو! تنت سابل هکاالن مدوب هتفر ؟ یدر ـک باسح نوا ونیا -وت

مدیبوک شا هنیس ارهب مناجیه زا هدش تشم و نازرل یاه تسد

قعــب ورب.. ورپ -
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درک مکحم مرمک تشپ ار شیاهتسد

ـم! ندز فرح زا داین باال تسفن هک ردقنا مشن رتورپ ات رایب رد ملد -زا

مدرک ــی جه هدناشوپ لماک ار متروص میاه تسد اب

او....م -نِـ...یم...خــــ

هشهـــا! دوبک مریگیم تزاگ اراس -

مه نم درک یمن مک دوب هتخادنا حملا نیا هب هکنیا اب شترارش زا مه زونه

متفگ حلا نامه رد مدرک راتفر شدوخ لثم الً باقتم

مدیسرت یاو... یاو -

ــو؟ گب و رادرب وتاتسد یراد تارج هگا -د

متفگ هتشادرب تسد رکف نودب تعرس هب

ـ.... یمن -

ار... میاه بل اما تفرگ زاگ

اینــه؟ یرایم رد ملد -زا

متخادنا رسباال ترارش اب
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! تسین زاسراک روز هشیمه ینیب یم -

دوب مرس ریز شتسد زونه اما دیباوخ زاب قاط دیخرچ هدرک میاهر

! یدشن نومیشپ هگا .. نیبب حاال منکیم ناربج یزور ،هی سیسخ ی هرتخد -

! درک خی هرابود نومییاچ میرب وشاپ

اما مدیسوب هاتوک ار شا هنوگ نتساخرب زا لبق مدیخرچ ینآ یرکف اب

! شا هنیس هب مندیبسچ و دنلب غیج دش شلصاح منک رارف متسناوتن

؟ مدریگب ات مزیخرب دوب هتفگ دمع زا

توکس #دس_

۶۰۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دوب هدنارذگ ندش نیگمرش ارزا مراک متیعضو
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دوب هتشاد مهگن مکحم شدنمتردق یاه تسد اب مدوب شا هنیس یور

مدز راز سمتلم مدنابسچ شا هنیس هب یناشیپ

مرب... رازب -

دیدنخ

مرازب نک ماگن !......حاال مدب هزاجا و ماوخب نم دیاب ینودب ! هبوخ نیا -

بــیر!

هک یصرح زا متسنادیم هکنیا رطاخب اما دوش یم هچ متسناد یم هکنیا اب

دوش مک شندوب صیرح زا هدرک ارخیلا شدوخ دیاب هدروخ میاهفرح زا

درک بحاصت ار میاهبل هدیشک ندرگ عیرس هک متفرگ باال یتخس ارهب مرس

شیاهبل درشف یم طقف صرح اب مورن بقع ات دوب هتشاذگ مرس تشپ تسد

دنابسچ شا هنیس ارهب مرس هدیشک بقع شندب ارهب مندب میاهبل ارهب

ـه! شیم مومت یک .. یتنعل -

مدرکیم رکف متشادن ار شراظتنا هک نیا ...اب مدیمهف یم ار شروظنم

! هدش مک شلمحت هداد شتسد راک ما یکیدزن راگنا اما دشاب رتروبص

مامت هک تفگ یم هدش مامت شربص رگید هک تفگ یم شت ال ضع ضابقنا

زا یرثا شیاه  فرح مامت رد ًابیرقت بشما یتح تسا نیمه یارب شا هلجع

یمدش هدید تساوخ یم هک یزیچ
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********

( اضرریما )

مامت دوبن روطنیا اما مدوب هداد ما یگدننار ثمالًهب ار مساوح مامت

دوجو اب دوب هتخود نابایخ هب مشچ هتسشن مرانک هک دوب ییوا یپ مساوح

شیاه یربلد و تنطیش اب مه ار نم دوب،حلا بوخ شلا ح بشید هک نیا

مداد ییافص ینارگن نودب ما هراچیب لد هب اهتدم زا دعب هدروآ اج

دوب مارآ دیباوخ مرانک دهد یم شرازآ یزیچ مدیمهف یم باوخ ماگنه اما

مدیمهف یم اما متشاد شهگن اجنامه حبص وات شمدیشک شوغآ هب دیسرتن

متسناد یمن ار شلیلد و تسا هتفرگ

مشوغآ رد هدش رادیب رتدوز لبق تاعفد سکع هب مدش رادیب یتقو حبص زا

متسناد یمن هک دوبن شیاج رس وا رد یزیچ مدرک یم سح ار شرییغت دوب

دیخرچ یم شدوخ رود جیگ راگنا هناخ رد تدم مامت تسیچ

ندیسر هجیتن هب هرابرد و میتسشن هدنورپ رسفا یوربور هک ینامز یتح

اهنآ واب هدوب داوم ییاجباج و قاچاق ریگرد یهانپ هکنیا دزو فرح هدنورپ

یتقو یتح دوبن اجنآ ال ماک شساوح ،وا هدش ریگرد شا یدزد رطاخب
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رد دنتساوخ یم هکنیا لیلد و تسین نامروضح هب یزاین رگید دنتفگ

داوم هناخراک ندوب لیخد لا متحا یتح و هدنورپ یگدیچیپ میشاب سرتسد

تسا هدوب یفیرش دوخ و یفیرش ییاذغ

هب دیمهف یتقو یتح درک یم شهاگن یلمعلا سکع چیه نودب طقف اراس

مامت میا هدش دزمان دعب اما میسانش یمن ار رگیدمه هتفگمیا هکنیا رطاخ

ینامز طقف دادن ناشن یلمعلا  سکع نیرتکچوک مه دنا هدوب نامبقارم تدم

روضح هاگداد رد دهاش ناونع هب دیاب یهانپ لتق هدنورپ رطاخ هب دیمهف هک

هک درک فسات راحضا شگرم رطاخ وهب تسکش ار شتوکس میشاب هتشاد

دنکب یراک یهانپ یارب هتسناوتن ووا هدوب هدش رید

چیه هب اما مدرک نییاپ ارباالو شدعب و بشید تاقافتا راب رازه حبص زا

هک یتدم مامت رد یتح دوب هدرک توکس هشیمه لثم ووا مدیسرن یا هجیتن

یفرح میدنام اهنت اجنآ همه نتفر زا دعب هک یتعاس هس وود میدوب رتفد رد

! مدرک یم شسح اما دوب لومعم قبط و یداع شیاه حتلا دزن شا هرابرد

تس؟ یچـــ متسناد یمن هک متفرگ یم وا زاحلا یموهفمان سح نم

دروخ گنز ما یشوگ متشاد هگن ار نیشام هک ناساس ی هناخ برد یوربور

مداد باوج عیرس نارماک رتکد مان ندید اب

؟ مناج -سالم،

ـی؟ یاجک -سالم،

؟ روطچ نوریب -

؟ ناتسرامیب یایب ینوت یم -
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دوب درسنوخ وا نحل هکنیا اب مدرک لوه

شــهد؟ یچ -

نودب یلو منزب فرح تاهاب ماوخ یم تسین یربخ یچیه نکن لوه -

مقاتا ایب یدموا محازم

مدیسرپ دیدرت اب

یپــما؟ هدش یزیچ -

دش ینابصع شدرسنوخ یادص

و اهر شیپ مداتسرف وماهرپ هدشن یزیچ ... تنتفگ مایپ نیا اب مه -هأ...وت

ــا! یب تسین یسک ات تردام

متفگ نوسرب سالم تفگ مارآ هک اراس هب یهاگن اب

هنوسریم سالم ماراس ... مسرب ات هشیم یتعاس -هی

تفگ یرادادص دنخزوپ اب

! زور هی وگب تعاس هی وگن ... هشاب -سالتم

متفگ مکحم شفرح رطاخ هب
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اینــه؟ مایب -

زا نکن لقتنم ماهرپ هب متراکبلط دنگ خاالق نیا ماجنیا حبص ات ایب هرآ -

! مایمن رب مشنوبز نومه سپ

درب هریگتسد هب تسد هک مدیخرچ اراس تمس هب هتفگ یمارآ ظفاحادخ

ریخب بش ، نونمم -

مدرک مخا نم اما درک مهاگن دنخبل اب هدیخرچ متمس هب مدز ار لفق یرس

ـه؟ نکیم تتیذا یچ یگیمن تدوخ ارچ ؟ مسرپب مدوخ دیاب هشیمه ارچ -

داد ارباال شیاهوربا

ـی؟ تفگ یچ مدیمهفن -

ـی؟ مهفن یدیم حیجرت ای یدیمهفن -

دش بناج هب قح یمک دز هیکت رد هب هدیخرچ متمس هب لماک

شــهد؟ یچ -

متفرگ مدوخ ارهب وا تس مهژ نم

ــو؟ گب -وت

یم مهاگن رظتنم داد ناکت ندیمهفن یانعم هب یتلا ارردح شندرگ رسو

میدمآ ولج ود ره یمک متفرگ ار شتسد هدرک زارد ار متسد درک
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توکس #دس_

۶۱۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مسرپ یم حضاو ! یدزن و ینزب فرح تدوخ تساوخیم ملد هکنیا -اب

هی منک یم سح ارچ ؟ اراس هدش یچ ....! هدب ومباوج حضاو لقادح

؟ ینز ـ یمن فرح تدوخ ارچ سهــت؟ تیزیچ

تفگ للعت یمک اب داد نوریب ارهب شهاگن

ـید! یمهف مدرک رکف -

ـم؟ مهفب اجک ـی؟زا نزیمن فرح وت یتقو ممهفب یچ ؟ مراد بیغ ملع -

تخادنا نییاپ ار شرس

ونم ... هکنیا زا یشن نومیشپ مدرک ومش ...تال هشاب بوخ حملا مدرک یعس -

منوتیم ییاج یلو...اتهی ... متیذا اجنوا ... متفگ هکنیا ...زا تنوخ یدرب

هب منزب ومدوخ منوتیم طقف هشیمن یلو... ماوخ یم .. هشیمن ... شا هیقب
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.. هشیم تسرد یتفگ منک... ربص مدب نامز یتفگ وت...وت هزات یلا... یخ یب

... منکن رارف ... مدب هزاجا تهب منک ربص منک یم یعس مراد بخ

متفرگ مه ار شرگید تسد

ـسارا؟ ـه نیمه طقف -

دیدنخ

اهربال و رحس االً متحا وت مر یم ....االنهک تسه مه هگید زیچ هی -هن

رد متفگ تمنیبب ماوخن هگید هدنومیقاب زور ود نیا هک نرایم مرس یی

ــی! شاب نایرج

مدیدنخ مه نم

! ننکیم هنووید ونم مماهرپ و اهر -

مداد همادا هتخادنا باال وربا کی

چیه هک زور ود نیا ـنا! ماس زج هب هسریم نم هب شروز یک بخ یلو -

تندید مایم مه شدعب

تفگ دیدرت اب

مایمن نم... یلو -

متفگ مکحم
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! یایم مه وت دوخیب -

مایمن -

یایم -

مایمن -

ـــه؟ شیمن گنت تلد وت هگم چـــی؟ ینعی -

دیدزد هاگن هدرب ناهد ارهب شبل

ـه؟ شیمن -

هشیم -

چـــی؟ سپ -

تفرگ نییاپ ار شرس

مایمن هگید .. یشابن مرحم ... هرابود ــی...ات سانشیم ونم -

مدیشک ار شیاه تسد کالهف

ــم؟ نک راکیچ تدم نیا وت نم سپ -

دیشک بقع ار شناتسد هتفگ هملک کی

ربص... -

ــن؟ یمه -

؟ مرب ینک زاب هشیم ــن... یمه -
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نتسب زا لبق تفر لخاد هدش زاب رد مداتسیا رد رانک هدش هدایپ مدز ار لفق

مدز ادص رد

ســارا؟ -

درک مهاگن رظتنم و داتسیا

؟ یدیم باوج هک ونفلت -

ـ.... فاحادخ ... ًامتح -

متشاذگ رد یور تسد

ارا؟ ســــ -

مرادن یخوش دروم نیا رد دنادب هک ردقنآ متفگ یدج دش فقوتم هرابود

تندید مایم ... هشیمن ... منکیم یطاق ... منوت یمن تادص و نفلت اب طقف -

ــم! یشن هقی هب تسد ناماس اب زور ره یاوخ یم هگا یایب یروبجم مه وت

هاگن نآ زا مترارش مدیشک دوخ تمس هب هتفرگ ردار دش درگ شیاهمشچ

دوب هتشگرب جیگ

تردام زا ینوچیپ یم وناساس هرذگ یم تتعاس باالهکاالنزا ورب دوز -

هبوخ ؟ هندموا هنوخ تقو ید؟االن یدــ وتعاس ! رتخد یشک یمن تلا جخ

؟ یدرکیم راکیچ دوبن ! هنوخ یایم بش فصن و تسه تاشاداد ساوح
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هدرک نشور ار نیشام مدش راوس هتسب مکحم ردار شجیگ یاهمشچ یولج

مداتفا هار هب ناتسرامیب تمس هب

یممنز فرح مدوخ کالهفاب دیخرچ یم ما یگدنز زا یا هشوگ ره هب مراکفا

اهنت مه نآ دنزب فرح دهاوخ یم مایپ هک هدمآ شیپ هچ زاب هک دنادیم ادخ

نیا دش؟اب یمن مامت ارچ تسا هدیچیپ ردقنیا ردام واو یگدنز لئاسم ارچ

اب متیعضو یک ات دناد یم ادخ تسوا ی هناخ رد زونه ردام هک یفاصوا

! دنام یم روط  نیمه اراس

رکف نآ هب دوب اهتدم هک تخادنا منهذ هب یلح هار شلا وح اراس یروآدای

اهر اب هتشادرب ار یشوگ عیرس دماین شیپ شماجنا تصرف اما مدرکیم

داد باوج هدیسرن مود هب لوا قوب هک متفرگ سامت

ام؟ یاراس نیا اب دینک یم راک هچ ـن؟ یبوخ -سالم

اراس دوبن مولعم دوبن اراس رانک وا رگا دنتشاد توافت مه اب اراس واو ردقچ

ماهرپ اب یناهنپ ادتبا نامه زا هک ییاه فطل مامت رگا تشاد حیلا هچ حاال

مولعم داد یمن اراس ارهب داهنشیپ نآ لوا نآ وزا دوبن دندرک نم قح رد

ایهن؟ دشاب نم رانک اراس حاال دوبن

ـــن؟ یتسه -ولا...

ــد یشخبب -سالم.

ــد؟ ییامرفب ش... ـــ هاوخ -
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حهلا؟ هچ رد ناساس ــن؟ یبوخ -

تفگ یا هدنخ رپ یادص اب

مشــا! حلا نومه ــی... چیه -

چــی؟ ینعی -

هب هتبلا هنکیم تیذا ونم منوا نینک یم تیذا ور اراس هک امش لثم ینعی -

رصقم تسین یا هلگ اهامش زا هنیا اراس ونم عضو امشاالن ردارب تمه

! هدب نیشنمه

یسنجدب اب دنرب یم تذل مه رازآ زا ماهرپ واو هک متسناد یم لوا زور زا

متفگ

ــم! نود یمن وناساس یلو ! مشوگ اعد هک نم هدب شریخ ادخ -

نوتتسد فک هتشاذگ هک یرهاوج نوا اب نیشابن وگاعد نیاوخ یم ! اباب -هن

واالاا.... رتوگاعد امش زا ناساس ؟

متفر بلطم لصا غارس هدرک فاص ار میادص مدیدنخ

یلکشم هی نم شتسار ؟ مینزب فرح مکی نیراد تقو مناخ اهر دیشخبب -

؟ دینک کمک مهب نینوتیم امش همه زا رتشیب منک رکف هک مراد

تسا هدش عطق سامت مدرک رکف هک وطالین یثکم اب درک شوگ توکس رد
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تفگ

یراک ره متمدخ رد نم دییامرفب ! مدوب نوتسامت رظتنم انیا زا رتدوز یلیخ -

مدیم ماجنا دایم رب مزا

*********

یامشچ اب میدوب هتسشن مه لباقم یمرچ یاه لبم یور شزیم یوربور

مدرک شهاگن هدش داشگ

ـی؟ نزب فرح نوا هرابرد اجنیا یدنوشک ونم بش تقو نیا -

تفگ درسنوخ دز هیکت لبم هب هتشادرب ار شا هوهق ناجنف

! وگب هرآ.حاال -

توکس #دس_

۶۱۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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! هدرم متفگن تهب هگم گبـــم؟ یچ -

! یگب مهب یاوخیم هک یدینش شا  هرابرد اهزیچ یلیخ یتفگ یلو یتفگ -

وگب ورانوا

ــم؟ گب منوتیمن متفگ هک هشاب متدای دیاب هتدای بوخ ردقنا هگا -

حا سپ ... یتفگ هک یزور نوا ینعی ینوت یمن االن یتفگ ! ینوتیمن یتفگن -

! ینوتیم ال

شا هریخ هاگن لباقم توافت یب مدرک هزم هزم هتشادرب ار ما هوهق ناجنف

متفگ

ــم! گب ماوخیمن هگید یلو منوت یم -

دیبوک زیم یور ار شناجنف یکاش

-چـــار؟

مدروخ ار ما هوهق زا یا هعرج

هب یقرف چیه شنتسنودن و نتسنود هدرم نوا ... هنکیمن یقرف هگید نوچ -

ــ... یپ هرادن حتلا

نیا مدروخ ار دمآ منابز رس هک شمان هظحل کی رد متفگن ارچ مناد یمن

شیادص مایپ دوب هتفگ نم هب میقتسم اهراب لوا یاهزور ربخالف اهزور
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رگا هک دوبن مهم میارب یوا هزادنا هب نوچ مدرک شومارف راب وره منزن

ارچ مناد یمن حاال یلو مدزیمن شیادص مه یرگید زیچ متفگ یمن مایپ

شمدرواین نابز هب متسه اهنت هکابوا اجنیا

تفگ یصرح دنخزوپ اب

یمن یگیم دعب ؟ یگیمن تسین یسک هک اجنیا مایپ یگیم اج همه ... بجع -

ــت! منوزوسب ماوخ

دیسر منهذ هب هک یزیچ نیلوا مدیدنخ دنکب یتشادرب نیچمه مدرکیمن رکف

دش رتدب عاضوا هک مدروآ نابز ارهب

مدید اجنیا ننک عافد مزا نتسه هیقب هگید یاهاج ... مدیسرت شتسار -

منیشب حبص ات دیاب دایمن رب مزا یراک هسرب کیراب یاهاج هب راک مییاهنت

مروخب تکــک

نییاپ ار ناجنف تفرگ جوا هدنخما یادص شا هتفرگ رگ تروص ندید زا

هدرک تشم ار متسد دشاب شباصعا یور رتمک هدنخما هکنیا یارب هتشاذگ

منک شراهم مدرک یعس متفرگ مناهد یولج

هک یبصع ... هراذیم ترس هب رس .... ردقنیا ماهرپ ارچ مدیمهف -حاال...

... تتروص ... یشیم
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دیشک ولج ار شا هنت

! ینومب تفرح رس یتسنوتن یتح تدوخ یتقو هدب همادا یراد تأرج -

درک رتشیب ما هلمج ندرک لماک یارب ار متراسج شفرح

... هشیم یندید -

مداد همادا هدرک عمج ار هدنخما دنخزوپ اب

ـمد؟ نومن مفرح مودک رس وگب -حاال

و یدروخ هک ییاه یلیس نوا یروآدای زا تسد هنوحبص رارق ابهی هکنیا -

! یرادر بــ دوب تقح نم وحلا تراک نوا اب هتبلا

متفگ وررپ

ــه! ماهرپ اب قح مزاب -

-چـــی؟

شیروآ دای زا هک دوب یک اجنیا !االن یرادن ندز فرح یرسپ ردپ ی هبنج -

تدوخ مگن وتمسا دوب مدای راب هی دوب تدوخ ریصقت هزات ید؟ شــ تحاران

شیلوا زا هک مدب تنوشن هار هی متساوخیم وگب ونم ؟ یدر ـک تشادرب دب

مرادرب  تسد مه

متساخرب هدیبوک میاهوناز هب تسد اب مکحم

مریم هگید نم -
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داتسیا مه وا

ید؟ ینشـــ شا  هرابرد هک ییاهزیچ یتفگ هگم ـــم! نیبب نیشب ــا؟ جک -

نیا رش زا دیاش یگب مه وتهار دیاب میراد تقو حبص ات روخب وتوهق نیشب

! مدش تحار تراکبلط هاگن

متفگ شا یروتسد نحل زا یبصع

یپــما! مگیمن تهب نوا هرابرد یچیه نم نک شلو سپ مگیمن متفگ -

متفگ رکف یب دش تشرد شمان ندینش زا هک شیاهمشچ

ویخلا! رکف هب ینیشب هشب یچ هک مگب ... مارب یراذیمن باصعا ب -ِدخــــ

یروطنیا هک درکن یک درک راکیچ یک نینزب مخش ور هتشذگ نامام اب نیرب

ی هراچیب ماهرپ ونم نهد مه شدعب دمآ اجک وزا دوب یک مدآ نیا دش؟هک

یر؟ ـــــ یگب لگ تلا خد رطاخ هب وربخ یب اج همه زا

هدرک شعمج اما دناشن شیاهبل یور یوحم دنخبل مرخآ هلمج مدرک سح

درک مهاگن زیت

؟ هطوبرم شیپ سلا دنچ قافتا و امیس هب نوا -

متفگ دنت هتفر رد تمس هب کالهف

... ظفاحادخ -
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دوب رتهب ! مردام هب هن وا هب هن منزب یفرح ناشمادکچیه هب متساوخ یمن

دنشاب هتشاد نادجو باذع ای دنتفیب مه ناج هب هرابود متساوخ یمن دننادن

ردحیلا دوب هدمآ نم رس هب مه اب اهنآ یزابجل یارب هک بالیی رطاخب مه نآ

درک یم ار شراک تروص ره رد مدینش نم هک روط نآ یناور لیهس نآ هک

یزیچ یسک هب زگره متساوخ وا زا هک دوب اراس تسناد یم هک یسک اهنت

دروآ یمن نابز هب زگره هک منادیم و دیوگن

ردار مدش نداتسیا هب روبجم و تفرگ تشپ ارزا میوزاب مدرک زاب هک ردار

دز هیکت نآ هب هتسب

... نیشب ورب -

دوب هداتسیا میوربور

اهنت ! هدوب ربخ هچ منودن ات منک خیلا هکیترم نیا زا ومنهذ منوتیمن نم -

لوط حبص هکات نزب فرح نیشب رتدوز سپ ــی... ئوت هنودیم هک مه یسک

یتفگ هک یهار نوا هب میسرب هشکن

مدیسرپ شیاهمشچ هب هریخ

تیگدنز وت تقو چیه هک تسین مهم نیا طقف هگم ؟ هریمن تنهذ زا ارچ -

یتح نامام یتفر یتقو هکنیا تس؟ ینــ یفاک ینودب ونیمه هدو؟ بنــ

طقف هدرک یعس هکنیا ــه؟ نک رکف شهب ؟ هدب تصرف هی شهب هدشن رضاح

هگید یکی غارس یتفر وت لوا نوچ منوا ! شینیبب مه وت هک شدنیبب یاج

!... تتنوزچب هتساوخ یم
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متفگ یدج درکیم مهاگن طقف مخا اب

هنک نوهنپ تزا ور اهر هتشاد قح نامام ... مرظن -هب

دزن یفرح اما دش ردک شهاگن

اه... فرح نیا ... اهراک نیا -

متفگ منزب متساوخ یم هک یفرح زا مرش رطاخ هب نییاپ یادص و دیدرت اب

؟ یراد کش شاهفرح ـی؟هب تشاد کش نامام -وت...هب

توکس #دس_

۶۱۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دیبسچ ار ما هقی

ـــی؟ گیم یچ مهفب -

ـی؟ نکیمن وتیگدنز ارچ نم؟ ردپ هتچ بخ -ِد
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منک شزاب شیارب یمک تسا رتهب شلا ح نیا اب مدرک رکف

! هدشن قفوم هک هنزب مهب ونامام وتو نیب هتساوخ یم طقف لیهس -

...ره نیدادن تصرف شهب نیدرک هراپ هکیت ور هگیدمه یلوصا نوتدوخ

وتاب یلو ! هدادن هزاجا نامام هک هشب کیدزن نامام هب هدرک یعس مه ردقچ

هنوزوسب وروت تفعض هطقن اب منوا هک یدنوزوس یروج هی ونامام تفرح

وت زا رتشیب منک رکف ! هدنوزوس وت رطاخ هب ولیهس مرونوا زا هک ردحیلا

... هتخوس لیهس

مدرک دوب شتسد رد زونه هک میوزاب هب یا هراشا

مشیم شوهیب هنوخ مسرب ؟ات مرب ینک لو هشیم -حاال

اهزور نیا ینفلت هک ییاهفرح زا درکیم مهاگن طقف دوب هتفرگ مکحم زونه

ماابوا هطبار و مشاب ماهرپ بقارم درک یم دیکات راب وره مدوب هدز ردام اب

هک دمآ مرطاخ هب یزیچ منکن ویپـــما شدوخ یتح سکچیه یادف ار

درک یم رتهب ار شلا ح دینش یم رگا دیاش

مدز چپ هدروآ نییاپ ادص ثکم و ترارش اب هدرک گنت مشچ

ارچ ... ینودب یاوخیم ؟!... مگب تهب رتهب زیچ هی یاوخ یم یپـــما؟... -

یزعــهز؟ ردقنا نامام یارب ماهرپ
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دش زاب هدش واکجنک شتام یاهمشچ

-چــار؟

ـم! گیم تهب مروخب وموهق نک ملو -

مدیشک رس ار ما هدش درس هوهق هرس کی متسشن میاج رد هرابود

... یتفر یدموا اهراب یتفگ مرس... باال یدموا شدعب بش ود یتفگ هتدای -

یدــهد؟ وماهرپ هک ینامز ...ات هدادن هزاجا یلو

-خـــب...؟!

مایپ راتفر هب هیبش یدایز مراد تداع ناشنتفگ هب مه نم هک ییاه بخ نیا

ــت؟ سین

هراد قح هدرک یم رکف شاه هچب و هشدوخ هک هدرک یم رکف زور نوا -ات

یشاب نومیتساوخ یمن هک ییوت هک هریگب میمصت شاه هچب و شدوخ یارب

هشیمه ای ًارابجا و تسین شردام هک... هنیبیم وماهرپ یتقو یلو اینــه...

...زا هریگیم نادجو باذع شیرد هب رد دهم...زا ای تساهنت ..ای هئوت رانک

دمویم هاتوک شدعب یاهزور ای مندید یدموا هک بش نومه هگا هگا... هکنیا

ـی ماهرپ واالن طسو دمویمن ماهرپ ردام یاپ دیاش درک... یمن یزابجل و

... هزیریم شمه هب شندش ردام یب یلو سهـــت یماهرپ هتسنودیم ... دوبن

یمن جل هگا ... تفگ مهب یتح ... درکیم هیرگ ماهرپ یارب دوب... دب شلا ح

ره شردام و ردپ هگید یاج دوب....ایهی مدوخ رسپ االن ماهرپ دیاش مدرک

یب هشب رونوا رونیا سلا نیدنچ مچب هکنیا ...هن ندوب شرس وداتباالی

هتشاد نادجو باذع میگدنز و ماه هچب و نم ندید زا دعب و هشکب یردام
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هنک! یگدنز ترسح وت یرمع و هشاب

متفگ دوبن اجنیا راگنا هک شتروص هب هریخ

! هسب ... نینک -بــس

تفگ هک دوب گنم هتسشن متروص هب شهاگن

یتح ـبدو... شنادجو باذع نیمه زا منک رکف ... تخورف وت هب هک ونم -

نیمه شلیلد مه... تفرگ وتردام فرط و هشرهاوخ اعقاو اهر دیمهف یتقو

نارگن هشیمه ... هشاب شدوخ یگدنز نارگن هکنیا زا رتشیب ... ماهرپ دوب...

دوب تردام و نم یگدنز ندرک عمج

! هشاب نارگن رازن هگید بوخ -

مداد همادا دنخبل اب

شرش زا رتدوز هشب شدوخ یگدنز ریگرد هک نزب باال نیتسآ شارب دوز -

ـم! یشب تحار مه

دز یناج یب دنخبل

ــه؟ گب اراس ردام هب زورید یدرک شروبجم تفگ تردام -

مدیدنخ
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هگم درک شروبجم یراک هب هشیمن ینودیم هک وت نم ندرگ هزادنیم نامام -

! هشاب شمـقات مه شدوخ

ارهب دمآ یمن نم هب اراس لوق هب هک یتیمولظم شتروص هب یهاگن اب

متفرگ مدوخ

مدنوم رساپ حبص بــمر؟زا یراذیم مشاب هتشاد وماهرپ یاوه مدب لوق -

مشب ولو اجنیمه هک االهن

مدید هقیقد دنچ زا دعب هزات راگنا

ـی؟ گب وتلح هار یاوخ یمن هگم بــیر؟ اجک -

ــم؟ لح هار -

؟ یرادرب تسد میشلوا زا -هک

مدز یزومرم دنخبل

ید؟ بــ شماجنا ینوتن دیاش مگب یاوخیم ینئمطم -

ـید؟ یشک یا هشقن هچ منیبب وگب -

نتفگ اب هقیقد دنچ زا دعب مدرک یمن رکف هک تفگ نانیمطا اب نانچ

دوش زاب هیانک و هنعط هب شنابز هدش هدز تریح ردقنا متساوخرد

نیچمه نم یور وت هشیم تور یروطچ ـی؟ شکیمن تلا جخ وت هچب -

ـی؟ نزب یفرح
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یم ملد دزیم میادص هچب رابره ارچ مناد یمن متخادنا باال هناش لا یخیب

ـمد نخب تساوخ

تدوخ ابمـن؟ اراس و اضرریما یتفگن نامام هب تدوخ هک! داوخ یمن -ور

ــم؟ گب وت هب دیابن ؟ ینودب وشهار یتساوخن

یادرف هک منیب یمن یهار منک یم رکف یچ ره نم هک هیهار هچ ـه؟ هار نیا -

ـنو؟ شرتخد یراگتساوخ مرب منوتب نوشرسپ یداماد

متساخرب اج زا هدیدنخ

ــی! نودب وشهار یتشاد رارصا وت منودیمن نم هگید ونوا -

متفگ سامتلا اب دنزب یفرح دمآ ات

دایب هک مروخیمن نوکت حبص ات مباوخیم اجنیمه ینکن ملو ماهرپ نوج -هب

! هنکن تلو هنیبب

تفگ ضرتعم مفرح هب انتعا یب

نم! یاپ ولج یرازیم وشن هار ارچ هگید وگب! بخ راک رس میرازب یاوخیم -

هک یمرچ ی هپاناک نامه یور هدرک زاب ار مدنبرمک متفگ یدنلب ــد" یشخبب "

متفگ میاه مشچ نتسب اب مدیباوخ مدوب هتسشن
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! هنومیمن سملا هک هنک مرادیب هراین رد یزاب یشحو وگب دموا -

؟ یدیباوخ اجنیا ارچ هنوخ ورب وشاپ -

توکس #دس_

۶۱۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

متفگ متعاس هب یهاگن اب

ــه! گید -حاال؟...حاال

تفگ یکاش

! باوخب اجنوا تسه وشباوختخت رونوا ورب وشاپ سپ -

مدرک عمج هنیس یور ار میاهتسد هتخادنا باال وربا طقف فرح یب

یاه  فرح هب رکف رد قرغ نم و دمآ رد یادص هقیقد دنچ زا دعب تفگ یچن
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متسناد یمن هک ردحیلا متفر باوخ هب یتعاس زا دعب اهر ابواو مبشما

تدم زا ما ینارگن مامت هک دیمهف ایهن! تفرگ یدج ار متساوخرد مایپ اعقاو

! دراد نــ نم اب یتبسن چیه اراس هک تسینامز

*******

اراس) )

زا رتشیب مدرک یم رکف ریخا تاقافتا مامت هب هدیباوخ تخت یور زاب قاط

... هتشذگ تعاس دنچ نیا همه

تعاس دنچ هک درک سح دشیمن هرذیا دوب هتفرگ ار هناخ مامت هک یتوکس زا

! هدوب ربخ هچ اجنیا شیپ

اب هداوناخ ود عمج رد شندز فرح دنلب ! ناماس ندیدنخ دنلب یادص زونه

درک ریگلفاغ ار همه شیاهراتفر اب بشما ... تسه مشوگ رد ناساس و اهر

ار... ناساس و نم صوصخلا یلع

یمسر ردام رانک دشاب ردپ یاج دوب رارق هک اجک ره نشج تدم مامت

هدرک ریگلفاغ ار ناساس تسود کی ای دشاب ردارب دیاب هک اجک وره هداتسیا

دوب

دوب هدرک یهارمه هب روبجم ار ناساس راب ره هدیصقر عمج اهرد تعاس

ومع ی هداوناخ و نادنخ یاهر مشچ یولج ناوناب صوصخم ردسنلا ینامز

ردح نابایخ طسو لته زاسنلا جورخ ماگنه ینامز ود، ره ردارب ناونع هب
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رتشیب هک یردپ هناخی طایح رد ینامز دوب، لته نامه ریدم شدوخ هک یلا

شا  هرود هتشادنرب ناساس رس زا تسد ماهرپ و شناتسود اب تعاس کی زا

دندوب هدرک

و یغولش نآ طسو تشادن یا هدیاف دندرک رارصا ومع و اهر ، ردام ردقچره

تفگ یم درک یم ضارتعا هک یسک ره هب یمدزوور دایرف تیعمج

" ریگب ومولج ایب ینوتیم مراد وردارب هی نیمه "

ای شدوخ تفر یم یتمس زا ریز هب رس و بوجحم ناساس هک راب ره

یم شرب هدش زبس شهار یولج تسا گنهامه ابوا دوب صخشم هک ماهرپ

شیاج وهب دندرک یم کالهف دوب خرس مرش زا شتروص هک ار وا دندنادرگ

دنلب یادص و تسد و توس یادص نیبام یقیاقد ات تیعمج هدنخ یادص

یمدش هدینش یقیسوم

شوگ رانک یزیچ ود نآ زا یکی راب وره دوش کیدزن اهر هب دنداد یمن هزاجا

ره یتقو رخآ رد دروآ یمن ارباال شرس یتح یقیاقد هکات تفگ یم ناساس

ردپ دندیصقر یم و دروخب ناکت دنتشاذگ یمن هداتسیا شفرط ود،ود

داد شتاجن ناشتسد زا هک دوب اضرریما

دنلب سابل نآ اب هداتسیا اهر، رانک نامتخاس یدورو ات هتفرگ ار ناساس تسد

ــد یشک دیفس و
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تفگ یم ناماس هب ور هک ماهرپ یادص

" هسیئر هسریمن طقف رفن هی نیا هب نم روز هدنمرش شاداد "

رازآ یارب هک دندوب ناشدوخ ناتسود رتشیب هک تیعمج هدنخ یادص هرابود

دوب هدروآرد ار دندرکیم ناشکمک ناساس

ردام رانک زا رحس اب هارمه دوب هدرک دیکات هک ناماس فرح هب تدم مامت

مکحم سح و مردارب ود ره یپ مساوح و هدیبسچ ردام هب میروخن ناکت

ار شش تال مامت ناساس ندوبن و یرود ساهلا رطاخب ناماس هک دوب ناشنیب

همه زا شردارب یارب دننادب و دنمهفب بشما ار نآ قمع همه هک درک

دراذگ یم هیام شدوجو

و ومع ی هداوناخ طقف هک یماگنه دش، یم رتمک مکو هظحل ره تیعمج

راب نیا دندرک نتفر دصق هک شا  هداوناخ و اضرریما ، دندوب هناخ رد اضرریما

ردحلا اهر اب هارمه مه وا هک ار ناساس هناخ سنلا طسو ماهرپ و ناماس

و تفریذپن ات دندرک راکش ناشدوخ لوق هب دوب اهرتگرزب اب یظفاحادخ

زا یراک مه اضرریما ردپ رابنیا دنتشادن رب تسد دیصقرن اهنآ اب هرابود

و هدیبسچ ار شیوزاب تفس شرانک شرتخد اهر یتقو دوب هتخاس شتسد

! هتسویپ ود نآ هب مه وا ینعی نیا هک دوب هداتسیا شیاپ یولج نیسای

ماهرپ و ناماس ی هرخسم تاکرح و اهرتگرزب روضح مرش زا ناساس هراچیب

تفگ اهر هب ور هک دوب هدنامن شیارب سفن
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" مدرک جاودزا همرخآ لوا هعفد ... ینیشب نومرف تشپ وت نارهت ات دیاب "

ره مشچ اررد کشا من دش هدیشک ناماس شوغآ رد هک یظفاحادخ یارب

زا شلا زاح همه بشما ار ناماس قوش و یلا حشوخ مدید ناشرفن ود

همه هب شساوح ردپ یاج هب بشما وا دندوب هدیمهف شراتفر و تاکرح

نشج یاه همانرب و ناساس یپ شساوح مامت دیاب هکنیا دوجو اب دوب زیچ

دشن لفاغ ردام و رحس و نم زا هرذیا اما دشاب

شساوح مامت دمآ و تفر ،رد میشاب شدوخ اجاب همه دیاب دوب هدرک دیکات

رخآ زور هک حبص زورما زا مه ییاه تنطیش دوب نامرفن هس ره هب

مردارب هاگن مرش زا متسناوت یمن هک تشاد دوب اضرریما و نم تیمرحم

ـم نک تفلا خم

مدوخ دوب هتفگ دوب... هدادن اضرریما هب ندمآ ی هزاجا هتفرگ ار ما یشوگ

تسناد یم هک ردحیلا متسه مرهاوخ ود ره رانک دشاب هکالمز اجک ره

مغارس تسا غولش یباسح زورما هک یناساس قیرط زا دناوت یمن اضرریما

دیایب

توکس #دس_

۶۱۴_ تراپ #
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ار متسد میدش یم در درم یاهنامهم رانک زا هک نامیاهدمآ و تفر ِتدم مامت

هب اضرریما و متسیان ات درپس یم ردام ارهب رحس و دیشکیم دوخ اب هتفرگ

یم هاگن اضرریما هب ترارش رپزا یهاگن هکاب مدید یم یتح دیاین متمس

سابل و شیارآ نآ هب هک دش یم نم هب شهاگن هار دس تسناوت یم وات دنک

یدایز و درک یم ییامندوخ مهزاب مرداچ و دنلب یوتنام ریز زا گنر رکُا دنلب

مدمآ یم شمشچ هب

روضح اب یتح و متسه اه دش و دمآ نیا بذعم ردقچ تسناد یم مردارب

یور ار شهاگن اهراب هک ومع و ناساس و شدوخ روضح ماو هداوناخ

زادالیلی رگید یکی نیا و دهدیم مرازآ رگید یاه هاگن ردقچ مدید مدوخ

و تفرگیم مکحم شترارش زا یادج دوب هکالمز اج ره ار متسد هک دوب

... داتسیا یم میوربور

تبحص ردام اب ماهرپ و رحس ی هرابرد اضرریما ردام دناد یم هک متسناد یم

یتح مدیدن رحس و ماهرپ هب تبسن شراتفر رد یتکرح نیرتکچوک اما هدرک

نم هب اضرریما هاگن هار دس هدرک کمک وا هب مه ماهرپ یهاگ مدرک سح

یمشـد
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و اضرریما یاهراتفر هب شساوح یباسح مدیمهف اما مدرواین دوخ یور هب

یارب دوش نئمطم دوب شنارگن هک نم ساسحا اتزا دوب نم یاه هاگن یتح

هریخ مخا اب اضرریما مدیمهف یم هکنیا دوجو اب مدرک ار یعسما مامت نیمه

نشج زا ندرب تذل یپ طقف مساوح و منکن یهجوت نیرتکچوک اما هدش ما

دشاب ناساسو اهر

الف خرب ...وا مدید یم رحس یور ار ماهرپ هاگیب و هاگ یاه هاگن نیب نآ

هک شهاگن و رحس الًزا صا اهر و نم روضح رطاخ هب ناساس و اضرریما

یم تلا جخ هن دنام یم ناماس رانک شتاکرح واو یور یهاگ مدید یم

یهارمه ار ناماس واپهباپ دیدنخ یم دنلب دنلب دش یم بذعم وهن دیشک

درک یم

ضوع یارب مه دوب هدمآ رد ردام ود ره کشا هک ناساس و اهر نتفر زا دعب

تفگ دنلب یادص اب ناشلا ح ندرک

نوج هب وشاعد نیرب ... نیدش تحار نوشتسد زا هرخ ...باال نتفر شرخآ -

! نتفریم یگداس نیا هب هگم دنومن نومارب رمک هک نینکب ناماس و نم

تفگ رفن ود ره هب ور خهلا

! نوتتفج یداماد هللا شنا -

دیبوک ناماس رمک هب یتسد
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یبــما! نم ات اسیاو اضرریما رانک فص وت ورب -

اما تفر باال اضرریما و نم زج هب مه ناماس یتح همه ندیدنخ یادص

تفگ تفر یم سیورس تمس هب هک ردحیلا لا یخیب

هباصعا یب هدرک مخا یلیخ هک منوا یسیاو شدعب دیاب هنم! ملا فص رس -

! هشیم تحار شرش زا هراد هزات مدرم رتخد هراد هانگ فص... هت زادنب

مهاگن تسیک ملا متسنادیم هک ینیگنس هاگن ریز درک مارآ ار عمج شنتفر

رانک شردام یمدزو فرح هداتسیا ومع رانک اضرریما ردپ مداد عمج ارهب

مقاتا تمس هب هتفرگ ار متسد ناماس ناهگان درک یم چپ چپ وخهلا ردام

مدیشک

! مراد تراک ایب هقد -هی

هتسب کلپ درک، هاگن ار ناماس دایز صرح اب اضرریما هک مدید رخآ هظحل

دش مهرد شتروص

تفگ میدش هک قاتا لخاد

!... نوریب ایب یتساوخ هگا دعب نومب هقیقد -ود
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؟ دراد راک نم اب تفگن درک ار راکنیا ارچ دش! هچ مدیمهفن

هدمآ ملا بند هقیقد دنچ زا دعب رحس هک متسشن تخت یور جیگ نم و تفر

مورب ناشی هقردب و یظفاحادخ یارب تفگ

هک یماگنه اضرریما ردام هک ماهرپ و اضرریما و ناماس زج هب دندوب همه

شرسمه و دبراب و وخهلا ومع دنا هتفر نوریب رتدوز تفگ دیشک مشوغآ هب

هب هدرک یظفاحادخ همه اب ناشجورخ زا لبق رحس دنتشاد نتفر دصق مه

مدرک ناشیقردب رد مد ات ردام اب هارمه . تفر شقاتا هب باوخ ی هناهب

و مدید ار دوب هدش کشخ رد هب هک یماهرپ و اضرریما رظتنم نامشچ

درک همزمز هدیدنخ ناشلا ح هب دنک ناهنپ هکنیا نودب یخلا یب هک یناماس

" قشاع یاه هدروخ تسکش لا وحا "

اب هدرک یظفاحادخ عیرس درک بجعت رحس ندماین زا ماهرپ هک مدش هجوتم

شرازآ نتفر ولج بقع اب بترم تنطیش اب ناماس مه زاب هک ییاضرریما

ناشردپ نیشام راوس ات دندنام هیقب رظتنم دندش شنیشام راوس یمداد

دندش رود هدش هارمه مه اب لیبموتا ود ره ات دنوش

ناماس تسد تفگ یدنلب رکش" ایادخ " هدرب نامسآ هب تسد ردام ناشنتفر اب

شی یدقوباال هقدص نابرق هتفرگ ار دوب مرمک تشپ شتسد مه وا هک
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درک یم رکشت بشما رطاخ هب وا یارب شریخ یاعد واب تفریم

اضرریما ی هتسشن مخا هب تروص نآ نارگن هکنآ اب مدیمهف یمن ار مسح

ناکت رس میارب رود زا تسناوت طقف ناماس راتفر رطاخب رخآ هظحل هک مدوب

مه نآ یسرپ لا وحا زاسالمو رتشیب دوب هتسناوتن یتح حبص وزا دهدب

دوب هدرک مه ناماس هک ییاه تنطیش زا اما دوش کیدزن نم هب عمج رد

مدوب یضار

شتروص یروآدای زا دادیم مکلقلق یسح اما مدیمهف یمن ار شلیلد هکنآ اب

رد فقس هب هریخ نم و دوب هتشذگ بش همین هس زا تعاس .... مدیدنخ یم

دنلب ناماس داش یادص هدروخ مقاتا رد هب یمارآ هبرض هک مدوب قرغ مراکفا

دش

؟ یرادیب ارا! ســـ -

ره راک متسناد یم اما مهدن باوج هتشاذگ شرس هب رس تساوخ یم ملد

دنز یم رس نم هب هدش لخاد هداد ماجنا ار شبش

توکس #دس_

۶۱۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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و سابل نامه اب مندید دشاب لخاد هدرک زاب ردار متفگ یمارآ هلب هتسشن

دیدنخ تخت یور هتسشن شیارآ

! هدشن رید زونه ــه بوخ -

تفگ ثکم اب

! هرجنپ رانک اسیاو وشاپ -

هکات مراد ار نیا ناوت نم تفگ یم هک میوربور نادنخ و داش تروص نیا

ردح مداتسیا مراد تسود ار منک کالهفتا ناساس لثم دایز رناژی اب حبص

مدیسرپ مدرک هاگن شتسد یشوگ هب هک یلا

-چـــار؟

داد ناکت ار یشوگ

میتفرگ اهر و ناساس هکاب ییانوا مریگب یصاصتخا سکع تزا ماوخ یم -

اج شلا ح شاهاب شدعب مریگب شساو یکی ! هنیبب هراچیب نوا هشیمن هک

ــه! نومن لد هب ترسح یبــدا

متسشن تخت هبل هتشگرب
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ور... یبـــ ورب ناماس داوخیمن -

مدیشک قاتا یدق هرجنپ رانک روز هب هدمآ ولج

یمن هشاب هدیمهفن دوبن یسک یدرک کالهف وناساس و اهر ملته ــم! نیبب -ایب

! یریگب سکع یاوخ

درکن میاهر اما مشکب نوریب ار متسد مدرک یعس

ــه! گم هیچ ماوخیمن بخ -

دروآ یمن دوخ یور وهب تسنادیم ار شلیلد همه لثم

! ینکن شتبث تسین فیح ... یاوخیمن دوخیب ... اسیاو اجنیمه -

تفگ یسنجدب اب

ـه! نیبب کیدزن زا متشاذن حاالهک اصوصخم -

دز ههقهق ناهگان

ـه! نکب وشرکف ارمع منزب یروج ...هی شکچ هب میدیسر هرخ -باال

ــا... ماس -

ریگب ... لگشوخ تس س...هیژ یهـــ -
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هداتفا هفرس هب هدنخ ،زا دیدنخ یم اضرریما زور و حلا هب زونه

دوب هتفرگ من شیاهمشچ

مناج هب نیبرود یولج نداتسیا ماگنه بشرس زا هک یا هرهلد و مخا اب

متفگ دوب هداتفا

ــم! تسین دلب ماو... ــ خیمن -

تفگ تنطیش اب

! امدیم شنوشن مریگیم یلپه یروجنیمه -

مدرک لیامت باال تمس ارهب میاهبل

هدب... -

اباب ؟ یمهرد ردقنا مدرک زورما هک یراک رطاخ هساو ؟ یرو خلدـ -االن

لوا زور !زا متشاذگ شرس هب رس مکی طقف مراد قح هک ردقنا ؟ امتشاداد

مدوخ هب مدرک ربص یه دوب هدنوم ملد ور مدوب رخآ زور رکف وت شمدید هک

وشلا ح هک متشاد شارب همانرب یلک هزات زور... نوا هسریم هک هرخ باال متفگ

مخت و مخا یاج هب هنرگو یسورع نشج وت داتفا دروآ سناش مریگب

! نتفر تقو درک یم ینزدوخ

دش زاب دنخبل هب مه نم یاهبل هدارا یب هک یمدز فرح و دیدنخ یم
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مرذگب شزا متساوخ یم شزورما هکابحلا هراد بلط مزا مکچ هی هزات -

! هرادیمن رب مرس زا تسد شا هسوسو مدید ور وت یلو

دمآ سکع نتفرگ کیلچ یادص

دش! حاال نا -هآـــ

متفگ تسا هدرک تبث نم زا یسکع هکنیا زا ساوح یب

! تشادن ینزدوخ زا یمک تسد شلا ح مزورما -

مدیدنخ دنلب یادص اب هتسشن مناهد یور متسد مفرح زا

هک یباسح دماین شا  یشوگ زا نتفرگ سکع یادص رگید و دیدنخ میاپ اپهب

تسشن تخت یور میدمآرد اضرریما زورما حلا تلا جخ زا نامیاه  فرح اب

تفگ دوب یشوگ یوت شرس هک ردحیلا

ـن! ید یم سرد ونوطیش انز امش -

متسشن شرانک

یچـ..... نانز ام هگم -

حاالردحلا هدوب نتفرگ سکع و ملیف ردحلا تدم مامت هک مدید بجعت اب

دهدیم رییغت اهار سکع باق و تساهنآ ندرک شیاریو
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مدز شیادص تریح اب دنام مناهد رد فرح

ماســنا؟ ینک یم یچـراک -

تفگ تنطیش اب

منک شا  هنووید ًادعب هک منزیم ویدیو شارب تاه هدنخ و تاسکع زا مراد -

راوید هب راگنا متفگیم شهب یچ ــرا!ره عیب یورپ هداد تسد زا ویچ همهفب

ــم! تفگیم

تساخرب رتدوز هک متشادرب زیخ

..... وووووووا -

! ًافطل ... ناماس نکن -

مه وماهرپ نوا حلا منوت یمن فیح طقف ... هدیم حیلا هچ ینودب هگا -

ــمر! یگب مدوخ

هرپـــما؟ -

دنرادیب زونه مه رحس و ردام ینعی نیا و دیدنخ یدنلب اتبسن یادص اب

! دایم اج شلا ح دوخبدوخ ادرف سپ ادرف -

ـم؟ مهفیمن ــی گیم یچ -

یمیمص تسود هک هتسرد ؟ متشادن نوا راک هب یراک بشما ارچ یدرک رکف -
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یارب مه هک دوب نیا شلیلد اما متساوخیم وشیهارمه و ندوب ، هناساس

اج شلا ح هونش یم ورحس باوج هک ًادعب مه ملئاق مارتحا یلیخ شردپ

یمـــدا!

ـــر! حس باوج -

دوب شا  یشوگ یوت هرابود شرس

نم وگب تفگ نامام !هب شمسانش یمن هدرک رکف یبــال.... هرتخد -

مراد راک یلک زونه هگیم ار؟ چــــ مگیم ! هدوز نم یارب منک جاودزا ماوخیمن

اهر و اراس لثم ماوخ یمن ... مربب تذل میگدنز زا ماوخ یم ... مدب ماجنا هک

نم راگنا ادر مـــ امش هگیم یروج منک.... اهدرم امش زا یکی یریگرد ومدوخ

وق الیرپ راگنا هن راگنا ! مدر کــ شینادنز ای مداد شرازآ هشیمه هنوخ وت

! هزارد نم یارب شنوبز ردقنا هک شــهد گرزب

متفگ اوه یب

ــه! تقح -

؟ مدرک راک یچــ ار؟ -چــــ

هب مه متفگ صرح اراب هملک نآ درکیم مهاگن بجعت واب دوب هدش تحاران

یلبق فرح رطاخب ومه دنک شکاپ موش یمن شفیرح هک ییاه  سکع رطاخ

! شا

ـیر! یگب یباوج نیچمه ــه تقح میدیم سرد ونوطیش انز ام یگیم یتقو -
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متفگ تنطیش اب

رحس نم ! هشقح ینک تیذا ور اضرریما درک تکمک بشما هک مماهرپ نوا -

... هئودب دیاب حاالحاالاه مسانشیم ور

توکس #دس_

۶۱۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تشگرب لبق حتلا هب هرابود

یشوم لثم اضرریما ولج مسارم لوا زا هک وت زا نیا ! مگیم غورد هگم -

شهب یتسشن االن یلو ! تسین وت ریصقت ،هک یتسین یضار یچیه زا راگنا

ینزوسرس یلو منیب یم ماهرپ هب وشاهاگن هک رحس زا منوا ! یدن خیمـ

یگیم متدوخ نـه! هگیم مکحم و هریم دایم نوا ــهرات یگیمن شلیوحت

نیا رس هچبالیی نیاوخیم هنودیم ادخ ... هئودب حاالحاالاه دیاب ماهرپ

! هنک محر نوشهب ادخ ؟ نیرایب شاداد اتود

داد همادا مخا اب
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نوشرد ات نک شیورد وتامشچ مگیم شهب وررپ هچب ـــه! شقح ماهرپ هتبلا -

متخانش یمن وشبصم ال لد نوا هگا ! یتفگ رید شاداد هشیمن هگیم ؟ مدرواین

بنــدو. شا جرســ شکف االن

متفگ کوکشم رد گنز یادص ندینش اب

بــدو؟ رد یادص -

سنلا هب دورو اب متفر شلا بند تفر نوریب قاتا زا درکن بجعت ناماس اما

عضو نامه رد زونه نم لثم هک میدید یدورو رد رانک رظتنم ار ردام و رحس

دندوب لبق

دوب مهرد و هتفرگ ناساس تروص درک ما هکوش مه اب اهر و ناساس دورو

دریگب ار شا هدنخ یولج روز هب درک یم یعس راگنا اهر اما

تفرگ ار ناساس تسد نارگن دیود ولج رتدوز ردام

ـن؟ یتشگرب ارچ ردام هدش یچ -

مخا رپ هاگن ریز دیزرل یم هدنخ زا شیادص هک ردحیلا اهر ار شباوج

داد ناساس

اب میدوب هدشن جراخ رهش زا زونه میدروآ سناش دش.. بارخ نیشام -

... میتشگرب اضرریما و ماهرپ
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ــی؟ بش فصن نتفر اجک وت نایب نیتفگ یم ردام بخ -

نوشادص اهادخ هدنب دوب هدرک مخا یروج ناج!هی نامام وگب ترسپ -هب

ندرک رارف دموین رد

تفگ دنخبل اب ناماس

ـی... لوا بش مشاداد هراد قح -

تفگ اهر هب ور ناساس مخا اب

ـن؟ یتفرگن سامت نم اب ارچ -حاال

داد ار شباوج ناساس

و دبراب رابره هک هشیمن نشابن اهنت انیا نامام مه نیشن نارگن مه متفگ -

ـا! جنیا نایب ومع

... نارهت نیتفر یم نوشارمه ردام بخ -

تفگ کالهف ناساس

مامــنا! مراد المز ونیشام حبص -

دش دنلب ناماس هرخسم دایرف یادص ناهگان
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ادخب ـی؟ نک شلمحت یتسنوتن ـم بش هی شاداد مریمب تارب ــی هلا خاآ -

ـهر؟ یگ یمن سپ ونیا ومع

در رحس و نم نیب زا هتفرگ ار شتسد درکن شتکاس ناساس مخا رپ هاگن

دش

تتفرگ حلا میصقرب مهاب ایب دوب هدز کل تارب ملد هک !ایب شاداد -ایب

.. هدیرپ تتسد زا هک یلصا صقر ــه! شب ضوع

ار ادص درک یلپ ار یگنهآ شا یشوگ اب هتخادنا ناساس رمک رود ار شتسد

تفرگ ار شرمک هدش کیدزن رحس دیشک بقع هک ناساس درب باال رخآ ات

لد هی نم تشاذن اهر نیا هک بشما مصقرب ماوخ یم منم هگیم تسار -

صقر هگید منیبب تشک رتخد باالی ودق نیا اب سابل نیا اب وروت ریس

؟ شاداد یملا س روطچ منودیمن رونیا شمشچ ولج حاالزا ...ایب شکشیپ

! شا ــ مشچ نوا اب هدادن تتروق هبوخ

هب هتفرگ ار ناساس یاهتسد رحس مدیدنخ دنلب مراد هگن ور مدوخ متسناوتن

تفگ ناماس

ابوت! یکی نوا نم اب نیا -

تشپ هدرب ارباال میاهتسد مدیمهف ار شروظنم هزات دمآ متمس هب هک ناماس
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ناهنپ داد یم شناشن رت هدیشک هک ییابیز و دنلب سابل نآ اب اهرو ردام رس

مدش

! ناا ماســـ ... متسین دلب نم نک... ملو ... مایمن نم -هن....هن...

و رحس رانک سنلا طسو ات دوب هتفرگ ار مناتسد هکیلا ردح انتعا یب

درک یم یهارمه شیاهتنطیش اراب رحس و دیدنخ یم حاال هک یناساس

تفگ اهر هب ور هداتسیا میوربور مدیشک

ور ییاچ میدیمهفن هک یراگتساوخ ... زیرب ییاچ ورب رپب ... اتسنیاو راکیب -

خاآ... ـ... نوشن وت رنه ورب ادخاالن هدنب ایخهلا یتخیر وت

رارف متسناوت مه نم هدنام مامتان ناساس مکحم یندرگ سپ اب شا هلمج

اعقاو ممهفب ات مناسرب اهر ارهب مدوخ هدرک دنت اپ هناخزپشآ تمس هب هدرک

! تسا ربخ هچ

دیدنخ یم هداتسیا هناخزپشآ طسو یداشگ و لگ دنخبل اب دیفس سابل نآ اب

دوب هدش نوگلگ شیاهپل هدش رتابیز التی شیارآ نآ اب شیابیز تروص

هدنخ متفرگ ار شتسد دوب شرس یور زونه ناماس روضح رطاخ هب شلنش

دوب یرسم شا

؟ وگب وشتسار اهر.. یدرک راکیچ -
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دمآ فرح هب عیرس دراد هگن ار شدوخ تسناوتن ال صا

... ناماس هب منم یمهنک... دیدهت ونم ... هزور دنچ دوب... شدوخ ریصقت -

یمن هزاجا ناساس یلو... ... مشاب اجنیا میسورع بش داوخیم ملد متفگ

... هدرک یراکتسد ونیشام ... هیتفرعم اب شاداد هچ نیبب مرگ... شمد هد...

دشن نشور هگید دش شوماخ وهی

مه نم ی هدنخ تدش دورن نوریب شیادص ات تفرگ شناهد یولج تسد

متفگ هک ینامز دوب دایز

هزات ... یدرک شرامرهز وشیسورع بش مرخآ ... یدرک شتیذا ردقنیا -

؟ هرایم نوتزور هب هچ همهفب یتفگن .. طسو یدیشک مه وناماس

ور.... اضرریما نوتیسورع بش وت منیبب رازب -

ار مرمک هدروآ موجه متمس هب ناماس مدناخرچ ار مرس تفگ هک ین یهـــ

ـمد یشک سنلا تمس هب هک مدیشک یا هفخ غیج تفرگ

!.. نااا ماااــــ ســـ -

هطسو نم یاپ همهفب ناساس ... یشیم الل ینکیمن یلوضف ـــم... نیبب -ایب
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! منک یم تلو هگم مدن تنوکت بشما وروت ات نم ــت... متشک

توکس #دس_

۶۱۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

شدوخ رایتخا هب مه ناساس حاال میدیصقر یم مه رانک سنلا طسو

ناماس اب نم یاج ارهب رحس و رحس یاج ارهب نم یهاگ و درک یم یهارمه

یم ار همه و درک یم هدافتسا یتاملک زا ناماس رابره هک درک یم ضوع

دنادنخ

تداماد دش بوخ ییا.... هفرح شاداد بجع مــن...؟ ملا نیا نووووج -

هساو نک نیرمت ؟ یکشزپ یچ هساو ...وت یدش یم مورح یتشاد میدرک

ـاو.... نیب ــد یرپ هک تبشما بش ادرف

دقوباالی قشع اب هتسشن اهر رانک لبم یور هک دوب ردام هب نیب نیا مهاگن

درک یم همزمز یزیچ بل ریز هدرک  هاگن ار نامرفن راهچ ره
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مرد پــ یاج ردقچ تشگرب عمج رد ما یسک ویب ندش اهنت سح نآ هرابود

دوب! ـی خلا

**********

( اضر ریما )

-هآآ.....

-چن.....

یم ملد مه منزب داد تساوخ یم ملد ،مه مدوب یبصع ، مدوب کالهف

هناخ هب هک یتقو زا اما مونشن ییادص نیرتکچوک هدرک توکس تساوخ

روز هب هک یماهرپ متخادنا تخت یور ار مدوخ اه سابل نامه واب میدیسر

هآ دنلب راب دص زا شیب هداد اج مرانک تخت یور ار شدوخ هدش قاتا دراو

ــهد؟ یبسچ نم هب ارچ مناد یمن هدرک هراپ ار مراکفا هتشر و هدیشک

هک ردحیلا تسا رادیب هدیشک زارد مرانک تخت یور اه سابل نامه اب مه وا

ور یگتسخ زا نم زا رتدب دیاب وحاال هتشاد کرحت یباسح ار بشید مامت

اما دورب ناتسرامیب هب دیاب رگید یتعاس هک ًاصوصخم دشاب یشوهیب هب

درادن ار نم ینهذ هلغشم وا هتبلا راگنا هن راگنا

ناماس ار متشاد قوش ردقنآ اراس ندید یارب گهک یرخآ زور دشیمن مرواب
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دشاب هدرک مرهز یتحار هب روطنآ

هآآآ.... -

مدیبوک شیولهپ هب جنرآ اب یمکحم هبرض

ــه؟ تعاس کی هتگرم هچ ... تفوک -

میرادلد هکنیا یاج ...هب هتسکش مبلق بشما اباب ... هنکشب تتسد -یآ....

یآ..یآ.... ینک یم خاروس مه ومگید یاج هی ینزیم یدب

متفگ هک مدیلا یم شیولهپ یور ار شتسد

هتخت گنلش ناماس اب طسو نوا یروطنوا و هتسکش تبلق هبوخ -

تشاد زونه هک دوبن مایپ هگا شــد! بآ هک هراچیب ناساس همه یتخادنیم

ــدی خرچیم شدوخ رود جیگ طسو نوا

دیدنخ یخلا یب هشیمه لثم

نوا شوگ شلبق درکن االغ! هکیترم دوب شقح دیخرچ یم هک دیخرچ یم -

زا ومامشچ دوب هدنوم ...مک هئوجن ورام هچاپورپ هشکب وناماس

تسین تساوح تدوخ هک ــیوت ناور هخآ هگب تسین یکی هرآ... رد هساک

مارب دنومن رمک همهفب شادرف یتشاذیم یتفگ هنووید نیا هب یچ هساو

! مداد رق شارب طسو نوا شسرت زا ردقنا
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مداد شله تخت یور اباپزا لفاغان متسشن عیرس شیاهراک یروآدای اب

؟ مراد نــ رمک متفگ االن نیمه ــه؟خآ... تچ .. یوو -هـــ

شدوخ تقو ره مدیدن یدرک رکف ... ینکن ینیریش دوخ یتساوخ یم -

؟ یدوب وت دوبن

تفر بقع یمک تخت نییاپ هتسشن

مدوب روبجم شاداد نوج یلو دوبن مدای ... یتفگ دش بوخ خوا خوا -

! دوب ــما مشچ هلئسم

تفرگ باال تسد عیرس هک متشادرب زیخ

یمهد! باوج نک رواب ... مراد بوخ رکف هی نم نک... ربص نک... ربص -

مدز شیوناز هب یمارآ هبرض اباپ هتسشن تخت هبل

-نبــلا...؟

ید؟ شــ تیبرت یب یلیخ ازور نیا یدرک تقد -

ــا! تمنزیم مشیم -اپ

ــه؟ شکب ـو شدوخ ناماس لثم تیسورع وت یک تقو نوا -

درک یم مهاگن قاتشم یاه مشچ واب دوب یدج مدروخ اج شنحل و ادص زا

؟ مراد وناماس ــب شما حلا ترسح ردقچ ینودب هگا -

متفگ هدنام تام
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!... هنوو یدـــ -

ال صا یهاگ متسناد یم دوب شتقادص جوا شا هتفرگ من نامشچ و دنخبل

! درو مــ نیا رد هن اما دنک یمن ناهنپ ار شتاساسحا

دیدنخ ناهگان

بش هرارق هک وگب وناماس ... مدرکیم نیرمت متشاد وبشید ی همه -

مدوب نوشداماد مردارب طقف نم ... مرایب شرس هچبالیی نوتیسورع

ـــه! سورع شاداد شدوخ هکنوا متشک ومدوخ

یور دنخبل شفرح زا ینامز هچ مدیمهفن هک میاهبل یور درک هاگن متروص هب

درک فقوت تسشن نآ

وت یارب وناساس زا رتدب مگب هک یراد ونیا یگدامآ دش...االن حاال ناهآ -

ــن! یشیم راد هچب بش نومه هللا اشنا هلیمکت نوماهشزومآ میدیشک هشقن

مداد ژ اسام ار هناچما

؟ ینک شارجا یاوخب هک نوریب یریم هدنز اجنیا زا ترظن -هب

هک ردحیلا مدرک شتفخ شرارف و نتساخرب زا لبق اما تفگ یدنلب " خوا "

دنت دنت سخت و روش رشو رپ ینحل اب مدوب هتفرگ ار شتسد ود ره چم

دز یم فرح
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ـ نیبب ونم یسورع داوخیمن تلد ــموت نیبب ! مراد وزرآ یلک زونه نم ادخب -

؟ روطچ ومچب ی؟

دوب نم تبون حاال

ور وت ًارمع مدید نم هک یرحس نیا منیبب باوخ وت هگم ـی؟ سورع مودک -

! هنک لوبق

یمن نم هب زگره شروز اما دشکب نوریب ار شناتسد چم درک یم یعس

تفگ دنت هک مداد شلوه راوید تمس هب دیسر

یا هگرزب شاداد یتم ال سان اباب ! ینکب یراک هی وت مرظتنم نم نم... بخ -

ـی؟ نزب تشاداد یارب یتکرح چیه یاوخ یمن

زونه دیوگ یم شیاهمشچ مدرک یم سح دنک ترپ ار مساوح تساوخ یم

مدرک گنت مشچ هدنام اج منت یور شیپ هعفد درس بآ کوش

؟ یدز بشما وت هک ور اهتکرح همه ـی؟ تکرح هچ -ثمالً

دیدنخ

ــم گب نک ملو -

توکس #دس_
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۶۱۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

گـی! یمن یریم الًرد ومعم منک لو -

مگیم هعفد نیا -

مدیدنخ یم مه نم حاال

ـــم سانش یم وسکان یوت نم ؟ یدرک ضرف یچ ونم -وت

هرابود ور وت منزیم نم ...ایب هدیم باوج دص رد دص ... مگیم مدوخ نوج -

یمــدا، هلک اب اراس ! نومارب هسب چگ وت هرب متاپ هی تخت ور تمزادنیم

مشداوناخ رابنیا اال متحا ... هشیم تراتسرپ هرابود ... هشیم تمرحم هرابود

هروبجم مه اباب ـــم... نزیم ورحس خم مدوخ نم طسو نیا ، تدایع نایب

! هگید هرادرب هدافتساؤس و دیدهت زا تسد

زونه ممهفب ات دیشک لوط مدادیم شوگ تقد اب هدرک هاگن شتروص هب گنم

شنامشچ رد هک یسرت نیا اب مناد یمن طقف تسا ندرک هرخسم ردحلا

روطچ دوب نم یاهتسد ریسا زونه هک ییاهتسد چم دشو یم هدید حضاو

! دراد ار شتارج



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

تفگ لا یخیب یسح چیه یب دید هک ار مهاگن

تس؟ ینـــ بوخ هیچ؟ -

دش عمج شدنخبل هک مدناچیپ هداد راشف مروز مامت اراب شتسد ود ره چم

داتفا قتال هب هرابود هدش مخ

... یرادن سملا نوختسا هک س...وت ـــ یسخ اباب ... نکن بصم خآ...ال -خآ

ترس یخوش ... هبنج یب مدر... کــــ طلغ نک... لو ر... ــــــ یما ... خااآ

ید! شــ راه ی...زاب ـــــ تسکش ومچم نک... لو ـــی... ناور هشیمن

مدرک لش یمک ار میاه  تسد

و دیدهت هب هتسشن داتفا شهب نومراک ــه...ات گید ییاباب نوا لثم مه -وت

هنوتیم طقف هک شولج متشاذگ هار هی هسانشیمن ونم یلو ... هدافتساؤس

! نکب تدوخ حلا هب یرکف هی ورب وت اراس هب مسریم هک نم هنک... لوبق

متفگ مدید مدوخ یور هک ار شا هدش کشخ و هریخ هاگن

ـــه؟ ترارف هار تهاگن ای دش بوخ تچم ـــه؟ یچ -

تفگ یوحم یدنخبل اب سکلیر و مارآ
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اباب...! یتفگ شهب -

تفرگ ناج شدنخبل مجیگ یاه مشچ یولج

... ینعی منیا بنـدو؟... تساوح -

دز ما هنیس یور هدروآ ارباال دوب شرود مچم زونه هک شتسد

!.. نور یبــ هدیرپ تدوخ زا ربخ یب وهی هک تسه اجنیا -

دورب بقع درک یعس ندرک ابقتال داتفا کرحت هب هرابود هدش ضوع شتلا ح

هب تخبدب نم ردقچ ... یرو خـــ اهنت هب یتسشن و یتشاد هار تفرعم یب -

نو... ــ نجم یوت حاال مدز شیتآ و بآ هب ومدوخ اراس وتو رطاخ

لثم تسرد تکرح ویب تماص دش، فقوتم تسشن  متروص هب هک شهاگن

و تحاران دیاش و جیگ یتقو دمآ یم نوریب هاچ زا شیادص نم...!

تفگ هدنمرش

...مــن.. مروظنم ... اضرریما -

ـ یذپب متساوخ یمن ارچ مدیمهف یمن اما متسناد یم مه مدوخ دوب ابوا قح
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مر!

شدوخ متساوخ یمن هک دوب یسح ...اما مدوب شرسپ دوب...نم مردپ وا

ایهن...! تسا قداص متسنادیمن هک یسح ما... هتفریذپ ار وا هک دنادب

دوب...؟ شدوخ رطاخب

زونه یهاگ هک مدوخ ...؟ مدوخ اراس...؟ای... ... ردام اهر... ... ماهرپ رطاخب

مدق منکیم سح ... مراد ار ششیپ ساهلا رادید نیرخآ سح شندید ماگنه

... تسا هریت ... تسا نیگنس شهاگن دسریم شدنبرمک هب روز هب

... تسا دیما ...ان تسیرارف

رود هک ردحیلا بش یکیرات رد هتشاذگ ما هناش یور هک یتسد یمرگ یتح

.... منکیم سح ار دادیم مله هناخ تمس هب دشیم

نآ زا میوگب رابنیا مدرک شومارف و تسه منابز رس هشیمه هک یمان نآ

شلیلد نیرتگرزب منکیم رکف و تسا ندش گنرمک ردحلا هک تسیسح

! مراد میوربور ینتشاد تسود دوجوم نیا هب هک تسیسح

یارب هک !وا تسوا نتفریذپ لیلد نیرتگرزب شنتشاد ، شندوب ... ماهرپ

سهــت! مه نم یارب دشاب شزرا واب مهم ردپ ناونع هب ماهرپ

دراو ندز رد نودب اهر هک دیدزد یم مشچ دوب بسانم هلمج لا بند زونه

دز یم فرح دنلب یادص هکاب ردحیلا دش قاتا

ــ.... تارب مراد لوا تسد ربخ ملُخ یاشاداد -
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دیدنخ ماهرپ و نم تیعضو هب هاگن اب

؟ یرادن تسود وتنوج ؟ یدر کــ یطلغ هچ -زاب

درک هدافتسا ار ما یگشیمه هملک همادا رد

ـــر.... شب -

درک دایز ار شتقد نامیود ره توکس

هد؟ شـــ یزیچ -

متفگ یدج هدرک عمج ار مدوخ ماهرپ زا رتدوز

ب ملد یاجک ور وت درخ دزو طسو ؟االن هراد ردنــ قاتا نیا هگم هرآ. -

؟ مراز ــ

هب روبجم هک تخادنا ماهرپ و نم نیب ار شدوخ یدنلب هدنخی اب هدیخرچ

مشاب شندرک اهر

ــش...االن ینزب مداد یم هزاجا یتسنود یمن اتقو نوا ــم! نیبب نک لو -

! ماباب و ینودیم وت ینزب تسد شهب مشرتگرزب یجبآ نم

یور تشپ ارزا شا هدش اهر یاهتسد دوبن شیپ هقیقد مدآ راگنا هک ماهرپ
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تشاذگ اهر هناش

رازب هدن رق شیسورع وت ایب درک یم نومتیذا ردقچ هتدای مرگ... تمد -خآ

! دوب ــن یمه رس ثحب منک ــش نووید نم

یم هدید لبق هقیقد دنچ سح زونه شیاه مشچ رد هک یماهرپ هب هاگن اب

متفگ دش

راکیچ مدشیمن وت فیرح ... تدرورپ تسد نیا اب هنک تراکیچ مگب ادخ -

ــن؟ یا حاالاب منک

تفگ یدج و یخوش نایم یتلا ردح ماهرپ

بش وا زا زونه ! مدروخ کـتـک تزا ـی؟مک شیمن مفیرح وت اباب ورب -

نم یارب هگید اهتسد نیا تسین مولعم ...االمن دایمن باال هنکیم ریگ مسفن

ــه! شیمن مفیرح هگیم ... هشب تسد

! مراد ربخ نوتارب مداتسیاو شوگلا هکف نینیشب نینکن اوعد حاال بخ -

۶۱۸_ تراپ _ همادا #
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مدز ماهرپ هناش هب یتسد

! هتفرگ دای وت زا منیا ــا؟ مرفب -

تفگ هدیدنخ اهر

گ وت یرب هرابود یتسین روبجم هگید هتعفن هب یلیخ مربخ اضرریما نیشب -

ــچ!

دش دنلب ماهرپ یادص رابنیا

؟ یدا ــ سیاو شوگ ماجنیا ــاا! -هر

دنخبل اب مدزادنایب ماهرپ ناج هب هرابود شفرح اب تساوخ یم راگنا هک اهر

تفگ یسنجدب

ــا؟ سیاو  شوگ الهمز یدرک رکف اج ره یتفگن تدوخ -هع...

توکس #دس_

۶۱۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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تفر بقع مدق ود ماهرپ

مدوخ نوج ما!هب ینتفر یشب نئمطم ای ینک کمک یدموا ... رادر -الکــــ

اجالهمز... ره متفگن یلو امدز ینعی ــا... ضرریما مدزن یفرح نیچمه نم

گاـ..... اباب و نامام دروم رد متفگ طقف

عیرس هک درک راهم هنیسما هب ندیبسچ اب اهر رابنیا ار شتمس هب مموجه

لقع نیریش کدوک کی لثم هک ناشیودره هب ور یدج متفرگ ار شوزاب

متفگ دندرک راتفر

و تسد ولج ممهفب هگید راب هی طقف نوتتفج نوج ...هب هگید راب -هی

یراتفر هچ نیا ؟ هچبنیا هگم ودات... امش اب منود یم نم ــن! یدوب نوشاپ

الهب صا ... نینک یمن لو اهامش نتشادرب نوترس زا تسد انوا ـه؟حاالهک

ــن؟ نکیم راکیچ انوا هراد یطبر هچ امش

تفگ هدنمرش یاهمشچ اب ریز هب رس اهر

ندز یم فرح دنلب یلیخ هچبمیا... ام هگم تدوخ فرح ...هب یگیم یچ -

! مونش یم ما هنوخزپشآ وت نم ندید مه نوشدوخ هزات ! بخ
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تفگ ما هدرک شخیبوت االن نیمه هکنیا هب انتعا یب ماهرپ

؟ تربخ نیا هیچ ــن؟ تفگیم یچ -حاال

دصرد هاجنپ ابیرقت یلو اه هبوخ ینعی تسین بوخ یلیخ وت هساو -

! هدش یکا دصرددص اضرریما یارب یلو ! یعضو لخ هدیمهف

درک مخا ماهرپ اما دش زاب نم مخا شفرح زا

ـــت؟ سین بوخ مارب یچ ینعی -

اینــه؟ هربخ هچ یگیم -حاال

تفگ مباوج رد

ــم! گیمن هک یروط نیمه ــن... یدب ینوگد مژ مهب دیاب لوا -

بیج ارزا ملوپ فیک تشادرب تخت ی هبل ارزا متک هدمآ ولج عیرس ماهرپ

داد اهر هب هدیشک نوریب شا یلخاد

هک هن مرگا ــو... گب هنکیم تیافک هگا وت...حاال ملا هشوت یچ ــا!ره یب -

؟ شقودنصواگ غارس مرب

تفگ راکبلط هداد سپ ماهرپ ارهب فیک

نوا ــم!اما یمنک لوبق مفیک وت دروم رد هتبلا هروخیم مدرد هچ هب فیک -

فیلکت دیاب تساوه ور زونه هداد نم هب شیپ هام تشه تفه یلوق هی

! هنک صخشم ونوا
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ار شماجنا تصرف زگره اما مداد وا هب جاب ناونع هب ینامز هک یلوق دای هب

مدا ــ تفا متشادن

نم ؟ یراد شهگن اوه ور یتسنوت روطچ هام تشه تفه تحور وت -یا

شرخآ منوا شمنوچیپب متسنوت هتفه کی شرپ هنوخ مدز هک ومروز همه

! درک سیورس ومنهد شرطاخ هب

تسشن تخت ی هبل دنخبل اب اهر

حاالهک منک یم ور وت تسوپ یلو هسریمن شهب مروز ... اتسگرزب شاداد -

! یرتکچوک مزا هام دنچ یدیمهف متدوخ

... هگید نمـه یکرخ سناش -

وششزرا تربخ هگا هگا... ... هتبلا مداد هک یلوق لا بند مریم هتفه نیمه -

! هشاب هتشاد

تساخرب هدیبوک مه ارهب شناتسد اهر

هراد ... هراد دش.. نیا -

تفگ ماهرپ هب یهاگن اب

مریگ یم دش هک لماک مه وت -زا

درک هاگن نامیود ره رظتنم تروص هب تنطیش اب هدرک یثکم

! مرب و نوتهب مگن هگا االن هدیم یفیک هچ -
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دنیشنب تخت هبل هرابود درک شروبجم هتفرگ ار شیوزاب ماهرپ نم زا لبق

تفگ نم هب ور هدنابسچ وا ارهب شدوخ

! هریم رد نوبنت شک لثم !االن شرونوا نیشب -

متفگ تنطیش اب شدوخ لثم مداتسیا هنیس هب تسد شیوربور

نومیرازب ینوتیمن هگید ! میدرکن تفخ ییاتود اجنیمه ات اهر شاب دوز -

راک... رس

توکس #دس_

۶۲۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مدرک هراشا ماهرپ و مدوخ هب

یراذن نومرس هب رس هتعفن هب سپ ! هسرب تروز ارمع مییاتود هگید -حاال

ونومتسد بیجع تاسنج مه ؟وداتزا هلیمکت نومتیفرظ هک ینودیم
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ـــا! نح وت نتشاذگ

دز ههقهق

! تساتود نومه هرابرد رد مربخ اقافتا ... اتود نوا نوبرق -آ

درکن لو اما تفرگ شیوزاب زا ینوگشین ماهرپ

ــم؟ نک شدوبک ای یگیم -

اه! هداسیاو اجنیا زونه مرتگرزب ... عوهوا -

درک زاب دنخبل ارهب میاهبل تسنادیم شرتگرزب ار نم زونه و دوب مایپ هکنیا

سکع هچ دنیبب ات دوب رظتنم هک ماهرپ یارب ار مرس متلا ح نامه ظفح اب اما

متفگ هداد ناکت مهد یم ناشن یلمعلا

نک! عمج وتساوح ... هماهرپ فرط ترتگرزب -

... مگیم مگیم -یآ...یآ...

اهنآ اب ندرک یهارمه مدرک یمن رکف دش هدیشک فرط ود زا میاهبل رایتخا یب

ماهرپ یاه مشچ ارزا ونآ متشاد هک یبوخ سح اب دنیشنب ملد هب ردقنآ

مداد همادا متفرگ یم
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دش! زاب شنوبز راگنا ... ماهرپ نک ربص -

درک گنت مشچ

! یشورف یم نوا هب مترانک هیرمع هک ونم اضرریما یدرمان یلیخ -

مدرک هاگن دش یم رت قارب شیاه مشچ هظحل ره هک یماهرپ هب قوذ اب

مراد اباب هزات ــی مشیر خیب ماوخن ماوخب یتسه هیرمع هنیمه هلئسم ًاقافتا -

مه هکنیا مه هدیسر هار زا هزات مه مشاب هتشاد ونوا یاوه دیاب ! یدش

... همدرد

ات وگب ...حاال هداسیاو ماپ یرتشم ! یدموا رید ... یجبآ دموا اج -حتلا

! هرادن محر ینودیم شدوخ هب تمدرپسن

ندز داد و ندرک زاب ناهد هدامآ ثیبخ یاهمشچ اب مدرک سح هظحل کی

متسشن شرانک هتسشن شرس تشپ و ناهد یور میاه تسد هلصاف بال تسا

هتسخ بشید ...زا امتح هباوخ تاباب رتخد نکن نرزـــگ... س... ــــــ یه -

! هتعفن هب یایب رانک ابام هراد هانگ تسا

داد رس یدنلب هدنخ متکرح اب دوب هدش یناغارچ ماهرپ یاهمشچ

زا ینک تارج مزاب هک وگب ناج... اهر وگب ... یربنا زاگ هلمح نگیم نیا -هب

و یایب وربا و مشچ نومارب اباب یولج ینک تارج !. یشب در نومرانک

ــو؟ گب ! شتبقاع زا یسرتن
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مو! -هـــــ

شیادص ات مدوب هتفرگ روطنیمه ار اراس هک مداتفا یزور دای هب شندید اب

منزب فرح ماابوا هتسناوتن هک تسا تعاس هب۲۴ کیدزن وحاال مونشن ار

دیراب یم شیاه مشچ زا ترارش هک دوب هدیسرتن اهنت هن وا لثم اهر اما

متفگ دیدهت اب

دایبرد تنهد زا یا هگید فرح ....ره یگب وربخ دیاب طقف مرادرب ومتسد -

یتم سال ظفح رطاخ هب یشیم روبجم نک رواب ! هشیم دوبک تاج ــیهی جبآ

! ینک ددرت هنوخ وت لماک باجح اب زور دنچ ات اوعد زا یریگولج و اهام

دش یم رتشیب هظحل ره ماهرپ هدنخ تدش نم تیدج و یدرسنوخ ربارب رد

درکیم یعس تدش نیا هب مه نآ مدوب هدرک شا  یهارمه هک دوب یلوا هعفد

دوبن قفوم اما مراد هگن نییاپ ار شیادص

فرح تارب هدرک رداص ومکح ... روذعم و مرومام نم ینودیم .. یجبآ وگب -

ـــر... یما وتتسد رادرب ... نوریب یریمن سملا ینزن

اما متشادرب ار متسد هداد ناکت ار مرس دیدهت اب هتخادنا باال وربا کی

دمآ فرح هب عیرس متفرگ ار شیوزاب

وت ندموا یتقو هگا نم ... ندن نوتهب تبثم باوج نوشمودک چیه یهلا -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ــمت! سین اهر مدادن ول نوتتفج یاه  فعض هطقن هنوخ نیا

ی! ــــ تسین مه هگید هقیقد دنچ ات یتفرگ شیپ رد هک یروجنیا -

داد ناکت ار شیاه هناش

گبـــم! نک ملو -

دز یا هرخسم تدش هب دنخزوپ ماهرپ

نم...ای رهاوخ هدش یمیدق ینک هدافتسا نم کلک زا یاوخیم ... ونیا -

نک! تیاعر وتباجح ای نزب فرح

درک دگل مکحم ار ماهرپ یاپ اباپ

نیبب حاال مدیصقر وت یسورع وت هگا نم -

متفگ تثابخ اب

ــو! گب وت منک یم ناربج شارب نم هرادن یلا کشا -

مرگ... تمد -

عورش هک ردحیلا دمآ فرح هب نداتفا ریگ زا صرح و وطالین یثکم اب

دوب شدوخ تمس زا یخوش

... ندز فرح اراس و رحس یارب موناخ نیمیس اب بشما اباب و نامام -
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تفگ نم هب ور

و یراگتساوخ میرب تارب بش ادرف هرارق یلا، عبانج یارب نتشاذگ رارق -

! هداد در باوج ـــر.... حس ... ماهرپ یارب یلو ننک... صخشم وتفیلکت اجنوا

ــی؟ گیم غورد -

اهر زا شلا وس باوج رظتنم هدز قو یاهمشچ هکاب دوب یماهرپ هب مهاگن

دوب هدنام

! هتسار تسار -هن.

داد همادا دنخبل اب

! تسنورتخد زان منک رکف نامام لوق هب یلو -

تسد یلوا زا شدوخ لوق هب هکنیا یارب مایپ هکنیا زا مدوب لا حشوخ

ماهرپ ی هتفراو تروص ندید اما دوب مه راذگ رثا هک هدرک ار شش تال مشکب

مسرپب دش ثعاب هدنارپ ار مبوخ سح ی همه

؟! تسنورتخد زان یچ ینعی -

دش ادج شیوزاب زا هتفر رانک ماهرپ تسد هک دروخ  یناکت



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

میشاب هتشاد دمآ و تفر مکی وت یسورع یارب ات هنک ربص دیاب تفگ نامام -

ـــن! یمه ... هدموا زان مکی رحس االً متحا هگب نوشهب هرابود شدعب

تفگ طبر یب هک مدز ادص ار ماهرپ مارآ

نچــهد؟ تعاس -

رد تمس هب هتساخرب شیاج زا عیرس هتخادنا تعاس هب یهاگن شدوخ

تفر

! مشاب ناتسرامیب دیاب هگید مکی دش... رید -

توکس #دس_

۶۲۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

اراب شتلا ح رییغت حوضو هب دش جراخ قاتا زا تعرس هب هداد ناکت یتسد

هب هیبش تفر هک دوبن شدوخ ردحلا راگنا مدرک سح اهر ربخ نیا ندینش



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ــم؟ تفریم شلا بند دیابن دور یم هار باوخ رد هک یسک

**********

اراس) )

هب مدوب شسامت ای مایپ رظتنم دوب هداد سپ ار ما یشوگ ناماس هک حبص زا

! دوب هدنهد رازآ بیجع اما مناد یمن ار دنتفگ یم هچ سح نیا

ار همه نم .......! ناجیه ! بارطضا ! یگف ربج!کال ! لمحت ! راظتنا ربص!

! متشاد اجکی

دوب هتفرگ مسارم عورش زا لبق ات زورید هک خساپ یب سامت هدجه ندید اب

تسشن میاهبل یور یدنخبل هرابود

هتشاد دصق ینعی نیا و دوب هدرکن شوماخ ار ما یشوگ یتح ناماس

خساپ تسا نکمم دریگب سامت رگا هک دراد هگن رظتنم و راودیما ار اضرریما

مدینش مشوگ خیب ار رحس یادص هک دوب متسد یشوگ هب مهاگن مهدب

! نزب یتکرح هی ندیشک راظتنا یاج -هب

شمدید ما یرانک لبم یور مدناخرچ ار مرس

-چـــی؟

هنکیم رکف دیاش ... ریگب سامت شاهاب یشوگ هب ندز لز یاج هب مگیم -
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هناماس شیپ زونه تیشوگ

تشاذگ متسد یور ار شتسد هک متخود یشوگ هب مشچ هرابود توکس رد

تفگ هنارهاوخ و نابرهم ینحل اب هدروآ نییاپ ار شیادص

نوا هشیمه !ای یتفرگ سامت نوا اب مراب الاتحاالهی صا اراس...وت...وت -

هک... هدوب

دز دنخبل مداد ناکت فرط ود هب هن ینعم ارهب مرس مارآ

زورید راک اب ًاصوصخم ... ینک عورش هک هیبسانم تقو االن منک رکف سپ -

! هبسچ یم شهب یباسح ناماس

اب مدرک مخا شیابیز تروص هب یهاگن اب تشاد تنطیش گنر شرخآ تاملک

متفگ دوب وا صتخم هک یشوگیزاب

ــهب؟ سچیم ماهرپ شردارب هب یچ ترظن -هب

دز میوزاب هب یتشم

... سنجدب -

مدیسرپ یدج مدش لیامتم شتمس هب یمک

ـه؟ یبوخ درم ماهرپ ؟ یداد در باوج شهب ارچ -
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متفرگ ار شچم هک درک نتفر دصق دز دنخبل

؟ منودب داوخیم ملد ؟ هدب باوج حســــر! -

یمک دوب هدرک رییغت شنحل اما تسشن هرابود مفرح اب دوب هدش زیخ مین

ساسحا مدیمهف یمن ار شسح ! بجعتم مه دیاش تحاران یمک ، راکبلط

هاگن بترم دز یم فرح یتقو ، تسا ندرک یزاب ملیف ردحلا مدرک یم

یمدمآ ممشچ یولج ماهرپ هب شیاه

یراگتساوخ دایب هدش شور شراتفر نوا اب روطچ هرسپ نیا مدنوم نم -

نم!

متفگ هدیدنخ سنجدب

! هداد داهنشیپ طقف عفال هک یراگتساوخ هدموین -

متفگ مدید هک ار شا  هتفرگ هاگن

دمع زا دوب یقافتا ادخ... هدنب هدرک راکیچ هگم هشن شور ارچ حاال! بخ -

! دوب نارگن ردقچ یدید هک مه شدعب .. تدنوسرتن هک

تفگ راکبلط هدروآ ولج رس
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ــم؟ای یدید ورگیدمه دینود یم امش هک راب ود یکی نومه یدرک رکف -وت

ـمت؟ حاران ندش گر هب گر نوا رطاخ هب نم

ــر! حس ن... یهــــ -

 وشلد ینودیم هک نم رهاوخ نکن ارکف نوا ؟زا هگم متفگ یچ یچــــه؟ -

هک یعاضوا نیا اب منیا ... تشاذ یمن هدنزما ناماس مه متشاد ... مرادن

! میراد

چـی؟ سپ -

رکف هک یزور نوا زا دعب هتبلا اهر لا بند رد مد دموا یراب دنچ ــی.. چیه -

... شلکیه ور متفرگ وگنلش مه دعب و همحازم مدرک

دیدنخ اوه یب

یمن رد شنوخ یدز یم دراک دوب... هدش یلکش هچ ینودب هگا اراس یاو -

؟ هدوب یدمع درک یم رکف ... دموا

؟! هدو بنــ -

دیدنخ دنلب یادص اب

دوب... هدید ونوا هچوک وت هک مریگب ور اهر حلا متساوخ یم ... دوبن ادخب -

یلو دنوچیپ هیک مدیسرپ مه  هعفد ...ره نوشمدوب هدید راب دنچ هخآ

تاعفد دش... یرفک نانچ ... دوبن یدمع مدوخ نوج مدرک سیخ ونوا شاجب

... دموا رد متلا جخ زا شنوبز نوا اب دموا هک یدعب
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تفگ یبصع

مدیسرپ شزا ! تدم نوا وت هتفر هار مباصعا ور ردقچ ینودب هگا هنووید -

نکن تلا خد اهرتگرزب راک وت تفگ ؟! مرهاوخ ِلا بند یداتفا یتسه یک وت

؟ح هچب یراگتساوخ هدموا هدش ...حاالاپ هچب سرب تقشم و سرد هب ورب

مدوب کالهف ازور نوا هراد شلوبق ناماس تساضرریما شاداد منود یم اال

رد تشپ وات هداد سردآ شهب اهر هک هدامتعا لباق متسنود یم ! شتسد زا

! دوب مخم ور ردقچ خـــاد... ...یا شراتفر یلو هدموا هنوخ

متفرگ ار شتسد هدرک گنت مشچ

ـــت؟ سین هگید -االن

-چـــی؟

ــت؟ سین هگید خمــت؟ -ور

تخادنا باال هناش

اضرریما اب سامت هی طایح ورب وشاپ ... ونوا نک شلو ...حاال منود یمن -

مایب ییاچ ودات اب منم ات ریگب

متفگ شفرح هب انتعا یب

ـی؟ نک رکف شهب رتشیب یاوخیمن -

رتشیب هشاب المز هگا ًامود ... هتفگ نوشهب ومباوج بشید نامام -واالًهک

دایم هرابود نکـــم رکف
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متفگ یدج

چـــی؟ دموین هگا -

تخادنا باال هناش مه زاب

یگداس نیا هب هک هتشادن ندرک رکف هرابود شزرا ًامتح مر... ســـ یادف -

! شراک یپ هتفر

دز هناشما هب یتسد

! مایب ات ورب -

تفر هناخزپشآ تمس هب هتساخرب

هگید هسامت ...هی ینک راکیچ یاوخیم هگم ... نکن رکف ردقنا ... هگید وشاپ -

! اراس

متفگ یفیعض یادص اب

... متسین شمرحم ... هگید نم -

سک هکنیا ای ندوبن شمرحم مدوب هچ نارگن متشاد یدب سح ارچ منادیمن

ــد! شاب شمرحم یرگید

توکس #دس_
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۶۲۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تفگ تهب رد دیخرچ متمس هب هداتسیا شیاج رد

هراد نوا هک یا هلجع نیا ور....اب اضرریما یدرک شنووید اراس... نک سب -

زونه ! شنوخ وت هگید هام هی ًاتیاهن و یشمرحم هرابود هگید زور هس ود

ــیر؟ یگیم هنوهب سامت هی هساو یراد

مدرکیم شهاگن شفرح زا گنم

انوا یدرک رکف ... هتفگ نوشهب ومباوج بشید نامام متفگ یدینشن ـه؟ یچ -

ندش نشور و هدوب ــا ضرریما نوشفرح لصا ندز فرح ماهرپ هرابرد طقف

ادخ هدنب ناماس ... شردام و ردپ ندروخ وناماس و نامام خم ... شتیعضو

نیمز وت هتخادنا و پوت هگب یچیه هدرکن تارج شاباب یولج هک

ههانگ ، ننووج ... تخپ وشزغم یباسح نوج هراسخر نوا هک منامام ... نامام

! هشب نشور نوشفیلکت رتدوز ،
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داد همادا دنخبل اب

هدب وترتخد شوخ نوبز ایهب هراد هلجع هلوه اضرریما هگب دوب هدنوم -مک

ـــرمــ هاوخ دایم تراگتساوخ بش ادرف ... شمیرب یم روز هب هرابود ای میرب

ن!

شهاگن طقف کوش رد شا هلمج نیرخآ زا لبق ات متساخرب میاج زا برض هب

مدرک رواب هزات راگنا درک مرادیب باوخ زا یراگتساوخ هملک ندینش مدرکیم

! تسید ـج زیچ همه ًاعقاو

ـی؟ گیم غورد -

ـــه! گیم تهب شدوخ تفگ نامام هیچ مغورد اباب -هن

دز یکمشچ

مدنوم دایم مباوخ زونه منم ــا... متفگ تهب نم ینزن راج دش رادیب -حاال

وناساس نیشام تفر دوز حبص روطچ شبشید کرحت همه نوا اب ناماس

... هرایب

دروآ نییاپ ار شیادص

یگیم دایمن رد منوشکیج ! ندموین نوریب قاتا زا زونه نوشدوخ تقونوا -

! شزا دوب یرفک یلیخ ناساس ؟ تسا هدنز اهر
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نآ رکف رد تفر هناخزپشآ هب یاچ نتخیر یارب هدیدنخ متفر هرغیا مشچ

مارآرت یمدش ؟ دوب هچ یارب اضرریما ی هلجع !... مدوب دوب هتفگ هک یا هلجع

یمندش؟ تفر شیپ

زیوآ زا شیلا متفر طایح تمس هب متفرگیم ار شا هرامش هک ردحیلا

متساوخ یم طقف رحس ای تسا ردام ملا متسناد یمن هک متشادرب یشفکاج

یادص متخادنا مرس یور متسناد یم ار ناماس تیساسح و مورب قیچ هبآال

تسا نکمم دادن باوج اما دش عطق سامت ... مدینش یم مشوگ اررد قوب

؟ دشاب باوخ مه وا بشید رطاخ هب

شاک میوگب هچ دیاب الً ؟صا متسرفب مایپ سامت یاج هب رگا تسا تسرد

رگید راب کی هکنیا هب رکف اب میدز یم فرح ادرف هرابرد ات یمداد باوج

متفرگ ار شا هرامش هرابود متسرفیم مایپ دادن باوج ورگا مریگ یم سامت

تسشن مشوگ رد شیادص هدیسرن موس قوب هب رابنیا و

-لاـــو!

ریخب حبص -سالم.

ریخب مه وت حبص ! اراس -سالم

زورید ناماس هک یراک زا دعب متشاد راظتنا تسا هتفرگ شیادص مدرک سح

دوش لا حشوخ میادص ندینش زا هدرک ابوا

؟ یدوب  باوخ ... متفرگ سامت عقوم دعب منک رکف ... دیشخبب -
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مراد یبــ نم... زیزع -هن

... یدادن باوج متفرگ سامت هگید رابی هخآ -

دیدنخ

! شود ریز متفرگ وماهرپ هک هدوب یتقو نومه اال متحا ــمد... ینشن -

؟ هدرک راکیچ ... ادخب هراد هانگ ! مزاب یهـــن... -

نوبز هب هشب ضوع شلا ح متساوخ دوب شدوخ رطاخ هب رابنیا ، یچیه -

ــم شب لسوتم روز هب مدش روبجم ... درکن شوگ فرح شوخ

متفگ دنخبل اب

ــه؟ -حاال...سملا

! هملا س هگیم دایم شقاتا زا هک ییاهادص -

مدینش رود ارزا ماهرپ ضرتعم یادص هک دیدنخ دنلب یادص اب

یشب اپ هلک منزیم وتبآ ریز یروج ...هی اضرریما نکن ومتبیغ -

ـه! بوخ شلا ح راگنا -هن

؟ ینوچیپ یم ونم هرذگیم شوخ ـی؟ بوخ چــی؟وت -وت

-مـــن؟

! یدو بــ یضاران ناماس راک زا وت راگنا نم وگن یروج -هی
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؟ مدر کــ راکیچ هگم ؟ مدوب یضار هتفگ یک -

یم تیذا تتمس مایب نم نتشاذ یمن رد هب رد ماهرپ نیا و وناماس نوا -

ـ موین راب هی ارچ وت مروخب نوکت مدرک یمن تأرج یزیروربآ سرت ...زا ندرک

ید؟

متفگ تیمولظم اب

وت! لثم منم بخ.. -

دوب ماهرپ هکاب مدینش ار شنتفگ " یوه "وه یادص نداد باوج یاج هب

اراس... یشوگ هظحل -هی

دش رود شیادص

مد ور یرازیم هکاپ تنن ای تسه تاباب اجنیا االن یرادن روعش وت هلا سوگ -

مــن!

هب نداد شوگ ردحلا دریگب ار وا هتسناوت تفگ یم ماهرپ یاه هدنخ یادص

دنچ زا دعب تسشن مرانک هدیسر یاچ ناویل ود اب رحس هک مدوب ناشیاوعد

دز بل هیناث

؟ ینزیمن فرح ارچ -
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یادص مدرک سح دنابسچ یشوگ ارهب ششوگ دهدب شوگ هک مدرک هراشا

دوب هدش رود اضرریما یادص و کیدزن ماهرپ

نم ... تفرگ اجنیا ونم هشیم یدرک رکف ـه...وت جوج تسام هنوخ اجنیا -

یلع ــی تسین یددع هک وت متفر رد مه شدنبرمک و اباب تسد زا اجنیا

! ناج یربکا

دش زاب مه زا نم لثم مه رحس یاهبل

هرخ ... شود ریز تمریگیم هرابود ادخ هب ماهرپ ــو... بصم ال نوا نم هدب -

ــه! تخوس وت یارب ملد وگب ونم ... هطخ تشپ اراس

! شکن ونم بآ ریز تمحز طقف ...وت یزوسلد -وتو

نماالغ! شدب مرازب تلد هب ور رحس ترسح نکن یراک -هی

دوب هتفرگ ار شیادص اب ندیدنخ یولج روز هب رحس

دایرف یادص هک میدوب هدیبسچ یشوگ هب ود ره دمآ رت نییاپ ناشیادص

دش دنلب ماهرپ

در! مانــــ -خآ...

توکس #دس_

۶۲۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

تفگ یتقو دیدنخ یم اضرریما

... مروخب رایب یزیچ هی ورب ... منودیمن وروت فعض هطقن نم یدرک رکف -

ســارا؟ وو ...لاــــ هریگب نز داوخ یم تسین دلب ما ییاریذپ

دیشک بقع ار شرس عیرس رحس شندز ادص اب

! متسه هلب... -

متفگ رحس هب یهاگن اب

ساــت؟ هدنز ماهرپ -

! هشیمن شیزیچ هشکن ونم ات نیا -

دوب هداتفا رکف هب اضرریما فرح ندینش زا دوب رحس هب مهاگن

******

( اضرریما )
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دوب هتفرگ سامت نم اب راب نیلوا یارب هک دوب ییاراس یادص هب مساوح مامت

یمن شلا بند هب رگا مناد یمن هک مرادرب یماهرپ زا مشچ متسناوت یمن اما

دریگب شود مدرک یمن شروبجم و شمدروآ یمن مایپ هناخب روز وهب مدمآ

تشاد حیلا هچ

اب شا یگدنز و شدوخ هرابرد ات دوب ندرک رارف ردحلا هتشذگ لثم مه زاب

هدز دنخبل تفگ اراس "یهک نوج زا رود " یادص ندینش اب دنزن فرح یسک

هراشا رس اب متشادرب تشاذگ زیم یور ماهرپ هک یا هویم فرظ زا یبیس

دنیشنب مه شدوخ هک مدرک

ــو مقی مرب رید نم هشنز لد رو شدوخ نکن هاگن ـــه؟ شیم مرید وت نوج -

! هریگیم همه ولج

مان ندروآ اب نآ یور متسناوت هک یلبم یتشپ هب کالهف مدیشک مهرد وربا

اب مداد شتسد ارهب بیس تفگ " ییاباب بخ دز" هیکت منک شریگلفاغ رحس

دز رغ هدشیا لر تنک یادص

! منک هاگن منیشب نم هدیم هولق و لد شدزمان اب نوا -

مورب تولخ یاج هب تساوخ یم ملد هکنیا اب متشاذگ رکیپسا یور ار سامت

دیدرت اب منکب ماهرپ یارب یراک متسناوت یم دیاش اما منک تبحص وابوا

متفگ

! هدن باوج یتساوخن هگا هتبلا ـم؟ سرپب لا وس هی هشیم اراس.. مگیم -
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! سر پبــ -

؟ هداد در باوج ماهرپ هب رحس ارچ... ینودیم -

هکنیا زا هک تخود یشوگ هب مشچ هدش کیدزن نم هب عیرس ماهرپ ملا وس اب

درک توکس هظحل دنچ اراس دوب هدرک بجعت مدوب هتشاذگ رکیپسا یور

دنزیم دنخبل مدرک سح داد باوج هک ینامز

؟ هدادن در باوج ماهرپ هب منودیم نم هک ییاج -ات

هک درک هراشا یشوگ هب رس اب هدرک مخا ماهرپ درک دیکات ماهرپ هملک یور

مهدب همادا ینعی

ــ تفگ شهب تردام بشید راگنا ؟ هگیم یچ مردام سپ .... هدادن یچ ینعی -

ه!

هدوب یچ مردام هب رحس باوج منودیم یلو ... هتفگ یچ تردام منودیمن -

هک...

متفگ عیرس

؟ هدوب یچ -

دیدنخ

هک هنیا منودیم نم هک یزیچ هرپـــما... هن هداد در باوج جاودزا هب رحس -

! هرادن هرپــما هب یطبر نیا و مرادن جاودزا دصق عفال هتفگ مردام هب
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ــه؟ نکیم یقرف هچ -

هگا مسانشیم ومرهاوخ نم ... هنکیم قرف اهنز ام رظن ــه!زا نکیم قرف -

یمن عفالً هتفگ هک ردحیلا تفگ یم میقتسم دوب تردارب اب شلکشم

! هنک جاودزا داوخ

متفگ مدینش دوب ردام ی هتفگ هک اهر نابز زا هک یزیچ یروآدای اب

؟ تسا هنورتخد ...زان ینعی -

فرح و دیدنخ یم دیچیپ مایپ هناخ ییاریذپ رد شیابیز و دنلب هدنخ یادص

یمدز

تسنورتخد یزابجل ...هی هیبش مرظن ...هب منکن رکف ... منود ـ... یمن -

اما دوب هدش زاب مه ماهرپ یاهوربا هرگ مدیدنخ یم مه نم دوب یرصم

! هتفر ورف رکف هب تفگ یم شیاهمشچ

؟ یزا ـــ بجل یچ ینعی -

نم ... منزب فرح رحس اب یباسح تسرد دشن تقو ... مگب روطچ منودیمن -

...اما هداتفا ییاه  قافتا هچ و ندید ور رگیدمه راب دنچ ودات نیا منودیمن

... مگب روطچ منک... یم سح منک... یم سح
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شیاهراتفر و ماهرپ دشابن هچ ره مدیسرپ عیرس ار دیسر منهذ هب هک یزیچ

مسانشیم بوخ ار

ــه؟ نکیم تالیف هراد -

تردارب هک هیباوج نیا تسه یچ ره یلو ! مراذب یچ وشمسا منودیمن -

یلیخ منیب یم نم هک یرحس نوچ هنک... شضوع دیاب مشدوخ ... هتفرگ

ــه! شب ضوع باوج داوخب ماهرپ هگا هتبلا یخهلا... یب

داد یم ناکت دیدهت اراب شرس هدرک گنت مشچ هک مداد ماهرپ ارهب مهاگن

دید یم ار ووا دوب اجنیا رحس راگنا

ـبمر... دیاب نم اضرریما دیشخبب -

متفرگ هلصاف ماهرپ زا هدرک مک ار یشوگ یادص متساخرب اج زا عیرس

یمــیر یراد میدزن فرح زونه منوا یتفرگ سامت راب شــد؟هی یچ -هع..

؟

بــمر...و ًامتح دیاب ...االن مریگب سامت رتشیب منک یم یعس ... دیشخبب -

! هدروآ نوا رس مه هیبالیی بشید ... هشک یم وناماس ناساس هنرگ

متفگ تیدج اب

ونیا حلا هنوتیم هک یکی راذب نک شلو یریم اجک ... هنووید هرسپ هشقح -
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! هرایب اج

هک درک یم صخشم یمدمآ فرط نآ زا هک یندیدنخ و داد و غیج یاهادص

دنتسه یتیعضو هچ رد

هک ار ناماس مدینش ماهرپ زا میدنادرگرب ار اهر و ناساس هک بشید

تسا هدید هدیخرچیم شیور یراکلگ نآ اب شردارب نیشام فارطا کوکشم

تسا نامه اقیقد هلئسم ًاالن اال متحا

! مدوب اجنوا االن تساوخیم ملد ردقنا -

یلیخ ناماس راوید دروم نیا وت شاب نئمطم ؟ ینک کمک ناساس هب -هک

! هروخیم طقف ههاتوک

متفگ تنطیش اب

مربب تسین تهب شساوح یسک حاالهک منک رارف مرادرب ور وت -هن.هک

! هشاب تهب مساوح مدوخ

تفگ هدز تلا جخ

!ً ـا...عفال ضرریما -

ــا! یدرکن یدرک عطق -

هک! هشیمن -عـــه...
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دایب اج شلا ح راذب متفگ هک نیمه -

متفگ تنطیش اب هرابود تفگ یرادانعم هشاب

هــمو؟ مینزب فرح بشادرف هرابرد حاالایب دش نیا -

توکس #دس_

۶۲۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یمدش رت کیدزن اهادص اما دادن یباوج

اراس؟ -لاــــو...

اهادص نآ زا یکی اراس یادص هک دش رت حضاو اهادص ، دادن باوج مه زاب

دوب

ارا؟ ســـ -

دناشک متمس ارهب ماهرپ میادص
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شــهد؟ یچ -

و غیج یادص متشاذگ رکیپسا یور هرابود ار سامت هتخادنا باال هناش

مه ناماس دایرف یادص دوب هدش مگ رحس یاه هدنخ یادص رد اراس سامتلا

دیسر یم شوگ هب

... هدرک یخوش ــنا!... ساس نک... شلو - اراس

ـــت! ساهر شمه رصقم یلو ... شنوکرتب نزب هدوبن یخوش اباب -هن رحس

ــش... ینوسرتن یتساوخیم هچ... نم ــاا...هب هر تهب تنعل یاآ... - ناماس

ــش! تریگب یکی هدیخرگ کـو؟ نامام ایخــاد...

ـــه! نیبیم هراد نامام ــه... تشز نم... نوج نک... شلو - اراس

یدرک طلغ ...وت هشاب یگب دیاب تفگ نم نز مریگ اراس... نک لو - ناساس

! یدن خیمــ نم شیر نم...هب هساو یدش ردارب ... ینک تلا خد

ادخ...هرــا... ـــ...خآ...ای تزا دیسرت ــم... هفب ... نوج اباب - ناماس

ــت! سکش مندرگ ــیر... یمب

!... هدوب ابوا مه شفصن بخ... اهر رس وت نزب منود -هی رحس

ـــا! یب .... ناااامام نا... ـــ مااام - اراس
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امتح مه ماهرپ ... یداتسرف وت مرانوا ...ِد متشگرب هک وگب خــور نم - ناساس

ــه! تسنود یم

اهر ــی... تنعل دوب... یخوش ... تیفرظ یب یرتکد ...ثمال هبنج یب - ناماس

!... هدیدن ریخ هگید شر ببـــ

یچ ره نک رواب ... هدوب ناماس اب وبشید لک هتسنود یم امتح هرآ - رحس

ــدا! یمرب مدآ نوا زا طقف اراک روج نیا هنوا رس ریز تسه

نیاــرو... ــنا...ایب ساس ورب نک... سب رر... حســـــ - اراس

دیدنخ مه ماهرپ مداتفا هدنخ هب رحس فرح زا یتقو

هربخ هچ منودیمن ال صا نم نیبب ور هرتخد ... متفرگن هلب نیا زا هگا نم -

ــن! یا هیشومچ هچ ! هنک نوشتکاس ات نم ندرگ تخادنا ور همه

مدیدنخ

ن! مامــــ یتخبدب هچ وگب -

و اراس سامت کی اب طقف مدرک یمن ار شرکف مدمآ شلا بند هب هک ینامز

تسا ممصم تفگیم شیاهمشچ دوش ضوع ردقنیا ناشلا ح شیاه فرح

دریگب ار دیوگ یم هک یا هلب نآ امتح هک ردقنآ
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**********

مه ارهب شیاهتسد دوب هتسشن شا هنیآ و شیارآ زیم یوربور یلدنص یور

نتفگ مدرک یمن رکف دیوج یم ار شبل هشوگ بترم ریز هب رس هدرک تفچ

دمهفب و دناسرب شحبص زورید راتفر تباب ار مروظنم مامت هملک کی نامه

اوه یور ار سامت ارچ هک دهد حیضوت عوضوم نامه هرابرد دیاب هک

کی زا دعب یتقو مهد نایاپ نآ هب مدش روبجم مدوخ تیاهن ورد تشاذگ

زج هب دوب ییاج ره هب شساوح نایم نآ ووا دمآ یم اهادص نانچمه عبر

! شنفلت

مدادن ار مادک چیه باوج اما داتسرف مایپ و تفرگ سامت راب ود نآ زا دعب

ور رد ور اجنیا بشما ...ات متفرگن سامت مه مدوخ شا  یتخس مامت اب

مناوت یمن یتح و تسا لبق رتزا هتسب متسد هک ردحیلا مهدب ار شباوج

نم ملا ارچ و نوچ یب مه زونه وا نم رظن زا هک نآ اب مریگب ار شتسد

تسا

هک یا هلصاف نیا لیلد یتح دیاش مسانش یم ار وا یاه تیساسح اما

یور دنیشنب شتخت هبل نم لثم هکنیا یاج هب هک تسا نیمه زا هتفرگ

اب نتسشن ضحم هب میدش دراو یتقو هتسشن دایز هلصاف نآ اب یلدنص

متفگ تیدج

"خـــب..."
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یادص هب نداد شوگ ردحلا ود ره هقیقد هد زا دعب حاال درک توکس ووا

فرح یادص هک یماهرپ و میتسه یمدیآ نوریب عمج زا هک یندیدنخ دنلب

ناماس ندرک هل ردحلا ویبیخلا دراد همادا هیقب ندیدنخ زا غراف شندز

! هدینش نفلت تشپ هک تسییارجام رطاخ هب

درک هاگن نم هب هتفگ یهــین اراس ماهرپ دنلب یادص اب

؟ شر ـــ هاوخ سامت -زا

متخادنا باال وربا

تــو! سامت هرآ...زا -

تفگ هدش لوه

؟ دوب تشیپ ماهرپ متفرگ سامت هک نم ... ینعی -

هرآ -

دش یکاش

؟ هدینش ونومافرح ینعی ـــاا؟ ضرریما -

یم هاگن شندروخ صرح هب حیرفت اب هدرک عمج هنیس یور ار میاهتسد

مدرک

ـی... تساوخ یم ـید؟ یسرپ رحس زا نوا رطاخ -هب
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نییاپ ار شرس مخا اب هتفرگ مشچ نم زا اما دادن همادا و دروخ ار شفرح

فرح مامت مناوتن و دوش تحاران و یبصع هک متساوخ یمن ار نیا تخادنا

دندوب هتسشن نوریب هک عمج نآ متشادن مه یدایز تصرف منزب ار میاه

یمندزو فرح هک ییاراس مکحم باوج رظتنم لصا رد دندوب ام رظتنم

ینامز درک یم ینیگنس متک بیج رد بیس دنتشاد یرگید ی هشقن شیارب

مامت داد متسد ارهب بیس ونآ متفر هناخزپشآ هب شردام تساوخ هب هک

یم مدناوخ یم شیاهمشچ ارزا اراس هرابرد شا هناردام یاه  ینارگن

یا هّرذ یتح مه نداد باوج یارب شرتخد دهاوخ یمن ممهفب هک تساوخ

دشاب بذعم

هب هدش رود تعرس هب اما داتسیا مه وا هک متفر شتمس هب هتساخرب اج زا

یور متخت رانک هک دروآ مدای ارهب یراب نیلوا شراتفر تفر هرجنپ تمس

هدیسرت هک مرادرب ار سوم متساوخ و دوب هتسشن پات پل ییوربور یلدنص

مدرک شیادص جیگ و توهبم دیرپ اج زا

ــه؟ تچ همولعم ســارا؟ -

هدشما هدز تریح شراتفر زا ردقچ هک دوب نیا یایوگ متروص و میادص

تخادنا نییاپ ار شرس دیشک تلا جخ

توکس #دس_

۶۲۵_ تراپ #
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

! هشابن تساوح دیاش متفگ ... طقف ... دیشخبب -

متفگ مخا اب

چـــی؟ -هب

تفگ یتقو دوب یلبق حتلا نامه رد

میتسین ... مرحم هگید ... هکنیا -

متفگ دنلب یمک یادص واب یدج

! تسه مساوح -

طایتحا اب هتفر ولج تسشن تخت هبل رابنیا مرانک زا ندش وابدر تشگرب

و هریخ طقف اما دورب بقع مدوب رظتنم مدید هک یراتفر اب متسشن شرانک

ای دنک یروآدای نم هب تساوخ یم طقف اعقاو راگنا درکیم مهاگن رظتنم

ایهن! تسه مدای هک دمهفب

بــهد؟ حیضوت -

ــو؟ یچ -
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؟ نوا شـد شرخآ یتفرگ سامت هک یراب نیلوا ارچ -

تشپ یگنر یبآ تام ی هیاس اب راب نیلوا یارب ار شیاه مشچ دیدنخ هزماب

و رتگرزب راگنا ار اهمشچ نآ هک مدیم یکیدزن نیا رد مه نآ شیاهکلپ

رد متسناوت یم ماهرپ لثم تساوخ یم ملد دز، یم قرب دوب، هدرک رتباذج

ــم! نک گنت ار ناماس سفن عمج

ماهرپ هک هدوب رتهب مه شرخآ زا شلوا راگنا دوب... بوخ یلیخ هک شرخآ -

! هنوخیم سورخ شکبک

شوخ یاهبل نآ ات مدناخرچ ار مرس هراچیب مهدب ار شباوج هکنآ یاج هب

دنکن مرت هراچیب شریگ  سفن دنخبل نآ اب شیابیز مرف

؟ امشاب تحاران دیاب نم ید؟ شــ تحاران -

یادص نآ هک مدرک ار تالمش مامت مداد شیاه مشچ هب میقتسم ار مهاگن

ار مهاگن دوش یم جراخ یتروص یاهبل نآ نیب زا هک نیشنلد گنهآ شوخ

مدرکیم هچ ار میاهشوگ دشیم رگم اما دیشکن نییاپ

-چـــار؟

وت یلو دوب... مراب نیلوا هزات ... منزب فرح ابوت متفرگ سامت نم نوچ -

؟ یدر ـک هدافتسا مزا

فرح دوب هدیمهف هک تفگ یم نیا رطاخب هدنخ اراب شرخآ ندوب بوخ

تسا هدینش ماهرپ ، ماهرپ هرابرد ار رحس
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مداد ناشن ار میاهنادند هنادنمزوریپ دش هدیشک متروص تسوپ

؟ ینک هدافتسا نم زا ینوتیم وت طقف یدرک رکف -

... خرس شیاه هنوگ هدش عمج ینآ هب شدنخبل

مداد همادا شلا ح هب هجوت یب تفرگ نییاپ ار شرس

هدیم حلا ردقنیا متسنود یم هگا ؟ یدر ـک هدافتسا مزا ارچ مدیمهف هزات -

... مدرک یم هدافتسا تزا اهنیا زا رتدوز یلیخ

مدیدنخ

ید؟ ـش یگنر هچ ینودب هگا -خآ

دوب هتسب نامیود ره تسد درشف کلپ هتسب مشچ تفر نادند ریز شیاهبل

مدرک سح ! قاتا نیا زا ندرک رارف یارب ...وا شندیشک شوغآ هب یارب نم

تفر ولج شیاه تسد نتفرگ یارب متسد رایتخا یب دزرل یم شیاه تسد

ــه؟ بوخ -حتلا

ما یناهگان راتفر هجوتم هک دیشک بقع یمک هدروآ ارباال شرس برض هب
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مدش

اب مدز یخرچ مدوخ رود هدش کالهف مدش رود یمدق هداتسیا تعرس هب

متفگ شا  هدرک مخا تروص هب هاگن

ــه...! متخس هدب... قح ... دیشخبب -

مدرک یعس متسشن نآ یور هدیشک ولج ار دوب هتسشن نآ یور هک یلدنص

! ریز هبرس اما منک ترپ ار شساوح ات مهدب سپ باوج بوخ رسپ کی لثم

یبوخ الحلا صا زورید ... هشزرا اب نم یارب یلیخ ماهرپ ینودیم -وت

هک مشاب شبظاوم مدوب هتفر یشب تحاران وت هک متساوخ یمن ... تشادن

هک ردقنا ... ولوچوک هی دایز هن یلو مدرک هدافتسا تزا ... یتفرگ سامت

شدوخ یلو منکیم شکمک منوتب هگا همهفب هک ردقنیا ـه... بنجب دیاب هنودب

ـــن...! یمه هنکب یراک هی دیاب

دهدن شرازآ رتشیب میادص و هاگن تنطیش مدوب راودیما مدروآ ارباال مرس

شرانک هرابود هتساخرب اج زا هک ردقنا درک ما هکوش مدید هک یریوصت اما

دوب هتفرگ شناهد یور تسد متسشن

ات مدرک جک ندرگ هتفرگ نییاپ ار مرس دوشن دنلب شندیدنخ یادص ات

دنک هاگن ار متروص

ید؟ ــ نخیم یچ -هب
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درک لر تنک ار شا هدنخ یتخس هب هدرک هراشا نوریب هب

... اتود نوا -

ـــا؟ یک -

ـــر... حس و ماهرپ -

ار؟ -چــــ

دروآ نییاپ ار شیادص هدیشک ولج ار شندب شیپ یقیاقد الف خرب

! مدرک وراک نیمه زورید منم -

نم دشو رتدیدش شنت بوخ یوب رخاوا نیا لثم هک مدرب کیدزن ار مرس

رت! هراچیب

؟ یدر کـــ راکیچ -

دیشکیم شناهد لخاد بترم شدنخبل لر تنک یارب ار شیاهبل

یولج ... دموا رحس ... شاطسو هتبلا مدز... یم فرح تاهاب یتقو -

هب شرظن متفگ تهب هک هنک مفخ تساوخیم مدز... ور افرح نوا شدوخ

! تس ینــ دب ماهرپ

متفگ مدینش هک یزیچ زا لا حشوخ
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ـــت؟ سین اعقاو -

دوب هدش کیدزن مه هب نامیاه تروص تفرگ راوباال دیدهت ار شا هراشا

صا رحس مدرک شسح طقف نم هک هیزیچ نیا ... یگب ماهرپ هب یرادن قح -

داو... خیمـــ طقف راگنا ... راگنا هدیمن مهب یتسرد باوج الً

مدروآ نابز ارهب مسدح عیرس

ــه؟ نک تیذا وماهرپ -

مدیدنخ مه نم داد ناکت دییات ارهب شرس هدش نایامن شیاه  نادند

یچ نوش هرابرد ندینش ـنو شتفج زورید سپ ... وررپ ی هرسپ هشقح -

چــی؟ رحس دوب بوخ یلیخ تاه  فرح ندینش زا دعب هک ماهرپ ! میتفگ

تخادنا باال هناش

دوب یخلا یب لبق هزادنا نومه هب مرظن ...هب منودیمن -

مدرب رتکیدزن ار متروص ناهگان و یصرح

نــه؟ نیراد یمن رب تسد نینکن هنووید ور اتود ،اتام اتود امش -

نحل اب هدش خرس باوج یاجب دوب هتشاد هگن بقع ار شرس هک روطنامه

تفگ یشهاوخ
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ـــه؟ شاب ! ماهرپ هب یگن -

! هدب شدوخ هب ینوکت هی دایمن ،مدب مگیمن -

توکس #دس_

۶۲۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تسشن مارآ و تکاس هرابود تفگ " ینونمم "

رت ینتساوخ ربارب رازه حیلم شیارآ نآ هکاب یتروص ندید زا تقاط یب

یم مماشم هب لبق زا رتشیب نامیکیدزن رطاخ هب هک یبوخ یوب و دوب هدش

مدز نهلا ناوتان یفیعض یادص اب دیسر

ــمر؟ یگب وتاتسد .. هشیمن -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

یطخ شیاهبل مدرک سح دش متروص ی هریخ شیابیز یاهمشچ اب یا هظحل

یتخس و تفس تفگیم شهاگن تفرگ دوخ هب دنخبل ینحنم زا کچوک

دای ارهب هداد نم هب هک ییاهشوغآ معط مه وا راگنا درادن ار مدورو هظحل

دشیم مرگ میاهتسد اب یتقو شدرس یاهتسد سمل بسچلد معط ، دروآ

اب اما مدوب شتبثم باوج رظتنم شهاگن زا

تفگ  یمارآ هنی هداتفا ریز یرس

... مداد یم ناکت ار مندب دیاب موش رود ات متساخرب اج زا

و دننک شسمل دشاب تقو ره دنا هدرک تداع هک ییاضعا نیا ساوح دیاب

وا هک منکن ییاطخ ات منک ترپ دنزادنایب ملد و بلق ِناج ارهب شبوخ سح

مرحمان دوجو اب هکنیا یارب شندیسر اجنیا هب یارب هک ییوا ... دناجنرب ار

هدیشک شود ارهب هوک ینیگنس دنکن رارف و دسرتن متساوخرد زا مندوب

ما...

یم خیم شتروص زا ییوضع یور راب ره هک هریخما یاه هاگن زا هک نیمه

فطل دنیشن یمن مخا هب شهاگن و دنکیمن زیر مشچ ای دریگ یمن ور دنام

زا اهنیا همه اب دیوگ یم هدرک مقح رد نادنخ یاهمشچ نآ هکاب تسیگرزب

تسا نئمطم نم

ار مفرح رت هدوسآ ات منک عمج ار مراکفا ات متفر شقاتا یدق هرجنپ تمس هب

مامت دسرتن ای شکن بقع و دریگن دراگ ات تسیچ مدصق منامفب ات منزب

زا هک ینامز مدرک نییاپ باالو منهذ رد هدروآ رطاخ ارهب اهر یاه فرح
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متفگ اراس ریخا بیجع راتفر

رظن ...هب هیقب رظن زا یلو هبیرغ و بیجع مکی اراس نیگیم یچ ممهفیم 》

هک هدرک یگدنز یسرت وت وطالین تدم هی نوا هلا... مرن مه یلیخ نم

تال هشاب یداع هک هدرک وشش !تال هدشن فرطرب الً ماک شرطخ مزونه

هتسنوتن هک ییاهاج بخ و هسرتن هسرتیم هک ییازیچ نوا اتزا هدرک وشش

《 هدرک یرود نوشزا

شنت دیعس چــار؟ نینودیم ؟... هرفنتم شوب و هوهق زا اراس نیتسنودیم 》

اراس تشاد هوهق یوب شلکیه همه و شاهسابل هشیمه ... دادیم هوهق یوب

《 درک یمن لمحت وروب نیا دش یمن روبجم ات ارجام نوا زا دعب

دموا رانک یکی نیا اب یلو ! تشاد تشحو مرس و گنرس زا شتسار 》

زا شسرت شدوخ رظن ...زا مدرک ومیعس مامت منم درک تالش یلیخ شدوخ

یبصع ای هتحاران یلیخ هک یهاگ مه زونه هتبلا دوب... هرخسم دروم نیا

لوط هنک میظنت کاروخ و دروخ اب وشدوخ حلا هشاب هتشاد فعض هرضاح

《 هشابن مرس ریز یلو دایب اج شلا اتح هشکب

لیلد هنکیم رکف یلیخ ... تسین یضار شیابیز زا یلو تسابیز اراس 》

شدوخ هب زگره ًابیرقت نیمه یارب ... هشرهاظ رطاخ هب هداتفا هک یقافتا

هب تساه سلا نیمه یارب هساسح یلیخ اه هاگن یور نیمه یارب هسریمن

ات هنک یمن هدافتسا شدوخ صوصخم رطع نوا زا شزامن رداچ یور زج

یوب زا یتسم ییوت یضوع نوا یزور هی هکنیا یارب ... هنکن هجوت بلج

《.. هدرک فیرعت شبوخ

... تسنوتن اما دایب رانک هرابود نردم هارمه نفلت اب درک یعس یراب دنچ 》
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هحفص اب درک یعس لوا دوب نیمه رطاخ هب مه دش تیسپیات هک نیا یتح

تسشن یم شولج اهتدم ... دایب رانک دوب نوا هب هیبش شرظن هب هک پات پل

ضحم ـد...هب شن یلو تشون یم اهباتک زا یضعب درک...زا یم پیات و

 همانرب یتح دش! یم دب شلا ح هرابود هنک راک یشوگ اب تساوخیم هکنیا

ور انوا ،کال هدیم شرازآ دینیبیم یم ملیف شاهاب هک مه یرتویپماک یاه

یارب تشادن تفرشیپ درک یعس ردقچ ره دروم نیا رانک....وت تشاذگ مه

《 درک یرود شزا نیمه

... هشاب هتشاد دامتعا امش هزادنا هب یسک هب مدیدن زگره هک دینک رواب 》

هچبالیی دایب نوتدای دیاب هنک... لر تنک وشسرت هنوتیمن یهاگ طقف نوا

هک یا هلجع لیلد دیاب ... دینک کرد وشرارف لیلد ات دایب شرس دوب نکمم

دینک یعس هدش داجیا یمهافتوس شارب هگا ... دینک نشور شارب ور دیراد

دب هشب هدز یسک ره بناج زا هک یفرح ره زا هنکمم ... دینک فرطرب

ینعی هدموا رانک امش اب تقو همه نیا هکنیا یلو هسرتب و هنک تشادرب

تسار و کر هدش یتح نوتدوخ هرتهب سپ ن! ــــ یراد قرف هیقب اب شارب

شور ! هراد دامتعا دینزیم شهب امش هک یفرح ره هب نوا ــد یگب شهب

ره هب نوتساوح سپ ... هراد نامیا امش تقادص هب نوا ! هنکیم باسح

دامتعا ... نیتسه اراس نیب هرذ ریز امشاالن ... هشاب دینز یم هک یفرح

یتح دیاش هنکیم نوتدصر تقد اب مه یلیخ یلو ... هدرک نانیمطا ... هراد

اب نوتراتفر هکنیا لا بند هدرگب داریا لا بند همهفب شدوخ هکنیا نودب

《 هشاب هتشاد ضقانت نوتافرح

مدیشک یراد ادص و دنلب سفن
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! مگب تهب مهم یلیخ زیچ هی ماوخ یم -

کی ی هلصاف رد هدز رود ار تخت مدید بجعت مکلا رد مدیخرچ شتمس هب

تسا هداتسیا ما یمدق

ــو گب -

هدرک شنارگن کالهفیگما مدرک سح دروخ یم خرچ متروص رد شهاگن

ــم؟ ینیشب -

توکس #دس_

۶۲۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

نیرتکیدزن رد تسشن تخت هبل هتفر بقع مدق دنچ تفگ یمارآ هشاب

شهاگن  مدرک یعس متسشن یمندنک شتحاران مدرک یم سح هک یا هلصاف

دنکن لقتنم وا هب یدب سح هریخما هاگن ومه دشاب تحار مه ات منکن
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منک رکف یسک هب متسنوتن یتح میگدنز مامت اراس...وت مراد تسود یلیخ -

وت...ای لثم منوا .. مشاب هتشاد شتسود ... ماوخب هکنیا هب هسرب هچ

مشاب شا  هنووید حلااالمن... لثم ... رتشیب

ارهب شناتشگنا هتخادنا نییاپ ار شرس مدناخرچ شتمس هب ارمالمی مرس

درشف یم مه هب هدرک تفچ مه

شکرت زگره داوخ یمن ملد ـــدا...هک یتعا هدش یارب تنتشاد تسود -

یم یگدنز یروطچ وت زا لبق مدنوم مرب... یم تذل دایتعا نیا زا نم منک...

داوخیمن مه ملد یلو ؟ یدو بنـــ وت یتقو متشاد شمارآ روطچ ؟ مدرک

! منزب مهب ور وت شمارآ

مفرح ...زا متفرگ ار شهاگن سح درک مهاگن مخا اب دمآ باال برض هب شرس

سح هچ ما هدز مه ارهب وا شمارآ متفگ هک نیا زا دماین ششوخ

ـی! مهم شیارب ینادب هک تسیبوخ

ــد! عب منزب ومفرح راذب ؟ ینزیم ارچ -

رت نییاپ هک ییادص ونت دشاب نابرهم مدرک یعس هک ینحل و شمارآ اب

متفگ مدروآ

رود اجنیا نم رارصا !هب نتسه ووت نم هداوناخ ننوریب نوا هک ییانوا -

داوخیمن ملد نم یلو ننک... فرطرب ومراد هک ییاه  ینارگن ات ندش عمج مه
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! منک داجیا ینارگن وت یارب

مدیخرچ شتمس الهب ماک

! ناوخ یم باوج هی وت زا نوریب نوا هکاالن هتسرد اراس... ـن یبب -

متفگ دیکات اب

! مراااد ... مراد هلجع ینک رکف ماوخیمن ! رابجا هب هن یلو ... ماوخ یم منم -

یم ... مدش هنووید زور ود نیا وت نم ... مینارگن ندش لح یارب طقف یلو

هب یلو یاوخب وت تقو ره منک یم ربص یگب هک یتقو ره ات ینودب ماوخ

.... طرش هی

داد میاه مشچ ارهب شهاگن

ــم؟ گب -

متفگ عطاق و مکحم داد ناکت ار شرس

لمحت منوت یمن ور ووت مدوخ نیب یفیلکت نمبال .. یشاب ممرحم دیاب -

سلا هی وگب منک...وت ربص طیارش نیا وت منوتیمن منک... یم یطاق منک...

یشاب ممرحم تدم نوا وت دیاب یلو ... لوبق هشاب ... هگید سلا ...هد هگید

طقف هنکیمن یقرف هغیص ای دقع اب تیمرحم نم یارب ... یلدم ره حاالهب

ماوخیمن ... هشاب تحار ینم هکملا نیا زا ملا یخ دیاب مشاب نئمطم دیاب

نیا منک ربص منوتیمن یروطنیا ... مشیم هنووید مشاب هتشاد یرکف راوخشن

ال یاو؟صا خبــ وت یچ ره یشاب هتشاد یطرش ...ره مدرک راکهاش مزور ود

اب یلو نوشتسد فک میرازیم ونومه یگب وت یچره االن نیمه
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... نومب تا هداوناخ رانک اجنیا یتساوخ تقو ره وتات شدعب ــت... یمرحم

منک تلغب منوتب دیاب ... مریگب وتتسد منوتب دیاب تمنیبب منوتب دیاب نم یلو

ــی؟ مهفیم هشیم مگ مزور و بش ما کالهف یروطنیا نم منک... توب

دوب لد ود اما دنزب یفرح تساوخ یم مدناوخ یم شهاگن ارزا دیدرت

ســارا! وگب -

دمآ فرح هب ریز هب رس و مرش اب

؟ یراد هلجع ... ردقنا یچ... یارب -

مدش مخ شتمس هب یمک

.. منارگن طقف .. مرادن هلجع نم ـت؟ سه نم یاه  فرح هب تساوح ال صا -

ـی؟ مهفیمن ومروظنم ! گنـنار

درک مهاگن طقف

ـی؟ شیم تحار ـم؟ گب یساورد ور یب یاوخیم -

اما تسا ندرک رکف ردحلا تفگ یم شیاه مشچ درک هاگن طقف مه زاب

ایدب؟ بوخ تسا حتلا مادک رد مدیمهف یمن
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زا...زا نم ... مراد ـن هلجع وت ومکلا مامت نتشاد یارب نم اراس... نیبیب -

ــن یمه ... یتسه منودب ات یشاب ممرحم ماوخ یم ... مسرتیم تنداد تسد

هنم... تساوخرد اهنت نیا ... مینک یم ربص یاوخب وت ردقچ ره شدعب !

ـی؟ نک یم لوبق ـه؟ شاب

یتقو دوب هدش خیم نیمز فک ییاج هب شهاگن درک توکس هقیقد دنچ

تفگ

ناو؟ خیمــ یچ انوا چـی؟... انوا -

دهدب نم ارهب شهاگن ات مدرب ولج ار مرس

ــه؟ مهم هگم -

یچ وگب ! میگیم نومه یگب وتاالن یچره ...؟ یاوخ یمـ یچ وت هنیا مهم

یاو؟ خیمـــ

تفگ یگنم و جیگ ردحتلا

! ماو خــ یم یچ منود یمن نم... ... منودیمن -

هچ وا زا هدشن هجوتم قیقد یتح دیاش دراد بارطضا مدرکیم سح

شساوح دیاش متساوخ

دشاب هدرک ترپ مندز فرح کر ار
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... یاوخ یم ... میگب نوشهب و میریگب میمصت مینک قفاوت هرارق ووت نم -

ـه؟ بوخ ـو؟ گب وترظن ـم؟وت گب نم یاوخیم

داد ناکت ار شرس

بخ و ننارگن یلو نشابن مهم ووت نم هزادنا هب مدقچ ره انوا نیبب -

هی مراد داهنشیپ هی نم هشب صخشم رتدوز هچره نومفیلکت ندیم حیجرت

وت! مه نم مه هشب بلج انوا رظن مه هک داهنشیپ

***********

اراس) )

باوج متسناوت یمن اما مداد یم شوگ تقد ارهب شیاه فرح هملک هب هملک

یم هچ مدیمهف یمن .. مریگب یتسرد میمصت متسناوت یمن .. مهدب یتسرد

هچ مهاوخ نم هچ ره زا شروظنم ــم! هاوخب هچ میوگب هچ دیاب ؟ دهاوخ

؟ دوب

ارهب رگید دراوم مامت تشاد ندش مرحم هرابود یارب هک یرارصا ربارب رد

یمن ! متشادن یتسرد باوج نم ؟اما دوب نامه شتساوخرد اهنت ؟ درپس نم
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ارهن شا هداوناخ هن دنک تحاران ار وا هن هک مهاوخب هچ میوگب هچ متسناد

زا مدوخ !وهن مدروآ رد یفیلکت ارزابال اضرریما دوب هتساوخ هک مردام

متفیب ینارگن و هرهلد هب شراشف

توکس #دس_

۶۲۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

زا مدنام شداهنشیپ نایب یارب رظتنم و مداد ناکت شیارب دییات ارهب مرس

یور وناز راهچ میوربور هدیشک فک یاه کیمارس یور ار شدوخ تخت هبل

تسشن نیمز

ماوخ یم منک... شتسرد ات یدب نامز دش رارق و مداد وت هب یلوق هی نم -

رتگرزب مکی مه دیاش ... رتهب یاج هی مشورفب نامتراپآ نوا وت ومدحاو

ات بخ و مدیم ششک یاوخب وت هک مه تقو ره ات مگیم همه هب ونیا مریگب

زا یسک یروط نیا ـــت... ساوه ور تیعضو میشاب هتشادن هنوخ هک ینامز

یلو... هشب نشور نومتیعضو ات هنم ندرگ زیچ همه ینکب یراک داوخیمن وت

همه ... میدب ماجنا اج هی نوم یسورع و دقع یاهراک همه ماوخ یم یلو

و طقف هک هشاب تحار ملا یخ مه هشب هدروآرب انوا تاراظتنا مه ور...ات
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هیقب هب یراک یداد ویکوا وت تقو ره شدعب همدوخ تسد تا هزاجا طقف

پو... تــ لسع هام وابهی میشاب هتشادن

یاهمشچ اب دروخ ار شفرح داتفا ما هدش درگ یاه مشچ هب هک ار شهاگن

دیدنخ قارب

!... یداد ویکوا وت تقو ره هشاب شا هیقب -

تفگ ددرم درک مهاگن توکس رد هظحل دنچ

ـی؟ گب وترظن یاوخ یمن -

میارب یمهافتؤس ات دنکیم ندز فرح اررد شش تال مامت هک مدیمهف یم

هک تسین یزیچ نآ یارب شا  هلجع دنامهفب نم هب میقتسمریغ و دوشن داجیا

ات دهد یم ششک تفگ دسرت یم منداد تسد زا،زا تفگ منک یم رکف نم

اب دهاوخ یم ، شمزادنایب یتخس هب ردقنیا دیابن ، دهاوخن یزیچ نم زا یسک

دشابن یرابجا ات دهدب تقو نم هب شدحاو شورف ی هناهب

مدز دنخبل شرظتنم هاگن هب

تس ینــ -المز

-چــی؟

مهـ... اجنومه یشورفب وتنوخ -هک

درک عطق ار مفرح تعرس هب
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منک... یم شضوع متفرگ ومیمصت هدن... رظن نوا هرابرد -

تفگ ینابرهم اب هدز دنخبل

تحار ملا یخ منکن شضوع یراد شمارآ تنوخ وت مشاب نئمطم ماوخ یم -

؟ یرادن متفگ هک یزیچ اب یلکشم ــی؟ گب وترظن هشیم ـهش!...حاال یمن

ــم؟ هاب زیچ همه اب....

راک نیا اب دوب هتسشن نیمز یور دوب شا هدش تفچ یاه تسد هب مهاگن

هریخی منک رود وا ارزا مهاگن مرس نتخادنا نییاپ اب متسناوت یمن رگید

هک هیا هتساوخ لیلد متسناد یم مدوخ منزب ار مفرح ات مدش مدوخ یاهتسد

و دراد وا هک یا هلجع لیلد زا متساوخ یم نآ رب ...عالهو تسیچ مراد

شندرک ناونع اب متسناد یم اما موش نئمطم مه دیوگ یم هک یسرت

دنک یم شنیگمشخ و یبصع یتح ای تحاران

مراد تساوخرد هی...هی طقف ... مرادن یلکشم نم -

یاو؟ خیمــ یچ -

... نامز ــم کی -

چـی؟ ینعی نا! -مزـــ

متفگ عیرس داتفا شا هتسشن مخا هب تروص هب مهاگن

هار هب ــمور هاب زیچ همه هک یتدم نومه طقف ماو... خــ یمن هفاضا نامز -
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ــه! شیم

متفگ مولظم هدیمهفن ار مروظنم تفگ یم شهاگن گنر

نومه ... هگید هشیم فرص ینامز هی بخ ... مسارم یارب نوماهراک یارب -

! هیفاک مارب نامز

تفگ یبصع یمک هتبلا و مکحم و یدج

یم نامز یچ ینعی ــی؟ گیم یچ ممهفیمن ... ینزب فرح تسرد هشیم -

نو؟ ــ ماهراک نامز یاوخ

تشاد هلئسم نیمه هب دیکات یتقو متشادن ار شتروص هب ندرک هاگن تارج

ــی نک ربص و... یدب تقو نم هب ونامز نومه طقف ماوخ یم ... ماوخ یم -

!

تساخرب شیاج زا ناهگان

ور یروطنیمه نومطبار یسورع نامز ات یاوخیم ـــم!وت نیبب نک ربص -

ــه؟هرا؟ شاب اوه

دوب هدیسرت و هتفرگ مه دیاش یمدش هدینش رود زا راگنا میادص
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! هگید میدزمان هک... تسین اوه -ور

دز دنخزوپ متساخرب عیرس هدش لوه هک دمآ ولج دنت یمدق

ــه یدزمان هچ نیا ... مشب تکیدزن منک یمن تأرج هک میدزمان اجک ــا! مرفب -

؟

متفگ دیدرت اب

! تیمرحم نودب ... ندزمان یروطنیا اه یلیخ -

دوش جراخ قاتا زا هک یدح رد هن اما دوب هتفر باال یمک شیادص

ــی؟ گیم وشف خال اقیقد االن یراد ســارا!وت متساوخ ــز یچ هی طقف نم -

! ماو خبـــ یچ ره یتفگ تدوخ -

اهنت !وت هنم تساوخرد اهنت نیا متفگ ! نیا زجب یچره متفگ یلو ... متفگ -

؟ یاوخیمن ونم تساوخ رد

مداتفا مناتشگنا ناج هب هتفرگ نییاپ ار مرس

ماو.. ـــ خیمن یچیه نم... سپ -

متفر رد تمس هب یمدق

ــم؟ یرب -
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درک دس ـمار هار دمآ ولج عیرس

ــم؟ یگب یچ میرب دش؟ نشور نومفیلکت هگم ــم؟ یرب اجک -

! یتفگ هک نومه ... نومه -

یم و دوب هتشاذگ رثا میادص یور هک مدوب هتفرگ بارطضا شراتفر زا

هب هریخ طقف متفرن بقع هک دمآ ولج وشتسد هرابود دوب واکالهف اما دیزرل

دیشک بقع هتفگ یدنلب هأ هک مدرک هاگن درک یم یط شتسد هک یریسم

تفگ صرح اب

ــه؟ نیمه تتساوخرد اهنت -االن

دز صرح هرابود مداد ناکت رس

؟ یراد ـن ننوبز -

ــه... نیمه -

-چـــار؟

چــار؟ یچ -

ونم هگم ؟ یدر کنـــ وتارکف هگم ؟ یراد یتساوخرد نینچمه ارچ -

یاو؟...یم خیمــ ونامز نیا هکاالن یتفرگن وتمیمصت هگم ــی؟ سانشیمن

ینک رکف رتشیب یاوخیم هگا یاو؟ خیمـــ چـی یارب ونامز نیا منودب ماوخ

نامز نیا رخآ وت هینیمضت هچ ... میدموا بشما میدرک هابتشا الًام صا هک

ــی؟ تسین نئمطم زونه تدم همه نیا زا دعب یتقو ــه شن ضوع ترظن
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متفگ مکحم مهدب شرازآ متساوخ یمن

ـــم تسه -

توکس #دس_

۶۲۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

داتسیا رتکیدزن هدرک اررپ هلصاف

نومه اقیقد ... یاوخیم ونامز نیا یچ هساو سپ -

؟ هنکیم منووید متفگ هک مشنارگن متفگ تهب هک وینامز

تفگ زجع اب درک یثکم

ییاوخ یم اراس... هشکب لوط هامکی ات هتفه هس ود هنکمم نوماهراک -

ـی؟ نک متیذا
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دیسرپ کالهف متفگ یبجعتم و ناریح هن

چـــی؟ سپ -

ــی.. یاهنت مکی -

! درو اجخـــ

؟ ینک ویخلا رکف ینیشب ــه... شب یچ -هک

ار شنلکدا بوخ یوب مدش هریخ شا هدش کیدزن دح زا شیب تروص هب

ال صا حلا ؟اتهب دوب هدرکن بلج ردقنا ار ما هجوت حلا اتهب مدرک یم سح

رکف مریگ یم نوا زا هک یبوخ یاه سح هب شرهاظ و روضح واو ًهب

ما؟نــه! هدرک

مدوب رظتنم هشیمه دوب هتشذگ یاه  یهایس شمدید یم یتقو مراکفا غبلا

ی همه دوجو اب مشکب تسد وا زا هدرک اهر ار اتوا دنک بارخ ار شدوخ

درک یم زاربا هناقداص هک یتاساسحا مامت و شیاه یگنادرم اهو یبوخ

زا هشیمه ! تسا درم کی هک مدوب نآ نارگن شرانک رد ندرب تذل زا رتشیب

نآ زا هک ینامز هک دوب یهاگن هب مساوح و مدیسرتیم شلکیه ،زا شراتفر

تسود ساسحا اهاررپزا مشچ نآ !وا دادن مرازآ مه دش خیلا ندوب یهت

هب شندوب درم هب رتشیب مدرکیم شهاگن رتشیب هچره هک دوب هدرک ینتشاد

دشاب متساوخ یم مه نم مدرب یم یپ هملک یعقاو یانعم
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یارب دیاب ــاه! تدم متفگ غورد مدوخ هب یلیخ وا هب مساسحا هرابرد

مشاب هتشاد نامز متاساسحا هب تسرد هجوت یارب شناربج

متفگ مارآ

ــم...هک شن رود یش یم هک کیدزن یبــما...هک رانک مدوخ -نــه...هکاب

.. مشابن نارگن

متخادنا نییاپ ار مرس

! منکن شبارخ ینک یم تالش نومتفج یارب یتقو -هک

تخادنا بقع الً ماک ار شرس

مشیر هب ردقچ مایپ یببـــن..! حاال مدرک یضار ور همه -خآ...خـــاد...

! هدنخب

زا لبق متساوخ یم طقف اما ما هتشاذگ انگنت اررد وا مدرک یم ساسحا

یلیخ دیاب هک یراک منک نشور مدوخ اراب مفیلکت ابوا مفیلکت ندش نشور

هزاجا یقافتا کوش و مفارطا یغولش رابره اما مداد یم ماجنا نیا زا رتدوز

دوب هدادن

تفگ دوب راودیدهت اما دوبن هنامصخ شیادص و هاگن دیشک قیمع سفن دنچ
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هگا حتلا هب یاو یلو بقـلو... ... میزادنیم گرم هب هکنیا ــه...اب شاب -

تاعارم هک نودب بــیر... رد زاب یاوخب ــی... شاب نیمه زاب یاوخب شدعب

مسرتب و مشاب نارگن شدعب زاب هک منک یمن ربص و نامز نیا نم منک... یمن

یدرگرب و یشب رتدب نامز نیا رخآ هگا حتلا هب یاو ! هزرلب ملد و تسد ای

! ماو خــ یم نم هک ینومه هشیم شدعب ـت... لوا هنوخ رس

متفگ عیرس هدش لوه متشادرب زا

؟ ینک یم ربص یتفگ ید؟ یم ششک یتفگ هک -وت

تسشن شتروص یور یترارشرپ اما گنرمک دنخبل

ــه؟ تدای بوخ ونیا االن یتفرگن تاج چیه هب ومتساوخ هک نوا روطچ -

تفگ مکحم مدیزگ بل هدنمرش

یکُا وت تقو ره یمــمد...ات ششک منک یم ربص ــم.. تسه مفرح رس -

تلغب رازن این! رانک ماهاب هگید یازیچ رس یراد تأرج هگا یلو ... یدب

ور... نک...رد رارف تلا جخ ـمر...زا یگب وتتسد رازن ... تمسوبب رازن منک...

؟ منک یم ات تاهاب یروطچ نیبب تقو وا

فرح عورش زا دشیم هدنک شیاج زا تشاد مبلق منک شهاگن متسناوت یمن

! شیاهفرح وحاالوااب تخیر یم ورف بترم ملد مه نامندز

؟ دشیم رت اورپ یب زور هب زور ارچ وا
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ساسحا مدوب هتسب مشچ دوب هداتفا شزوس هب میاه نادند راشف ریز مبل

یزیر یاه ناکت متسیاب مکحم و فاص مناوت یمن و مرادن لداعت مدرک یم

دوبن یدارا مدیشک یم فارطا هب هک

داد متاجن شیادص

! شر ــ یگب -

دوب هتفرگ متمس هب هک داتفا یبیس هب مهاگن مدروآ ارباال مرس

ــه؟ شاب وت تسد دیاب نوریب میریم ... هگید ریگب -

-چــار؟!

!... هتردام داهنشیپ -

دیدنخ سنجدب

بآ تلا جخ زا دعب و هدب ور هلب عمج وت هشب روبجم شرتخد داوخیمن -

مدب مریگب ور وهلب منزب مسارم یارب وتخم متسنوت هگا دش رارق ــه... شب

! یگب یزیچ وت هشابن هکالمز تهب

ارزا بیس مدیدنخ هدمآ قوذ رس شیابیز هاگن االمتو وحا هب ردام هجوت زا

! درکن شیاهر اما متفرگ دوبن نآ یور شناتشگنا هک یفرط ود

... مراد وماراس نم ... نامز نیا ندش مومت اب یدب نانیمطا مهب ینوتیم -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

؟ مراد ؟ لبق زا رتداش ؟ لبق رتزا نئمطم ؟ لبق زا رتهب

... یراد -

یربـــم -

رکف نیا ،حاالاب مداتفا هار شلا بند هتفرگ متسد ود اب سرتسا اراب بیس

هچ منزب فرح متساوخ یم ًاعقاو رگا مراد ار زور و حلا نیا ردام بوخ

دشیم

یگنگ مغ شهاگن دیخرچ متمس هب شرس تسشن هریگتسد یور هک شتسد

تفگ دنخبل اب اما تشاد

ــا؟ تسه مه ماهرپ هک یدید ؟ یراد وشیگدامآ منک -زاب

تفگ هزماب مداد دنخبل اراب شباوج

هللا! مسب ... سرب نومداد هب تدوخ ایادخ -

دز چپ درک زاب ردار عیرس هتفر رانک سنجدب مداتفا هدنخب

وت لثم مه هیقب هدب نوشن وتبیس نوریب ورب ... نکن قوذ ردقنیا هتشز -

گ؟ نرزــــ یتسب وماپ و تسد یدرک رکف ....! ننک قوذ
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توکس #دس_

۶۳۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

شاک یا هک دش دنلب ملد نهلا منک شا هفخ تساوخیم ملد عمج نآ ندید اب

تشادن دید ردقنآ زاسنلا مقاتا

هب هدنام متسد بیس یور شهاگن هک دش هجوتم اضرریما ردپ رفن نیلوا

تفگ اما دیخرچ ومع و ردام تمس

ناخـمو... نیمیس هکرابم -

جراخ هناخزپشآ زا یاچ ینیس اب رحس دنزب فرح یرگید سک هکنآ زا لبق

دید امار هک دش رود مدق دنچ دش

! متفرگ یم ندرگ ور وت تیلوئسم متشاد هگید ـــن... یدموا -هع...

درک هراشا نآ هب رس اب هتفرگ متمس ارهب ینیس

یتفر رد هک شیلوا ریز زا هسوبیم وتدوخ تسد هک -ایب
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ناماس رانک زا ماهرپ هک متفر شتمس هب تلا جخ زا هداتفا نییاپ رس اب

تفگ نم هب ور اما داتسیا شرانک هدمآ رحس تمس هب زیت تساخرب

هک...؟! دشن تعاس مین ... یتفرگ وبیس یگداس نیمه -هب

هب ور هدروآ نییاپ ندز چپ دح اررد شیادص دش بلج ام هب هک همه هجوت

تفگ رحس

! یدب دیاب وت هگید هک ونم یاچ -

ناجنف مرش زا هدش خرس رحس مشچ یولج هدرب ولج تسد تعرس هب

داد همادا ردام هب ور دنلب تشادرب ینیس زا ییاچ

؟ نیدب نم هب مه یکی ابیس نیا زا هشیمن -

ماهرپ مارآ یادص اما دندز دنخبل دوب هتسشن شرانک هک ناساس و ردام

هب بقع بقع مدق دنچ شدنار بقع ناماس ی هرغ مشچ و شردپ نتفگ

تفر رد تمس

هی شمه سیسخ اباب ... منیبب طایح زا دیاب ومسارم هیقب ... خوا ... خوا -

یمــمد؟ سپ اضرریما لثم شرخآ هک منوا هزات ... امتساوخ بیس

رت دنت ار شیاه مدق تساخرب شیاج زا هک ناماس دندز یم دنخبل همه حاال

درواین مک مه زاب اما تشادرب
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ــی نک فراعت هیقب هب دیاب وت دش مومت نوا راک اراس... ور ینیس نوا ریگب -

!

ارهب ینیس دنیشنب هک درک هراشا مشچ اب هتفرگ رحس ارزا ینیس ناماس

یناجنف مدیبسچ ار ینیس سرتسا اب هتشاذگ شلخاد ار بیس هک داد متسد

تفگ ماهرپ ورهب یدج یلیخ تشادرب ینیس زا

ــم! ینز یم فرح وت بیس مهس هرابرد شرخآ ... نیشب -ایب

دیدنخ لا یخیب ماهرپ

نم نارگن عمج نیا وت رفن هی طقف متسنودیم ؟! شاداد نوج -

اج نیمه نم یلو ــا منکیم کرد ومانوختسا یارب تینارگن ....! ییوت هشاب

! هرتهب شویو ... متحار

تفگ یا هزماب نحل اب شردپ هب ور ناماس

مه هب مسارم منک لر تنک مکی ونوتچب نیا دیاب نم نوتزاجا اب دیشخبب -

! هزیرن

دیشک اه لبم تمس وهب تفرگ ار ماهرپ تسد هتشادرب زیخ

! مدب بیس تهب -ایب

... مایم مدوخ اسیاو اسیاو ... هغاد ... هغاد -
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هتخود مشچ نم هب رظتنم همه مدش اه هاگن هجوتم هزات ناشنتسشن اب

دز بل همه زا رتدوز شردام دندوب

! هبسچیم هرایب سورع هک ییاچ اب طقف ینیریش هک -ایب

نم هب ارچ وا منادیمن مه زونه دنام نادنخ تروص نآ یور یا هظحل مهاگن

نم شرسپ یارب شا ینارگن و نم زا شتساوخرد هک ییوا ! هتشرف تفگیم

تفگ یم هک یمکحم و یدج یوناب هراسخر دناشک اجنیا ارهب اضرریما و

وا؟ هب نم ای تسا نویدم نم هب !وا تسا نویدم نم هب اضرریما رطاخب

دوب هدرکن ما یضار هغیص یارب ؟رگا دوب هدرکن رارصا رگا دوب هدماین رگا

روضح ینارگن زا ناماس ؟ مدیدیم ار ناساس ؟ مدوب اهنت هناخ نآ رد زونه

؟ دنتفرگ یم شندرک مامت هب میمصت ردام و ومع ؟ دمآ یم ملا بند هب شرسپ

؟ تفگیم ار شزار هدیمهف ار شیاهغورد متورمیب گرزبردپ ندید اب ردام

! منکیم رکف وا هب هظحل نیا رد وطالین یاهزور نتشذگ زا دعب حاال ارچ

... شمنیبب مدشن رضاح درک سامتلا ناساس هچ ره هک یگرزبردپ

، دوبن ردپ مردپ یارب ، ناساس یارب مردپ دننام !وا تشکن ار مردپ دیعس

!اما... شمشاب هتشاد اجنیا هظحل نیا حاالو دیاب هک یردپ

من یاهمشچ و دزرلن اه ناجنف و ینیس هک مدرک ار تالمش مامت هتفرگ یسفن

تروص هب مداد متسد ینیس ارهب مساوح همه دنیشنن کشا هب ما هتفرگ

یروطب مارآ درک سمل ار متسد مدیسر هک ردام هب مدرکن هاگن ناشمادک چیه
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تفگ مونشب نم طقف هک

نم... ی هدیپس هکرابم -

اررد شیادص شا هلمج نم"اب ی هدیپس " تفگیم مردپ طقف ... دیزرل متشپ

دوب... هدیمهف ار مسح مردام ... دشاب هک راگنا درک هدنز میارب مرس

هک یمارهب راتس شردپ ی هرابود رادید یارب ناساس هکاب یزور نامه زا

منک شا یهارمه مدشن رضاح و تفر مدزن شیادص نوجاقآ رگید زگره

طقف مرفنتم تردپ زا متفگ یتقو ... دیعس هن تفرگ اروا مردپ متفگ یتقو

درک... مهاگن

دیعس هب یتح نم منکن رکف یمارهب راتس اتهب مدنارذگ ار یشنت رپ یاهزور

.. درادن مه ندرک رکف شزرا میارب اما تسا تخس وا... اما مدرک رکف مه

نیا نوتس دیاب هک وا مزادنا یب شرود هنهک یش کی دننام مهاوخ یم

... دوبن و دشاب هداوناخ

دیابن .. دهدیم قح ار.. مسح .. دنادیم دیوگیم شفرح اب مردام راگنا حاال

مراد هشیمه ار مدوخ ردپ نم ... مشاب وا ردپ نارگن

هب یهاگن مداتسیا هک اضرریما یوربور مورب هک درک هراشا مشچ اب

لوا همه مشچ یولج تلا جخ نودب اما درک مخا یمک تخادنا میاهمشچ
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تشادرب ار بیس

ــه! نم ملا هگید نیا -

۶۳۰_ تراپ _ همادا #

تفگ ماهرپ

! مرب ـو تور -هــی

تفگ هتفرگ ارباال ناجنف هجوت یب

! دوب ــی ناویل شاک -

ـــدا... تعم -

دش همه هناش ندیزرل ثعاب ماهرپ مه زاب

دنچ.... ره نک ور وتابیع دعب یدرک هک شدقع رازب -

عمج تسناوت یمن هک یدنخبل اب دیخرچ شمس هب هک همه رس درک.. یثکم

تفگ دوب هدیبسچ ردام هب ناساس رانک هک رحس هب میقتسم هاگن و دنک

ـی! یربکا یلع دوخ -وت
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*********

توکس #دس_

۶۳۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

میارب هیناث ره دوب تعاس هب مهاگن هدیباوخ رحس تخت یور زاب قاط

منک ریگ شلگ رد رخ لثم حاال هک مدرک ار راکنیا ارچ تشذگیم اهتعاس

حاالهک ارچ درکیم ار متاعارم هغیص نامز رد یتح هک !وا دوب وا شرصقم

رازه زا رتشیب شیاه هاگن ... دنکیم تیذا ردقنیا تسین یتیمرحم رگید

شهاگن مناوت یمن رگید یتح دنکیم ما هناوید تسا عونمم هک یسمل

منک....

اب تفریذپ ووا دهدب نامز نم دنک،هب ربص متساوخ هک یراگتساوخ زور
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نامیاهراک نامدوخ ات دیآ یم مندید یارب هک دوب هتفگ ناساس اب ندز فرح

.... متفریذپ تحار یخلا اب مردارب تبقارم زا میهد ماجنا ار

ندرک طلغ اتهب هدرک ما کالهف زور ره زور نآ زا هتفه کی نتشذگ اب اما

تشادنرب تسد مداتفین

وا یلو مدش هکوش دش زبس هناخ رد تشپ دوز حبص ربخ یب لوا زور

دیایب مندید هب تساوخ هک نامز ره دراد هزاجا و میدزمان هک تفگ لا یخیب

ار وا متساوخرد نآ اب مدوخ یتقو منک تفلا خم ای هدرک شدر مرادن قح و

ما! هتخادنا حلا نیا هب

و تسا رد تشپ وا تفگ و درک مرادیب ردام دوز حبص هکنآ تلا جخ زا

واو یولج ار مرس متسناوتن مدنیبب دهاوخ یم طقف و دراد هلجع دیوگیم

مه نآ مروایب باال دوب ندروخ هناحبص ردحلا هتسشن زیم تشپ هک یناماس

۴ شندوب رود تدم مامت ابیرقت و دنتفر اجنیا زا تقو رید ار بشید یتقو

همه هک ینتفرگ هلب حاالاب دیوگب تساوخ یم راگنا دوب هدشن مه تعاس

تعرس نیا هب ،هک دهدیم ماجنا دناوت یم یراک ره تالیف یارب دننادیم

دوب هداد ناشن همه ارهب شا هلجع هدش راک هب تسد

ار یدوز نیا هب حبص مه نآ شروضح لیلد تلا جخ اب هدش یکاش یتقو

وره تسا تیمرحم نتفریذپن شلیلد متسنادیم دوب راکبلط مه مدیسرپ

هگن شلد اررد یزیچ تسا نارماک اضرریما وا دنکیم تالیف دناوتب روط

درادیمن
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دیآ یم مه بش فصن هدش تفگ هکنیا مراد رطاخب کی هب کی ار شتاملک

و دوش یمن لخاد ما هداوناخ ولج مندش دیفس و خرس یارب تفگ هک هکنیا

دنکیم ما هدنمرش راب ره

تسود هک دناشن ملد هب یسح تسا کالهف تیاهن یب ممهفب تساوخ هکنیا

! مراد شهگن دبا ات متشاد

اتحاال ینک مورآ وملد بوشآ هغیص ابهی یتساوخم ... تسه هک هنیمه 》

مهگن اوه ور هک هن مشب عناق سامت هب هشاب تحار مه ملا یخ یدز ومخم هک

نیع ینودیب مدموا ! مشب زبس اجنیا رحس هلک شساره و لوه زا هک یراد

مراد المز منک سح تقو ره داوخب ملد تقو ره هنیمه عضو وهام کی

خیلا دیاب یروجی یدنورپ هک ولغب و سوب ! بش فصن هدش مایم تمنیبب

وت جل زا همهفب تردام رایب منم هنوحبص میرب وش رضاح ؟حاالمرپب مشب

《 یشب رت گنرشوخ مکی مدروخن

نییاپ باالو منت یور یتح لبق الف خرب تحار هک شهاگن و اهفرح زا کالهف

مدرک اردر شتساوخ رد دشیم

ضحم یگناوید متسین شمرحم یتقو شرتفد هب منتفر متسنادیم بوخ

تالیف منادیم و درادن ار شناوت دیوگیم یتحار وهب یلا یخیب اب یتقو تسا

! دنکیم
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هناحبص ندروخ ای ندش لخاد نودب یروخلد واب تفریذپ اما دش یبصع

درک رتشیب ار منادجو باذع و تفر تفگ هک یا

مریذپب ات دوب هدز فرح هکابوا یناساس اب درک مروبجم دعب یتعاس اما

ماگنه متیعضو یلو مورن و دوش عناق ات منک ثحب رجو یتعاس زا شیب

دش رتدب دعب زور حبص شندید

بقع یلدنص مامت شدیفس زر یاهلگ هک یگرزب لگ تسد دمآ،اب رتدوز

دوب هدرکرپ ار شنیشام

و دنکیم شرارکت ردقنا هک تفگ دربیم تذل مناریح و جیگ تروص ندید زا

ات منکیم ملظ وا قح رد دنمهفب همه ،ات مریذپب ات دیآ یم حبص زور ره

... دننک منوریب روز هب ناساس و مردام

درک ما هناوید شراتفر واب دنام رد تشپ رتشیب

زونه هک راگنا دزیم فرح اورپ ،یب درکیم مهاگن ،زیت دشیم رت کیدزن

اهنت نم اب شرتفد رد هتساوخیم هک تفگ دنک ناهنپ هکنیا نودب ممرحم

درادن هناخ رد هب ندمآ زج یرگید ماوهار هتفرگ وا ارزا شسناش و دشاب

تدش ارهب زور نوچ و دنوش وکالهف دنمهفب همه هک یتعاس مه نآ

... دیایب مندید هب نتفر یزپ هلک یاج هب دناوت یم طقف تسا لوغشم

شیارب ردار ردام رابره دوب نیمه تیعضو حبص زور تفه دوب هتفگن غورد

و دوب هدرک مرادیب راچان هب رورو یارب شتساوخرد ندرک ابدر هدرک زاب

یزوسلد اب هداد مناشن ار اضرریما یاهندنام رد تشپ زا شا هدنمرش تروص
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دوب هتفگ نم یارب ناهنپ یشکب تلا جخ واو یارب هناردام

《 هسرب شیگدنز هب هرب ریگب لیوحت وتلگ هتسد 《ورب

یتح دشن منک شا یضار نابز اب مدرک یعس ردق هچ ره منکچ متسنادیمن

تروص ندید وزا دزیم ار شدوخ فرح طقف وا !اما سامتلا و شهاوخ هب

دیدنخ یم ما هتفرگ رگ

طقف هک یمرانک بش ات حبص و مرتفد یایم بوخ دنمراک هی لثم 《ای

مریم و مایم ردقنا ! تسه هک هنیمه ای دایب اج وحملا منک تیذا وتدوخ

هابتشا یگب ینوتیم ای هزوسب مارب نوشلد و یدروآ مزور هب هچ ننیبب همه

《! هنوخ هن مرتفد تمربب طقف مدیم لوق ... ینک لوبق وتیمرحم و یدرک

توکس #دس_

۶۳۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

... کلک و زود هب درک مروبجم ... مدش روبجم

وربآ لها متسنادیم ... مدیشک ار هناخ نفلت هدرک شوماخ ار نفیآ هاگتسد

لبق بش ... تسین میونشب هلصاف نیا ارزا شیادص ام هک یندز ایرد یزیر

یاه هاگن وهب مدیباوخ رحس قاتا رد هدرک ادص یب ار ردام یشوگ باوخ زا

تفگ هک یناماس بیجع

هراد هانگ نامام مه هنزنرد هدب ونونجم نوا باوج وش رادیب تدوخ حبص -

رس اب نینکن مباوخ دب متحارتسا ادرف مه هرب رد مد ات وریسم نیا زور ره

... نوتادص

متفگ هدیشک مه رد تروص

... دایمن هگید -

تفگ هدز ههقهق

دید... میهاوخ -

ار رحس یادص و منیشنیم میاج رد رایتخا یب رابکی هقیقد دنچ ره حاالاما

ردام اب اضرریما ردام سامت ود تسد زا هتفه کی نیا رد هک ما هدروآ رد مه
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هتشادن یتحار باوخ ماهرپ رطاخب

منکیم رکف ارچ سپ ! دایمن یتفگ هک ...وت یروخیم نوکت ردقنا ارچ -هَا...

ــی؟ شرظتنم

... دایمن -

! یدرک کالمف ورب وشاپ .. تدوخ نوج هرآ -

تلا جخ نم و هدرک ربخ ار همه هدیسر شفده هب اعقاو هکنیا زا ما کالهف

ما هدش هدنمرش و هدز

زا رتشیب تعاس مین مدیباوخ هداد وا ارهب متشپ مدرکن شفرح هب یهجوت

و دیآ یمن ییادص چیه هکنیا و دوب هتشذگ دمآ یم زور ره هک یتعاس

هب شدمآ و تفر زور دنچ یگتسخ رطاخب زور الفره خرب مه ناماس

نوریب هناخ وزا تسا هتسخ متخادنا شندرگ هب هک ییاهراک یارب زاریش

اال متحا درادن مندید یارب مه یهار دشاب رظتنم زونه رگا یتح ینعی دوریمن

سامت هک منادیم مه ناماس اب میتسین هناخ رد مادک چیه دنکیم رکف

دریگیمن

هن! ناماس اما تسین رضاح ردحلا رکش ار ادخ هک دیاش ناساس

متشاد بارطضا هکنیا اب تسشن مبل یور شقرق نتسکش زا یزوریپ دنخبل
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هک منک تباث متسناوت هکنیا زا اما ومغ یداش نیب دوب یزیچ ملد وحلا

هچ شمدیم رگا شتروص ! مدنخب تساوخ یم ملد موش شعنام مناوتیم

؟ دوب یلکش

دیبوک مرمک هب جنرآ اب رحس دیزرل میاه هناش هک هدنخ زا

طقف ... ادینکیم حیلا هچ .. هنووید ..وت هنووید نوا ؟ هنووید هتچ -

دنب مه یکی میرادن بش و زور هک تس قاعال ام ملا طسو نیا شیتخبدب

! هنکیمن لو نومهب هدرک

متسشن مه نم شنارگن زاحلا تفگ " ییاو "یا هتسشن شیاج رد ناهگان

شـــد؟ یچ -

! مدش تخبدب -

؟ هدش یچ ارچ -

ندیلا هتخود میاهمشچ ارهب شهاگن یراز ابحلا

ــه! نیمه ردارب ... هنووید نوا -
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میوزاب زا هدرک راهم ار میاهتسد درکیم یعس هداد مله تخت یور ناهگان

دریگب نوگشین

ور هنووید نوا تندرک رهوش نیا ...وتاب هئوت ریصقت شمه ... یریمب -یا

نوا اب نم ! نیا هدش هتفرگ هلب هیدج ردقنا هک اضرریما ــا! جنیا یدنوشک

... تسین منک لو مداد هلب هنکیم رکف مشن اال نیمه هک منک راکیچ

ما...! هراچیب هک اجنیا هسرب شاپ ... تساوخ یم ییاچ هدرکن یراگتساوخ

نیع ماهرپ راتفر زا یدرکیم رکف بوخ رگا هک شیاهفرح زا رایتخا یب

زاب تدش هب قاتا رد هک مدرک رت یصرح ار ووا مدیدنخ دنلب دوب تقیقح

ی هتفشآ زور و حلا ندید زا مه نم ی هدنخ هتفر بقع عیرس رحس دش

دمآ دنب رد تشپ ناماس

رحس هب ور دیشک دمک تمس هب هتفرگ ار مچم هدمآ ولج ینابصع و یدج

تفگ

! هشوپب هدب یزیچ -هی

ار شلیلد و دوب صخشم مچم یور شیاهتشگنا راشف زا هک شلا زاح نارگن

مدیسرپ متسناد یمن

هد؟ شـــ یچ -
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دز داد رحس هب ور نم هب هجوت یب

! هگید شاب دوز -

و شلا هدش راک هب تسد تشادن نم زا یمک تسد یجیگ زا هک رحس

تفرگ متمس هب یزاب ولج یوتنام

! شوپب -

هب هک دوب هدشن مامت مراک مدرک یم شهاگن جیگ اما مدیشوپ شروتسد هب

تفر یدورو رد تمس وهب مدیشک سنلا تمس

مدید بل هب دنخبل سنلا طسو هداتسیا ار ردام

دیسرپ ردام زا نارگن هدمآ ملا بند رحس

؟ هدش یچ -

داد ار شباوج دنخبل ظفح اب

! هریگب لیوحت وشلگ تسد شدربیم هراد .. یچیه -

ار متسد هداتسیا رایتخا یب مدرک شهاگن هدش هکوش ردام فرح مومهفم زا

همه ارچ ؟! ناماس اب دوب هدرک ار راکنیا اعقاو مدز شیادص هراچیب مدیشک

ــد؟ ندوب وا فرط
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! ناا مامــ -

! ناماس رتشیب ندش ینابصع و دوب شا هدش رادناج دنخبل طقف مباوج

تدوخ متفگن ... متحارتسا رهظ ات طقف زور هی متفگن ما... هتسخ متفگن -

کنـــن؟! مباوخ دب متفگن رد... مد ورب

هک هدرک ذوفن ردقنیا ما!وا هدیمهف هابتشا دیاش مدیشک ار متسد هرابود

؟ دننک شا یرای شفده یارب همه

؟ مدر کــ راکیچ ؟ ینکیم یروجنیا ارچ ؟ هدش یچ ! ناماس نک ربص -

متفیب هار ات دیشک برض ارهب متسد هداد مناکت یصرح

طلغ نم ... مشکب تحار سفن هی مدب تلیوحت !ایب یدرک راکیچ نیبب -ایب

ــهد... یبسچ ونم هقی تشاداد هک هچ نم هن!هب مگب مدرک

ــی! شکیم وترهاوخ هنیبیم هنوریب اضرریما ! مورآ ... ردام ناج ناماس -

هراشا نم هب یرفک هک داد ارردحیلا درک ما هکوش شفرح هک ردام باوج

درکیم
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نوشلقع نتسین هچب یتفگن ؟ شاب هتشادن نوشراک هب یراک یتفگن امش -

؟ هدن ریگ ننیبب ور هگیدمه نایب نرب رازب یتفگن ؟ نتسین مرحم هگید هسریم

ورپ هچب نوا ماراک لا بند متفر ؟ مدوب ال ؟صا مدرک تلا خد نم ی؟ ــــ تفگن

! منک شنومهم کچ هی منیبن ور

توکس #دس_

۶۳۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

و هدرک فپ یاهمشچ هتخیر مهب یاهوم نآ هب درک هراشا شدوخ هب یبصع

هدیشوپ و هدش هرادیب باوخ زا هزات دوب صخشم هک یزیمت ترشیت

نراذیمن اتود نیا مدرک نوشلو نم ــو؟حاالهک معضو نیبب ــا!حاال یب -

ـــم! نکیم تحار ومدوخ شمربیم مشاب هتشاد شمارآ
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مدیشک بقع ار دوخ رایتخا یب دیخرچ هک نم هب ور

نیبب مباوخب متساوخ زور ـی؟هی نک باسح مدآ ونم وت دشن راب -هی

! تفرگ سامت ردقنا میشوگ تخوس ... یدرک متفوک یروطچ

متفگ ورپ دنک یمن مکمک عمج نیا زا یسک دوب صخشم هک ییاجنآ زا

خــب! یدرکیم تنلیاس -

نوا هگم ! هدرک روج مهب بوخ ور هتخت ردو ادخ ! ییورپ وت ردقچ -

شوماخ منوتب هک ملا یخیب وت لثم نم هگم ! هشیمن نشور شوماخ هحفص

میشوگ هب مهاگن هطخ، تشپ مشاداد مشاب هتشادن نادجو باذع و منک

تروز یتقو رازب مشکب نم وشروج ارچ ینک شبدا ونوا یاوخ یم ؟وت منکن

صا !... یشیم میاق شتلا جخ زا زونه حاالهک هن شکب وششوگ هسریم شهب

! عضو نیا اب یشب شنز یاوخ یم یچ هساو ال

ماســنا! ن... یهـــــ -

دیشک ار متسد هرابود

دایب وگب مرـم ـــ حمان هگیم ورپ هچب وت! دایمن هک همگرم هچ هنودیم هک -ایب

ــش! یدیدن ؟اتحاال یدوب !کــرو شمنیبب
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تفگ ردام هب هک رحس دنلب یدنخ یادص درک زاب هک ردار

! هنک خبـــری نوا شاداد اب ونم تبقاع رخآ ادخ -

هدرک فوطعم دوخ ارهب مساوح ماوت میوربور ریوصت ندید اما مدینش

دوب نم رتزا هناوید وا راگنا درک ما هکوش هقیقد دنچ رد راب نیمدنچ یارب

یتح تسا نکمم تسناد یم هکنیا اب دوب هتشذگن مه ناماس زا یتح هک

! درک یمن راهم ار ناماس ردام رگا هتبلا دنوش هقی هب تسد

زا هیکت نامندید اب دوب هدز هیکت طایح یدورو رد هب هنیس هب تسد اضرریما

دزیم داد دنلب هلصاف نیا زا هک ییاهمشچ و زوریپ یدنخبل اب هتفرگ رد

دمآ ولج " یتسنوتن یدید "

ار دهدب مصرح تساوخ یم هظحل نیا رد هک ییاهمشچ قرب نیا نم ارچ

! متشاد تسود

زا اضرریما هب ور هک مدشیم هدیشک ناماس طسوت هدرشف کلپ متسب مشچ

دز داد هلصاف نامه

کـن! مر...زاب ـــ حمان وتشین نوا ــد نبب -
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ار نیشام رد هدش مخ دوب رد یوربور تسرد شنیشام درک زاب ردار عیرس

درک زاب مه

شفرح هب زاب درک رکف هک یناماس ندرک مارآ یارب دوش یم هچ متسنادیم

مدرک همزمز ما هدروخ تسکش حاالهک ما هدوبن

ــ... یذا ور وت متساوخ یمن ادخب ... ناماس -

دز چپ مه وا

هک نزن فرح مفرح ور میشب تحار مه اب همه یاوخیم ــو... گن یچیه -

وشخاش منوتیمن هشفرط منامام ! هرایمن مک یگداس نیا هب تنونجم

! منک شتسرد ات شاب تکاس ... منوکشب

رب وا سپ زا مناوت یمن مدوخ حاالهک یلو دنکب دهاوخیم هچ متسناد یمن

دنکب یراک وا مداد هزاجا میایب

داد روتسد میدیسر هک نیشام هب

شـــو! راوس -

مدیلا ن مولظم ما یگناخ راولش ندید اب هتخادنا مرهاظ هب یهاگن
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ـ..... مراولش -

دیرغ

! اراس وشراوس مگیم -

مدش راوس هتفگ یمارآ " مشچ " ریز هب رس

مکحم اما دوب یرفک ددنبب ردار اضرریما دادن هزاجا هتشاذگ رد یور تسد

داد روتسد مه وا هب ور

هگید ! مگیم هک هیرخآ لوا هعفد نوچ مگیم یچ نیبب نک شوگ بوخ -

منیبن ... مردام یشوگ نوج هب یتفیب ـم نیبن ـی.. شاب رد مد یزپ هلک منیبن

شزاجا زورما زا اراس ـــه؟! بسچب ونم هقی هک ناساس غارس یرب

وشدوخ نم هب شتراپسب هشب کالهف ناساس یدش ثعاب تدوخ ! هنم تسد

هار هی طقف ! هرادن یا هدیاف تارب مه یرونوا یرب هگید هگا سپ هنک تحار

مباصعا ور نیرب نوتتفج و ینک هلیپ هگید رابی هگا نمـــم!هک منوا یراد

ی؟! ــــ تفرگ ! شینیبب ینوتن هگید مسارم زور ات منکیم یراک

شیاهبل ندرک عمج اب درکیم یعس تسا دیدهت طقف تسنادیم هک اضرریما

دیزرل یم شمکش و هنیس اما داد ناکترس دریگب ار شندیدنخ یولج
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دیبوک شا هنیس هب یرفک ناهگان ناماس

؟ مراد یخوش ابوت نم هگم ــت... فوک -

هچبرسپ نامه هب هیبش دیزرل یم زونه شیادص اما درک زاب نابز یتخس هب

دادیم تصرح طقف هک دوب هدش یمهفن ی

ـهد! یمن هک ومباوج ـش؟ منیبب یروطچ نم ... طقف ! ناجردپ مدی مهفــ -

مرد؟ تشپ هتعاس هی هدرک شوماخ وشیشوگ یدیدن

تفگ یدج و مکحم ناماس

... مدوخ اب یریگیم سامت شینیبب یتساوخ تقو !...ره یراد ور یخــیل -

! ننایرج رد اردام هک نییاهراک لا بند هک یاهتقو زا ریغ هب هتبلا نم! طقف

هفــــم؟! ریش ! یروجچ و اجک مگیم مدوخ

نم هب هراشا اب هدرک زیر مشچ هدرک عمج یا هدزماب حتلا ارهب شیاهبل

تفگ

هد؟ یمـــ شوگ تفرح -هب

تفگ ترارش اب هداد باال وربا تفرگ ار شا هنعط هک ناماس
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هنک رارف مزا هک مدرکن شتیذا وت لثم نم هرایمن هن نم فرح هد!ور یمـــ -

! هنیشام هکاالنوت ینیبیم

ناماس ینعی دش دیدپان ناهد رد یصرح شنیریز بل هتسب کلپ هک اضرریما

اب هتسناد ار شفعض هطقن هک اضرریما دننام مه وا ینعی ! هدز فده هب

یور اضرریما دنادیم تسا هدش ردام ناماد هب تسد هتفرگ سامت ناساس

! تسا ساسح ییاهزیچ هچ

توکس #دس_

۶۳۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یدیمن شنوکت هک نیشام نیمه وت هنوخ نیمه رد تشپ تعاس اتهی -االمن

ــــاهللا؟ شنا هگید یتفرگ ! هنومیم

مک" نوتَّرش " نتفگ اب هدیبوک مهب ردار مکحم ناماس داد ناکت هک ار شرس

تسب دشوردار هناخ دراو
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سکع زا رایتخا یب دش راوس هدز رود ار نیشام هک دوب اضرریما هب مهاگن

مدیبسچ رد هب شلمعلا

غارس هدز رخآ میس هب شراتفر نیا هکاب وا تشادن ومد خاش هک یگناوید

تینابصع نیا اب شدوخ هک هدرک یرفک ردقنآ مه ار ناماس و هتفر ناماس

تسین دیعب هداد مله وا تمس هب نامیود ره یباوخ یب هب نداد نایاپ یارب

دناسرب دروخ دزو ارهب نامراک یمرحمان دوجو اب

هک تسکشیم وا یصرح یاهسفن یادص طقف ار نیشام یاضف توکس

دش دنلب شا یکالهف همزمز

ــهد! یسر اجک هب مراک نیبب ؟ یرایم نم زور هب هچ نیبب -

ارچ مناد یمن اما مدیبسچ رد هب هک دیرغ یصرح هدیخرچ متمس هب ناهگان

مدیدنخ یم

هگیم هنکیم یهن و رما نم هب هداسیاو ید شـــ کنخ شــــد؟! کنخ تلد -

چــه؟ وت هب مگب تردارب هب منوتن ـی؟هک تساوخیم ــو نیمه عاســت؟ هی

ــه؟ منز مگب منوتن

یصرح ار وا هک منک شلر تنک متسناوتن هدش دنلب مندیدنخ یادص رایتخا یب
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دیبوک نامرف هب یتشم درک رت

مد! یمـــ تنوشن ؟ یدن خیمــ -

درک نشور ار نیشام

هچب لثم هک هنکب داوخیم راکیچ منودرگن ترب مربب منودب ماوخ یم -

یدو بنــ نم ؟ملا یدو بنــ نم نز هگم ! هئوت رانک مندوب نارگن ایناتسریبد

شــی ــث عاب مهفن نوبز یوت ؟هک شراتفر هنیا هکاالن هدروخ تهب متسد ؟

!

شببسم اما دوب یبصع دوش جراخ هچوک زا بقع هدند هک دیشک بقع رس

تفگ هک دوب یناتسریبد هچب نامه هب هیبش ال ماک هک یراتفر و دوب شدوخ

نامرف یور مکحم راب دنچ تسب کلپ هدش تشم شتسد دش فقوتم ناهگان

دیبوک

-هَا...هَا...هَا...

دنک... لمع ار دیوگ یم هچنآ دناوت یمن دنزب شفرح ریز دناوتیمن متسنادیم

دش! یمن اتود شفرح نارماک اضرریما
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هک دوب هدش مارآ دعب هقیقد دنچ دزیم سفن سفن هدز هیکت یلدنص هب رس

دز بل

ــم! تفگ یک ـن یبب اراس... مدرکن تالیف وتراک نیا هگا نم -

دش یمن عمج ما هدنخ اما مدروآ نابز ارهب مسح

یلو ... یدرک ...کالمف یناتسریبد هچب دوب تدوخ ریصقت ــد... یشخبب -

مدوب هدیدنخن ... یروطنیا دوب تقو یلیخ ... یدموا هک بوخ ردقچ

تفگ یدیکات

... تخبدب ِنم هب منوا ... رابدنچ ـید! یدنخ ًاقافتا ارچ -

شا ینیگنس و هاگن قوذ نآ لمحت بات دوب هدنام مندیدنخ و اهبل هب شهاگن

متفگ ثحب ندرک ضوع یارب اوه یب متشادن ار

... هدیم یبوخ یوب هی تنیشام -

شدنخبل ... مارآ اما دوب کالهف دزیم قرب شیاهمشچ دناخرچ متمس هب رس
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لیلد هک تسا کالهف شدوخ راتفر زا وا تسین تحاران متنطیش زا تفگیم

دوب ناماس راتفر

یب منک توب منوت یمن یتح اراس.. ما ـی..کالهف گدنز هدیم ور وت یوب -

دوب یچ هگید نیا ؟ یاوخ یم منوج زا یچ منک... تلغب منوت یمن ! تفرعم

یم نـه؟ مگیمن هن یتسنودیم ؟... هسرن تهب متسد ؟هک یتساوخ هک

ـی؟ نیبب ومیگنووید یتساوخ

دروآ کیدزن ار شرس یتقو دش مخ بقع هب هک مدنادرگرب ور ریز هب رس

نیه هدارا یب هدرک زاب ار میاهمشچ هک تشاذگ میاپ یور یریصح یدبس

شــد جراخ مناهد زا یا هدز قوذ

ابیز اهنآ نیب دیفس سای یاهلگ هک دنام یکچوک ی هشفنب یاهلگ یور مهاگن

بیجع ناشرانک کچوک زبس یاهگرب ، هدش نییزت درز ینابر اب هدش هدیچ

درکیم ییامندوخ

اهلگ نیا زا بوخ یوب نیا ... تسا نادلگ کی دبس نیا تفگیم شا ینیگنس

؟ دوب دبس و

زا قیمع یسفن اراب ما یسفنت یارجم مامت مدروآ ارباال نادلگ هدرک مخ رس

مدرک رپ بوخ یدوب نآ
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وب یاوخ یم طقف ... هنکیم هنووید ـــی! بوخ یوب هچ ... یااااو -

ی... نکـــــ

دناخرچ شتمس ارهب مرس شتوکس مدرک رارکت ار مراک راب دنچ

دوب لفق هنیس یور شیاهتسد هدز هیکت یلدنص هب وزاب زا هدیخرچ متمس هب

درکیم مهاگن قاتشم یدنخبل اب

مدیسرپ شهاگن زا واکجنک

ـــه؟ یچ -

نم...نـــه! حلا هب یدیسر -

-چـــی؟

ینک شوب ینوتن هگید ؟ ینکیم راکیچ مریگب سپ تزا و دبس نوا االن هگا -

؟

متفگ ضرتعم هدش یکاش ملگ دبس یارب اما تفگ هچ مدیمهفن

تس؟ ینــ نم ملا هگم -

! یتفرگ سپ ونم مهملا وت بخ ! هشاب -

یچـــو؟! -

اب منوتیمن منک... شلغب منوتیمن منک... شوب منوتیمن هگید ــــو!... ماراس -
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... شمربب مدوخ

مدز دنخبل هرابود هتفرگ ور متسنادیمن ار دش یمن عمج میاهبل زورما ارچ

داد همادا

شوب وت یاجب .. شاه هشفنب نودب ... مراد مقاتا وت دبس نیا زا هنودی -

! هیچیه زا رتهب یلو... هدیمن ور وت یوب ... منکیم

نم هب هک ییابیز ساسحا مامت دنام شیاهمشچ یور مهاگن هدناخرچ رس

یمن هک یهاگن دش دیکچ میاهمشچ زا رایتخا یب هک یکشا هرطق دش داد!

مدرک همزمز هدش زاب رایتخا یب منابز مریگب وا زا متسناوت

... هنووید -

دیدنخ متروص هب هریخ

! ینکیم هیرگ هک یتفرگ مزا ویگنووید منک رکف -

دونشب تساوخ یم وا متفگیم دیاب مداد ناکت ار مرس

شزا منوتیمن هک هنووید هی یوربور دایمن رب مزا یا هگید راک ... متفرگ -

! منکب مرادرب مشچ
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توکس #دس_

۶۳۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تفگ یتقو مدیمهفن ار شسح

باال... مایب راوید زا دوب هدنوم ...مک راذن مرظتنم هگید -

شمدیمهف یمن هک شسح ؟ای دوب نیگمغ دوب... نارگن دوب... روخلد

! تسییاهنت

متفگ تنطیش اب متشادن تسود ار هاگن نآ مغ

رد! تشپ یایب ینوت یمن هگید -

دوب هتفرگ شیادص تسیداع ریغ منکیم رکف ارچ درکن ضوع ار شتس ژ

دنزب فرح روز هب هک راگنا
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نئمطم لقادح تترایم مارب شدوخ ماوخب تقو !ره تشاد یبوخ -هی

منوم یمن رد تشپ هگید مدش

دشاب شدرس راگنا دروخ یمن ناکت شیاجرد دوب هدنام متروص خیم

مدرک سح ارچ دوب ضبقنم شت ال ضع هدرک تفچ شلغب ریز ار شیاهتسد

؟ تسا بذعم

دز بل مارآ

ورب... هگید -

یمن منک شلر تنک متسناوت یمن هک دوب هدروآ رب رس اجک زا زورما منتطیش

مناد

ــنا؟ تسریبد یرب یاوخ یم هنکن اه؟ هدشن تعاس هی زونه -

ندیلا شعترم ییادص اب هدنابسچ یلدنص یتشپ ارهب شا  هقیقش تسب کلپ

هگید روج هی تامشچ ، تهاگن زورما ... منوتیمن نیا زا رتشیب اراس... ورب -

ورب... ! تسا هگید روج هی تاه هدنخ ! تسا

ــه؟! یروج هچ -

دیزر لــ یم شیادص ! تقادص زا دوب رپ شهاگن یگریخ
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نیا ورب... ...! مدیم شوگ .. شفرح هب نک...نــیر شلغب ... هنزیم داد -

یوربآ ات ورب ... مراد نوشهگن منوت یمن نیا زا رتشیب ... نداتعم تهب اهتسد

... مدرکن فرشیب ومدوخ ات ورب ... مدربن ومدوخ

دنام تسیداع ریغ مدوب هدرک سح هک شتس ژ یور مهاگن دش عمج مدنخبل

نم؟ رطاخب ! دوب هدرک لفق ار شیاهتسد

هدایپ زا لبق اما مدرک زاب ردار هدیخرچ عیرس مهد شرازآ متساوخ یمن

هچبال دنادب و ددرگرب راب رازه رگا دوب هتفگ یزور تشاد مهگن یسح ندش

ـم! نامب ات دهدیم تیمرحم داهنشیپ نم هب مه زاب هدمآ مرس یی

مدش هریخ ورن تفگیم شنابز ربخالف هک ییاهمشچ هب

هک دندرک یم یهارمه ار مبلق طقف دنداد یمن شوگ مفرح هب میاهمشچ

متشاد تسود ار هناوید نیا نم دش سیخ متروص

... مدرگرب هگید راب رازه هگا هک یکی ... نارماک اضرریما یا هنووید هی -وت

ونم ... یتفگیم شهت هگا یتح مدشیم تمرحم مزاب ... مسرتب مربارب رازه

! یاو خـــ یمن

شیاهنادند هتسب کلپ هک مدوب هتسبن ردار مدش هدایپ هدیخرچ تعرس هب
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دش تفچ

حملا... نیا ؟اب نااا ارا!اال ...االنســـ تهب تنعل -

شندش زاب اب هتسشن گنز یور متسد تعرس هب هک مدیمهف ار شروظنم

مدش دیدپان نآ تشپ

دراو هدیبسچ تفس ار مدبس مدنیب یم مدرکیم سح مدز هیکت هک رد هب

طقف دادن مرازآ رحس دنخبل و ردام هاگن دوبن ناماس رکش ار ادخ مدش هناخ

اروب منادلگ راب نارازه ات مدش ناهنپ هتفر مقاتا هب ریز هب رس هدش خرس

منک رارکت مدوخ یارب ار متشاد هکابوا یا هقیقد دنچ هملای کم هدرک

شــند! وا لثم تسیبوخ یگناوید هچ

**********

یدود شیاه تیساسح هرطاخ هب زورید هک نیشام یاه هشیش ارزا مهاگن

ات مدناخرچ لومعم دح زا شیب ار مرس مدوب هداد نوریب هب دوب هدش

ره هب هاگشیارآ زا مجورخ هظحل زا زورما هک ییاضرریما دید زا متروص
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منک رود تخود مشچ نآ هب هناهب

هب رس یباسح اهر ود وره رحس و ناماس ، ماهرپ رب عالهو زور دنچ نیا رد

هتشاد اهنآ هکاب ییاه ییوگروز مامت تالیف ناشدوخ لوق هب هتشاذگ شرس

یمن ناشمادک چیه هب شروز هک زورما ًاصوصخم دندرک اجخیلا کی ار

دندرکن کمک یا هرذ مه شردپ و ناساس و دیسر

خیلا مرس شهاگن و نابز اراب شصرح همهی هک نم زج تشادن ار یسک

دنک

عالهو دوب وکالهف یصرح یزیچ زا شمدید هک راب ره ریخا زور دنچ نیا رد

زا شیب و مدوب هتفریذپن ار ددجم تیمرحم هکنیا رطاخ هب بترم هکنیا رب

اهنآ هک ییاهراتفر زا شصرح دزیم رغ هدز هنعط هدیشک لوط هتفه ۳

درکیم خیلا مرس یسورع زا دعب هب دیدهت اراب دنتشاد

و ناماس ار میتفر رحس و اهر ود ره اب سورع سابل باختنا یارب هک یزور

مادکچیه دش هچ مدیمهفن دندرک شا  هناوید ناشندمآ یناهگان اب ماهرپ

دوب اجک منادیمن هک ییاج بش ات دندرب ار اضرریما طقف هدزن یفرح

دزن ناشراک زا یفرح اما دوب هدش یرفک تیاهن یب هک دندرک شلوغشم

مشچ دید سنلا یصوصخ قاتا رد دقع زا دعب ار سابل نآ یتقو زورما

اب تیاهن دشورد یم نییاپ باالو گنپ گنیپ پوت کی لثم منت یور شیاه

دز صرح ششوغآ نایم مسبح
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نوشاهاب مه وت یمرحمان رطاخ هب مدیمهفن نکن رکف ... نوتمه هب تنعل -

! بشما نیمه ور وت نوشایسورع ور انوا منک یم ناربج ... یدوب

طقف شدیدهت رطاخ هب دنزیمن شفرح ریز زگره متسناد یم هکنیا زا

درک شرت یصرح هک مدیدنخ

هن همتخس هام کی زا دعب هکنیا اب مزیرب مه هب وتشیارآ ماوخیم -هن

وت ور همه روج هک راذن مرس هب رس سپ هتفیب ادص هب تانوختسا ماوخیم

ــی... شکن

هدروآ شرس هب ناساس یداماد بش هک ییاه بال مامت ناماس و ماهرپ بشما

دندرک هدایپ وا یور رتدیدش باالرتو یرتشیر اب ماهرپ لوق ارهب دندوب

هدش دوبک تروص اما دشن خرس تلا جخ زا ناساس لثم وا هک تسا تسرد

یم دیخرچ یم اهنآ یور وزیت دنت هتبلا و نیگنس مخا هکاب یهاگن و شا

شتسد تولخ رد ییاج بشما رگا دروایب سناش و تسیبصع کالهفو تفگ

دسرن اهنآ هب

توکس #دس_

۶۳۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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دندرک یم هاگن طقف هداتسیا یا هشوگ هک مه شردپ و ناساس یلا یبیخ

لیوحت نم هب نتفر هرغ مشچ اراب همه تیاهن رد تخیریم شمهب رتشیب

رحس و شرهاوخ راصح ورد دمآ یمن رب متسد زا یراک چیه هک یمداد

مروخب ناکت متسناوت یمن مه دوب هدرک ریگ طسو نآ هک وا هزادنا هب یتح

یمن رب شرس زا تسد هدرک هناهب ار ردسنلا مه اب نامندیصقرن یگمه

دنتشاد

قح هک دوب هدرک دیکات نم هب نآ زا لبق ردقچ هک تسناد یمن سکچیه

ردسنلا ندیصقر زج مرادن قح میایب هاتوک یا هرذ دروم نیا رد مرادن

مصقرب نشج رد یرگید یاج مناردارب زج هب یدرم چیه مشچ زا رود ناوناب

مه مدوخ یلو مدیمهفن ار شلیلد دشاب ردسنلا شدوخ طقف یتقو یتح

.. متشادن شماجنا هب یلیامت

شوهیب منایفارطا روضح مرش زا نآ زا لبق دوب ابوا صقر هب رارق رگا

.. مدشیم

مامت و دنام دز هک یفرح رس مکحم هشیمه لثم مه شدوخ هک رکش ار ادخ

دزادنا یب نییاپ ار شرس یهاگ و دنک شا کالهف هکنیا زج هب ناشیاهش تال

تشادن یرگید هجیتن
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هکیلا ردح دادن ناکت ندیصقر تین ارهب شتشگنا کی یتح ماهرپ لوق هب

دنچره ناساس یهاگ یتح و دوب هدنامن ناشیارب یسفن ماهرپ و ناماس

ناشیهارمه شندروآرد تکرح وهب اضرریما نتخادنا ماد هب یارب هاتوک

دوب هدرک

هک زاب یاهوم نآ اب شیارآ ونآ سابل نآ رد مندید هکاب وا زج هب بشما

ریسم لوط رد هک ینامز مه نم دش ریگلفاغ دوب هدرک دیکات نآ هب شدوخ

رد هک مدرک یمن ار شرکف مدش ریگلفاغ میدمآ یم یردپ هناخ ات زاسنلا

! دشک یم ار نامراظتنا یزیچ هچ هناخ

یگدننار نیح ماهرپ و ناماس بیجع یاه  تکرح رطاخ ارهب ریسم مامت

هب تفر یم باال شتعرس هک نامز وره دنارب نییاپ تعرس اب دوب روبجم

ای ناماس لیبموتا ربخ یب روضح شلیلد هک نیشام یناهگان یاه ناکت رطاخ

دروبشاد یور متسد ملداعت ظفح یارب دنبرمک نتسب دوجو اب دوب ماهرپ

تفریم

اضرریما نیشام فرط ود،ود ره هک یوربا و مشچ زا ،مه مدیسرت یم مه

مدیدنخ یم دنداد یم ناشن وا هب نامرف تشپ

دنلب یادص اب یگدننار نیح رد ناشدوخ نیشام رد هتسشن فرط ود زا یتح

مشوگ یوت ماهرپ داد یادص زونه دننک تیذا رتشیب ار اتوا دندز یم فرح

تفگ هک تسه
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ـیر؟ یگب وشولج یاوخیمن ــهر بیم وترهاوخ هراد -

تفگ هک ناماس

... میتشاذگ شرس -کاله

اما دنک رود ار شنیشام ات دناخرچ شتمس ارهب نامرف مشخ اب اضرریما

.. شتخادنا هدنخ هب ماهرپ یادص

! مربب نم هدب ور یکی نوا راذب نم رس هیکالهمه نک یردارب -

رحس و شدوخ شنانیشنرس هک مه ار ناماس نیشام ماهرپ نیشام رارف

میدیشک یتحار سفن ود وره درک رود دندوب

یدنخبل اب مدناخرچ رس راب ره یتقو دیشکن لوط دایز نم ندوب تحار اما

مهد تناشن ات نک ربص تفگ یم هک یرس یاه  ناکت و مدش وربور ثیبخ

حاالهک دنیبن ار متروص ات مدناخرچ لومعم دح زا شیب ار مرس راچان هب

دوب هدرک تحار ار ملا یخ یدود یاه هشیش
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هدایپ ات مدرب هریگتسد هب تسد درک فقوت هناخ رد یولج نیشام یتقو

درک مبوکخیم اج رد شا یدج یادص هک موش

وت! یرب دوز ننک زاب ور رد نک ربص ... عضو نیا اب یریم اجک -

تمس هب هدش هدایپ هک دوب وا هب مهاگن دوبن یربخ شهاگن تنطیش نآ زا

عمج رد هک دوب ییاه نامز یپ مساوح اما دروآرد ادص ارهب گنز ات تفر رد

نم هب شرهاوخ اهر و ناماس راب وره مدش یم هدایپ نیشام ایزا مدوب

یسابل شلیلد االً متحا هک دوب هتساوخ ار نیا شدوخ سپ دندوب هدیبسچ

متسوپ وهب هدناشوپ ار منت مامت فیطل و مرن یفپ نیرتکچوک نودب هک دوب

دوب هدیبسچ

دوب هدروخ نیچ تشاد یهاتوک هلا بند هک سابل تشپ زا یتمسق طقف

دننک ما هطاحا ردمالماع اهنآ و شدوخ تساوخ یم نیمه رطاخ االهب متحا

ـد تفیمن ممادنا و نم هب یمشچ هک دشاب تحار شلا یخ ات

... تسا ومکلا مامت عمج ساوح کی هناوید نیا مدز دنخبل رایتخا یب

هک ییاه  نیشام مدناخرچ هچوک اررد مهاگن ماهرپ طسوت رد ندش زاب اب

؟ دندمآ یم ابام هدرک ربص دیابن دندیسر ام زا رتدوز همه تفگ یم مدید یم

تفگ نادنخ ماهرپ درک زاب میارب هک ردار
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! منک اجباج ونیشام هدب چیئوس وت ورب -

تشاذگ شتسد فک ار چیئوس هدز شرانک هار رس زا یرفک

ملد رد هک ردحیلا مدرک یط ار تایح ات یمدق ود هلصاف هدش هدایپ عیرس

دوجو واب هدش مامت یشوخ و یبوخ هب زیچ همه هک مدرک یم رکش ار ادخ

مدش جراخ اجنیا زا حبص هک روطنامه متشاد هک یدایز سرتسا و بارطضا

دنچ مدروآ هکباال ار مرس اما ما هتشگرب ما یردپ هناخی هب هرابود بش

تخیر مه هب متاروصت مامت هک تشذگن رتشیب هقیقد

ره منتفگ هلب زا دعب دقع نامز زا هک ییاه همزمز و تشاد  یمرب مدق مرانک

اب یهاگ ... هناقشاع یهاگ درک رارکت ار دوب هدروآ نابز هب میدش اهنت راب

... تیاکش و هلگ و یگنتلد حاالاب لثم مه یهاگ ... صرح

توکس #دس_

۶۳۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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درشف ار متسد شمرگ تسد اب

ال سان اباب هک! هشیمن ــی! گداس نیمه بــمر؟هب وتمرازب دیاب ینعی -االن

ومنز داوخن ملد نم دیاش ــه... نم تسد تزیچ همه ــی... نم االننز یتم

هی نیا صرح روطچ نم سپ ــا؟ جنیا مایب نتفگ ارچ مرا... یبـــ سپ بشما

نودب منوا یداد لغب هی طقف زورما تسه تساوح منک؟.... خیلا وهام

نک تشیارآ داوخ یم یربص هچ ینودیم هام!.... هی زا دعب هزات تافلخم

ــه؟ شن نوکیف

نیمه مه لوا زا نامرارق تسشن میاهبل یور شجیگ یمک نحل زا یدنخبل

هدش نامیشپ دیوگب شیاه  فرح اب تساوخ یم وحاال دوب

هتفرگ ارباال مرس شتروص هب هاگن یارب متسیاب ات دیشک ار متسد یا هظحل

تفگ میاهمشچ هب هریخ مدز بقع ار لنش

؟ هراد هزمیا هچ منیبب مفرح ریز منزب هدش هک مرابی منوتیمن نم ــم نیبب -

ــتو منیبب ریس لد هی نیتشاذن هک ناساس یداماد بش هبتالیف لقادح

تاهدنخ یادص نوا اب وتملیف نم یارب ــت نووید شاداد نوا زورما

!... تنوج شون کچ منیا ایب هگیم هداتسرف

هبرجت ار نآ اهراب زورما ...اما سکع ... ملیف ... تسشن ملد رد یگنرمک سرت
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ناشساوح همه زا رتشیب راگنا هک ییوا و ناماس ماو هداوناخ رانک مدرک

تفگیم هک ووا تسا لر تنک تحت زیچ همه تفگیم راب ره هک ناماس دوب

تسا دامتعا لباق نز کی و اهر تسود ساکع مشاب نئمطم

متفگ هدز یمهفن ارهب مدوخ سرت نآ هب هجوت یب

ــًا؟ عقاو -

تفگ یصرح

مدید یتقو ..زا یناور کدرم ! تسا هنوید ماهرپ طقف مدرکیم رکف ... اعقاو -

تمرحم یتقو تمربب مشکب تعامج ولج مدموین ارچ هک مریگرد مدوخ اب

؟ هنکب تسنوتیم راکیچ ، مدوب

ار ویدیو نآ هک دوب هتفگ بش نامه ناماس منتشادن شفرح یارب یباوج

دوب هداد هجیتن مه شش تال راگنا دهاوخیم هچ یارب

! نیدرگرب دش رارق لخاد نیاین -

یم نامفرط هب هدش جراخ نامتخاس زا قوذ هکاب دوب شرهاوخ اهر یادص

گال طسو ارچ هک دوب نیا شلیلد متسناد یم هک درک یم شهاگن مخا اب دمآ

! هداد رارف تصرف نم وهب هدیسر رس یناهگان شا هی
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دیسرپ ظیلغ مخا نامه اب اضرریما دیسر هک نامرانک

نــمر؟ ملخاد مدوخ مرب مرازب دیاب هک ومنز چـی؟ ینعی -

دیدنخ زان شهاگن رد هتسشن قوش اب اهر

! دیرن لخاد مودک چیه متفگ ملگ.. شاداد -هن

-چــار؟

داد ار مباوج تنطیش اب هداد ناکت ناکت ار شیاهوربا

ـن یرایتخا بحاص تفگ متنامام ـت! خوس شرسپ هساو شلد منامام -

! تساضرریما زاحاالملا نیربب

دز اضرریما رمک هب یتسد

ـــرا! یتخا بحاص شربب -

رد هک دزیم جیگ نم لثم اما دش هدیشک شوگ ات شوگ اضرریما یاهبل

دندش جراخ یکی یکی همه دشو زاب نامتخاس

هک متفر ردام تمس هب هدیشک نوریب شتسد ارزا متسد رایتخا یب

شوغآ نیا دوب ایند یاج نیرتنما و نیرتهب اجنیا درک زاب میارب ار ششوغآ
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مردام ... اضرریما شوغآ رد یتح دوبن اجک چیه هک ییوب دادیم قشع یوب

زا سلا هس تشذگ زا دعب مه زونه راگنا ... دادیم ار ردپ یوب همه زا رتشیب

دنکیم هدافتسا ار ردپ رطع شنتفر

دز چپ مشوگ رانک

جرخ وترهم همهی شارب نک.. یگنانز شارب ــم.. نئمطم هنکیم تتخبشوخ -

منک..زاحاال ناربج شارب متسنوتن نم و درک نم یارب تردپ هک یراک نک

تکرش نوا زا هک یزور نومه ...زا تسین نوا زا رتکیدزن تهب سکچیه

ومرسپ یاوه .. هراد ومرتخد یاوه منودیم سپـمر! دش نوریب تدیشک

! شاب هتشاد

ـم! یرایم شسپ دوز مییایکیدزن نیمه ناخـمو... نیمیس -

یباوج هزماب مه وا اما دیشک بقع دنخبل اب ردام ، شردام ی هزماب نحل زا

دنادنخ ار همه هک داد

دوب هدرک زاب اضرریما ندیشک شوغآ هب یارب ار شیاه تسد هک ردحیلا

تفگ

منک یم لغب مه ومرسپ امرفب ... هرادن ندز -رغ

ار ادخ تفرگ رارق ششوگ رانک ردام رس دشو مخ هدمآ ولج هک اضرریما

وس دوشب وزاب دنیبب ات تسین ، تساجک متسناد یمن هک ماهرپ هک مدرک رکش
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... شیاه یخوش یارب ژهیا

هزات مشوگ رانک اهر چپ چپ دندوبن مه رحس و ناماس یتح مدناخرچ رس

ــم یورن لخاد تفگ ارچ هکنیا یروآدای و درک ما هجوتم

و رهاوخ رس ریز شفصن یریگلفاغ نیا اه...واال ینکن تیذا ومشاداد -

! هربخ یب اضرریما ماهرپ ونم مشفصن ! هتدوخ ردارب

هب یطبر هچ سپ هدز! فرح مردام اب شردام تفگن مدیمهفن ار شروظنم

؟ تشاد اهنآ

مدرک یم یظفاحادخ همه اب یکی یکی بشما یارب ریگرد یلا ویخ رکف اب

تفگ دنخبل اب اضرریما هب ور دندش طایح دراو ناماس و رحس و ماهرپ هک

میتساوخ دیاش هنک یمن بیع یراک مکحم زا راک نک... یظفاحادخ مه -وت

میدن تار هنوخ

هب بیترت هب همه دیشک شوغآ ارهب اضرریما هدمآ ولج اهر همه زا رتدوز

دندرک یم یظفاحادخ اضرریما وااب زا تیعبط

ـد؟! نامب ایوا مورب تسا رارق نم مدرکیم ناشهاگن بارطضا اب جیگ
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تفگ ینییاپ یادص اب اهر دندیشک مشوغآ هب هک ناساس و اهر

تذل نک یعس دشن ماهرپ نوبز فیرح یسک درک.. شیراک دشیمن نک رواب -

! هرذگب شوخ ببـیر..

یوربور هدیشک ار متسد هک اضرریما مدمآ نوریب ششوغآ زا جیگ

هداد تسد ابوا هنادرم دش یناغارچ شردام یاهمشچ داتسیا شگرزبردپ

تفگ

۶۳۷_ تراپ _ همادا #

یلو دش ناربج و نیدیشک یراگیب مزا هکنیا اب منک رکشت دشن تصرف -

یمن شومارف دوب یگرزب فطل ... هتعاس دنچ تراسا نوا رطاخ هب نونمم

ــم! نک

ار شلیلد تخادنا متروص هب یهاگن راد روظنم تفگ هک ار یراگیب ی هملک

تیمرحم نتفریذپن اب شرتفد رد ندرک راک زا هام کی مه زاب متسناد یم

متخیرگ
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دز دنخبل هداد ناکت راب دنچ ار شتسد دنام هریخ اضرریما نامشچ رد

! دیشاب تخبشوخ دوب... ناربج منوا -

توکس #دس_

۶۳۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هب هجوت یب شمدید هک یا هظحل نیلوا ًاصوصخم مدروآ رطاخ ارهب زور نآ

ناشک هتفرگ ار مرداچ نم، هب حیضوت یارب ماهرپ ندز داد و اهر یاهسامتلا

هک میدیمهف هام دنچ نتشذگ زا دعب درب نامتخاس نیمز ریز تمس هب ناشک

! اهر و ماهرپ هن هدوب وا رس ریز زیچ همه

تفگ هک دناوخ مهاگن زا راگنا مدیسرت وا زا زور نآ ردق هچ

دیشاب تخبشوخ مدش، روبجم دیمهف یمن ومنوبز .. موناخ سورع شخبب -

هدش جراخ هناخ زا اضرریما هداوناخ واب متفگ یمارآ منونمم هدز دنخبل

مدش اضرریما نیشام راوس
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هشیش هب یسک دتفیب هار ناشرس تشپ همه تکرح زا دعب تساوخ یتقو

ارب مرس دش هدایپ نوریب هب هاگن اب تشاد هگن عیرس هک دز هبرض نم تمس

تفگ هتشاذگ شتسد فک ار یدیلک تسد هک مدید ار شگرزبردپ هتفرگ اال

! مدیدن ماهرپ لثم یردارب .. تبیج رازب ونیا -

منک؟ شراکیچ ؟ تساجک دیلک -

نامرف تشپ شا  هدننار هک تفر یم شلیبموتا تمس هب هک ردحیلا

تفگ دنخبل اب دوب هتسشن شرظتنم

! یمهفیم هگید تعاس مین -

هدنز میارب ار یا هرطاخ ما هدیدن ار شا  هنومن هک شکیش و سکول لیبموتا

درک

هب شا هدننار نودب و لیبموتا نامه اب نیسای و اهر اب اضرریما هک یبش

اهر هب شردام زا نم ندرک رود یارب ینامز دنک نشور میارب ات دمآ ملا بند

اتاب دریگب ضرق شیارب شگرزبردپ ارزا لیبموتا نیا بش کی هک هداد جاب

هدمآ قوذ رس یباسح هک شرسپ و ردارب و نم هک دنک رود رود شناتسود

میتفرگ ار شناتسود یاج دیشکیم غیج نیشام رد

دروبشاد لخاد ار دیلک تسد هدش مخ متمس هب هتسشن نامرف تشپ

درک همزمز هتخادنا
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هدش یچ زاب تسین مولعم -

؟ یربخ هچ متسناد یمن اما تسیربخ مدرک یم سح مه نم

هقلحیا و میاه تشگنا هب هتفرگ نییاپ اراب مرس یلمعلا سکع چیه نودب

زا رتشیب دیشک یم کرس اج همه مرکف مدش هریخ دوب هتفرگ اج نآ رد هک

وا... قاتا و بشما هب همه

دیشک بقع یمک ار ملنش هدمآ ولج شیاهتسد شیادص اب نامزمه

ـت..! منیبب -

تفگ دیدرت اب مدرک شهاگن فرح یب

! ندنوم رد مد زونه ... هیقب و نامام ! یدرگرب ... یاوخیم -

متخادنا دندوب هداتسیا رظتنم هقردب یارب هک ما هداوناخ ردو هب یهاگن

رییغت نیا شلیلد .. دوبن شیاج رس راگنا یزیچ متشاد هصغ ارچ منادیمن

اهنآ! زا یرود واو یگشیمه روضح دوب،

اما منک هیرگ هدرک لغب ار مردام مکحم هرابود هدش هدایپ تساوخ یم ملد

متفگ دنخبل اب منک عفر ار شا ینارگن مدرک یعس یقیمع سفن اب
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ـهد! یمن مهار هنوخ بشما نامام -

دش نایامن شیاه  نادند

ـم! شاب یبوخ رهوش هتفگ نم هب طقف مدرک رکف مرگ.. شمد -

دروآرد تکرح ارهب نیشام یهاتوک قوب کت اب

! شاراک زا هرادرب تسد ماهرپ هگید بشما هنک ادخ -

دش دنلب شا یشوگ گنز یادص هک دوب هدشن مامت شا هلمج

.. تسا هداز -حالل

دیچیپ نیشام یاضف رد هک ماهرپ داش یادص درک لصو هک ار سامت

مدیمهف ار شروظنم

! متردارب نم هک یسناشرخ ییادخ .. سناش شوخ داموداش یروطچ -

؟ مدش تحار ترش زا هدش هقیقد نم..ود نوج زا وت یاوخیم یچ -

وت مداتفا فاص هک متقلخ رداون وزج نم داوخب تلد مه یلیخ اباب... ورب -

وت! نماد
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تفرگ ما هدنخ داد شدوخ هب بیجع هملک نآ هکاب یناونع زا

ـت؟ قلخ رداون یگیم یچ -

نرب یم باسح نم زا همه مدیمهف هگیمن یچیه تهب یکچیه مدید -واال

ـ... شرخآ ینومب رد تشپ یرن هک مگب تهب مدوخ دیاب سپ

دش هارمه ماهرپ داد اب یندز فک یادص

ـبنز! دعب مگب شهب راذب -خآ...

منک؟ عطق یرادن یراک ـما؟ هرپ ینزیم فرح یک -اب

ترطاخ ...هب ندروآ ریگ میتی هچب .. نراذب تاباب هنن هگا اباب..ابوت.. -ابوت

دش تلا فسآ بشما نوشتسد زا مندرگ سپ

ـم؟ نک عطق ای یگیم ... تنوج شون -

درک ندز فرح هب عورش ترارش اب هتبلا یرابگر مهو تشپ ناهگان ماهرپ

! یرامخ وت ینومیم مینک یمن زاب ورد هک این هنوخ بشما ... مگیم مگیم -

دمحلا یتخورف هک متنامتراپآ رکش! ار ادخ یرادن وشدیلک هک مه اباب هنوخ

! هنکیمن زاب تارب ورد تسه تدنگ خاالق نایرج رد هک متنوج یفیرش هللا!
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هک مه اراس یاهشاداد ! هفاضا رای اب هزات دایمن ششوخ یهار رس زا منوا

یپ نمهفب ینک قارتا اجنوا یاوخب یدرگرب یلوا بش هگا مرگ نوشمد

هنیستا! ور نرازیم وترس یناکم

دش عطق شیادص یناهگان دوب هدز فرح هرس کی و یناهگان هک روطنامه

درک کراپ هدیشک رانک ار نیشام دوب هدش مک هرذ هرذ شتعرس هک اضرریما

دش دنلب ماهرپ هدنخ کیلش یادص هک میدرک مه هب یهاگن

؟نـه؟ مدرک تا هکوش -دب

ــه؟ نووید یگیم یچ -

لد زیزع ـی ناکم اجو یب بشما ـی؟ مهفن هب یدز وتدوخ ای یدیمهفن -

ـی؟ تفرگ ! ردارب

تفگ دیدنخ یم زونه و دوب هدروآ نییاپ هک ییادص اب

تساوح طقف .. یرادن یلکشم منک رکف هیدود هک تنیشام یاه هشیش -

داو... ـخ یمن کتلغ شتلا فسآ ... خااآ هک ینکن نشور غارچ هشاب

مدش خرس نم ماهرپ یلا یخیب یاجب هتفرگ نادند ارهب مبل

ـا؟ ضرریما -ولا..

دراذگن رثا شیادص رد درک یم یعس اما دوب یبصع ماهرپ یاه  فرح زا
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؟ هنووید نیا هگیم یچ ؟ نامام مناج -

داد؟ تهب ودیلک نوجاقآ -

؟ تساجک دیلک هرآ. -

توکس #دس_

۶۳۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هدینش هک دوب ماهرپ یادص وا یاجب دادن یباوج هدش عطق شردام یادص

یمدش

مراد هدَب هدش... هچبال اباب؟ یدرک شراکیچ ... ویشوگ نوا نم هدب -

ــه؟ نکب هنوت یم ییاهراک هچ اه اجک منک یم شنشور

هک شردپ یادص و نیشام رد ندش هتسب یادص اب شدنلب ی هدنخ یادص

دش یم هدینش درک یم دیدهت
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! یشیم مدآ یدرک زگ هدایپ هنوخ ات یتقو -

هکباال وت نکن فیثک وتدوخ نوخ ناج... رتکد یدش یبصع هچ ... نوو -جـــ

بش هام و امش غارس مایم مزادنیم شهار رازب یدب شدای یدوبن شرس

! تا هدراهچ

دهدب وا ارهب شساوح ماهرپ دش ثعاب اضرریما داد یادص

هرپـــما؟ -

شنوشن وهاچ و هار مردارب یداماد بش نراذیمن انیا اباب ــه؟ تچ ناه! -

! بلطم لصا رس مرب فاص مروبجم هک... مدب

؟ یدرک هفخما -نبلا

وروت یادص هونش یمن ونم یادص شکب تلا جخ هترانک تسورع تیبرت یب -

االغ! هونش یم هک

تفگ هتفرگ نادند ارهب شبل اضرریما

ــو؟ گب -

عیاض هدموا شریگ یباسح زیچ هی هنکیم رکف هتشز شاب مدآ دش -حاال

بوخ یلو یراد هلصاف یتعاس دنچ تبشما ناکم اب مشاداد ! یلوا بش نکن

کبــ نم نوج هب وشاعد ورب زاگب حاال هدش تعفن هب یتعاس هی یجرک نوچ

ن!
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دروآ شفرح هب هرابود اضرریما توکس

داد...یوالی تهب تنوجاقآ هک هیدیلک نومه تناکم ... یگنخ ردقچ -

کـه؟ یدلب ! ایرد ،بل شرسمار

تفگ راب نیمدنچ یارب تشادن نم زا یمک تسد مه اضرریما مدش هکوش

... هنووید یگیم یچ -

ندرک هرخسم هب درک عورش لا یخیب اما ماهرپ

کب هدنگ شخبب ور هعفد هی نیمه ید!حاال شــ تحاران مریمب یهلا -خآ...

! رامزوم

مسریم وتباسح هنوخ مایم ــو... شمگ -

دش دنلب ماهرپ یادص هک تشاد ار سامت ندرک عطق دصق

نم نک رواب تسب نامام ور وت .ملا هقودنص وت نوتانودمچ ـن! کن عطق -

! مرادن وشتارج هسریمن متسد هتبلا مدزن تاریز سابل هب تسد

! نربب وتندز فرح نیا روش هدرم -

دیدنخ دنلب یادص اب هرابود
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اج چیه بشما هک نیسرب رتدوز نیرب دوز ــا... ینک ناربج مارب هرن تدای -

لیاسو کاس یتسار ! نگیمن هن مرما تحت همه ننک یمن زاب ورد نوتساو

شوخ مه... شنودمچ ، هقودنص وت دروآ هاگشیارآ زا رحس هک مه اراس

! هرذگب

هرپــما؟ -

رد کوش زا نم وا زا رتدوز دز هرگ مه ارهب نامهاگن سامت عاالن یادص

ینارگن رطاخ هب دیاش مدمآ

ـر؟ سمار میرب -

داد ناکت ار شرس جیگ

اباب...هن! -هن

دش دیما ان راب ره اما تفرگ هرامش راب دنچ شا  یشوگ اب

! هدیمن باوج یک چیه ارچ -

ار رحس هرامش هدیشک نوریب دوب مهارمه هک یکچوک فیک ارزا ما یشوگ

متفرگ

ـی جبآ -سالم

مدیسرپ دنت داد باوج دوز هکنیا زا لا حشوخ
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؟ بشما هربخ هچ -سالم...

تخود مشچ نم هب هتشادرب نتفرگ سامت زا تسد اضرریما

هام نوشمیداتسرف شرهوش هکاالناب دوب مرهاوخ یسورع ! تسین یربخ -

ــن! یمه ... لسع

؟ مدیسرپ یدج نکن هرخسم -

ونم ندرک تقفاوم مه انامام مدوب ماهرپ داهنشیپ .. متفگ یدج منم -

یچ همه شابن نارگن ... هگید دینک فیک نیرب میدرک کمک ماهر وناماس

! هنیشام وت متکاس متشاذگ تارب

طاالع... نودب ارچ یچ؟ ینعی -

ظفاحادخ متس... ینـ شلوئسم نم -

دیسرپ نارگن اضرریما مدروآ نییاپ ار یشوگ جیگ

دش؟ یچ -

متفگ توهبم

درک.. عطق -

! هماهرپ رس ریز شمه .. یتنعل -
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مدرک همزمز

... انامام -و

ــًا! عقاو -

تفگ هک مداد ناکت دییات ارهب مرس

ربخ ارچ شـهد؟ نوشچ انیا ... میرب میرادن ییاج بشما .. اعقاو ینعی -

مراد راک یلک ادرف نم ! ندادن

دوب ششوگ یور یشوگ هک تفگ ارردحیلا شت مجال

! هدیمن باوج بصم -ال

مدیلا ن

-کـی؟

هسرن شهب متسد هگم هرپــما... -

هدناوخ ار مایپ درک بلج ار مهجوت دش دنلب هک شا یشوگ کمایپ یادص

دوب ماهرپ فرط زا داد متسد ارهب یشوگ

وردام ودات ره تحار تلا یخ ماقآ ردقچ منودیم مدوخ تشادن یلباق 》

《 هرذگب شوخ . مدرک یضار
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مدیسر مدوخ یشوگ کمایپ یادص مداد شتسد هب هک ار شا  یشوگ

باوخ تسا هتسخ اضرریما هشاب تساوح هگیم نامام ناج اراس 《سالم.

《 هقودنص وت مه یکاروخ دبس . نومرف تشپ هرن

دیدنخ هدناوخ ار مایپ متفرگ شتمس ارهب یشوگ وا زا تیعبط هب

! هدش رتشیب شترارش هک هدرک ادیپ هیاپ هی ماهرپ منک رکف -

متفگ تشذگ مرس زا قرب لثم هک یزیچ زا

؟ یمـیرا ونم هاگشیارآ کاس -

-چـار؟

متفگ یزوریپ دنخبل اب

ـه! مفیک وت مدوخ هنوخ دیلک -

تفگ دش یم هدایپ هک ردحیلا

! هنکیم زیوآ قلح وشدوخ همهفب ماهرپ هگا -خآ
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نامنتفر قاتشم رتشیب وا مدرکیم رکف دز قرب یا هظحل شهاگن مدرک سح

! دوبن روطنیا راگنا اما دشاب تفگیم ماهرپ هک یوالیی نآ هب

تفگ هداد ناکت ار شرس دنخبل اب دوب شتسد ما هناخ دیلک تشگرب یتقو

ـم؟ نک راکیچ -

مدینش یظفاحادخ ماگنه هک ییاهفرح زا مدادیم صیخشت ار شهاگن قوش

مه تحاران یریگلفاغ نیا زا اما هدوبن نایرج رد مه وا هک متسناد یم

نم یاه  فرح و هاگن زا لوا هظحل یلو هدمآ مه قوذ رس یباسح هک تسین

درک شدر عیرس

توک #ســـد_ســــ

۶۴۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هب شلیامت شهاگن و تروص مامت مراد ار ما هناخ دیلک متفگ حاالهک

دز یم دایرف ار نامییاهنت

لا بند وا اما میدوب اهنت دشیم زاب رد ماهرپ لوق هب رگا مه وا قاتا رد هکنآ اب
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دوب! یرگید ییاهنت

هدرک رییغت زیچ همه هلب نآ زا دعب زا ارچ دوب توافتم مه نم سح زورما

زا رتشیب یلیخ مراد وا هب تبسن مبلق رد هک ینانیمطا مدرک یم سح دوب

کی نآ رطاخ هب مدرک یم رکف وحاالهک مدوب شرانک هاماه هک تسینامز

نیا دوب هدش رت تحار راگنا دشاب تخس شا هرابود عورش میارب هلصاف هام

مراد تسود ار شمارآ و نانیمطا بوخ سح

مدیسرپ راد روظنم

؟ ینکب یراد تسود راکیچ -

تفگ تنطیش اب

ماهاب ـو تتخت یروبجم هرخ باال یشاب ادج نم زا تسین تمسق بشما -

! یدرگرب هرازیمن بشما تردام یتفگ متدوخ یتقو ینک تمسق

ردپ یوالی ات دراد نم هناخ هب نتفر هب یرتشیب لیامت مه وا ینعی شفرح

هدیسرپ نم رظن ندیمهف رطاخب یلو شگرزب

یمن ار شهاگن اما متشاد تسود ار هدمآ قوذ رس تروص نیا ندید

مهدب باوج تحار مناوتب ات منک لمحت متسناوت
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؟ ینکن هاگن یروجنیا ... هشیم -

اب هدرک جک پچ هناش تمس هب یمک ار شرس تخادنا ارباال شیوربا کی

تفگ تنطیش

زا دعب هک یدرک یم ونم لد رکف دیاب هدب نامز یتفگ یتقو ؟! یرو جچــ -

و ندش دیفس و خرس یاج !حاالمهب نوریب هنزیم مامشچ زا نامز نیا

هب نم ـتهک نوخ میرب ـم؟ نک راکیچ وگب نیشام وت منوا نم ندرک هسوسو

؟ رسمار یوالی میرب ای مسرب ملد دارم

تدم نیا رد هک یتامیمصت و اهرکف دیاب دیاش متخادنا باال هناش ریز هب رس

منک عورش بشما نیمه ارزا ما هدرک رکف نآ هب اهزور

اب متفرگ سامت ابوا دمآ یمن هک زور ره مدرک تالش یلیخ هام کی نیا رد

کی اب هدش ار شقایتشا باوج هدمآ رانک شیاه تنطیش اب مدز فرح وا

ـم... نکن بارخ ار شیاه هکتالش دوب نیا ابوا مرارق مداد یم دنخبل

دوب مردام فیعض یادص

《 تسین نوا رتزا کیدزن سکچیه 》

ــه؟ گید وگب -
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متفگ شتروص هب هریخ هدز دنخبل

ـه؟ تفویم قعــب یلیخ تاراک -

مداد همادا تشذگ شیاهمشچ زا یقرب

... راکرس نوشمیرازب مینوتیم هدش هاربور یچ همه ـم...حاالهک گیم ینعی -

... یتفگ ـه؟ مهفن یسک ؟ یرن راکرس ینوتیم ... میشب میاق نم هنوخ میرب

! یراد راک یلک ادرف

مدرک لا وس درک یم مهاگن طقف دمآ یم شک رتشیب هرذ هرذ هک یدنخبل اب

همهفن یسک هک یرن ینوتیم زور... دنچ !ات ادرف طقف ـنیر؟هن ینوتیم -

ـه؟ بوخ ... کمک مایم شدعب نم ؟ میتفرن

تفگ یروشرپ و مارآ یادص اب هدروآ ولج ار شرس مباوج یاج هب

هک مه ینومهم .. تسین یربخ سکم سکع مه هگید .. هیدود هک اه هشیش -

یربــهز؟ مهب تشیارآ .... هراد یلا کشا هدش.. مومت

نیا یارب تدم نیا رد ملد مورن بقع مریگن مشچ هک مدرک ار تالمش مامت

هکنیا اب شندیزرو رهم نیا یارب دوب... هدش گنت مندش لوه یتح شتاکرح

یمدمآ یعیبط مرظن هب هک مدیسرت یم یمک مه زونه
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رهم ار میاه بل هدز بقع ار لنش دادن تلهم هک متخادنا باال مارآ ار مرس

درک

تساوخیم ملد مدناشوپ مناتسد اب دوب مرس فرط ود هک ار شناتسد

هب هن اما مدیزرل یم دوب... هدش دنت مبلق شپت دوب... غاد منک... شسمل

لبق! تاعفد و تدش

هظحل مبل مدرک یم سح ار یمدش دعاستم شندب و تروص زا هک یترارح

دیشک بقع ناهگان هک تخوس یا

دزیم سفن سفن

... تفگ ماهرپ هک یحاضتفا نومه هشیم هنک... ادیپ همادا -

داد همادا تنطیش اب هدیدنخ

ات یتشادن ور هنوخ نیا ! وتاباب هزرمایب ادخ . میناکم اجو یب راگنا ًاعقاو -

زا ور ...وت رادیاپ بانج مرگ تمد ـــع! ضو نیمه اب میدوب اجنیمه حبص

...االمن یدش یمن مراتسرپ یدش یمن اهنت درک یمن تمیاق ـا... مراد تاباب

! یدو بنــ منز

و هناخ ی هرابرد شا یروآ دای متخادنا نییاپ ار مرس هدیشک ولج ار لنش

وا دش رت میاهمشچ هدیزرل شدوبن سح زا ما هنیس هدرک ملا حشوخ مردپ
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نکـد یم رکف نم ردپ هب بشما مه

تساوخیم ملد مدوب هتفرگ رگ تخوسیم نوخ موجه زا متروص تسوپ

فرح زیر کی هک شروش رپ یادص اب اما درواین میور هب زاب ات منک شناهنپ

ار مبل رایتخا یب دنک اجخیلا کی ار شصرح مامت دهاوخیم تفگیم دزیم

متفرگ زاگ

مرس باال فقس هک یتفس نیمز هب هسرب ماپ رازب ... هزاب هگید متسد -

تابل نوا معط یرامخ وت ونم راگزآ هام کی هک مدیم تنوشن ... هشاب

ی؟! چــــ ینعی نتشاذگ

تفگ صرح اب

و شمدید هک یراشف زا دموا دنب مسفن اتحاال بش رس ـت...زا فرعم یب -

دنب تسفن مه وت مداد یم همادا ردقنا هنرگو یدرکن در هبوخ ! شمدیشچن

ــو! لنش نوا رانک شکب ! توناز هب هدیبسچ تلک حاال هیچ .... دایب

هزاجا هک دوب راب نیمود مدوب هدرک رداص ار شا  هزاجا هک دوب راب نیلوا

دنک مبابک مرش زا تساوخ یم نیمه دوب.حاالاب هتساوخ

متفگ سمتلم هدیبسچ تفس ار لنش فرط ود زا دمآ ولج هک شیاه تسد
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شــد حبص ... هگید ورب -

تشادنرب تسد اما درک نشور ار نیشام هتفگ یدنلب ـم" شچ "

بقع شکب تحار تلا یخ هار هب مهاگن ... سدند و نومرف دنب ماتسد -

... یدازآ اجنوا ات وتلنش

ـد؟ تفیب یقافتا هچ تسا رارق ما هناخ رد رگم ـا؟ جنآ ات

توک #ســـد_ســــ

۶۴۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دوش! هزات شلد غاد دش ثعاب هک مدرک توکس

رس ونم ردقچ ... هگید بقع شکب ؟ تفگ تهب راب دنچ دیاب ویزیچ ره ارچ -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

... یرب ...رد یشب رتدب هگا حتلا هب یاو متفگن ! یدرک تیذا هام هی نیا

ـم؟ تفگن ... یشکب تلا جخ

متفگ مرش واب دنت مداد یم باوج دیاب درکیمن لو

! نکن تیذا هک... مدشن رتدب -

منکن تیذا ونوا بقع شکب -

متفگ اوه یب

ـه... مدرس -

یگیم هشاب نم لثم حتلا هگا یشیم بابک امرگ زا یراد قعـــب.. شکب -

ــه؟ مدرس

اب دیشک بقع ار لنش شدوخ هدمآ ولج شتسد دیشک رانک هک ار نیشام

تفگ هزماب یدیدهت

ید؟ ــ یمهف ... منیبب ور اهمشچ نیا وتروص نیا دیاب نم هنوختا -ات

مدیشک ولج ار لنش هرابود متفگ یتنطیش رپ چن یلو ارچ مناد یمن

ـی! تساوخ تدوخ ... هشاب -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

شسابل یباالی همکد تخادنا بقع یلدنص یور هدروآ اررد شتک دش هدایپ

تسشن هرابود هداد باال همین ات مه ار شیاهنیتسآ درک زاب ار

سح تنطیش نیا زا شمتفرگ مکحم تسشن لنش یور هک شناتسد

مرادرب تسد دش یمن هک مدرب یم تذل نآ زا هتسشن ملد رد ینیریش

کنـــن! -

دوب هداتفا شا هرگ ناج هب تنوشخ اب

؟ ینم ـی؟ملا منز یمهف یمن ـــم... نیبب نک لو -

منک.. شلغب رارف یارب دوب نکمم هظحل ره دزیم دنت مبلق

یلدنص یور و تشادرب میاه هناش زا هدیشک مرس زا لماک درک هک شزاب

تخادنا شتک رانک

! یدز نــ یدز شهب تسد -

راهچ اب شا هشیمه تداع هب هک مدرب بقع ار متسد شفرح هب انتعا یب

دیبوک متخل یوزاب یور مکحم تشگنا

-یآ...

ــم! شچ وگب .. نزن تسد مگیم -
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متفگ زابجل

ماو... ــ خیمن -

هک وا مدیمهف یمن ار شلا ح دیخرچ یم وباالهنتما تروص یور شیاه مشچ

، تسیبصع حاال ارچ دوب زاب نم نداد تلا جخ هب شنابز شیپ هقیقد دنچ ات

دوب... کالهف راگنا

اه! یلدنص هب تمدنب یم اراس -

یور زور هس شدوخ تینابصع رطاخ هب هک مداتفا یزور دای هب شفرح زا

مرادرب تسد نم ارچ تسیبصع وا حاالهک تفرگ ما هدنخ مدناشن یلدنص

متفگ ترارش اب

ختــت؟ هب یدوب هدیبسچ ینامز هی هک یتسین نومه -وت

نشخ و وطالین و مکحم راب نیا درک رهم ار میاهبل هرابود هدمآ ولج لفاغان

دوب ینابصع متسد زا اعقاو راگنا

شندب دوب هدش راد ادص و دنت شیاه سفن دنابسچ ما یناشیپ هب یناشیپ

دوب هتفرگ شتآ راگنا

ختــت! هب منوبسچب ور وت نم هشب یک -
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تباث شتروص یور شفرح زا هک میاهمشچ رد شهاگن دیشک بقع ار شرس

دش اجباج دوب هدنام

ـبمد؟ تتلا جخ رتشیب ای یرادرب بلدــیر زا تسد ینیشیم مورآ -

هتفر ورف یلدنص .رد تفر بقع ات متشاذگ شا هنیس یور ار منازرل تسد

متسشن تکاس هداتفا رکف هب

یم یربلد تفگ ارچ ؟ مدرکن یراک هک نم !چــار؟ مدوب هدرک شا یرفک ًاعقاو

ـم؟ نک

اباب ـدا... یمن باال هگید ـم سفن ـو؟ نم حلا یمهف یمن ارچ شــد... -حاال

تـو! هن هشاب یگدننار هب مساوح دیاب نم

*****

( اضرریما )

یم هچ مدینش یمن اما دزیم رغ بل ریز شمدنابسچ یلدنص هب یتقو زا

متفگ هدش مامت مربص کالهف تفگ

ـو! گب دنلب یراد یفرح هگا -
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دوب ناهنپ نآ تشپ یرتشیب صرح راگنا اما تفگ یزیچ بل ریز مه زاب

؟ ینزیمن فرح تسرد ارچ اراس یگیم یچ -

باال هدرک عمج ار شیاهبل درک یمن مهاگن ال وصا دوب هشیش تمس هب شرس

تفگ یکمناب " ماوخیمن " داد

و سابل نآ رد شندید تسناد یمن ... مراد حیلا هچ بشما تسناد یمن

یتقو دروآ یم ملد رس هب هچ شتاکرح نیا و هدروآ نم زورب هچ شیارآ

ــم شاب روبص مداد لوق

نتفرگ گنر اراب ملد وحلا مراذگب شرس هب رس مدرک یعس اهراب زورما

یقیاقد درک توکس ای دیدنخ راب ره ووا منک بوخ شگنر شوخ تروص

نم هب داد شندیسوب یارب هک یا هزاجا درک ندز فرح هب عورش مه وا شیپ

اهنت دوخ اب تساوخ یم هک یهام کی نیا هک هدرک ار شا یعس هک دنامهف

یتقو هتشاد رثا دادن ار وا هب ندوب اهنت ًامامت ی هزاجا نم یگف وکال دشاب

... تفرگ یم سامت وا مه زاب متفرگ یم سامت ابوا زور ره یتح رگا

تسد مه زاب یلو دیشک یم تلا جخ اما دوب هدشن رتدب دوب ابوا قح

و مدید یمن مه ار نآ زا یمین یتح رگید هک یتروص هب هریخ تشادنرب

یاه هقلح هکاب شدنلب یاهوم طقف ًانلع هک دوب هدناخرچ ار شرس ردقنآ

متفگ یمدش هدید دوب شرمک همین ات ابیز

؟ یاوخیمن یچ هیچ؟ تلکشم -االن
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مدرک ظفح ار شتنطیش اما دشاب نابرهم منحل مدرک یعس

؟ منزب فرح تاهاب ماوخیمن -

متفگ منحل ظفح اب

کی ریز میرب لقادح راذب ! هرذگب زور هی رازب چــی؟ ینعی ! اراس -عــه...

؟ یداد ور هلب هک هدش تعاس دنچ ! تماوخیمن وگب دعب فقس

تفگ هدناخرچ متمس ارهب شرس داد هجیتن تالمش

! منزب فرح تاهاب ماوخ یمن متفگ ... تماوخ یمن متفگن -

دیشک یمن بقع هک نیمه یلو یمندش هریخ میاه مشچ هب هک تسا تسرد

شش تال اعقاو راگنا متشاد تسود نم،ار نتساوخ زا مه نآ دز یم فرح و

! دوب نداد همادا ردحلا هدرک ار

متخادنا مدرک کاپ ار نآ یور گنر مدوخ هک ییاه بل هب یهاگن

-چـــار؟

تفگ رخسمت اب

! هشاب تیگدننار هب تساوح دیاب نوچ -
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توک #ســـد_ســــ

۶۴۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هب مدرک رکف دزن شمنابسچب تخت هب دهاوخ یم ملد متفگ هکنیا زا یفرح

دنکیمن مهاگن دزو یم رغ هدرک غب هلمجما نآ رطاخ

ـو! گب مدنلب ... نزب وتفرح تسه مساوح -

تفگ یدب نحل اب

ماوخیمن نک... ملو -

شرب ات متشاذگ شتخل یوزاب یور یتسد دناخرچ هشیش تمس ارهب شرس

منادرگ

ــم! نیبب درگرب چــی؟ ینعی -
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دز سپ تدش وهب مکحم ار متسد برض اب

ســارا؟ -عـــه...

تخادنا ارباال شیوربا کی بناج هب قح

ـــی؟ شاب هتشاد نزب تسد یراد قح وت طقف ـــه؟ یچ -

ـت؟ مدز یک نم -

تفگ ترارش اب

هقیقد دنچ هکملا وشیرخآ یبـمرا؟  تدای وشمودک ...! هدایز هک شدادعت -

و تسد هبوخ ـی؟... لدنص هب مدوب هدیبسچ سرت زا هک وشیلوا ای هشیپ

یبـــدا! مرس هچبالیی دوبن مولعم هنرگو دوب چگ وت تاهاپ

یبجعت اب دوب مدای قیقد و بوخ هک نآ اب دروآ مقوذ رس شا یروآدای

متفگ یگتخاس

ـت؟ مدز یِک یِک؟ -

متساوخ یم ! یلدنص هب تمنوبسچیم یتفگ مهب تس؟ ینــ  تدای اعقاو -

ـی؟االمن چگوت مدروآ سناش هک یدرک مدیدهت هزات ـم؟ یدز مرب

! یتفگ ونیمه
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زا دهاوخب و دنزب رغ هرس کی هکنیا مدوب هدیدن لا حب ارات شلدم نیا

متفگ هداد ناکت فرط ود هب رورش ار مرس دنک عافد شدوخ

یلو ــی! لدنص هب تمدنبیم متفگ نم ... نکن هابتشا -چن...چن...چن...

بــدو! تخت مزیزع بنــدو یلدنص متفگ االن هکنیا

ــــاا... ضرریما -

و مرش زا هتفرگ تروص و هدش درگ یاه مشچ نآ هب هک مدرک ار تالمش مامت

مدنخن مشخ

حا هن زور نوا هن یدیمن شوگ فرح هک هتدوخ ریصقت بخ ــه؟ یچ -اه...

یر! بـــ رد یتساوخ یم طقف راب ال...ره

منومب سملا متساوخ یم طقف ـــر... یخن -

؟ مدرک تراکیچ هگم -

مرایم هک دعب رایب دنبرمک مارب یگب ندیشوپ راولش هناهب هب دوبن دیعب وت -زا

ـی! نزب شاهاب ونم
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مدوخ تمس هب هکنآ یارب و دیسرت یمظاک زا هک درک هراشا یزور هب

مدیدنخ دنلب یادص اب هدارا یب دروایب سابل میارب متساوخ وا زا شمناشکب

متفگ اهزور نآ یروآدای زا

هار ... یدیمن اپ مش کیدزن تهب ماوخ یم ردقچره هک... یراذ یمن هخآ -

ماپ و تسد نوچ یلدنص هب ینامز ...حاالهی ندنوبسچ زج تسین یا هگید

اهزور نوا شاک دوب یبوخ ی هراشا یلو ! تخت هب هزاب االنهک دوب هتسب

! سر تـــ زا یدرم یم ـم! نکب منوتیم مراک نیا متسنود یم

دیبوک دروبشاد یور تسد اب مکحم ناهگان

راد.... هگن -

درک رارکت ار شراک هرابود هک مدرک شهاگن شتکرح و داد یادص زا هکوش

ـــا! ضرریما رادهگن مگیم -

مدرک شهاگن طقف مخا اب هدیشک رانک ار نیشام عیرس

ـــن! ییاپ ورب -

متفگ جاو و جاه

کــمن؟ راکیچ -

دنب تنهد یروخب مدب یزیچی رایب قودنص وزا یکاروخ دبس نوا ورب -
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ــه! شاب

دو؟ بـــ نیا یارب راوه و داد نیا همه دیرپ باال میاهوربا

ــه! گید ورب -

ـی؟ نزیم داد ارچ بخ ــن؟ یمه -

ید؟ یمــ همادا حبص هکات منزن -

دیبوک میوزاب هب یتشم

ـم! نیبب ورب ؟ هراد دروم تایخوش همه یچ هساو -

دروم شدوخ لوق هب یاه  یخوش رطاخ هب تساوخ یم دوب نیا شلیلد سپ

ددنبب هدرک لوغشم ار مناهد مراد

متفگ یسنجدب اب

شاجک یلدنص و تخت و بسچ اباب ؟ هگم متفگ یچ یچ؟ ینعی دروم -

راد؟ دروم یگیم یچ هب الوت ؟صا هراد دروم

دز داد

ــا! ضرریما ورب -
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شتمس هب مدمآ یم رد شتلا جخ زا هکنآ زا دعب اما مدرک یم تعاطا وا زا

وهب نیگمرش تروص نیا زا یمدش شمتفرگ میاهوزاب نایم هدرک هلمح

ـت؟ شذگ یلگ لگ ماهرپ لوق

ـــم... نیبب -ایب

شــد... حبص ــم! یرب دوز رایب ورب نک ملو -

؟ابوت مدروآ تریگ ات یدرک منووید یتقو منوا نکـــم؟ لو چـــی! هگید -

ـی.. گدنز یمنز یمهفب یاوخ یم یک ! منکب یکاب منکن ایخوش نیا زا

مراد دروم ــم! نک تتیذا مکی هشیمن نم!حاال ملا یدش ات یدرک ـــم یناور

...مک تهب مگ یم وشرت راد دروم تسین دروم نیا هزات ... هشاب هتشاد هک

کـن! ربص مک...

مدیسرپ ددن خـــ یم مدرک سح

ـد؟ موا تشوخ -

تفگ تنطیش اب

ــه؟ تردارب ماهرپ یدیمهفن روطچ -

دروآرد ار شیادص هک ردقنآ مدرک دایز ار میاه تسد راشف

-خآ...خآ...مکــمر!
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هی هن بشما حاال یگدنز مراد المز وترمک لبــمد... منم یشیم سنجدب -

! هشب تیزیچ مرازیمن !حاالحاالاه هگید بش

*********

ــم؟ یرب یمن ور انودمچ -

نآ تشپ هب مهاگن دیسرپ دوب شلنش یاهدنب ندز هرگ ردحلا هک ردحیلا

تقو چیه راگنا مداد ار شباوج هک دوب شا هنیس و ندرگ یدیفس و اهدنب

؟ تشادن ملوبق یدایز دید یمن ار مهاگن

! یمـمرا مدرگ  یمرب لخاد میرب -هن...

متشادرب ار شا هناخ دیلک

ــل! خاد میرب نیشام اتاب نیشب -

مدینش ار شا همزمز یادص متسشن نامرف تشپ متشگرب هدرک زاب ردار

! هشیم کانسرت یهاگ ردقچ -

-چــی؟
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درک همزمز هرابود

یلیخ دوب... کیرات اج همه یروج نیمه مدموا هک یراب نیلوا ــم!... نوخ -

زا متساوخ یم ... هشاب کیرات تساوخ ملد مدوخ رورم یلو...هب مدیسرت

هشاب نشور شلخاد متشاد تسود ردقچ ...ره هشن هدید بوخ نوریب

...حاال... مدرکیم شوماخ ونوریب یاهغارچ

مدیسرپ نارگن

! مزیزع یچ -حاال

توک #ســـد_ســــ

۶۴۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هملوا هعفد راگنا ... راگنا ... هکانسرت نوریب زا یلیخ منکیم ساسحا -حاال

.. دیدج یاج هی متفریم هک هییاهتقو نوا لثم ... لثم ....حملا اجنیا مدموا

اجنیا نم ـــه؟ منوخ هک اجنیا یلو ... مدیسرت یم دیدج یاهاج زا هشیمه

! مدرک یم یگدنز
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یم نابز ارهب شساسحا هدارا یب راگنا هک شندز فرح نیا زا بجعتم

دوب هدرک شومارف راگنا هک مروضح زا نانیمطا یارب شندیسرتن یارب دروآ

متفگ هدرک زاب ردار

! نییاپ ...ایب متسه .. سرتن -

رد سفن هک دیبسچ نم الهب ماک هدمآ ولج دز رود ار نیشام دش هدایپ دوز

درک مریگلفاغ شا  یناهگان تکرح نیا و بوخ یوب نیا دش سبح هنیسما

درک!هب لفق مندب روطنیا حاال ارچ اما مدوب هدیشک شوغآ ارهب وا اهراب

؟ تسا هام کی یرود نیا رطاخ

! مسرت یمـ.... نم -

مپچ تسد اراب شپچ تسد دنامهف نم ارهب شتکرح لیلد شمارآ یادص

هنیسما هب تشپ وزا هدیچیپ شرمک رود ار متسار تسد متفرگ

شمدنابسچ

هشیمه ... هیکرات نومه رطاخب دیاش ! هتدوخ هنوخ اجنیا ــا.... یب سرتن -

! یسرت یمن هگید هشب نشور اه غارچ ! هدوب نشور لخاد
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تفگ هک دیزرل یم تشاد یمرب مدق یتخس هب

یسک ... هشاب کیرات نوریب تساوخیم ملد مدوب لخاد یتقو ... مسرت یمن -

هنک! یم یگدنز یسک هنوخ نیا وت هنودن

لفق اررد دیلک میتفر لوا هقبط سارت هب هدرک یط مه اهاراب هلپ

مدرک شتیاده لخاد هب هدناخرچ

وت... ورب -

مامت منک ادیپ رد رانک ار زویف هبعج ات مدیشک راوید یور تسد هتسب ردار

زا دیشک یمن رانک وا مه دوبن رگا هک ردحیلا دوب شرمک رود متسد تدم

دوب صخشم شت ال ضع ضابقنا و دروآ یم مندب هب هک یراشف

تسد هدش مارآ دش نشور شا هناخ سنلا مامت هک مدز اهار دیلک یکی یکی

دیشک مسابل زا

دز دنخبل

؟ دوب هدش کانسرت ردقنا ارچ هنم! هنوخی اجنیا -

شمدرشف هنیسما هب هدیشک شندرگ و رمک تشپ ار میاهتسد



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ـید! یسرت ردقنیا ارچ ــم؟ تسین نم هگم -

دشاب مارآ و دشکب قیمع یاه سفن درک یم یعس

مریم دیدج یاج هی راب ره تساهلا ...س مدوب نارگن مکی طقف ... مدیسرتن -

االن... هنزیم روش ملد هتفیب دب قافتا هی اجنوا هرارق راگنا ... هیروطنیمه

... دیدج یاج هی دوب هدش مارب اجنیا

دیدنخ هرابود

هنوخما! نیا یاراس نم یلو -

هب هک یراب نیلوا یارب مدرک یم تنعل ار دوخ ملد رد نم دزو یم فرح وا

دوب... هدمآ یلو ... مراتفر نم...زا ...زا اجنآ زا دیسرت یم وا دمآ منامتراپآ

متسه شا هدنمرش مراتفر و زور نآ تاقافتا رطاخ هب ردقچ

... هراد درم زاحاالهی اجنیا ... شابن نارگن -

متفگ یخوش اب

ـی! سرتب نم زا بشما دیاب هک...وت هنیا رتمهم همه -زا
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درک همزمز ددنخ یم مدیمهف هک دروخ یناکت

! رطخ یب تیربک -

؟ یدو بــ نم -اب

-چــی؟

؟ مدینشن درک یم رکف

رط؟ خـــ یب تیربک تفگ نم -هب

اب داد ناکت فرط ود هب هدرک ناهنپ هنیسما اررد شرس دیزگ ار شبل

متفگ ترارش

ــت؟ ساجنیا ووت نم زج هب یک یتفگ نم ...هب هگید هرآ -

تشپ هدیچیپ مرمک رود شیاه تسد اما منک شیادج مدوخ زا مدرک یعس

ات درک ار شش تال مامت منیبب ار شتروص تساوخ یمن دش لفق مهب مرس

دوب هدیبسچ نم هب وا نوچ حاال هک متسد ود هکاب دراد هگن نییاپ ار شرس

مدرک شراهم دوب هدش دازآ

رطخ یب ینک یم رکف هک نیچمه مدب نوشن تهب یروطچ االن ترظن -هب

ــمت؟ سین

شی قتال رطاخ هب هک شرس یور لنش نآ اب شفیطل تسوپ و دیفس تروص
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هک ییابیز یاه مشچ نآ اب دوب هتخیر نوریب نآ ریز زا شیاهوم هتفر بقع

دوب تنطیش رپزا دیخرچیم متروص رد شکمدرم

نم ندوب رطخ یب زا هک تفگ یم تسیچ شیاهمشچ فرح هک دوب صخشم

هدرک زاب باسح مربص یور یدایز ای دوب ندمآ رانک ردحلا تسا نئمطم

؟ دوب

مدرک گنت ار میاه مشچ

منک؟ تکرت هرهز یراد وش یگدامآ -

دز دنخبل هدیشخرد شیاهمشچ اما دسرتب مدرک رکف

راذب ...حاال متسین مدوخ ینئمطم نم هب وت هک یردقنوا نودب یلو ... هشاب -

بــهر! متسد زا تصقر یسرتب لوا مسرتیم .. تمنوسرتب دعب میصقرب لوا

دمآ ولج هدش لش شیاهتسد

ص؟ قرــ -

مدوب هتفرگ مکحم ار وا نم حاال

زا یسورع بش منوا ومنز اب ندیصقر نم یدرکن رکف هک !وت صقر هرآ -

یم همه ـو میگنووید مدید یم ... منیبب متسنوتیمن اجنوا طقف ؟ مدیم تسد

... ندید
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تفگ رخسمت اب اما داتفا قرب هب هدیزرل شیاهمشچ

ـی؟ صقرب یدلب هگم -وت

متفگ سفن هب دامتعا اب

نــه! هک همولعم -

دیدنخ دنلب یادص اب

چـی؟ سپ -

!هـا؟ هشیمه لثم دنخب و نک هرخسم دوب دب هگا منک... عورش رازب -

یلپ میصقرب نآ اتاب مدوب هتفر شک ماهرپ یشوگ زا هک ار مرظن دروم گنهآ

ملد شتسوپ اب مناتشگنا سامت زا مدروآ رد تمحز ارهب شلنش مدرک

مزادنا یب راکب ار میاهنادند تساوخم

متفگ شرگید تسد نتفرگ و شیولهپ یور متسد نتشاذگ اب

نک! عورش بخ -

دزیم قرب هک ییاه مشچ و بجعت اب تشاذگ ما هناش رس یور ار شتسد

تفگ
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ــم؟ یصقرب وگنات هرارق -

طسو هک هنومه ! هراد ما یبیجع مسا هچ ... هئوگنات شمسا سپ -عـــه...

؟ هنوصقرب شاهاب وماهرپ تشاد رارصا ناماس نشج

توک #ســـد_ســــ

۶۴۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

شمدرشف مدوخ هب هدیچیپ شرمک رود ار متسد دز هدنخ ریز دنلب یادص اب

نک! عورش ـــد نخن -

ــی؟ نودیمن مشمسا یتح ... یتفگ نم...وت ارچ -مـــن!...

متفگ لا یخیب

مشوخ مه هب نومندیبسچ ـن یمه زا مدلب وشاج نیمه ات طقف نم -

ابوت متساوخ مهب ندیبسچ مدید ور هنووید اتود نوا بشما ... دمویم

تــو...! اب شا هیقب منک شناحتما
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دیدنخ یم دوب ما هنیس یور شا  یناشیپ هکیلا ردح ووا مدز یم فرح نم

هدش گنت ددنخب اورپ یب مروضح رد روطنیا هک ادص نیا یارب ملد ردقچ

دوب

تسناوت یمن هدش دوبک شتروص اما دنزب فرح تساوخ یم

! مدرک باسح یک ور وگب ونم ـم؟ نک عورش دیاب مدوخ اباب... -یا

یتح مدوخ هک نیا و متشاد ردمألماع نامندیصقر هک یداقتعا رطاخ هب

و مهدب ناشن دوخ زا ندیصقر یانعم هب یتکرح نیرتکچوک متسناوت یمن

دیق بشما متساوخ متشادن عمج رد حلا نآ اررد وا ندید بات متسنادیم

فرح چیه یب دنزب ناوناب ردسنلا شناردارب روضح رد زج ارهب ندیصقر

دوبن لیام دایز مه شدوخ راگنا تفریذپ یلا وس و

متساوخ یم هک منیبب ندیصقر ماگنه ار وا تساوخ یم ملد اهنت حاالهن اما

شا هناخ هب دورو زا هشیمه دننام و دنک شومارف ار ینارگن و سرت نآ

دسارهن

ییاج دیاش هک مدوب هدرک هدامآ لبق زا هک یقیسوم و یخوش اب مدرک یعس

دشیدنایب ندیسرت زج هب یزیچ اتهب منک هدامآ ار اضف طقف دروخب مدرد هب

ندید اب شیاه هدنخ یادص ندینش مه نآ دش مدیاع مه یرتشیب یزیچ هک

دوب شا هدش رت باذج تروص نآ
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متفگ هک دیزرل یم هدنخ زا زونه مدیبسچ تفس ار شرمک

ــم... یرب ورب -

مدیشک یم دوخ اراب ووا متشاد یم رب مدق ولج و بقع هب فده یب

میدنارذگ تیعضو نامه اراب هقیقد دنچ دش دنلب شندیدنخ یادص هرابود

تفگ دمآ یمن باال رگید هک یسفن هکاب

.. مراد بوخ رکف... هی نم نک... ربص -

تشاذگ میاهاپ یور ار شیاپ ود ره فک هتفرگ ارباال شسابل هشوگ

... هروخیمن هرگ مه... ...هب نوماهاپ لقادح .. یروجنیا -

لداعت وا هک ًاصوصخم میروخب نیمز دوب کیدزن یراب دنچ دوب ابوا قح

! نامنتفر هار هن دوب وا مرگ طقف مهاگن نم و دیدنخ یم طقف و تشادن

وت سپ نم دش شمه هکنیا نم شود ور یتخادنا وتنزو لک ... سنجدب -

! ندیدنخ زجب ینک راکیچ

دنک لر تنک ار شدوخ تسناوتن رگید هک متشادرب تیعضو نامه اب مدق دنچ

هسیر هدنخ وزا دوب شمکش یور شتسد تسشن نیمز یور هدش مخ
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تفریم

شمتفرگ الردرب ماک هدرک زاب ار میاهاپ و اهتسد متسشن نیمز یور شرانک

ــمد! یصقر بوخ هچ منم یدید ... یدنخیم بوخ ردقچ ناج... -خآ

دیزرل یم هدنخ زا زونه داد ناکت ار شرس

رکف ... ندیم ریگ ... اونیب ... ماهرپ هب همه ... ادخب دوب...واال ... هکرعم هرآ... -

... منوا منکن

داتفا هدنخ هب هرابود

... مدیدنخ یلیخ ... تفرگ درد ملد -

مدیباوخیم شرانک نیمز یور اج نامه تساوخیم ملد شمدرشف مدوخ هب

متشاد درس یاه کیمارس یور ندیباوخ زا یدب ی هبرجت نم دش یمن اما

مدز شرمک هب یتسد دش هک مارآ

میباوخب میرب هک تمنوسرتب وشاپ .. وشاپ -

متسار تسد مدوب هتسشن زونه نم اما تساوخرب دنخبل هکاب تفرگن یدج

رود مرگید تسد ندرک هقلح اب مدرک دنب شتسد هب نتساوخرب ی هناهب ارهب
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غیج متخادنا مشود یور ار شفیرظ لکیه و شمدیشک باال شیاهاپ قاس

دیشک یدنلب

ر.. ــــــ یما ادخ.. وروت ... متفیم ... اضرریما -

گنچ تشپ ارزا مسابل شدازآ تسد اب متفر شقاتا تمس هب هداتسیا عیرس

شمراذگب نیمز ات دروایب ارباال شندب درک یم یعس دزو

.. ریما ... متفیم .. مسرتیم ... هنووید ... نیمز مرازب -

شفرح هک مداد همادا مریسم هب هتشاد شهگن مکحم طقف و مدرک توکس

درک مفقوتم

... نیمز مرازب اراس نوج نم... نوج -

ــی؟ تفگ یچ نم ـوهب گب هگید رابی -

درک یهاوخ رذع شیاجب تفگن

... دیشخبب ... دیشخبب -

؟ یتفگ یچ مدیسرپ -

! مدرک یخوش -

! نیمز تمرازب وگب هگید رابی -
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درک توکس

؟ مود !ـک ینک لوبق وطرش ایهی یگب دیاب -ای

! نیمز مرازب .. لوبق یگب یچره -

مدیسرپ ار ملا وس هدادن ندش رود هزاجا شمدروآ نییاپ مارآ

ــی؟ سرتیم ردقنا عافترا زا یتقو یدرکیم شزرو یروطچ -

تفگ دزیم سفن سفن هک ردحیلا دیمهف ار مروظنم

... مدیسرت یمن هک اهزور نوا ... متفرن هاگشاب ... هگید هتقو یلیخ بخ... -

وهی هشیم دب هک ...االمن..حملا مدرکیم هدافتسا شیشزرو یاه هلیسو زا

... طقف متفرن هاگشاب ... هگید هک مه شدعب ... تسین یگشیمه مسرت یم

منک... ظفح ومندب فاطعنا مدرک یعس

شرازآ هک یزیچ هرابرد متساوخ یمن منک ضوع ار فرح ات متفر بقع

دنزب فرح دهدیم

!... هشاب یچ ره هگید یدرک لوبق وطرش -

بجعتم ووا متفر بقع رگید مدق دنچ درکیم مهاگن نارگن ییاهمشچ اب

درک مهاگن
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ید! بــ ماجنا دیاب راک اتود -

تسشن شتروص یور یزیر مخا

تقو ره ویمود ... مود منک... تاگن ریس لد هی نم ات یصقرب هکنیا لوا -

! مگیم دش مومت یلوا

۶۴۴_ تراپ _ همادا #

متفگ مدید هک ار شجیگ هاگن

ید؟ ـــ یدنخ طقف هک وت دوب نم شود ور طقف هکنوا ـه؟ یچ -

تفگ نم نم اب

... متسین دلب منم.. -

ـی؟ صقرب ترهوش یارب یاوخ یمن ... شابن سیسخ ... رتخد نزن لوگ ونم -

! یسورع بش منوا

توک #ســـد_ســــ
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۶۴۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دوب هتخادنا لگ شتروص هدز هرگ مه ارهب شناتشگنا

... متسین دلب یلیخ نک.. رواب -

ما یضار مک نومه هب نم ... دایز هن یلو یدلب سپ دش! ...حاال ناهآ -

! شاب دوز اراس...

متفگ للعت یمک اب

ــم.. نیبب یصقر یم یتقو سابل نیا وت وتندب ماوخ یم -

متساوخ یم هک یگنهآ دیزرل یا هظحل مدرک سح تخادنا نییاپ ار شرس

وا هب میقتسم ریغ متساوخیم مدش شکیدزن مدق مدق هدرک شخپ ار

! تسا تخس ردقچ شنتشاد هگن دراد نم هب هک ینانیمطا نآ منامهفب

هراپ ار منهاریپ ... مدرم هک نم یراد وت یربص بجع دمآ بل هب مناج
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مدربن فسوی زا ییوب نم نک

تشاذگ متسد اررد شتسد نآ هب یهاگن اب مدرک زارد ار متسد

مدرپس تتسد ار هناوید ار هناخ دیلک بشما

دیخرچیم شندب یور مهاگن دز یخرچ هدش هجوتم هک مدرب ارباال ستسد

 هناوید هناشتا ...وک رادید تقو یرادوت یربص بجع دمآ بل هب مناج

هناش کی شرس قشاع شرخآ نوچ ... رابگر و ضغب مایم هدنام تا

راوید هن دهاوخیم

رد وگب یناشیپ هام یاو...یا یتسین منامسآ رد ارچ یناشیپ هام وت

یاو یتسیک نامسآ

دوب هتشاد هگن ارباال شتسد درک یمن مهاگن هک ردحیلا دیخرچ یم طقف

شفیرظ ناتشگنا نآ سمل تسناد یم دناخرچ یم متسد اررد شناتشگنا

مراد تسود ار

یاو یا هدنام میولگ رد مه یا هدنار مشیوخ مهز وت
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دز یم سفن سفن دنابسچ ما هنیس ارهب شدوخ ناهگان دیخرچ رود دنچ

ای.... دوب سرت زا مناد یمن

ییابیز نم یاو ...یا شاب نم هاوخ رطاخ زور کی وت یاپ مدرم زور ره

نیا هب یلیم بجع دمآ بل هب مناج .... شاک یا وت یشاب نم یاج هب نم

تشاد تلد یرود

یادص اب مدرک ناراب هسوب ار شیاهوم رسو مدرک هقلح شرود ار مناتسد

متفگ یمارآ

تــو... نودب ــی... یاهنت ... مدرک رس یروطچ نم هام کی نیا وت ینود یم -

ما...؟ حیلا هچ ینودیم

ناج وت یاپ لد....نم مه وت تسد دسر ناج مه نک هراپ ار منهاریپ

لد متساوخ لد طقف وت زا ومداد

رد وگب یناشیپ هام ..یا یااو یتسین منامسآ رد ارچ یناشیپ هام وت

یا هدنام میولگ رد مه یا هدنار مشیوخز مهوت ... یااو یتسیک نامسآ

یاو
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یمداد ناکت مارآ ار شدوخ هدیشک هنیسما یور راو شزاون ار شتسد

... مدیشک وشروج همه نم یلو هئوت یلیماف یروبص ینودیم -

رود راب نیلوا یارب هدمآ باال شیاهتسد دیسوب هک ار شتسد شزاون یاج

تخس شیارب مدیمهف یم و دیزرل یم هکنیا اب درک یم دشتالش هقلح مندرگ

! تسا

مدرک همزمز

سهــت؟ هزاجا ... باوخ قاتا مربب مدوخ ومنز دهاوخ یم ملد -

نیا و دیشک باال یمک ار شدوخ هدش گنت شیاهتسد ی هقلح توکس رد

... هداد هزاجا ینعی

شتروص متخادنا شیوناز ریز یتسد و شرمک تشپ یتسد مدرک مخ وناز

بقع میدیسرن تخت و قاتا هب هک ینامز ات دوب هدرب ورف مندرگ یوت ار

دیشکن

مونش یم مه ار وا بلق شپت یادص مدرک یم سح دیپت یم تدش هب مبلق

نیمه رد تسرد هک یبش نیلوا ریوصت شمدناباوخ تخت یور هدش مخ

مکحم مه منکیم رکف هک اهردقنآ دنامهف نم هب شندید باجح یب اب هطقن

دش... هدنز میارب متسین

متفگ یخوش هب دراد زاین نآ االنهب متسناد یم هک شندرک مارآ یارب
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شـو! هدایپ میدیسر -

و مرن یاهوم ــت شاذگ تشلا ب یور شرس هدرک زاب ار شیاه تسد

درک رتابیز ار شتروص تخیر شرود هک شا  یمشیربا

مدوب شندب یور هدش مخ زونه دوب مهاگن هب هریخ شیاه مشچ

سمل مدز رانک تشگنا رس اراب شتروص و ندرگ یور هتخیر یاهوم

مدیسوب ار شا یناشیپ هدرب ولج رس مهدب فک زا تقاط دش ثعاب شتسوپ

دوب هتسب ار شیاهمشچ

؟ منکب یشهاوخ هشیم -

دز کلپ هداد ناکت ار شرس

سابل نیمه اب حبص ات داوخیم ملد ـی؟ باوخب سابل نیمه اب بشما هشیم -

ــم نک تلغب

داد ناکت ار شرس هدز دنخبل

! هحبص هگید تعاس دنچ یلو یلو... ... هشاب -
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متفگ مدرب یم ولج رس هام کی نآ ناربج یارب هک ردحیلا

هریگیم سامت ماهرپ مه دعب ... میباوخیم رهظ گنل ات هرادن یلا کشا -

ایهن! هداد هجیتن شاهشزومآ همهفب ــهات نکیم نومنووید

شتکرح هک شمتسب مدوخ زاب هک ییاهتسد زا هدرک غاد مدوب شیاهبل مرگ

دیمهف یمن هک ردحیلا درک مفقوتم هتشاذگ میاهبل یور تسد درک مریگلفاغ

هب رتابیز سابل نیا رد هک وباالهنتیا ندرگ یدیفس سمل شطع زا میاهبل

ردحیلا رظتنم دوب نتخوس ردحلا ما هدیسرن نآ هب زونه و دمآ یم مشچ

مدرک شهاگن مدزیم سفن سفن نوا لثم هک

تفگ تلا جخ اب

ـی؟ شاب تکاس ... هشیم -

مدرشف شیاه هجنپ هب هجنپ هدرک راهم ار دوب ما هنیس یور هک ییاهتسد

! هنکیم تدیفس و خرس رتشیب شادص منودیمن یدرک رکف ... هشیمن -هن.

شتذل همه ... منهد ُبل متسیس یور ندرک بصن وگدنلب بشما یارب ًاقافتا

ـــه! نیا هب

رارف شهاگن رد هتسشن ترارش اب درک یعس هدش هدنک شیاج زا هظحل کی

مدادن هزاجا هک دنک
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متساوخ روج ره یدرک رارف هگا دوب رارق دش نیگنس تمرج -آ...آ...آ...

کـه؟ هتدای منک... ات تاهاب

*******

توک #ســـد_ســــ

۶۴۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

اراس) )

اربا مرس دش یم عنام یزیچ اما مخرچب مدرک یعس مدرک زاب ار میاه مشچ

زونه تفگ یم دروخ یم ما یناشیپ هب هک شمظنم و مرگ سفن مدروآ ال

روصحم ار میاهاپ شیاهاپ اب هدیچیپ مرود ار شیاه  تسد تسا باوخ

ندرک زاب زج هب دوب شنت زونه بشید یاه سابل نم لثم دوب هدرک

دوب! هدکن ارزااپ شباروج یتح شدنبرمک
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یتح مدرک یم شلا بند مشچ اب منتفگ هلب نامز زا دعب زورید تدم مامت

تخاب گنر هرذ هرذ متشاد هک ینارگن ساسحا دوب هدیبسچ نم هب یتقو

ار هام کی نآ شدوخ لوق هب شراتفر اب درکیم یعس هک بشید یتح

مدوبن نارگن دنک ناربج

ای شمدیمهف تسرد متسناد یمن هک یسح و دوب مرش متشاد هک یسح مامت

رتشیب تساوخیم ملد دریگب مشوغآ هب رتشیب تساوخ یم ملد هن...اما

و منابسچب وا ارهب مدوخ هتفرگ ار شیاهوزاب تساوخیم ملد منک شسح

منک شا یهارمه متشاد هک یمرش مامت اب یتح

نیلوا نیا دوب هدش گنت شیارب ملد شمدیدیم زور ود ره رثکادح هکنیا اب

نیا رد تقد نیا اب ینارگن نودب شا هتسب یاهمشچ رطاخ هب هک تسیراب

رب بوخ ار شتروص متسناوت یم هدش موز شتروص یور کیدزن هلصاف

شتروص هب مشچ دشو شوهیب تخت نیمه یور هک لبق هعفد منک... زادنا

دوب... هدرک رپ نامیدنیآ و شندیمهف زا ینارگن ار مدوجو مامت متخود

.. متشاد تسود ار شا یگشیمه شیر هت نآ اب یمدنگ هنادرم تروص نیا

شناج زا دش..هک مسجم منهذ رد مدید ار وا هک یراب نیلوا ریوصت

نیا رد مزور و حلا تباب ینارگن زا هک دز نم هب هک یفرح نیلوا ... تشذگ

هدرک شرارکت اهراب هام دنچ

شلد فرح ًاعقاو درک وور ریز ار نامیود ره حلا نآ اب بشید هک یقیسوم
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دوب

لد متساوخ لد طقف وت زا ومداد ناج وت یاپ نم

عیرس شکبس باوخ سرت زا مدیسوب ار شا هنوگ هدرب ولج رس هدرا یب

مدرک رارکت هرابود ار مراک هدرک لگ متنطیش دروخن ناکت اما مدیشک بقع

درک؟ یم هچ دش یم رادیب روطنیا رگا

رارف یارب میاه وقتال تنطیش زا شیاه هسوب و ندیشکوب طسو بشید

زور دنچ رد هک تفگ دیدهت اب هدرک مقاجنس شدوخ هب مکحم دش شوهیب

یمدنک شناربج هدنیآ

ناکت هک شیاه کلپ مدیسوب ار شتروص رگید تمس هدیشک ارباال مرس

 یناشیپ ، شا هناچ ، شیاهکلپ دش میاهبل دصقم مدرک رتشیب ار متعرس دروخ

.... شتروص هطقن هب هطقن شا

ار وا مه ات دیایب شیپ یتیعقوم نیچمه رگید دوب لا حم ًابیرقت نم یارب

میوگب مساسحا زا ومه مروایب لا حرس

دنز یم مکشخ هتسب ار میاپ و تسد هشیمه شقاتشم و هریخ هاگن اهنت هن

ارجا ینآ شرهاوخ اهر دننام ار ممیمصت دیاب هک مروخب ناکت متسناوت یمن و

مشکن بقع ممرش رطاخ هب هک منک
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درک زاب مشچ دش جراخ شا هرجنح زا هک یموهفمان یاهادص اب مک مک

دوب هتفرگ باوخ رطاخ هب شیادص

رادیب ات یراک یلصا هب یسرب دیاب ... مباوخ زونه هدب... همادا م... ــــــــ -ما

ــم! شب

ار شتروص ی همه شیاهبل زج هب متسناد یم ار یراک لصا زا شروظنم

مدز شیادص مارآ تسب مشچ هرابود مدوب هدیسوب

شـــد! رهظ وشاپ ـــا؟ ضرریما -

شتساوخرد و مسرب یراک لصا هب دهاوخ یم شلد ینعی نیا و دادن باوج

ما هداد جرخ هب تراسج راب نیلوا یارب هک نم مه نآ منک ارجا ار

ار راتفر نیرت یعیبط دیوگب دراد یعس راگنا یلو دوش هکوش مدرک یم رکف

! مشاب نیمه دیاب منادب ات یمدنک مهتالش دیاش ای ما هتشاد

لصا زج هب اما مدیسوب ار شتروص ی همه هرابود هتشاذگ رانک ار تلا جخ

! یراک
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ار میاهبل هتسب یاهمشچ اب هدیشک منت یور ار شندب یناهگان یشخرچ اب

تفگ یکاش درک راکش

تار بــ مراد ... یرامخ وت یرازیم ونم -

ـد نیلا هدش نیگنس شندب ناهگان هک دیسوب یم ار مندرگ و تروص رسو

ویراک لصا مدوخ مرخآ یدیرپ نم رس زا شوه ... دمویم مباوخ زونه -

! متفرگ

ـــی... نیگنس -

تفگ لا یخیب

ردقنا هک هشیمه یچ؟ هک هرخ !باال تسه هک هنیمه نک... تداع ... مشاب -

! متسین بوخ

مدیدنخ

ــه.. منشگ -

تفگ راکبلط مدیدنخ یم هک ردحیلا مامدیلا هنیس و ندرگ ارهب ششیر هت

؟ گبـمری نون مرب االن دیاب ًامتح -
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... مراد یچ همه زیرف مرب...وت نم راذب طقف -هن

دروخن ناکت اما دورب رانک هک مدز روز

ـــا! ضرریما منک...خآ... یم تادص مدیچ وزیم باوخب -

... وتخت نیا ... مراد تسود ور اجنیا ... یرب مراذب داوخیمن ملد مو... -هــــ

ـم! ینومب اجنیمه هشیمه ...ایب هدیم ور وت یوب شاج همه ـو... قاتا نیا

مندرگ و هنیس اررد شتروص درک یمن مهاگن دوب دولآ باوخ زونه شیادص

دنک مراهم هدنخ واب منک اتقتال درکیم تنطیش لصا رد درک یم ناهنپ

ــه! سب نک... ــم لو -

ـم؟ نک تلو هدب لوق -هی

رظتنم تشادرب ار شنزو دوب هتفرگ متروص یوربور ار شتروص حاال

هک قشع و رهم دوب هتخود میاهمشچ هب قیمع ار شیاه مشچ مدرک شهاگن

مدناوخ یم ار دوب قارب هاگن نآ رد

.. تخبشوخ .. شخب تذل .. مورآ .. قیمع .. مدیباوخن بشید لثم مرمع -هب

درک هفاضا دنخبل اب
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راب هی نیمه هدب لوق .. مدوب هدشن رادیب ـی بسچلد نیا هب مه مرمع -هب

ــه! شابن

متفگ طبر یب

ـــد...! نبب وتامشچ -

؟ یدر بــ هک وملا !ش سی سخـــ -

توک #ســـد_ســــ

۶۴۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مدیسوب تعرس ارهب شیاه بل هتشاذگ شیاه مشچ یور تسد .. مدیدنخ

تفر رانک شمشچ زا متسد هدیبسچ تشلا هبب تدش اب مرس هک

درک وطالین ار شندیسوب یادص

تــو! ینعی ــی گدنز نیا... ینعی یگدنز ــه... شدوخ دوخ ـــه... نیمه -خآ
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***********

مدیچ ار زیم هکنیا زا دعب مریگب ار ما هسوسو یولج متسناوتن مدرک هچره

دمک رد یگنر رداچ اب چیئوس نتشادرب اب دوب باوخ زونه متفر شغارس هب

مدروآ باال یتخس هب نیشام ارزا منادمچ ما هدنام

نآ اب دوب هدرک ما یبصع هک ار میاهوم ات متساوخ یم رس هریگ هی طقف

اجنیا هب اهنت داد دهاوخن هزاجا رگید تفگ هک ناماس میمصت اب منک عمج

رگید ات دنک عمج ار ملیاسو همه دوب هدرک روبجم ار اهر رخآ زور و میایب

متشادن اجنیا زیچ چیه ابیرقت مراذگن اجنیا مدق

سورع سابل نماد یاهتنا طقف متشادن ار سابل ضیوعت و مامح هلصوح

ار متخَل و دیفس

اتهب دوشن هدیشک ملا بند هب نیمز یور هک مدز گرزب هرگ کی بقع و ولج زا

مورب دوب هداتفا مناج هب هک یا هسوسو غارس هب یتحار

هک دوب مردپ تایح نامز شراب نیرخآ مدوب هدرکن ار راک نیا دوب اه تدم

یناساس ناج ارهب شیاعد حاال اما درکیم ینتسب اررپزا لا چخی میارب

تفر یارب دیاش دنزن تسد شلیاسو و هناخ هب درک دیکات ناماس هب هک مدرک
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دوب رپ زونه لا چخی رکش ورادخ و میشاب هتشاد شمز ال یدمآ و

هدز رانک ار یسنلا هدرپ مدیشک نوریب ار یگنرف توت ینتسب گرزب فرظ

ینتسب و اوه نیا مداد رارق یلدنص کی شیوربور مدرک زاب ار هرجنپ

... دیبسچ یم هک دوب یا یگناوید

مسابل هرگ یور تسرد میاهاپ یور ار فرظ متسشن یلدنص یور وناز راهچ

اب دشیم هدید وناز اتباالرتزا سابل هرگ رطاخب هک میاهاپ یتخُل هک متشاذگ

درک مقاتشم رتشیب و درک دروخرب فرظ یدرس

زا مداتفا ینتسب ناج هب تشگنا اب هداد تروق ار ما هداتفا هار هب قازب

دوب متاحیرفت نیرت شخب تذل زا یکی نیا یکدوک

متشگنا و ناهد هک عیرس و دنت ردقنآ تشگنا اب یگنرف توت ینتسب ندروخ

شــدو رس شیامرس زا

و ولگ مامت متشگنا کون زج هب هک یدایز یامرس زا دیسر نایاپ هب هک مراک

اب مدیرپ یم نییاپ باال هدش هدنک اج زا دوب هتفرگرب اررد مناهد و هنیس

هدرک سح ار شیامرس ما هدعم یتح مدیدنخ یم میاهنادند ندز خی دوجو

زا کشا منک مرگ ار مناهد مدرک یم یعس مه رس تشپ ندرک اباه دوب

غیج هتفرگ متروص یور ار متسد ود ره یا هظحل دش ریزارس منامشچ

مدنارپ اج زا اضرریما یادص هک مدیشک یشوخرس زا یهاتوک
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شـهد؟ یچ -

متمس هب دوب هداتسیا هلصاف مدق دنچ اب مرس تشپ متشادرب ار میاهتسد

تفرگ ار میاه هناش هدرک لوه هدیود

ـی؟ نک یم هیرگ ارچ ــه؟ یچ -

یا هبرجت مدیدنخ یم مدوب هدرک شا  هبرجت اه تدم زا دعب هک یزیچ قوذ زا

و دنک بارخ ار سح نیا نآ زا دعب هک ینارگن و سرت هن شمارآ اب یعقاو

! یرادن ار لد هت زا ندیدنخ قح ارچ یمهفن

دنلب یادص اب هدش رادیب هزات تفگ یم شیاه مشچ مدرک هاگن شتروص هب

چیه اب متشاد هک ار یبوخ سح مدیدنخ شراد فپ تروص و ندرک لوه هب

مدرک یمن ضوع زیچ

؟ یدوب مه هنووید ؟ یدر کــ یطاق ادخ... یاو -

متفرگ شتمس هب هتشادرب یلدنص یور ارزا ینتسب فرظ

؟ یرو خــ یم ینتسب -
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تفگ نارگن دیخرچ یم تروص رد شهاگن

یم اه هنووید لثم ارچ ؟ ینک یم هیرگ ارچ هدش یچ ــه؟ بوخ -حتلا

ید؟ نخــ

ره مداد حیضوت ما هدرک شا  هبرجت اه تدم زا دعب هک یبان هبرجت هرابرد

ره شیاه مشچ مدروخ یم ینتسب تشگنا کی هرابود متفگ یم هک یا هملک

مناهد هب فرظ ارزا مناتشگنا بترم هک ردحیلا دش یم رت قارب هظحل

مریگب شتمس ارهب فرظ دشات بجوم شهاگن درک یم لا بند

؟ یرو خــ یم -

دز کمشچ

ید! بــ مهب وت هگا هرآ -

متفگ یسنجدب اب

خبــرو! یلیناو ورب وت دوب یگنرف توت فرظ هی نیمه رو! خنـــ مد یمن -

ناما رد هلمح زا هک متسناد یم مرادرب بقع هب یمدق مدرک یعس و متفگ

یور هدش هقلح مرود هب شناتسد مدوب هدز سدح تسرد و منام یمن

مداتفا شیاهاپ یور مندیشک اب تسشن یلدنص
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وناز باالرتزا میاهاپ نیب یاه هرگ دش عمج مسابل تیعضو هب مساوح هزات

یاهاپ هدش تشز و هتخیر مه هب سابل یحاضتفا لکش هب هدش عمج

دنک میاهر ات مدیشک غیج رایتخا یب دوب هتشاذگ شیامن ارهب منایرع

یدیم نوشن نم ـیهب نفخ هنحص نیچمه هی حبص رس ـــم! نیبب نیشب -

هدب ... یرامخ وت میرازب رحس هلک نیع مه دعب ینوزرلب وملد ینک یربلد

یبـــدا!

ــه؟ شاب ... روخب نیمه زا تارب مرایم قشاق مریم مرب... رازب -

ما! یضار تتشگنا نومه هب نم هدرکن -المز

یور هتسشن شیاهتسد روز و راشف اب دوب هدش هقلح ممکش رود شناتسد

مدوب بذعم شیاهاپ

نک... ملو -

ره زورید !زا موناخ یدرک رهوش یدیمهفن راگنا منک! لو هدب ــو ممهس -

یبــدا! هدب ...حاال یکیرش نم اب تیگدنز وت ویزیچ

متفگ دیدرت اب

! یریگیم زاگ ماو... ــ خیمن -
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تفگ کالهف یمک هتبلا و نانیمطا اب

! هگید هدب یدرک مفخ ... مریگ یمن -

توکس #دس_

۶۴۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

کی یتخس هب دوب ما هنیس یور هب ور شتروص مدیخرچ یمک مرش اب

متفرگ شناهد یولج ینتسب تشگنا

یم بقع ار متشگنا سرت اب نیمه یارب دریگب زاگ متشاد راظتنا هظحل ره

ناهد ارهب متشگنا ات تفرگ مکحم ار مچم هدروآ ارباال شتسد کی مدیشک

ــــد! شیم دیابن هچنآ دش و مدیشک بقع ار متسد هدیسرت هک دربب

هک اجنآ وزا داتفا شسابل هقی یوت ینتسب ــت ساخرب دایرف اب هدرک میاهر

شا یدرس زا مدوب هتشادرب ینتسب زا یگرزب ی هکت وا ناهد باسح هب

ارهب ینتسب ریسم دشات تشم شنیس یور شتسد شــد هکوش یباسح
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نیتسآ ارزا شتسد هدرک زاب ار شسابل یاه همکد تعرس هب دنک دس نییاپ

یور ارزا ینتسب ات درک عمج هنیس یولج ارهب سابل دیشک نوریب سابل

دنک زیمت شا هنیس

هداتسیا تهب رد تسد هب ینتسب تدم مامت دوب هدروآ الًرد ماک ار سابل

متشگنا تفرگ یم ـمار تهب یاج ندیدنخ هب لیم هظحل ره درک یم شهاگن

هب اما دیاین شک میاهبل میاه نادند راشف اب مدرکیم یعس هتفرگ ناهد ارهب

دنلب هتسکش متمواقم دس درک مهاگن میقتسم و دروآ باال مشچ هکنآ ضحم

رارف هناخزپشآ تمس هب سرت اب دروآ موجه متمس هب هک مدز هدنخ ریز

مداتسیا زیم تشپ هدرک

متفگ هدنخ نایم دیدهت اب

! تور مزیریم مه وش هیقب ولج یایب -

تفگ هدرک گنت مشچ درک یم مهاگن هناصمخ

مامت ات تمریگب مدوخ هگا هک ایب تدوخ ســارا! ینکن رارف هتعفن -هب

ــم! نک یمن تلو هشن چون تلکیه

رگا هتبلا دوب رتهب ییامن  مولظم ابوا هطبار رد تشادن رثا دیدهت راگنا

تشاذگ یم دش یمن عمج هک یدنخبل

بخ .. یدرک ملوه هتدوخ ریصقت هزات دوب.. یقافتا خیرــمت.. دمع زا هگم -
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! مدیسرت

دش یم نییاپ باالو تدش هب شا هنیس الت ضع دیشک یم سفن دنت دنت

مدوب هدیدن لکش نیا ارهب وا دوب اهتدم دش شا یگنهرب عمج مساوح هزات

هک ار مهاگن مدرک یم هبرجت ینتشاد تسود یشزرل ندیسرت یاج هب ارچ

مدز... هدنخ ریز شساوح ندرک ترپ یارب ساوح یب دید

سابل هک ینامز ارچ سپ ــمد؟ یسرت یمن ؟مــن؟ مدز یمــ دید ار وا متشاد

بــدو؟ هدرک رییغت یزیچ هچ ؟ یمدمآ دنب مسفن درک یم ضوع

متشاذگ رارف اپهب درک دیدهت و دیخرچ زیم رود ملا بند هب هک صرح اب

ــا! سیاو ــمت... سین اضرریما یرآرد وتسابل نوا مدرکن یراک هی هگا نم -

اجنامه مدریگب تحار تسا نکمم مورب هناخزپشآ زا ریغ اجکره متسناد یم

! مدش یمن لوه رگا هتبلا مدوب وا رتزا زرف نم مدیخرچ یم زیم رود

؟ اسیاو مگیمن هگم -

یهاگ رهزا هک یندز رود یاج هب ناهگان درک یم مدیدهت و دیخرچ یم

رطاخ هب هک دیرپ فرط نیا هب هدمآ زیم یور درک یم ضوع ار شریسم
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هدیشک غیج هدرک لوه دزیرب شلیاسو مدیسرت و دوب هدش هدیچ هک یزیم

ینتسب فرصم رابکی فرظ و مدروخ وا هب مکحم هک مدرک ضوع ار ریسم

تشادرب ار ما هناخ لک متفگ هک ینیه یادص دش، هل شمکش یور متسد

ینتسب یدرس زا هرابود هک اضرریما مدیرپ بقع هدرک اهر سرت ارزا فرظ

اب راب نیا دش دنلب شدایرف هرابود دوب هدش هکوش شا هنهرب تسوپ یور

دز ادص مشخ

! اارا ســـ -

شخپ دوب هدش با یمک فرظ نورد هک ینتسب هداتفا نیمز یور فرظ

!... شراولش

میوربور ریوصت هب هکوش دمآ دنب هدنخما متفرگ مناهد یور ار متسد ود ره

شراولش و مکش ی همه ًابیرقت دوب هدز شکشخ طسو نامه مدرک یم هاگن

ندز خی االًردحلا متحا و دوب هدش یتروص

متفر بقع یمدق سرت زا درک هک مهاگن

نم.. ... متساوخ یمن .. دیشخبب -
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یعس قیمع یاه سفن هکاب مدیمهف یم تسب کلپ دیشک یم سفن صرح اب

هب لا متسد نتشادرب اب هدیشک نوریب ار وشک عیرس دراد دوخ ندرک مارآ رد

بذعم یدیشخبب اب دوب هداتسیا اجنامه هتسب مشچ زونه متفر شتمس

شیاهمشچ مدرک شهاگن تفرگ ار مچم هک مدیشک شمکش یور ار لا متسد

دش جک فرط کی هب شبل هدز قرب

ــت! متفرگ -

ار لا متسد ؟ مدرکن شتحاران ؟ دوب هدشن ینابصع دنام زاب بجعت زا مناهد

تسد ندرک هقلح اب تخادنا کنیس لخاد هدیشک شکمش یور یرس رس

هنیسما ریز تسوپ یور ار ینتسب یدرس دیبسچ نم هب مرمک تشپ شیاه

ندرک سح

... هدرس -

منکن شهاگن هتسب مشچ مدرک یم یعس درک یم مبذعم شا  یگنهرب

ـــی؟ نئمطم -عـــه!

مدیلا میاهاپ ارهب شیاهاپ

! مرادن راولش وت لثم هک نم ... نکن هدرس -
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هقی یاج هب شاک طقف ... تسا هنافصنم ! موه ... مرادن سابل وت لثم منم -

! هشب مورح متشاذ یمن یوت هقی وت تخیر یم نم

متفگ یسنجدب اب هداد شله شفرح زا بذعم

یرب یرادن مسابل هنیشام وت زونه هک نکب تنودمچ یارب یرکف هی ورب -

! یرا یبــ

ـــی! گدنز یرادن سابل ماوت ! نومانودمچ مزیزع هن تنودمچ -

مدز دنخزوپ

ـید! یدن سلاــهن طسو هک نم -ملا

راوید ی هشوگ نادمچ ندید اب دیشک سنلا هب دوخ لا بند هتفرگ ار مچم

درک میادص هکوش

ســارا! -

هدناشوپ یظیلغ مخا ار شتروص مامت مدش هکوش مه نم مدرک هک شهاگن

دیرغ یبصع دوب

؟ یدرک راک یچــ -
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دیرپ باال دنلب شنحلو ادص نت زا هناشما

! مدرک راکیچ -

دز داد

مدر! کــ راکیچ یگیم یدروآ نودمچ یتفر عضو رسو نیا -اب

توکس #دس_

۶۴۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ـــه؟ شچ ... معضو رس...و -

مدروخ شنیس هب مکحم هک دیشک ار متسد

خآآ... -

تفرگ مکحم ار هناچما
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ــه؟هــا؟ شچ ینودیمن -

ردقنا ارچ دیزرل یم مه مندب میادص زج حاالهب مداتفا سفن سفن هب

! مسرپب هک تسیچ سرد لا وس یتح متسناد یمن دش؟ ینابصع

دز داد هرابود

ید؟ ــ یمهفن ! نوریب یرب تنت هب هدیبسچ هک یسابل نیا اب دیابن یمهفیمن -

ــد؟ موا تقو رید ترجاتسم ید شنــ هجوتم ید؟ ـــ ینشن ونوشادص

ردقنیا هک ما هتفر نوریب ششوپ نودب اهو سابل نیمه اب درک یم رکف وا

تسا لا حم مراکفا نآ مااب هتشذگ نآ اب نم هک یمندنک رکف دش! یبصع

مدوخ زا ارچ درک تواضق دوز ردقنیا ارچ ! مهد ماجنا یراک نیچمه

ــد؟ یسرپن

دش رت یبصع ، مدرک شهاگن هتفراو

یتفر نییاپ یتخادنا وترس یروطنیمه هک یدیدن هگم ماو؟ -ابتـــ

تارب مایب مدوخ ینک ربص یتسنوتن هک یتساوخ یم یچ هگم ؟ نور یبـــ

مرا؟ یبــ

مه بش ...نآ دیابن هک دش یروآدای یسح دیابن هک دش هدنز یا هرطاخ

یب دش ینابصع نم هب هجوت یب روطنیمه یلع مان ندروآ رطاخ هب اجنیمه
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مــن...! مهف و کرد و تیصخش هب هجوت

دهد مناکت هتفر رد هروک زا دش ثعاب متوکس

ــهوت؟ تچ ؟ هدب باوج -

طقف مداد شله بقع هب تسد ود اب مکحم هدرک عمج ار مناوت مامت مشخ اب

هب یبصع و مرادرب لبم یور ارزا رداچ متسناوت هک تفر بقع مدق مین

مبوکب شا هنیس

فرح هملک کی تساوخ یمن ملد یتح دوب هدش تفچ مه هب میاه نادند

شا هنیس یور هک رداچ و متسد هب شهاگن مدیشک یم سفن صرح اب منزب

ار متسد درک میادص هتفر او دمآ هکباال شتسد دنام مدوب هتشاد هگن هلا چم

شیپ اررد قاتا هار هداد ناکت فرط ود هب فسات یانعم ارهب مرس هتشادرب

دز میادص هار نایم متفرگ

نک... ربص -

رتدنت ار میاهمدق مدینش یم ار شیاپ یادص مداد همادا ار مهار انتعا یب

... متسب مکحم ردار هدش مقاتا دراو ود هب مدرک
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دش؟وا یم رگم منک هیرگ مدوخ حلا هب تساوخ یم ملد دیزرل یم مبلق

؟ متسه شرسمه نم روطچ سپ ؟ درادن ملوبق یا هرذ یتح

وره مدیشک یم قیمع سفن مدزیم کلپ بترم متسشن تخت هبل رد هب تشپ

هجوت یب هک متشاد هک یروصت الف خرب دنکشن ات مدادیم تروق ار مضغب راب

یا هبرض مارآ دشاب ینابصع ما یلحم ویب نتفر یارب هدش دراو رورغ واب

تساوخ هزاجا دورو یارب هدز قاتا رد هب

تــو؟ مایب هشیم ســارا؟ -

دش ثعاب تفگ هک یشهاوخ هلمج اما شمتشاذگ باوج یب هتسب کلپ

مریگب ار ششزیر یولج مناوتن و دکچب مکشا

ــم؟ ینزب فرح مایب وت... مایب رازب ؟ ًافطل ... ناجاراس -

شمتشاذگ باوج یب مه زاب

ـه؟ شاب لخاد مایم نماالن ســارا؟ -

شزیر تعرس دش ثعاب هک مدینش ردار ندش زاب یادص دعب هیناث دنچ

دوش رتشیب میاه کشا

ســارا؟ -
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مدق یادص دوشن دنلب مقه قه یادص ات مدیزگ ار مبل مدادن ار شباوج

دنیبن ار متروص ات متخادنا نییاپ ار مرس دوش یم کیدزن هک تفگ یم شیاه

مدینش ار شتوهبم یادص دنیشنب مرانک هکنآ زا لبق

ـی؟ نک یم هیرگ -

تعرس هب هک مورب ات مداتسیا شنتسشن ضحم هب متسکشن ار متوکس

درک دس ار مهار هتساخرب

ـًاف طل ورن.. نک... ربص -

دوب هتفرگ باال مندنام یانعم هب شا هنیس یولج ار شناتسد

؟ ینک ماگن ـه شیم -

شهاگن ات متسب مشچ متشادن میاه کشا شزیر زا یریگولج رد یتردق

برض هب هک دش دنلب مقه قه یادص اما مداد ناکت فرط ود ارهب مرس منکن

مدنابسچ شا هنیس هب

؟ مدب حیضوت یرازیمن ارچ وت مدرک یطلغ هی نم ... نکن هیرگ -

مدوب هتفرگ مکحم موش رود هک دیسر یمن مروز

نک! ماگن یرب یاوخیم -
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یور الً ماک ار مناتسد هتفرگ نییاپ ار مرس دیمهف یمن ووا متسناوت یمن

داد حیضوت هدنمرش و هتفرگ یادص هکاب متشاذگ متروص

حیضوت یتقو متساوخ یم ... متسکش وتلد ینعی ینک ماگن ینوتیمن یتقو -

یتقو داوخیم ملد .... دیشخبب ... ینیبب ومامشچ ... منیبب وتامشچ مدیم

... مرادن تلوبق ینکن رکف هک ینیبب ... ینیبب ومامشچ ماوخ یم ترذعم

یتساوخ یم ساوح یب هک زورید لثم ... مدرک رکف هدش... مهافتؤس ینودب

یم ... متساوخیم .. نوریب یتفر و هدوبن تساوح یشب هدایپ نیشام زا

وتلد متساوخ یمن ... ینک عمج وتساوح هک منک تاوعد ثمال متساوخ

.. دیشخبب ... دیشخبب ارا..! ســـ منکشب

اما تفر بقع عیرس هک مداد شلوه بقع هب دیزرل یم هک ییاه تسد اب

متفگ هتفرگ ییادص اب مدرواین ارباال مرس

ــم شاب اهنت ماوخ یم ورب... -

ات تسا دب ردقچ حملا دمهفن ات دورب ات منک لر تنک ار میاه کشا مدرک یعس

زا مدرک یم رکف هک ینامز رد مه نآ ما هدروآ دای ارهب یتارطاخ هچ دنادن

دب یاسح نآ همه یروآدای کی اب اهنت اما ما هدرک ادیپ تاجن ناشتسد

دنتشگرب

دیشک مشوغآ هب هرابود هدمآ ولج
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حتلا رصقم یتقو منوا یشاب اهنت یاوخب هک مدموین مرب.. هک مدموین نم -

بــمر! وگن یلو نک.. هیرگ .. نزب داد .. نزب ونم .. نزب فرح منم...

هیرگ دنلب یادص اب هدنابسچ شا هنیس ارهب مدوخ تسکش هرابود مضغب

.. دنزب فرح تسناوتن هک دیسرت ردق نآ هک حیلا !هب مدوخ حلا هب مدرک

... تسیرگ طقف هک تسکش نانچ .. تخیرگ هک دش ینابصع ردقنآ

توکس #دس_

۶۵۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

... مهافت وس کی زا مه نآ

هنهرب زونه .. تشاد مندرک مارآ رد یعس یهاوخ  ترذعم اب درک یم مشزاون

یبوخ سح دوب غاد هک شا هدش چون هنیس هب ما هنوگ ندیبسچ زا دوب

متشاد

ــی؟ بوخ -
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مداد ناکت رس

ـــی؟ شخب یم .. دیشخبب -

متفگ ناملا ح ندرک ضوع یارب طبر یب

هنیستا! هب هدیبسچ متروص منک رکف -

دیزرل شا هنیس

! ورب یگب ینوتیمن هگید ... بوخ هچ -

ارخیلا مدوخ دش ثعاب و تسشن ملد هب شنتفرن زا هک یبوخ سح مامت اب

متفگ منک

یر! یمن وت هک بوخ هچ یلو... ... مگیم هک... نم -

دش رتشیب شناتسد راشف

مرب! منوت یمن ... مریمن تقو چیه یمـمر... یمن زگره -

*****

( اضرریما )
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ار اراس دوب متسد یشوگ هب مساوح ثمالً هک ردحیلا لبم یور هتسشن

رتدوز لبق زور هس ربخالف هک شیپ تعاس کی زا هک مدوب هتفرگ رظن ریز

وزا دیخرچ یم شدوخ رود زیم ندیچ هناهب هب هناخزپشآ رد دوب هدش رادیب

یم رغ بل ریز هدز فرح دوخ اب هرسکی تخت یور نامبش و حبص دروخرب

دز

یهاگن و درک یم رارف هک ییاه مشچ نآ اما مورب شغارس هب متساوخ یم

! نامب رود ًافطل مشک یم تلا جخ نم هک تفگ یم دیدزد یم هک

وهب منکشب ار شلد دش ثعاب هک ملوا زور دروخرب رطاخ هب زور دنچ نیا رد

وا هب هک مدرک ار یعسما مامت . دیابن هک منک هدنز ار یتارطاخ شدوخ لوق

درذگب شوخ

ناشن یارب هک متسنادیم متفر یفیرش غارس هناخراک هب یناهنپ یسامت اب

و نابغاب طسوت هک دیوگ یمن هدش هک مه مایپ هب شا یرتگرزب نداد

میا هتفرن شی یوال هب هک هدیمهف شرادیارس

نانچمه متساوخ هتفرگ ار شناساول غاب هناخ دیلک هداد لیوحت یوالار دیلک

یور گرزب دنخبل ــد! مهفن ماهرپ هک مدرک دیکات اصوصخم دنک توکس

! مدیمهفن هک تفگ یزیچ شتروص

قاتشم هتشاد زاین نآ هب ود ره هک یندش ناهنپ نیا هب هک تسا تسرد
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رظن زا اما دوب هدرک هدنز نامیودره یارب یباسح ار لوا یاهزور و میدوب

زا حاالهک متساوخ یم یلو مدرکیم شناربج امتح و دوبن لسع هام نم

شوخ نامیود ره هب تحار ماهرپ لا ثما تسد زا یترابع وهب میرود همه

متشاد ریذپان فصو یشمارآ نآ رد هک اراس ی هناخ اررد تدم مامت و درذگب

منک ناربج شیارب شندمآ قوذ رس یارب وابتالش مینامن

هکنآ نودب اه تدم زا دعب مدش روبجم هک لوا زور حبص قافتا رطاخ هب

رد ووا مروایب اررد مسابل باتش اب شمشچ یولج دسرتن هک مشاب بظاوم

و نتفرگ شود یارب ات دنک کمک هتساوخ یم طقف تفگ تنطیش هب تیاهن

تحار اهبش موش بیغرت متشاد نت هب زور کی زا رتشیب هک یسابل ضیوعت

مدیباوخ رت

یمن رارف اما دیشک یم تلا جخ تفرگ یم هاگن دیسرت یمن مندوب هنهرب زا

رطاخ هب هک ییوا هب ما هدش کیدزن وا هب رگید مدق کی ینعی نیا و درک

شدوخ یخلا هب هک ینامز و مورب باوخ ات درک یم ربص بش ره شمرش

نوریب شسابل ندروآ رد نودب دنفرت رازه اراب شریز سابل دش یم نئمطم

دیباوخ یم هدیشک

مه وا متساوخ هکنیا زا منادجو باذع ندرک ومک شدوخ رطاخ هب بشید

مدش راک هب تسد دشاب تحار باوخ ماگنه مدوخ لثم

و دورب نوریب مشوغآ زا هتسهآ تساوخ ماو هدیباوخ درک رکف هک ینامز

هک دولآ  باوخ و رامخ ییادص اب دنک تحار ار شدوخ یناهنپ بش ره لثم
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شمدناخرچ هتخت یور دنک شبذعم رتمک

... خرچب ... موه -

و هدرک لوه هک مدوب نئمطم هدیدن دش ضبقنم شندب هتفگ یمارآ نیه

تسا هدش خرس

ـدا! یم مباوخ .. هگید خرچب -

دنیشنب درک یعس مدز باال شرمک یور زا هک ار شترشیت دیخرچ یتخس هب

متشاذگ شیوزاب یور تسد هتسب نامشچ نامه اب اما

نک! ربص -هع..

ار شندیزرل شرمک هنهرب تسوپ هب متسد سامت اب مدرک زاب ار شسابل لفق

شنت بوخ یوب رگا مشاب رت تحار مه مدوخ ات مدوب هتسب مشچ مدرک سح

یمداد! هزاجا

! رایب شرد -ایب..حاال
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یب شهار ات مدز شیوزاب هب یا هبرض دروخ یمن ناکت هک دوب هدز شکشخ

! طیارش نیا رد مه نآ متفین ویخلا رکف وهب مزادنا

! میباوخب رایب رد هگید شاب دوز -

هب دیشک زارد هرابود یتقو دسرب شراک هب تحار هک مدرکن زاب ار میاه مشچ

مدرک ندز رغ هب عورش دونشب هک یروط بل ریز شمدنابسچ ما هنهرب هنیس

بوخ ؟ ینک مباوخ دب ترچ وت مرب ات یرازیم بشره ارچ هگم! یراد رازآ -

تحار یراذیمن هبش دنچ .. هگید رایب رد یباوخب یاوخیم هک لوا نومه

اادو بــ ترخآ هعفد ! ینکیم مرادیب هشیم قیمع مباوخ !ات مباوخب

ماات هدش هجوتم لوا بش نامه زا هک منامهفب وا هب میاهفرح اب مدرک یعس

نیب یزور تسا رارق هک دنک ناهنپ نم ارزا یزیچ و دشاب نارگن دیابن دنادب

هب دشاب بذعم و دشکب تلا جخ شرطاخ ایهب دشاب نایرج رد زرم نودب ام

قاتا زا نوریب و دورب نییاپ تخت زا تساوخ هک حبص یتح نیمه رطاخ

متفگ دولآ باوخ یادص نامه اب دشوپب ار شسابل رگید یاهزور لثم تسرد

! مدنبب تارب ..ایب نکن تیذا وتدوخ -

اب دیود نوریب قاتا زا هتشادرب ار شسابل تفگ هک یصرح و مارآ ماوخیمن اب
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مدید یم ار شتروص هدرک زاب مشچ شاک یا متفگ مدوخ

یمدنز رغ بل ریز و دزیرگ یم طقف هدرکن مهاگن میقتسم رگید هظحل نآ زا

! تسا نیریش مه شندروخ صرح و ندز رغ یتح

توکس #دس_

۶۵۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هتفر هناخزپشآ هب شتروص گنر اهو مشچ نآ هب انتعا یب تساوخیم ملد

چبالمن! ار شندب دراد هار وات منک شلفق میاهوزاب نایم

یمن چـی؟ هک هرخ باال دشاب هک تسا بذعم دشکب هک دشک یم تلا جخ ال صا

منک؟ ربص دبا هکات مناوت

 هشوپ فده ویب دوب متسد هک یشوگ گنز یادص منتساخرب ضحم هب
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ندید دشاب دنلب منک ترپ اراس ارزا مساوح ات مدرک یم نییاپ ارباال شیاه

کالهف یارب شا زوره ره حبص لوا یزاب کمایپ یاج هب هک یماهرپ مان

اراس لوق هب یاه  یخوش االً متحا ات دوب هتفرگ سامت زورما نم ندرک

هک مدش هجوتم مدرک لصو ار سامت دناسرب مشوگ هب یتوص ار شراد دروم

دنک یم مهاگن هدش فقوتم اراس

رد یزیچ و تسا هتفرگ شیادص مدرک سح یسرپلا وحا زاسالمو دعب

مدرک شیادص یلا وس تسین شیاج رس وا راتفر

هرپـــما؟ -

ــو؟ گب -

شـهد؟ یزیچ ـی! گب دیاب وت راگنا -

درک زاب نابز تعرس هب هک دوب نیمه رظتنم

ـا؟ ضرریما یایم یک ... مدوخ شاداد نوبرق -یآ

؟ هدش یزیچ ؟ روطچ -

تفگ یکاش و ضرتعم

زا مدش هنووید هزور راهچ هس  نمهف یمن ونم نوبز مودکچیه انیا اباب -

! نوشتسد
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متسشن زیم تشپ یلدنص یور هتفر هناخزپشآ تمس هب ندز فرح ردحلا

شــهد! یچ یکـا؟ -

تفر باال شیادص

همه! نم... ردارب همه -

نییاپ ار یشوگ درک مهاگن رظتنم و تسشن مرانک شداد یادص زا هک اراس

متشاذگ شخپ یور ار ادص هدروآ

ـی؟ گیم یچ ممهف یمن ! نزب فرح تسرد -

؟ یراد هک منتفرگ هلب زا ربخ -

رحس اب شدوخ اراس ردام ی هزاجا هکاب دوب هتفگ ردام نامنشج زا لبق زور

هدرک تبحص دوب هتخیرگ هدرک ارکالهف ماهرپ یباسح هام کی نیا رد هک

اهنآ زا یکی هک هتفرگ وا زا هتشاذگ رحس هک یطورش و طرش اراب هلب

ار شا یعطق باوج هتساوخ و هدوب تیمرحم نودب ههام دنچ یدزمان

تسوپ یور شیاپ دوب هدنامهف ماهرپ هب یترابع وهب دهدب نآ مامتا ماگنه

! تسا زایپ

-خــب؟

دوب هتخود مشچ یشوگ هب رظتنم نم لثم مه اراس
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اب دیاب تسین طوبرم نم هب هتفگ اقآ هدز فرح ناساساب مداتسرف ور اباب -

رد نتفگ هک هنزب فرح مناخ نیمیس اب مداتسرف ونامام ! دینزب فرح مردام

! هنومه هگب نوا یچره هناماس تسد یچیق و شیر رحس دروم

-خــب؟

تفگ یبصع

یکره زا صرح ردقچ ره مدز فرح ناماس اب متفر ... هگید هرادن -دخــب

درک! خیلا نم رس اج هی تشاد شیگدنز وت

هک دوب مهم شیارب یباسح ینعی دشیم یبصع یزیچ ی هرابرد هک ماهرپ

نآ هک یصرح ات هدرک هدافتسا شتصرف زا اراس و نم دننام ناماس راگنا

دنک ناربج ار دروخ اراس هناخ رد بش

تفگ ثکم اب

ـه! مهف یمن ونم نوبز ؟ ینزب فرح شاهاب یرب ییایم یک -

درک زاب مه ارزا میاهبل متفرگ شتساوخرد نیا زا هک یبوخ سح

یعس هک یدنخبل ؟اب دوش راک هب تسد شیارب شرتگرزب ردارب تساوخ یم

متفگ دراذگن ریثات میادص رد مدرکیم

حاال؟ هتفگ یچ -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دش دنلب شنیگمشخ و یصرح یادص هدیمهف ار مندیدنخ

هراد مه وت زا شصرح منک رکف ــش؟ یسانش یمن ؟ هگب یتساوخ یم هچ -

یادف انوا !حاال نیبیب ایب هتشاذگ یطورش و طرش ! هنکیم خیلا نم رس

...هن شمنیبب هرازیم !هن تسا هنووید نیا اباب منک. یم شتسرد مرس

طسو نیا هک مناساس و اهر ... هدیم وشرامش ...هن منزب فرح شاهاب هرازیم

زا نتفگ فاص ندیم ور رحس هرامش هن یمنک ینویمرداپ هن کسرتم ندش

ردقچ ینودب هگا هریگیم ماقتنا هراد همولعم هک اهر نوا ــر! یگب ناماس

ورب هگب مسرت یم مریگب موناخ نیمیس زا مرب مرادن مه وشور هلا... حشوخ

... ریگب ششاداد زا ورب تدوخ هشیمن مور نم هگیم منامام ... ریگب ناماس زا

ال هرادن مکرت ینتب هراوید نیع هک منوا ناماس هب هروخیم مریم یرو ره

! شوت تفر هشب هک خاروس هب هسرب هچ بصم

دنخبل نم دننام هک ییاراس تروص هب مهاگن و دوب ماهرپ یافرح هب مشوگ

تشاد بل هب

؟ ینکب مارب یراک هی ینزب فرح شاهاب ییایم ات هشیم ـا؟ ضرریما -

مریذپب هکنیا نودب و هدروخ تسب نب هب ًاعقاو ینعی سمتلم یادص نیا

تخادنا نم ندرگ ارهب ندز فرح

ـم؟ نک راکیچ -

ـیر؟ یگیم ورحس هرامش اراس -زا
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ـیر؟ یگیمن تدوخ ارچ -

شیشوگ کال هکنوا ًامود هزادنیمن نیمز وتور یشرهوش -واالًوت

نسرپب وشلا ح نریگ یم سامت ابوت همه هزور دنچ ! هشوماخ

متفگ اراس هب یهاگن اب

وگب! شهب تدوخ هونش یم -

ـهنو! میمن مارب وربآ مگب یزیچ هی تقو هی یگیمن ! هکیترم تحور وت -یا

متفگ دنخبل اب

...رد هریمن هدینش وتادص نیشام وت هک یسورع بش زا رتشیب توربآ هگید -

ور ماه سامت مامت نسرپ یم نم زا وشلا ح همه نوچ هزور راهچ هس نمض

! هرکیپسا

او یروطنیا دعب هرذگب زور ود رازب ... تخبدب لیلذ نز ترس نوا وت کاخ -

! هدب

؟ هونشیم ینودیم هگید االغاالنهک نزب فرح تسرد -

بش زا رتدب تدوخ لوق هب هشاب تساوح دیاب یشرهوش ــهو!وت نشب -

! تسین هک تیسورع

شا یکاش یادص هدرک رواب هزات دینش هک ار اراس ندیدنخ زیر زیر یادص

دش دنلب
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ـــاا؟ ضرریما -

خــ.... یمهفن هونشیم مگیمن هگم -هـا؟

-سالم

ار ماهرپ لمعلا سکع ات مدروخ ار مفرح اراس مارآ ندرک سالم یادص اب

دزیم فرح هدرک سالم لا یخیب منیبب

توکس #دس_

۶۵۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مدلب نم هنرگو هترهوش ریصقت شمه تدوخ نوج ... شاداد -سالمنز

راگنا و یدش لهاتم هک وت دروم رد هتبلا ...هک منزب فرح مه یروسناس

ربخ.. هچ !حاال هشابن المز هگید منک رکف تسین شلا یخ نیع مترهوش

؟ یبوخ
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نونمم هلب -

یچره ! شاج رس شمنوشیم مدوخ هـا؟ یگب نم هب درک تتیذا هگا مگیم -

هنم! اب شتیلوئسم مدوب نم شماد وت یداتفا هک نیا رصقم هشابن

داد همادا ماهرپ دیدنخ هک اراس

نم... هک یزیچ یراک ؟ یرادن یلکشم ـه؟ یکوا یچ همه ـی؟ بوخ -االن

ـبنز؟ وتفرح ماهرپ ینزیم رز ردقچ -

وشرهاوخ هرامش ماوخ یم اباب !ً ـال صا هچوت ؟هب یراد راکیچ -هع

رهاوخ نیا بـهد! هرامش مگب منوتیمن هک یترز ... یرادن روعش ؟ امریگب

دز! فرح شاهاب طایتحا اب دیاب منیس ور هرازیم ومرس هناماس نومه

ناماس اب داوخب ملد متشگرب یتقو هک هشاب منم اب تندز فرح هب تساوح -

ـدا! ین مدای تافرح منزب فرح

تفگ یسول نحل اب

مشاپب نود اراس یارب رازب ؟ هگید مگب یچ ینم رس جات هک امش اباب... -یا

! مایم مه وت غارس داتفا هار مراک
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تفگ ثکم اب

؟ شاااداد نز -

هلب -

نم اباب نینکن تیذا ونم ردقنا مراد هانگ مرب... نم ور هرامش نوا هدب -

یلو دش وت ررض هب هک هتسرد هسرب وت هب نونجم نیا ات متشک ومدوخ

یدیم ـن...! یا دش وت سناش حاالزا هراد نییاپ نمباال رهاوخ هگید هیگدنز

؟

تفگ نانیمطا اب اراس

مدیم هک همولعم -

دش دنلب ماهرپ هدز قوذ یادص

لثم وت هتفگ یک ره هدرک اجیب خاالتق.. دب رهوش نوا نوبرق نم -یآ

ـو؟ گب ! یناماس

درک روک اراس یدعب هلمج ار شقوذ مامت

! متسرفیم تارب هگید هقیقد -هد

؟ هگید هدب االن بخ -چـار؟

منزب ناماس هب گنز هی رازب -
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مدروآرد مه ار ماهرپ یادص و مدیدنخ دنلب یادص اب شفرح زا

هزاجا مدرک رکف مدیم تفگ یروج !هی تنتفرگ نز نیا اب مه ـت...وت فوک -

هک همولعم نم رهاوخ بخ .. مگب شهب راذب هگیم ؟حاال هنوا تسد مناماس

هن! هگیم نوا

تفگ نانیمطا اب هرابود اراس

مدیم لوق منزب فرح شاهاب نم ات نک ربص هقیقد هد طقف ..وت هگیمن -

! متسرفب ور هرامش

دشاب هدز ادص ار ناماس ای ناساس هکنیا لثم تسرد درک شیادص ثکم اب

ـما؟ هرپ -

هلب؟ -

داد باوج هنابدؤم ردقنا هک مدرک سح شیادص ارزا ماهرپ بجعت

مدیم هرامش هگا ماوخ یم منک زاب تارب وهار ماوخ یم ... یمردارب لثم -وت

هدب وتباوج تحار یخلا اب مرحس و یریگب سامت تحار یخلا اب ینوتب

دیدنخ ماهرپ مدرک سح

نونمم ... تساپ و تسد طسو هشیمه اهر نوا هیچ ـر! هاوخ نگیم وت -هب

ـا! مرظتنم
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تفرگ متمس ارهب یشوگ اراس درک عطق ار سامت هک ماهرپ

ـیر؟ یگیم وناماس -

؟ ینک یم کمک شهب ارچ -

داد باال وربا

ـه! مردارب نوچ -

لصو زا لبق متفرگ ار ناماس هرامش هتشادرب ار یشوگ دوب هدارا یب مدنخبل

ضارتعا یب اراس هک مداد رارق ادص شخپ یور میاهوربا نداد ابباال سامت

دز دنخبل طقف

؟ هرذگیم شوخ یرارف داماد -سالم

؟ شاداد -سالم

؟ هرذگیم شوخ ؟ یبوخ ! منزیم فرح مراد یک اب نیببب -بـــه

نونمم هرآ -

یپ تفر اضرریما دش تیگدنز همه ؟ تفرعم یب یسرپ یمن لا وحا ربخ هچ -

؟ شراک
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نم اب هتخادنا نییاپ ار شرس هدش یلگ تروص دشاب زاب مه زا هک میاهبل

تفگ نم

ماســنا؟ مگیم -

ـم؟ نوج -

؟ یگن هن منکب یشهاوخ هی هشیم -

... هاوخب نوج وت یچ ینعی شهاوخ -بـــه..

تفگ ثکم اب

! هنووید یاضرریما نوا زج هدب هک هیک -

! نوا هب یدرک هلیپ منزب ومفرح راذب .. ناماس -هع

نم!ح یارهاوخ هب هدرک هلیپ مه هنووید اتود نوا ـم؟ نک هلیپ یک هب بخ -

یه دایم یه ویوی نیع هدش منک شراکیچ ور یکی نوا هبوخ هک نیا اال

! هریم

دروآ شفرح هب هرابود اراس توکس

! هلوبق هدینشن یاوخیم یچره ال صا یاوخیم یچ وگب ! نکن رهق حاال بخ -

! ماهرپ هب مدیم ورحس هرامش نم تزاجا اب سپ -

تفگ یکاش دعب هدرک توکس یا هظحل ناماس

رطاخ هن...هب مگب شهب متنوتن هک یسک غارس هتفر انیبب ـو گنرز ی هرسپ -
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اراس! دوب شدوخ

-چـی؟

! شتنیبب مدادن مه  هزاجا ... مدادن هرامش هکنیا -

-چـار؟

تسشن متروص یور مخا هدارا یب

هنک! شتیذا طقف داوخ یم رحس منکرکف یلو... ... مگب یروطچ منود یمن -

دیهج اج زا ناهگان اراس

؟ شداو ـ خیمن ینعی یچ؟ ینعی -

نم لثم ینامز هب هیبش راگنا متشاد تسود ار ماهرپ یارب شا ینارگن نیا

دنک ناربج ماهرپ یارب تساوخ یم

هک هتفر هام نیا وت وهار رتشیب گنرز هچب نوا منک رکف هک ونیا -هن..هن..

! هنزیم جیگ مرحس

چــی؟ سپ -

... دایب شدوخ هب مکی ماوخ یم هنک... عمج وشساوح مکی رحس ماوخ یم -

هشن هگید هک هنزب یفرح هی هنکب یراتفر هی هدیجنسن وهی ماوخ یمن
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ریگ مشلد ! هیبصع ماهرپ زا یلیخ زونه هک ممهفیم شراتفر درک!زا شعمج

؟ ورونوا ای مریگب ورونیا منودیمن مدش تخبدب نم طسو نیا هدرک

یارب درک یم یردارب اعقاو وا دوب ماهرپ هب ناماس هجوت همه نیا هب مساوح

.. ناشرفن ودره

توکس #دس_

۶۵۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

درک بلج ار ما هجوت شیاهراتفر شمدید هک یزور زا هک یردارب

تفگ یمارآ یادص اب مرانک راب نیا اما تسشن یلدنص یور مارآ هرابود اراس

نمهفب هرارق ای ننکیم اوعد هگا یتح رازب ! ناماس نایب رانک نوشدوخ رازب -

مه یاه خاالق اب رتشیب یروطنیا ! نمهفب نوشدوخ نروخ یمن مه درد هب

دب! هچ بوخ هچ نشیم انشآ

تفگ یدج مدینش ار دیشک باالی دنلب فوه هک ناماس یادص
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هکنیا لوا ... هشاب زیچ هسات هب شساوح وگب شهب طقف هدب... شهب هشاب -

زبس شهار رس ترز وترز هشابن تیمرحم هرارق حاالهک هگا شلا ح هب یاو

! هشب

مدز بل اراس هب ور

ــه! لا حم -

دیدنخ مه وا

زا رتشیب وشاپ شدعب و هدش زبس ممهفب هگا شلا ح هب یاو هکنیا مود -

ومه هقی وگب وت یلو مراد شلوبق یکی نیا وت هتبلا ! هدرک زارد شمیلگ

منک! نوشعمج مشب روبجم مدوخ زاب نریگن

هدش زاب مه زا شیاهتنا تسشن متروص یور شا هلمج یادتبا زا هک یمخا

مدیدنخ

منکیم شاگن ات هزادنب یگدنز و راک زا ورحس هگا شلا ح هب یاو مه موس -

هدب ویشوگ ...حاال مریگیم ونوشتفج حلا مدوخ هشاب شتسد یشوگ نوا

شنوخ فیلکت زونه یچ هساو هنتفرگ نز عضو هچ نیا منیبب اضرریما

هک! هنوخ دروآ هدیرخ ورازاب همهی زور دنچ نیا وت نامام ؟ هدشن مولعم

ناج ناماس -سالم

! شاهاب منکب یظفاحادخ هی یتشاذ یم -سالم
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نک یظفاحادخ هونش یم -

یلوغچ یباسح متسنود یم ؟ نیتفگن لوا زا ارچ ــه! شعضو هچ نیا -

ناج! یربکا یلع هریگب درد ناوختسا یتشگرب مدرک یم وتشاداد

! شابن شنارگن هک شیسانشیم هنکیم رپ وشدوخ طخ بوچ شدوخ نوا -

هن میدز کچ هن هگید بنجب اه هشیم رپ هراد مه وت ملا یلو بخ هرآ -

وتنوخ فیلکت رتدوز امش دوبن رارق یباسح درم ! هنوخ وت دموا سورع هنوچ

نوا لثم هکاالن دوبن ترفاسم نیا هساو ماهرپ داهنشیپ هگا ؟ ینک صخشم

! یدوب هدیدن ور اراس دوب زور هس مه وت

متفگ بجعتم

ـی؟ گیم یچ -

تفگ لا یخیب

ــن! یمه هتراظتنا رد یچ یتشگرب مگیم مراد طقف ـی... چیه -

یعس هتخادنا تسا بذعم شیاه  فرح زا مدرک سح هک اراس هب یهاگن

منک مامت ار ثحب مدرک
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! هسرب شدیرخ هب وگب نامام هب مدرک ییاراک ..هی مینزیم فرح مدموا -

یمن قافرا وت لثم نوا هب هک هبنجب وگب مه ماهرپ نوا هب دش نیا ! ناهآ -

منک!

؟ یتشاذگ طورش و طرش شارب مدینش -

دیدنخ لا یخیب

لوط سلا کی زا رتشیب نوشهام هس یدزمان منک رکف هک ردقنا یباسح هرآ -

هشکب

؟ یطرش هچ -

یارب نیدروآ فیرشت ـیو تشگرب یتقو هتبلا سرپب شدوخ -زا

ـبمر! دیاب نم ؟ یراد ـن یراک ناجاراس .. یمهف یم مه یراگتساوخ

ماهرپ یارب تفگ هک یطورش و طرش رکف رد یشوگ هریخی سامت نایاپ اب

تسشن متسد یور تسد اراس هک مدوب هتشاذگ

ید؟ ـش تحاران -

متفگ ینئمطم دنخبل اب

راک نوا هشندرگ تزرمایبادخ یاباب تیلوئسم هـا!االن هناماس نوا -هن...
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ـو! مدوخ راک نم هنکیم وشدوخ

متفرگ ار شتسد

! مدب شکــش رسدرد یب یروطچ منود یم نم شابن نارگن وت یلو -

تفگ متروص هب هریخ

! تسین المز هگید -

-چــی؟

! یدب شکـش... -

لغب سح و درک یم یزاب میاهتشگنا هکاب ردحیلا تخادنا نییاپ ار شرس

تفگ بذعم و هدش خرس یاه هنوگ اب دادیم کلقلق مدوجو اررد شندرک

هام... هی نوا زا دعب زا... دعب ... مدرک رکف ... متفگ هک زور نوا نم نم... -

ربص متساوخ ینعی ... متفگ نیمه یارب ... ماوخب نامز زونه دیاش ... دیاش

دنچ نیا نم...وت بخ ... تسین المز رگید منک... یم رکف االن... یلو ... ینک

وت...هک ...زا مراکفا ..زا مساسحا ...زا مدیمهف مدوخ زا ازیچ یلیخ .... هزور

! تسین المز هگید منک... یم رکف

درک یم یزاب دوب شیوناز یور هک مناتشگنا اب نانچمه اما دش مامت شفرح
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ششک منک؟ ربص دهاوخ یمن رگید ؟ تفگ هچ مدرک یم شهاگن بجعتم

؟ مهدب

رگید هک مدوب هدیمهف مدیباوخ شرانک سابل یب هک یبش دنچ نیا رد

رد هب لیام شدوخ یتح هک مدوب هدیمهف درادن ار لبق ینارگن و بارطضا

ـ بسچ یم نم هب تلا جخ یب هداد اج اجنآ ار شنت هک تسا ندوب نم شوغآ

د!

ردحلا تعاس کی بشید تکرح کی نامه رطاخ هب حبص زا هک دوبن وا اما

؟ تسین المز تفگ یم روطچ سپ درک؟ یم رارف و دوب ندز رغ

یمدنک رکف میاه  یخوش رطاخ ایهب نم اب ناماس راتفر رطاخ هب دیاش

هدش مامت مربص

اراس؟ ـی گیم یچ -

ندز فرح هب لیام ینعی نیا و درک ضوع ار ثحب اما دروآ ارباال شرس

زونه منک یم سح یتقو تسین المز تفگ یم ارچ سپ تسین شا هرابرد

! تسا نارگن

هرظتنم ریگب سامت ماهرپ -اب
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متفگ هداد ناکت ار مرس

یاهفرح رطاخ هب هگا ـی؟ گیم ونیا ارچ هدب! ونم باوج نک شلو ونوا -

... ینارگن ناماس

تفر بقع یمدق هتساخرب شیاج زا تعرس هب

ـن! کن شتیذا هرظتنم هراد هانگ نک؟ شلو یچ ینعی -

متفگ شنازیرگ یاه مشچ و هدش خرس تروص هب هاگن اب مداتسیا شیوربور

نیا... ارچ مگ یم ـو؟ نم ایوت منک یم تیذا ونوا نم -

 عیرس هدش ترپ بقع هب یمدق هک ردقنآ دیبسچ هنیسما هب باتش اب ناهگان

مدرک هقلح شرود ار میاهتسد

توکس #دس_

۶۵۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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ردقنآ دروآ یم راشف هتشاد مهگن مکحم هدرک هقلح مندرگ رود ار شیاهتسد

ناهنپ هدرشف مندرگ ارهب شتروص دوب هدش مخ مندرگ رسو ینیگنس زا هک

! کو شـــ نیا اب مه نآ دنکیم هچ نم اب شغاد سفن دیمهف یمن درکیم

یروج ره رازب ! شابن نم نارگن ردقنا ... ًافطل وگن... یچیه ... سیه -

.. نکن متیذا ... مشکیم تلا جخ ... طقف ... طقف نم بــهر... شیپ داوخیم

ـه؟ شاب

مشوغآ رد هک یفیرظ ندب هب شلا ح نیا رد هک مدیشک ناهد لخاد ار میاهبل

هلمح مشاب هتشاد ار شمامت تساوخ یم ملد هدرک شسح میاهتسد نیب

منکن

تفگ متروص هب هاگن نودب تفرگ هلصاف مداد ناکت دییات ارهب مرس

! ریگب سامت ماهرپ -اب

یمن دوبن مساوح ال صا مدیخرچ یم نآ رد جیگ اما متشادرب ار یشوگ

یمن ار شروظنم ارچ ! دوب شراتفر واو یپ مرکف مامت منک یم هچ متسناد

ـرو؟ طچ مشاب هدیمهف هابتشا رگا یمدز فرح حضاو شاک ... ممهف
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؟ ینک شتیذا یاوخیم هگید ریگب ــا؟ ضرریما -

زکرمت مدرک یعس هتخادنا زیم یور هرابود هدرک لفق ار یشوگ شیادص اب

منک

ـی! نک تالیف وشاراک االن هدیم حیلا هچ ینودب هگا هرآ -

ماهرپ مان هک یشوگ تکرح کی رد دادن وا هب نداد باوج هزاجا یشوگ گنز

ــد یود نوریب هناخزپشآ زا هدز گنچ دوب هداتفا نآ یور شنادنخ ریوصت و

اراس... اسیاو -

درک لصو ار سامت هتفرگ رگنس لبم تشپ

ــس؟ یونب دوز سالم -ولا

رارف اپهب یدنلب غیج اب هدروآ نییاپ ار یشوگ مدرب موجه شتمس هب

تشگرب هناخزپشآ هب هرابود تشاذگ

؟ هدروآ نم رس ییاه هچبال نیا ینودیم یچ ...وت ویشوگ نوا نم هدب -

درک دنلب یادص اب رحس هرامش ندناوخ هب عورش هدنخ اب هجوت یب
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... هدزاود و دصهن -

ــمت؟ سین ابوت هگم -

دنلب یادص تشاذگ رارف اپهب هرابود مدز رود ار زیم تعرس وهب متفگ

مدینش یم ار ماهرپ ندیدنخ

ار زرف رتو یوا متسناوت هک دروخ یدورو راوید هب شا هناش جورخ ماگنه

مدرک هقلح شرود تشپ ارزا میاه تسد مریگب

ــم... نیبب هدب ــا؟ جک -

ار رخآ مقر راهچ دنلب یادص هکاب مدیشک نوریب شتسد ارزا یشوگ روز هب

دروآ نابز هب مه

هب مدوب هدرک هقلح شمکش رود هک تسد کی اب اما دنک رارف هک درک یم قتال

مدینش یم مه ار ماهرپ نادنخ یادص متشاد شهگن مکحم هدنابسچ مدوخ

! هیچ رطاخ هب یدرک رید متسنود یم یجبآ مرگ تمد -

متشاذگ اراس شوگ یور ار یشوگ
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ـو! مهم زیچ هسات نومه وگب تدوخ مه وناماس یاهفرح یتفگ -حاالهک

درک میادص سمتلم

ــا! ضرریما -

ــدا.. یمن رد مسفن ! مگب نم هرادن هار مدصرد وگب...هی -

یاهفرح تلا جخ و نم نم اب دیدنخ یم طقف دینش یم ار نامیادص هک ماهرپ

تفگ تیاهن ورد دیدنخ رتدنلب ماهرپ راب ره هک دروآ نابز ارهب ناماس

! هسرب مدوخ هب مروز و هشاب هتشاد هار هک ییاج ات ممشچ مخت -ور

دیدنخ یبیخلا زاب هک متفگ یدنلب یورپ

هتشاد  وماوه اراس ینیبب ینوتیمن و هراد وروت یاوه ردقنا رحس هبوخ -

هقدص زا هتناشوخ شوخ اراس ی هنوخ االنوت هکنیمه ! ناخ دوسح هشاب

! هملُگ دزمان نوا ونم رس

درگ یاهمشچ اب هدیخرچ متمس هب هکوش مه اراس دش لش میاهتسد ناهگان

درک یم مهاگن هدش
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داد رس یدنلب ی هدنخ زاب میا هدرک بجعت هک دنامهف ماهرپ هب نامتوکس

دن...اب ــــ بکآ اهزغم ! نیایم مهب یلیخ ! نیلوگوگ یلیخ اتود امش ییادخ -

هک راکیچ داوخ یم اهسابل نوا اب وشهاگشیارآ کاس اراس نیتفگن نوتدوخ

هک مرگ مدزمان نوا !مد دوب شیتسد فیک وت هک یرپسا ! قودنص وت مرازب

دیلک یروطچ هگب تسنوتیم نوا طقف ... هنکیم یزاب ملیف بوخ ردقنا

اجنوا تفگ ! دیریم اجک نمهفب هیقب هن نیمهفب نوتدوخ هن هک میدب نوتهب

یاهفرح هچ ینودب هگا نیبــاو! نم یتح نیتحار همه تسد زا نوتتفج

تارب و تغارس ماین لوا زور حبص هک مدز ومروز همه هک ردقنا درک، مراب

؟ هرذگیم شوخ ـی!....حاال شب تفوعشم مندید هکاب مراین غاد نون

ما! هرپــــ -

تفگ یرخسمت رپ نحل اب دیدنخ یم وا مدش یبصع هک نم الف خرب

یوالی ینودیم هچ !وت امدرک تکمک ؟ هزوسیم تییاج هیچ؟ شاداد منوج -

ایگداس نیا هب مه نتسب وراپب نهد خــهر! نیتشاد !اپب دوب ربخ هچ رسمار

رود... هار زا منوا هزات تسین

متفگ صرح اب

! هسریم تهب هک متسد -
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دیدنخ دنلب

لوا هک یدید ما! هرپـــــ مماهرپ نم هک! متسین رخ منم یلو بخ.. هرآ -

داوخ یمن مگیم ... طقف ! یخاروس مودک وت منودیم متفگ دعب متفرگ هرامش

هنودیمن یسک رحس و نم زج ! طایح وت یربب ونیشام نوا رابره تمحز هب

یا! هدنز مشب نئمطم هک مدموا لوا زور حبص طقف منوا نییاجک

توکس #دس_

۶۵۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هرپـــما! -

-هـــا؟

یاوخیم هک هرخ باال مایم رد تتلا جخ زا متشگرب یتقو هک تراک در ورب -

! منزب فرح ناماس اب نم

! تفر مدای ونیا یدید خآ... -خآ
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ـــو! شمگ ورب -

تفگ یسول نحل اب

ناربج مارب طقف ! ینزیم شوج متسین هک اجنوا اباب مریم .. هشاب .. هشاب -

... دیلک نوا رطاخب یدرک یفیک هچ منودیم نم ... مدرک راکیچ نیبب اینک..

هک وت دیبسچ مهب یلک مدیباوخ هنوخ نوا وت تعاس هی بش هی طقف هک نم

ــــ...... تشیب دیاب هنوخ رس دامود یدش هگید

ــم! سرب وتباسح مایب مدشن همه لا یخیب ماات ــــــ هرپ ــو شمگ ورب -

تفگ یا هدنخرپ مشچ هکاب دیمهف ار متینابصع راگنا

میرکاچ ... بایرد وناماس -

درک عطق ار سامت و

هک یزیچ هب درک یم ار شیعس مامت هک ردحیلا مدناخرچ مشوغآ اررد اراس

تفگ دریگب هلصاف نم زا سوسحمان و ددنخن هدینش

! هماهرپ نوا هرخ... -باال
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دیدنخ دنلب و دراد هگن ار شدوخ تسناوتن

متفگ یترارش رپ نحل و یسنجدب اب

!حاال تا هساک وت تشاذگ یروطچ یدید هرپــما! هب یشورف یم ونم -هک

! هگید ینکیم شناربج وت تسین نوا هک

درکیم مهاگن هدرک عمج ندیزگ بل اراب شا هدنخ

ــم؟ گب مدوخ ای یشیم راک هب تسد تدوخ -

یمن مه شدب هک تفگ یم شقارب یاه  همشچ نآ اما تشاد ندرک رارف دصق

ما هدید شیارب یباوخ هچ دنادب دیآ

! یمود یارب ـم بسانم نامز رظتنم هزور هس -

هسوسو اما منک شنشور متساوخ دشن مروظنم هجوتم راگنا درک یزیر مخا

متسد نتشاذگ اب دادن هزاجا شیاه نادند هب هدش ریسا ییاهبل ندیسوب ی

مدیشکن تسد تفرن باال درد زا شا نهلا یادص وات متفر ولج شرس تشپ

ـی! مود ـنا ؟هآ میدوب اجک بخ -
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مک شنابز طسوت ندرک ارابرت شا هدش زمرق یاه بل شزوس هکیلا ردح

تفگ درک یم

! یمود یگیم یه یچ ینعی -

ثعاب و درک بلج ار ما هجوت هدش مندز فرح عنام شیاهبل یور نابز تکرح

بترم وا هک یمندش شمنابسچب راوید هب تنوشخ اب رایتخا یب رابنیا دش

! منک ربص نم و دشکب تلا جخ هدنادرگ رب یور

شزاون اب اما تفر مهباال وا ضارتعا یادص دش دنلب هک میادص رسو

ناکت هدش تکاس مدرب شسابل ریز رایتخا یب هک یتسد طسوت شیولهپ

دروخ یدیدش

شزرل و یدرس یاجب مدرک سح بجعت اب دزیم سفن سفن نم لثم

راب نیلوا یارب هک دش رتشیب مبجعت ینامز دراد ترارح شندب شا  یگشیمه

مندب ارهب یریذپان فصو تذل هدرک ما یهارمه هاتوک دنچره هیناث دنچ

درک قیرزت

مدرک یمن ربص درک یم ادیپ همادا مدرک شیاهر هرابکی هب هتفر بقع یمدق

راوید یور شندب فرط ود ار میاهتسد اما دیسر یم شتخت هب وراک

متفگ تفرگ یم وا هک یهاگن و مدز یم هک یسفن سفن نامه اب متشاذگ
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ریز !زا یدرک لوبق ویطرش هی لوا بش یچ؟... ینعی یتفگ ... شمیمود -

ـش! یمود ...حاال یتفر رد سوسحمان هک... شیلوا

متفگ دنخبل اب تخود میاهمشچ هب رظتنم هدیشک ارباال شهاگن

ـــم! نیبب Tور تکرح نوا ماوخ T...یم نوا -

متفگ دنزب یفرح تساوخ ات

! نولیسپِا هی یتح یمنمیآ... هاتوک یکی نیا -زا

متفگ دیخرچ ردسنلا هک شهاگن

! تار بــ مرایب یلدنص -

یور تسد تشادرب ناشتمس هب هک ار لوا مدق داد اهلبم ارهب شهاگن

متشاذگ شیوزاب

االنســارا! نیمه ـــا؟االن... جک -

شپت و اوه دوبمک دوب صخشم هک ییادص اب هدروخ ناکت شیولگ بیس

تفگ سرتسا و بارطضا هن هتخادنا هزرل هب بلق

مدوخ اب شناکم باختنا یلو ...االن... هشاب -
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چـــی؟ ینعی -

! مدیم شماجنا لبم... یور -

مدرک گنت مشچ

ــی؟ نک رارف یاوخیم -

لخاد ار شا هقلحیا نیتسآ پات دش... در مرانک زا هتفگ یمکحم ی هن

ندید ارزا نم دزو دوب وناز یور ات راد شک یاه هچاپ رس هکاب شکراولش

! درک مورحم یمدمآ شیپ و دوبن شساوح هک رگا بان یا هنحص

توکس #دس_

۶۵۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یتقو مدرکیم شهاگن هدش تشرد یاه مشچ اب دوب هدز مکشخ تدم مامت

اب تشاذگ دوب هدیبسچ مهب هک لبم ی هتسد ود یور ار شیاهتسد هک
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طایتحا اپاراب ود ره هدرب مخباال یوناز اب هار همین ارات شیاهاپ طایتحا

درک زاب مه ارزا شیاهاپ هرذ هرذ هدرک فاص یکی یکی

نیا ماجنا رد شتعرس مدرک یم سح دوب هدرک زکرمت هتسب ار شیاهمشچ

تسا دایز شتانیرمت تفگ یم شدوخ هک یزیچ الف خرب ینعی تس راکباال

مدینش ار شیفیعض یادص هک مدوب شا هدش لماک Tی هریخ

سبــــه؟ -

دروآ نابز ارهب ممان ووا مدرک توکس یسنجدب اب

ـــا؟ ضرریما -

رت! کیدزن مایب دیاب ... یرود -

مشچ مناوت یمن هک منم نیا دشیمن مرواب مدش کیدزن لبم هب مدق هب مدق

هظحل کی دش یم نییاپ باال صیرح روطنیا شندب یور میاهمشچ و مرادرب

و فیعض رتخد نامه مراتسرپ نامه وا؟ســارا؟ دیجنگن مرواب رد

ندب نیا اب مه !نآ تسا نم رسمه حاال ...وا مدرکیم رکف هک تسییوسرت

! ششارت شوخ و فطعنم

هدرک عمج هجرد ۱۸۰ حتلا نآ ارزا شیاهاپ برض هب مدیسر هک اهلبم هب
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تشاذگ شیاهتسد رانک لبم ی هتسد یور نیمز یور نتشاذگ یاجب

اهر متمس ارهب شدوخ هدرک زاب ار شیاهتسد ناهگان هک دوب نم هب شتشپ

هب هدروخ هنیسما هب مکحم شرمک هک مدیود ولج یدنلب دایرف اب درک

مدیشک ششوغآ

متفگ هک مدایرف باوج رد

ـی؟ نک یم راکیچ ... هنووید -

دیدنخ

! شا بـــ میهس مه وت مروخب صرح ییاهنت نم هک هشیمن ـی... چیه -

دش دنلب شدایرف یادص هک شمدرشف یدح هب صرح زا میاهوزاب نایم

نک... لو... ... یآآآ -

هب هک دموا مدای یتقو دوب رارق ...! مدروخ وماه صرح نم ینکیمن رکف -

هی ینک میضار ات یدرک هدافتسا تفاثک نوا مسا زا یدن همادا هکنیا رطاخ

ـــه؟ تدای .... هنومب تدای دبا هکات یدب سپ صاقت یروج

شندب هب یراشف دادن باوج مدرک سح ار شندرک وخی شندب ینآ شزرل

متفگ هرابود  هدروآ
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ــه؟ تدای -

داد ناکت هاتوک ار شرس

و یشب هنهرب منک... تروبجم متساوخیم ـــد موا مدای هک شیپ هقیقد دنچ -

نم هب یچ هنومب تدای دبا ــتهکات منیبب ریز سابل اب طقف تکرح نوا وت

! متزیچ همه بحاص هک ینم ـی تفگ

دیزگ یم بل هتسب مشچ شمدناخرچ مشوغآ رد

... ییایب رب شسپ ــیزا نوتیم یبوخ نیا هب یتقو منوا -

متفگ مکحت اب

نک ماگن -

درک مهاگن هدنمرش هدرک زاب مشچ

نیمه طقف ید ــ یمهف راب... هی نیمه منک... بارخ ونومازور نیا ماوخیمن -

نیمه هک هشاب تساوح را! ینــــ نم دای تقو چیه ونوا ... مشخب یم راب هی

... متریغ ور یراذب تسد و دایب شیپ یمود ی هعفد هگا !هک هشاب راب هی

مدز بل مشخ و صرح اب ششوگ رانک مدرب کیدزن ار مرس

ــه؟ گید یدیمهف ـــه! شب چــی ـسارا...ره هتدوخ ندرگ هشب یچ -ره
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مدرکیم سح دوب یفاک شیارب تفگ  یمارآ " دیشخبب " هداد ناکت ار شرس

ردقچ هک دوب هدش هجوتم مدنامهف وا الهب ماک هظحل نآ اررد مساسحا

! هداد مرازآ شراتفر

متفگ هدرک ضوع ار منحل

! هدش زاب ماهتشا مدید هک یزیچ هکاب هدب ومنوحبص ــا ...حاالیب هبوخ -

! هدایز تهب ملیم هک ینودیم .. مدروخ وتدوخ یبنجب رید

**********

اراس) )

متفگن مدادن ربخ تهب بش نومه نم هگم ! یدرک منووید نایاش نک سب -

؟ متسین هتفه کی

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

...هَا... هنووید ریمب ورب -
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بل ریز تخادنا دروبشاد یور ار یشوگ هدرک عطق ار سامت دز هک یداد اب

دزیم رغ

.... هضرع یب کدرم -

دروخ یم گنز شا  یشوگ هرسکی میداتفا هار یتقو زا

رطاخ هب میدوبن نآ رد هک یا هداج یغولش تهج هب شردام و ردپ ینارگن

سامت ود اب شگرزبردپ و نایاش شراکمه مراذگب رانک هک ار ندوب هتفه رخآ

دندرک شا هناوید وطالین

درک مهکالهف ار نم نایاش یاه ندرک ونهلا شگرزبردپ یاهدایرف یادص

توکس #دس_

۶۵۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دوب هتفرگ شیپ رد هک ما هناخ ریسم هب هاگن اراب مدوخ ساوح مدرک یعس

ویخاالت رکف ریگرد منهذ ات مهدب  مرادرب ار ما هتشاذگ اجب هک یلیاسو ات

ماجنا شیارب یراک مناوت یمن هک ردحیلا دوشن شیاهراک و هلغشم واو
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مهد

ولج تسد درک دنلب ار شیاو یا یادص شا  یشوگ گنز ی هرابود یادص

متفگ ناماس مان ندید اب مدرب

! ِناماس -

ابوت! هگید یکی نیا ادخ... -یا

هب هک تشاد دیکات طقف تدم مامت مدز فرح ناماس اب هدرک لصو ار سامت

دیشک متسد زا ور یشوگ ناهگان دوب هدش هجوتم هک اضرریما مدرگرب هناخ

دیاش ینعی نیا هک درک ندز فرح هب عورش یکاش هدرک مک ار نفلت یادص

ـمهک مهفب نم دهاوخب هک دشابن یزیچ یمدنز ناماس هکاب ییاه فرح

مدش رتواکجنک شراک اب هتبلا

-لاــــو...

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

اه؟ همنز اباب ... ینزیم رغ ردقنا یگیم یچ -سالم...

.............-
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! یدر ـک یم مه وشاجنیا رکف دیاب یدرک تقفاوم ماهرپ داهنشیپ اب یتقو -

وزا مکمک رتفد دایب میتشگرب هدرک لوبق میتفر هک یبش تیمارگ رهاوخ

ـش! مرایمن حاالحاالاه هلح ماراک فصن هشاب هک نوا هک ییاجنوا

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

شر ببــ متشاذگ نم هگا یلو بخ..ایب! هرآ -

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

مه متشادن مراد المز وشکمک هدش رابملت مه ور ماراک مگیم ــی! مهفیمن -

نوا زج هب مدرگرب مداد ورفن رازه باوج هتعاس !هی شیربب متشاذ یمن

هدافتساؤس یگیم وت منک عمج مه ار هناخراک نوا یگتخیر مه هب دیاب رتفد

یمــمد! وتباوج یچ نیبب وگب هگید راب ؟هی

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

ونیا هک هنم نز تسا هتفه کی ترهاوخ یدیمهفن ـنا؟ ماس هتچ اباب... -یا

ــرا؟ نک تمرازب مروشب دیابن ـی؟االن گیم

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

یایبرد یگنتلد زا شمدروآ مدوخ دیاش دش مومت مراک ... هرادن هیرگ ! هشاب -

! یشاب مدآ هگا هتبلا
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............-

ـ... لوضف همنز مگب نکن یراکی ... ناماس نکن هلیپ -

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

ـ...... گیمن یچیه نم یه ... هگید یراذیمن -د

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

شـــد! رجفنم ناشفشتآ هوک کی لثم دعب دشو تکاس اضرریما ناهگان

هک... منک تاعارم روطچ منک یم رکف مراد یه ! نربب وتروشدرم -

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

ور اراس حاالحاالاه هگا نم ـی... ناور هدب... ریگ ماهرپ خاالق هب یه -حاال

! شیرود ـرزا یمب ... مدروآ
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............-

منک؟ رس ماوت اب دیاب حاال مارب دوب مک ماهرپ اه هنووید ـــت... فوک -

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

ص مه تقو ره تسه منوا مشاب نم اجره مراد وشرایتخا همنز ــو... شمگ -

هنکن شراکش ماهرپ شاب رحس بظاوم یدرم ... شینیبب مرایم متسنود الح

! شمسانش یم نم هک

ترپ بقع یلدنص یور ار یشوگ کالهف هدرک عطق ار سامت یظفاحادخ یب

درک

! مراد راک ورس ایک اب نیبب -

شرخآ هلمج اب مه وا هتبلا هک تشاذگ شرس هب رس یباسح ناماس مدیمهف

تخیر ار شرهز

متفگ دنخبل اب
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ــه! مشاداد تسه تساوح -

تفر یا هرغ مشچ

چیه هک هشیم شرس یزیچ وهی هراد لقع هک نوا ... تاشاداد نیا -وتمااب

هب نتفیب دیاب نرادن زغم وج هی هک هنووید ناماس و ماهرپ ! تسین تقو

نم! نوج

لثم تسرد یلو دنادیم ار مردارب تبسن هکنیا زا میاهبل ندمآ شک ضحم هب

دز صرح دنیبیم مردارب ار ناساس مدوخ

ـــاا! یدنخ یمن -

مدنبندرگ دنب ار متسد هتخادنا نییاپ ار مرس مدرکیم راهم هک یدنخبل اب

مدرک

هب بشید هک شیاه هکل و لا کشا مامت ،اب لماک هام صرق لکش هب یدنبندرگ

تخرد ریز شخب تذل ی هرفنود تولخ کی زا دعب مدلوت یوداک ناونع

متفرگ وا زا شگرزبردپ غاب هناخ رد بش یکیراترد جنران

هب رتشیب هک درک شوماخ ار هطوحم یاه غارچ مامت درک ما یضار رارصا اب

ریز نتسشن هکاب مدناشک جنران تخرد نیرتگرزب و نیرترود ریز مدیبسچ وا

نآ هدیسر نیمز یور ات شرانک یوم یاهتخرد یاه  هخاش مدش هجوتم نآ
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تسا هدرک کچوک قیچ کیآال هب هیبش ار تمسق

شدوخ هب میولهپ یور شتسد نتشاذگ دزاب هیکت تخرد هب هتسشن مرانک

وا هب امامت متفرگیم دیدج طیحم زا هک ییاهسح رطاخب هکنیا اب مدنابسچ

متفرگ یمن هلصاف هدیبسچ

...ات میدیم ار وا طقف دش دیدپان هظحل نآ رد اهسح نآ مامت شراتفر اب اما

اب اما دیزرل یم ملد و ناج مدوب هدرکن هبرجت ار یسح نینچ حلا هب

مدوب شقارب هاگن ی هریخ قاتشم یاهمشچ

نیدنچ الف خرب تسناوتن هکنآ اب دوب ما یگدنز بش نیرتابیز و نیرتگنشق

راد دوخ تفرگ یم هلصاف و مدوب هداد هزاجا وا هب هکنیا اب هتشذگ بش

دشاب

یور ارزا مندب طایتحا اب راب نیلوا یارب مدناباوخ بوطرم یاهنیمز یور

نم اب مدیمهف یم هکنیا زا متشاد هک دوب یسح نیرتابیز درک یم سمل سابل

یگدنز رد وا ییاراد نیرت  شزرا اب راگنا یمدنک دروخرب طایتحا اب یروط

متسه شا

توک #ســـد_ســــ

۶۵۸_ تراپ #
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

چیه ... مدیسرتن وا زا دوب ینتشاد تسود و فیطل ، شمارآ اب شتاکرح

یاه همزمز دوب... وا یپ مساوح مامت ... مدرواین رطاخ ارهب یدب ی هرطاخ

وور ریز ار ونآ متسه شا  یگدنز مامت دیوگب درک یم یعس هک شا  هناقشاع

زا هن رابنیا و زور دنچ زا دعب هرابود دش ثعاب هک متشاد تسود ار ما هدرک

یهاتوک مرش اب هدش هقلح شندرگ رود میاهتسد نانیمطا هکاب مرش یور

زا لبق نامراک شدوخ لوق اتهب دیشک بقع تعرس هب هک منک شا یهارمه

دشکن تخت و نامتخاس هب نامتشگزاب هب شیوداک نداد

شا هناخ هب منتفر زا دعب زور دنچ هکنیا ی هرابرد دز فرح مدلوت هرابرد

، زور نامه هک هدیمهف و هداتفا مدلوت دای هب شندرک مامت و ندز فرح یارب

دنک ناربج میارب هدرک دهع دوخ واب تسا نم دلوت زور

ره دیوگب و دهدب تداع شروضح ارهب نم مک مک دنک یم یعس هک شش تال

...هب مراد تسود منیبب ار وا طقف هک ردقنآ دنکیم دوبان ار یدب ی هرطاخ

ردقنآ مدید یم ار وا طقف اعقاو حاالهک مراد تسود ار شندیسر هجیتن

یاهمشچ یور دوب.. هدنام شتروص رد مهاگن تدم مامت دیمهف هک قاتشم

متشاد تسود هک یشیر وهت هنوگ یور ... شنادنخ یاهبل یور ... شقارب
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! منک ناشسمل

تفگ هتخادنا مندرگ ارهب هام

درکن تاگن هشیمن ابیز.. .. ینارون .. یهام لثم -

مدیسوب

.... مدوسح وت یور ص یرحـــ ِنم نم... طقف ! شاب یباتهم نم یارب طقف -

یل... یخــــ

؟؟ ییا ــــــ جک -

متفگ یموه جیگ هدناخرچ شتمس ارهب مرس

؟ مدرک تادص یدیمهفن هک یدرک یم رکف هچ -هب

مدز بل مارآ شتروص وحم

تـو... -هب

دیرپ باال شیاهوربا هدش زاب شتروص
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-جـــًاد؟

تفگ هک مداد ناکت رس

! یدش هنووید نم لثم تساوخ مارب ادخ دیاش هدب همادا .. هبوخ -

متفگ هداد همادا ما هریخ هاگن هب

! نیا رتزا هنووید -

هدش امن نادند شدنخبل هرذ هرذ هدرک مهاگن تام دش مک شتعرس ناهگان

دز قرب شیاهمشچ

! نااا ؟اال هخآ ؟االن منکیم یگدننار ینیب یمن ؟ یدش هنووید اعقاو راگنا -

... یدر مانـــ وت ردقچ

متفگ ترارش اب مدیدنخ مه نم

شسپ یاوخ یم ... مداد وتباوج منم .. یدز وشفرح هچ؟وتاالن نم -هب

ــمر؟ یگب

ـــی! گدنز یرادن وشتأرج -
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*********

و راوشس اب نتفر رو ردحلا شقاتا هنیآی یولج یلدنص یور هتسشن

مدوب میاهوم

رطاخ هب ًاصوصخم هدرک کالهفما یراک ره یارب میتشگرب هک یزور زا

دش ثعاب هک ینیگنس نادمچ ییاجباج و نیشام رد وطالین نتسشن

منک هبرجت اه تدم زا دعب ار یکاندرد ی هنایهام

شرتفد هب دوب رارق هک ار لوا زور هس هک دوب یبصع و هتخیر مهب ردقنآ

تخت هب منک کمک تدم نیا ی هداتفا بقع یپیات یاهراک ورد مورب

هناخ هب اهر و ماهرپ اب هارمه ام یتحار یارب هک ار شردام و مدنابسچ

دشاب نم رانک ات دناشک هناخ هب دوب هتفر شردپ

و درکیم تحیصن و دزیم رغ یلک راب ره تفرگ یم سامت راب نیدنچ یزور

دیسر یم ندرک دیدهت و ثحب رجو هب رخآ نامراک

دوب هدش یندید بیجع شتروص دمآ شردام هک یزور

یاهوراد زا مدرد ندرک مک یارب ات دوب هتفر هناخزپشآ هب عیرس مندید زا دعب

ی هروک لثم هک اضرریما دعب هقیقد دنچ اما دروایب شدوخ صتخم یهایگ
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دش قاتا دراو دوب شتآ

تخت یور هک مرانک دوب هدز نوریب شیاهگر هدش دوبک شندرگ و تروص

تفگ میاهمشچ رد هریخ تسشن

ــم؟ یتشاد هطبار مه -اماب

متفگ شلا وس زا هکوش

-چـــی؟

داد همادا راکبلط

ـی؟ تفگ نامام هب یزیچ -وت

شــهد؟ یچ ـی! گیم یچ ممهفیمن -

صرح اب هدیخرچ شدوخ رود داتفا شیاهوم ناج هب هتساخرب شیاج زا

دزیم فرح

!.. یرکف یب هگیم نم لو..!هب هــ هگید نم -هب

متسشن تخت یور یتخس هب هکیلا ردح میاهمشچ رد هریخ هداتسیا ناهگان
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تفگ

ردقنیا هک هشاب هتشاد هطبار شا هنایهام کیدزن دیابن ینودیمن هگم هگیم -

هش! کنــ درد

توک #ســـد_ســــ

۶۵۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دیرغ

تسد وت الهب صا نم هگم ...؟ منودب دیاب اجک ــم..!زا نود یمن هک همولعم -

! هتخوس نهد و هدروخن شآ مدز...

مداتفا هکسکس هب یدنلب ــن یه اب

یهـــع ... ندیسرپن یزیچ الً صا نم نم..زا -زا

دز یصرح دنخزوپ
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بــدو؟... هگید زیچ هی ندیمهف هساو شزلو و زلج همه نیا وگب.. سپ -

ــه! نزیم یتسد هی نم نک...هب هاگن ورام ردام

مدیسرپ هدز تلا جخ

چــی؟ ینعی -

اینــه! هداتفا قافتا هنودب هتساوخ یم موناخ ینعی -

.. شمدیشک نادند هب هک دش زاب مه زا میاه بل شردام راتفر زا هدارا یب

رس دش ثعاب تخادنا رادباال روظنم هک ییاهوربا و هدش خرس تروص نآ

میوگب ریز هب

! یدرک یم تحار وتدوخ یتفگیم هن بخ...هی -

هب شرخآ ؟... تشاد رب مرس زا تسد هک مدرک راکیچ یدرک رکف سپ -

ـــد! یسر شلا وس باوج

تفگ یوحم دنخبل اب

! مراد هگید یتخبدب -حاالهی

-چــی؟

تفگ ترارش اب هدرک گنت مشچ
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《! هشاب هتشاد وشسورع یاوه ات هتفا یم قافتا یک همهفب ات هنک هلیپ -هک

هن؟ ینوتیمن -

هب دوب شنت نوریب یاه سابل مدمآ نوریب مراکفا زا وناب هراسخر یادص اب

مدرک شوماخ ار راوشس درک یم مهاگن دنخبل اب هدز هیکت رد بوچراچ

مدرک یم لو هشیمه مدرک یمن کشخ راوشس اب وماهوم تقو چیه -هن.

منکن کشخ هگا یلو منوتیمن ...االمن مرادن تداع هشب کشخ شدوخ

! هنکیم کالمف اضرریما

دیدنخ دنلب ییادص اب

رتگنشق یشکب راوشس نلگشوخ یلیخ تاهوم ... مچب هراد قح بوخ -

! نتسیمیاو

...کالهفما! منوتیمن یلو نونمم -

تفگ هدرک یعونصم مخا شدنخبل ظفح اب

نــه! یگب شهب مه یکی نیا وت منیبن ینک تداع ات نک شرارکت -
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متفگ ییامن مولظم یارب هتبلا بجعت اب

طقف لوا زا نیدید هبوخ ! نیگیم هک هن متفگ یک ال صا نم هــم؟ یکی نیا -

هشن ینابصع ـم شچ متفگ

تفگ یخوش نحل اب اما درک مخا متساخرب عیرس هک دمآ ولج

یر؟ ـــ تخد زونه روطچ یتفگن هن هگا -

مدز شیادص یکاش هتفگ یمارآ نیه

نا؟ مامـــ -

ـــه! غورد -چــهی؟

متفگ عیرس رکف یب

ـه! تساوخن الً صا نوا بخ -

یلو هبوخ زان مکی ... رتخد نزن لوگ ونم هگید هدرم منوا ؟ هشیم هگم -ااو!

! ردق ناــ هن هگید

نیا زا تلاهدز جخ دزیم نوریب ترارح میاه هنوگ زا متخادنا نییاپ ار مرس
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دیسریمن شق وخاال اضرریما هب شروز نوچ راگنا هک شندوب هظح مال یب

متفگ دوب هدمآ نم غارس

مدر... کنــ مزان ... متفگن غورد -

مدش وربور شبجعتم تروص اب مدروآ هکباال ار مرس

چـی؟ ینعی -

هب متسناد یم هک ابوا ًاصوصخم منزب فرح دروم نیا رد تساوخ یمن ملد

یاهراتفر رطاخ هب طقف مه نآ تسا نارگن طقف دیاش ردام کی ناونع

نم! ی هتشذگ

لئاسم هرابرد یسک درادن تسود اضرریما هک متسناد یم مه ار نیا اما

ادبا! الو صا هک دروم نیا رد دنادب یزیچ شا  یگدنز

متفگ هدرک لوه

.. دینزب فرح شا  هرابرد هرادن تسود اضرریما ــن.. ینک شلو هشیم -

دی ـــ شخبب

تفگ هدرک یفوپ
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داوخ یم اهر نوریب مریم مراد مگب تهب مدموا ... اهدرم نیا زا ناما -

هبنج یم یلیخ ششوگ رسو رسای ازور نیا راگنا شاباب شیپ هربب ونیسای

ًاب اال متحا هتبلا ... مایم هگید تعاس ود یکی مرب شهارمه هتساوخ

تسین یکی .. شلا بند یرب دیاب هنکیم رهق هشلا س تصش هدنگ درم ! شاباب

نکـــم! لو منوتیمن هک ومچب یباسح درم هخآ هگب

یزیچ ربخالف تسشن میاهبل یور یدنخبل تفگ هک یمه تشپ مجالت زا

وا زا راگنا اما تشاد ار شردپ یاوه مه شردام درک یم رکف اضرریما هک

دشاب هتشاد شردپ اب یرتهب راتفر ات یمدنک ناهنپ

دروآ ترس ور بالاه نیمه اضرریما هک هگید سلا راهچ ید؟ نخـــ یم -

خاال هیقب مینزن فرح شا  هرابرد یتفگ هک یدروم نوا زج ـی!هب مهفیم

معـــًار! هگیم یگب شدوخ هب هتبلا هشاباب لثم یلیخ شاق

متفگ یمارآ " دیشخبب " هدز دنخبل طقف هرابود

بــمر؟ نم ؟ یرادن یراک -

متفگ روظنم اب

! رسای اقآ هب هرذگب شوخ هللا شنا . نونمم -هن
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تفگ هدرک گنت مشچ

اضرریما ازور نیمه هک شاب تدوخ نارگن یشاب رسای نارگن داوخیمن -وت

دیابن وت هک تفگ یچ ره رتخد شابن مولظم مردقنیا ! تدروخ یم هتسرد

ــم! شچ یگب

متفگ هدش درگ یاه مشچ اب

راکیچ اقیقد .. منزیم ـنو تلوگ .. منکیمزان ـم.. مولظم نم دشاالن؟! یچ -

منک؟ یم

تفر رد تمس هب هدیدنخ ادص یب

! یدی ـــ مهفن هک هبوخ -

طقف اه فرح نآ زا شدوصقم ینعی مدرک هاگن رد هب هدنام تام یا هظحل

دو! بـــ نم زا ندیشک فرح

مه متسناوت ات متفر راجنلک میاهوم اب شیاه  فرح رکف اررد یتعاس

یادص مروایب ناشرد یباسح و تسرد یلدم لکش هب ومه منک ناشکشخ

ار نفلت باوج هتفر نییاپ هقبط هب تعرس هب دش ثعاب هناخ نفلت گنز

مهدب هرامش هب ندرک هاگن نودب

هلب؟ -
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تو... کســ

-لاـــو؟

تو... کســ

یهاگن رابنیا دروخ گنز هرابود هک متشاذگ ار یشوگ ندوب محازم یخلا هب

دوبن نآ یور یا هرامش هک متخادنا هحفص هب

-لبـه؟

کی اررد مندب مامت متفرگ هک یباوج و دوب مشخ و صرح اب متفگ هک هلبیا

تفرگ ار میاپ رسات تشحو هدرک کشخ هظحل

نا؟ جـــ ییاد اراس ای منک تادص هدیپس دیاب -

توک #ســـد_ســــ

۶۶۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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یم مندب مامت متفر بقع مدق دنچ سرت اب هدرک اهر ار یشوگ هدز تشحو

سنلا مامت میاهسفن یادص ... مدوب هدش هکوش هداتفا سفن سفن هب دیزرل

ینشــمد؟! تسرد دوب... هتشادرب ار هناخ

نت زا سلا نیدنچ هک ییادص منک... یمن شومارف زگره ار ادص نیا نم

... مدوب شندینش نارگن یدرم ره یادص

زا دوب نکمم نآ ره هک راگنا مدوب هریخ یشوگ هب هدش مشچ مدوجو همهی

هک متفر یم اه هلپ تمس هب بقع بقع هدز سفن سفن دیایب نوریب نآ

دز ادص یسک

ارا؟ ســـ -

مداتفا هلپ یور تشپ زا هک مدیرپ بقع مدیشک سرت زا هک یدنلب غیج اب

درک دنلب ار مداد یادص دیچیپ مرمک و ولهپ رد هک یدب و زیت درد

-خآ...خــاد...

ـی؟ بوخ ســارا؟ شــد! یچ -

درد نآ اتاب درک مکمک تخادنا مرمک ریز ار شتسد هدش مخ دیود متمس هب
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منیشنب هلپ یور

ــن! کن -یآ..

ـی؟ یاهنت ید؟ ــ یسرت ردقنا ارچ ـهد؟ شن هک تیزیچ ؟ هدش یچ ــن.. یشب -

مدیبسچ شا هنیس هب هداد یشوگ هب شنارگن تروص ارزا مهاگن یا هظحل

دروخ ناکت هدش ضبقنم شت ال ضع مدرک سح

شــهد؟ یچ -

متفگ مدزیم گنچ ار شسابل هک ردحیلا دیزرل یم هک ییادص اب هدیسرت

.. هدرک مادیپ .. نوا -

ـی؟ گیم یچ -کـی؟

یادص ندینش زا دعب یزور مدرک یمن رکف زگره دمآ وا هک رکش ار ادخ

اب متسه نآ مکلا امامت دیوگیم مساسحا هک یا هطقن رد ناویح نآ سحن

شا هنیس هب رت مکحم مسرب یشمارآ نینچ هب هدشیا دنت بلق شپت یادص

مدیشک یتحار سفن هدیبسچ

تمیق هب هدش دوش کیدزن نم هب یسک دهد یمن هزاجا یتح دشاب هک وا

ناهنپ شا هنیس رد هک ار متروص درک یم یعس تسا نم بقارم شناج

دنارب بقع ما یناشیپ هب تسد راشف اب مدوب هدرک
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ـی؟ گیم یچ ممهفیمن اراس؟ هدش یچ ؟ تمنیبب -

مدرک هراشا نفلت هب دیزرل یم هک یتسد اب

ــت... ساجنوا ... نوا -

؟ تسا جکـــ یک؟ -

و یشوگ ندید اب دناخرچ ارردسنلا شرس نارگن هتبلا و دنت یهاگن اب

دنام تباث نآ یور شتیعضو

دیسرپ یدج

هدز؟ ـگ نز یسک -

مداد ناکت ار مرس

-کــی؟

متروص هرابود دیسرپ یم هک دوب راب نیمدنچ میوگب ار شمسا متسناوت یمن

خی ناتشگنا رس مداد ناکت فرط ود ارهب مرس مدنابسچ شا هنیس ارهب

تخوسیم شسابل ندرک تشم رطاخب ما هدرک
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دش دنلب شا  یبصع یادص

؟ هدش یچ نزب فرح ـی؟ نیبیمن اجنیا ونم هگم ـید؟ یسرت ردقنا یچ -زا

تس؟ ینـــ هنوخ یسک

تینما ات مدیشک ار شسابل دش دنلب شداد زا مقه قه یادص هتسکش مضغب

هب دناوتیمن وا متسین اهنت ساهلا نآ لثم رگید منک سح رتشیب ار شروضح

دنزب همدص نم

مدرشف شدوخ هب هتفگ یچن کالهف

؟ تسا جکــ نامام اراس؟ هنتـییا ارچ -

دز ادص ار شردام دنلب یادص اب

نا؟! مامــــ -

دنک ممارآ ات درک شزاون ار متشپ دیرپ باال میاه هناش

؟ تسا جکــ نامام ؟ هدش یچ نزب فرح ... سرتن ... دیشخبب ... دیشخبب -

متفگ مدرک یم شلر تنک یتخس هب هک یقه قه اب

... نوا ... نوریب ... تفر -
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ســارا؟کــی؟ یک -

عسـ...دی... سـ... -

نییاپ باال تدش هب شا هنیس درشف ار مندب هدش ضبقنم شت ال ضع ناهگان

دیرغ یتقو دشیم

؟ تفرگ سامت نوا -

مداد ناکت ار مرس

ـــی؟ نئمطم -

شدوخ اتزا درک یعس مدرک دییات رس ناکت اب هرابود هدز گنچ ار شسابل

دور بــ یشوگ تمس هب هدرک میادج

ن! ــــ یشب -

مدیبسچ شندب هب مکحم

... نوا ورن... -هن...

هدرک عطق االً متحا ایب... ماهاب .... مورآ یهــس... -

-نـــه...!
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... یدر کـــ هابتشا دیاش ... هدوب سامت هی طقف ... شاب مورآ -

دوب. شدو -خــ...

باال... میرب ...ایب هشاب هشاب بخ.. -

رد رطاخ هب مه نآ متشادیمرب مدق بقع هب یتخس هب دوب هدرک لفق مندب

مکحم هرابود هک دنک ما یهارمه و دورب هار مرانک تساوخ ندوب وا شوغآ

یمن مشاب وا کیدزن متساوخیم طقف دوبن سرت شلیلد مدیبسچ وا هب

نآ نم دورب نفلت تمس هب تشاذگ یم هیام میارب ناج زا هک وا متساوخ

! متخانش یم ار تفص ناویح یناور

!.. شاب مورآ .. سرتن .. تسین اجنیا یسک -

تفگ هرابود مدادن ناشن هک یلمعلا سکع

ـه؟ شاب منک تلغب رازب سپ -

هک دوب داهنشیپ نیرتهب نیا مدرک هقلح شندرگ رود ار مناتسد تعرس هب

هدربورف شندرگ اررد مرس دیشک هکباال ار میاهاپ دوش رود یمنداد هزاجا

یقیمع یاه سفن دزرل یم مشخ زا شندب مدرک سح مدرک ناهنپ ار متروص

مدیمهف یم شا هنیس ندش نییاپ ارزاباال دنک مارآ ار دوخ ات دیشک یم هک

هتفر تخت تمس هب تسار کی هدش قاتا دراو درک یط نانز سفن اهار هلپ

هک دشاب تحار ات مشکب نییاپ ار میاهاپ مدرک یعس تسشن نآ یور

تشاذگ مرمک تشپ ار شناتسد
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میشب مورآ نومتفج ات نک ربص ... شاب اج نیمه -هآ...

تشپ ار میاهاپ دوب ندیشک تلا جخ متشادن هظحل نآ رد هک یسح اهنت

وا هب رتشیب هدرک رتگنت ار مناتسد هقلح مدرک لفق مه رد تخت یور شرمک

مدیبسچ

ـد؟ یدنخ یم ! دیزرل شا هنیس

هب ور تینابصع زا تفگ یم شندب یغاد و شا هرهچ هک حیلا نیا رد مه نآ

؟ تسا راجفنا

همه مراد یدیبسچن مهب یروطنیا !اتحاال بوخ رتخد نک رکف منم -هب

اراس...! منک یم سح وتدوجو

توک #ســـد_ســــ

۶۶۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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طقف هظحل نیا رد مناد یمن ار ممهفب متساوخ یمن ای تفگ هچ مدیمهفن

 شوج هب شنوخ و دوشن هناوید ات دورب ات موش ادج وا زا متساوخ یمن

دیاین

متفگ ینازرل یادص اب

...مر.. یمن ـ...ن.. ییاپ -

دیزرل شا هنیس هرابود

... دایب شدب هک هیک ورن... هشاب هشاب -

قه هب هتسکش مضغب هرابود دش ثعاب وا هب مندیبسچ لیلد رکف یا هظحل

متفایب قه

هنک.. ـ... یمن ملو... ارچ... -

درشف ار دش یم نییاپ باالو مرمک یور هک شتسد

زا وم رات هی مرازیمن ینودیم اراس... ماجنیا نم سرتن ... مورآ ... سیه -

ـن! کن میبصع تسرت اب سپ ... هشب مک ترس

********
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( اضرریما )

و مندرگ یور شیاه سفن دیزرل یم مشخ زا مدوجو مامت هکنیا دوجو اب

یعس دوب هدرک دایز ار مندیدنخ هب لیم طیارش نیا رد شا  یکیدزن نیا

هلصاف یمک دیاش ات منک ضوع ار شلا ح شرکف ندرک فرحنم اب مدرک

دنامب دوخ یاج رد دوب رسم هک دیمهفن اهنت هن اما دوش زاب مسفن وهار دریگب

دنک وور ریز شرارصا ارزا وحملا

هدیبسچ نم هب لکش نیا وهب مدوب شرانک یتقو مه نآ شسرت یروآدای

هدینش شقه قه یادص و دیزرل یم نانچمه وا اما درکیم ما یبصع دوب

یمدش

یناویح نیا زا نیگمشخ و دراذگن شیاهنت مدوب هتفگن ردام هب هکنآ زا یرفک

مدوب هداد لوق مدوخ هب هکنآ دوجو اب زا۷سلا دعب و شمدوب هدیدن هک

مدز داد شرس دناسرتب ار وا دوب هتسناوت زاب دشاب هتشاد تینما مرانک اراس

ــن... کن هیرگ -

یتقو تشاد حیلا هچ ناماس مدیمهف یم حاال درکن رییغت شلا ح یا هرذ اما

هک مدرک شا هذخاوم هدز دایرف دوب هداتفا اراس یارب هک یقافتا رطاخ هب

! هدوب لفاغ شرهاوخ زا هک تسیردارب روطچ

ییارجام دسرب ششوگ هب یتقو املسم دنک ما هذخاوم ات تساجک حاال

! تشاد میهاوخ
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مامت و منک شعناق ندز فرح اب مدرک یعس هتشاذگ اراس رمک یور ار متسد

شوماخ ار دوب هدروآ موجه متمس هب هرابکی هب قافتا نیا زا هک ییاه سح

موشن بارخ وا رس ات منک

دوخ لیم هب شدوخ هک دوب یراب نیلوا مدیمهف یمن ار حملا مه مدوخ

یا هرذ مدرک یم سح دیشکیمن بقع و هدیبسچ نم هب کیدزن نینچنیا

دراد مهگن دهاوخ یم طقف راگنا دشک یمن تلا جخ

یم هن هک وا بیجع راتفر ما یبصع ردقنا یزیچ هچ زا متسناد یمن

و متفگن ردام هب هک مدوخ ای ناویح نآ !ایزا لمحت هن منک شلر تنک متسناوت

مدرک خیلا اراس رس ار همه

دیرپ باال شیاه هناش هک مدز داد منک شمارآ مروضح اب متسناوتن یتقو

هراکما؟ یچ اجنیا نم ید؟ ــ یسرت ردقنا ارچ هتچ؟ ؟ شاب مورآ ! اراس -

مدروآ رت نییاپ ار میادص

! مایب و مرب نم ات دشکب زارد تخت ور بقع ورب -

کی اب متساخرب برض هب دش مکحم شناتسد هقلحی ما هتساوخ الف خرب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دش دنلب شدرد زا نهلا یادص هک مدیبوک تخت یور ار شرمک شخرچ

هب شندب یور دشاب هدید بیسآ دیاش ؟! داتفا هلپ یور مدرک شومارف ارچ

و تسد هرگ شا ابنهلا نامزمه هک مدوب مخ مندب هب شندیبسچ هطساو

درک زاب ندب رود ارزا شیاپ

یاآ... -

تسد زا یرفک تفر ورف ششوگ رانک یاهوم لخاد شمشچ هشوگ زا یکشا

متفگ مدوخ

ــم! نیبب وترمک رازب ؟ هنکیم درد تاجک ... مزیزع خرچب ... دیشخبب -

نیب ییاج مدز ارباال شسابل تشاذگ شرمک یور ار شتسد دیخرچ ولهپ هب

ًات اال متحا و دوب هدش زمرق و بهتلم تسد فک کی هزادنا شیولهپ و رمک

ی هکنهلا مدرک سمل ار شتسوپ هدرب تسد دش یم دوبک رگید یتعاس

ار شیاهوم هدش مخ شندب یور دیزرل شیاه هناش هرابود و درک یفیعض

مدیسوب ار شا هقیقش مدرک ششزاون

شور مرازب مرایب خی مریم ... مایب ات روخن نوکت -
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جراخ قاتا زا تعرس هب شمدیسوب هرابود دیزرل یم هدش عمج شدوخ رد

دش لفق نفلت یور میاهمشچ هلپ نیرخآ یور متفر نییاپ هقبطی هب هدش

یور هک ار یشوگ هتفر شتمس مکحم و دنلب یاه ماگ اب مشخ واب یبصع

؟ دوب هدشن عطق زونه سامت !! مدش هکوش متشاذگ مشوگ

زا دعب ار سامت زونه و دوب اراس سرت ندرک شوگ ردحلا فیثک دوجوم نآ

یم ار میاه سفن یادص هک متسناد یم دوب هدرکن عطق مه میدوب هتفر هکنآ

متفگ منک شناهنپ متسناوت یمن هک یبضغ و مشخ اب دونش

نوچ ـم ینیبن زگره نک اعد ! ینزب فرح نم اب ینک یمن تأرج هک هبوخ -

ــی! نک ماگن یتح ینکن تأرج مروخیم مسق

ادص اما مهدب نایاپ روآ باذع سامت نیا هب منک دصق دش ثعاب توکس

تسشن مشوگ هب شسحن و هیرک

هولج شوم ونم نکن یعس .. یدموا شوخ یزاب نار!هب ماکــ اضرریما -

... هنودیم ونیا ترانک شوم مدوب هبرگ هشیمه یزاب نیا وت نم .. یدب

! شاب شبقارم

تفگ متوکس لباقم رد یا هدننز هدنخ اب

تشادن فرح شراک ! ینوتب یلعدمحم لثم هگا هتبلا -
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یاهتسد اب هدیشک شنوریب یشوگ زا متسناوت یم تساوخ یم ملد هکنآ اب

منک شهل دیاب متسناد یم منک شص خال مدوخ

مدنیبب درسنوخ مدرک یعس

هتبلا یناهنپ شوم لثم تساهلا س هک یا هبرگ یشاب تدوخ بقارم هرتهب -

ووت.... هراد یلعدمحم اتنچ االن ینودیم ... ینوتب هگا

... مدیشک رخسمت یارب یدننام فوپ سفن

! شمرب یم مدوخ ...هک یراد سفن هی طقف -

توک #ســـد_ســــ

۶۶۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

قوب یادص دشو عطق سامت میایب نوریب تلا ذر نیا کوش زا هکنآ زا لبق
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ار یشوگ هدش هدرشف یشوگ یور مناتشگنا ناوختسا تسشن مشوگ رد

مدیبوک هاگتسد یور مکحم

رس دش ثعاب ینیه یادص منک ارخیلا مدوخ هدز دایرف هکنآ زا لبق

یهلپ هنایم دوب شنت هک یداشگ دیفس راولش و ترشیت نآ اب مناخرچب

مهاگن هریخ دوب شناهد یور اهو هدرن هدنب هک ییاه تسد اب هداتسیا

درکیم

هدید ار مندش کشخ ؟ دوب هدینش ار مفرح ینعی ؟ دوب هداتسیا اجنآ یک زا

؟ دوب

مدز داد هتفر شتمس هب یبصع

؟ نییاپ یایب هتفگ تهب یک -

هنیسما هب تدش ارهب شدوخ هدرک یط تعرس ارهب هدنامیقاب ی هلپ دنچ

مورب بقع یمدق دش ثعاب هک دنابسچ

هک شناتسد دش یم مشتآ یور بآ هنوگنیا هک شدوجو تشاد یزیچ هچ

یور تسد هدارا یب مدوب یبصع شتسد زا هک نآ دشاب هقلح مرمک رود

تفگ ینازرل یادص اب متشاذگ شرمک
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ــه؟ بوخ ... -حتلا

هیرگ مدرک شهاگن بجعت اب درک یم هاگن متروص هب هدروآ ارباال شرس

تفگ سمتلم دوب نم رطاخ هب شسرت راگنا اما دوب هدیسرت درکیمن

.. نوا ـ... ینزب فرح .. نوا ..اب متساوخ ـ... یمن -

دمآ درد هب وا فرح زا دوب هدش ضبقنم ناویح نآ فرح راشف زا هک مکف

رد ناویح نآ یاه  فرح یمدنک رکف ؟ درذگ یم شرس رد هچ ؟ دوب هچ نارگن

اب هتفرگ ار شیاهوزاب منک عافد وا زا مناوتن تسا نارگن ؟ای دراد رثا نم

مدرک شادج مدوخ زا مشخ

ــی؟ گیم یچ -

دیتلغ شا هنوگ یور کشا هرطق کی درک مهاگن

هب ماوخیمن ... هیناور هی نوا هنک... تنووید ... مردپ لثم ... داوخیم ... نوا -

شهب تتسد ...هک هسرب نونج هب تراک ماوخیمن ... یشب تیذا نم... رطاخ

.. هریگب نم زا وروت ماوخ یمن .. هنوویح هی نوا .. تتنوزوسب ..هک هسرن

.... داوخیم ... یزوسب نم.. رطاخ هب داوخیم

مدرک ادص ار شمان دایرف اب
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شمارآ نم رانک دیاب ـی؟ مهف یم ـی نم سومان ـی؟ نم نز ارا...وت ســـ -

ـی؟حاال مهف یم هنم ی هفیظو ـی؟ شاب هتشاد تینما دیاب .. یشاب هتشاد

خیب !هکات هنوزرلب وتندب و نت ــم؟هک نک شلو زامـــن؟هک یاوخیم یچ وت

نوچ ؟ یگیم یچ یمهفیم ـــه؟ نکب داوخ یم یراک ره یبـــدا!هک مشوگ

نمـ... هک یرادن رواب نوچ ـی؟ سرت یم هدازمورح نوا زا طقف

درک متکاس هنیسما هب شندیبسچ اب هرابود

... ماوخیمن ... مدب تسد زا وروت ماوخیمن ... طقف -

رطاخ هب تساوخ یم ملد و مدوب ینابصع هکنیا اب منک شمارآ مدرک یعس

نم نارگن دیوگب تشاد یعس وا اما شمنزب یتح اجیب فعض و سرت نیا

دمآ ملا بند هب شسرت دوجو هکاب دوب نارگن ردقنآ ... شردپ لثم تسا

ـی! هانپ تکرش رد لوا زور لثم تسرد

ــد؟ هدب متسد زا شردپ لثم دسرت یم

یم ـی!االن نم هدش...وتاالننز ضوع یچ همه اراس .. یدیمن ... یدیمن -

دوب...اماا روبجم اراس.. دوب اهنت تردپ ـی! سکع هن تسه یملیف هن مینود

هک هیرارف هی نوا االن یلو دوب... هتسب شتسد تردپ ... میدرک تیاکش الن

ات یسرتب رتشیب هنک...اتوت دیدهت هنوتیم طقف تسین دنب ییاج هب شتسد

هگا یتح یتشادن قح ... مدیمن ور هزاجا نیا شهب ــم! شب ینابصع نم

قح ... یشاب نوا اب مندز فرح نارگن یرادن قح ... یایب ملا بند یدوب نارگن

زا هک مفیعض ردقنا ینعی ؟ ینیبیم یچ ونم ..... یسرتب شرطاخ هب یرادن
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! نوو یحـ نیا منوا ماین رب مه یترپز درمریپ کی اب ندز فرح سپ

یمن اما منک مارآ ار شندب نک درخ باصعا شزرل مجالمت اب مدرک یعس

راک ندوب مارآ واو هب عاضوا ندنامهف حملا نیا رد درادرب تسد تساوخ

دوبن یناسآ

! یدزن فرح تقو چیه ارچ ! یتفگن یچیه تقو چیه ارچ... ارچ؟... -

یتقو روطچ .. یدرک توکس طقف تدم نیا ارچ...وت ... یدیسرپن مزا ارچ...

ـ...... تکاس ینوتیم دایم راشف تهب ردقنا

یم مرس رد توکس نیا رد هک یراکفا نارگن تسا نم توکس نارگن وا

دنک یمن شیاهر نادجو باذع مه دیاش دخرچ

متشاذگ شیاهبل یور ار متسد مداد ماجنا ار شدوخ تکرح

ور چیه دروم نیا رد ندز فرح نوچ مدیسرپن وگن... یچیه س یهـــ -

هب شدعب یلو ! یداد یم باوج ووت مدیسرپ یم نم اراس... هنکیمن تسرد

کش تهب یدرک یم رکف شدعب مسرپیم هک مدرکن رواب یتفگ یم تدوخ

..وت هدیاف یب منوا تشاد یرکف راوخشن طقف نومتفج یارب شدعب ... مدرک

یلیخ ... تسه ... تسین مهم مارب نکن رکف ... یتفگ منودب دوب المز یچره

درک! ضوع هشیمن ور هداتفا هک یقافتا یزــدا...اما مه
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نیا یتسرد مجالت اب مدرک یعس مدید ار شیاه هناش دروخ ناکت هرابود

مهد حیضوت ار توکس

منک... شلوبق مدرک یعس ... مدرک نم هک یراک ... ینک ششومارف دیاب یلو -

...وت یشاب هتشاد نادجو باذع دیابن ـــن... یمه منک... ششومارف وت رانک

هب نم ! بوخ رتخد هتییاد وا یدرک یم رکف اراس...وت دوب ۱۶ستلا طقف

دامتعا دوب وت یاج هب یسک یزـــدا...ره مه یلیخ مدرک رکف ازیچ نیا همه

یم شندید اب تفگ یم هک متشاد ییاد رگا نساالمن یوت مـــن یتح درکیم

... نکن هیرگ ... مورآ س... یهـــ ! مدرک یم لوبق ًامتح ـم... نیبب ومردارب منوت

... منزیم شیتآ ویناور نوا مدوخ ـه... شیم مومت

توک #ســـد_ســــ

۶۶۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

نارازه مرس رد هک ردحیلا مدیزرل یم مشخ زا زونه مدوخ هک ردحیلا

زا مرس و مدیچ یم مه رانک یناور نآ ندرک شک رجز زا فلتخم ریوصت

ات دمهفن اتوا مشاب مارآ مدرک یم یعس دیاب دوب ندیکرت ردحلا شراشف
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دوش مارآ و دنک نانیمطا زاب ات دسرتن

سامت نیا هرابرد شا  هدنورپ لوئسم اب دیاب متفرگ یم سامت ناساس اب دیاب

ار وا مناوتب ات مدش یم مارآ مدوخ دیاب مدرک یم تبحص ناویح نآ دیدهت و

منک وحم نیمز هدارزا *** ارح نآ دوجو هک تسینامز مشمارآ و منک مارآ

رید هکنیا اب شمنادرگزاب قاتا وهب منک شمارآ مناوتب ات دیشک لوط یتعاس

شرمک یور ار خی هسیک شروآ رجز یاه وابنهلا یتخس هب دوب هدش

متشاذگ

راد شرب ... داوخیمن یآ... -یآ

دورن بقع ات متفرگ ار شیوزاب دوب هدیباوخ تخت یور ولهپ هب نم هب تشپ

خنــرو نوکت -

... هنکیم درد ... هدرس -یآ...

! هشیم بوخ نک ربص مکی ... منودیم -

... هرادن هدیاف نک... شلو ... داوخیمن -

رو... خنــــ لوو ردقنا -

... مدرک خی ـم... نوتیمن -
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مدیشک هدرشف ار شیوزاب هدرب ارباال میادص

ینوتیمن راب ...هی منزب داد دیاب ًامتح ـی؟ مهفیمن ... دروخن نوکت مگیم -

یدش اپ یچ هساو مایب ات نومب تاجرس متفگن هگم ید؟ بــ شوگ فرح

ــم! ینومب اجنوا تعاس ود هک نییاپ یدموا

مدیشک شرمک یور ار خی

هرادن هدیاف هگید منیا -ایب...

تفگ مولظم

ـه! نکیم متیذا درد زا رتشیب شیدرس راد... شرب سپ -

اب شلا ح رییغت یارب دوب هدش نازیوآ مندرگ هب هک شیپ یتعاس یروآدای زا

متفگ ترارش

منک! یم تمرگ مدوخ هرادن لا کشا -

تفگ مارآ درک زاب ار شناتسد هدیخرچ ناهگان

! هگید نک ملغب ... مرظتنم هتعاس -ود
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متفگ رورش اما مدرک بجعت شتکرح زا

؟ مدر ـک یم راکیچ هنییاپ نوا تعاس -هی

شمدیشک شوغآ هب هدیزخ تخت یور

ـاا! یدیم نوشن زبس غارچ یراد تدوخ نیبب -

دنابسچ ما هنیس ارهب شتروص

ــهر! یمن مشوگ ...زا شادص -

یارب متسناد یمن مدرک رتشیب ار میاهتسد راشف هتفگ " یتنعل ما" هنیس درد زا

مربب نیب ارزا ادص نآ مناوت یم روطچ منکچ شلا ح نیا

تفگ مارآ هرابود

نکــ رکف شهب ماوخیمن هشب ترپ مساوح نک یراک ...هی نزب فرح ماهاب -

م!

یم اجک هب راک منادب هکنآ نودب مدوخ یخلا هب شساوح ندرک ترپ یارب

متفگ یسنجدب اب دسر
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ضارتعا قح منکب یراک ره منک ترپ ساوح مدلب لدم هی طقف نم -

یبــدا! رد تغیج هگا یتح منک ادص رسو ردقچ ــاا!ره یرادن

دیبوک ما هنیس هب یناج مک هیرض تشم اب

! راددروم بلط  تصرف مگب دیابن -االن

مراد بلط منز زا تصرف یلیخ ! وگب ًاقافتا ارچ -

دز یتشم هرابود

! نزب فرح متفگ ورپ... -

یباسح و تسرد منک یمن تأرج یمنز تسا هتفه دنچ زا رتشیب اباب ورب -

منک تاگن

تفگ بناج هب قح هدیشک بقع ار شرس

! مدزن یفرح هگید هک نم ـی؟ نک یم تیذا ارچ -

درک ناهنپ ار شتروص هرابود

! ینک یم ماگن یروطنیا و ینک یمن تأرج .... هزات -

متفگ منک ترپ ار شساوح متسناوت هکنیا زا لا حشوخ
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ومنز مامشچ اب مروبجم ههاتوک منوبز و تسد ! دیشخبب هگید هدنمرش -

نامز یتفگ و یدز فرح هک راب هی نومه موناخ مه شدعب ... مدب تروق

هدرگرب مقوذ منک دیلوت ادص مکی دیاب ...االن یدرک روک ومقوذ همه هدب!

تسود حتلا نیا طسو راظتنا تدم همه نیا زا دعب یتقو هزات ... شاجرس

مروز هگید هگم ید ـب متسد زا یسرتیم یگیم و ینز یم راج ومنتشاد

ــم! لوــتنک هک مدوخ هب هسریم

توک #ســـد_ســــ

۶۶۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

درک لوه هک مدیشک شندب یور ار مندب شخرچ کی واب یناهگان

ن... یهـــــ -

مدوخ یارب شتذل هک یندرک ترپ ساوح نیا هب هدرک رهم ار شیاه بل

مداد همادا دوب رتشیب

! تسا هزمشوخ مو -هــــ
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درک میادص سمتلم هدروآ راشف هنیسما هب شناتسد اب

... اضرریما -

مراک هب رازب ــه... شیم رتدب ینودیم وتاتسد نوا رانک شکب ! نکن مرت یرج -

ــی! شکب غیج ـــیکــوات گدنز مراد بلط تزا ادص یلیخ زونه مسرب

متفرگ شا هناچ زا یمکحم وزاگ متفگ

ـــه! نووید ... ییآ -

**********

مکش اررد شیاهاپ هتسب ار شیاهمشچ دوب شموصعم تروص هب مهاگن

دوب مشوغآ رد هدرک عمج

هک دوب رسم شدوخ اما دیزرل یم شلیاوا یتح هدیرپ شگنر مدرکیم سح

دادیمن نتفرگ هلصاف هزاجا و دوب هدیبسچ ار مندرگ ، تسا بوخ شلا ح

دادن ینیشن بقع هزاجا دیمهف یتقو وا هک مدوخ یرکف یب زا ینابصع

دش دنلب شخآ یادص هک مدرشف هدش تشم شرمک یور متسد

ــن! کن -خآ...
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هدش ترپ دوبن مدوخ راک هک شرمک یدوبک زا مساوح مداد ژ اسام ار شرمک

دوب

ســارا؟ ـــه بوخ ...حتلا دیشخبب ... دیشخبب -

تفگ سح یب هتبلا و ضرتعم ناالنو

ـم! بوخ ینیب یمن هگم ... یسرپ یم ردقنا ارچ یاو... -

؟ یراد ـن درد ال صا رتخد متنارگن -

تفگ شمنیبن ات درک یم ناهنپ ار شتروص هک ردحیلا

! یدیسرپ راب هدجه تعاس هی وت مدرمش .. مرادن .. مرادن نک... ملو -

ــیر؟ یگب تسیب یاوخیم

خــب؟ یشاب هتشاد دیاب ــه! شیم هگم -

مدرشف ما هنیس هب رتشیب ار شتروص

! مراد ـن ینیب یم -حاالهک

یبل و شندب ندش عمج شت ال ضع هاگ هب هاگ ضابقنا زا دراد هک متسنادیم

هب تفریذپ یمن متفگیم هچ ره اما دوب صخشم دیشک یم نادند هب هک
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متفگ راچان

هگا هک تغیج ـه! گیم یچ میدز هفحلم نوا هب هک یدنگ سپ ؟ یراد -نــ

؟ دوب چــی هساو یدوب هدرب ونم یوربآ مدوب هدرکن شفخ

دیبوک هنیسما هب مکحم ار شا یناشیپ

یرازیمن ... نکن متیذا ردقنا ... مدرک لوه بخ ؟... ینکیمن لو -عـــه...

.. مباوخب رازب هک مریگب شود

ابوا قح ممهفیم رابره هکنیا زا بجعتم هتبلا و شرارف زا وکالهف نارگن

متفگ متسین فیعض تفگیم هک دوب

هک! یدروخن مماش ؟ یرو خبــ مرایب یزیچ هی تارب مرب -

تفگ سامتلا اب هدرک تشم ار میوزاب

ببــیر؟ ونم یوربآ نوریب یرب ـی؟ گیم یچ ادخ... یاو -

شلا ح ارچ دمهفب یسک دیسرت یم تفریزپ یمن هک دوب نیا شا ینارگن سپ

ـــم! تسین هک منم دشاب نارگن دیاب هک یسک ؟ تسین بوخ

مداد باوج نانیمطا اب
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ـهد! یباوخ اتحاال امتح نامام شابن نارگن -

مداتسیا عیرس هدیشک بقع تخت یور ار مندب

ـــه؟ شاب رو خبـــ مرایم منکسم -

زا هدیسرت دیزرل هدیشک دوب شا هنیس هکاتباالی یا هفحلم ریز ار شرس

مدیشک ار هفحلم هتفر ولج مشاب هدروآ شرس بالیی هکنیا

ـی؟ نک یم هیرگ ــی؟ بوخ ارا؟ ســـ -

دوب هدیبسچ تفس ار هفحلم

؟ یراد درد شــد؟ یچ ـــم... نیبب نک لو -

مدید ار شا هدنخ زا هدش خرس تروص هفحلم ندیشک اب

کنـــن! -هع...

ید؟ نخـــ یم -

ار شیاج یاج هدید وا زا بشما هک ییاه ییابیز ات درک بترم ار هفحلم

و هدنخ زا شتروص دیزرل یم هدنخ زا شیادص دنک ناهنپ ما هدرک دوبک

دوب ســخر مرش
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ــه... شیم یندید ... تیدِج تروص نوا ... ینک یم هک لوه ... دیشخبب -

ح ندوب بوخ زا نانیمطا یارب یروبص همه نآ هکاب مدوخ تسد زا یرفک

هک یبش هکنیا اب مداد فک زا نانع نامیود ره ندرک مارآ یارب بشما ، شلا

متفگ منکیمن ضوع ما یگدنز یاهبش زا یبش چیه اراب ما هدوب شرانک

!... هگید هئوت ریصقت شمه -

مدرک هراشا شندب هب

نم! ندرک ترپ ساوح زا منیا یبـــاا! -

یم هدنخ زا شندب اما دوشن دنلب شیادص ات تشاذگ شناهد یور یتسد

متفگ راودیدهت دیزرل

! هشاب تدای ... ایدیدنخ نم حلا نیا هب راب دنچ اتحاال نیبب -

متفگ یدج هتشگرب یرکف زا اما متفر رد تمس هب

ــه؟ شن رتشیب تدرد یدنخ یم ینکیم هفخ وتادص -

رتابیز مرظن هب بشما هک شیابیز و قارب یاه مشچ اب هدش عطق شا هدنخ

ات متفر ولج عیرس هک تسشن تخت یور دش هریخما دیسر یم رظن هب

منک شکمک
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ـی؟ یمنک راکیچ -

؟ ینک متیذا یاوخیم ... یگیم زاب مرادن مگیم .. ینارگن ردقنا ارچ نک.. ملو -

ــ.... شود مرب ماوخیم ـبمر! رازب

ـم؟ نک شتیذا فعض رطاخ ایهب مهدب شتلا جخ مهاوخ یم درک رکف

شناتسد هفحلم لر تنک یارب دورن ات مدنابسچ ما هنهرب هنیس ارهب شرس

یرشت نیا دوب صخشم دوشن گنر هب گنر رتشیب ات دوب شدوخ باالهنت یور

شتروص یتقو دوب شتیعضو زا شدوخ ساوح ندرک ترپ یارب مه دز هک

درک یمن مهاگن و دوب خرس مرش زا زونه

متفگ ینابرهم ینحل اب

درد هک هشیمن هدوبک ترمک ما..! یبصع میرکف یب ...زا طقف نم! نو ـج -هن

زوق... باال زوق دش منوا ـی؟ شاب هتشادن

...نــه! ینک یم رکف وت هک ینوا یلو... هراد درد همولعم هک نوا بخ.. -

داد همادا یفیعض یادص اب

هک مشاب فیعض ردقنا هک دیابن .. مدرک شزرو رمع هی نم یتم انسال اباب -

وت....
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۶۶۳_ تراپ _ همادا #

مدیرپ شفرح نایم

ــه؟ شاب تحار ملا یخ .. یفیعض متفگن هک نم .. هشاب .. هشاب -

داد ناکت ار شرس

هرآ -

ـــه؟ شاب روخب نکسم مزاب یلو -

ــه شاب -

مرا؟ یبــ مرب -

ـم یباوخب ایب دوز -

... مدموا باوخب -

مداد همادا یدج

ـید؟ یمهف مو؟ محـــ یرب حتلا هب یاو ــا؟ یتفاین هار -

تفگ هدیشک هفحلم ریز ار شرس یصرح و هدز تلا جخ

ــه! گید ورب مر... ـــ یمن ــمر... یمن ... یاااو -
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مدز نوریب قاتا زا عیرس

توک #ســـد_ســــ

۶۶۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مامت و متفگیم هاریب دبو مدوخ هب بل ریز هک ردحیلا نتشگرب رتدوز یارب

حلا رییغت یارب ار شش تال شدب حلا دوجو هکاب دوب ییاراس یپ مساوح

اهار هلپ دوب هدیبسچ نم هب ندیشک بقع یاج هب رابنیا هدرک نامیود ره

ریوصت ندید زا اما متفر هناخزپشآ تمس هب هدرک یط ود هب ادصیب

ـمدز کشخ میاج رس یدنلب سفن اب میوربور

خ یاو ـــد...؟ نکیم هچ اجنیا ــد...!وا نک ــم حر ادخ ـــم...! بشما زا یااو

ااد... ـــ

ار شرس هتسشن زیم تشپ دوب شتسد یا هفاکسن ناویل هک ردحیلا مایپ
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درک یم همزمز یزیچ هدرب ورف پات پل یوت

دش هکوش مدش ترپ هناخزپشآ لخاد باتش اب ًابیرقت هکنیا و معضو نآ زا

دمآ ولج هداتسیا برض هب

ــا؟! ضرر ــ یما -

دوب دمآ و تفر رد ما هنهرب ی وباالهنت تروص یور شیاه مشچ

! هدروخ اج ًاملسم ـــی؟ گنهرب و نم

ـــه؟ بوخ شــهد؟حتلا یزیچ -

! مدوب هدیشوپ سابل شاک یا دیسرن منابز هب هک تساخرب ما هنیس زا ییاو

هدمآ اجک زا وا ،اما مدمآ نییاپ رکفیب هدرک لوه هک مدوب نارگن اراس رطاخب

کی طقف هک ینم ندید اب دنک یم یرکف هچ یمنکـد؟ هچ اجنیا ؟ دوب

! مراد نت هب کراولش

ریسم هدرکن ادیپ ـخ یب راک هکات متشادرب بقع هب یمدق متفگ " یمبوخ "

تفرگ ار میوزاب عیرس اما مدرگرب ار ما هدمآ

ـــم! نیبب نک ربص -
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تخادنا متروص هب یهاگن

حلاــتخـ... یگیم ارچ هک! یغاد یلیخ -

هدش خرس ندرگ و تروص یور قیقد شهاگن اما درک اهر مامتان و شا هلمج

عالتم نم رظن زا هک تسشن شتروص یور یوحم دنخبل دیخرچ مناجیه زا

داد باال وربا دوبن یبوخ

ــه؟ بوخ منوا چــی؟ اراس -

ار میوزاب هک مورب بقع یمدق متساوخ هتفرگ مشچ شلا وس زا یبصع

دیشک

ــه؟ بوخ شلا ماو؟ح -ابتـــ

هار زا وا داتفا یم اراس و نم نیب یقافتا راب ره ارچ میوگب هچ متسناد یمن

هک ینم ارچ ؟ میوگب یزیچ وا هب متساوخ یمن ملد ای مدوب هکوش دیسر یم

تسا تسرد شسدح دمهفب هک ما هدرک توکس حاال شمدنار منابز اب راب ره

؟

دوخ اب عیسو یدنخبل هکاب متفگ یمارآ "هرآ"ی هداد ناکت رس ساوح یب
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مدیشک

همه یارب لوا هعفد ... هرادن ندرک لوه ... ینک راکیچ مگب تهب -ایب

ـه! یعیبط ... هنیمه

داتسیا یلدنص رانک

نیشب -

هدش ریگلفاغ ردقنا شندید زا ارچ مدش یم دیدپان هظحل رد تساوخیم ملد

مرارف و لوا هظحل توکس ! مندرک هتکس هب ور دیوگیم مبلق شپت هک ما

دوب هتسب ار منابز راگنا

شقیقد هاگن عون و شناد اتاب دوبن کشزپ شاک متفگ دوخ اب راب نیلوا یارب

لیلد مه دیاش منک شدر مناوتب نم و دریگب ار شلا وس باوج یتحار نیا هب

هرابرد ردام زا املسم هک دوب ینم ی هتفشآ تیعضو ندید شندیمهف

دوب! هدینشن مک هناخ رد مششوپ

رد هک لسع قشاق کی اب هارمه مرگ ریش یناویل هتشاذگ زیم یور ار ینیس

یولج ار ینیس هتشاذگ شرانک صرق یباشخ تشاذگ شلخاد تخیر نآ

تفرگ ممکش

! دوبن نم هب شساوح هک وا متفرن ارچ مدرک یم شهاگن هداتسیا تدم مامت

رکف متساوخ یم و دوب هتشذگ راک زا راک هکنیا رطاخب ســارا؟ای رطاخب
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ــد؟ شاب هتشادن نم زا ییوتآ زاب ات مبذعم شندیمهف زا دنکن

؟ تسین صخشم ملمعلا سکع زا مندوب بذعم

تردام !هب هباوخب تحار هدب شهب صرق ...وداتزا هروخب ربب ونیا -ایب

هنک! راکیچ  هنوحبص یارب هنودیم شدوخ مگیم

ردا.... ومــ حبص زا یاااو

منک شهاگن متسناوت یمن یتح یلو مبوکب راوید ارهب مرس تساوخیم ملد

دوب هتفر باالرت منک ریگ نآ رد مدش ثعاب مدوخ هک یرابجا زا مندب ترارح

! تفرگیم یرگید لکش طیارش و مدرگرب لبق یتعاس هب دشیم شاک

ِقارب ِهاگن نیا زا نتفای تاجن رتدوز یارب هداد ناکت رس طقف هرابود

ار شا  همزمز یادص هک دوب وا هب متشپ مدرک درگ بقع عیرس شنادنخ

مدینش

ــه! کرابم -

مدش دیدپان تعرس هب هجوت یب اما
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توک #ســـد_ســــ

۶۶۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

*******

اراس) )

هتفه هس هب کیدزن نتشذگ زا دعب تخوس یم هنیسما مدزیم سفن سفن

 هدرک نامدوخ اب یراک نینچ و هداتفا یقافتا نینچ دش یمن مرواب مه زونه

میا!

مدرکن تأرج یتح ما هدرک یروخدوخ مریگرد مدوخ اب تسا هتفه هس

؟ مدر کنــ تقد ارچ بــدو؟ اجک مساوح ! منزب فرح یسک اب شا هرابرد

ارچ ؟ مدو بنــ دروم نیا رکف الًهب صا ارچ ؟ مداد نــ ریگ اضرریما هب ارچ

تفرگ یم سرتسا و بارطضا ار مدوجو ی همه وا تبقارم دوجو اب رابره

هب طقف تیاهن رد یتقو مه نآ مدرک شومارف ار یمهم زیچ نینچ هک

! مدیسر یم شمارآ

نیا ارزا مساوح دیابن دشاب دایز مه ردقچ ره میاهزور نیا یریگرد
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تشگرب قاتا هب هتفشآ حلا نآ هکاب یلوا بش زونه درک یم ترپ عوضوم

! مراد رطاخ ارهب تفگ شندیمهف و هناخ رد شردپ روضح هرابرد یبصع و

دسریم دروخ دزو هب نامراک لوا بش نیمه مدرک رکف هک دوب یبصع ردقنآ

نییاپ رس درکن ناشیاهر هک ییاهوم هب ندز گنچ اب هتسشن تخت هبل

تفر ورف دوخ رد هتخادنا

تسرد راک متسناد یمن هدماین رانک شردپ روضح اب زونه متسناد یم

طایتحا اب طقف مهد ماجنا یراک وا یارب متسناوت یم نم ال صا تسیچ

میادص هدیزخ ما هفحلم ریز هدیخرچ تعرس هب هک مدروآ نابز ارهب شمان

تفگ ینادنخ یادص اب دروآ اررد

رطاخب ومبوخ ..حلا هسب هبوخ وحملا ییاجنیا وت هکنیمه نک... شلو -

منک... یمن بارخ نوا

تفگ هدیشک شیادص رد یتنطیش

ــه! گید هشکیم نوا مه ونامام هب ربخ ندنوسر تمحز ... دیمهف هک دیمهف -

هب هک یزیچ هتسناوت تفگ یم دیدنخ یم و دیشک یم هک یقیمع یاهسفن

ــم! تسناوتن نم ارچ سپ دنک! لح دوخ اب شدوجو اررد هدروآ نابز

رب مرس زا تسد هک نتفرگ شود یارب شا یهارمه رابجا یروآدای مه زونه
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شردپ هکنیا .. دیمهف یمن ار !حملا دناشن یم متروص یور مرش قرع تشادن

ـم... یایب رانک وا تساوخ هکابرد مدوب هدرکن مضه زونه ار دوب هدیمهف

هذخاؤم اب مندرک میلست یارب تیاهن رد هک دش ینابصع مراتفر زا ردقچ

درک ما یضار هدمآ مگنج هب مهدیم شرازآ هدماین رانک زگره هکنیا هب مندرک

هب لیدبت هرابود هک اصوصخم منک شهاگن متسناوتن رگید حبص ات یلو

رهاظ زا راب نیلوا یارب بشنآ هک ییاهزیچ زا دمع دشوزا رورش یاضرریما

... مبسچب وا هب رتشیب رابجا اتهب دزیم فرح دوب هدید مراتفر و

باصعا دوجو اب تسا تخس شیارب ردقچ مدیمهفیم هکنیا اب دعب زور حبص

ات داد حیضوت هدز فرح شردام اب شا  هرابرد ، شردپ تسد زا هتخیر مهب

شا ینارگن و دنامب مرانک تدم مامت شدوخ هداتسرف هناخراک ارهب شردام

درک... ما هناوید بش ات اما دوش عفر

بترم و دوب هدیمهف منک هاگن شتروص هب تحار متسناوت یمن زور دنچ ات

مناوت یم روطچ منک...حاال شهاگن ات درکیم رارکت "ار تمنیبب هملکی"

ــم؟ نزب فرح یزیچ نینچ درومرد

و جیگ سامت نآ رطاخ هب ردقنآ شاک ـم؟ نکچ هتشذگ هتفه هس دمهفب رگا

لوق !وهب مزادنا یب حلا نآ ارهب ووا مدوخ هک مدوب هدشن نادرگرس

شنامز ...حاال مدوب نم شرصقم رابنیا هک دورب رد شتسد زا زاب شدوخ

! دوبن
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اما مدش هدز تشحو هدیسرت سامت نآ زا دعب لوا ی هظحل هک تسا تسرد

بوخ هک حملا مدز فرح ناساس و ناماس اب یتقو ؟ روطچ شدعب یاهزور

دوب!

دننک یم ادیپ ار وا هکنیا هب هدنورپ لوئسم نانیمطا و یرتن هبکال نتفر اب

مدوب هدش مارآ یلیخ هک

قلطم شمارآ میارب هک شیاه  فرح و اضرریما روضح اهنآ همهی زا رتمهم

دوب!

ار میاوه دح زا شیب رابره هک وا مدادن نامدوخ ارهب مساوح ارچ سپ

! تشاد

حملا زور هب زور یتقو مینک تیاعر رتشیب ات مدرکن هراشا هتکن نیا هب ارچ

ما، ییاهنت یخاالمت،رد رد سامت نآ زا هامود نتشذگ زا دعب هک ردقنآ دش رتهب

مسرت یمن لبق لثم رگید مدرک یم رکف وا هب یتقو

دشیم کیدزن نم هب اضرریما رابره بش نآ زا منکیم سح اما ارچ منادیمن

اهنت رگید هک مدروآ یم دای هب متفرگیم تردق راگنا ! دشیم رتمک مسرت

رود نم زا رگا یتح تسا نم هب شساوح ًامامت هک مراد ار یسک هک متسین

دشاب
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نفلت باوج گنت یسفن اب فیثک دوجوم نآ یاوه هب تراسج اب اهراب یتح

ار اضرریما دهدب مرازآ دناوتیمن دنادب ات مسرت یمن وا زا میوگب ات مداد ار

دزیرب مه ارهب مزاسب ات منک یم ار تالمش مامت هک یگدنز و دنزب شتآ

سامت نآ ریگرد ردقنآ ود ره ارچ متفگن اضرریما هب ارچ منادیمن اهنیا همه اب

دعب هداتفا قافتا حاالهک ارچ تفر نامدای هک میدش رحس و ماهرپ یگدنز و

مرادن ار وا هب نتفگ تراسج هتفه دنچ تشذگ زا

دیاب مدادیم ناکت ار مدوخ هتفرگ میاه تسد نیب ار مرس هتسشن تخت هبل

ات منزب فرح ابوا شدروم رد مناوتب ات منک مارآ ار ما ینهذ یاه یریگرد

منک شمارآ تخیر مهب نم لثم ورگا مشاب مارآ مناوتب

وزا دوبن یبسانم نامز مهاالن وا رظن زا نم یحور حلا رطاخب املسم

ـد! نادب رصقم ار مسرت ونم دیاش یتح دش دهاوخ ریگلفاغ شندینش

توک #ســـد_ســــ

۶۶۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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منکیمن شومارف زگره و تسا تخس هکنیا اب تساضرریما اب قح حلا رهب

رکف هار نیرتهب هک تیسشزرا یب مدآ دیعس منادب دیاب میایب رانک دیاب اما

یعس هک منک رکف وا فعض و مدوخ نونکا تردق هب دیاب تسوا هب ندرکن

... تخس تسا تخس یلو دنک ناهنپ ار شدوخ فعض مندناسرت اب دنکیم

دیاش دوش... وحم دیاش دوش گنرمک دیاش .... منکیمن ششومارف زگره

دور... یمن نیب زا اما موش رت دنمتردق

رتمک ار مسرت دنکیم یعس و دنز یم فرح شا هرابرد اضرریما هک رابره

رتوحم ار ماووا هدش رتگرزب منک یم سح هک تسیوداج شتاملک راگنا دنک

تشاد دوجو میارب رگید دیابن تفگ اضرریما هک ییوا ... منیبیم رترود و

؟ مناوتیم ؟ دشیم ، دشاب

اهزور نیا دوش دازآ منهذ ات منکب یرکف مه رحس و ماهرپ یارب دیاب وا زجب

دنا هدرک لوغشم ار منهذ زا یگرزب تمسق اهنآ

هناخ زا نوریب راب دنچ ناماس نداد هزاجا زا لبق ود ره اضرریما اب هارمه

مه زونه یلو دنکب یکمک مه رانک ناشندوب دیاش ات میتشاد ناشهگن مه رانک

دنرپ یم مه هب هدرک راتفر کدوک کی لثم ود ره یهاگ منک یم سح

ماهرپ یاه مشچ دراد تسود ار ماهرپ هک مناد یم مدز فرح رحس اب اهراب

هب دنرادیمن رب یزاب هچب زا تسد ارچ ممهف یمن طقف دیوگ یم ار نیمه مه
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دنهاوخ یم یباسح یلا مشوگ کی دیاش اضرریما لوق

رب هچ ماهرپ دمهفب ات دنزب فرح نامیود ره اب تساوخ شردپ هک یزور

هناخ هدرک ارجا ار ناماس طورش و طرش دناوت یمن هک هدروآ شیاه  لوپرس

اما دنزب فرح مردارب اب شردپ ناونع اتهب هدش وا نماد هب تسد هک درخب

اب دیوگب هکنیا رگم تسین ناماس اب تبحص و کمک هب رضاح دوب هتفگ وا

مدرک یم شهاگن طقف هکوش نم اضرریما ربخالف هدرک هچ شزادنا سپ

مه نم ندز فرح ماگنه تساوخ یم و دناد یم اضرریما هک تسناد یم

دروایب شفرح هب هدرک هدافتسا شرسپ فعض هطقن زا دناوتب ات مشاب

ابوا شنارسپ ات دنزیم گنچ ینامسیر ره هب دیوگب هکنیا زا زگره شردپ

تشادن ییابا دنیایب رانک

تفگ لا یخیب هک دوب اضرریما تیاهن رد دشن قفوم درک هچ ره زور نآ اما

تسا هچب نوا هن مگیمن تهب نم! ردپ نزن شیتآ و بآ هب وتدوخ ردقنا -))

هب نم نمض دز!رد ملوگ هشیم ینک یم رکف هک نم هن یشنارگن ردقنا هک

ماهرپ راک هک تسه ردقنا مدمآ رد سهلا دنچ شاه  ییوگروز و یفیرش فطل

! مدن شول وت هب یلو مزادنب هار مه اب ومدوخ و

دز داد ینابصع شردپ
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زا رتولج هشیمه هک وشنوبز نوا مگیم منک؟ یمن شکمک متفگ نم هگم -

شدمآرد اب هدرک یطلغ هچ سلا دنچ نیا ممهفب هنوبنجب هداتفا هار شدوخ

؟ یمهفیمن مشنارگن هنیا شعضو حاال هک

دوب مارآ اضرریما شردپ الف خرب

رتزا تسرد تحار تلا یخ هدرکن یدب راک هک مگیم تهب هشاب ـی؟ نارگن -

شبـــم؟ راک هب تسد مدوخ ؟ای ینک یم شکمک !حاال ینکیمن ادیپ ماهرپ

ـم؟ نودب دیابن مشردپ نم -

داوخیمن ماهرپ هک هنیا مهم هروخ یمن یدرد چیه هب تتبسن اجنیا ًاتراسج -

! هنودب یسک

ـی؟ نودیم وت ارچ سپ -

ـ یسانش یمن تفگن شدوخ منم هب نمض ...!رد مشهارمه مه مدوخ نوچ -

مدیمهف یقافتا شیپ سلا دنچ ش؟

یراک چیه ینود یم شردارب یوت هدو یم داب هب وپالوش سهلا دنچ ینعی -

؟ ینک یمن
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دش یبصع مه اضرریما شبناج هب قح و دنت نحل اب

شتحار نک... شلو یمــهد؟ داب هب یگیم هک هنکیم راک یچ ینودیم هچ -

هگید هن شدعب ـم نک یم ربص هام هی طقف نم ــی! نکیمن شکمک هگا رازب

رب نوتهب هگا یتح منک یم منوتب یراکره ... نامام هن مراد وت راک هب یراک

هرو!)) خبــ

یتقو دش ادج ام زا روخلد شردپ وزاب دیسرن اجک چیه هب ناشثحب ورج

یضار ار رحس مناوت یم رگا تساوخ و تسا هدرک هچ ماهرپ هک تفگ نم هب

و ردارب نینچ نتشاد یارب دنیایب هار ابوا یمک هدز فرح ناماس اتاب منک

مدیلا ب مدوخ هب یرسمه

نیرترثوم شمک دمآرد دوجو اب یلو تسین هاگشرورپ نوا رِّیخ اهنت ماهرپ ))

هگا ننک... یم شادص ییاد همه ! شنسانش یم اجنوا یاه هچب همه هنوش

هتفویم دایم هک هشیم بوخ شلا ح اجنوا هریم ... هنکیم یطاق هرن هتفه هی

یارب تفگن دزات ور مهب لوپ تباب هک راب ...!هی هنکیمن نوملو ام نوج هب

یتقو داد یم وشدمآرد ی همه شلبق ات هزات ! مدرکن شلو داوخیم یچ

!... مشاب منم شاج هب هنک زادنا سپ شدوخ یارب مدرک شروبجم مدیمهف

شدوخ هشیمه هشیمن مدآ دروآ یم مک مشیسورع جرخ یارب هناالن رگو

((!.. هرفن نیرخآ

؟ هبوخ -حتلا
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رب مرس فرط ود زا تسد مدیشک نوریب راکفا زا اضرریما نارگن یادص

مداد ناکت ار مرس متسشن فاص هتشاد

... مبوخ هرآ -سالم.

تفگ خیبوتاب و نارگن

؟ یدر کــ هیرگ تا؟ ـــ مشچ هنیا و یبوخ -سالم.

مدیباوخ -هن.دب

-چـــار؟

منک ضوع ار فرح مدرک یعس

شـــد؟ مومت دش تسرد دش؟ یچ .. هلوغشم مرکف منودیمن -

دیپوت هدرک مخا دش یدج

هد؟ شـــ یچ نکن ضوع وفرح -

اب حملا ندرک ضوع یارب و متساخرب تعرس هب هدیشک بقع ار مرس

مدز بل تنطیش

ــی... چیه -

تفرگ ار مچم هتشادرب زیخ ندشرود زا لبق اما
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ـــا؟ جک -

توک #ســـد_ســــ

۶۶۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تفرگ میاهبل زا یمکحم زاگ تیاکش ای سامتلا زا لبق

... هزوسیم -

...حاال مرذگیمن ینودیم هک ؟...وت ینک یم رارف منک یم یروبص ــه! تقح -

شــهد؟ یچ وگب

تشاذگ مرس فرط ود تسد متفگ " یچیه " یساوح یب زا هرابود

مراد تسود وتیجیگ نیمه ! یترهوش سوه رکف هب ردقنا هک هبوخ ردقچ -

مهب... هبسچیم ـی.. گدنز

... هزوسیم ییآ ... شابن -یآ...دب
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گبـــو؟ -

ـــم یدب نوشهب هگید زورما دش مومت ! بخ ماتود نوا نارگن در... مانـــ -

ــه؟ شب تحار نوشلا یخ

تفر باال یمک شیادص

ربص ردقچ ...ره تسه تیزیچ هی زاب ممهف یم هتقو دنچ ــو... گن غورد -

هگید مدیسرپ مدوخ حاالهک یتفرگ توکس هزور مزاب یگب تدوخ هک مدرک

گنـــو! غورد مهب

متخادنا نییاپ هدنمرش ار مرس

هب ینوتب مدرک تکمک مدرک یم رکف ؟ هنکیم تتیذا یچ ! اراس نزب فرح -

ــی... نکن رکف نوویح نیا

متفگ عیرس ششمارآ یارب

... منوتیم ... یدرک کمک -

تفگ راکبلط

ــهیا؟ تفشآ ردقنا هک هتچ یچ؟ سپ -
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متفگ نم نم اب

ـم؟ گب بش منک... رکف هگید مکی هشیم ... هشیم -

تفگ یلا وس

شـــب؟ -

متفگ دیکات اب

مگیم ًامتح -

یمک دیاب اما متفگ یم رتدوز دیاب و هدش رید االنمه متسناد یم مه مدوخ

تفرگ متروص زا هاگن شا یشوگ گنز یادص اب تفگ یا هشاب مدرک یم رکف

ـــه؟ -لب

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

ـــه... یک یادص ؟ ییاجک هرپـــما؟ -

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

ـــی؟ گیم یچ چـــی؟... ینعی -
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..............-

؟ یدر کـــ یراک هی امتح ـــه؟ شیم هگم -

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

دز دایرف ناهگان

… مااا هرپـــــ -

...........…-

ـی؟ شاب هتفگ غورد حتلا هب یاو یلو .. مایم -

دیشک شتروص یور تسد یصرح سامت عطق اب

! مدرک شتحیصن ردقنا هبوخ هنووید هرسپ -

متفگ ناساره

هد؟ شـــ یچ -

رادرب متییاسانش کرادم میرب شوپب سابل وشاپ -

هد؟ شـــ یچ -
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تفگ کالهف

! ندزمان میگب ـم یرب دیاب نا یرتن کال نتفرگ رحس واب ماهرپ -

درک همزمز

! هدرک ـی طلغ هچ نوبایخ طسو هنودیم ادخ ــرو.. عشیب -

.. همهفب نامام هگا حســــر! یاو.. یاو.. یاو.. -

ونوشلا ح هگید زورما مدوخ میرب وشاپ !... یروخب صرح داوخیمن وشاپ -

زونه هیسورع ادرف سپ هشیم هام هس هراد نشیمن مدآ اتود نیا ... مریگیم

! منک یم نوشتسرد زورما ... مشاب نوشنارگن دیاب

*******

رحس ندز ادص واب تفگ " ینونمم " بلر یز ماهرپ یرتن زاکال ندمآ نوریب اب

مدیمهف یم تفر دوب شنیشام دیاش هک یتمس هب دوب هداتسیا نم رانک هک

ییاهزیچ اب اضرریما اما دنرادن امار هب ندرک هاگن یور ناشمادک چیه هک
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هزاجا دوب لا حم و دوب ینابصع هدرک غاد یباسح دوب هدینش یرتن ردکال هک

ــد! نورب یتحار نیمه هب دهد

ــم؟ یروخب مه ـیاب یاچ هی نیشاب هتشاد فیرشت ــا؟ جک ـــم! نیبب اسیاو -

هریخ هتخادنا رحس هب یهاگن مین دیشک شندرگ تشپ تسد کالهف ماهرپ

مخا هک درادرب تسد دنامهفب وا هب وربا و مشچ اب درک یعس اضرریما هب

یمندیآ هاتوک دنامهفب وا هب مه اضرریما

تفگ مهرد یا هرهچ اب راچان هب

؟ ینک یم ملو مدرک طلغ مگب -

یزیروربآ نیا واب ونوتتفج حلا هکنیا زا دعب یمیگ!اما ًامتح هک ونوا -

! مدروآ اج نوت

مدرک سح دز شیادص اضرریما یتقو اما دیزگ بل هداتفا رت نییاپ رحس رس

دش ادج شنت زا حور مدید

و تفر درب یم باسح وا زا ناماس هزادنا هب متسناد یم ریخا تاقافتا اب

ود ره هب یمداد ناشیود ره هب هک یتارکذت و اضرریما تاهجوت نامیاهدمآ

درادن یخوش دوب هدنامهف
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رابنیا هک تسناد یم اما دش یمن تسرد هک ماهرپ بیجع خاالق دوجو اب

تلا خد دهاوخ یمن و تسا لئاق شتیصخش یارب هک یمارتحا اب اضرریما

یمدنک لمحت هک یراشف زا اما دهدب شا هولج رکف یب رحس ولج ای دنک

مهاب ناشیاهاوعد دوجو اب رحس یولج هک دوب نیمه یارب یمندیآ هاتوک

مامت رتدوز دیاش ات داتفا مدرک طلغ هب عیرس شا ینارگن زا هدرک تاعارم

دوش

نم! نیشام وت امش ر؟ ــــــ حس -

تفگ ـر تدنلب دروخن هک ناکت

ید؟ ـــ ینشن -

نیشام تمس هب ماهرپ هب یهاگن مین دشاب رود نم زا نازرل ار مدق دنچ

هک ماهرپ سمتلم یادص درک تکرح اردز شریگدزد اضرریما هک اضرریما

دش دنلب

هدب! شوگ .. اضرریما -

دیرغ اضرریما

ــو...! گن یچیه س... یهـــ -
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داد همادا یتقو دوب شا ینیب کون شتشگنا

ــــم! نکن ربخ وناماس ونامام االن نیمه یاوخیم هگا -

یور رحس هک تخادنا اضرریما نیشام هب یهاگن هتفگ یچن جیگ ماهرپ

دوب هتسشن نآ بقع یلدنص

دیابن هنودب هک ایب گنهرف واب هدیمهف رهاظب رتکد یاقآ نیا !اب ناجارا ســ -

ــه! نم نیشام وت شسومان یتقو هرب رد

شنیشام تمس هب درب ار شمان هک ماهرپ ی هدنام تام یادص هب هجوت یب

تفگ رحس هب یدج هک مدینش درک زاب ردار یتقو تفر

ـــن! یشب ــو لج -ایب

؟ تساجک تنیشام -

رحس ندش راوس و هدایپ و اضرریما نیشام ی هریخ هک ماهرپ رس مفرح اب

ندیلا هدنمرش ییاه مشچ اب دیخرچ متمس هب دوب

منک؟ شتسرد منوتن هگید هگن شهب یزیچ هی هینابصع -
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هب یداد یم حیجرت دیاش ... هشاب شهب شساوح دیاب یکی هک هرخ هگب!باال -

دو؟ بـــ اجنیا ناماس اضرریما یاج

توک #ســـد_ســــ

۶۶۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

شتکاس اضرریما نیشام دنلب قوب یادص هک دهدب ار مباوج ات درک زاب ناهد

درک زاب میارب ردار هتفر شنیشام تمس هب کالهف درک

! هنزب ونم هدماین ات نیشب -ایب

وا لوق وهب اضرریما یگف کال ثعاب هک ناشیود ره هناگ هچب راتفر زا مه نم

یور هدشدنا گرزب هک راگنا هن راگنا مدوب تحاران دوب هدش یزیروربآ

متفگ ددنبب ردار هکنآ زا لبق متسشن یلدنص

ـی! سریم مه اجنوا هب هریم شیپ هک یروجنیا -
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تفگ تحاران

ـم؟ یدرک راکیچ هگم وگن! یرو ــ جنیا -

هنمــن! هشرانک رحس ...االن هشن ینابصع رتشیب ات یشنارگن هگا وشراوس -

کت اب تسشن نامرف تشپ هدز رود ار نیشام دز مهب مکحم ردار هتفگ یچن

داتفا هار هب شرس تشپ اضرریما نیشام قوب

تکرح و اضرریما نیشام هب شمشچ طقف هدرک توکس دوب هقیقد دنچ

ندش مک اب اما دوب تسا رحس اب تبحص ردحلا تفگیم هک شرس و تسد

تفگ سمتلم نم هب ور اضرریما نیشام تعرس

ــی؟ نکب یفطل هی هشیم -

درک ـم یادص نحل نامه اب مدادن هک ار شباوج

یم وترهوش شاب هتشاد وشاوه مکی طقف منک... یم شهاوخ ارا؟ ســـ -

رحس دوب نم ریصقت شمه الً صا اباب ... هنکیمن لو هدب ریگ هک! یسانش

هک...

نآ رد منورد صرح هک ییادص اب مدناخرچ شتمس هب برض ارهب مرس

متفگ درکیم دادیب
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زا دوب هدش دوبک یدید ؟ وراضرریما تروص یدید دوب نوتودره ریصقت -

امش و یزاب هچب رطاخ هب مه شمه اقآ! نوا شوگ وت هنزب تسناوتن هکنیا

ـــت...! شادن رب تتروص زا مشچ یدید ال صا ؟... اتود

مدناخرچ شتمس ارهب ولج هنیآ

تتروص ور زونه شاتشگنا یاج یدیمهف ال صا ــو! تتروص نک هاگن -

؟ هراد حیلا هچ یمهفب ینوتیم .. هدنوم

دیشک یدننام هآ سفن

دوب! ماهاب حسـر اباب ـبدو؟ بوخ مدز یم ونوا منم منک؟ راکیچ یگیم -

ــد... موا شیپ هقافتا

متفگ مشخ اب

ـد یشکن طسو مه ونم یاپ دینک عمج وقافتا نیا نوتدوخ سپ -

هـا؟ هترهاوخ -

راکیچ همهفب دیاب مرحس ؟ هراد یقرف نم یارب یدرک رکف ... یمردارب مه -وت

رجو هی هب تفگیم هگا هک هگیمن ناماس هب نینک رکش ور ادخ نیرب ! هدرک

دش! یمن متخ اوعد و ثحب

تفگ نارگن و هدرک لوه ولج هب یهاگن اب
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یچـراک؟ اجنیا هدموا -

مدرک توکس اما متسناد یم ار شلیلد مداد ولج ارهب مهاگن شفرح اب

هب دش هدایپ تعرس هب هدرک کراپ اضرریما نیشام تشپ ار شنیشام

نتفگ اب هتفر شتمس

نک! ربص هقیقد -هی

تمس هب هدش هدایپ عیرس دش رود مدق دنچ و تفرگ ار اضرریما تسد

ریز هب رس دندوب هدرک کالهفما اهنیا و دوبن مک ما ینهذ یریگرد متفر رحس

ندیلا هدنمرش و

؟ ناتسرامیب هدموا هک هگب شاباب هب داوخیم هینابصع یلیخ ترهوش -

متفگ شفرح هب انتعا یب

ـو؟ ماهرپ تروص یدید -

کال نومدنوشکن ات منزب فرح دادن هزاجا ال صا کدرم ـش... تسد هنکشب -

تفگن یچیه نم رطاخب مماهرپ ! درکن لو یرتن

متفگ رخسمت اب

ـه؟ یک ریصقت تقونوا -
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هتفرگ ار ماهرپ چم هک دش دنلب اضرریما داد یادص دهدب باوج هکنآ زا لبق

دیشک یم دوخ اب

؟ یفرط هچب ...اب منیبب -ایب

یچیه هنک یطاق شیسانشیم هشیم رتدب هک یگب اباب هب اضرریما نک ربص -

تسین شرادولج

متفگ هک مدوخ یتشاد روعش هچبیا.. هگم مگب نوا هب ماوخ یم هتفگ یک -

ـــا! یب .. یدیمهف یم

تفگ ام هب ور یثکم اب

هگید نییایب -

هک دیشک یم دوخ اب هارمه ار ماهرپ هتفرگ شیپ اررد ناتسرامیب رانک هچوک

هک متسناد یم تخادنا یم رحس هب یهاگن مین و دناخرچ یم رس یهاگ رهزا

هب هک یماهرپ اب شراتفر و هدرک کراپ ناتسرامیب یدورو کیدزن دمع زا

ار ناشیود ره لد اتهت تسیمجاهت و دنت دنکیم تاعارم شراک رطاخب راچان

هچوک دنچ تسا رارق اما دشاب ناشراتفر هب ناشساوح رتشیب ات دنک خیلا

! دیاب هک میسرب ییاجنآ اتهب میورب هدایپ

ماهرپ دش هک نامتخاس یولج زبس یاضف دراو میدیسر نامتخاس یوربور
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دیسرپ نارگن هداتسیا

نک! سب اضرریما ـی؟ نکب یاوخ یم راکیچ ــت؟ ساجک اجنیا -

دیشک تنوشخ اراب شتسد

مشابن روبجم هک ییاج هی اهتنم ـم... ینزب فرح میاوخیم ـم نیبب -ایب

منکیم سب ماجنومه منک! هفخ ومادص

ناکت اب متخادنا باال هناش نتسنادن ینعم هب درک هاگن متروص هب هک ماهرپ

ار نامیودره یراب دنچ هتشذگ زور دنچ رد هک ینابهگن یارب شرس نداد

هگن رحس و نم یارب ردار دورو زا دعب و تفر روسناسآ تمس هب دوب هدید

دمآ فرح هب ماهرپ هرابود میدش هک دراو تشاد

یک؟ هنوخ میریم یگب هشیم -

تفگ هرخسم ینحل اب هدز دنخزوپ اضرریما

ــک! شزپ هی هنوخ -

تفگ ینارگن اب

؟ وگب وشمسا -
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! شینیبب ات نک ربص -

مدیمهفیم دوبن قفوم هک دشکب نوریب اضرریما تسد ارزا شچم درک یعس

تسا کالهف اضرریما ی هناکلا م راتفر زا

فرح میرب میرادن هنوخ ومدوخ هگم ! مدرم هنوخ نیریم میراد ارچ ال صا -

ـم؟ ینزب

اضرریما هب رظتنم هدروآ رسباال مه دوب ریز هب رس هظحل نیا هکات رحس

تفگ هدز دنخبل نم هب ناشیودره رظتنم هاگن هب انتعا یب وا اما درک هاگن

ـی؟ بوخ -وت

متفگ مومغم منک شکمک ناشیودره رازآ یارب متساوخ یم ارچ مناد یمن

؟ هدب حتلا ردقنا وت یتقو -هنات

توکس #دس_

۶۶۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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مکحم هدیشک یرادادص و قیمع سفن ناشیود ره ندش ریز هب رس لباقم رد

تفگ

ـم! حلا هشیم بوخ نک ربص هگید هقیقد دنچ منک یم نوشتسرد -

رطاخب دوب صخشم هک ار ماهرپ هتفر نوریب عیرس دش زاب هک روسناسآ برد

هدرک توکس ، هتشاد هگن ار شنابز هک تسا رحس اصوصخم و نم روضح

دیشک شرس تشپ دوشن اوعد ات دشاب هتشاد یبوخ راتفر دنکیم یعس

داتسیا دوب مجنپ هقبط یورهار یاهتنا رد،رد نیرخآ هک رد نیموس یوربور

داتسیا رانک هدرک زاب ردار دیلک اب

وت ورب -

تفر بقع عیرس نارگن رابنیا ماهرپ اما

؟ یراد ـو شدیلک وت هک هیک هنوخ -

درک هراشا لخاد هب رس اب اضرریما

تسین اباب هنوخ سرتن وت ورب -

تس؟ ینــ یک هنوخ متفگن -
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داد شله لخاد هب کالهف اضرریما

وت ورب مگیم -

ردارب ناونع هب هک دنزیمن یفرح هدرک تاعارم ارچ ماهرپ تسناد یم بوخ

درب یم ار هدافتسا تیاهن رتگرزب

تسب ردار هدش دراو میدش لخاد مه رحس ونم ات داتسیا بقع هرابود

دیفس یتحار لبم تسد کی طقف هک هناخ خیلا سنلا طسو رحس و ماهرپ

جیگ میدوب هدرک هدافتسا نآ زا اضرریما و نم یهاگ هک دوب نآ رد یرتسکاخ

دندوب بجعتم هناخ ندوب االًزاخیلا متحا دندوب هداتسیا گنم و

تفرگ اوه یور هک درک ترپ ماهرپ تمس ارهب دیلک هتسد

ــه؟ تچ -هع...

هرفن هس لبم یور مه اب هتشاذگ مرمک تشپ تسد شفرح هب هجوت یب

دندوب هداتسیا هک ناشیود ره هب ور یدج و مخا اب میتسشن ناشیوربور

تفگ

یروجنیا اتود امش هک مدروآ هار رس زا وموربآ ــا؟ تود امش ای همچ نم -

ش؟ هـب نینزب جارح بوچ
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تفگ هدنمرش ینحل اب ماهرپ

ـ... تساوخیمن دوب.. قافتا -

دز داد هتساوخرب برض هب

دیاب یچ ــه نیبب نامام هگا ــهد؟ نوم تتروص یور شاج هک یقافتا ! قافتا -

؟ مدب وشباوج

درک هراشا دیرپ باال شیاه هناش داتسیا وا یتقو زا هک یرحس هب

ـم؟ گب شهب یچ هدوب یرتن کال زورما شرهاوخ همهفب ناماس هگا -ای

ـی؟ نزیم داد ارچ .. هشاب بخ.. یلیخ -

؟ نیمهف یم شوخ نوبز اتود امش هگم منزیم هک منز یم داد -

یوزاب هداتسیا دراد کمک تساوخرد ینعی نم هب ماهرپ سمتلم هاگن

متفرگ ار اضرریما

ـن! نزب فرح شاب مورآ .. نیشب -

دز گنچ ار شیاهوم کالهف تسشن

! ندرب ونم ییوربآ هکنیا زج نگب هک نراد یچ ؟ نگب ناوخیم یچ -
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تمس هب اضرریما رس دنتسشن مارآ ود ره هدرک رحس هب یا هراشا ماهرپ

دیسرپ رشت اب هدیخرچ رحس

ـت؟ لا بند داتفا یم نوبایخ وت دیاب هک دوب هدرک راکیچ -

تفگ ماهرپ وا یاج هب

وب..... هداس ثحب رجو -هی

دوب دنلب نانچمه اضرریما یادص

اب نوبایخ هی هک هدوب هداس ثحب رجو هرطاخ هساو ؟ هداس ثحب رجو -

؟ یدرک سوم سوم شلا بند نیشام

دش هارمه ماهرپ داد یادص اب رحس ــن یه

ـــاا؟ ضرریما -

هگم ـم؟ تروص وت دز وفرح نیمه ورای یدیدن هگم ؟ یدر کنــ ـــه؟ یچ -

موناخ هساو نیشام وت زا نوبایخ هی نوچ شنهد وت منزب متسنوتن یدیدن

رِخ ندز تمحازم مرج هب تّلِم مرخآ هشب راوس هک یدموا وربا و مشچ

وتردارب مدز هگ یم هنک یم هاگن نم یور وت هزات ! یهاگآ تندرب ندرک تشِک

ـــه! شن مدرم سومان محازم نشور زور هگید ات مدرک مدآ
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تفگ رحس هب ور هرابود

؟ دوب هدرک راک یچ مدیسرپ -

تفگ ینازرل یادص اب رحس رابنیا

... دزیم داد -

تفگ ماهرپ هب ور

ـی نزیم داد نز هی رس وت تسین مندز فرح یاج نوبایخ طسو ؟ یدرَم -وت

؟

داد همادا رحس هب ور دهدب یباوج ماهرپ هکنآ زا لبق

ینک ربص یتسنوت یمن ؟ دوب ندرک تالیف یاج نوبایخ طسو دز داد مریگ -

شهب دعب ناساس هنوخی نیرب ینک ربص یتسنوت یمن ؟ یگب شهب هشب مورآ

؟ یگب

تفگ درک یم هاگن ار رحس نارگن هک ماهرپ

ـ..... یتساوخ یمن هک هدب..ام شوگ ـا... ضرریما -

تفگ هدرک عطق ار شفرح اضرریما اما

یشب هدایپ نیشام یوت نتسشن یاج هب یتسنوتیمن یچ؟ وت دیمهفن نوا -
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

هک یا هضرع یب ردقچ هگید ــن؟وت مهفن مدآ وملا هکع شلا بند یرب

! نیشام وت ینودرگرب وتدزمان رسدرد یب یتسنوتن

دمآ رد ماهرپ ضرتعم یادص راب نیا

یم راکیچ تفر نییاپ تخادنا وشرس هرس هی دادن شوگ فرح ال صا اباب -

؟ مدرک

شنـید؟ هدایپ ارچ وت تفر نوا -

؟ منک راکیچ منک رکف ماوخب نم دادن تلهم ال صا مگیم -

شرب یتفریم تس؟ ینــ وت سومان هگم ــی؟ تشادن هضرع ای دادن تلهم -

ــا؟ جنیا هب هسرب راک هک ینک شراوس ینزب روز هب هک هن یدنودرگ یم

تفگ یکاش ماهرپ

مدزـش؟ نم هتفگ یک ـی؟ گیم یچ -

! ورای نومه -

داد همادا نم هب ور

هدر؟ یمـک راوس ومدرم رتخد روز هب هتشاد تشاداد تفگن -
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

دز داد کالف ماهرپ هک مداد ناکت دییات ارهب مرس

!... هکیترم هدرک طلغ -

دیسرپ رحس هب ور

؟ مدز وروت نم -

دیسرپ اضرریما تفگ یمارآ هن هک رحس

؟ یدر ـک یطلغ هچ سپ -

تفگ یتقو دوب هتخود مشچ نم هب نارگن ماهرپ

هکات متفرگ وشتسد منم... مگیم یچ یمنداد شوگ ال صا ادخ... هب یچیه -

! منک شراوس مشکب نیشام

تفگ هنعط اب اضرریما

روز؟ -هب

توکس #دس_
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

۶۷۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دز داد کالهف تساخرب اج زا ماهرپ رابنیا

داد؟ نــ شوگ ال صا مگیم یمهفیمن اباب... -یا

دش دنلب مه اضرریما

دشن ! یدرک یم شیضار شوخ نوبز اب یتشاد هضرع داد یمن هک یمنداد -

هشب نیا هک ینک شراوس روز هب یهاوخب هکنیا !هن یتفریم شهارمه هدایپ

کدرم ششوگ وت منزب منوتن هشب درخ مکف ... تترو صــ زور و حلا

ــو! مهفن

دناخرچ شتمس ارهب ود ره رس رحس نتفگ دیشخبب یادص

ماوخیم ترذعم دوب... نم ریصقت ... دیشخبب -

متفگ نم اهنآ توکس لباقم رد



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ـهد؟االنهک نوم ماهرپ تروص یور شتسد یاج ـی؟االنهک گیم -االن

کدرم نوا شوگ وت هدز ـن ارچ هنک یضار وشدوخ یروطچ هنودیمن مرهوش

؟

دمآ ولج یمدق ماهرپ وا یاج هب دیزگ بل ریز هب رس رحس

تفر منوا مدرک شا هککالهف دوب نم ریصقت هبــش.. وگن یروجنیا -

تفگ ثکم اب

؟ نوا هب نیدرک هلیپ نوتاتود ارچ ... منوج شون مدروخ کتک -

تفگ تیدج اب هداتسیا شیوربور دوب هدش مارآرت هک اضرریما

نوتدای ؟ اهیزاب هچب نیا اراک؟ نیا هخآ یچ ینعی ... نوتتفج هب میدرک هلیپ -

طسو اه هچب لثم زونه هنوت یسورع هگید زور ؟ود نیدش گرزب هتفر

؟ دینک یم اوعد نوبایخ

تسشن رحس رانک هرفن ود لبم یور هتفر بقع یمدق ماهرپ

تفر منوا باال... تفر مادص وهی ... مدیمهفن -
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

مدرب ارباال میادص ناهگان مه نم دش هچ مدیمهفن

جاودزا نیاوخ یم نیراد هگن ونوتدوخ دینوتیمن یتقو دینک یم دوخیب -

اب میشیم وربآ یب اتود ام نمهفب هیقب هگا میا؟ امش هرخسم ام هگم ـن؟ ینک

خاالق ندرک لر تنک سپ زا زونه هک اتود امش ... نومندرک رارصا نوا

هگید یکی خاالق اب نیاوخ یم روط هچ یمننیآ رب نوبایخ طسو نوتدوخ

؟ نیایب رانک

درک ما یهارمه دوب هدرک بجعت مدب نحل و ندز داد زا هکنیا اب اضرریما

ناماس اب موناخ نیمیس ردقچ .. تفر و دموا نامام ردقچ هتفر نوتدای -

نیا هب نوا هگم دینک دمآ و تفر تیمرحم نودب دش یضار دزات فرح

؟ نیدیم وشباوج یچ هدش یچ همهفب هگا !حاال دمویم هاتوک اه یگداس

تفگ رحس هب ور

ومقی هریگیمن هبــش؟ مگب یچ یتفر یرتن وتاتکال همهفب هدرم هی ماهرپ -

؟ یدرک دییات وتشاداد وت هک

درک همزمز لصأتسم ماهرپ

... دینک سب هشیم -

تفگ هداد ناکت یرس اضرریما
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

دیسرب ات دینک ربص نیتسنوتن مودک چیه هک نیدرک اوعد یچ رس -حاال

ــه؟ نوخ

مارآ هتسشن مرانک تفرگن هک یباوج دندش ریز هب رس مه هب یهاگن وداب ره

دیسرپ ماهرپ هب ور

ـی؟ سورع ات هدنوم هتفه دنچ -

دز بل سح یب

! تسین یربخ -عفالهک

ار؟ -چــــ

دیشک شتروص یور یتسد

ــو! ناماس یاهطرش هتفر تدای -

داد همادا رحس هب رس هراشا اب اضرریما

ـی؟ تفگ شهب -

دیسرپ بجعتم ماهرپ

یچـــو؟ -

؟ یراد نــ لوپ ارچ -هک

؟ یگیم یروجنیا ارچ مدنوم نوبایخ طسو هگم -
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

جرخ االن مدوب هتفرگن وتولج شیپ سلا دنچ هگا ـم؟ گب یروج هچ -

بیج وت تتسد و یدوب نوبایخ طسو اقیقد چیه یتشادن هک وتیسورع

! تاباب

دز شیادص یکاش

.. اضرریما -

نیا وت ارچ تسین تنز هگید تقو دنچ هگم ؟ یتشادرب اضرریما رکذ هیچ -

ـه؟ نودب دیابن ؟ یتفگن شهب تدم

تفگ اضرریما هب هککالهف درک یم هاگن ار ماهرپ بجعتم رحس

الً صا تدوخ وت منیبب .. مگیم شتقو هب مدوخ ! ینکن ینز مهب ود هشیم -

؟ یتفگ اراس هب

متفگ عیرس دنک هدافتسا نتفر رد یارب تساوخیم فرح نیا زا

ــه! نود یمن رحس هک یزیچ نوا منودیم نم -

دیسرپ لد ود هک رحس

؟ منود یمن ویچ -
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

مدیسرپ شباوج رد

ـی؟ تفگ ماهرپ هب چـی؟وت -وت

مرمک یور ار شتسد تسشن نم هب رتکیدزن اضرریما دش داشگ شیاهمشچ

تفگ تمی ابمال هتشاذگ

ندرک ناماس و ناساس هک یدیکأت اب ارچ اراس؟ ای رحس هرت تخس وت یارب -

؟! هنود ـی من یزیچ زونه ماهرپ

ـم؟ نودیمن یچ -

هتخادنا ناشیود ره هب یمخا رپ هاگن تشاذگ باوج یب ار ماهرپ لا وس

تفگ

هب یازیچ هام هس هب کیدزن یتقو هدوز نوتارب اعقاو تساراس اب قح راگنا -

هب نیتفیم نوبایخ طسو هچباه نیع هزات نیتفگن هگیدمه ارهب یمهم نیا

مه! نوج

تفگ هدمآ دوخ هب رتدوز هک دوب ماهرپ

یا هلجع مدرک رکف ناماس طرش هب مسرب ات هدنوم یلیخ زونه مدید بخ -

.. مگیم مکمک هگید تس ینــ
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

متفگ رحس هب ور ماهرپ فرح اب

ـی؟ تفگن ارچ یچ؟وت -وت

درک هراشا ماهرپ هب رس اب

! تسه تقو زونه مدید منم بخ ... هشکیم لوط تفگ منم -هب

لبم یا هتسد یور ماهرپ هک ار یدیلک تسد هداد شک ار شندب اضرریما

هنیس هب مکحم هک درک ترپ ماهرپ یارب ار نآ هرابود و تشادرب دوب هتشاذگ

درک دنلب ار شضرتعم یادص و دروخ شا

هدز؟ مک نوچ ای هدز ونم نوچ ینزب ور ورای یتساوخ یم زور؟ ماـــ هتچ -

تفگ تخادنا هک یا هیکت هب هجوت یب

! شاب اجنوا حبص هد تعاس ادرف متسرفیم تارب سردآ -هی

تفگ فارطا هب یا هراشا اب

ــن؟ یدنسپ یم -

۶۷۰_ تراپ _ همادا #
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

دندوب هدیمهفن ار شروظنم الً صا دوب ناشیودره هتفرگ تروص هب مهاگن

داد همادا یبیخلا

هساو نوبایخ طسو اوعد یاج هب هنکیم نوتروبجم شلقادح تسین مهم -

! دینک زاب نوبز مه

دمآ فرح هب رتدوز ماهرپ مه زاب

یچ؟ ینعی -

تفگ ینیچ همدقم نودب

دیاب حبص ادرف هکیدزن مناتسرامیب هب دینک یگدنز هنوخ نیا یوت هرارق -

دنس لا قتنا یارب یشاب رضحم

توکس #دس_

۶۷۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

مرمک هب یتسد ندز اراب شا همادا ناشیود ره بجعتم یاه مشچ یولج

تشاذگ نم شود هب

! وگب -

متفگ دنخبل اب

خالص نوترش زا رتدوز داوخب ادخ هگا هک میداد رتدوز هنوتیسورع وداک -

...حاالهک نشب تحار مه هیقب ! نوتلا بند یرتن کال میاین زور ...ره میشب

ــد ینزب فرح مهاب مکی دیاب منک رکف هدش ارجا ناماس طرش

متفگ اضرریما هب ور

ــم؟ یرب -

تفگ یکاش هدمآ ولج عیرس ماهرپ هک میتساخرب ود ره هتفرگ ار متسد

.... تساوه ور زونه نوتدوخ تیعضو ـنی؟ گیم یچ جکـا؟ -

تفرگ اضرریما تمس ارهب دیلک

! ماوخیمن یفطل نوچمه نم شریگب -
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

تفگ هدرک رحس هب یهاگن اضرریما

چـی؟ -وت

داتسیا ماهرپ رانک مه وا

ماوخ یمن منم ... هماهرپ اب قح -

متفگ یا هرخسم دنخبل اب

! نیدوبن مه تمسق هک دب هچ -

تفگ اضرریما دش درگ هک ود ره یاهمشچ

اتود ام یخلا هک رضحم ییایم مدآ هچب لثم ادرف و یریگیم ودیلک نیا -ای

نامام اب اجنیمه االن نیمه ای میسرب نومدوخ یگدنز اتهب دینک تحار ور

! مریگیم سامت ناماس و

متفگ اضرریما فرح همادا رد

متسخ منزب فرح نوتدروم رد ناساس و ناماس اب ماوخ یم هتقو یلیخ -

مگـه! مزور و بش ! ادخ هب نیدرک

تفگ هک دوب ماهرپ دشیم اجباج اضرریما و نم نیب ناشیدش درگ یامشچ
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

ـ... نوتدوخ نگیم ـن؟ یا هنووید -

درک عطق ار شفرح دنلب یادص اب اضرریما

لوبق مه همه هتشذگ نومجاودزا زا هام دنچ هکاالن یچ؟ام نومدوخ -

...! هشب نشور هلئسم نوا فیلکت حاالوکات مینومب نامام هنوخ عفال ندرک

سپ منزن رغ ات هنودرگ یمنرب هرب یم ونامام هشادخ زا مه اباب هک یدید

دنچ منوتیم یفیرش دوجو اب ینودیم مه ماوخب میرخب هنوخ تسین رارق

! مرخب هگید هام

ـه؟ لئسم مودک -

متفگ هک مدوب نم

! هگب تهب هرارق رحس -

دز ادص ار وا کالهف ماهرپ زاب هک میتفر رد تمس هب

ـا؟ ضرریما -

هک تشوگ وت منزیم رحس یولج ادخ هب یگب هگید راب ...هی تفوک -

ـخ کتک ارچ و یدوب اجک مگیم دیسرپ مه یک !ره هنومب شاج مشرونوا

یدرو
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

تفگ ناالن

ـی! گرزب نیا هب وداک ... منوتیمن -

داد باوج دنخبل اب اضرریما

! ینک مص خال ترش زا رتدوز هچ ره شلباقم رد ینک یم یگرزب فطل -

تسد ًاراچان دوب هتسب دندوب هدرک اوعد مه اب هزات هک یرحس یولج شتسد

دش نم نماد هب

؟ وگب یزیچ ســارا...هی -

متفگ دنخبل اب اضرریما هب ور

ـهد! یمن شوگ ششوگ وت نزب ورب -

هب یمدق دوب هتفرگ ارباال دیلک هتسد هک ردحیلا هتفگ یا هدنامرد چن

ره هب ور هتفرگ باال دیدهت ارهب شا هراشا تشگنا اضرریما هک دمآ نامتمس

تفگ یدج ناشیود

؟ هگید ـن یتفرگ ... نییاجنیا اهنت یسورع زا لبق هک هیرخآ لوا هعفد -
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

ار شمان ضرتعم هتبلا و توهبم ماهرپ اما تخادنا نییاپ ار شرس رحس

تفگ هنعط اب اضرریما شباوج رد هک دز ادص

نوج هب نتفویم مشچ تفج رازه یولج نوبایخ طسو هک مدآ اتود هیچ -

ییاهمدآ منوا ــت؟ شاذگ اهنت فقس هی ریز هتسب رد یاج هی هشیم هگم ومه

نیدید ور هنوخ ! هاتوک نوتدوخ یارب هزارد همه یارب نوتنوبز اتود امش لثم

ـی! یوت مکلا وگب منابهگن هب یتفر ... نوتراک رد نیرب دوز

موجه شتمس هب هدرک لو ار متسد لفاغان وا هک دز ادص ار اضرریما هرابود

یهاگن اضرریما تکرح تبقاع زا نارگن هدیرپ  بقع مدق ود ماهرپ هک درب

تفگ سمتلم هتخادنا تفگ یدنلب ــن یه هک رحس هب

! یروطنیا هک هشیمن خـب؟ منزب فرح رازب -

تفگ هک دوب ماهرپ یمدق ود رد

هک! یریم یمن مشچ وگب طقف راب هی یتفگ لبعزخ همه نیا -

متمس هب مدق مدق هک دش یم هباجاج ووا دیلک نیب توکس رد ماهرپ هاگن

تفگ جورخ ماگنه دمآ

هگید اجنیا تقلخ رداون مراد وربآ نم هنوخ ربب دوز مه ومدرم تناما -

فقس هی ریز یشب اهنت شاهاب هگید رابی باال! مریگب ومرس منوتب ربن وموربآ
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

... منزیم وتبآ ریز مدوخ

درب ادصباال

! دوووز .... رحس هنوخ ورب -

********

و اجک زا متسناد یمن مدوب هدرک هرگ مه اررد مناتسد هتخت یور هتسشن

مرس ات تشاذگ ما هناچ ریز تسد هدروآ نییاپ یمک ار شرس میوگب روطچ

مریگب ارباال

؟ موناخ اراس -

نامه شاک متخادنا نییاپ ار مرس هرابود هتخادنا شتروص هب یهاگن مین

زا دمهف یم یتقو هکنیا هرابرد ما ینارگن مدوب هتفگ وا هب مدیمهف هک یتقو

شا یتحاران و شنتفگ یتخس ات یمداد مرازآ رتشیب حاال دجنرب منتفگ رید

! یرکف یب نیا رطاخب متسد زا

دروآ فرح ارهب وا متوکس

ودیلک دیمهف هک یدید هرظتنم نییاپ ماباب ... مراد هلجع متفگ تهب هبوخ -
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! مینزب فرح دیاب تفگ ماهرپ میداد

درک هفاضا دنخبل اب

دز فرح ماهاب هشیمن ماه هتشگرب گنج زا لثم ای مدروخ کتک ای مایب مرب -

؟ یگب یاوخ یمن

مداد ناکت ار مرس

مهب هتخس ردقنیا هک هیچ ؟ ینک یم تیذا وتدوخ ردقنیا ارچ خـب! وگب -

متفگ هک نم ... یتحاران اجنیا نومندوب !زا هنکیم تتحاران یچ ـی؟ گب

.... هرارق

دریگن دییات رهم متوکس زا شتاروصت نیا ات مدیرپ شفرح نایم

! تسا هگید زیچ ...هی هلئسم -هن...هن...

متفگ ندیرخ تقو یارب مدیشک یقیمع سفن

ـ... شدعب یایب یرب یاوخیم هک! مگب بش یتفگ -

توکس #دس_

۶۷۲_ تراپ #
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تفگ ودنت مکحم

تسین رارق مر... یمن نک رکف الً صا وگب... االن نیمه االن... نیمه -نــه.

ــه؟ تچ وگب و نک هاگن نم هب منزب فرح اباب اب

دش نابرهم هدمآ نییاپ شیادص

رتشیب یچ ره ینودیم هک ؟وت ینزیمن فرح ارچ متسین ترهوش هگم -

هرت... تخس یدب ششک

مدرک همزمز

منک...ا راکیچ منود یمن دش یروطنیا ارچ منود یمن نم ... یشیم تحاران -

تهب دوبن مساوح ینعی هک... دوبن منم تسد بخ... یلو... دوبن شتقو الن

هدرکن رکف شهب ال صا بخ منک... راکیچ دیاب متسنود یمن نم... ... مگب

... دیاب منودیمن ...االمن مدوب
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هب هریخ هدیشک ارباال مرس مدش تکاس هک تشاذگ متروص فرط ود تسد

تفگ هدیسوب ار میاهبل مرن میاهمشچ

نم شاب مورآ ـی؟ گیم یچ ممهفیمن ال ـی؟صا نارگن ردقنا ارچ ـه؟ یچ -

؟ ینزیم فرح ماهاب یتقو ینارگن زونه هام دنچ زا دعب ارچ ــما! ضرریما

بوخ ار نیا ووا متفیب سفن سفن هب دش ثعاب هک مدوب هتفرگ بارطضا

بوخ تدم نیا رد تخانش یم ار مهاگن یتح و تاکرح مامت ،وا دیمهف

اب نم و میوگب مدوخ ات دوب هدرک ربص و تسین بوخ حملا دوب هدیمهف

متفگ سرتسا اب هدیسر منهذ هب هک یرکف اب مداد شرازآ متوکس

بــمد؟ نوشن هشیم ... هشیم -

داد ناکت فرط ود ارهب شرس ینارگن اب

؟ یدب نوشن ییاوخیم ـو یچ -چـی؟

دوب شا هنیس هریخی مهاگن مدرک رکف مهدب ماجنا متساوخ یم هک یراک هب

تفرگ ار ما هناچ و وزاب هک

؟ هگید وگب ونم! یتشک اراس.. هدن صرح ونم ردقنا -

متفگ مارآ هدیشک بقع ار مرس

ـه! مفیک -وت...
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تفرگ متمس هب هدیشک نوریب ار مفیک تفر دمک تمس هب عیرس هدرک میاهر

! یدیم ما هتکس یراد شرطاخ هب هک نوا هیچ منیبب هدِب -

لا متسد هکالی یکیتس یشپال نآ شلخاد کچوک بیج زا هدرک زاب ار مفیک

مداد شتسد هب مدوب هدیچیپ یذغاک

هک زمرق یزاوم طخ ود نآ اب یش نآ هب جیگ هدرک زاب ار یذغاک لا متسد

تخود مشچ درک یم ییامندوخ نآ یور

هک متسناد یم متسب کلپ هتفر او تخت یور داتفا متروص هب هک شهاگن

اب هکنیا یتح مدوب یلمعلا سکع ره رظتنم هتسب مشچ دوش یم تحاران

شتوهبم یادص اما درادرب ار هناخ لک شدایرف یادص شردام و ردپ روضح

منک شهاگن بجعتم هدرک زاب مشچ دش ثعاب

ســارا؟ هیچ نیا -

تسناد یمن اعقاو وا مدرک شهاگن تقد اب هریخ هظحل دنچ نانیمطا یارب

سـت؟! یچــ

رد هک یزیچ دناد یمن اعقاو تفگ یم جیگ هاگن و هدنام تام تروص نآ

! ردام نم و دوش یم ردپ یدوز هب دهد یم ناشن دراد شتسد
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یم دوبن شنامز هکنیا هب مدرک رکف نآ اههب تعاس زور ره تدم نیا رد

بش، همین ، نامز دنک؟ره یم هچ دمهفب ؟وا دوبن مساوح ارچ ایهن! مناوت

مدروآ رد یزاب جیگ هتفر ورف رکف رد ردقنآ راب اذغ،ره  ماگنه ، راکرس حبص،

ات دیسرپ یم ار حملا وا زا ناهنپ شردپ زورید یتح چیه هک شدوخ هک

! هداد مرازآ شرسپ درک یم رکف ایهنو دیآ یمرب وا زا یکمک دنادب

ســارا؟ هیچ نیا مدیسرپ -

نآ مروبجم حاال دش رتدب عاضوا ما!اما هدرک تحار ار مدوخ مدرک یم رکف

شمضه ما هتسناوتن زونه مدوخ یتح هک هملک نآ مروایب نابز ارهب هملک

! مرادراب هک میوگب وا هب روطچ منک

متفگ یتخس هب مداد تروق ار مضغب هتفرگ یسفن دیزرل یم هنیس رد مبلق

هیچ؟ نوا .. ینودیمن اعقاو -وت..

تفگ مخا اب تفرگ ار متسد هدمآ ولج

! یرکف وت هتقو دنچ یا هتفشآ شرطاخ هب ردقنا وت ــههک یچ هیچ؟ -هن...

دنچ مدیمهفن یدرک رکف ... یریگیم هلصاف مزا لوا یازور لثم هرابود ؟

ــی! باوخ یمن بوخ اهبش هتقو
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! دشاب بیجع ردقنا ما یگدنز زیچ همه دیاب ارچ تسشن منامشچ رد کشا

ردقنا ارچ منکیم بارخ زیچ همه هشیمه نم وا یعمج ساوح نیا اب ارچ

قوذ وا هب شنتفگ زا دیابن ؟ مشاب لا حشوخ قافتا نیا زا دیابن نم ... منارگن

ردقنا ارچ سپ ؟ مدمآ یم زان هتفه هس نیا رد شیارب دیابن ؟ مشاب هتشاد

؟ منارگن ردقنا ارچ ! هدرک گنرمک میارب ار دیعس یتح قافتا نیا ما! هتفشآ

دز میادص رظتنم

وگب ســارا... -

نم... -

درک عطق ار مفرح رد هب یا هقت یادص

! مراد تراک ــا؟ایب ضرریما -

هدش هتسخ راظتنا زا تفگ یم هک دوب شردپ یادص

! دموا شدوخ ات یتفگن ردقنا ... امرفب -

یکیتس پال دیفس ءیش نآ هب ممشچ نارگن درک زاب ار نآ هتفر رد تمس هب

متساوخ تسناد یم الفوا خرب دید یم ار نآ رگا شردپ ًاملسم دوب شتسد

دش نایامن ممشچ یولج شردپ ریوصت دوب هدش رید اما منک شیادص

ـم؟ نوج -
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نیا ...ایب ناتسرامیب مرب دیاب متفگ هبوخ ـی؟ تشاک ونم هتعاس -ود

شتسد زا زونه ... نیدب شهب تردام اب دایب ماهرپ نزب گنز مدیم وچیئوس

مدوخ هب هگیم نم یور وت ورپ هچب هشاب ممشچ ولج ماوخیمن میرفک

ـه! طوبرم

تشونرس زا یتقو ماهرپ هک دوب یباوج هرابرد شروظنم هک مدیمهف

دوب هداد وا هب دوب هدیسرپ شدمآرد

۶۷۲_ تراپ _ همادا #

تفگ نادنخ اضرریما

کـه! تشاد ؟ یتفرگ نیشام شارب -

هشیم راوس نوا هک ینوا هزات ... مدرکیم راکیچ ! یدز اوه ور هک ور هنوخ -

! هنوغاد ردقنا هنوغرف ... تسین نیشام

تفگ یسنجدب اب اضرریما

! هگید هسریمن شقوقح ًامتح حــاالاا! بخ -

داد ار شرسپ باوج مکحم
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! هدروآ وپالش رس هب هچ ممهفن هگا متسین مایپ -

توکس #دس_

۶۷۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

داتسیا مبلق راگنا یا هظحل دش زارد شتمس هب هک اضرریما تسد

؟! چییوس -حاالوک

داد همادا هجوت یب دنام شتسد هب شردپ هاگن

نا؟! جـــ رتکد ایهن هراد ندرک ردود شزرا ... یتفرگ یچ -

دیسرپ شردپ بجعتم و هریخ هاگن ندید اب

ید؟ ـب ریگ منم هب یاوخیم ـه؟ یچ -

درک هراشا شتسد هب دوب هدنام اضرریما تسد یور شهاگن
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ـت؟ ساراس نواملا ... نوا -

شرس تشپ هدرک تشم ار شتسد عیرس دش عمج شساوح هزات راگنا

هدید وحاالهک تسیچ یش نآ دناد یم اقیقد شردپ تسناد یمن تفرگ

دشکب بقع تسا لا حم

دیسرپ هرابود هدز یمهفن ارهب شدوخ

! شار بـــ یتفرگ یچ ــی؟ تفگن -

ار شچم هدیشک شرس تشپ ار شتسد دش کیدزن اضرریما هب انتعا یب

تفرگ مکحم

ــــم! نیبب هدب -

بقع بقع دننک یم ناهنپ ناشردپ ارزا ناشتنطیش هک ییاه هچبرسپ لثم

رس هب رس زا مدرکیم سح دوب هتسب زونه شتشم دز هیکت راوید هب هتفر

ینابصع هشیمه لثم تساوخیم طقف مه دیاش درب یم تذل نتشاذگ شردپ

دنک! شا اتکالهف درکیم اجباج شیاهتسد اررد تست هک دنک شا

مــن!.... ردپ هیصوصخ ــرا! نک ورب ــت... سورع ــهجـول تشز نک... لو -

دایب تراسخر منزیم داد .... هتنس نم رباربود ... شکب تلا جخ اباب... یا

نم ریگب وماهرپ هقی ورب نک.... یخوش تدوخ دق مه اب ورب ـا... تتربب
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... هگید نکـــرا ورب ه ......عــــــ مراد باحاص

ات تفر بقع یمدق عیرس هدیشک نوریب شتسد زا شی قتال هب هجوت یب

دریگن شسپ اضرریما

شچــــم! وگب نم... هدب مگیم -

هب دز دنخبل هدیشخرد شیاهمشچ داتفا یزاوم طخ ود نآ هب یتقو شهاگن

دیخرچ مدرک یم ناشهاگن هداتسیا شدورو هظحل زا هک ینم تمس

ــه؟ ئوت ملا نیا -

تفگ بجعت اب هداتسیا شرانک اضرریما مدرک دییات رس ناکت اب ریز هب رس

ـه؟ یچ نیا ینودیم -وت

دش شا هریخ شرسپ لا وس زا توهبم

ـی؟ نودیمن وت هگم -

تخادنا باال هناش

ید! مواــ هک هگب تساوخ یم هزات -هن...
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دیدنخ دنلب یادص اب

ـه؟ یچ نیا ینودیمن اعقاو ... اعقاو ــا...! ضرریما -

ـه؟ یچ هگم یدنخ یم ارچ ؟ منودب اجک -زا

شرسپ هب یباسح یتقو اما دیوگب وا وهب دنک متحار شردپ مدوب راودیما

هک ار شتسد درک مهاگن مخا اب دیباوخ شیاهمشچ نآ قوذ یمک هدیدنخ

تفگ هداد ناکت دوب نآ رد یرادراب تست

؟ هزور یـد اراس...ملا تس هنهک نیا -

؟! تسا هنهک دیمهف تخیر ورف یره ملد

ارباال مرس شتبحص نحل رطاخ هب اضرریما مخا ورپ هریخ هاگن ریز

متخادنا

دیسرپ یدج

ش؟ یپـــ هتفه -

متخادنا ارباال مرس هرابود

یپــش؟ هام -
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نیا لیلد هک اضرریما مخا دشو یم رت یدج رتو نشخ شیادص هظحل ره

ــرت! شیب تسنادیمن ار شردپ راتفر

متفگ راچان هب یگدنمرش اب

.. شیپ هتفه هس هب کیدزن -

دیشک یدنلب فوه هدز رمک هب تسد درب رسباال

ــه؟ نودیمن زونه اضرریما ارچ سپ -

مدیشک بقع هدمآ ولج اضرریما هک دنارپ ارباال میاه هناش شرشت

ــی نابصع دقنا ارچ ـه؟ گم هدش یچ ! ینزیم فرح شاهاب یروج نیا ارچ -

مه ینزب هک بسچب ومدوخ هقی !ایب نکن خیلا منز رس ونم زا تصرح یا؟

ـم... گیمن یچیه

یرتخد هتسناد یمن سلااه هکنیا و شرسمه یراک ناهنپ زا هک متسناد یم

قح تسینابصع متسد زا نیمه رطاخ هب هدش ساسح دروم نیا یور دراد

ــد! شاب اضرریما نارگن و دسرتب هک مهد یم

نارگن دیاب کشزپ اضق وزا تسا ردپ کی وا تسشن مرمک یور یدرس قرع

نازرل ییادص اب مدز شرانک یمک هتشاذگ اضرریما یوزاب یور تسد دشاب
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متفگ

شهب االن متساوخ یم ... مدش هکوش طقف هک... منک ناهنپ متساوخ یمن -

ـم! گب

دیپوت

ـــه؟ تفه هس دعب -

درک هفاضا رخسمت اب

ـــه؟ شابن دوز -

متفگ مولظم دوب نامتفج یور هک اضرریما بجعتم هاگن ریز

... مدرکن رواب زونه ... مدوخ -

ود زا درکن یتفلا خم مدوخ ندز فرح رطاخب رابنیا هک دز رانک ار اضرریما

دش مخ یمک هتفرگ ار میاهوزاب فرط

ـی؟ تفگیم رتدوز دیابن اراس... هنودب لوا نومه زا دوب شقح -

دیشخبب ... منودیم -

ـی؟ تفگن و ینود یم -

هتشاذگ مرمک تشپ تسد داتسیا مرانک اضرریما هک مدیزگ ار مبل توکس رد
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تفر رانک شردپ ناتسد هک مدنابسچ شدوخ هب

هب ارچ هسریمن تروز نزب مدوخ رس وتداد ـا! مدیرخ ماهرپ یارب هنوخ -هی

یمـید؟ ریگ منز

یزیچ دروآ یمن مه شدوخ یور هب شردپ یولج اضرریما هکنیا زا مبجعتم

ما هدرک ناهنپ ار

دش دنلب شردپ دنخزوپ یادص

خاالق نیا رطاخ هب مه هک یرخب وت متساوخیم یلو دیسر یم هک مروز -

شوخ تهب شلد یشرکف هب مه وت نوا ی هزادنا هب همهفب یروجنیا تدنگ

زا هدش هشاب روبجم هنکیم هراد یطلغ هچ منودیمن حاالهک مه هشب

بـهد! سپ باوج یراد وشروز هک وت هب لقادح یگدنمرش

دیدنخ لا یخیب شردپ باوج رد

هب امش ! هدیم سپ مباوج هزات هدرکن ملو سهلا تشه تفه خاالمق نیمه -اب

مکحم یکی نیا وت دایمن رد یزیچ نم اهزا فرح نیا اب سرب تدوخ راک

هنک! یم راک یچ همهفن یکچیه منک یم یراکره ، مشتشپ

اضرریما هب رخسمت اب تفر رد تمس هب هتشاذگ متسد فک ار تست شردپ

تفگ
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ـه! یچ نوا یمهفب نکب ینوتیم یراک -عفالره

توکس #دس_

۶۷۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مسر یم ار تباسح ینعی نیا دشو هدرشف میولهپ یور اضرریما تسد

تفگ نم هب ور جورخ زا لبق هتفرگ ار هریگتسد

هک هشاب یمود رفن لقادح وگب دوز مگیم شردام هب هگید هقیقد -هد

ــه! مهفیم

درک هاگن اضرریما هب یزوریپ دنخبل اب

ــد! موا رد زا۳۰سلا دعب هک نم داد داین نییاپ ات تداد یادص مراودیما -

شتسد راشف زا اما مدید یمن ار اضرریما تروص تفر و تسب ردار مارآ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ناشن یلمعلا سکع شردپ مشچ یولج هک هدرک ارادم یلیخ مدیمهف یم

دیرغ میاهوزاب نتفرگ اب داتسیا میوربور هدیخرچ ناهگان دهدن

هن؟ نم یلو هنودیم مه ماباب هک اراس هربخ هچ -

متفگ عیرس

ندیمهف هک...االن نتسنود یمن -

نتسنودن ِیشوخ زا تشاد ؟ یتفگن شهب یزیچ هک !وت مرخ !مـــن اجک -زا

هک! داتفا یم سپ نم

ـه! یچ نیا هنودیم هکشزپ تاباب بخ -

متشاذگ شتسد فک ار تست

.. ندیمهف ندید ونیا -

داد مناکت نیگمشخ

ــه؟ یچ نیا -

دوش یم هچ شلا ح مناد یمن هک یطیارش نیا ایرد مینک اوعد متساوخ یمن

مدز بل عیرس هتسب مشچ دجنرب نم زا رتشیب و منک شتحاران
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

... یرادراب تست -

تست یور شهاگن مدرک شهاگن هدرک زاب مشچ دش ادج میوزاب زا شتسد

زیچ چیه اعقاو وا تسا جیگ هک مدیمهف یم شهاگن زا دوب هدنام شتسد

ـــت! سناد یمن یش نآ هرابرد

ـ... تست کیتس پال هکیت هی هشیم هگم یچ؟ ینعی -

فیعض شیادص داد مراد من یاه مشچ ارهب شهاگن درکن لماک ار شا هلمج

دوب

ـــه؟! ئوت ...ملا تفگ -

مخ مروایب شرد یجیگ نیا اتزا مدرک بذج ار ممزع مامت مداد ناکت رس

وهب مدیشک نوریب مدوب هتخادنا تخت ریز هک ار تست کچوک هبعجی هدش

متفرگ شتمس

... هتبثم باوج ... ینعی طخ اتود ..ودات... نوخب -ایب

نآ زا هنوگچ منادب ات مدوب هدیرد مه زا هک یا هبعج یور شیاه مشچ

دعب دمآ دنب شسفن مدرک سح ی هظحل دشیم اجباج تست و منک هدافتسا

شـد مدیدزد یم نوا زا هاگن هک ییاهمشچ هریخی تفرگ یدنلب مد رادادص
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

؟ یرادراب -وت...وت

روبع میاه ناوختسا دنب دنب ارزا یفیفخ شزرل وا ناهد زا هملک نیا ندینش

دمآ ولج یمدق مداد ناکت هتخادنا نییاپ ار مرس هتسب مشچ داد

کــن! هاگن ونم -

رید رطاخ هب هک ینادجو باذع اب تسا کوش رد زونه تفگ یم شیادص

مدرک شهاگن هدنمرش ییاهمشچ اب دوب هدیمهف وا زا رتدوز شردپ منتفگ

دیسرپ ار شلا وس هرابود

؟! یرادرا بــ -وت

زونه هک وا یکیدزن ای دوب ناجیه زا مناد یمن مدوب هداتفا سفن سفن هب

رت مکحم رت حضاو دش دنلب شیادص هک مداد ناکت رس دوب هدشن یداع میارب

؟ یراد نــ نوبز -
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

مدرک همزمز دنک ملغب االن تساوخیم ملد ردقچ دوب شا هبباالهنت مهاگن

مرادراب نم -

ـی؟ نئمطم -

تفرگ یم یمکحم باوج دیاب دوب هدیسرپ مکحم

منئمطم -

دوب اجنآ شردپ زونه راگنا تخادنا رد هب یهاگن

؟ تسا هنهک تفگ دش؟... یبصع ردقنیا نم رطاخ -هب

رتو حضاو راب ره مدینش ار شیادص هرابود و مدرک همزمز " یدیشخبب "

مدرک هچ دیمهف یم هدش جراخ کوش زا هظحل هظحل راگنا دشیم رت مکحم

ـه؟ تفه هس ... یتفگ -

متفگ منک مارآ نآ اراب مبلق شپت متشاد یعس هک یسفن اب متسب کلپ

یمـ... مگب رتدوز متساوخ یم -

ــی! تفگن یلو -

متسنوتن -
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تسرد تشاذگ مرس فرط ود ار شتسد ود هدروآ کیدزن برض ارهب شرس

دیرغ درک یم مراکش شدوخ لوق هب هک ییاه تقو لثم

ـی؟ تسنوتن ارچ -چــار؟

متشاذگ شیاهتسد یور تسد

نم... ... منودیمن -

؟ مزاب ید؟زامــن؟ ــ یسرت -

شتقو ..االن هدشن مرواب مزونه ما.. هکوش مزونه مدش هکوش -هن..هن..

هی متساوخ یمن مگب روطچ .. مگب یک منک..هب راکیچ متسنود یمن .. دوبن

یم رکف شهب لبق زا دیاب .. دیاب متسنودیم .. یشب تحاران هک مگب یروج

ادخ.. هب طقف یلو میشن ریگلفاغ روطنیا هک مدرک یم یراک هی دیاب .. مدرک

..ً ال صا نم

تشاذگ رمک و ندرگ تشپ ار شیاهتسد مدنابسچ شا هنیس هب ممان ندرب اب

! مورآ .. نکن هیرگ اراس.. -

میاه  تسد مدنابسچ شا هنیس ارهب متروص متخیر کشا یک مدیمهفن یتح

مدرک هقلح شا هدیزرو ندب هرود ار

دوب سب میارب .. امرگ نیمه .. اجنیمه .. مدش مارآ
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

متسنود یمن .. طقف منک.. نوهنپ متساوخیمن ادخ ..هب دیشخبب .. دیشخبب -

نم... مگب یروطچ

اب مکحم دش یم نییاپ باالو شا هنیس و دیشک یم سفن قیمع و مکحم

دیبوک مرمک هب تسد

ارچ ؟ ینک یم یروخ دوخ ردقنا ارچ ؟ ینارگن ردقنا ارچ ..وت مورآ .. سیه -

م هگم ؟ هنووید یتفگن رتدوز یچ هساو ؟ ینودیم رصقم وتدوخ یچ همه وت

! یدیم رازآ وتدوخ ردقنا هک یدش شبحاص ییاهنت هگم ؟ دوب اهنت وت لا

راک هگم ؟ سین نم ملا هگم .. ینارگن مندیمهف زا ردقنا هک مدرک راکیچ

؟ تسین مدوخ

دز یا هبرض متشپ هب هرابود هک مدیزرل ششوغآ رد

مریگ ؟ ینارگن ردقنیا وت هک ماوخیمن هچب متفگ وت هب نم هگم ال صا -

یدرک مئاق ارچ !وت مدرکیم عمج رتشیب ومساوح روک ممشچ متساوخیمن

؟ یداد یرازآ وتدوخ ییاهنت

یبوخ سح هک یزرل درک یم روبع مندب زا یزرل تفگ یم هک یا هلمج ره

تشاد

توکس #دس_
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

۶۷۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هکنیا ندیمهف زا یدرک رکف هک هتچ ؟ یزر ـل یم یه مگیم یچره هیچ -

! دوبن شتقو هگیم یک دوب! دوز هگیم یک ؟ مشیم تحاران مشیم ردپ مراد

وت ریصقت مه همه هدش! رید مشن اال نیمه هزات ــه؟ سملا دنچ نم ینودیم

هزات هک هن دوب هدموا ایند هب دیاب االن هنرگ و یدرک ونماالف ردقنا هک دوب

شاهاب هنوتیم ماباب حاالحاالاه هک یروجنیا منوا یدب مهب وشربخ یاوخب

یتشاذگ ونوا یچ هساو هماهرپ لثم نوا ینودیمن هگم هنک!وت کالهف ونم

درک... مرخسم مردقچ هیچ نوا متسنودیم هچ نم ــه! نیبب هک متسد فک

! هدیمهف رفن نیلوا دوب ملا حشوخ هچ ... مود رفن تفگ یروجچ یدید

دش ضوع شنحل ناهگان ِبجعت اب

هسریم هار زا وهی دایم شیپ نومنیب یزیچ هی راب ره ارچ مدنوم نم -

ظنـتر؟ هب تسین بیجع

مدیمهف یم دش رتمک ملد بوشآ هدش مارآرت هظحل ره شا هنیس هب هدیبسچ

ضوع ار حملا شیاه  فرح اب دراد یعس تسا تحاران منتفگ رید زا هکنیا اب
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

مارآ ملد ،اما شدوخ یاج ورد تسا تسرد زیچ همه دیوگب دراد یعس دنک

دش یمن

متفگ یمارآ یادص اب

رس رابره ... داوخیم نوشارب مه ادخ ! یدرک نوشتیذا یلیخ منک... رکف -

! نسریم هاگنزب

درک مکحم ار شناتسد هتفگ یمارآ موه

؟ اضرریما -

ــم؟ ناج -

بنــدو؟ دوز -

تفگ نادنخ و مکحم

تمربیم روز هب هک مه تقو ره هنوخیا وت شمه هک اه!وت یلبنت -نــه...

رحس اب ینفلت ای یریم رد راک ریز ..زا متنز .. متنز هکاب رتفد و هناخراک

یم هشقن نیسای و اهر اب ینیشیم یتفرگ دای هک ًادیدج ای ینزیم فرح

نک گرزب ونوم هچب نیشب لقادح بخ دینک تیذا رسای رانک مه ونم دیشک

تیلوئسم ینک هاگن یاوخب مه ًافاصنا !... یشاب هدرک نم هساو دیفم راک هی

ـه! شب فصن فصن اهراک ینک شگرزب دیاب وت هدوب نم اب شندرک تسرد
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

مدز شا هنیس هب یمکحم تشم

! بدا بــی یوررپ -

دیدنخ

ح مراد هک یمهف یمن هک! یدروخ یم یصرح هچ یدیدن نک... یبوخ و -ایب

راکهدب نارگن ندش راکبلط یاج هب ارچ وت هدوب نم راک هک منک یم تیلا

؟ یندش

مدیلا ن

هدن! همادا ... ًافطل -

مدوب رظتنم ... مراکبلط اجنیا یتفگ مهب رید هتفه هس ... هاوخدوخ اباب ورب -

مریگب حوتلا یشب مورآ

دیسرپ هنوگ خیبوت دمآ رد شوخرس حتلا نآ زا شیادص

هک یزیچ ینک رکف دیاب ارچ اراس؟ تسین دایز ندوب هکوش هساو هتفه هس -

ردقنا ارچ هنکیم تحاران ونم منم، شلوئسم و هطوبرم نم هب وت زا رتشیب

ــش؟ یاوخ یمن ای....ای یدیسرت مزا ؟ یدو بــ شنارگن

متفگ حیرص و تقادص اب

عاضوا رطاخ یلو...هب شماوخیم مه یلیخ ... مدیسرتن هک همولعم -

ــم...! شنارگن ... مدوخ

مهد همادا تسا رظتنم ینعی شتوکس
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

مبلق شپت ... مسرتیم اه تقو یلیخ زونه ... مراد هروشلد یلیخ .. زونه نم -

ییاهنت یهاگ زونه ... هدشن بوخ لماک میحور حلا زونه باال... هریم

اه یلیخ زا زونه تا هداوناخ وتو زج ...هب هتفیب یقافتا هی وهی هک مسرتیم

ریثات هچب یور اهنیا همه منک... یگدنز یداع .. منوتیمن زونه نم ... مسرتیم

شندینش ...زا امتح مدرک یم رکف ... همهفیم ور یساسحا ...ره هرازیم

راکیچ دیاب متسنود یمن ... مدشن بوخ زونه نم... یتقو یشیم تحاران

... متفگیم دیاب ... دیاب .. متشاد ربخ مدوخ زاحلا هک نم مدرک رکف منک...

تساوخ یم ملد ... داوخیم سملا هچب ملد ... مراد تسود یلیخ هچب نم

نم لثم هن هملا س شناور و حور مشاب نئمطم هک... مشاب هتشاد هچب یتقو

هک...

مراد تسود وروت طقف مه نم ! بوخ هبوخ ... هبوخ حتلا س...وت یهـــــ -

همهی هئوت اب قح ... مشیمن تحاران یطیارش چیه یوت شندینش زا مزگره

رکف شهب بقال دیاب هنک... یم سح ور یچ همه نوا ... هراذیم رثا شور انیا

میدش یچ همه ریگرد ردقنا یلو میدز یم فرح شا  هرابرد دیاب ... میدرکیم

مه همه ... میراکن هنود مینک عمج رتشیب ونومساوح تفر نومدای یتح هک

! یدرک مصیرح یرامخ وت یتشاذگ ونم ردقنا هک دوب وت ریصقت

دیزرل یم دنک شلر تنک درکیم یعس هک یا هدنخ زا شیادص

ــا! ضرریما -هع...

یرن رد وهی مدوب لوه هشیمه ... هگید مگیم تسار هیچ -جـنا!
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دش یدج هتفرگ یسفن

ـم..ایب ینک رکف شهب زاحاال ایب هداتفا قافتا ـت!حاالهک سه حاالهک یلو -

منوا هک یشاب مورآ هک درک هش یم اهراک یلیخ .. مینزب فرح شا  هرابرد

! هشاب مورآ

مدیسرپ بجعت اب

درک؟ هشیم راکیچ -

مدیسرتیم ـی... شب تحاران مدیسرتیم ... مگب تهب ماوخ یم هتقو یلیخ -

تدوخ االنهک یلو ... مدش هتسخ ینک رکف !ای یدرک متحاران هک ینک رکف

نومه نم یارب ینکن ای ینک لوبق !هک متنارگن طقف هک یمهف یم ینارگن

ناساس ، متفر یراب دنچ مدوخ ... مراد تسود و متبقارم دبا هکات ییاراس

ینوتیم تدوخ طقف .... تدوخ یرب وت هک هنیا شلصا یلو داد... وشسردآ

! ینک شتسرد

تروص هب هریخ هدیشک بقع ار مدوخ یمک مدیمهف یم ار شروظنم

ـم تفگ شنارگن

؟ هدشن رید -

متشاذگ ممکش یور ار متسد

ـ.... شلبق دیاب -

۶۷۵_ تراپ _ همادا #
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مدیمهف هک دیمهف

یم تارمه مدوخ ـمر یگیم تقو تارب یاوخب وت تقو ره تس ینــ رید -هن

ـما!

متفگ ریز هب رس

ـم نک فیرعت ... یسک یارب ... وقافتا نوا منوتب ـم... نوتب منکن رکف -

... اجنیا -ایب

دیشک مشوغآ هب هرابود

توکس #دس_

۶۷۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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...مک هشیم تسرد دوخ هب دوخ رادرب ولوا مدق ...وت ینک فیرعت هتفگ یک -

ارا... ســـ مک

شا هناچ مدوب هدز هیکت شا هنیس هب تخت یور مدرک یم رکف توکس رد

مدینش ار شا هدز قوذ و مارآ یادص هک دوب مرس یور

گبـــم؟ یزیچ -هی

دوب شتروص یور ییابیز دنخبل دز یم قرب شیاه مشچ مدیشک ارباال مرس

مراد هگب مهب ات نانز کشزپ تمربب دیاب یزور هی مدرک یم رکف هشیمه -

شرجفنم ! شیدنوکرت یروج ...هی یتخیر مه هب ومتاروصت مامت مشیم ردپ

دش... دوبان ... یدرک

دیدنخ

ــه! مندش ردپ دنس مدیمهفیم دیاب اجک یتســک...زا پال هکیت نوا دوب یچ -

... ادرک مریگلفاغ نفخ یلو ... مدروآ یم رد رس دیاب اجک زا

دریگب رارق شا هنیس پچ تمس مشوگ ات دناخرچ یمک ار مرس

! نور یبــ هنزب منهد وت زا قوش زا هک ــه؟االهن نزیم یروج هچ ـن یبب -

ـو میگدنز یدرک ور وریز سهلا کی ـی! نک یم اباب ونم یراد هشیمن مرواب
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ــی! گدنز

متروص هتفای نایرج متسوپ ریز ات تسشن ملد هب شفرح زا هک یبوخ سح

متفگ هدرک عمج ششوغآ اررد مدوخ هدارا یب دش نوگلگ

کـن! ملغب رت مکحم -

دز یا هبرض میوناز هب

شاج مچب مه یروجنیمه ــم نیبب ـــن یشب تسرد ــا... تسین اربخ نیا -زا

هش! یمــ هل هک منک تلغب مکحم ــه مک

مدیدنخ دنلب یادص اب اوه یب

االن؟ هردقچ هگم -

تفگ دوب یناغارچ هک ییاهمشچ و قوذ اب

نکـه؟ ما هرخسم اباب راذن ورابنیا ؟ هردق ـچ ینودیم -

هک ردحیلا شردام هدش زاب تدش هب قاتا رد مهدب ار شباوج هکنآ زا لبق

هک یراگنا دش دراو باتش اب دراد شهگن هدیشک تشپ زا تشاد یعس شردپ

! دشاب هدش ترپ لخاد هب
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زا تلاهدز جخ ـم یدمآ نییاپ تخت زا ود ره هدش ادج اضرریما زا تعرس هب

متخادنا نییاپ رس مندید نآ رد هک یتیعضو

دش دنلب اضرریما یکاش یادص

یاج نینزب رد هی یلو میا امش هنوخ وت زونه هتسرد هرب!حاال خـــ هچ -

اه؟ هریمن یرود

ندید زا ندرک ناهنپ نودب امسر هک شردپ دز یم قرب ناشیود ره یاهمشچ

درک هرخسم ار شردام یتقو دیدنخ یم شیوربور ریوصت

... دشن مراد شهگن مدرک یعس .. هدیرب زمرت هدنمرش -

تفگ هدز شردپ یولهپ هب جنرآ اب شردام دش دنلب هک اضرریما هدنخ یادص

کیدزن در! ـــ مریپ یداتفین اه هلپ زا هلک واب ینک زمرت یتسنوت وت هک -هن

یک هب ماهرپ هگیم دعب ـــه! نکیم هرخسم ونم هنک هتکس یلا حشوخ زا دوب

ـــه؟! تفر

ات مریگب زاگ رت مکحم ار مبل مدرک یعس دزیم ههقهق ناشراتفر زا اضرریما

یب هدرب اضرریما یوزاب تشپ رس راچان هب دشن اما دوشن نایامن میاه نادند

مدیدنخ ادص
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ــم! نیبب اجنیا ــی؟ایب شیم مئاق ـــا جک -

درک میادج اضرریما زا هتفرگ ار میوزاب

ــه؟ گیم تسار -

تفگ عیرس متفگ یمارآ هلبی دیزرل یم هدنخ زا هک ییادص اب

ــــم؟! نیبب -وک

تشادرب ار هناخ مامت رسپ و ردپ ندیدنخ دنلب یادص شفرح اب

ـــرا... مرهز -

یمداد ار شرسمه باوج و دیدنخ یم اضرریما ردپ

کــو؟ یگیم هک تساجک ینود یمن یراد وشبرجت هک... ناج...وت هراسخر -

تفگ نم هب ور اضرریما یوناب هراسخر

کــو؟ تتست باوج ــن! یکرتب ات نیدنخب ردقنا ... وراتود نیا نک نوشلو -

تسد فک ار نآ هدرب بیج هب تسد ندیدنخ نایم هک مدرک هاگن ار اضرریما
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مشچ یولج دش هریخ نآ هب نازرل شیاه مشچ کمدرم تشاذگ شردام

تمس هب هتخیر ورف شنامشچ زا کشا نامرفن هس هدزیره تریح یاه

تفر اضرریما

تفگ ضغب ورپ فیعض ییادص اب

ـت؟ ساراس ...ملا اعقاو -

شرسپ ندرگ رود تسد هتفر ولج درک دییات رس ناکت هکاب اضرریما

شـد دنلب شا هیرگ یادص شا هنیس نایم هتخادنا

ترکش ... ترکش ایادخ -خآ..

تشپ تسد دوب هدش مخ یمک شندرگ ندش هدیشک رطاخ هب هک اضرریما

دنک شمارآ یخوش اب درک یعس هتشاذگ شرمک

ردقنا یلو مدوبن یبوخ هچب یلیخ هتسرد اباب ؟ ینک یم هیرگ ارچ مامــنا! -

؟ ینک هیرگ نم لثم هگید یکی ندموا زا هک مدوبن دب مه

تفگ شردپ هب ور

؟ مدو ــو؟بــ گب -وت

ـدا! تفا زور نیا هب شندیمهف زا هک یدوب االً متحا یلو مدیدن مدوبن -
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داد ار شردپ باوج هدرک گنت مشچ یسنجدب اب

ربن! وموربآ منز یولج نک تشذگ ایب مه وت نامام هدیدن هگیم یپـــما -

شندوب یخوش هک تسا تسرد دز ادص مایپ ار شردپ هرابود اهتدم زا دعب

ـد نزب شکشخ اجرد دش ثعاب شردپ باوج اما دوب صخشم

( ممکش هب هراشا (اب نوا هک منیبن منیا مراودیما -

ــا! ضرریما هگیم تهب اباب یاج هب

ندرک کاپ اب هدش ادج وا زا شردام هک درکیم هاگن ار شردپ هدروخ اج

و دوب رکف رد هدرک مخا یکی هک رسپ و ردپ هب ور دمآ نم تمس هب شتروص

تفگ درک یم شهاگن یزوریپ اب یرگید

درک ـم قوذ امش یولج هشیمن ! هگید یاج هی نیرب دینک اوعد نیاوخ یم -

دز چپ مشوگ مد هدرک ملغب

یا... هتشرف وت متفگ -

دیسرپ قوذ اب دیشک رانک

ــنا؟ جاراس هتقو دنچ -
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مدیسرپ جیگ

-چـــی؟

داد نم زا ندرک لا وس اراب شباوج شردپ

ـبدو؟ هتشذگ تدویرپ زا زور دنچ یداد تست هک شیپ هتفه هس -

۶۷۶_ تراپ _ همادا #

مدرک همزمز مشچ تفج هس هاگن ینیگنس ریز مرش، اب ریز هب رس

زور... -هد

یپــما! ... یااو -

درک جراخ نوکس حتلا نآ زا مه ار اضرریما شردام ی هدرک لوه راتفر

شــهد؟ یچ -

داد باوج نئمطم هتشاذگ اضرریما هناش یور تسد شردپ

... نانز صصختم دیرب زورما ًامتح دیاب .. یچیه -
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توکس #دس_

۶۷۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تفگ تفریم رد تمس هب هک ردحیلا

ربب! ور اراس وتردام مدیم سردآ و مسا مریگ یم سامت اضریما شاب هنوخ -

دیسرپ جیگ

ـــا؟! جک -

! نانز کشزپ متفگ ؟ تساجک تساوح -

یبــدا نامام تسین المز مریم شاهاب مدوخ -

شربب هدربن لیس ور هنوخ نوتنتشگرب ات نیاوخیم هگا الهمز! مگیم نم -
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مرو! خبـ نم وشبوچ هسرن یراز هیرگ هب هک هنک هیلخت اجنومه وشاقوذ

تفر رد تمس هب مه شردام هک داد ناکت رس هتفرگ نادند هب بل اضرریما

تفگ یمارآ یادص اب شردپ ندش دیدپان اب

هنک! یم هراچیب وماهرپ هک هرن هنوخ زا باصعا یب حلا نیا اب مرب -

ردار متفر ولج دوب هدز لز نیمز هب هدرب بیج هب تسد توکس رد اضرریما

مداتسیا شیوربور هتسب

؟ یبوخ -

تفگ یزیر مخا اب هداد نم ارهب شهاگن

مدر! ـک یخوش دیمهف مدرک رکف منک.. شراکیچ ممهفیمن زونه -

متفگ دنخبل اب

..اما.. ندیمهف هرآ -

مداد همادا تراسج اب هدرک گنت مشچ

قفوم بخ هک.. نریگب حوتلا نتساوخ یم دوب هدنوم نوشلد وت راگنا -اما

ـشند! مه
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دز یخلت دنخبل هدرک زاب مه ارزا شناتسد

ـم! شب مورآ منک لغب هچبوم راذب -ایب

متفگ ترارش اب درک مخا هک متخادنا باال وربا رادانعم هتفر بقع یمدق

ــم! تفگن تهب شیپ هتفه هس هبوخ -

ار؟ -چــــ

متفگن نم! هن یشیم مورآ تچب اب هگید زاحاال همولعم هک یروجنیا -

ـم تشاد ومدوخ یاج مدادن تسد زا ور هتفه هس نیا لقادح

درک اوجن مشوگ رانک دیشک مشوغآ هب هدمآ ولج

؟ مدز نــ بیسآ شهب میراد هدنز بش اب نم هک هتفه هس نیا وت ترظن -هب

دادن هزاجا هک مورب بقع مدرک یعس هدیبوک شیوزاب هب یتشم

ـرا! نک ورب ــه... نووید -

اب یشن روبجم هک زادنن هکیت مهب سپ ... یشیمن نم فیرح ینودیم هک -وت

ردارب نم هرن تدای ... ینک رارف ینزب روز هدش دیفس و خرس تروص نیا

زور نراد دروم همه نم یاه  یخوش تفر هکاالندزو منومه رسپ ، مماهرپ

خــب! نکن زاب یخوش هساو ومتسد یرادن هبنج هگا نشیم رتزاب مه زور هب
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دیمهف مدرک سح هکنیا اب منک ضوع ار شلا ح متسناوت هک مدش لا حشوخ

درک نمتالش زا رتشیب شدوخ و

**********

( اضرریما )

هدرک لوه لوا قیاقد لثم دیزرل یم مشوغآ نایم نیشام بقع یلدنص یور

مدوخ زونه دز یم فرح شدوخ اب هرسکی اما درک یمن هیرگ دوبن هدیسرت و

منک.... مارآ ار اتوا مدرک ار یعسما مامت اما مدوب کوش رد

نیا اب مه نآ دوب دوز شت اال وحا نیا وااب یارب هک متسناد یم مه مدوخ

مدوب هدش بکترم ار هابتشا هتشذگ راک زا راک اما مدینش هک یدیدج طیارش

ار شسردآ و مسا ردپ هک یکشزپ بطم هب ندمآ زا لبق متسناوت طقف

وهب تسرد میوگب نانیمطا اب تفگ هچره دوب هتفرگ تقو نامیارب هداتسرف

مدوب شرظتنم هک متفگ غورد هب یتح ! هدوب عقوم

تلا جخ و ندوب بذعم هناهب هب متسناوت هک مدرک رکش راب نارازه ار ادخ

کشزپ قاتا لخاد اهنت تیزیو نیلوا اترد منک یضار ار ردام اراس، ندیشک

ردام رگا مدینش هک ییاهفرح اب هنرگا دنامب رظتنم ردسنلا نوریب و میوش

مهم نز ود اب متشاد یعضو هچ حاال دنادیم ادخ دمآ یم نامهارمه مه

منک ناشمارآ متسناوت یمن هک ما یگدنز
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نارگن هیناث دنچ ره هتسشن نامرف تشپ هک ردام هاگن مه رضاح ردحلا

راجفنا هب ور هک دیوگ یم دیخرچ یم دزرل یم مشوغآ رد هک ییاراس یور

هدرک توکس اراس حلا رطاخ هب طقف و تسا

ردام هچ ره دوب اراس هب مساوح مامت میدمآ نوریب کشزپ قاتا زا یتقو

اراس زاحلا مساوح ات مداد برساال باوج ای متشاذگ باوج یب ای دیسرپ

یلدنص یور نتسشن ضحم هب اما دمآ نیشام ات کوش رد هک دوشن ترپ

مارآ یارب مدش روبجم دزو هیرگ ریز تفرگ هک یدننام ــع یه مد اب بقع

دنک یم شمارآ مدوب هدیمهف اهراب هک مشوغآ هب هتسشن شرانک شندرک

مـــن! یارب وا شوغآ لثم تسرد منک شنامهم

مدیمهف یمن نآ زا زیچ چیه هک شدوخ اب شندز فرح یادص زا کالهف

منک شمارآ هدرک بلج ار شهجوت شمان ندروآ اب مدرک یعس

تسد کی اراب مسابل هک ردحیلا دروآ یم نابز ارهب موهفمان تاملک طقف

میادص هب هدیشک طخ ما هنیس یور رگید تسد تشگنا اب دوب هدز گنچ

درک یمن یهجوت

دیسرپ هدش قاط شتقاط هدش هکوش شت حاال نیا زا مدوب هجوتم هک ردام

؟ حهیلا هچ نیا ! تفگ یچ رتکد اضرریما هدش یچ -
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یلمعلا  سکع هکنیا زا دروآ ارباال شرس اراس مهدب ار شباوج هکنآ زا لبق

متفگ ردام فرح هب انتعا یب هداد ناشن

یزعــمز؟ یبوخ -

تفگ ناالن هدیبوک هنیسما هب تشم اب ناهگان

ـه! ئوت ریصقت شمه -

دز رگید یتشم

ــه.. ئوت ریصقت -

دز هرابود

ــه.. ئوت ریصقت -

هدرک ارخیلا شدوخ مداد هزاجا یتکرح چیه نودب دز راب دنچ و نیدنچ

دوب.. دایز مندیدنخ هب لیم هک ردحیلا دوش مارآ

ـد؟ شاب لا حشوخ دیابن هدرک لوه ردقنا ارچ

تس؟ ینـ عیلا شتیعضو اما مدوبن شرظتنم ًاعقاو هک تسا تسرد

تفگ زجع اب هتشاذگ ما هنیس هب یناشیپ تیاهن رد

ـ.... منوتیمن مایمنرب شسپ زا نم .. منوتیمن منک.. راکیچ نم -حاال
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توکس #دس_

۶۷۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

مارآ یارب هدرک رت گنت ار میاهتسد راصح دنک ضغب هرابود هکنآ زا لبق

هزاجا هدش تکاس ات مدرک هدافتسا مدوخ هب تبسن شتاساسحا زا شندرک

مدز بل مارآ یادص اب ششوگ رانک منزب فرح دهد

ـک راکیچ ربن... ونم یوربآ مردام یولج اراس... ًافطل .. شاب مورآ ... سیه -

یتشاد رهظ ... میدوب نوماتود میدرک مهابتشا هگا ــر! تخد یمنز ؟ مدر

هدب هگم یلو ــه! نم ریصقت هشاب ــه؟ نم ریصقت یگیم االن یتشکیم وتدوخ

یرکشان یراد تسه تساوح ؟ یتحاران وت هک هشیم تحاران یروجنیا یک ؟

دوب نوشوزرآ ندوب اجنوا هک ییاهمناخ نوا اتزا دنچ ینود یم ؟ ینکیم

حاالهک یلو ... منودیم هتخس اراس! ـم ینوتیم ...ام نشاب هتشاد وشیکی

نودب نملا س تفگ هک یدید ... شابن نارگن ... مینوت یم امتح هتساوخ ادخ

ـی! لکشم چیه

مدروآ راشف میاه تسد هب
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... مترکون تسبرد مدوخ -

مداد همادا یخوش نحل اب

! مشاب اه هچب و نز رکون تساوخیم ملد طقف رمع هی نم ال صا -

وت.... یمن نم -

... شیاهرواب ءزج دوشب ات دنک لماک ار شا هلمج مدادن هزاجا

خاالِقهب دب درم هی سپ زا هک ییاراس ... منودیم ... ینوتیم س... یهـــ -

دنگ همه اب هام هس هک ییاراس ! هنوتیم دموارب نوغاد و برد ماهرپ لوق

درک مورآ وباصعا یب ِتخت هب هدیبسچ نم و درک شلمحت شاه یغامد

یاراس ...وت هنوت یم ًامتح ـه! نوتیم داد دای وندرک یقشاع مهب مه شرخآ

هکاب ییاراس درک... منیریش وخلت نم هک ییاراس نم... روبص یاراس ... ینم

... یداد ـی گدنز نم هب چـــی!وت ینعی ندرک یگدنز مدیمهف شندموا

مدز شا  یناشیپ هب یا هسوب هتفرگ ارباال شرس

ــم! نودیم ... یدیم مماه هچب -هب

یم سفن یتخس هب زونه تشاذگ مبلق یور ار ششوگ دوب هدش رت مارآ

دیشک

مباوخب داوخیم ملد ... مراد تسود ار ادص نیا -
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سرت و بوشآ راگنا تسب مارآ ار شیاهمشچ هداد نم هب لماک ار شا هیکت

دوب هتساوخرب ملد زا هک یتاملک اراب دوب هدینش هک یربخ زا شنورد

دش مارآ هدمآ شنامشچ هب باوخ هک مدوب هدرک شوماخ

***********

مداد شناکت مارآ هتشاذگ شیوزاب یور تسد

ـه! گید وشاپ ــنا... جاراس -

تسا رادیب متسناد یم هکنیا اب دوب هدیشک زارد تخت یور نم هب تشپ

متسناد یم دادن ناشن یلمعلا سکع چیه راب ره اما مدز شیادص راب نیدنچ

دهاوخ یمن شلد ینعی شراک نیا و تسا ربخ هچ قاتا زا نوریب دناد یم هک

عمج اج کی بشما ردام هک شدوخ و نم هداوناخ همهی واب دیایب نوریب

دوش وربور دهدب ار بوخ ربخ نیا ات دوب هدرک

هب منادنزرف یاه  نینج دادعت ندرک روسناس اب میتشگرب هناخ هب هک ینامز زا

مه هدش هکوش شدنزرف بلق یادص ندینش زا طقف اراس هک متفگ ردام

سامت اب تخانش یمن رسزااپ ، مدنزرف ومه تسا لماک ردسالتم شدوخ

اراس رانک تساوخ نم زا هدرک توعد بشما ار همه ناساس و اراس ردام اب

دهدیم اراس هداوناخ ارهب ربخ نیا شدوخ هک ینامز ات منک شا هدامآ هدنام

مه رگید زیارپروس کی ام ربخ نیا زج هب هک دناد یمن دشاب هاربور شلا ح

زونه اراس تعاس هس زا دعب هک تسا نیمه رطاخ وهب میراد ناشیارب
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هک ییاهادص هک ردحیلا دوش هدامآ هدش ادج تخت زا تسین رضاح

هدیسر هار زا همه هیقب نم یوناب نیمیس و ناماس زج هب تفگ یم مونشیم

دنا

ار یمایپ هدرک توعد مه ار رسای یتح نیسای یلا حشوخ یارب بشما ردام

دهدب ار ربخ ات دیشک هناخ هب تسا ناتسرامیب بشما تفگ یم هک

تخت یور شرانک هدنک نت ارزا مسابل نتساخرب هب اراس ندرک بیغرت یارب

هک مدز شندرگ تشپ یا هسوب هدرک هقلح شمکش رود ار متسد مدیشک زارد

هدرکن تداع زونه دروآ مبل هب دنخبل و دیزرل

متفگ دونشب هک یمارآ یادص اب

ـم! یدیباوخ ننک یم رکف مه انوا منومیم اجنیمه .. مزیزع باوخب -

مدرواین دوخ یور هب اما دروخ ناکت مدرک سح

منک؟ در ومتسد باال ریگب وترس -

مدادن هزاجا هک دخرچب متمس هب درک یعس

میباوخب یروجنیا تقو دنچ ات دعب هب نیا زا نک تداع ... نومب یروطنیمه -

ماهـ هچب منک یم سح یروجنیا منک سمل وتمکش باوخ تقو داوخیم ملد
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و!

دناخرچ یمک ار شرس مدرک سح ار تسشن شنت هب مفرح زا هک یزرل

ــم؟ یباوخب ... ًاعقاو -

رد شتیعضو نیا زا زونه هک تفگ یم شیاه هنوگ مدید یم ار شخر مین

دشک یم تلا جخ مشوغآ

باو هرآ...خبـ -

! اضرریما هتشز -

متفگ یعونصم هتبلا نیگمغ یادص اب

یزادنن مهب هاگن وهی منک ادص ور وت تعاس کی رهوش نم هک هنوا هتشز -

ریصقت .. یراد مقح .. میشیم راد هچب میراد هکنیا زا یتحاران یلیخ راگنا

ــه! نم

نیرتکیدزن رد تشاد من هک ییاهمشچ اب دیخرچ مشوغآ رد رابنیا هدز روز

دش میاه مشچ ی هریخ هلصاف

نم... .. دیشخبب .. متشادن یروظنم نم.. .. متسین تحاران -
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اهنت اما دوب یدرمان داد هجیتن مدوخ دروم رد شتاساسحا زا هدافتسا مه زاب

تشاذگ یم یقاب میارب راب ره هک دوب یهار

متفگ یزیر مخا اب

؟ یراد هک حهیلا هچ نیا سپ -

دیزرل شیاه مشچ کمدرم

توکس #دس_

۶۷۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

نم... ... هشیمن مرواب نم -

یم هفخ شقوذ زا متشاد یلو .... مدش هکوش منم ... هشیمن مرواب منم -

منودیم ـن... مهفب همه تساوخیم ملد ... منزب داد تساوخیم ملد ... مدش

نوشزیچ ...ای ینوتن هک یدیسرت ... یدرک لوه منودیم هراد قرف وت یارب
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انوا ... مراذیمن تاهنت ... تسه تهب مساوح اراس... میمه اماب یلو ... هشب

؟ هشزرا اب مارب ردقچ ینودیم ! ینوشردام متقشاع هک ییوت هک ننم یاه هچب

...هب ینک مکمک مه تدوخ دیاب طقف هروخب نوکت ـت لد وت بآ مرازیمن

سلا دنچ نک!هب رکف نوشاه یبوخ هب تاهسرت هب ندرک رکف و ینارگن یاج

ننز.. یم فرح ... نریم هار یتقو ...هب هنکیم تادص یتقو ...هب هگید

... نریگ یم وتتسد

مدرک هفاضا هدنخ اب

نیسای لثم هک نک رکف یتقو ...هب ننکیم فیک و تلغب نایم نم یاج -هب

ـن! نک کالهف ونوشاباب یدیم دای نوشهب

تسشن شیاهبل یور یوحم دنخبل

متازاجم شرطاخ هب هتعاس دنچ ووت متشاد قوذ ردقچ نم ینودیم -وت

یتحاران وت هک یزیچ زا هک یداد مهب نادجو باذع ردقچ ینودیم ! یدرک

هب ینودیم ... مشاب تحاران دیاب ارچ ننم... یاه هچب انوا اباب ـم؟ لا حشوخ

.... رطاخ

دیرپ مفرح نایم

متس.... ینـ تحاران -

دز بل هتشاذگ شمکش یور تسد

ـ.... شتردق نم .. هشن ... منوتن ... مسرت یم طقف ... منوشقشاع -
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دوبن غورد ما هدینش هک دوب هملکیا نیرتابیز نیا مرمع مامت رد متفگ یم رگا

مدیسوب ار شا هنوگ

همه هکاب االهن ترنه ... یدرکن رنه هک ینوتب و یسرتن هگا ... منود یم -

! یراین مک تسرت و یتخس

متشاذگ شتروص یور ار متسد

... هملوا تیولوا وت شمارآ نم یارب ! ینم یاراس وت هرن تدای تقو چیه -

مقافتا نیرتدب هگا یلو ! یسرتب ای یشب نارگن و ینکب یدب رکف ماوخیمن

و ینکب وتش تال مامت ماوخیم طقف دبا.... ات ینومیم نم یاراس زاب وت هتفویب

شرخآ ...هب نکن رکف شا  هجیتن ...هب تندش ردام ...زا یربب تذل زااالتن

ـــن! یمه ادخ... هب شراپسب ربب... تذل ... شنایاپ زا سرتن ... نکن رکف

مدرک تردق ساسحا یا هظحل تخادنا مندرگ رود مکحم هک ار شیاهتسد

دش یم مارآ نم اب طقف اراس

ــن... ییاپ میرب دیاب -االن

مدیدنخ

ــی! نکن مفخ هگا هرآ -

ـم؟ یگن ...ام هشیمن -

هک هگب ...و نگب اباب و وشدوخ هک هدرک عمج ور همه ... تحار تلا یخ -
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هک تساباب رظن منک رکف هک هنومیم هنوخ نیمه وت یرادراب رخآ ات شسورع

ــم! یراد ربخ هی مه ام ننودیمن ... نامام ندرگ هتخادنا

ــی؟ گب وت نییاپ میتفر هشیم -

! فصن ... فصن -

درک مهاگن سمتلم

ننک یم کالمف مشاب اهنت ... یسانش یم وماباب وماهرپ وت اراس نیبب -

هنکیم ناربج هدشن بش شمنزب متساوخ یم حبص هرپــما! ًاصوصخم

ــه؟ شاب وگب وت طقف ... متسه نم بخ.. -

! نییاپ میرب یشاپ نرب هکنیا زا لبق ات هگا هشاب -

مبلق یور ار ششوگ هدروآ راشف شیاه تسد هب هک مدرک نتساخرب دصق

متشاذگ

ـی؟ لا حشوخ اعقاو -وت...وت

ار میاهتسد دونشب ار مبلق یادص مهد یم ار شباوج یتقو تساوخیم راگنا

مدرک هقلح شرود ات رود

هک همولعم یا؟ هنووید ... مرایب رد بلا قوذ زا هدنوم مک طقف -هن...

وت لثم مانوا ... ندلب نوشردام لثم ونتسب تسد ماکجورو طقف ملا حشوخ
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مدیمهفن ـم... شاب شوخ منز اب ابص دنچ نتشاذن طسو ندیرپ یترز نا...

یاه  تحیصن طقف رابره هرب.. منوبز ریز زا تا هزم مک مک منک رکف دش یچ

حیضوت مارب زیر هب زیر دوب هدنوم یبــدا...هع..هع..هع..مک مدای ترتکد

ح هچ یمهفب تمنولچب لبق لثم هگید مه منوتیمن ــن! یبب ومیتخبدب هدب...

متاناجیه ماهرپ ی هلک سپ منزب ودات دیاب نییاپ میتفر ــی... گدنز مراد یلا

ــه! شب ـهی لخت

تفگ سامتلا اب هدنابسچ ما هنهرب هنیس ارهب شندب

ـمکـن! لغب مکحم مکی درادن لا کشا هک مکی -

یمن اراک نیا زا هک ــم!وت یشب راگدنوم باال نیا ینـاهک ...زان رادر -الکــ

مترهوش هدموا تدای تسا هتسب هرابود متسد حاالهک تفرعم یب ... یدرک

هب هجوت یب وتراک بقاوع هنرگو نییاپ میرب دیاب فیح یاو؟ خیمــ لغب

دایب ییاپمد اب ترهوش ردام هک االهن یلو مداد یم تنوشن ترتکد یارکذت

هک بالیی نومه هربب شدوخ اب هریگب وشاه هون تسد روز هب هدش نوملا بند

ـــات! ساتدنچ همهفیم مه دعب مدادیمن شوگ فرح یتقو دروایم نم رس هب

دیدنخ زیر

ـ یداد تاع طاال شهب روسناس اب همهفیم هک نک رکف یتقو ید؟هب نخــ یم -

هک مسانشیم ومردام ـه! نووید هراز یمن تا هدنز اه! هئوناب هراسخر م؟

هب منک رکف هنک... ریگلفاغ ور همه ماباب ثمال هدرک عمج وتعامج نوا ... مگیم

یم ریگلفاغ مشدوخ حاال هدب حلا شهب مکی داوخیم اهر ی هلئسم رطاخ

تینوصم عفالً هک وت مروخ یم وشکتک تخبدب ِنم مه شرخآ اال متحا هش
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! یراد

******

۶۷۹_ تراپ _ همادا #

شپچ تسد مدوب هدرک در شرمک تشپ ارزا متسار تسد لبم یور هتسشن

شزاون تصش تشگنا اراب شتسد تشپ هتفرگ تسد رد مپچ تسد اراب

مدرک یم

س هب یتقو زا هدشن عفر ال ماک شسرتسا و بارطضا زونه هک مدیمهف یم

رحس زج هب سک چیه اب یسرپلا وحا سالمو زج هب میدوب هدمآ نییاپ نلا

زا یزیچ هک یسک ره هب هدرکن تبحص دوب هتسشن شا یرانک لبم یور هک

دادیم باوج یا هملک کت و هاتوک مجالت اب دیسرپ یم وا

توکس #دس_

۶۸۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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شراتفر االًزا متحا تساراس نارگن هک مدیمهف یم ناساس یاه هاگن زا

یم مشچ و دریگ یم هاگن شردارب زا رابره هک هداتفا یقافتا هک هدیمهف

زا ندز فرح اتاب یمدنک ار شا یعس مامت ردپ هک مدیمهف یم هکنیا اب ددزد

مه نادنچ اما دنک ترپ هتسشن شرانک هک ار ناساس ساوح یزیچ ره

هدوبن قفوم

ات دنک یضار ار اهر درک یم یعس هک دش ترپ نیسای هب یا هظحل مساوح

اهراتفر نیا هک منادیم ــدن یشنب شردپ هب رتکیدزن و هدرک ضوع ار شیاج

هتساخرب شدوخ اهر یاج وهب دوبن قفوم اما تسا رسای تسد رنه اال متحا

ار ما هجوت تسشن مرانک هک ماهرپ یادص درک لا غشا ار اهر رانک خیلا یاج

میوربور ریوصت االن دوب هتساوخن رب اهر رانک زا رشب نیا رگا درک... بلج

مدید یمن ار دوب زاب شوگانب ات ششین هک یرسای و بذعم یاهر هک

اباب یولج منک یمن متٔارج ـا؟ مسرپب تزا لا وس هی مدموا ... بلط  تصرف -

ــو شین نوا بشما متسین ماهرپ ... وششین نیبب ... مگب شهب یزیچ هی

نبنــمد!

متفگ هنعطاب
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؟ سر پبــ ـو تلا وس ... هبرگ تسد یداد وتشوگ -حاالهک

دنک یم هاگن ار ماهرپ مشخ اب شمدید یتقو زا هک ردپ هب یهاگن دیدرت اب

تفگ هتخادنا

ـهر؟ بخ هچ بشما ینودیم -وت

متفگ توافت یب

! هیربخ هگم -هن...

ردقنیا هک تسه یربخ هی ًامتح مسانش یم ورهوش و نز نیا نم اباب... هرآ -

یچره هک منامام مسرپب منک یمن تأرج هک اباب ...زا نکیج وت کیج بشما

ــهد! یمن سپ من مگیم

دنوش ریگلفاغ دوب رارق هک دندوب ردام و ردپ رهوش و نز زا شروظنم

هب نداد باوج هزاجا دوب هارمه یدنت مخا هکاب ردپ نتفگ اضرریما یادص

درک ترپ تمس ارهب چیئوس مدناخرچ شتمس هب هک ار مرس دادن ار ماهرپ

لبم تمس هب هدش هدنک شیاج زا رنف لثم ماهرپ شمتفرگ هنیسما یور هک

تفگ یثیبخ نحل اب هدرک دنلب ار نیسای تفر اهر رانک یکت

نک... ناحتما ـی! یاد هدیم حلا ردقنیا تاباب نامام طسو نیشب -
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و زاب شین نآ اب ماهرپ هب هک دوب ردپ هب مهاگن تسشن نیسای یاج شدوخ

و رسای و اهر نتفرگ هلصاف دش شا  هجیتن هک درک یم هاگن مخا اب شتکرح

دنخبل اب درک زاب مه زا مه ار نم یاهبل و ناشیود ره نیب نیسای نتسشن

مدز شیادص یقداص

هرپــما؟ -

ـدد نخن رسای ـر کپ هفایق هب تشاد یعس یتخس هب

ــم! نوج -

ـم تشاد تراک یتفر ارچ -

تفگ هتخادنا ردپ هب یهاگن

هگا اجنیا منیشب راذب متفگ وت! هب دروخ نم هب هنزب تساوخ یم ـید! یدن -

یداش و حرف داجیا ثعاب لقادح هک یکی هب هروخب رابنیا دز رونوا رونیا

اج حملا حبص ندرک ترپ دیلک زا زونه نم هزات ! شاداد هشب نومتفج

هگید یکی دعب منک مضه هک ونوا منزب فرح مزاب شا  هرابرد دیاب هدموین

مرس! وت هروخب هنوتیم

هنیس تمس میقتسم ار چیئوس مدز شیادص هرابود هک دوب ندز فرح مرگ

مدرک ترپ شا

ـی! نزب هرارق وت ممهفن هنک مگ در دز ادص ور ..وت سپ وگب ـدر.... مان -یا
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؟ شمیت وت یتفر

متفگ عیرس شا هلمج نایاپ اب

! یراغ تــ ــههت کرابم -

دیدنخ

! نگیم کیربت ندش هلفن هساو یک -زا

درک هراشا ردپ هب دنک عمج درکیم یعس هک یدنخبل اب

.. یراغت هت یارب نوخب هحتاف یراکیب شاضیرم هراچیب ! هاگن ــو شاشچ -

زاد... نبــ چیئوس نوا هب هاگن رو...هی -کــــ

اب عمج هب هجوت یب تساوخرب باتش اب هتخادنا شتسد جیئوس هب یهاگن

ــد یپوت هدمآ ولج صرح

هچ ینودیم رفن هی وت طقف مبش... زا نیا محبص زا نوا ! زورما وت هتچ -

نم ... مداتفا ندرک طلغ هب تراتفر زا زورما منوا هک مدرک یطلغ

یمـ.... مدوخ

تشاداد یلو ینک یم یطلغ هچ یتفگن نم هب هک یدرک یتقو نوا وطلغ -

! هنودیم
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اب ناشیود ره یور ناساس زیت هاگن هدرک عطق ار ماهرپ یادص ردپ یادص

ییوررپ اب هدیخرچ ردپ تمس هب هجوت یب ماهرپ اما تشگرب و تفر مخا

تفگ

ـی؟ نک یم ملو لحـه؟ ـم! گیم ...هن متفگ -هن

تفگ هدرک هراشا نم هب

هب منک یم یراک نم،ره مد ور هراذن اپ شراتفر نیا اب وگب مترسپ نیا -هب

ـ..... تدب نوتتفج زا منک یطاق هگا نم ... هطوبرم مدوخ

ـــم؟ نیبب نک یطاق -

دیاب دوش یدج اوعد هکنآ زا لبق تخود ردپ یبصع تروص ارهب شهاگن

هکاب شور نیا هب مه ؟نآ دنادب دوب رسم ردقنیا ردپ ارچ مدرک یم یراک

دیاش ! دهد یم سوکعم باوج دناد یم هک ـدردحیلا شکب فرح وا زا اوعد

هکنیا زا اعقاو مه دیاش دوب شا یگشیمه یراک ناهنپ و ماهرپ شرصقم

! تسینابصع اتوا نم فرح هب رتشیب و دوب نم فرط راب ره ماهرپ

دش راکب تسد نم زا رتدوز ردام منک زاب ناهد هکنآ زا لبق

نیشام ناج ماهرپ هشاب کرابم ـما؟... یپ ومچب ینک یم شتیذا ارچ -
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طایح وت االمن مداد رتدوز مکی طقف مـن! فرط زا هتیسورع یوداک

یمــدا! نوتشوخ ـن ینیبب نیزادنب هاگن هی رحس اب نیرب ... هیتشپ

ردپ و رتناک تشپ هداتسیا ردام نیب شهاگن دش زاب مه زا ماهرپ هرهچ

تفگ یعیسو دنخبل اب دیخرچ

هرپـــما؟ نوج -

۶۸۰_ تراپ _ همادا #

تفگ دنخبل اب ردام

رو خنـــ مسق وتدوخ نوج متفگ راب دص -

داد همادا ردپ هب ور

دروخ وشنوج مسق مگب غورد هشیمن هک ینیب یم -

سهـــت! متاباب فرط زا ناج نامام -هن

! رتدنلب شیادص هدش رترادناج ماهرپ دنخبل

ـمت" فرگ وتچم یدید " تفگ یم هک راگنا تخادنا ردپ هب رادانعم یهاگن
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توکس #دس_

۶۸۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تفگ ترارش اب

ــی؟ شب در مور زا شاهاب یتساوخ یم -

دیود رد تمس هب هدز ادص ار رحس ردپ یناهگان نتساخرب اب

! نومرف تشپ منیشب منوتیم مملا اتس رحس ودب -

شیومع رتخد اهر ار شیاج تفر رد تمس یا"هب هزاجا "اب نتفگ هکاب رحس

زا دهاوخ یم تفگ یم مسح تسشن ناساس یاهبل یور یوحم دنخبل هتفرگ

؟ تسا لا حم دناد یمن دشکب فرح اراس

ناشیود ره یاهمشچ دندمآ یتقو اّما دیشکن لوط دایز ناشتشگرب و تفر

متمس هب هک ماهرپ تسا هتفرگ یمک رحس مدرک سح هکنیا یمدزاب قرب

ار ما هراشا تشگنا شدوخ راتفر لثم تسرد همه یاه هاگن هب هجوت یب دمآ

متفگ هداد ناکت دیدهت اب
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ـی! تفیم ندرک طلغ هب یایب نم تمس -

اوعد درک یعس هجوت یب ماهرپ اما میدینش ود ره ار ردپ دنخزوپ یادص

! متشاذگیم نم رگا دوشن

ـ... حبص لثم مدرک رکف دوب.. تدوخ ریصقت اباب.. -خــب

مدز داد

چـی؟ هک دوب حبص لثم مریگ -

نمـ... هگم نم ردارب هشاب دیابن بخ -

مـن! ردارب ـی گیم سپ ینک یم دوخیب -

دز شندب فرط ود ار شیاهتسد

ــ... لوبق یدوب تدوخ هگا ؟ یراد یعقوت هچ هک! یدرک یطاق -زاب

مدیسرپ یدج

! مراد نــ قرف ابوت نم -

... نوماتود ؟ره یراد یقرف هچ -
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هتفرگ ار شتسد متساخرب برض هب یتقو دنک لماک ار شا هلمج تسناوتن

هلپ رانک و نییاپ سنلا یاهتنا هک ردام قاتا تمس هب عمج هب ور یدیشخبب اب

مدیشک دوب

یم هک داتفا مفرح دای هب راگنا ددنخ یم نم هب اراس هاگن مدرک سح

منک! خیلا ماهرپ رس ار متاناجیه متساوخ

ردپ هک یزیر هدنخ و تسشن مشوگ هب ماهرپ راو همزمز و سمتلم یادص

ــت شاد

تمنزب مه ـم نوتیمن ! هنکیم هاگن هراد رحس بصم ال هتشز ... اضرریما نکن -

... هگید اسیاو ــرو... عشیب عمج ولج

نوریب ار شتسد عیرس متسب هک ردار شمدیشک قاتا لخاد ءانتعا یب

یتراسج نیا ما هتسناوتن زونه تفر بقع مدق دنچ شتینما یارب هدیشک

؟ دوبن شا یئورپ زا منک مضه شسرت دوجو اراب دراد ندز فرح تقو هک

تفگ یتقو دوب نییاپ شیادص

نکـ.... رکف ماوخیمن هساسح رحس اباب یمبــیر؟! وموربآ ـه تچ -

متشادرب زیخ شتمس هب
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؟ مراد ـن نم یراد وربآ وت روطچ -

دنک شعمج یخوش اب درک یعس هدیرپ بقع عیرس

شاداد نوج یراکش متسد زا یرتن وتکال حبص زا منودیم اسیاو اسیاو -

یولج دایم مدید نم هک ییاباب نوا نوریب هرب نومادص ... هگید بش هی رازب

زونه مراک نم یرادن شتسد راک هگید !وت هنکیم کلف ونومتفج رحس و اراس

ــه! نومب ملد هب ندش ردپ یوزرآ راذن هشریگ

شا هنیس هب هنیس مدرواین مدوخ یور هب اما دنازرل ار ملد هت شفرح

هقیقد دنچ راتفر و اراس یولج شحبص راتفر دیمهف یم دیاب مداتسیا

متسناوت یم یسک ره فرط زا دیاش دوب نیگنس میارب ردقچ ششیپ

زا میارب تساهتدم دنادیم یتقو ... ماهرپ وا...زا زا اما منک شمضه

! متسناوت یمن ..هن تسا رت مهم مایپ و وناب هراسخر

مدیسرپ هتشادن رثا هرذیا شیاه  فرح دمهفب هک ینحل اب

؟ مراد ـن وربآ نم -

دوشیمن لح یگدول اب تسیدج هلئسم دیمهف تخادنا نییاپ ار شرس کالهف

لو ومقی ! ندش یناور تلم متسنودیم هچ اباب ... دیشخبب متفگ هک نم -

هک... رحس یولج متسنوتیمن درک یمن

ــم! تفگ ور اباب -
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درک مهاگن جیگ

شتسد فک متشاذگ یم فاص مدرک یم مشاداد مشاداد هکنیا یاج هب دیاب -

هک ینک عیاض شولج ونم اقآ مرخآ ... هنکن مراب هکیت یه هک ینک یم راکیچ

یتقو وشهاگن یدید ! تنتفگ ردارب رابی هزادنا هرادن ملوبق نزرا هی هزادنا

ــی؟هی چرس ـت؟ مد ور مراذن اپ یتفگ ؟ یدا ــ تفا ندرک طلغ هب یتفگ

هی هشاب هتشادن یردارب هب یرادن ملوبق نی؟چـــی؟ ـــ شام ــه؟هی نوخ

چــی؟ ــی؟هک نزیم راج عمج ولج یچ هساو منک یم مدوخ یارب یرکف

ــی؟ یاقآ یلیخ یگب ـم؟ نک یردارب متسین دلب یگب

مدز شا هنیس هب یتسد

تغارس مایم هن تمود ور مراذیم ...هناپ ممهف یم هلح یگب ممدوخ -هب

جارح عمج وت وموربآ !هک وداک هی رطاخ هب تیگف کال نیا هشب شهت هک

.. ینک

مدرک یم همزمز دونشب هک ییادص هکاب ردحیلا متفر رد تمس هب

یرمع دعب یتقو مرس وت هروخب یرتگرزب ! شراتفر نیا اب هراد ملوبق مربخ -

ــمت! سین مردارب زونه

مدینش ار شیادص هک دوب هدیسرن هریگتسد هب متسد

الایب صا ...وت متشادن یروظنم مسق مردام حور ...هب اضرریما نک ربص -
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هگا نم... شوگ وت نزب عمج وت ایب !ای دایب شدب هک هیک هدب ونم جرخ همه

ــه... مهفب رحس رازن عفالً طقف ... منهد وت نزب ال صا مدرک زاب بل وزا بل

هطبار رسزا بوخ ات هنودیمن وعوضوم نوا ات طقف هن! هنودب ماوخن هک هن

ــم! شب رابتعا یب نم هک هنکب یخاالی هی هنکمم هدرواین رد نومنیب

اب یلیخ شیارب هک متسناد یم دروخ یم یمسق نینچ هک دوب یراب نیلوا

... مدوب هدینش ردام ...زا تسا شزرا

شیارب هشیمه اما تسا هدنمرش تایح ماگنه شردام راک زا هکنیا دوجو اب

... دنکیم شناهنپ مرش اب هدوب سدقم

متفگ مخا اب هدناخرچ ندرگ

ای یدرک یدزد هگم ـی؟ تفگن شهب زونه ... نیدز ونوتافرح حبص مدرک رکف -

ـی؟ گیمن هک یتفر باال مدرم راوید زا

۶۸۱_ تراپ _ همادا #

یمدش هدید شیاه مشچ رد هک یتقادص و مارآ ییادص اب هدمآ ولج یمدق

تفگ
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وشیگدامآ االن مگب دیاب منم یگب وت تفگ ــت! شاذن شدوخ مدوخ نوج -

میدب تقو مه هب زور دنچ دش رارق مرادن

مدرک همزمز تفگ یم دیاب اما دوب تخس

درک! یم راکیچ دوب اراس یاج نوا هگا -

گبـــو! مهب تدوخ ینودیم هک وت نزن فرح منز تشپ -

توکس #دس_

۶۸۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ـم تفگ رخسمت اب تفگ نم هب ناماس هک یزور دای هب مدیشک یقیمع سفن

میرب ...ایب هرتهب هگب تهب تنز -

ـــا! ضرریما -
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مدرک شهاگن رظتنم

نــه؟ هربخ هچ بشما ینودیم -وت

مدیسرپ شا یروآدای زا یدنخبل اب

طچــرو؟ -

دز دنخبل

ـه! نزیم قرب تامشچ ینک یم هک ممخا بشما منک یم سح -

متفگ هدش امن نادند مدنخبل

دعب شندینش زا یشب هکوش مه وت ماوخ یم مگیمن یلو .. منود یم هرآ -

نم... نیع ـم تفگن تهب هیقب زا رتدوز ارچ هک دایب تدرد مه

ارباال شیاه تسد دش جراخ قاتا زا مرس تشپ هدرک همزمز " یدرمان "

تفگ دنخبل اب ردپ هب هریخ اما همه هب ور هتفرگ

مدر! کــ شلو تفگ مدرک طلغ هی تحار نوتلا یخ ... هدشن شیزیچ -

شا هحفص هب یهاگن اب دمآ رد ادص هب رد گنز میدیسر هک نفیآ یوربور

تفگ
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هدرک مرید ! هرامرهز جرب هگیم شفایق هک میرب وشاپ ــر! حس هوا... -هوا...

... هدیئوج ــو شچاپ یکی االً متحا

هک تسشن ردپ رانک هتفر ولج عیرس ماهرپ بجعت مکلا رد مدز ردار وشزاب

تفگ ورپ درک یم شهاگن مخا اب زونه

مهب یراک ماوت رانک یتقو طقف ناماس ... تچب نوج نک ملمحت تعاس -ود

منومیم !سملا هراد ـن

ور هدرواین دوخ یور هب اما دش زاب مه زا یا هظحل ردپ تروص مدرک سح

ـد نادرگرب

میتفر شردارب و ردام لا بقتسا هب ابوا هارمه متفرگ اراس تمس ارهب متسد

دنام اجنامه یا هقیقد هدرب هانپ ششوغآ هب عیرس شردام ندید اب

تفگ دوب شتسد رد متسد یتقو راو همزمز ناماس

شراکیچ ! شاب هتشاد وماوه نامام ینعی تکرح نیا ... هدموا تلخد -

؟ یدرک

متفگ هدز دنخبل

هنومیم مدای نونمم یلو ... یچیه -
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دندوب یسرپلا وحا و ییوگدمآ شوخ ردحلا هداتسیا همه ناشدورو اب

راگنا درک یم لا بند ار شردام شیاهمشچ هکاب دوب ییاراس یپ مساوح

شردام رانک دهاوخ یم شلد منتسناد یم دنیشن یم هک دوب ییاج نارگن

دشاب

عیرس هک مدرک توعد نتسشن اجنآ ارهب شردام هداتسیا ما یلبق یاج رد

لبم رگید ی هشوگ تسشن هرفن هس لبم هشوگ یهاتوک رکشت اب تفریذپ

مدرک هراشا نامنیب نتسشن یارب اراس هب رس اب هتسشن

هک نک شلغب تفگیم دوب هتفهن نآ رد یقیمع رکشت هک شهاگن صلا خ قرب

شــد! یمن مردپ رادانعم یاه هاگن نآ ـااب جنیا

رید رطاخ هب ناماس یهاوخ ترذعم و ماهرپ ندرک ییاریذپ همه، نتسشن اب

کیدزن اراس شوگ ارهب مرس تفر ورف یبیجع توکس رد عمج ، ناشندمآ

مدز چپ هدرک

زا هدیم ماباب هک یربخ اب هگید هقیقد دنچ ات ریگن یدج وتوکس نیا -

ـدا! یم موب یادص هشوگره

دش خرس شتروص هدیزگ بل هتخادنا نییاپ ار شرس
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مشچ ام هب همه ًابیرقت مدید بجعت اب هدروآ ارباال مرس مردپ یادص اب

دوب هتفرگ ما هدنخ ارچ منادیمن ناـد هتخود

هک یگب دنلب تسین رتهب تنز نداد تلا جخ و ندز فرح مورآ یاج -هب

ــه؟ شب مک منم تمحز

یور هریخ هک یهاگن و دیصقر یم راگنا هک ییاهمشچ ، شاشب تروص نآ

ار ماهرپ تساوخیم هک دوبن شیپ هقیقد دنچ مدآ نآ هیبش ال صا دوب متروص

کـدن! هفخ

مامت هبتالیف بشما مراد دصق " تفگ یم هک مدناوخ یم شهاگن زا

منک" کالهفتا یوشیم ردپ یدوز هب حاالهک تیاهراتفر

شرطاخب دنادب هکنیا یارب سفن هب دامتعا اب ناماس و ناساس زیت هاگن ریز

متفگ مشکب تلا جخ تسین رارق

ــه؟ شاب هتشادن داریا امش رظن زا رگا مرادن یلکشم نم -

لوا رفن میوگب و شمنیبب هدش درگ یاهمشچ اتاب مرظتنم ردقچ تسناد یمن

!ً ال ماک هن اما یدوب

... مگب مدوخ رازب اضرریما -هن
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ردام یرانک لبم اررد رحس یلبق یاج هک مدناخرچ ردام تمس ارهب مرس

یارب مه مدز رهظ هک یفرح ناربج هب مه هدز دنخبل دوب هدرک لا غشا اراس

مشچ یولج راب نیلوا یارب دوشیم هکوش منادیم یتقو شندرک سالح علخ

متفگ شدوخ

ــم! شیم تکاس نم ــم شچ نک.. یضار وراباب -

هک وا رب عالهو میادص ندینش اب مدرک سح دش تام دوب یراک ما هبرض

طقف دز ناشکشخ همه یا هظحل مد" ینشــــ تسرد " تفگ یم شیاه مشچ

دز دنخبل هدناخرچ متمس هب رس هک دوب اراس

هریخ هک مردپ هدش کشخ تروص زا مشچ درک ندز فرح هب عورش هک ردام

نیا اب متسناد یمن اما دروخب اج ای دنک بجعت مدرک یم رکف متفرگ دوب ما

ـد! سرب شراک هب دناوتن ات منک ترپ ار شساوح مامت مناوتیم یریگلفاغ

هب هک یدایز ناجیه زا نم یلو دنداد یم شوگ ردام هب هدرک توکس همه

رانک متشاد مهدب ردام یاه فرح همادا رد متساوخ یم هک یربخ رطاخ

روز هب یتح منک هیلخت ار مدوخ ات مدرک ندرک چپ چپ هب عورش اراس شوگ

نینچ ما یگدنز مامت رد زگره مدروخ یم ناکت زیر کی هتسشن لبم یور

مسح دش...حاال نم ملا اراس هک ینامز یتح متشادن یبوخ ساسحا

یشوخ مامت میوگب مناوت یم هظحل نیا رد تسا رت دنمتردق ... تسا رتگرزب

مراد اجکی ار ایند
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... دنشاب وا هب هیبش شاک دنا! نم هکملا ینادنزرف و اراس

ــ شیم دنلب اجک زا لوا موب یادص ترظن ...هب سوکعم شرامش یا.. هدامآ -

ه؟

ردام رخآ تاملک طقف دوب شیور و گنر و اراس یاوه و حلا هب مساوح مامت

تفگ هک مدینش ار

! نیشیم راد هون نیراد .....-

توکس #دس_

۶۸۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تشاد نامیود ره هب اراس ردام هک یرهم رپ هاگن زا دعب لمعلا سکع نیلوا

دننک شهاگن دنخبل اب همه دش ثعاب هدیشک رحس هک دوب یا هفخ غیج

دوب شناهد یور شیاه تسد هداتسیا
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تفگ یتقو دوب هدش مب شیادص

؟ نیگیم غورد -

دز شیادص راد خیبوت اما نابرهم ینحل اب ناساس

جــنا! رحس -

داد ار شباوج هک دوب ماهرپ

دوب! اجک غرود -

داد همادا هدرک هراشا نم هب

هب شوت یبوکب نزب هچ بش رس زا ونونجم نیا یاهمشچ ینیب یمن -

ـــر؟ شب شــهد ینوغارچ وت نوا یشیم اباب یراد !... تساپ

ردحلا هک ییاراس یور ناساس و ناماس نابرهم هاگن یگریخ مداد ناکت رس

ییاغوغ ملد رد دنا هدش ریگلفاغ نم هزادنا هب مه اهنآ تفگیم دوب ندش بآ

مدیدنخ یم هدز فرح مدوخ اب مدوخ دوب

راظتنا یتح هگیم نوتامشچ هن! نیتشادن وشراظتنا شاندز سپ نوا "اب

منوا شا هجیتن هب دسرب هچ نیتشادن اهیدوز نیا هب ور هثداح ندروخ مقر

" یگدنگ نیا هب

اراس هب ور نم هب یهاگن مین اب هتسشن کشا هب ناساس رسمه اهر یاه مشچ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ـه" کرابم دز" بل

نتفگ یارب دوب نامز نیرتهب تفرورف شردام رهمرپ شوغآ رد هک اراس

هریخ طقف هیناث دنچ ات مدینش رتکد ناهد زا هک ینامز مدوخ هک یربخ

یور ار شدهاوش هدروآ نابز هب هرابود و دیدنخ هک ردقنآ مدرک شهاگن

.... مدینش ار ناشبلق یادص و داد مناشن هاگتسد روتینام هحفص

نمأم رد حاالهک دوش یم مارآ رتدوز اراس میوگب رتدوز هچره متسناد یم

تفگ ردام هک مدرک زاب ناهد دوب ششمارآ

شکب وینیریش تمحز ... نامام ناج ماهرپ -

تفگ یدنلب یادص اب شباوج رد ماهرپ

مه شدوخ هشیم اباب هک نوا تسین نم بش بشما مشب ومع هرارق نم -

! هشکیم وشتمحز

میادص دیکات اب هدیخرچ متمس هب شهاگن قرب و ابیز دنخبل هکاب ردام رس

مدینش ار ماهرپ یادص زاب متفر هناخزپشآ تمس وهب متساخرب دز

! تشادن وررد هار هک هنوخزپشآ -
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هرپـــما؟ -

درکن شتکاس مه ردام رشت

! هریم ایرد هرایم تسین مولعم هرایب تفر زاگ هتخت یروج هی هخآ -هن

مورب اراس ردام تمس هب هکنآ زا لبق متشگرب سنلا هب ینیریش فرظاب

ات مراذگب ناشرس هب رس یمک رگا مدرک رکف متخادنا عمج هب یهاگن هداتسیا

الً ماک هدش جراخ کوش نآ دیآ؟اتزا یم فرح هب اراس ؟ تسا دعب میوگب

دوش هدامآ شیارب و دنک رواب

تفگ رخسمت اب ماهرپ

؟ ینک عورش اجک زا مگب منوسرب بلقت یرظتنم -

هک ییاهنآ زا تسشن میاهبل یور ریز هب رس یاراس ندید زا یقداص دنخبل

! هتسشن شتروص یور یدنخبل نینچ یک راب نیرخآ دناد یمن مدآ

دعب مگب لوا ای مگب دعب دیروخب مدب ینیریش لوا یمدنک رکف مراد -هن

! ینیریش

ــو؟ مدرک طلغ ــی؟ گب یچ -
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داد همادا دش، دنلب همه ندیدنخ یادص ابیرقت

ـن! کب وتراک نییاپ زادنب وترس ! یدروخ هک هیرکش هرادن هدیاف مه یگب -

متفگ هدرک گنت مشچ ترارش اب

ـه؟ تفگ یچ شرتکد نینودب نیاوخ یمن ینعی -

تفگ نارگن هتساخرب عیرس ردام

هد؟ شـــ یزیچ -

داد همادا اراس هب یهاگن اب

ـن؟ سملا نوشتفج یتفگن هگم -

یلو... هرآ... هک نوا -

دروآ اررد ماهرپ یادص متوکس

ـه؟ گید وگب یچ یلو -

ــه! مهم یلیخ هک...هک... تفگ مه هگید زیچ هی یلو -

داتسیا نارگن مه ردپ رابنیا مدزیم فرح هدرمش هدرمش و مارآ دمع زا

شــهد؟ یزیچ -
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تشپ مکحم یتسد هک متخادنا نییاپ ار مرس مخا اب یشیامن هداد ناکت رس

مهاگن یدج و مخا هکاب مداد  یماهرپ و ناماس ارهب مهاگن تسشن مرمک

یم یعس ًاقیمع ! دندمآ مرانک یک دوب ناشمادک راک هبرض مدیمهفن دندرک یم

نارگن یادص دننزب یفرح هکنآ زا لبق منک توکس هتفر ورف مشقن رد مدرک

دش دنلب هرابود ردام

ــا؟ ضرریما هدش یزیچ -

یمن یسح اما مهدن همادا متسناوت یم شاک تخوس شا ینارگن نیا زا ملد

مدیشک یهآ تشاذگ

... طقف .. شابن نارگن -هن...

دز داد دوب ماهرپ رابنیا دروخ میوزاب هب مکحم یتسد هرابود

ـو؟ شلا ح ینیب یمن ... هگید دنزب فرح بخ -ِد

مدرک همزمز متخادنا نییاپ رس هدنمرش ثمالً

.. منوتیمن یلو.. .. ماوخ یم -

دروآ فرح هب مه ار تکاس ناساس مراتفر
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؟ هراد یلکشم ـه؟ گم هدش یچ چـی؟ ینعی -

هک ردپ هب ور ماهرپ هک مدرک شهاگن مدرک نارگن ارکالهفو کشزپ هس نیا

تفگ یبصع دوب هداتسیا ناساس رانک

ـه؟ گید وگب یزیچ ؟هی ینک یم هاگن یداسیاو -

مدرک ار ما یعس مامت درک مهاگن هریخ هدش کیدزن یمدق ماهرپ فرح هب

دش یمن اما دوشن هدیشک متروص الت ضع هک

؟ هتفگ یچ رتکد هگم ؟ ینوتیمن ارچ -

راظتنا رد شهاگن هک یسک اهنت دنداد یم شوگ طقف هدرک توکس همه

ارچ؟ دوب رظتنم شهاگن رد هتسشن شمارآ اب دوب اراس ردام دوبن نارگن

؟ تسنادیم

یادص اب تسشن ردپ تروص یور یدنت مخا دمآ شک یمک هدارا یب میاهبل

متفگ ینازرل

... تسین یدب زیچ ینعی .. هتفگن یصاخ زیچ -

دوب ناماس جنرآ هبرض رطاخ هب دیچیپ میولهپ رد هک یدرد

-خآ...
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ـی؟ تشاذگ نومراکرس -

مدیدنخ حضاو رابنیا

دب... هن بوخ زیچ هی یلو .. تفگ یزیچ هی رتکد وت.. نوج هب -هن

دش دنلب مفرح زا ماهرپ داد یادص

ـــت... فوک -

داد همادا ردپ هب ور

ـو؟ شراتفر ینیب یمن بخ شرس وت نزب اتود -ایب

۶۸۳_ تراپ _ همادا #

تفگ درک یم مهاگن زیت هک ردپ

چـی؟ ینعی بوخ زیچ -

ـــد یسرپ دیدرت اب هداد باال وربا

ـــو؟ لقود -ثمالً
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متفگ هدز یدنلب دنخ کت دندش هریخما همه شفرح زا

تس! ینــ ولقود -هن

دز داد هک دوب ماهرپ

منک یم یراک هی مدوخ نگن یچیه مه انیا هشاب یراکرس هگا ادخ -ها...هب

ــه؟ گید ...نبلا یصقرب یردنب حبص ات طسو نیمه

توکس #دس_

۶۸۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

متفرگ ردپ تمس ارهب ینیریش فرظ

... رادرب -

مدیسرپ یلا وس
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ــه؟ شاب ولقود تساوخیم تلد -

دیسرپ هرابود هتشادرب ینیریش

تس؟ ینـــ -

مدرک رارکت ار هلمج نامه زاب

تس! ینــ ولقود -هن.

... تشاد ار شراظتنا اعقاو راگنا دیشک یا هتسخ و قیمع سفن

و شردام رظتنم هاگن تسناوت یمن رگید هدش کالهف متسد زا راگنا هک اراس

درک همزمز دنک لمحت دوب هدز لز اهنآ هب هک ار مردپ

! هئولق هس... سـ... -

شرکف هک مو بــــ نآ زا توکس یادص نیا دندش تکاس تهب رد همه ناهگان

؟ تسین رتدنلب مدرکیم ار

دز دایرف هتسشن مرمک هب مکحم دح زا شیب ماهرپ تسد

متشاد ــی؟ ضوع ندیم یروجنیا وبوخ ربخ ــم... شب تحار ــیر یمب -

مدرکیم هتکس
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هب اراس هب یجیگ هاگن اب مدوب ردپ هریخی ابوا هجوت یب شدرد دوجو اب

؟ دوب هدرکن رواب درک هاگن نم

یقیمع مد مدرک دییات هک رس اب دیرپ باال شیاهوربا هدش زاب شیاه مشچ

دوب هدمآ دنب شسفن راگنا تفرگ

راب نیمود یارب هدمآ ولج داد ماهرپ هب هتفرگ متسد ارزا ینیریش فرظ

شیب تفگ یم شقوش زا نازرل اما دنلب یادص دش هدیچیپ مرود شیاهتسد

هدش! ریگلفاغ راظتنا دح زا

ــه! شاب ماهرپ تفرط هتقح ــی... ناور هکرابم -

ملد هب ما یخوش زا هک یتذل سح و متشاد هظحل نیا رد هک یقوش مامت اب

یناشیپ متشاذگ شرمک یور ار مناتسد مدیدیم مه وا یاهمشچ رد هتسشن

مدیدنخ نامزور و حلا هب لد هت زا هتسشن شا هناش هب ما

تفگ هدیشک بقع درک شکورف هک شبوخ سح

! یدرکیم وشرکف بقالً دیاب هتدوخ ریصقت دایمن رب مزا یراک نیا زا رتشیب -

ــی.. شب مدآ تدوخ ننک ربص ــن تسین تیفرظ اب نم لثم همه یتفگن

رطاخ هب شلد ی هتساوخ رب عالهو مدیمهف هزات مدش هدیشک هک بقع هب

هدیشک مشوغآ هب هک دوب ماهرپ و ناماس تسد زا متاجن
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داد ملوه ردام قاتا تمس هب دیدنخ یم یصرح هک ردحیلا ماهرپ

! هظح مال یب منک یم تفخ ـــی... ضوع درمان -

تفگ هدز گنچ ار میوزاب ناماس

طسو نیمه منکن وخیلا مصرح بشما هگا نم ! رتکد یاقآ نوتزاجا -اب

! نوتندرگ ــه تفیم منوخ مکرتیم

مدوخ یارب یا هحتاف دیاب ینعی مدینش شباوج رد رس تشپ زا هک ییادص

تفگ یصرح مردپ یولج راب نیلوا یارب هک دوب ناساس مناوخب

ــم! نیبب ورب وش... نداد ربخ یدیدن هدنگ درم داوخ یمن هزاجا -

وهب درک یم کمک منداد له یارب ماهرپ هب هک تفگ ارردحیلا رخآ هملک ود

داد یم ناکت رس دیدهت اب مریگب ار مندیدنخ یولج متسناوت یمن هک ینم

دسرب نم هب ناشروز تسا لا حم بشما مراد حیلا هچ دنناد یمن اهنیا

هقی شیاهیخوش رطاخب ار ماهرپ هک نامه ماضرریما نم هک تسا تسرد

ــم! تسه ناشکت کت فیرح مشوخرس حلا نیا اب بشما اما درکیم

درک یم هتکس تشاد تردام نکن شرتدب هچب دنخن -

ماهرپ و اراس ناردارب هب ور مردپ باوج رد هک دوب ردام فیعض یادص
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تفگ یبصع

مدرک طلغ هگب دیاب -

متفگ شتاساسحا کیرحت یارب مدرک شهاگن هدناخرچرس

! شاب تاه هون و اراس بظاوم ... نامام نک -حالمل

تفرگ ار شیولج هداتسیا عیرس اهر تساخرب اج زا هک ردام

دش هدنک شاج زا مبلق ویناور دینک شمدآ نیربب هنک... تکمک مرازب ًارمع -

یمـــدا! وت هب طقف یناور بقل ... شنداد ربخ نیا اب

نیا دشیمن شرواب دیدنخ یم هدش درگ یاهمشچ اب شفرح زا رسای هک مدید

.................. دننک یم دروخرب دب ردقنیا ابوا همه هک منم

قاتا راوید هب دوب هنیسما یور هک ناماس دنمتردق یاه تسد طسوت

دنلب یادص اب ناشمشخ زا هدش خرس یاه تروص ندید رطاخ هب مدیبسچ

مدیدنخ یم

ی؟ ــــــ ناور منک تهل منزب -
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دزیم سفن سفن هدش رمک هب تسد ماهرپ

االن دیاب ــدا... یمن باال مسفن ... هشروج هچ هگید نیا ... نربب وتروش هدرم -

ــی! ضوع مریگب حوتلا ماوخب هک هن یلا حشوخ زا منک زاورپ

گنت مشچ هتفرگ قاتا رد زا هیکت دوب رت مارآ ناشیود ره زا راگنا ناساس

دمآ ولج هدرک

نوریب میرب دوز وگب ! مدرک طلغ یکی دیاب تفگ مناخ هراسخر -

متفگ دش یمن عمج هک یدنخبل اب

هساتهی منوا نیشیم ییاد یراد هک؟ نیشاب لا حشوخ دیاب ـه؟االن نوتچ -

اج!

متفگ ماهرپ هب ور

ــی؟ شیم ومع باال مجح اب یکرابی یتسین لا حشوخ چـی؟ -وت

ناماس شمروایب نابز هب بترم متساوخیم طقف مدیمهف یمن ار مدوخ حلا

دیبوک هنیسما هب تسد یصرح

ـت؟ سین ولقود هــا؟ هبوخ هرآ؟ تسین هرآ؟دب تفگ یزیچ هی رتکد -

دروآ یم نابز ارهب ما هتفگ ناشندرک تیذا یارب هک مجالیت صرح اب
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؟ متفگ غورد -

دز ادص یروتسد هک درکیم مهاگن هدرک گنت مشچ

هرپــما؟ -

؟ منوج -

هیچ؟ شفعض هطقن -

دیدنخ لا یخیب ماهرپ

ــت! یجبآ همولعم -

تفگ هرابود

ناا؟ ــ ساس -

گبـــو؟ -

بشما ور اراس هرادن هنوخ زونه اقآ نیا حاالهک هراد یلا کشا ترظن -هب

زا مه رتمک هشاب نامام شیپ نومدوخ هنوخ کالوت شیرادراب هک جرک میربب

ــهر؟ یگب سرتسا نیا تمس

۶۸۴_ تراپ _ همادا #
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... هیبوخ رکف ًاقافتا -هن

داد همادا نم هب ور

ـــم؟ یربب ور اراس بشما ای ومدرک طلغ یگیم -

هس ره هب توکس رد تسشن میاهوربا یور یزیر مخا دش عمج متروص

هب ولد تسا بوخ حملا بشما یشوخ زا حاالهک مدش هریخ ناشرفن

نم دنامب ناشدای ات منک شلماک تسین رتهب مدرک تنطیش هداد ناشلد

یوا هزاجا اب درادن هزاجا یسک هک نامه متسه اضرریما نامه هشیمه

دنک! شدیدهت ای هدرک یخوش

توکس #دس_

۶۸۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

یزیچ نیلوا ًاملسم دوش مامت شراک ردام ات مدرک یم ناش لطعم یمک دیاب

نیا رد شا  یرادراب تدم رد اراس ندوب دیوگب تساوخ یم ربخ نآ زا دعب هک

و ناماس تمس زا شندرک ناونع یتح نآ زا دعب دوب مدوخ تساوخ هب هناخ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

درک یم ناشرت یصرح و دوب هرخسم ناساس

مدیلا دنان هدیدن نم زا زگره هک یفعض اب یعونصم

ــه؟ خآ فعض هطقن ــه!اب یدرمان -

شبترم هدیشک نآ یور تسد یشیامن هدرک اهر ار ما هقی دنخزوپ اب ناماس

درک

هب مرهاوخ رطاخب ور ام یدرمان هکاب یدرکیم وشرکف یتقو نوا دیاب -

... یرادن رتشیب هار هی !االمن یتخادنا ووال لوه

دش دنلب ماهرپ هدنخی یادص

ااا... ــــ نونشب ماه ینوریب نوا هک یروج ــا!هی هتنم ومدرک طلغ وگب -

متفگ ًکالهفیا ثمال چن

ــه! نم تسد شرایتخا شنیربب یروطنیمه هک نینوتیمن .. همنز -

داد ناساس ار مباوج

ـم؟ ینک ناحتما یاوخ یم -

دوز زونه مدز هیکت رد هب تشپ زا هتفر شلا بند هک تفر رد تمس وهب تفگ
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دننامب اجنیا رتشیب یمک دوب رتهب دوب

متشاذگ شا هنیس یور تسد عیرس

! تسین -هن.المز

دندیدنخ دنلب یادص اب ماهرپ و ناماس هک دز دنخزوپ

رطاخب ورام دعب هعفد هنومب تدای ات وگب ! ناجاضرریما وگب سپ نیرفآ -

بنــیر! هتکس زرم ات اراس هرابرد نومفعض

ات مدرک ار راک نیا مروایب نابز ارهب اراس هکنیا رطاخ هب میوگب متسناوت یمن

! ترارش نیا زا مدربن تذل مک مه مدوخ ًافاصنا دوش جراخ کوش زا

یم رد تشپ زا هک دوب ییاهادص هب مساوح هک ردحیلا شتروص هب هریخ

متفگ هدیزگ بل مدینش

؟ هراد نــ یا هگید هار -

وا هب ور هتشاذگ ماهرپ رمک تشپ تسد تفگ یدنلب چن دنخبل اب ناماس

داد همادا

ـه! گب یروجچ هدب شدای یدلب هک -وت
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هلمج ندینش دنادنخ ار ردارب ود ره دروآ نابز هب ماهرپ "درد"یهک هملک

تفگ هک رد تشپ زا ردام فیعض

" شرانک زا مروخیمن مج تحار نوتلا "یخ

مکحم ار ممدزاب منک ناشینف هبرض مناوت یم و هدش مامت شراک ینعی

متفگ هداد نوریب

ـ... مگن هگا -

منک لماک ار هلمجما دادن هزاجا ناماس

! میرب یم ور اراس ای وگب ای هرادن هگا -

تفگ دیکات اب ناساس

ـــب! شما نیمه -

دندرک مهاگن بجعت هساب ره متفر رانک رد یولج زا هتفگ یمارآ ی هشاب

تفگ هک دوب ناماس

ـــا؟! شمربیم اضرریما -

دندیمهف یم متفگ یم یزیچ ای مدیدنخ یم رگا متفر یم نوریب قاتا زا دیاب

رد ناش ی هس ره هریخ هاگن ریز هدرب ولج تسد متفگ یمارآ ی هشاب هرابود

متفر نوریب هدرک زاب ار
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ردام ار ملبق یاج مدیشاپ همه هب ور رت مامت هچره تعسو اراب مدنخبل

هس ره هب هاگن اب هدیدنخ هک متسشن ردپ رانک راچان هب دوب هدرک لا غشا

تفگ ناشرفن

ــن؟ یسکعرب ارچ -

دیسرپ ماهرپ

رو؟ طچـــ -

ــا! ضرریما یاج هب نیتفگ هسات امش راگنا -

تفگ دنخزوپ اب ماهرپ

! شا بنــ نارگن هگیم هگید تعاس اتهی منوا -

یتعاس دوب هدش میسقت نویاقآ اهوام موناخ تمسقود هب راگنا عمج

ره واب دیدنخ یم هدش مارآرت راگنا هک دوب ییاراس هب ًامامت مساوح تشذگ

نم اما یمدز فرح دنراذگ یم شرس هب رس دوب مولعم هک رحس و اهر ود

وثمالً هدز دنخبل طقف دندز یم هیقب و ماهرپ هک ییاه  فرح راصح رد

مدوب ناشی هدروخ نیمز

اتهب دنهد یم ششک دمع زا دوب صخشم هک دننک شناونع مدوب رظتنم طقف

تفگ ردپ هب ور هدرک عورش هک دوب ناساس دنهدب مرازآ ناشدوخ یخلا
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اب اراس طیارش رطاخ هب متساوخ یم ... متشاد یشهاوخ هی نم شتسار -

هشاب شرانک مردام هام دنچ نیا وت هرتهب مرظن هب شمیربب نومدوخ

هدرب ارباال شیادص هتشذگ راک زا راک هک درک منئمطم مردپ رادانعم هدنخی

تفگ دوب ابوا عمج تسایر راگنا هک ردام هب ور

ـن؟ گیم یچ ناساس اقآ نیبب ناج... هراسخر -

سپـمر؟ مناج -

داتسیا عیرس ناساس

هگا املسم ... میربب نومدوخ اب بشما ور اراس نوتزاجا اب میتساوخیم -

... هشاب شرانک مردام

اردز هبرض وناب نیمیس شا هلمج نایاپ زا لبق

دش رارق ... میدز فرح شا  هرابرد نیدوب هک قاتا ...وت مرسپ تسین -المز

!... هنومب اجنیمه

درک هفاضا ردام هب یهاگن اب

امش... ندرگ داتفا شاتمحز -
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داد همادا ناساس هب ور زاب

منم... طقف اجنوا -

تفگ ردپ هب هراشا اب

نوا طیارش هشاب یچره هرت تحار منم یخلا نتسه مرتکد یاقآ اجنیا -

داوخیم یوژه تبقارم

نیمه دنیوگ یم هک هدروخ کتک مدوب ناشرفن هس ره هتفراو تروص هریخی

ناشناج هب هک یشزوس ، مدیدیم هک دوب میوربور ی هدیکوپ یاه هرهچ

یمندش عفر یبآ چیه اب متخادنا

دز صرح دوب هداتسیا ناساس اب نامزمه هک ناماس

ــی؟ تسنود یم -

مدز یزوریپ دنخبل

یمهفب مدرکیم یخلا ... مدرکیم وشرکف لبق زا دیاب یتفگ هک تدوخ -

شبـــی؟ لا حشوخ مدرک وشرکف

دیدنخ ناساس

نیرفآ یلو تمنزب یروخیم اجات ـــتهی مربب داوخیم ملد االن هکنیا -اب

دوب! ــه ناکریز
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رد شادص هگیمن یچیه مگیم یچره قاتا وت هدش مورآ هچ متفگ بصم -ال

ــه! نک نوملطعم هتساوخ یم وگن دایمن

داد صرح اب ناماس ار ماهرپ باوج

در! مانـــــ هگیم ام هب دعب -

توکس #دس_

۶۸۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

متفگ دنخبل اب

اج نوتلا ح نیدش یمن اپ هلک درک یزاب ور دشیمن شاداد میدوب هس هب کی -

ما! یک نم هتفیب نوتدای دایب

مداد همادا یدج

شن ــــ یربب مدیم هزاجا یتحار نیمه هب ؟هک نوتدوخ اب نیدرک یخلا یچ -

ــم؟ شراکیچ هتفر نوتدای مو؟ ــو؟هـــ نم نز منوا ؟!
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یم شوگ طقف توکس رد هک ردپ هب یهاگن اب اما تشادرب متمس هب یمدق

دش فقوتم داد

مه ردپ دش دنلب درک یم توعد ماش فرص ارهب همه هک ردام یادص یتقو

تفگ هتسکش ار شتوکس

وشاباب هنن هشاب المز هرادن یخوش اراس رس مسانش یم ورخ هلک نیا نم -

... نیراد دوخ یاج هک امش ! هنکیم اپ هلک مه

تساخرب هدیبوک شیاهوناز یور تسد

ـــن یزوسب رتمک ات دینک لوبق وتسکش هنادنموربآ مرظن -هب

یم دنخبل هک ماهرپ و ناساس لثم زونه هک ناماس تفر زیم تمس هب یتقو

تفگ هدز ینئمطم دنخبل دوب هدشن مارآ دندز

دوخ هرپب تلک زا قرب مدب نوشدای یرگ هتخوس ردپ کی ! نایب ایند هب رازب -

! یتفیب مدرک طلغ هب دوخب

دوب... لد هت زا مدز هک یدنخبل

اراس... و نم نادنزرف ... دنیایب ایند هب
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هب هک ردحیلا هدز ناماس رمک هب تسد دیدنخ دنلب یادص اب مه ماهرپ

تفگ درک یم ناشتیاده ماش زیم تمس

نیسای ور نم هدیم حلا ردقچ ینودب هگا ... متسه ونیا ... یتفگ خآ -خآ

! تساه هتفرگ قرب نیع نک هاگن ورسای مدرک ناحتما

درک یم مهاگن دنخبل هکاب دروخ هرگ ناساس هاگن هب مهاگن

ونوتتفج یدوز هب عضو نیا هکاب لبق زا رتشیب یلیخ ... شاب شبقارم -

! هریگیم قرب

***********

 هدینش هک یزیچ تساوخ یمن ملد متفر یم باال یکی ودات اهار هلپ ناساره

زور نآ لثم مه زاب دیاش ... دنشاب هدرک هابتشا هک دنک ادخ منک رواب ار ما

؟! دور یم اجک هتفگن یسک وهب هدرک تنطیش

هب ارچ ـد؟ شکب اجنیا هب راک هک دننک یراگنا لهس ردقنیا دوش یم ال صا

یم یتقو مه ـد؟نآ ندوبن رحس بقارم اهنآ اراس زا نم تبقارم ی هزادنا

رحس ارچ هدش هاربور ردقنیا اراس ـه؟حاالهک تفگن ماهرپ هب زونه دنتسناد

ـه؟ تشذگ شا  هداوناخ رد هچ دیوگب ماهرپ هب دناوتب دیابن
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ار.. مدوخ ار.. ما هداوناخ هتسناوتن تدم نیا ؟رد تسین نم ردارب شدزمان

یدب قافتا ماهرپ ندیمهف اب تسین رارق دشاب نئمطم هک دسانشب ار مردارب

؟ دهد خر

ناساس هداتفا رد ناج هب تسد فک اب گنز ندز یاج هب مدیسر هک رد تشپ

ما یگدنز رس هب هچبالیی ممهفب هدش زاب رد نیا رتدوز هچره ات مدز ادص ار

هتفگن وا وهب هداتفا یقافتا هچ دمهفب یتقو منکب دیاب هچ ماهرپ اب هدمآ

میا!

ورد؟ یدنک ـه! تچ -

بوچراچ رد شا  یگشیمه درسنوخ و مارآ ی هرهچ نآ ندید و ندش رهاظ

ردقنیا دناوت یم هنوگچ هک دش یم مترسح ثعاب هک هتشذگ الف خرب رد

هچ اقیقد مناد یمن زونه هکنیا هب انتعا یب درک ما یرفک دشاب راددوخ

یمن " تفگ هک مرس رد شنفلت تشپ یادص ندش هدنز اب طقف هداتفا یقافتا

رد یولج زا هدیبوک شا هنیس هب تسد فک اب مکحم " تساجک رحس مینود

مدش لخاد هدز شرانک

ــی؟! نودیمن ــه؟ مچ -
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شتمس هب هدز رمک هب تسد متفر شا هناخ سنلا طسو ات ودنت یبصع

متفگ راکبلط مدزیم سفن سفن صرح زا هک ردحیلا مدیخرچ

نارگن منک سح هک یزیچ رانک!...هی تمرازب مروشن ات وگب یزیچ -هی

تس؟ ینــ تلا یخ نیع منکن رکف هک یزیچ !هی یترهاوخ

مدش شکیدزن یمدق

.... یتقو یلا یخ یب ردقنیا روطچ -

هتسشن مخا هب تروص ارزا هاگن دش ثعاب دمآ مرس تشپ زا هک ییادص

مرادرب ناساس

! شاب تندز فرح بظاوم -

و ینارگن شا هرهچ زا یمدش هداتسیا هنیس هب تسد هک یناماس ندید اب

! مدرک شهاگن بجعتم هداد باال وربا دناوخ ار شیوشت

نم و دنا هتشاذگ هسلج اجنیا تقو !نآ تساجک دنناد یمن ! هدشمگ رحس

هد؟ شـــ هناوید ؟! مشاب مدز فرح بقارم دیاب

منزن مرتگرزب ردارب یاج هب هک هشیمن لیلد مرهاوخ رهوش و ینومهم هکنیا -

! تشوگ وت
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ماســنا!! -

شمشخ ندش رورت هلعش ثعاب درکن هک شمارآ ناساس هنوگ خیبوت یادص

دش

ـم! یشردارب همهفیمن هتخادنا ار کاخ و درگ هدیسرن ـی نیبیمن ـه؟ یچ -

متفگ رپ پوت اب مداتسیا شیوربور هتفر ولج

...! یتخادنا یم هار نافوط چیه هک کاخ و درگ یدوب نم یاج هگا -وت

چــی؟ ینعی ندوب نم یاج االن ینودیم

مدز داد درک مهاگن طقف هدرک توکس مخا اب

ی؟! ــــ نودیم -

مدز شا هنیس هب هبرضیا

هگب هگا چــار؟ هگب هگا بــهد؟ وماهرپ باوج دیاب یک هشب شیروط هگا -

مردارب هگا ــم؟ شاب شبقارم رتشیب ــی تفگن ارچ یتسنودیم هک وت درمان

نیا هگا ـه؟ سرب اراس شوگ هب هگا ید؟ یمــ ومباوج !وت ردارب هگن مهب هگید

نز ! هسرتب هرابود ؟ هزیرب مهب مدرک شهاربور تمحز رازه هکاب ور حیلا

ید؟...اللـــی؟ابت یمـــ ــو مباوج وت هشب شیزیچ هی هگا مـــن! رادراب

ماو؟! ـــــ
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توکس #دس_

۶۸۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

داد باوج ناساس دیشک سفن یصرح مدوخ لثم و تسب کلپ هک وا یاجب

اب وماهرپ دوبن رارق هگم ــم.. ینزب فرح نیشب ـا..ایب ضرریما نیشب -ایب

ـی؟ یاهنت ارچ ! یرایب تدوخ

مدز داد منک مضه طیارش نیا اررد ششمارآ و یدرسنوخ نیا مناوت یمن

ــه؟ ندز فرح تقو ـــم!االن ینزب فرح -

مداد همادا هدز یصرح دنخزوپ

... یاااو هکاالن... رحس نوا و امش مرا؟ یبــ مدوخ اب وماهرپ نم -

ربخ هی ارچ ؟ نیتفگن ماهرپ هب رتدوز ارچ نیتسنود یم هک امش ـــا... یادخ

ا مینزب فرح هک اجنیا مشکب وماهرپ نم دیاب ؟االن مگب شهب مدوخ نیدادن
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؟هک هشتسود هنوخرحس هنکیم رکف مدیمهف و متفرگ سامت حاالهک ؟؟ نااا ال

یبــدا؟ ـــمهک تفگ یم شهب دیاب یچ ش؟ لـا بند هرب هگید تعاس هی هرارق

دیاش مینزب فرح ناساس هنوخی ایب وشاپ مگب ـم؟ گب متسنوتیم یچ

ــم؟ ینک ادیپ ـــو! تدزمان حســور! میتسنوت

دنچ دشاب دنلب ناماس داد یادص هدروخ مرمک هب یمکحم هبرض ناهگان

یمدز فرح دایرف اب هدرک مله لبم تمس هب هبرض

شــو... هفخ هربخ هچ ینودیمن یتقو ـــن... یشب ... نیشب هگیم یتقو -

مدآ منکن تهل منک یم یعس مراد یتقو ــر... پن شهب وت همورآ نوا یتقو

هگید هملک کی ادخ ـتمر...هب رپ وت زا نم هک مینزب فرح نیشب ! شا بــ

ــم! نزیم ش یتآـــ ومدوخ طسو نیمه یگب

شدنلب یادص و یمجاهت نحل زا اما تفر بقع یمدق مداتفا هک لبم یور

دشن هتساک هرذیا

؟وت یدر ـم طقف !وت میدوبن نومرهاوخ بظاوم ـــم! یتریغ یب یدرک یخلا -

؟ هدموا تدرد طقف ؟وت یتفرگ رگ طقف

تشاذگ شا هنیس یور تسد هدیشک یدنلب سفن

شلا یخ نیع یدرک رکف ارچ ــی؟ مهفیم مرهاوخ ... همرهاوخ نوا رو ـــ عشیب -

یدرک رکف ارچ ؟ تسین مهم شارب وت هزادنا هب یدرک رکف ارچ تس؟ ینــ

تردارب تقامح رطاخ هکاالنهب دوبن نوا هگا ؟ هدوبن شهب نومساوح

! مدوب هدز ششیتآ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ناا؟ ماســ -

دیرب ار شیادص طقف رهاظ هب اما درک شمارآ ناساس دایرف یادص رابنیا

تکاس اب دیشک یم قیمع و رادادص یاه سفن مشخ اب هدز رمک هب تسد

متفگ ناساس هب لبق نحل نامه اب شندش

هدر؟ کــ راکیچ ماهرپ هگم -

هتسشن مکیدزن حاالهک هک یشمارآ نامه اب شیاج هب هتشاذگ مباوج یب

مه ارهب شیاه تسد ، تسشن مرانک تسیرهاظ هک مدرک یم سح دوب

ات درک مخا یعونصم هتفرگ ار شهاگن منیبن ار ششزرل ات درشف هدرک تفج

ناماس و نم لثم دوب ناساس وا دنک ناهنپ ار شیاهمشچ رد هتفهن سرت نآ

درک یمن ارخیلا شدوخ

تفگ مارآ

ــا! جنیا دایب ماهرپ نزب گنز کی -

مدز گنچ ار میاهوم یبصع

دیاب هراد راک تفگ متفرگ هک سامت ... شمدوب هدروآ هک متسنوت یم هگا -ِد

نومه هلئسم ایب متفگ یم روطچ درک عطق مدوز هراد هلجع رحس لا بند هرب

....؟ ِرحس
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نیا متسناوت یمن متساخرب اج زا عیرس ناشیراک ناهنپ هرابود یروآدای زا

ره هب راکبلط منکب  یراک هکنآ نودب مهدب اج مدوخ اررد هرهلد زا مجح

مدیرپ ناشیود

مدرکیم رکف رخ نم هــاا؟ نیتفگن یچیه ماهرپ هب زونه ارچ اهامش منیبب -

یتقو نیدرکن رکف ـن! شب مرحم هدش رارق یسورع کیدزن حاالهک هنودیم

ــن یدیدن ونوترهاوخ یگدنز هگم بــمد؟ وشباوج یچ دیاب نم همهفب

منک شمورآ ات دموا مزور هب هچ ندیدن هگم دش؟ ور ریز سامت ابهی روطچ

؟!

! تساوخ ـــر حس -

متفگ راکبلط شفرح روظنم هب هجوت یب دوب هداد ناساس ار مباوج

... هشاب نوتساوح دیابن هگم امش ! نیدوبن شرتگرزب هگم امش چــی؟ ینعی -

نیراد چـی هشب راکبلط هگا ــن؟االن یرتگرزب ماهرپ هب نداد ریگ هساو طقف

ــن؟ یگب شهب

داد ـم له لبم تمس هب هرابود ناماس

رو شاهاب ردقنا مرادن باصعا نم ـا... تنوج هب متفیب االن راذن ــن! یشب -

منم ــم! گب ماهرپ هب دیاب مدوخ هکاالوبال درک هلیپ رحس ــا... ضرریما ورن

منوا هب ماهرپ لا بند متفویب یتشادن عقوت شـد؟ یچ متفگ وت هب یدید هک
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ارچ؟ منودب هکنیا نودب ـم نک توکس ـت ساوخ نومشاداد اقآ یتقو مگب

مدز داد یصرح شا یبناجب قح زا

ـــن!حاال یشاب شبقارم رتشیب نیتفگن حاالهک متشاد عقوت یلو -نــــه...

باالاا.... مریگب ومرس منوتب دینک یراکی هنودیمن مردارب هک

مداد همادا یدنت اب ناساس هب ور

؟ هدش یچ -

مشاب مارآ مدرک یعس هدرک مخا شتوکس اب

یربــمز! مرس هب یکاخ هچ منودب دیاب نیگب حضاو ًافطل ؟ هدش یچ نیگب -

چیه ـن؟ یگیمن یچیه ارچ ؟ نوتراتفر نیا اب نیراد یچ عقوت ممدآ نم اباب

چــی؟! هک نیتسشن یخلا یب اجنیا ــن؟ ینک یمن یراک

مدز داد ناماس هب ور

؟ تسا جکــ رحس دینود یمن هک هچ ینعی -

مدنک اج زا ناماس دنلب یادص

ــت! سامش رکف یب ردارب ریصقت شمه -

! هرادن ربخ هک نوا هرپـــما؟چـــار؟ تفگ -زاب
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متفگن ؟ هرادر بــ رحس زا مشچ دیابن متفگن شهب نم هگم ! هرادن هک هرادن -

هظحل هی هگا شلا ح هب یاو متفگن ــت؟ ساجک رحس هنودب دیاب هظحل ره

ــه! شاب اهنت ییاج

توکس #دس_

۶۸۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

بقع هب یمدق هک مدیبوک شا هنیس هب تسد فک هتشادرب زیخ شتمس هب

داتسیا نامنایم هتساخرب مه ناساس مداد یادص دشاب ترپ

همهفب یتقو هک ربخ یب اج همه زا ـما هرپ ندرگ زادنن وتدوخ یگضرع یب -

وشهب نتفگ تأرج منودب ماوخ یم یلیخ ! هنزیم شیتآ ونومات هس شمک مک

! شرا یبـ یگیم نم هب تحار یتقو نیراد

دز داد
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مگیم شهب مدوخ دایب وگب ... میراد ... میراد -

مدیبوک شا هنیس هب مکحم هرابود

هب یلیخ ـی! گب شهب هدشن ادیپ رحس ات ینک یم اجیب ! ینک یم طلغ -وت

حاال ،هن هرادن یا هراچ هار حاالهک !هن یتفگیم شهب لوا نومه یدوب رکف

! هنومب اپرس ات هنکب نوج دیاب همهفب هک

دیشک دایرف هتشاد شهگن عیرس ناساس هک دروآ موجه متمس هب

شرخآ هب هدیسر حاالهک مینکب شارب یرکف هی نیایب متفگ ــه؟ نوتچ -

هــم! نوج ــنهب یتفیب هک هن میگب شهب

میریگب هلصاف مه اتزا دیبوک نامیود ره هنیس هب تسد اب

ـم! نک راکیچ متسنود یم مدوخ هک یمدش لح یراک کتک اب هگا -

تفگ رپ پوت اب اما رت مارآ نم هب ور تفر بقع یمدق هک ناماس

یبـــدا! ماهرپ ریگب سامت -

درک تشم ار شیاهتسد دیزرل شیاه مشچ هدش مهرد شیاه مخا

ــه نودب زاحاال هرتهب هشب یچ تسین مولعم ... هقافتا یلو... هنمَا هتسرد -
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مدمآ دورف لبم یور ناریو یلا حاب لصأتسم هدز گنچ ار میاهوم

عضو نیا هگب...حاالاب شهب رحس مدوب رظتنم تدم مامت ... منوتیمن -

... دایب

متفگ سمتلم متخود ناساس هب مشچ

ــت؟ ساجک کــو؟ مگب گبـــم! شهب یچ -

تشاذگ میوناز یور تسد تسشن مرانک هرابود هدمآ ولج

ـم! گیم شهب نم .. اجنیا شنوشکب -وت

متفگ رارف هار نتفای یارب هراچیب

یم... ارچ ؟االن هگب نم هب شدوخ دیاب اراس یتفگن هگم -

... تسین مولعم یتقو هرتدب همهفب رترید یچ ره هنک یم قرف طیارش -االن

یبــدا... شیپ یچ

دیاب هچ مدوب رکف رد لبم هب هریخ دوب ابوا قح مدیشک متروص هب یتسد

شمناشکب اجنیا هب دزیرب مه هب شلا ح هکنیا نودب هنوگچ ، میوگب ماهرپ هب

یمدیآ؟ وا زور هب هچ تسا نیا نم حلا یتقو ،
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! همهفب نیا زا رترید دیابن ... اضرریما دایب دیاب -

فرح هداتسیا میوربور هدش مارآرت نم لثم هک ناماس هب هدیشک ارباال مرس

دش یم نییاپ باالو تدش هب صرح زا زونه شا هنیس متخود مشچ دزیم

شکمک تندوب یشردارب !وت دایب یگب وت هک یشاب اجنیا وت میتساوخ -

! ینودیم هک روجره ... ریگب سامت ـــم یگیم شهب نومدوخ هک هن رگا . هنکیم

دایب طقف ینودیم صالح هک یروج ره شیسانش یم وت

متفگ درد رپ ینحل اب

ـه؟ تحار مشردارب نوچ ینک یم رکف -

دز یدردرپ دنخزوپ

نوا یارب یلو تسین تحار وت یارب ! مراد وشبرجت ماراس ردارب منم -هن.

هنک! شمورآ تندوب ات شاب نک... شکمک ... هشیم رت تحار

زا دوب رپ منهذ مامت مدیشک نوریب ار یشوگ دیدرت اب شیاه  فرح رکف رد

ارچ ... مدرکن مدوبن مدرکیم یراک هدرک کمک ماهرپ هب دیاب هک ینامز هک ینم

هچ متسناد یم هک دمهفب یتقو یمدنک؟ کمک ماهرپ هب مندوب دنک یم رکف

؟ دوش یم

نم... حلا

وا... حلا
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! نامیردارب حلا

***********

دراو هک ینامز زا مدرک یم سح دوب هتفرگ ار شدوجو همه هک یتشحو

هتسشن ینارگن هجوتم دید اجنیا مه اراب نامرفن هس دشوره ناساس هناخ

رتهب و دراد هلجع رحس لا بند هب نتفر یارب هک تفگ یتقو مدش شهاگن رد

ـم ینزب رتدوز میراد یفرح ره تسا

تفگ هنعط هکاب دوب ناماس

و یدرک شلو هچوک طسو یتقو یشاب رحس نارگن ردقنا داو ــ خیمن امش -

ــی! تفر

ناماس ارچ هک مدوب هدیمهفن مندمآ زا یتعاس تشذگ زا دعب مه زونه

هب روبجم ار ماهرپ تسا ربخ یب اج همه زا هک دناد یم رصقم ار یماهرپ

نآ ندینش زا دعب متسناد یم هک درک ییاه فرح هب نداد شوگ و نتسشن

یمدش کیدزن نآ هب هرذ هرذ وحاالهک دوش یم لیدبت یزیچ هچ هب ماهرپ

یم مهاگن ناساره و جیگ یاه مشچ اب ناماس و ناساس یاه تبحص طسو

دو! بـــ نم فرط زا یفرح رظتنم راگنا درک...

.. تسا نم دییات رظتنم تفگ یم شهاگن ایهن! منزب یفرح دیاب مناد یمن
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نودب و تسرد مناوت یمن یتح هک ینم زا لمعلا  سکع نیرتکچوک رظتنم

و لوط اهنآ زا رترود یا هلصاف واب منک هاگن وا هب مهاگن لا صتا عطق و مرش

مدیخرچ یم مدوخ رود هدرک یط ارکالهف سنلا ضرع

! دنیوگ یم غورد دنکیم رکف هک هدش هکوش ردقنآ

و هدمآ شیپ ثداوح و تاقافتا زا غراف ! منزب لوگ مناوت یمن ار مدوخ

نابز زا ندینش عقوت رگا دراد قح ماهرپ ! نایفارطا نتساوخن ای نتساوخ

ـد شاب هتشاد ار نم

تاکرح هب مساوح مامت ... دنتفگ هچ مدیمهفن .... دیسر اجک هب راک مدیمهفن

رطاخ ایهب تسا هاربور ریخا هام دنچ نیا لثم شلا ح هکنیا دوب!هب ماهرپ

! دنیشن یم شا هنیس یور شتسد شیپ اه هام دننام هرابود شیاه  هدینش

توکس #دس_

۶۸۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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دصق ناساره ماهرپ و دروآ یم مک ناساس هک اج ره مدیمهف یم طقف

و حضاو تاملک مجالتو هکاب یسک تشاد ندرک دادیب و داد و نتساخرب

ار زیچ همه یمحر یب واب درک یم شا هدز تشحو رتشیب شروآ کوش

دوب! ماســنا درک یم نشور شیارب

طقف هک یناساس یارب ــش نتفگ مناد یم هک یمدز ار ییاهفرح هک یناماس

شنایب و تسا کاندرد ردقچ دیوگب نم هب ادص لا سرا و کمایپ اب تسناوت

! تساوخیم نتسش ناج زا تسد

داد ماجنا شرهاوخ یارب راب کی بقالمه ناماس هک یراک

یمن تینابصع ماگنه نم دننام هدشما هجوتم تدم نیا رد هک وا مناد یمن

دروم رد یا هلئسم نینچ هرابرد دناوت یم هنوگچ دشاب راددوخ دناوت

ار شش تال مامت ناماس اراس لوق هب دنامب اپرس وزاب دنزب فرح شنارهاوخ

دشاب رارق رگا یتح یمدنک وا تیلوئسم ماجنا و ندوب ردپ یاج یارب

دنک! یمن خیلا هناش دشکب شتآ ارهب شدوخ

ناشیادص یراب دنچ مدیخرچ ناشتمس هب هدرک مفقوتم ماهرپ دایرف یادص

میظع یکوش ندرک دراو رتو دنلب یدایرف اب ناماس راب ره اما دوب هدش دنلب

ار ناماس هقی تسد ود هکاب دوب ماهرپ رابنیا اما دوب هدرک شتکاس وا هب رت

ندوب دنلب نیع رد شیادص یمداد شناکت دایرف واب هدز گنچ مکحم

و ندرگ مدید یم ار مشخ زا شندب ندیزرل یتح هلصاف نآ زا دوب شعترم

مه زاب اما دوبن بوخ شلا ح دزیم سفن سفن هدش دوبک شتروص

دش نم نماد هب تسد و دنک شیادج ناماس زا تسناوتن ناساس
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هگم یدوبن هگم ؟ یدو بــ ینوتسربق مودک ؟وت یدر ـک یم یطلغ هچ -وت

ویچ تریغ یب یوت ! ندرب وترهاوخ روطچ سپ ؟ یگیم یراد هک یدیدن

رد تشپ ومنز هقیقد ود منوتیمن متسنود یمن هک ینم نم! ندرگ یزادنیم

؟ مرازب اهنت شتسود هنوخ

ماهرپ زا زگره هک حیلا دوب هدش کانتشحو یاه هدبرع هب لیدبت شیادص

مدوب هدیدن

ــت؟ ساجک رح ســ ! تسا جکــ نم نز -

ـــا! ضرریما .... مگیم تهب نم نک... شلو -

هک ینامز لثم تسرد هک یناماس ارزا ماهرپ هدرک کمک ات متفر ناشتمس هب

دوب هدرک توکس منک شمضه ات درک توکس و درک فیرعت ار ارجام نم یارب

یم دایرف طقف دشو یمن ادج شا هقی زا ماهرپ یاه  تسد اما منک ادج

دیشک

رد... پـــ تساجک ... ردارب تسا جکــ ... تریغ شوخ تسا جکـــ رحس -

هضرع نم یگیمن ... یدو بـــ شبظاوم یگیمن هگم در.... مانـــ تساجک

؟ تسا جکـــــ رحس مت... ــــ شادن

هب هتسشن نوخ هب یاهمشچ اب ماهرپ دوب هجیتن یب ناساس ونم تالش
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زاب هقیقد دنچ نتشذگ حاالاب هک هتفگ هچ مناد یمن هک درکیم هاگن یناماس

هدرک توکس طقف مه

!... مااا هرپـــــ -

دوب هدوبر ار رحس هک یسک راگنا درک یمن هجوت میاه ندز ادص هب هرذیا

هب ندیسر یارب نامرفن هس ره یاه وتالش اهدایرف نایم تسا ناماس

یاهمشچ هب شا  هدنامرد هاگن هک ردحیلا هلمج کی اب ناماس ــدو صقم

تسکش ار شتوکس دوب ماهرپ

... ناساس گبـــو -

زا هدرک کمک ماهرپ یاه تسد نتفرگ اب دمآ رت بقع یمک هجوت یب ناساس

درک زاب ار ناماس نابز ماهرپ نتفرگ هلصاف میدرک شیادج ناماس

... هتساوخ شدوخ رحس هنودب دیاب ... مدوب فلا خم منم هنودب وگب -

داد همادا ماهرپ هب ور

مشچ رحس زا یا هظحل مدوب هتفگ تهب در... مانـــ ـــمهن تریغ یب هن نم -

ندیسرپ یاج ـــم!هب ساسح یدایز ! مریگ یدایز یدرک رکف و متفگ ! یرادنرب
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لهس هک ینوا ــه... شاب یتفگ طقف تدوخ رس زا مندرک زاب یارب شلیلد

مدو... بــ فلا خم راگنا لهس نم یلو نمـــم! هشاب نمـــم؟ هدرک یراگنا

یزیچ نآ زا رتشیب دوب ماهرپ یور هک یراشف اما دوب مارآ ناماس هکنیا اب

دیشک دایرف دشاب مارآ دناوتب هک دوب

هب مبسچب دیاب مدیمهف یم یباسح هچ ــــم؟ور تسنود یم دیاب اجک -زا

ـــی؟.... تفگن مهب ارچ یتسین درمان یگیم هک ...وت یتسنود یم هک منز؟وت

دو؟ بنـــ ترهاوخ هگم ؟ یتفگن ارچ وت متسنود یمن نم ... مدیسرپن نم

نیلاــــ تسشن شرس تشپ هدش گنچ مه هب شیاه تسد دش روآ لبم یور

د

؟ شلا بند مرب اجک ــم؟ نک راکیچ .. منکب یطلغ هچ -

دش هدنک اج زا ناهگان

؟ نیروخ یم یدرد هچ هسات؟هب امش نیدرک یم یطلغ هچ ــم؟ نک راکیچ -

ــن؟ یتفگن مهب ارچ

هدرک زاب مشچ دیشک ار مسابل هقی هک دوب هدش هتسب میاهمشچ شدایرف اب

یدــمد میوربور ار شنیگمشخ تروص

ونم هک ـــن!وت تسنود یمن انیا ــند! یمهفن انیا ید؟ اللشــ ارچ -وت

ارچ ؟ یتفگن مهب ارچ ــم؟ تریغ یب ردقنا ــم؟ لا یخیب ردقنا نم ـی؟ سانشیم
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؟ا یدو بنــــ شبقارم تدوخ ارچ ؟ مشاب رحس بقارم تاراس لثم یتشاذن

نکــــم؟ راکیچ الن

داد مناکت

منوا یاج چـــی؟ رحس ـــه؟ نما اراس یاج ـــا؟ ضرریما تساجک رحس -

ــه؟ مهم تارب

دش تفچ مه هب شرس تشپ شیاهتسد هرابود هدنامرد درک اهر ار ما هقی

دوب دوجوم یادص اهنت شیاه سفن یادص یا هظحل دیخرچ یم شدوخ رود

شرس زا تسد ات مداد ناکت هن ینعم ارهب مرس دش شکیدزن هک ناماس

تساوخ یمن ملد دوش مارآ هدرک ارخیلا شدوخ ات دنک شیاهر درادرب

ار ماهرپ یوزاب درکن یهجوت اما منیبب شا هنیس یور ار شتسد هرابود

دیشک لبم تمس هب هتفرگ

توکس #دس_

۶۹۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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... نیشب -ایب

هلمح شتمس هب اما دشکب بقع مدرک رکف دز شسپ هک ماهرپ تسد برض

دیشک دایرف هداد شله لبم یور هنایشحو هدرک

مورآ میدیشک تفاثک شنـید؟...هب خیلا میدز هوگ ن...هب ــــ یشب مگیم -

شنـید؟

هب تشاذگ وناز رس ار شیاه تسد هدش مخ تفر بقع مدق ود ناهگان

دزیم فرح یتخس نامه هب اما دیشک یم سفن یتخس

هب هگا مگب ... مدوب فلا خم مگب ... تساجک رحس مگب ... تریغ یب ِنم نیشب -

دوب...االن... نم

؟! نااا ماســــ -

ح نارگن ــد نیشنب درک کمک هتخادنا شردارب یاه هناش رود تسد ناساس

دیسرپ ار شلا

ــه؟ بوخ -حتلا

دناشن دوخ رانک هتفرگ ار ناساس چم یتقو دوب ماهرپ هب ناماس هاگن
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... ونوشدوخ ندرک هیلخت بوخ ـو... گب رتدوز نک... شمومت نیشب -

هزبرُج دیاب نیدرک نیتساوخ یراک ره ربخ یب رحس ــو...حاالهکاب گب

هب ندزن هوگ نیا زا رتشیب ردارب اتود نیا ات وگب ـی... شاب هتشاد مشنتفگ

ـمد... یمهف هتعاس کی منم ما... هراکچیه منم ننودب وگب نم... لکیه

ــم؟! یتسناد یمن هک دوب مه یرگید زیچ ! مدرک هاگن ناشیود ره هب بجعتم

؟ دنزیم فرح نآ اب شندوب فلا خم زا بترم ناماس هک یزیچ نامه

ــا! ضرریما نیشب -

دننام ناشرفن ود هک مداد هرفنیا هس عمج ارهب مساوح ناماس یادص اب

بذعم راگنا موس رفن و دندوب هریخ مه هب ظیلغ مخا اب هدروخ مخز گرگ

دروآ یم نابز هب دیاب هک دوب یزیچ

ردارب ود یتقو تسا جکـــ ـم نتسشن یاج میوربور ریوصت اب متسناد یمن

نآ هب مروضح ای منیشنب شرانک دیاب دنا هتسشن ماهرپ یوربور مه رانک

؟! دهد یم شرازآ رتشیب یکیدزن

ـــد یسرپ ناساس هب ور راکبلط تساخرب ماهرپ مریگب میمصت هکنیا زا لبق

ـــر؟ حس اب یدرک راکیچ -
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دشاب هتفای هراچیا هار هک راگنا درک رییغت شهاگن عون و نحل هظحل کی رد

تفگ ناساس هب ور سامتلا اب

؟ تسا جکــ حسـر ینودیم -وت

متفر ولج یمدق داد ناکت دییات ارهب شرس نازرل یهاگن هکاب ناساس

ناماس مه ،زاب ماهرپ " تسا "جکــــ دایرف دشاب هارمه متفگ هک " ینودیم "

دیدهت اب هداتسیا تساپ رس یتخس هب دوب صخشم هک حیلا نآ هکاب دوب

تفگ

نیگب شهب هگید راب هی دایب رد نوتنهد زا طوبرمان هملک کی هگا ادخ -هب

منک! یمن ـــو یچیه تاعارم یخلا یب

یوت دتس یابــ ات دیشک ار شیوزاب هتفر ناساس تمس هب هجوت یب ماهرپ

دز داد شتروص

؟ تسا جکـــــ رحس -

درک هلمح شتمس هب ناماس هک دوب هدشن مامت شا هلمج
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شـــو... هفخ مگیم -

یتح مدوب هتفرگن ار ماهرپ تشپ زا رگا هک دز شسپ تسد برض اب نانچ

شهگن مکحم ماهرپ نتشادرب زیخ یمدشاب نوگ اوژ مه شرس تشپ لبم

دز دایرف هک متشاد

زا رتشیب یلو ینز یم تریغ زا مد تــو!هک لثم مشب هک مشب هفخ -

ــی! تردارب نارگن ترهاوخ

و دشابن مهتم ناساس ات دنکیم ار شش تال مامت ناماس مدوب هدیمهف مه نم

رطاخب ار ماهرپ یتح هتفرگ ار شفرط تخس و تفس هک دنزن وا هب یفرح

درکیم مهتم تسا فلا خم تفگیم هک یقافتا نیا

یعس هک یروبص مامت دمآ شتمس هب ناماس هک مدوب هتشاد هگن ار ماهرپ

ار ماهرپ مروز مامت اب تفر نیب زا هظحل کی رد مهد ناشن مدوخ زا مدرکیم

دنریگب هلصاف مه وزا دورب بقع ات مدیبوک ناماس هنیس تخت هدیشک بقع

مدز هدبرع

ــن... یگرمتب ... نیش هفخ -
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مشخ اب ناشیود ره هب ور دشیم نییاپ باالو تدش هب درد هکاب هنیسیا اب

مدز داد

ــــه؟! نوتگرم هچ -

متفگ ماهرپ هب ور

ــــه؟ شیم ادیپ رحس یروجنیا -

دوب ناماس هب ور ما یدعب هلمج

ـــو؟ شلا ح یمهفیمن -

وداب ره مدیشک یم سفن یتخس وهب دوب هنیسما یور مه نم تسد حاال

تفگ ناساس هک دندرک یم هاگن مه هب مشخ

د؟ شـــــ مومت -

تفچ مه هب یاهتسد و تسا نارگن مه وا تفگ یم شهاگن هکنیا دوجو اب

اما یمدنک لر تنک ار شدوخ یتخس وهب تسینابصع هک تفگ یم شا هدش

هس ره هب هتسشن لبم یور بناج هب قح یتس ابژ هتخادنا اپ یور اپ

درک یم هاگن نامرفن

هب ارچ ـــن؟هک ینود یمن نوتمودک چیه ارچ ن؟هک ــــ یتسه یچ راکبلط -

هگم ال ـــن؟صا یمدآ هگم ! مدرک نـــ نوتباسح مدآ ـــم؟ تفگن نوتمودکچیه

منیب یم مراد یتقو دز فرح قاعالهن نوتاهاب هشب هک نیراد رو عشـــ

؟ ونوتراتفر
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تفگ ناماس هب ور

هب طقف هن هک یدیمهف یم ! یدوبن فلا خم هک یتشاد لقع هرذ هی هگا -

یم وراک نیا دیاب شتسد زا تعامج هی تاجن یارب نومدوخ رطاخ

! نونجم اتود نیا وتو زا ربخ یب یتح ـــم... یدرک

تسشن نم تروص هب شهاگن

هنزن تامشچ زا تینارگن ؟هک یتفوین وال لوه هب هک متفگ یم یچ وت -هب

شهاربور تمحز رازه هب هک نوا تدوخ لوق هب ؟!هک همهفن اراس و نوریب

؟ هزیرن مه هب یدرک

توکس #دس_

۶۹۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دوب ماهرپ اب شفرح همادا
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لوبق هلا حم تفگ ! یدیمن هزاجا ینودب هگا تفگ ! ینودب تساوخن رحس -

یشبظاوم یمشچ راهچ طقف یمهفب هگا هک یناماس لثم مه وت تفگ ! ینک

یکسیر نینچمه هگید رفن دنچ و شدوخ یگدنز تاجن یارب یدیمن هزاجا و

هب شمه هک یناماس نیا !وتو تتتخانش بوخ ًاعقاو هتشاد مقح ـــه! نکب

ــن! یمه هیبش یلیخ نیرپ یم مه

رد زونه هک یماهرپ و تسا علطم دوب صخشم هک یناماس توکس لباقم رد

مدیسرپ عوضوم ندش نشور یارب دوب هدز لز وا هب رحس نتساوخن یجیگ

ـن؟ یدرک راکیچ شـهد؟ یچ یگب حضاو هشیم -

هرطاخ هب طایتحا اب مداد ماهرپ ارهب مهاگن درک منتسشن هب توعد تسد اب

زا مشچ شمدناشن لبم یور هتفرگ ار شجنرآ شلمعلا سکع نتسنادن

تشاد یمن رب ناساس

ور اراس و تفرگ نوتنوخ اب دیعس هک یسامت نوا زا دعب و شیپ هام دنچ -

یراب دنچ ... یرتن کال میتفر نوتدوخ هکاب یراب هی نومه زج ...هب دنوسرت

منک... نشور هشیمه یارب ور هلئسم نیا فیلکت ومرب مرب... اهنت مدش روبجم

دیرپ ناساس فرح نایم هدادن ندز فرح هزاجا نارگن ماهرپ

هد؟ نوـــ ــ سرت ور اراس -
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داد نم ارهب شهاگن

ـــی؟ تفگن نم هب ووت...وت هدوب نومکیدزن ردقنا رونوج نوا -

هب متسناد یمن هک یهاگن تشادن یسح چیه هک یهاگن مدرک شهاگن طقف

راک؟ ــ بلط ای مشاب هدنمرش شراتفر رطاخ

... ردقنا ... ردقنا روطچ -

زاباالات یتسد یصرح دنک مامت ار شفرح هک درکن ادیپ میارب یتفص راگنا

کرحت یب دناوت یمن مدیمهف یم تساخرب اج زا هدیشک شتروص یور نییاپ

تفگ ناساس هب ور دنک لمحت ار راشف نیا و دنامب

؟ هبوخ شلا ؟ح تسا جکـــ رحس ... بلطم لصا رس یرب هشیم -

درک هراشا لبم هب ماهرپ هب هریخ

ــن... یشب ... هشیمن -هن

دز ادص حضاو یشرغ اب هتسب کلپ

ناا! ـــ ساس -

ـی... شب هدامآ ینک خیلا وتدوخ یمهفب ور همه مدرک ربص ـــن... یشب -

! نیشاب مورآ دیاب شنتفگ یارب
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درک هراشا ناماس و نم هب هظح مال یب ماهرپ

ــم! نیبن ویسک مدوخ زج ؟هک هشابن ملا یخ نیع هک ماتود نیا لثم نم هگم -

یولج مداد ماجنا ار یمدمآ رب متسد زا شندرک مارآ یارب هک یراک اهنت

مهاگن مشخ هکاب ماهرپ فرح هب هجوت یب ناشرفن هس ره ریحتم یاه مشچ

هتشگرب سنلا هب بآ یناویل ندرک ابرپ متفر هناخزپشآ تمس هب درکیم

درک یم مهاگن مخا اب زونه مداتسیا شیوربور

مداد ناویل ارهب مهاگن

ورب! هار ــن یشن ینوتیمن ... روخب مکی -

بآ زا یمین هدروخ یا هعرج تفرگ ار ناویل هدز ینعم نارازه اب یدنخزوپ

ناساس ندمآ فرح هب هرابود دشاب هارمه منتسشن تخیر شتروص یور ار

دیعس اب نومطابترا هرابرد تساوخ مزا مدز.. فرح هدنورپ لوئسم -اب

.... قیقد هتبلا هدرک نوماهاب هک ییاهراک هداتفا هک یتاقافتا ی هرابرد ... مگب

شدوخ لوق هب نوا یریگیپ هب شرارصا ...زا کردم ویب کردم اب

... هدوبن ام نمشد طقف نوویح نیا مدیمهف هزات ... متفگ ... شماقتنا

لثم ... هگید هانگیب رتخد ات دنچ رفن... دنچ ... هراد مه یا هگید یاه  هدنورپ

اراس...
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زا متسد مداتسیا اهنآ هب تشپ هدز رود ار لبم متساوخرب اج زا هدارا یب

دش مندرگ لفق صرح

یم ور اراس ... طقف یناور نوا هدوب شا هنوهب ... ردام هب قشع و ماقتنا -

نیمه یارب هسرب یزیچ هی اباب...هب رازآ زجب ات شدوخ یارب هتساوخ

نیا ... ارتخد نوا زا یکی ... نادنز هتخادنا شبلط وراب هدش عنام هک نیهاش

و تیذا و رازآ ی هلئسم زجب نتسه کوکشم راگنا هدش... دیدپان رخاوا

یارب هشاب شا هدنورپ یوت مه لتق ، نتفگن یزیچ شزا هک ییاه هدنورپ

هگید یاهراک رطاخب اباب ندوبن رطاخب هن هدش دیدپان وهی سهلا دنچ نیمه

تاجن ... نیهاش سرت رطاخ هب هک یسک اهنت طسو نیا ......... هدرک هک یا

مه زاب امتح هک هتشاد رونوج نیا زا اباب هک یتخانش واب هدرک ادیپ

ـــت.... ساراس ... هتشاد رارف تصرف هدرگیمرب

هیک؟ ـــن یهاش -

ناج ویب مارآ میادص اما متشاذگن باوج یب راب نیا ار ماهرپ داد یادص

ــس! متلم یتح دیاش دوب

! هراد ـن یطبر رحس هب نوا ... رادرب تسد -

یا هظحل ایهن مدید تسرد مناد یمن مدید ار مدوخ هب شا هدنام تام هاگن
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ار مهاگن هدرک یهجوت یب اما دش زوسلد یتح و نابرهم شهاگن مدرک سح

دهدب همادا ات مداد ناساس هب

جاودزا هنودیم یتقو ... منوا زاساهلا دعب اراس اب سامت االً متحا تفگ -

هنک... ترپ ور ام ساوح ات هینک مگ ـــندر یتسه شبقارم ردقچ و هدرک

ام زا رتهب راگنا ... هزیرب وشرهز طقف ــِر....ات حس لا بند دیاش تفگ

رب تسد هزیرن تا هداوناخ هب وشرهز ات تفگ اباب... لثم شتخانشیم

میدرب ور اراس یتقو رتزا حضاو هتبلا دزیمن فرح حضاو ... هرادیمن

تساوخ مه دعب ... هنزب فرح شزا دیابن نوا ولج تسنودیم داد... حیضوت

هزاجا هلا حم و نتسه رحس بقارم ًادیدش نوشارومأم تفگ ... مینک کمک

...اتول هشاب مورآ ...ات هنودن رحس تساوخیم هتبلا .... هتفیب یقافتا ندب

... متساوخ یمن ... مدرکن لوبق ...اما هتفین ووال لوه هب لبق هدن...اتزا

توکس #دس_

۶۹۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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داد همادا هتخادنا نم هب یهاگن یهاتوک ثکم اب

هنک لوبق هنودب مه شدوخ دیاب متفگ ... هسرتب اراس... لثم متساوخ یمن -

هدیسرت دوب.. نارگن درک... رکف زور مدز...ود فرح رحس ...اب مدب هزاجا ات

... ماوخ یم تفگ ... هشب مومت ماوخ یم ... تفگ درک.. لوبق یلو دوب..

تحار مدوخ هنک... یگدنز ... هشاب تحار شلا یخ ... هشاب مورآ مرهاوخ

... هونشب هک مسرتن و مدنخب دنلب نوریب مرب تحار مباوخب

تفگ ناماس هب ور

یراک هی رحس هک دوب نیا گنهرس اب نومرارق هرپــما... ندرگ زادنن یه -

زا نوشتبقارم زا هک یضوع نوا ...هک هرازب شاهنت ماهرپ هک هنک

اراس ورب رود هن تسا هنوخ ورب رود ههام دنچ ندوب هدیمهف نومارهاوخ

ش.... ـــ ندرب یارب هنک ادیپ تصرف ندوب شبقارم نوشارومأم هک

ی...! لعـــــ -ای

دنلب هدز تشحو یمداد شوگ توکس رد هداتسیا تدم مامت هک ماهرپ یادص

دش

؟ یدر کـــ همعط ــو... ترهاوخ -وت..
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زا شفرح اب دشاب مارآ و دنزب فرح یدرسنوخ اب درک یم یعس هک ناساس

داتسیا هک شیوربور تشادرب مدق ماهرپ تمس هب تساخرب هتفر رد هروک

دز شا هناش هب یا هبرض

... متفگ شدوخ هب متفگ ... تساوخ گنهرس متفگ ــم؟ تفگ یچ یدیمهفن -

... نشبقارم متفگ

دمآ رت نییاپ شیادص

نومهب ندب ربخ نتسه رحس بقارم هک نوشارومأم هکنیا ضحم هب تفگ -

ـب نوشن وشدوخ هک میرظتنم تسا هتفه دنچ ینودیم یمهد... طاالع

لد هکنیا یارب ! شدوخ تساوخ هب یلو دش... همعط نم رهاوخ هرآ هد...

تفگ گنهرس .... نشاب هتشاد تینما ات هنک مورآ ور هگید رفن دنچ وشدوخ

رحس یارب یقافتا نیشاب نئمطم یلو هگب ام هب یزیچ تایئزج زا هنوت یمن

هنودب دوب هکالمز ییاهزیچ یلیخ دز فرح رحس اهاب تعاس نوا ... هتفیمن

.. هسرتن هک هنک کمک رحس هب هک درک وشیعس مامت درک... دزشوگ شهب ور

یگدامآ ینودیم هدب... نوشن یتسرد لمعلا سکع ...هک هراین مک هک

رب شدوخ سپ زا هنوتیم هک درک تحار وشلا یخ ردقچ رحس ینامسج

ـــر حس منودیم اما... مدیسرتن مگب هگا هغورد یدیسرت منودیم یبـــدا...

هدرک رهز اه یلیخ یارب ویگدنز نویح نوا ... ریگن شمک تسد ... هنوتیم

هی ناوخیم راگنا نتفگن مهب شزا یزیچ هک هراد مه یا هگید یاه هدنورپ

هلا حم ... همهم یلیخ نوشارب شنتفرگ ... شنریگب مهم مدآ ابهی صاخ یاج

قمحا نوا و ندوب شبقارم اهتدم یتقو هرب ورد هتفیب یقافتا نراذب
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رطاخب قمحا نوا ... نتسه شنداتفا هلت هب لا بند اهتدم یتقو هدیمهفن

ی هدنورپ وت شاپ یاج هک یتقو منوا هداد نوشن وشدوخ نم یاهرهاوخ

هب انوا ات هنک ترپ وشساوح هرارق طقف رحس ... هدنوم اج انوا یارب یمهم

ـــن! یمه .... نسرب نوشراک

رد عمج زا نتفرگ هلصاف نودب مه ناماس ... درکن مارآ ار ماهرپ شیاه  فرح

.... دیشک یم راگیس هتفر ورف دوخ

هدش دوبک هتسب مشچ داد یم ژ اسام ار شا هنیس هدش روآ لبم یور ماهرپ

دوب هدش هفاضا شدب حلا هب مه سفن یگنت دوب

تسشن شرانک عیرس ناساس

ــه؟ بوخ هرپـــما...حتلا -

یمدز فرح هدیرب هدیرب دیشک یم سفن یتخس هب

ــی! نزیم فرح ... شا  هرابرد ... یتحار نیا هب روطچ ... مشاب بوخ ... دیاب -

مارآ و نداد یرادلد یارب متسناوت یمن یتح یلو دوب شتروص هب مهاگن

طیارش نیرت  تخس رد هشیمه هک دوب یردارب وا مرادرب مدق زا مدق شندرک

... منکب وا هب یکمک نیرتکچوک مناوت یمن نم اما دوب مرانک
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یور زا شنتشادرب اب دزیخرب برض هب دش ثعاب ناساس یشوگ گنز یادص

اب داد هک باوج تشاذگ شخپ یور ار سامت هداتسیا ماهرپ رانک رتناک

دیخرچ شتمس هب نامرفن هس ره رس شا هلمج نیلوا

ـــر؟ بخ هچ ... گنهرس بانج -سالم

مه شندز فرح زا هک دوب یتب وابصال مکحم یادص مدینش هک ییادص

! تسا نئمطم شراک زا ردقچ دیمهف یمدش

شلا ح نوترهاوخ ... میدوب هداد لوق هک نومه ... زرواشک یاقآ -سالم

نیرومام زا یکی یلو مدب نوتهب یقیقد تاع طاال منوتیمن هنافساتم ... هبوخ

ماوخ یم ... هدرک دییات وشتم وسال تحص و هنوترهاوخ هب کیدزن هدنورپ

مید یمن هزاجا هدرگ  یمرب وسملا حیحص بش هکات دیشاب نئمطم

یب تایلمع نیا هشاب المز هگا یتح هنک دیدهت ونوشیا یرطخ نیرتکچوک

ــد یشاب نئمطم تسام تیولوا نوشیا هنومب هجیتن

شـــب؟ -ات

درک متروص نامهم ار مخا شلا وس و ناساس ناساره یادص

و کرادم یخرب تبث یارب یلو هشب مومت هتعاس دنچ دوب رارق منودیم هلب. -

نامز هب زاین میتسین نئمطم شزا زونه هک یلئاسم یخرب رطاخب طایتحا

...هب میشب لمع دراو الهن وجع مینوتیمن هک دینک کرد مراودیما ... میراد
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نومراظتنا زا رتشیب یلیخ یزیچ هب منونمم نوترهاوخ کمک رطاخ

روضح زا هک تسه مه یا هگید ی هدنورپ مهم ی هرهم مدآ نیا ... میدیسر

... تفر لـو نوترهاوخ

مر! ـــ هاوخ -

هزاجا دیشاب نئمطم ... نتسه نوشیا رانک نومدارفا نیرتهب هبوخ نوشلا -ح

ــه! تفیب نوشارب یقافتا مید یمن

دز دنخبل مدرک سح

ـمهک یشاب یمارهب بقارم دیاب هرادن تبقارم هب زاین نوترهاوخ هتبلا -

ینـهرا! شرس بالیی نوترهاوخ

توکس #دس_

۶۹۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ار دنخبل یتح یمدز فرح نئمطم ردقنآ هک دوب هدید هچ رحس زا منادیمن
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درک ناساس یاهبل نامهم

! منوتربخ رظتنم گنهرس بانج منونمم -

رادهگنادخ ... امتح هلب -

تباث ماهرپ یور شیاهمشچ هتخادنا نامرفن هس ره هب یهاگن سامت عطق اب

دنام

دش؟ تحار تلا یخ -

درکیم شهاگن هدنام تام نیگنس یاه سفن اب هنیس هب تسد هک یماهرپ

تسب مشچ هدیشک زارد لبم یور دیشک ارباال شیاهاپ

منک... ربص دیاب طقف ینعی ... دایمن رب مزا یراک چیه ینعی نیا... ... دشن -هن

مملا یخ ... یاوخ یم ـی...حاال تفرگ میمصت شارب نم...وت یاج هب ینعی

ینک تحار

تفر یم هناخزپشآ تمس هب هک ردحیلا ناساس

تفگ یدج یلیخ

یشب مرحم مدادن هزاجا هک ییوت هنک کمک هتفرگ میمصت رحس یتقو -

یا! هراکچیه
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هب روبجم ار ماهرپ هدمآ نوریب دوب هچ مناد یمن هک یصرق و بآ یناویل اب

درک صرق ندروخ و نتسشن

درک ندز فرح هب عورش نییاپ ییادص اب دیشک زارد هک هرابود

زا تسد ... نوتمشخب یمن هشب مک شرس زا وم رات ...هی مرذگ یمن نوتزا -

... هشب شیروط هگا... مرادیمنرب نوترس

داد همادا نازرل ییادص اب هدرک ثکم

هب عوضوم ... نیدر مانـ یلیخ ...! هنکن ضغب ! هنکن لوه ! هسرتن هشیم هگم -

دیاب یتقو ـدا... یمنرب مزا یراک چیه یتقو ـم... مهفب االن دیاب ... یمهم نیا

ربخ منز... ...زا هگید یکی ...ات مشاب رظتنم ... طقف و نیمز هب مبسچب

یم ردارب ورامش نم... روطچ ــش... ندوب هدنز ...زا شیتم ...زاسال هرایب

تخبدب نیا... نیتفگن ... نیدرکن باسح یچیه ونم هک... ییامش ... متسنود

راکیچ ... نیمهفب ...هک نوتهب مگب ...چـی هشاب شیگدنز کیرش ... هرارق

هشقح ـه؟ مدآ ـم ماهرپ ... نیتفگن نوتدوخ ...اب مودکچیه نم... اب نیدرک

...هکاال ینم ...زا نیرت قحم نم زا نیدرک رکف ... یباسح هچ ...ور هنودب

اب هشیمن مرواب ... متسین مرحم نوچ طقف مرت... کیدزن شهب همه ن...زا

!.. مفرط دوجو یب یوسرت مدآ هسات

دز بل مارآ هدیشک ینیگنس سفن شا هنیس یور شتسد راشف اب

ــی... لیخ ... اضرریما یتفرعم یب ــی لیخ -
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دز چپ مشوگ رانک ناساس هک دوب هدش کشخ شتروص یور مهاگن

هباوخیم نک...االن کرد ... تسین بوخ شلا -ح

هک یردارب ... متخانش یم یسک ره زا رتهب ار مردارب دوبن وا حیضوت هب المز

دهاوخب روط ره دوب شقح حاال دوب هدرک یروبص طقف رابره نم یارب

دنک ارحیلا شدوخ

باوخ اههب هدروخ تسکش هب هیبش ناشیرپ حلا ونآ توکس رد یتقو

ره دوش یم مامت زیچ همه هک دعب تعاس دنچ هک مدرک یمن ار شرکف تفر

دهاوخ یمن شلد تسا صخشم هک مدآ نیمه میشاب روبجم نامرفن هس

دایز ینارگن وزا دنزب فرح ناممادک چیه واب دنیبب ار ناممادک چیه تخیر

اراب دباوخب هدرک شوگ ناساس فرح هب داد حیجرت شتسد ندوب هاتوک و

مینک شراهم روز هب دنزب رحس هب یا همدص هکنیا ساره

***********

رحس راب نیدنچ نییاپ زاباالات هک ماهرپ هریخ هاگن ردو نتسب زا یا هقیقد
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تسد زا رارف ردحلا رحس غیج یادص هک دوب هتشذگن دوب هدرک دصر ار

تشادرب ار ناساس هناخ سنلا مامت ماهرپ

تفگ یم هدز داد هک ردحیلا تفر هناخزپشآ تمس هب لا یخیب ناساس اما

تمشکیم هشب مک شرس زا وم رات هرپــما!هی -

شــد! یاچ ندرک هدامآ لوغشم حتلا نیرت یداع رد مدرک شلا بند هاگن اب

رد هک تسیسک اهنت شدوخ یتقو دناشنب شیاج رس ار ماهرپ مدرک یم رکف

دوب رحس تشپ ارجام نیا

یولج بوشآ اما دوش مارآ وسملا حیحص رحس ندید زا ماهرپ مدرکیم رکف

درک! مبجعتم بیجع ممشچ

ًاعقاو هک ییاهمشچ اب هتفرگ رگنس ناماس تشپ هک دوب یرحس هب مهاگن

ارباال شرس راودیدهت هک ماهرپ درک یم هاگن ماهرپ هب دوب هدز تشحو

ارهب شیاهتسد اما شدنارب بقع ات مدوب ناماس دادیب و داد رظتنم دروآ

شراهم درکیم یعس هک یا هدنخ روز زا شتروص هدروآ باال فقوت یانعم

دوب هدش خرس دنک

نم ینک رارف ... یرب هگید مدق ...هی هگید مدق هی رحس ادخب رو... نیاـــ -ایب

ناا! ماســـ دایب نک شلو ابوت... منودیم
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زا طسو نیا یتشاد شیپ تعاس دنچ ــی!ات باسح درم منیبب نک ربص -

ـی؟ نزب ومرهاوخ یاوخ یم نم مشچ یولج حاال یدش یم فلت ینارگن

تشپ ارزا رحس درک یعس ماهرپ دناشن رحس بل یور یوحم دنخبل شفرح

نتفر بقع اب هارمه هدیشک یا هفخ غیج رحس هک دروایب نوریب ناماس

دورن رتولج ات متشاد هگن رس تشپ ارزا ماهرپ راچان هب تفر رت بقع ناماس

ـــ سرتن نیا زا رتشیب رحس ات منک هفخ متسناوت یمن هک ار شداد یادص اما

د

نزبـــم فرح ماوخ یم ــش! منزب متسین هک هنووید -

نوخ هراد تامشچ هک!زا ینز یمن فرح ــه... نیمه لکشم بخ -ِد

فا! ــ بریجنز ومع تتسد ندب ومرهاوخ لا یخیب ... هکچیم

دوب صخشم دورب نوریب متسد ریز زا درک یعس هدیشک دایرف ماهرپ هرابود

هدرک شا یبصع ناماس هدنخی ورپ یخلا یب نحل هک

داا! یبـــ راذب مگیم -

توکس #دس_

۶۹۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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هزور کی سرتسا نآ زا دعب هک تسیشمارآ رطاخ هب مدیمهف یم هک ناماس

نامه اب هداد له بقع ارهب ماهرپ تسد اب درادن ماهرپ راتفر هب یراک دراد

تفگ هدنخ رپ نحل

!عــه... مدادن شتسد یراک اتهی بقع شربب -

دیشک دایرف ماهرپ هرابود منکب یراک مناوتب هکنآ زا لبق

هی همعط شر خــ ِدوخ میمصت اب ومنز ! یدب متسد راک ینک یم طلغ -

؟ نیراکبلط !االن نیگب نم هب هکنیا نودب ـن یدرک یضوع

داد همادا رحس هب ور

ونم ؟ یدر ـک نوشکمک دوخ رس یدرک طلغ ـی! تفگن نم هب یدرک اجیب -وت

هبـم تاشاداد یمنکـــم؟ تیلا ..ح یریم رد نم تسد ..زا ینوچیپ یم

ــی؟ نک یم عیاض ونم .. نگب

تاملک نیا واب نحل نیا ابوااب شناردارب مشچ شیپ مدرک یمن رکف زگره

ماهرپ ندوب ریسا زا هک رحس رابنیا هک تشادرب زیخ هرابود دنک تبحص
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ناماس هب ور هدرک رارف هناخزپشآ تمس هب دوب نئمطم نم یاهتسد نایم

تفگ ــس متلم

ردقنا نوا زا زورما ادخب ... هرتدب ـــد یعس نوا زا نیا ... شر ـــ یگب -

ــمد! یسرتن

ماهرپ هب ور لا یخیب رحس اما درب ارباال نامرفن هس ره هدنخ یادص شفرح

تفگ تفر یم بقع مارآرت هدش تحار وا فقوت زا شلا یخ هک ردحیلا

ــن! تسنود یم ماشاداد دوبن دوخ رس ... ادخب -

ناساس رانک رتناک تشپ هداد جرخ هب لمع تعرس دش ثعاب ماهرپ داد

ــد تسیاب

اب یاوخ یم هک مدوب هراکیچ طسو نیا نم ابوت...! ندرک طلغ تاشاداد -

نم هب هام دنچ زا دعب یباسح هچ ــی؟ور نک هیجوت نتسنود یم انوا

هـا؟ یتسین اهنت هگید یدیمهفن زونه ــی! تفگن

هب ناماس هک دورب شتمس هب هدیشک نوریب متسد ارزا شدوخ درک یعس

تفرگ ار شیوزاب رگید فرط زا هدمآ مکمک

بجع نیرفآ مگیم یدرک رکف ماو؟ هلاــ یدرک رکف یدنوچیپ وقمحا نم -
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وروت نم ـماا... شاداد یگیم منهد وت یدروآ ومبلق !... یراد ـیر گیج

ــم! نک یم تتسرد

دز داد هداد شدوخ هب یناکت

... مراد ـن شیراک ــد! ینک ملو -

داد ار شباوج هک دوب ناماس

تشاداد تمرح هب هک متسین شرانک نم هگید ! یشاب هتشاد ینوت یمن -

نم ندرگ تخادنا هک نومه ـش! یسانش یم هک هناساس مگن تهب یچیه

ـی! نزب مفرح ینوتن هسرب شراک هب نیشن مرحم مگب

ماهرپ هب هداد هولج مهم ار مروضح دراد یعس ناماس هک مدیمهف یم

مادک ره هک یتقو مه نآ دراد رحس اب یراتفر هچ ام مشچ یولج هک دنامهفب

ار یدایز راشف دیایب شرس هب دوب نکمم هک زابالیی ساره رطاخ هب زورما

وپاکت هب وا میسرب شمارآ هب شندوب زاسملا دیاب وحاالهک میا هدرک لمحت

! نامدوب هتخادنا

اهتفلا خم نیا دو؟ بـــ ناساس رس ریز زیچ همه تفگیم هک روطنآ اعقاو یلو

؟ دشاب هراکچیه اعقاو ماهرپ !ات ندشن مرحم رطاخب

شیاهر ات داد یمارآ ناکت ار شیاهتسد هرابود هدش فقوتم شیاج رد ماهرپ

، دیمهف ار ناماس روظنم دوب ناساس هریخی هک ردحیلا تیدج اب مینک
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تفگ هتفریذپ دوز هک تخانشیم بوخ ار ناساس

مرادن شیراک ــه! منز اباب ... منزب فرح شاهاب هقیقد ود رازب -

ارهب رحس دوب شیاهبل یور ینک درخ باصعا دنخزوپ هکیلا حرد ناساس

دیسوب ار شا یناشیپ هدیشک شوغآ

تفگ تیدج شکــدیاب ماهرپ مشچ یولج ار ریوصت نیا دمع زا مدرک سح

نییاپ رایب وتادص مه... شدعب ! هتدزمان طقف وعفال تسین تنز هکنیا لوا -

شلیوحت تهب مدوخ دیاش ینزب فرح طقف یاوخیم منک رواب هک شاب مورآ

... مداد

هریخ مخا هکاب تخادنا ناساس تروص هب یهاگن رورش هتبلا و نارگن رحس

دز چپ دوب ماهرپ ی

هــا! هینابصع -

یاهتسد نیب شفرح هکاب درک یم هاگن ماهرپ هب طقف هجوت یب اما ناساس

ار وا هب دامتعا و مشکب بقع دیاب مدرک سح دوب هتفرگ مارآ ناماس ونم

دوب ناساس مبطاخم متفر هناخزپشآ تمس هب هدرک شیاهر مهدب ناشن رتهب

هدب یاچ هی نم -هب
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مدرک هفاضا دنخبل اب

ـــی ناویل -

ار ماهرپ مه ناماس تفر زاس یاچ تمس هب ناساس و متسشن هک زیم تشپ

دمآ هناخزپشآ تمس هب هدرک اهر

نو! ــ شتسد زا هشیم رجفنم هراد مرس هدب هوهق منم -هب

نامرفن هس ره نداد اجخیلا زا هتفر او هک رحس هب ور ماهرپ هک مدید

دز بل هدرک هراشا قاتا هب رس اب دوب هداتسیا

یبـا.. -

داتسیا رظتنم یرد هریگتسد نتفرگ اب تفر قاتا تمس هب رتدوز شدوخ

شندرگ هدزی نوریب یاه گر نآ اب شا هدش دوبک تروص یور یظیلغ مخا

یفاک هزادنا هب زورما هک رحس هب دسرب هچ درک یم نارگن مه ار نم هک دوب

! هدوب تخس طیارش رد

دوب هدز لز ماهرپ هب نارگن هک رحس ندرک مارآ یارب اما دوبن نتفگ هب یزاین

ــم تفگ

یم نیمضت یلو هنک هل هنزب ورام دیاش ورب یلو مگب تسین المز هکنیا -اب

! هنومب سملا شقشع منک
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تفگ ماهرپ هب یروآدای یارب هنعط اب ناماس

شلد هب وتترسح هنک اطخ زااپ تسد هنودیم شدوخ نوچ تسین المز هرآ -

مریگب وشلا ح مروخب نوکت مرادن نوج هگید رو!االمن جانـــ مرازیم

یور ار هوهق ناجنف کی و ییاچ ناویل ود یواح ینیس هکنیا زا دعب ناساس

داد شله نوریب تمس هب هتشاذگ رحس رمک تشپ تسد تشاذگ زیم

! هتدوخ ندرگ تنتفگن ، تنتفگ رید ، تراک تیلوئسم . متفگ تهب ملوا -زا

توکس #دس_

۶۹۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

رانک زا تفر ماهرپ تمس هب فقوت یب اما تشادرب یتخس ارهب لوا مدق

تروص هب مهاگن دش عمج یمک شیاه هناش دش قاتا دراو هتشذگ هک ماهرپ

سبـــ ردار هدرک مخا میور هب مهاگن اب رحس ندرک لا بند زا هک داتفا ماهرپ

ت
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تر... کشـــ ـــا یادخ ... خآآآ -

سح تفگ یم شیادص و داتفا یلدنص یور هک یناساس هب هدناخرچ رس

زا رتدوز هک دوب ناماس مدرک هاگن هدمآ رب شلد قامعا زا شنونکا شمارآ

دیسرپ نم

؟ تفگ چــی هرسـگن -

ات میدرک راهم روز ارهب ماهرپ ناماس کمک اب تشگرب رحس هک ینامز

گنهرس زا لبق زا هک یرحس ندرک یهارمه زج هب هتفر نییاپ ناساس

دنادرگ یم زاب ار وا هدرک شا یهارمه شدوخ و تسا بوخ شلا ح میدینش

دنزب فرح ابوا سرتسا رپ زور نیا هجیتن هرابرد

ش تحار ناملا یخ دبا زاحاالات دیاش ات میدوب رظتنم و قاتشم ود حاالره

دو! ـــ

مناوت یم مدرک یم سح دزیم سفن سفن دیشون ار شیاچ زا یا هعرج

ــم نیبب سابل یور ارزا شبلق هدشی دنت شپت

لمحت ار یدایز راشف زورما شندرک ناهنپ و رحس اب شا یهارمه رطاخ هب

مهب ای نارگن ــمهک ینیبن ات درب راک ارهب شا یروبص مامت اما دوب هدرک
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ــم یوشن نارگن !ات تسا هتخیر

تسب تفرگ من نوچ ار شیاهمشچ مدرک سح داد ناماس ارهب شهاگن

شـــد مومت -

ــد یسرپ نارگن داد نوریب هک یسفن اب ناماس

چـــی؟ ینعی -

دیزرل شراد ضغب ی هنادرم یادص

در ــــــ شــد...ُم لصاو کرد هب زورما درک... مردپ یب هک.. نوا نعیـــی... -

دز هیکت یلدنص یتشپ هب هدش سبح یسفن اب ناماس

دیاب دوب... یفاک نیمه مرظن هب متساخرب اج زا تعرس هب هدروخن یاچ

رطاخ هب هام دنچ ... مشکب یتحار سفن اراس ندیشک شوغآ اتابهب متفریم

تسا کیدزن وا هب دیوگب و دناسرتب ار اراس تساوخ یم هک شیادص ندینش

ار مدوخ مناوتن هدرک مرت هناوید دیاش نتسناد  رتشیب و متشادن بش و زور

ندید اب هدش ات مورب گنهرس غارس هب بش زا تعاس نیا و منک لر تنک

دنک منئمطم شا هزانج
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متفگ ردارب ود ره بجعتم یاهمشچ شیپ هتشادرب زیم یور ارزا ما یشوگ

یمــمر... هگید نم -

متفگ ینارگن اب ناساس هب ور

ـــه؟ شاب هرب راذب دعب هبوخ شلا ح وش نئمطم ... هشاب ماهرپ هب تساوح -

شهگن اجنیمه حبص ات مرگا ــیاه! نکن شلو یروطنیمه ور هنووید نیا

ــر... تهب هک یراد

مدیخرچ هدینش ار شیادص هک مدوب هتفرن مدق ود

نوا ــی... گب دیاب هک اراس هب ینودب یاوخن تدوخ ــن... یشب ـــا؟ایب جک -

یردقنوا .... حضاو ... یدب حیضوت دیاب نوا ــه...هب شیمن مورآ درُم" ابهی"

مدینش نامام ـی؟زا مهفیم ... شیگلا زا۱۶س لبق لثم هشب یدوز هب هک

تــو! طقف ... اضرریما ــی نوتیم وت طقف ... ینعی نیا ! بطم هدموا تاهاب

؟ متشاد مه ار شناوت اما متسناد یم بوخ مدوخ

**********
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دوب هدش لفق مردپ ناریح تروص هب مهاگن

؟ اضرریما هیچ نیا -

متفگ شندناچیپ هتبلا دص و شساوح ندرک ترپ یارب

ــی؟ نودیمن ؟ یتسین کشزپ هگم -َبــــه...

نیا.... مدیسرپ ! نکن هرخسم ونم -

دهدن ریگ مدوب هتفگ و منزب ههاریب هب مدشن قفوم مدیمهف هکنیا زا اوه یب

متفگ دنت هدش یبصع هدرک عورش زاب تفگیم شتروص و

! سر پنـــ یزیچ متفگ هبوخ -

یارب ینودیم هیوق یلیخ وراد نیا ؟.... هشیم هگم ! سرپن ویچ یچ -

چـــی؟ ینعی وراد نیا اراس تیعضو

متفگ بناج هب قح

ور زا یدرک رکف ؟ هشکشزپ زیوجت یدشن هجوتم ! مدادن تنوشن ور هخسن -

؟ مدر ـک زیوجت شارب مدوخ ای منزیم فرح مکش

دیسرپ ددرم درک گنت مشچ هتخادنا متروص هب یقیمع هاگن
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؟ کشزپناور و سا ــ نشناور شیپ هریم اراس... هگم -

مداد ناکت رس طقف

ار؟ -چــــ

متفگ کالهف

غارس مرب ای یزادنیم هار ومراک ؟ سر پنـــ متفگ هک مرایب تدای راب دنچ -

ــه؟ گید یکی

قیرزت ونیا مایب یدرک مادص هگا طقف هک یچ ینعی ــی؟ گیم یچ یمهفیم -

و مشن نارگن یاوخیم هزات ! نوا طیارش اب منوا ؟ هشیم هگم ؟ مرب و منک

یارب ! منزیم رس شهب زور ره نیمه یارب ! ماجنیا نیمه یارب نم ــم؟ سرپن

چـــی؟ ینعی یمهفیم ولق... هس ... لوا یرادراب ! مشنارگن هکنیا

شیاهمشچ رب هکعالهو ینارگن اب هتفرگ ار مجنرآ متفگ یا هدنامرد یاباب یا

تفگ دشیم هدید مه شتاکرح رد

ادیپ جایتحا باال زود اب وراد نیا هب دیاب اراس یچ یارب ـو؟ گب یزیچ -هی

ـی؟ نودب لبق زا ووت هنک

متفگ هدیشک متروص هب یتسد لصاتسم

! سا ــ نشناور شیپ شمربیم هک یلیلد نومه -هب

؟ سا ـــ نشناور شیپ نیریم ارچ بخ -
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مدیشک شتسد ارزا هسیک کالهف

هطوبرم مدوخ هب طقف نم یصوصخ یگدنز نم! ردپ هگید نک لو اباب -یا

منودیم بوخ ، تسه منز تیعضو هب مساوح مدوخ شابن نارگن مه امش

یتح هتیولوا نم یارب اراس یلو یچ! ینعی شن اال طیارش یارب و هیچ نیا

ـــه؟ نیبب بیسآ یا هرذ ماوخ یمن هدب! تسد زا وشاه هچب هگا

مه اب شحور و مسج ؟ هنیب یمن بیسآ هدب تسد زا وشاه هچب یدرک رکف -

نیاـــو؟ یمهفیم ! اضرریما هشیم یش تمال

توکس #دس_

۶۹۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

متروص وهب متسنادیم هک یزیچ زا هراچیب و هتسب تسد ، نیگمغ ، درسلد

متفگ دیبوک



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ـی! مهفیم امش طقف ممهف یمن -هن

دیشک ار متسد تشپ زا هک متفر اه هلپ تمس هب

نک ربص -

درک زارد ار شتسد مدرک شهاگن رظتنم

نم! شدب -

مدیخرچ هرابود هتفرگ شتمس ارهب هسیک للعت اب

...؟ اضرریما -

دوبن مدوخ تسد مدیما وان درس هاگن

ید؟ ـب ماجنا شارب یراک ...وت هتساوخ شکشزپ -

مداد ناکت ار مرس

چــی؟ ینعی ینودیم -

تفگ هدز دنخبل مدرک شهاگن جیگ

واب هرایم شمارآ شارب ندوب وت رانک هدیمهف شبطم نیتفر یتقو ینعی -

هک یزیچ یارب بطم نوا ات هرتهب وت رانک و هنوخ وت سپ ... هراد وشتردق وت

هتشادن وراد نیا هب یزاین ینکب یراک ینوتب دیاش ... سپ ... هتساوخ تزا

ــه! شاب
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تفر هناخزپشآ تمس هب دنخبل اب

مدیسرپن زاب دنوم مدای دیاش ... مروخب هفاکسن هی مریم -

ای دنک یروآ دای زاب مناد یم هک ار یزیچ تساوخیم مدرک شلا بند هاگن اب

! منزب دوشن دنمزاین وراد نآ هب اراس هکنیا یارب ار مروز مامت دنک یراک

هک مداتفا مندمآ رید و بشید دای هب مدرک یم یط باال تمس هب هک اهار هلپ

... دمهفن ات مدرک ار تالمش مامت هکنآ اب دوب رظتنم هتسشن تخت یور رادیب

ی هناهب هب نوریب یاهسابل ...اب مدرک شلغب عیرس ... هدرک شوماخ ار غارچ

متروص ات شمدنابسچ مدوخ هب هداتفا تخت یور ندوب وا گنتلد و یگتسخ

! مدشن قفوم اما دوشن نارگن و دنیبن دزیم دایرف ار مزور و حلا هک ار

یم هرابود نم تمس ندرک ور واب تسشن یم هک شدیدج لدم ندیخرچ اب

تفگ هدش هریخ متروص هب دیباوخ

زا یا؟هک هتفرگ و هتسخ ردقنا هک هدش یچ ... ممهفیم یلو ... هکیرات -

مباوخب یتفگ ؟هک دوب کمایپ هی طقف زورما ممهس ؟هک یتفرگن سامت حبص

ـی؟ نارگن و هنزیم دنت ردقنا تبلق ممهفن ات یایم رید

ار وت هک یسک ... تسا بوخ شنتشاد و ندوب ردقچ ... مدرک شهاگن طقف

زا شتاملک ـی... سرتب ... ینزب فرح یهاوخن رگا یتح ... دسانشب ... دمهفب

تتوکس هدمآ فرح هب تدوخ هک دنیشنب تلد هب نانچ وت هب شعمج ساوح
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ـی نکشب ار

ــی؟ گیمن -

؟ یدیم تقو مهب منک... رکف دیاب ... ادرف ــم... گیم -

درک همزمز داد ناکت هدنابسچ ما هنیس ارهب شرس

ح هک یطرش هب یلو ... تهب مدیم ومرمع زا هدنوم یقاب یاه هیناث همهی -

هن؟ تسا هنافصنم ! یدب سپ مهب ومق خاال دب یاضرریما ــهو شب بوخ تلا

یدب سپ ومرمع هک مدیم ومرمع

یمک ار شیاهاپ و دوب هدش بیجع اهزور نیا هک شندیباوخ لدم دوجو اب

مدوخ هب رتشیب دیاین راشف شمکش هب نم هب ندیبسچ اتاب درکیم عمج

نتشاد بوخ سح رطاخب دوبن ینارگن زا رگید مبلق دنت شپت ... شمدرشف

کچوک دوجوم هس نآ نارگن ردقچ زور ره اهزور نیا منادیم هک دوب...وا وا

حلا یارب ار شش تال مامت حلا نیا اب تسا دشر ردحلا ریذپ بیسآ و

دنکیم شدوخ و نم بوخ

ـی... نیمه طقف ... یگدنز ... یگدنز ... یگدنز -

هک ار شدنلب یاهوم درکیم یعس هتسشن تخت یور هک ردحیلا شندید اب

شقن متروص یور بشید یروآ دای زا هک یدنخبل دنزب هناش دوب هدروآ ولج

دش رتگرزب دوب هتسب
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ـی؟ نکیم راکیچ -

دز دنخبل مه وا مندید اب

؟ یدموا یک . -سالمااا

ــیر؟ یگرد تدوخ اب ارچ -سالم.االن،

دروآ نییاپ ار شیاهتسد هتسخ

ندرک ما کالهف منک نوشهاتوک دیاب ... مرادن ونوشلصوح ال ؟صا ینیبیمن -

مدرک مخا

؟ یدر ـک رکف ییاهنت -

تفگ نادنخ اما تفرگ ار مروظنم

سفن سفن یلیخ هدش... تخس مارب نوشندرک هنوش و نتسش ... هگید هرآ -

هشیم گنت مسفن ارچ... منودیمن ... منزیم

نم هب زور ره ردپ ار شطیارش متسشن تخت یور شرس تشپ هتفر ولج

متفگ مدرکیم عمج ار شیاهوم هک ردحیلا درکیم یروآدای
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... تسه نوشندرک هاتوک زج هب مه یا هگید یاهلح هار -

چپ ثیبخ ششوگ مد شمدناباوخ مرانک تخت یور هدرک شلغب تشپ زا

مدز

هتسخ هگید وت مه ... هنزب هنوش و هروشب تارب ترهوش یرازب هکنیا -ثمال

...هــمو؟ هشیم ریس شمشچ نیبــاو نوا مه یشیمن

دش یکاش شنیگمرش یادص درک عمج ار شدوخ هدیزرل مشوغآ رد

ــا.. ضرریما -

مدرک ترارش

تمنیبب یبــدا! اج حملا یدرک مادص یروطنیا یک راب نیرخآ ... نووو -جـــــ

ید؟ شــ مخرُس

دیخرچن ــهد یبوک میولهپ هبباالی جنرآ اب

یدموا یا هتسخ زورید رطاخب مدرک رکف یدموا رتدوز ؟ هدش تچ -

؟ یدر کــ یطاق هککال !وت تحارتسا

مدیدنخ
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نتفر نوشاباب هب تاه هچب نگیم ادرف سپ خدــرت... ترهوش ور رازن بیع -

یتقو ـــو... تتروص منیبب خرچب ــا! یدزن راج ومایبوخ هک یشیم نومیشپ

هی رخآ ـی! نکب مه ونم لد رکف دیاب نوشیروشیم ییاهنت یشیم میج راب ره

یاهپل سوه ملد خرچب ...حاالم متفگ یک نیبب مزادنیم تریگ روجدب اج

هدرک وتیلگ

دیبوک میولهپ هب هرابود

ــه؟ گم یتسین هتسخ ... باو خبــ ریگب -

... متفیمن هک کاروخ و دروخ زا مشاب هک مه هتسخ ـــا...؟ ید شـــ سیسخ -

هنیطنرق وت متشاذگ هک ترتکد نوا اباب ... داوخیم یلگ تروص ملد االمن

؟بـهد هرادن یلا کشا هک تندز دید هگید

ـ..... ضرر ــــــ یما -

۶۹۶_ تراپ _ همادا #

زاگ مریگب مدوخ ـت! مروخیم مورآ یدب تدوخ ـمر؟... یگب مدوخ ای یدیم -

ــش؟ مودک منزیم

دیدنخ مدرک سح
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! تاباب -

یچ؟ ینعی -

.. تسه متنامام ! تسنوخ -

-خـــب؟!

توکس #دس_

۶۹۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

دیدنخ رت دیدش رابنیا

یلوغچ دب یلیخ نم یتسنود یم ... نوشهب مگب یدرک متیذا هگا نتفگ -

وناماس و ناساس نم یاهفرح باسح ور ردقچ ماباب یتسنودیم ؟ منکیم

وت هزات ... هراد ــو ماوه مرگ شمد ... هنیمه مه وت یاباب منک رکف درک! هیبنت

! سرت زا هشب دیدپان دیاب تشاداد مرایب وماهرپ مسا یبوخ هک

هتشاذگ شناهد یور تسد تشپ زا دمهفب هکنآ زا لبق هتشاد شهگن مکحم
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دیچیپ یم شدوخ هب هک مداتفا شندرگ رسو ناج هب

مدز چپ ششوگ مد

هگا ینودیم متدوخ ...؟ ینکیمن نوشادص ارچ !... مزیزع وتادص مونش یمن -

شبـــینــه؟ بآ نوشولج تتیعضو مرش زا دیاب و منکیمن تلو ینک ادص

ما؟ یک نم مرایب تدای ینکیم یراک رابره ارچ

هدنخ هب متاکرح زا ششزرل درک مجعتم شیادص متشادرب هک ار متسد

تفگ هدش لیدبت

ـــبحلا یجع تندروخ صرح ــه؟ نکیم تتیذا هرپــما ارچ متفگ تهب -

! هدیم

درک هدنز مرس اررد مدید وا زا هک یریوصت نیرخآ ماهرپ مان

هرپـــما... هرپـــما... هرپـــما...

؟!وا هدنام هناخ ورد هتساوخ یصخرم زور هس تفگ ردپ هک دراد حیلا هچ

هدینش ـم ضه یارب تسین مه اراس هب هیبش یتح شدزمان طیارش هک

! دراد نامز هب زاین شیاه

ید؟ شــ تحاران -
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ار شباوج هدرک عمج مدزیم وا هب طایتحا اب دیاب هک ییاهفرح ارهب مساوح

مداد

! منکیم رکف ماهرپ هب مراد -هن.

دیسرپ هدیخرچ شدیدج لکش هب نارگن

؟ هدش یزیچ -چــار؟

مدز دنخبل شدادنخ یم میاهبل تکرح رطاخب هک ییاهنآ زا شمدیسوب

هدیمهف ... زورید طقف ـه! شب یچ نم زیزع -هن

ـت فرگ مغ شیاهمشچ

ــه؟ تفگ شهب ــر.. حس -

! ناساس و ناماس -هن.

درک مهاگن رظتنم هدش زاب شیاهمشچ

! تاشاداد و ونم نوج هب تخادنا وماهرپ و تسب وگنلف نوتموناخ رحس -

ـــا؟ عقاو نی! -هـــ

ار ادخ دشو هدنز ممشچ شیپ درکیم لا بند ار رحس هک یماهرپ ریوصت

دوب یعقاو مندیدنخ رکش
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میدش روبجم ... هسرن شهب ماهرپ تسد هک تفر رد مه یروج ...هی اعقاو -

یلو... ... میدب حیضوت ماهرپ هب زج هب وزج میروخب شحف

درکیم مهاگن بل هب دنخبل

هرپـــما! ندرگ هتفیب شنوخ دوب کیدزن تشگرب یتقو یلو -

درک ناهنپ ما هنیس اررد شرس هدرک ما یهارمه مداد رس یدنلب ی ههقهق

! وناماس ننکیم هنووید اتود نیا ادخ... یاو -

یصرح ترهاوخ زا ردقنا ـید! یدیم وتخبدب نم و ناساس دیاب ـنا؟ ماس -

؟ وما هرپــ ای مریگب ونوا فرط مدوب هدنوم مدوب

دی شکـــ رسباال

ـــر؟ سدرد وت نوتتخادنا یگیمن هگم ــر؟ حس فرط ارچ -

و مارآ روطنیمه ات دنکن ضوع ار حملا یلصا ی هتکن هب مندیسر مدرک یعس

ــد مهفب هرذ هرذ و دنامب لا یخیب

یراک هزات ... هتسنودیم مناساس هشاب یچ ره یلو تسب وگنلف هک هتسرد -

و نم رظن زا هتبلا اباب... هراد شوخ تسد شکسیر زا یادج هدرک هک

هرپـــما! و ناماس هن ناساس
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ـد یسرپ هتسشن مارآ دش مهرد هظحل هظحل شتروص اما درکیم مهاگن جیگ

؟ دوب نوا رطاخب دوب... دب حتلا یلیخ بشید ؟ هدرک یچـراک ـی؟ گیم یچ -

ارچ... سپ ... هداد شحف تهب رحس رطاخب هرپــما ــی گیم هک االمن

... تاگن یلو یلا حشوخ

زا هک منادیم یلو شندش مامت زا ملا حشوخ نم... لثم تسرد دی... ــــ مهفیم

ـد... ناوخ یم ار تسوا حلا یارب هک ینارگن میاهمشچ

دیسرپ دیدرت اب

؟ اضرریما هدش یزیچ -

متفرگ ار شیاهتسد هتسشن

... بیجع یلیخ منوا ... میدوب شرظتنم ...هک هداتفا بوخ قافتا هی هرآ -

! هرادن فر حــ ترهاوخ

اب دشیم اجباج میاهمشچ نیب مدیدیم شیاهمشچ رد هک یا هرهلد اب شهاگن

دیسرپ دیدرت

دی! عســـ ی.... هرابرد -

وا هب مونشب زگره رگید تساوخ یمن ملد هک مان نآ یاج ارهب ما هجوت مامت

متفگ دنخبل اب هداد
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و ینزیم وشفرح تحار ردقچ هدش! تیمها یب تارب ردقچ یدرک تقد -

؟ یرایم وشمسا

درشف ار میاهتسد

؟ هدش یچ -

مدیدنخ

! هشیمن ترواب مگب -

؟ هگید وگب -

وگزاب میارب گنهرس زا شیاه هدینش زا هک ناساس یاهفرح زا هک یا هدنخ اب

متفگ تسشن متروص یور دوب هدرک

روز هب هک یردقنا هدز... و دیعس یماظتنا یورین نیرومأم یولج ترهاوخ -

ندرک شادج

ار همه مارآ مارآ ات منک مک ار ربخ راشف شندرک راد هدنخ اب مدرک یعس

میوگب

درک همزمز هدش درگ شیاهمشچ

؟ شتدید هگم ـن؟ تفرگ ـو... نوا هگم هدز... ودیعس ــر... حس -
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مدنابسچ ما هنیس ارهب شرس مدرک شلغب هدیشک ولج

هب منوا ... شنتفرگ هرآ اراس.. ماوت نارگن طقف ! هنزیم مورآ هچ مبلق نیبب -

... تردارب و رهاوخ کمک

تدش هب هن اما دزیم سفن سفن دوب نارگن دیشک بقع برض ارهب شرس

!! دینش یم ناویح ینآ هرابرد هک ینامز لبق

؟ هبوخ شلا ــرح حس -

اب هدیشک نوریب بیج زا دش دنلب ما یشوگ یادص هک مدوب هدرکن زاب ناهد

ردقچ دوب هتشرف شرهاوخ یارب رتخد نیا مدز... دنخبل شا هحفص هب هاگن

تفرگ سامت عقوم هب

متفرگ اراس تمس ارهب یشوگ

ح نوشیا تسد زا هک ییاهتخبدب نوا یمهفب نزب فرح شاهاب ... امرفب -

ـــم.. یماردارب ونم تسین بوخ نوشلا

درک لصو ار سامت هتفرگ ار یشوگ عیرس

حســــر... -ولا

توکس #دس_
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۶۹۸_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

تسد هکنیا اب مه شندز فرح هک دوب حضاو رحس ندرک غیج غیج یادص

دوب هدش وا هب هیبش ال ماک حاال تشادن ماهرپ زا یمک

؟ هچب تسد مد هرازیم ویشوگ یچ ینعی ! یجبآ ترهوش نوا حور وت -یا

ردقچ ... یمهفن وت شفان هب مدنبب یربکا یلع اتود متساوخ هنکن اباب

نوا ات دروخ زورید هک یصرح هشقح ! یدش شاپب وت هک هدش لوسوس

هدن ششاداد لیوحت ونم هشاب

حسـ دز دنخبل هدیشک یتحار سفن شلا حرس یادص ندینش زا اراس هک مدید

ندینش زا تسنادیم دادن اراس هب ندز فرح و ندرک سالم تصرف یتح ر

بوخ تفگیم زاب ترارش واب دوشیم ینابصع دهدیم نم هب هک یتبسن نآ

دشاب یزیچ ره هب شساوح دشاب هتشاد زاین زورید قافتا اب دیاش تسنادیم

تس! ینـــ رگید هک یدیعس نتفرگ زج هب
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ودیعس ــه؟وت...وت... شلا ح نیا هک یدرک راکیچ ــر! حس شکب تلا جخ -

؟ یدز .... ونوا ؟ یدید

نوممودکره یاج ـا؟ مراد مرگ تمد نم اباب ــه! تفگن زونه ... خوا خوا -

....؟ هشیپ سلا تشه زونه هدرک رکف ــو! یترپز یگنفم هکیترم مدز ییاتنچ

تسین اباب همهفب مدز منم درک هاگن ونم گرگ لثم لز لز هدرک در وهاجنپ

شرخآ اراس.. امدرک هالک ومدوخ همه رطاخ هب یلو .... نتسه هک شاثراو

هخرُگن شچـــم مگب دیاب طقف ترهوش شاداد ماد وت مداتفا دب تخب زا مه

اراس هاگن دوب شزرا اب یلیخ میارب اراس حلا ندوب بوخ یارب شش تال

منک یهارمه ار رحس ات مدیدنخ یم هک دوب نم هب دز داد یتقو

ــی؟ گیم یچ -

تتفرعم یب رهوش نوا ــم...زا شچ مگیم طقف بشید چیهـــیواالزا -

ماهرپ مگب متفرگ سامت ... تفر رد ونم نوج هب تخادنا وماهرپ هک سرپب

هدرک لوبق مناساس .. ندش مرحم رتدوز هب هداد ریگ هدش یصرح بشید زا

سامت نم نوج هب تخادنا وششاداد حاالهک متفگ ... مینک شمومت زورما

مه مگب کیربت شهب یمـــدا شریگ هک ینفخ شاداد نز نیا تباب مه مریگب

یرود زا یدید وهی تسین بوخ شلا ح هشاب ماهرپ هب شساوح مگب

ــــا؟ تشک ونم ششاداد
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؟ مدو بــ نم شا ینیشن هناخ و ماهرپ ندش دیدپان لیلد مه زاب ینعی

! نزب فرح تسرد ومدآ ینکیم ...کالهف رحس یاو -

ونم ی هقی هسات نوا لثم هگید وت یلو هگب تهب ترهوش هب بسچب ورب -

دایم هراد ماهرپ منک لگشوخ مرب منم ـه؟ شاب شاب ناساس فرط ـر!وت یگن

ـــ.... مرهز جرب اقیقد ترهوش وه نیع هدش درک شاگن هشیمن بشید زا

ر...! ــــــ حس -

راتفر زا یضار مدینش هک ار شندرک یظفاحادخ و رحس دنلب ی هدنخ یادص

مدرک هراشا شتسد یشوگ هب هدیدنخ شماهرپ هب هیبش

زارد شنوبز مزاب هدنوکرت مه وراب همه دیعس طقف ید؟هن ــ یمهف ؟ یدید -

ره رس !رهبالیی شباختنا نیا اب هشقح یلو ... ماهرپ هراچیب ! هراکبلط و

! هنکیم ناربج شارب شنز هدروآ یک

نارگن ندیدنخ و ندش یکاش نیب هک یا هزماب تروص اب هدرک درگ مشچ

دز میادص دوب هدنام

ا... ــــــ ضرریما -

ـــه؟ شیمن ترواب اادرب ندرک هتکس زرم ات وماهرپ اباب -هــا؟
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دیسرپ ار شت ؤساال لدود درکیم مهاگن رظتنم

؟.... نیدید همه ؟ هدید ونوا اجک.. ... مدیمهفن ـی چیه یلو هبوخ شلا -ح

هنوتیمن هکاالن هدرک رارف ماهرپ ارچ...زا ... مشاب ناساس فرط یچ... ینعی

اعقاو ... اعقاو ؟... هدوب اجنوا مه ماهرپ ! مشچ هگب دیاب و هنوچیپب هگید

زور؟ یدـــ ! شنتفرگ

ات تسشن شیاهوم هب متسد هدیشک زارد مدرک شلغب هدیشک ولج هرابود

...هک دشاب مارآ وا هک نیمه ... متساوخ یم ار نیمه طقف منک... ششزاون

درک کمک رحس سامت و شنداد هولج تیمها ویب نتفرگ یخوش هب

... شندوبن ... دنادب ار همه دیاب یلو دوش نئمطم دهاوخیم طقف راگنا حاال

شمدید یتقو بشید هک یسرت دوجو همه،اب هب شرهاوخ فطل ... شگرم

! دشیم هدید شیاهمشچ رد زونه

ی هرابرد شندز فرح یتحار و رحس یادص ندینش زا شا  ینارگن تدش

دوبن شیادص رد شمان ندروآ زا شیپ یقیاقد ینارگن هدرک شرت مارآ دیعس

نارگن شدوخ زا شیب اراس .... هدرک شمارآ شتینما و شرهاوخ داش یادص

دوب... شا هداوناخ و نایفارطا هب تبسن وا رازآ

و نوا نوچ یشاب ناساس فرط دیاب ... زورید شنتفرگ هرآ ... هدشن یزیچ -

تر.... ـــ هاوخ ... ندرک کمک شنتفرگ یارب سیلپ هب مه اب رحس



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دز هبرض دنچ هتسشن ما هنیس یور مارآ شتسد هک مدیشک یقیمع سفن

ــو! گب ... هبوخ نم...حملا اضرریما -

هک یمکش دوب... شمکش یور نارگن شتسد ، دیزرل یم اما بوخ تفگیم

ــدر! کیم شا هدز تلا جخ اهزور نیا شنایامن یگتسجرب

ندوب مهم ...زا شردارب یهارمه ...زا شرهاوخ تراسج زا متفگ ار شمامت

طسوت هدش هدوبر ناکدوک شورف ی هدنورپ ...زا رگید یا هدنورپ رد دیعس

ییاپ اتدر دوب هدناسر لتق ارهب یرتخد یتح هک یا هناوید ـدی...زا عس

مامتان راک اهنت ندرک مامت صرح رطاخب طقف هک یفیثک دوجوم ... دنامن

ردقنا رحس ی هتفگ هب هک یدوجوم ... داتفا ماد هب شیاهلا س نیا ی هدنام

هدرکن کش وا هب یا هرذ هک دوب هدرک باسح شا هداوناخ و اراس سرت یور

اب دوب هدرک هلمح وا هب شصرح تدش زا رحس تایلمع طسو یتقو یتح

دوب هتفگ تحاقو

۶۹۸_ تراپ _ همادا #
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وت" غارس مدمویم دیاب یا هدیپس زا رتهب "وت

نتفگ اب کانسرت تیعضو نآ اررد شندوب رتهب نیا بوخ هچ رحس

تباث " یلعدمحم یاه هچب زا منوا یزابیم مرخآ ینزیم هک یروز ی همه "اب

! هتشذگن شفرح زا زور مین مه نآ دوب هدرک

توکس #دس_

۶۹۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ره دش گنچ هب لیدبت ما هنیس هب شتسد تابرض درک توکس تدم مامت

اما دیزرل یم هدش ضبقنم شندب دنابسچ یم نم هب رتشیب ار شدوخ هظحل

... دنادب دهاوخ یم درک "عاالم شدعب ی" هملک اب مدرک توکس هک رابره

اهتنا ارهب ناشتایلمع یتقو هکنیا نتفگ ....هب مدیسر شیاهتنا هب یتقو

شیاهتسد هکوش یا هظحل دوشن راتفرگ یلو دریمب دوب هدش رضاح دندناسر
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دز.... شکشخ هدش تفس شندب دش لفق

تساوخ یم طقف راگنا داد میاهمشچ هب رظتنم ار شهاگن دیشک برساال

دوش نئمطم تساوخ یم ... دونشب هرابود

زا هک یرحس زا دوش نئمطم ات دینش یم شرهاوخ نابز زا دیاب ار نیا

و تساجنآ ارچ دوب هدیمهف رخآ تاظحل دیعس هک یرحس دوب هدید کیدزن

شیپ دوب هدروآ شدای هب رحس شیپ یتعاس هک یلعدمحم ریوصت اال متحا

هداوناخ شربص و توکس "هکاب یرادیاپ یلعدمحم " دوب هدش هدنز شمشچ

دوب هدرک عمج مه رانک یتخس زاساهلا دعب ار شا

هتشاذگ ور هحلسا ... هجیتن یب رارف زا مدید رود زا یتقو .. تفگ رحس -

چیه تسد هنک یشکدوخ دیاب طقف تفاثک نوا مدرک رکف ... شدوخ رس یور

... ارومأم یتح هشب هدولآ نجل نوا نوخ هب دیابن سک

یلمعلا سکع نیرتکچوک دوب هدنام متروص هب هریخ هتفرگ من شیاهمشچ

مداد شناکت شندش هکوش سرت زا تشادن

اارا... ســــــ -

درک همزمز یفیعض یادص اب

...مــدر نیمه درک... یشکدوخ در... -مُــــ
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لثم ایدب! تسا بوخ مدیمهف یمن مدرک هاگن شتلا ح هب جیگ هداد ناکترس

شلغب مناوت یم ایهن! هدیسرت منکب دیاب هچ مدیمهف یمن هک یلوا یاهزور

اب دنابسچ ما هنیس ارهب شرس هتسشن کشا هب شسیخ هاگن ایهن.. منک

داتفا قه قه هب هدز فرح دوخ

تشک وشدوخ درم... ــد یعس درم... ... هدرم -

هدرک لوه دش... یم رت دنلب شقه قه هدش رت فیعض هرذ هرذ شیادص

ار مسابل شیاهتسد هک منک ربخ ار ردپ ات منک شرود مدوخ زا مدرک یعس

ندیلا هدز گنچ

نک... لغب ونم ... مکحم نک... ملغب هن... ورن...وت هگید ورن...وت -

... اضرریما

یادص اب مشوغآ نایم ناهگان رت" مکحم " تفگیم یراشف ره اب مدرک شلغب

رهاظ رد هناتسآ اررد ردپ دعب هیناث دنچ هک ییاهداد دز داد مه تشپ یدنلب

درک

... یآآآ .... یآآآ ... یآآآ -
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... داتفا قه قه هب هرابود

رظتنم مه وا دروخن ناکت شیاج زا درکیم هاگن هریخ ار اراس طقف مردپ

درکیم هیرگ کانزوس هدرشف ما هنیس ارهب شرس دوب شلمعلا سکع

اراس... ... مورآ .... ناجاراس ارا... ســــ -

تفگ شا هیرگ نایم هتفرگ یسفن اب یتخس هب

هنک... یگدنز تسین ... هنیبب تسین تس... ینــــ ... اضرریما ماباب ... ماباب -

تس... ینــــ هنک... ملغب تس ینـ

نامه ... دنامیم شیارب هشیمه شترسح هک نامه تشاد ار درد نامه زونه

نامه دنک شگنر مک دنکیم یعس مردپ هب نم ندرک کیدزن مااب هدیمهف هک

بطم رد شیاهفرح همهی زا رابره هک نامه ... دراد مه ناساس هک یدرد

هک یراشف نادجو باذع اب هشیمه دراد هک یسرت زجب ...وا منکیم شسح

هدر ـک یگدنز درادن رگید هک یردپ و دنا هدرک لمحت شا هداوناخ

شهاگن نارگن طقف تدم مامت ردپ دوش مارآ ات دیشک لوط یتعاس زا رتمک

مدیدیم شیاهمشچ اررد سرت ... درکیم
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هرذ هرذ هدرک ارخیلا شدوخ هک شا هیرگ ای دوب مندز فرح رثا منادیمن

ـدر کیم نهلا مشوغآ رد سح یب دوب هدنامن شیارب ـی ناج اما دش رتمارآ

رد یاراس و شکزارد نم هب تکاس هداتسیا یرد هناتسآ رد زونه هک ردپ

نتفرگ اب هدز بل "ار سیه " مارآ دمآ ولج هدز دنخبل درکیم هاگن مشوغآ

تشاذگ شرمک یور ار شتسد یشوگ شضبن

درکیم مدییات راگنا شیاهمشچ دشاب یم رت عیسو شدنخبل شتکرح ره اب

؟ تسا بوخ دنکیم لمحت منکیم سح هک یراشف دوجو اب اراس حلا ینعی

مدز بل ادص ویب مارآ

ــه؟ بوخ -

تفگ مارآ هداد ناکت رس

ــه شب تحار ملا یخ بطم دیرب رهظ زا دعب هرتهب یلو منک... رکف -

دز ادص دوب هدرک هفخ ار شیادص هدش شروضح ی هجوتم هک ییاراس

ــمر؟ تخد یبوخ -

تسشن اراس ی هناش یور هک شتسد دنیشنب هتفرگ هلصاف نم زا درک یعس

تفگ نابرهم متشاد شهگن رت مکحم
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باوخب شاب تحار -

یرگید راک اما مندوب شک زارد زا بذعم دشیم اجباج اراس واو نیب مهاگن

منکب متسناوت یمن

دوب شا هناش رس یور هک مردپ تسد یور هدروآ ارباال شتسد مارآ هک اراس

هدنابسچ ما هنیس ارهب شتروص تسب مشچ مدرک شهاگن بجعتم تشاذگ

تفگ یدردرپ خآ

هک تساوخ یم ار شردپ طقف اراس داتفا شزوس هب هنیس رد مبلق

بنــدو...

تفگ یرورش نحل اب اما تشاد درد شدنخبل دز دنخبل ردپ

وشلا اتح وگب درک تتیذا تقو ناج...ره اراس متسه مفرح رس زونه نم -

! تسا هدامآ هشیمه مدنبرمک هک ینودیم مرایب اج

۶۹۹_ تراپ _ همادا #

اما مدیدن هک یدنخبل دز دنخبل دش عمج مشوغآ رد هدز تلا جخ هک اراس

یلو مدرکیم سح ار نیا دنک شسمل وا تساوخ یم اراس ... مدرک شسح
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رس درک شزاون ار شرمک هتفرگ ار اراس تسد هک دیمهف اجک زا وا منادیمن

منک شلغب هظحل نیا رد تساوخ یم ملد دیسوب ار اراس رس هدرک مخ

تفگ تفر یم رد تمس هب هک ردحیلا هدیدنخ یدنلب یادص اب

مه وترهاوخ میریم ... میشاب رضحم هگید تعاس اتهی دیاب شردام و ونم -

دش یروط ! تحار یخلا مراد منوا یاوه وت لثم یلو ! مینک هراچیب وت لثم

دیریگب سامت

***********

توکس #دس_

۷۰۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

اراس) )

ار ماهرپ هک یزور زا یخلا یب هک مدوب یرحس و ماهرپ تروص هب هریخ
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دیدنخ یم هدز فرح دوب هدناسرت یباسح

باذع میارب دیوگن تسنادیم هک یبارطضا نآ اب لوا زور زا یادج اضرریما

دوب هدرک وگزاب ار همه میارب هدز فرح نم اب تسا رتروآ

دوجوم هس هک مشکن غیج هک منک لر تنک ار مدوخ هک مدز ار مروز همهی

تسد زا درک ناریو ار ما یگدنز هک ییوا گرم رطاخ ارهب منطب رد هتفهن

مهدن

هداد حیضوت میارب ار شئزج هب زج هرذ هرذ طایتحا یلک اب دعب یاهزور رد

دوب هدیمهف ... تشاد روضح هناخ رد شردپ مشمارآ یارب راب وره دوب

دیایب رانک ابوا درکیم یعس و مراد تسود ار شروضح

رس هب رس هتخادنا کلتم مه هب روطچ هک دوب ناشیودره تروص هب مهاگن

مرس رد اضرریما یادص مجالتاب و تاملک مامت اما دندنخ یم هتشاذگ مه

شتسد هدرک سح منت هب هدیبسچ ار شنت یامرگ یتقو مه نآ تسشن یم

درکیم شزاون ار ما هتسجرب مکش یور

هن هک مدرکیم سح ممکش رد یداع ریغ یاهیگدیشک و اهناکت اهراب زور نآ زا

نآ یتقو مه نآ متشادن ار وا هب شنتفگ تأرج مه نآ زا دعب بطم رد اهنت

منینج هس ره زاسالتم یتقو مدید بطم اررد شا هدمآ قوش رس تروص

دش علطم



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

یتح متساوخ یمن دوب هدرک ممارآ شمرگ شوغآ و مکحم یادص شور هب

ناشنارگن ای دروخب ار شا هصغ لبق زا مهدب ناشتسد زا تسا رارق رگا

منیبیم شا هرهچ اررد شمارآ اهتدم زا دعب حاالهک دهاوخ یمن ملد دشاب

مزیرب شمهب

هب تسا دایز شا  هلغشم منادیم هک شیاهزور نیا وطالین یاهندوب فطل هب

دوبان تساهلا س راگنا تسا دیعس تشونرس منکیمن رکف رگید هک یزیچ اهنت

هب یتقو ، هتشادن دوجو زگره ال صا راگنا ما، هدش تحار شتسد زا هدش

تسا وحم زیچ همه ، موشیم کحضم یسح یب کی راچد مداتفا یم شدای

شا هرهچ طوطخ دادعت یتح شیپ ی هتفه دنچ هکات یتروص ریوصت یتح

متشاد رطاخب ار

مه دیعس دای رگید نم یارب دهاوخ یم ار اضرریما شمارآ طقف ملد حاال

هب وا هب ندرک رکف زا ما یگدنز هک دشاب هتشاد شزرا ردقنآ هک درادن دوجو

دزیرب مه

سح یتح و درک توکس و مدز فرح اضرریما هکاب یزور زا منکیم سح

دش... رتگنر مک زور هب زور دیعس ــم مهفب هکنآ یب ... تشذگ شرانک زا مدرک

هک مدینش یم ار اضرریما یادص رایتخا یب مدروآ یم دایب ار دیعس راب ره

دوش" یم مامت یزور ، دوشیم مامت شاب طقف "وت تفگیم

رحس هب هدرک بلج ار همه هجوت نم ندناسرت اب تساوخ یم هکنیا نتسناد

یاه سلا هک دوب رامیب یناور کی وا دنک یمن مناساره رگید مه دوش کیدزن

شلا ویخ رکف ار ما هدنیآ مهد یمن هزاجا تفرگ نم ارزا ندرک یگدنز سلا
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ــا ضرریما لثم یمکحم هوک ینتشاد تسود دوجو اب مه نآ دزیرب مه هب

ــی؟ یاراس -

هدروآ موجه زور دنچ زا دعب هرابود هک یراکفا متفگ " یمناج " ساوح یب

مدروآ دای هب درکیم مهاگن نارگن هک یرحس تروص ندید اب هدز سپ ار دوب

... منکن رارف ـماما سرتب ! مشاب وا لثم منک یعس ات مداد لوق مدوخ هب هک

مشمارآ هک ییاضرریما و مهد تاجن ار مدوخ ات مگنجب اما مشاب نارگن

ات منک نئمطم میاه ینارگن اهو سرت مدوخ تباب ارزا تسا تیولوا شیارب

مادم ار تروص نآ مهاوخ یمن ... مناوت یم دنادب مهاوخ یم دشاب مارآ

شنهذ رطخرپ یرادراب نیا رطاخ هب هک ینامز مه ـمنآ نیبب هتفشآ و نارگن

تسا ریگرد

ـــه؟ یچ -

؟ دوبن اجنیا ال صا تساوح ؟ یجبآ هدش یزیچ -

مدز دنخبل

ییاج اتهی متفر اپ کوت هی وهی ادوب نوتافرح هب مساوح ــدی... شخبب هرآ -

! متشگرب و
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دیسرپ ترارش اب ماهرپ

؟ تقونوا اجک -

متفگ یسنجدب اب

مگب تهب داوخیمن ملد -

مداد همادا رحس هب هراشا اب

کــران! یتشاذگ یتسش ومرهوش شرطاخ هب هک سرپب تدزمان -زا

هدمآ اجنیا هب هچ یارب متسناد یم مه لوا زا تفرگ هاگن هتفر او شتروص

ناساس تفگ هک مدوب هدینش اهر زا هک رحس اب مسامت رطاخ هب اهنت هن دنا

زا یباسح رحس یراک یفخم و نتسنادن رطاخ هب زور نآ ماهرپ هتفگ

زجب اضرریما هک هدمآرد اضرریما صوصخلا یلع ناشرفن هس ره تلا جخ

تفگن ماهرپ راتفر ی هرابرد یزیچ نم ندرک مارآ یارب شنتفرگ یخوش

تسا نیا یارب ماهرپ یاه یخوش مهو تشپ ندز فرح نیا هک متسناد یم

وابوا دسر یم اضرریما یتقو هکنیا دهاوخ یم هک دسرب یزیچ نآ هب هک

! منکن توکس دوش یم وربور

ــ تسه نم دنکیم یراک ره شرطاخ هب وا هک یسک اهنت دنادن هک دوبن یسک
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م!

مدو... بــ هدش هکوش دوبن بوخ نــنز...حملا یروجنیا ونم تفرعم یب -

دوب! تر ــــ هاوخ ــری صقت مه همه

مداد باوج عیرس

رتزا هاتوک یراوید ؟ یدر کــ خیلا اضرریما رس ور همه دوبن نوچ مه -وت

بنــدو؟ نوا

درک همزمز هدیدنخ یقپ یرحس

هیچ؟ اونیب نیا هشاب هاتوک شراوید وترهوش -

تقادص اب هدز رشت رحس هب متروص هب هریخ هتفرگ ارباال شرس ماهرپ

تفگ

مدنوکرت ندوب نوتدوخ یاشاداد هک اتود نوا ... دوبن هن ســـحـــر..! -

بــدو مدوخ ردارب هگید هکنوا

متفگ دز یم فرح تنطیش اب تاقوا رثکا هک شدوخ لثم هدز دنخبل
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یچ همه هک تدزمان و تردارب و ینودیم تدوخ سپ بوخ رسپ نیرفآ -

ــه! نوا رس ریز

۷۰۰_ تراپ _ همادا #

متساوخیم طقف نم نم... ندرگ یزادنیم ویچ همه ارچ -عـــه....جبآـــی!

ونوشات هس هبنج یب نیا هک... متشادن یراک اضرریما ــه!هب شب مومت

رگنس اجک متسنودیمن درک هاگن دش یمن مودک چیه هب مدموا دنوکرت

ــمر یگب

توکس #دس_

۷۰۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

... هدرک هل وراضرریما یلا عبانج رطاخ هساو تدزمان یلو یتشادن هلب. -
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

رطاخ هب طقف هدش تحار امش زاسالتم شلا ویخ هدیمهف هک مه شدعب

... شتنیبن هک هدش نوهنپ مزاب یگب تدوخ ات ندرک توکس یلا عبانج رارصا

زا نیایب دیاب ؟االن هنوتیسورع کیدزن هک هدموا نوتدای زور هد زا دعب حاال

مساوح المه صا منک یم نوتکمک ممهفیمن مرخ هک هن منم ؟ نیرایب رد شلد

دصق هک دییاتود امش شثعاب هک تسین مرهوش یاهزور نیا نوغاد حلا هب

! مشاب هتشاد تالیف

دش مخ ولج هب یمک بل هب دنخبل ماهرپ

یم هن! یروجنیا یلو نک تالیف داوخیم تلد یروجره ـی، گب وت یچره -

...هب شمنیبب منوتیمن حاالحاالاه شکب لوط اضرریما اب یتشآ ... شیسانش

هک... متساوخ یمن مایب رتدوز مدیشک یم تلا جخ شدوخ نوج

تفگ هدیرپ شفرح نایم رحس

شمدروآ روز هب نم مزورما -

متفگ هداد باال وربا

؟ تیراگتساوخ شندروآ مروز هب هنکن ؟ شدر ـب ییاج روز هب هشیم هگم -

یمن هگیم هزات هداتفا ششاداد دای زور هد زا دعب نوشیا نک عمج وتساوح

ــه! شکب لوط ماوخ

تفگ ماهرپ هدشی گنت یاه مشچ شیپ هدیدنخ رحس
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

نم طقف منیا مدش همه یادف ... ندرب روز هب ونم دروم نیا وت اباب -هن

مگ هرابود دیسرت ... مریم ییاهنت یاین هگا متفگ شمربب روز هب منوتیم

ن...! ـــــــ یه ـ... شدوخ هنکشب شبلق شبـــم

درک رارف هدش هدنک اج زا هدیشک یدنلب نیه ماهرپ نتشادرب زیخ اب

ورر؟ پــ یتفگ ونیا !وت یدرک یطلغ هچ زادنب مدای یه مانــدر.. -

تفگ دیدنخ یم هتفر بقع هک روطنیمه رحس

هب وشاه هچب ندید یوزرآ تاضر  شاداد یرب شیپ یروجنیا متفگ -هن...

. هرازیم تلد

ررر؟! حســـــ -

تخادنا ههقهق ارهب رحس منتفگ رحس رشت یادص

ـی؟ تفگ هک هیروجنیا اضرریما اجک -

متفگ ماهرپ هب ور

فرح لدم هچ نیا وشنهد نوا دنبب ورب ؟ همنز همنز یتفگن همه هب یه -

؟ تردار بـــ هرابرد منوا هندز
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

تفگ هدش ثیبخ نامشچ اب هدش روآ یلدنص یور ماهرپ

یدرمان شیراگتساوخ مدموا هک یتقو نوا ... هنوخ هک راذن ملد ور تسد -

وشنهد یگیم مدرک ریگ ـــه!حاالهک یرونوج هچ نیتفگن مودکچیه نیدرک

متسد هدنوم منیمه ــد ینزب مشیتآ دوب کیدزن ترهوش وتو متسبن ــد؟ نبب

!.. هروخب شهب

دناخرچ شتمس ارهب نامیود ره رس رحس داد

هــا! هدروخ مهب ردقچ تتسد مگب راذن ماهرپ هشکب تلا جخ -

داد همادا نم هب ور

! هتفیب مدرک طلغ هب دمویمن هک مدوب هتفگن یروجنیا هگا مناخ یجبآ -

داد ول مه ارم همادا رد هدرک یدرمان

مرب یلیخ نم هراز یمن تسین بوخ شلا ح اضرریما یتفگ یدوبن -وت

ــم؟ ینک شلح یروج هی ایب ریگب وتدزمان تسد ... نوریب

متفگ هدیزگ بل شلوا هلمج زا مرش اب

هرپــما؟ هن یشکب تلا جخ دیاب ـــر..وت حس -
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

تفگ هدیدنخ دنلب ماهرپ

منک رکف ــه؟ یچ هنود یمن تلا جخ ـن! یداد نم لیوحت یچ نیبب امرفب -

! تردام یاج هب هدرک شتیبرت نوتاهر

تفگ صرح اب رحس

ــم! تسین رحس هنکن متاگن شاداد مدرکن یراک هی بشما هگا نم -

تفگ دیدهت اب هداتسیا اضرریما یور ساسح ماهرپ

منک! یم تراک یچ نیبب نزب فرح هملک کی یراد تأرج -

تفگ نم هب ور هدمآ شک رحس یاه بل

درک؟ مدیدهت هک یدینش -

هتفگ " ییاباب "یا ماهرپ مدرک دییات ار شفرح رس اب هدرک مخا ارچ مناد یمن

تفگ کالهف دیشک ولج ار شا هنت یمک

وگب ینک معیاض هرارق هگا ! نکن شیهارمه هگید ..وت هدرک هنووید ونم نیا -

اتود امش منک یم شلا ح هب یرکف هی شدعب مدوخ مر؟ بـــ مشاپ االن نیمه
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

! دینک یم شرتدب

متفگ شتروص هب هریخ

یبـــدا؟ رتدوز نیایم نوچ متفگ اضرریما هب یر؟!حاالهک -بـــ

تفگ هکوش هدش هدنک شیاج زا ناهگان

ــی؟ تفگ شهب -

تفگ رحس هب ور مداد ناکت هک رس

تیجبآ یبــدا؟ هاتوک رتدوز هک همهفن اضرریما میریم ربخ یب یتفگن هگم -

؟ لبق زا هک هتشاد ربخ

تفگ هزماب ماهرپ هب ور

؟ هرادن لکشم هک تییاونش ! ینوج ماهرپ یلُخ هگیم هراد قح تاباب -

ـم؟ یایب هتساوخ شدوخ متفگ یدینشن

داد همادا یسنجدب اب

یونشیم نم زا دایب اج شرهوش حلا هنک سکوب هسیک ور وت داوخ یم -

نم ! هشاپ چگ وت تاپ و تسد یسورع بش تسین بوخ ... کاچ هب نزب
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

ــم شاب هتفگ مدیمن هلب لیلع رهوش هب امتسین اراس

تفگ درب یم شروی شتمس هب هک ردحیلا دش یبصع ًاعقاو ماهرپ رابنیا

مدرک تلو ـدر! مان ینک معیاض اجنیا یدروآ ونم منک؟ یم تسرد وروت نم -

! ینک مرَد هب رَد هک متفگن تهب یچیه یه

یم و دوب هتسشن شهاگن رد هک یقرب اب رحس اما دوب ینابصع ًاعقاو ماهرپ

هتفرگ رگنس لبم تشپ .. بوخ ماهرپ اب شلا وح تسا لا حشوخ اعقاو تفگ

ـدر کیم هرخسم ار ماهرپ و دیدنخ یم

وهنیع ! نوریب هنزیم هک شتروص ورس یاه گر نیا نک.. شهاگن اراس -

بشما تنت همه هک مریمب ... نتفر رد هشیم تاجن هار اهنت ... هشیم ششاداد

ـم؟ قشع یریم باوخ هچوک !وت هدوبک

ــا سیاو یراد تأرج ... رحس اسیاو -

یمــمر....واالاا ورد مرادن ناماس لوق -هب

ـا؟ جنیا هربخ هچ -

درک فقوتم ار ود ره دوب هداتسیا یدورو رد رانک هک اضرریما دنلب یادص

مدرک سالم دنخبل اب هداتسیا
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

... یشابن هتسخ -سالم.

توکس #دس_

۷۰۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

هکاب یماهرپ روضح هب هجوت یب دش یم هناخ دراو هک راب ره لومعم قبط

شا هدنمرش دزمان هریخی تثابخ هکاب یرحس و دوب هدز شکشخ شدایرف

هدز کمشچ دمآ متمس هب ما هدمآرب مکش هب وربا و مشچ ی هراشا اب دوب

تفگ

؟ یرو طچـ -سالم.

متفگ هداد تعسو ار مدنخبل

... مبوخ -
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

مینک تالیف دوب رارق یمندنک هاگن ار رحس و ماهرپ دمع زا هک مدیمهف یم

ـــر...! حس اب هتبلا

... شاداد -سالم

هدرک ادیپ تراسج اضرریما روضح رطاخ هب هک یرحس دنلب یادص اب

نکمم حتلا نیرتدرس رد دناخرچ رس شتمس هب دوب هدرک کرت ار شرگنس

داد باوج

ماو! تــ شاداد نم هتفگ یک -سالم.

یگدنمرش اب دمآ ولج یمدق هدرک جراخ نوکس حتلا نآ ارزا ماهرپ شفرح

تفگ

گبـــری ومدوخ هقی -

هب هریخ ... رحس تمس وهب صرح اب اما تفر ولج یمدق مه اضرریما

تفگ ماهرپ هب ور رحس تروص

ـه؟ متسد مد شرصقم یتقو وت ارچ -

ماهرپ تمس هب یمدق مدناوخ ار شندش نارگن شتروص زا هک یرحس

درک شفقوتم اضرریما داد هک تشادرب
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

رسجــتا! اسیاو -

تفگ تیدج اب ماهرپ هب ور رحس ندش فقوتم اب

ــه؟ سیاو دیاب یروطچ یتفرگ دای -

ناشیاه فرح و هدوب اجنیا شروضح وعاالم ندز دایرف زا لبق ینعی نیا و

تشادرب مدق رحس تمس هب هرابود هدینش ار

ـی نزب ششیتآ وت تسد مدب هک مدروآ هار رس زا ومردارب نم یدرک رکف -وت

مه اب منزیم داد شرس یدرک رکف تس؟ ینـ مهم مارب شنوج یدرک رکف ؟

ید؟ ـب شا  هتکس یراد هزاجا مینکیم اوعد

زا عافد رد هدرک زاب بل دناوتب دوب هداتفا نم نم هب هک رحس هکنآ زا لبق

دنت دنت هداتسیا رحس هب تشپ اضرریما یوربور ماهرپ دنزب یفرح دوخ

هک یکوش رطاخ ارهب اضرریما روظنم مادک چیه درک ندز فرح هب عورش

ـد ندیمهفن درک دراو اهنآ هب

یا؟ ینابصع ردقنا ارچ هدر؟ ـک راکیچ ـا؟ ضرر ــ یما هدش یچ -

نایم شتک هدروخ رحس هب مه وا هک دیبوک ماهرپ هناشی هب تسد اب مکحم
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

دش هلا چم رحس هدشی تشم یاهتسد

نم یارب وربآ ؟ ینودیمن هدر؟وت کــ راکیچ شـهد؟ یچ یسرپ یم هزات -

هتشاد هگن اوه ور،ور همه هام دنچ ! شمگب مدوخ مگب مدوخ نوا اب هتشاذن

؟هک متفرعم یب هگب مــن!هک نوج هب هتخادنا ور ووت هتفگن ! هتفگن مرخآ

؟ مدر ؟مانـــ مدوبن شبقارم هگب

حاالزا ماهرپ نتفر بقع بقع زا هک یرحس هب ور دز دایرف ار رخآ هملک

دز دایرف دوب هدیبسچ راوید هب تشپ

هتفگن هگم ؟ یدر کــ عیاض ونم یچ هساو ؟ یدو ـب هتفگن شهب یچ هساو -

؟ هزارد متنوبز یتفگن هـا؟ هنودب دیاب مدوب هتفگن ؟ یگب دیاب دوز مدوب

هقی هک مرخ نم یدرک رکف بــیر؟ رد یاوخیم ـی؟هک تسه مراکبلط یتفگن

هک ییوت ــت؟ شاد قح دوب!هک ینابصع منودیم ــم؟هک بسچب وماهرپ

یایب یدرک تأرج روطچ ـم؟ بسچب ونوا منک لو وشمدیدن هزور هد یرصقم

کـمن؟ تراکیچ متسنود یم هک دوبن ماهرپ هگا ــا؟ جنیا

یتروص اب دراد هگن بقع ار اضرریما تشاد یعس تدم مامت هک ماهرپ

تفگ هدرک لوه دوب اضرریما هنیس یولج هک ییاه  تسد و نارگن

!... مورآ مدز... فرح شاهاب مدوخ ـهد! یسرت .. نزن داد .. هشاب .. هشاب -
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

دورب رانک رحس یولج اتزا تفرگ ار شیوزاب اضرریما اما

ــم نیبب رانک ورب -ایب

و دوب نم هب شهاگن هک ردحیلا ماهرپ سمتلم یادص و رحس هفخی غیج

دش نامزمه دسرن وا هب اضرریما تسد ات درشف یم رحس هب مکحم ار شنت

تاعارم تسا هلماح ... هسرت یم تنز اباب ... نزن داد نم نوج .. شاااداد -

هنودیم مدز... فرح شاهاب مدوخ ادخ قعــب...هب ورب ... نکب وتدوخ نز

ـم! یدز فرح مه اب هدرک هابتشا

دز داد اضرریما هرابود

ــن؟ یدز فرح -

... ادخب هرآ هرآ... -

ـی؟ تفگ شهب مه -وت

تفگ دنت

! هدید هچباهار اجنوا شمدرب ... متفگ ور همه ــم تفگ -

و بجعتم هرهچ هب یهاگن ماهرپ رس تشپ هدرک مخ ار شرس اضرریما
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

دیسرپ یدج هتخادنا رحس برطضم

ــه؟ تفگ -

دز داد داد، ناکت هک رحس

؟ یراد نــ نوبز -

داد باوج مارآ ییادص اب

میتفر مه ...اب ادخب هتفگ -

نآ هظحل هب هظحل مدنخن هک مدوب هتفرگ نادند ارهب میاهبل تدم مامت

منامشچ یولج دروآ اضرریما و نم رس هب ماهرپ زور نآ هک یگتخاس یاوعد

دوب ماهرپ یاج اضرریما و رحس یاج نم هک دش هدنز

یمن رگید مه وا هک یدنخبل و زاب یتروص اب هدیخرچ متمس هب اضرریما رس

تفگ کـدن ناهنپ تسناوت

سبــــه؟ -

و ماهرپ تریح ثعاب هک مدیدنخ منک شراهم مدرک یعس هک یدنلب یادص اب

دوب هدیبسچ وا هب زونه هک دش رحس
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

یرو خبــ مدب ییاچ هی ...ایب تفرگ تادص ... مدش هرآ...رک -

تفگ رحس هب هراشا اب تسشن لبم یور مرانک هدموا ولج لا یخیب

راک؟ یچـــ اجنیا هدموا ـت... ساجنیا تیجبآ یتقو ارچ -وت

تفگ ماهرپ هدشی درگ یاه مشچ هب ور

منز و نم رس یتساوخ رهبالیی نداد یتشآ هنوهب هب هک یتقو نوا -

ــی شاب بذع یتساوخ یمن هک دبا ات یدر یمکــ مه شدعب رکف دیاب یدروآ

! هزاب یلیخ متسد هک تیباختنا دروم نیا اب هزات ؟

داد همادا هدرک ناشلا وح عضو هب یا هراشا

ـــد؟ موا تدای ... تدوخ اراس... نم... اراس... هنوخی دو؟ بنـــ انشآ تارب -

توکس #دس_

۷۰۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

تفگ نم هب هریخ هدش دازآ رادادص دوب هدش سبح هک ماهرپ سفن

ـی؟ تشاذگ هلت ترهاوخ و نم هساو در مانـــ -

داد ار شباوج نادنخ اضرریما مدیدنخ دنلب هرابود

هشورفیم ینیشام هجوج اتود امش هب وشاه هچب یاباب یدرک رکف هیچ؟ -

هیوست لماک ات زونه هدنوم یلو میدش باسح یب دروم هی نوا ــر!وت شب

! یشن نم قانجاب مریگب وررپ هچب وت زا نم حیلا کی منک

؟ یدر ـک راکیچ ـن؟ گیم یچ شــهد؟ یچ -

دیشک یم نوریب دوخ تشپ ارزا وا هک داد ردحیلا ماهرپ ار رحس باوج

دادن ار اضرریما باوج هک دوب هکوش شتروص زونه اما

! ندرک نوملکسُا یدیمهفن ... رونیا -ایب

متفگ ماهرپ هب ور
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

ترهاوخ و مشاداد رس راب هی بالور نیا وگب هدب! ومرهاوخ باوج تسرد -

؟ یراد تأر جــ هگا هتبلا ! یدروخ وت وشیف تال بوچ حاال مدروآ

دروآرد ار شتک هدش ولو لبم یور

هگید مگب یچ هک! یتفگ -

تفگ اضرریما هب ور

نــه؟ دوب هدنوم تلد ور -دب

شندرک هاگن طقف ملد اهزور نیا تفگ یچن هتخادنا رسباال هزماب اضرریما

هب هیبش شتروص یهاگ هدش رتباداش و رتناوج مدرکیم سح ! تساوخیم ار

ما هدیدن حلا هکاتهب دوب یرورش هچبی رسپ

هدنز بشما هگا ؟ یمهف یم شعقوم هب هک همَلِد ور هگید یازیچ -چن...االن

ـی؟ نومب

هتفراو زونه اما هدمآ ولج یمدق هک رحس هب هراشا اراب شرخآ هلمجیا

دز داد رحس ناهگان تفگ دوب هداتسیا اجنآ
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...؟ مااا هرپـــــ -

دو؟ بـــ تدوخ رهاوخ رس ریز یدیمهفن ـی؟ نزیم داد ارچ -

تفگ صرح اب رحس

خ نم وشبوچ هک یدرک یراکی ـه؟ نکیم یقرف هچ وت شاداد ای نم رهاوخ -

؟ مدرو ــ

تفگ اضرریما هب همادا رد

تفرعم یب ... یدر مانــ یلیخ -

تفگ دیدنخ طقف هک وا

مرتدب ناماس زا نم ! متسین ترهوش نم یرب باسح دیاب نم -زا

ک هراشا شتسد رانک خیلا یاج هب اضرریما فرح هب تبسن لا یخیب ماهرپ

ــدر

نهــزو! هدموین باال مسفن هدن... گـری نیشب -ایب

هدش! کشخ مولگ مدز داد ردقنا رایب یاچ ورب ــه؟ نیشب اجک -

یب شتساوخ رد هب رحس دوب رخسمت و هنعط رپزا اضرریما نحل هکنآ اب

یارب اعقاو اضرریما دنادیم بوخ متسنادیم تفر هناخزپشآ تمس هب فرح
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مهم ردارب کی زا شیب ماهرپ یارب هدوب ردارب ناماس لثم تسرد شدوخ

تفگ هرپــما هب ور دوش رود ام زا تساوخ یم طقف حاال اما تسا

! طسو متخادنا ومدوخ ترطاخ هب هگید هگا نم -

هب هک ردحیلا تساخرب کالهف ماهرپ هناخزپشآ هب شدورو ضحم هب

تفگ تفر یم شلا بند

! هنکیمن یتشآ حاالحاالاه هرذگن نوتزا ادخ -

؟ یراکبلط تمدیدن هزور ...هد لیلذ نز دوب تقح -

... تخبدب متفرگ دای وت زا هک ومتلذ -

تفگ اضرریما هب هریخ داتسیا هدرک یثکم

! ینکن مه ماگن مدیسرت -

تسیضار اما هدش ریگلفاغ اضرریما دروخرب زا تفگ یم شنحل

فرح شا هرابرد دهاوخ یمن دوب صخشم داد ار شباوج طبر یب اضرریما

دیمهف مه ماهرپ هک دنزب

متاگن هگید منزیم بشما نیمه مه وشیمود هنرگو هشاب یناویل نم -ملا
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ــه! نکن

هکنآ اب دیشخرد یم شیاهمشچ تسشن ماهرپ تروص یور یعیسو دنخبل

هناخ ارزا ناشیود ره اضرریما دیسرت یم هدش حور ضبق تفگ دشیم

دسرن رحس شوگ هب هک یروط طایتحا اب دوب بوخ شلا ح یلو دنک نوریب

تفگ

هک نکب یتساوخ یراک ره دعب منک شدقع راذب ... هیسورع هگید زور -هد

ـــب! صم ال هدیمن او هرذ هی ناماس یپک هرب! رد هنوتن هگید

داد همادا یمدش رود هک ردحیلا

وت نومتفج االن امتح دوبن هگا تسا هلماح هبوخ نک عمج مه وتنز نوا -

تخورف مه وشرهاوخ تحار هچ ! هشب یضار ـمات یدوب هچوک

تفگ رتدنلب

ید! یدــ هدش... گنت اراس یارب ملد وگب یه ...حاال موناخ رحس امرفب -

اضرریما تسد دروآ مبل هب دنخبل هک دمآ یم ییاه چپ چپ دش عطق شیادص

دز چپ مشوگ مد هدش هقلح مرمک رود

ــی؟ گدنز یرو طچــ -وت
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هدروآ اج ار شلا ح ماهرپ ندید تفگ یم شا هدمآ قوش رس تروص

بو... ـــــــ -خ

؟ یگیم هن مگب یزیچ -هی

متفگ دوب قارب بیجع هک شیاهمشچ هب هریخ

؟ هاوخب نوج -وت

طایتحا اب تفرگ ناج مدید یم شتروص یور رتشیب اهزور نیا هک یدنخبل

مرن و عیرس هتخادنا هناخزپشآ یدورو هب یهاگن ماهرپ تشگزاب زا نارگن

هکوش هک دروآ نابز هب مشوگ رانک هدرمش ار شتساوخرد هدیسوب ار میاهبل

مدز شیادص

ـــی؟ سورع ــا...!وکات ضرریما -

تفگ ترارش اب

هدیم فیک رتشیب یلیخ هراد، قرف االن ینودیم متدوخ نـه! وگن نم نوج -

ــه؟ مهفب منوا رازب منودیم مراد وشبرجت هک نم
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تفگ هدز یکمشچ

؟ یکُا -

تفگ هدرک یزیر مخا هک مدیزگ نادند هب بل هدرک توکس

؟ یرادن شلوبق هک وگن -

مداد باوج هدرک لوه

مراد هک همولعم یگیم یچ -

ــه؟ لح سپ -

ــن؟ مهفن -

مه شدعب طقف ... همهف یمن یچیه هشب ضیرم منارگن یسانشیمن وماهرپ -

ابوت!

؟ شد -عبـــ

؟ هگید ناساس -

مدیبوک شیوزاب هب یتشم

دشمـن! ش مـه هکنیا سنجدب -

۷۰۳_ تراپ _ همادا #
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درک شزاون هتشاذگ نآ یور ار شتسد تخود ممکش ارهب شقارب یاهمشچ

دش روم روم متسوپ هک

شوگ تفرح هب همه یا هلماح وت متسین هلماح هک نم بخ... منک راکیچ -

منک! لو ثمالهــ منوت یم طقف نم ... ندیم

مدیدنخ

یشب ینابصع ثمالًمه ینوتیم امش -خنــری...

مدیبوک شیوزاب هب یتشم هرابود

یم هک نم ؟ دشن هراپ تا هرجنح هنک هتکس دوب کیدزن مرهاوخ درمان -

مدرک یم رواب متشاد هگید متسنود

توکس #دس_

۷۰۴_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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دیدنخ مه وا

ردقنا هدنوسرت هک ورام متسنود یمن ـو؟ شتروص یدید وگب... وماهرپ -

! هدرک فیک

تنم هک یماهرپ دنلب یادص هک میدیدنخ شفرح هب دنلب یادص وداب ره

درک نامتکاس درکیم یشک

!... هدرکن یتشآ زونه نیش هفخ -

دوب صخشم داد ار شباوج رادروظنم هتبلا و دنلب یادص اب مه اضرریما

ــد تفیب هار ماهرپ راک ات دنک بذعم یمک ار رحس دهاوخیم

ترطاخ هب مه مکی حاال هنکیم میاق تزا ویچ همه ... هگید یرادن هضرع -

ــه؟ شیم یچ هنک لوه

دش دنلب ماهرپ یادص ناهگان

رتفد غارس یتفر مدب ول راذن غالفنک وبشما مه ...وت مراد مشبوخ مراد -

ـه! ضرع یب ــم قشم

داد حیضوت دشیمن کاپ شتروص زا دنخبل مدرک هاگن ار اضرریما جیگ
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ادیدج ــد... نوخیم مارب دوب هتفرگ هک حملا تشاد رعش رپزا رتفد هی انلبق -

هشیم هن هنوخ یم هن هگید شپات پل یور هتخیر ور همه ــر حس رطاخب

ومرعش ! تشاذن مارب تیثیح تفرگ ومچم هک راب نیرخآ ... دیشک کرس شهب

دز اوه ور

؟ تر عشـــ -

هک... رانک مدوب هتشاذگ وت یارب -

دش دنلب ماهرپ ی هدنخرپ یادص هک دوب هدشن مامت اضرریما ی هلمج

وت! هن هنم یاهرعش انوا ـــر! شب ییورپ ردقچ -

مدز چپ بجعتم

ـــد؟ ینش -

تفگ دنلب یخلا یب هدیدنخ اضرریما

! کلومرام هدش زیت شاشوگ هداسیاو شوگ ردقنا -

داد باوج دنلب یادص اب ماهرپ

یلع منکیمن تاعارم هک مونشن وتایروسناس یادص نک عمج وتساوح سپ -

! یربکا
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دوبن اضرریما اب رگید شتبحص یور و نحل دمآ هک رحس ندیدنخ یادص

! نریگب وملا ح نتسنوتن نشب فنک مردارب و ترهاوخ نوا ـد نخب ناج.. -یا

داد باوج مکحم ماهرپ دمآ هک رحس چپ چپ یادص

ــی؟ نکن شمومت ــمو نوخن هگا مدرمان -

هرپـــما! .. مدرک یخوش ادخ... ور هرپـــما..وت -

دز داد ام هب ور دنلب یادص اب رحس سمتلم یادص هب هجوت یب ماهرپ

هک هرادن هضرع یک نیمهفب مه هشب کنخ نوتلد مه ــد ینک شوگ -

ــه...! نکیم چام وشنز یکشاوی

ماا...! هرپــــ -

دش رتورپ اضرریما داد زا راگنا

نوریب هنزن شزا تیگنتلد نک شیورد وتامشچ چــه؟ نم ؟هب شاداد منوج -

ــمحتلاـــو! مهفب هدیدن

بقالزا هک درک یا هنارت ندناوخ هب عورش دنلب یادص اب شفرح ندش مامت اب
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ار ممکش هک ردحیلا مشوگ مد زاب ابوا نامزمه اما مدوب هدینش اضرریما

درکیم شرارکت راو چپ درکیم شزاون

...هب نینزان ادا نیریش نیشنلد ابرلد ــن... ینزان ادا نیریش ... نیشنلد ابرلد -

... ییاهنت و ییاهنت اهنت... مراد یبش هچ ... نیبب ار مبات و بت ایب یتفر اجک

زا.... هرگ ... ییاشگب رد رحس اتز اشگب وسیگ زا هرگ

یم تهب هر... خـــ ما ماا...ابوت هرپـــ ـــه.... سب ـــه.... نووید ماا.... هرپـــ -

! ندنخ

درک شهاوخ دیدنخ یم و دوب هدز تلا جخ شیادص هک رحس ردقچ ره

هب هرخ !باال تشادنرب تسد درکن شمامت دنلب یادص نآ اتاب هدرکن یهجوت

اضرریما روضح رطاخب هک یا هدش خرس رحس ـــد! یسر تساوخ یم هچنآ

تفرگ یمن ارباال شرس ــی تعاس ات

***********

( اضرریما )

زونه یتعاس نتشذگ زا دعب اما دوش راک هب تسد رتدوز هچ ره دوب رارق
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و ماهرپ رگید هقیقد دنچ ًات اال متحا و دوب هدادن ناشن یلمعلا سکع چیه

دندرک یم نتفر دصق رحس

یزاب ملیف و ضرامت لها .. قداص یدایز .. هداس یدایز دوب.. نیمه اراس

! هدرک لوبق هک دوب هدش نامیشپ االً متحا ... دوبن ندرک

مامت هک مدرکیم هاگن ماهرپ هب یمشچ ریز هدناخرچ باقشب اررد قشاق

ماک هدوب خرس شتروص زونه شندناوخ روطنآ زا هک دوب رحس هب شساوح

دوب هدرکن یتشآ ال

.... خآآآ -

زا تسد هتفرورف یلدنص رد مرانک مدناخرچ رس عیرس اراس نهلا یادص اب

دوب هتسب مشچ هدیشک ندروخ اذغ

ـی؟ بوخ ســارا؟ -

درک یفیعض نهلا هرابود هتشاذگ شمکش یور تسد

یآآ... -

شــهد؟ یچ -

یم داتسیا اراس رس تشپ هتساخرب عیرس هک دوب ماهرپ ی هدرک لوه یادص

مدرک لوه ًاعقاو اما تسا ربخ هچ متسناد
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یزعـمز؟ یبوخ ! ناجاراس -

تفگ ییادص ومک مارآ هنی

ــم نیشب منوتیمن .. هگید -

تفگ لوه ماهرپ

ریما نک شکمک -

تفر لبم تمس هب هدش جراخ هناخزپشآ زا

! هباوخب اجنیا شرایب -

ید! ـش هتسخ ... تسین تیزیچ سرتن ... یجبآ یتسشن میدموا یتقو -زا

هدرک مارآ ار اراس یمدنک یعس اما تسا نارگن تفگ یم رحس نازرل یادص

تفگ شفرح دییات هب ماهرپ تسیعیبط دیوگب

ـم؟ نک تکمک ... هتسشن دایز منک رکف هرآ -

مداد باوج هدناشن لبم یور ار اراس

ــه؟ باوخب تخت ور تسین رتهب ـشباال؟ مربب ... داوخیمن -هن
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داد باوج عیرس

دعب. دایب اج شلا ح مکی راذب -هن..هن..

ماهرپ هب ور مخا واب یدج هتشاذگ شرس ریز ار نسوک دیشک زارد هک اراس

مدیسرپ

ـنا؟ تسرامیب ـی؟ یاجک بشما -

طچــرو؟ ما... هنوخ -هن.

نو! مبــ اجنیا سپ -

ار؟ -چــــ

متفگ اراس هب هراشا اب

هرت! تحار ملا یخ یشاب -

تفگ یفیعض یادص اب دوب هتفرگ ار متسد هک اراس

ــن کن شتیذا .. هبوخ -حملا
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! هرتهب هشاب یلو ... منودیم مزیزع منودیم -

ــدا؟ یمن اباب هگم -

توکس #دس_

۷۰۵_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

! مداد راک ــ بلط ثمالً ار ماهرپ باوج

هن دایم شدوخ هن اجنوا دایم رسای بشما تفرگ سامت مدمویم -خنـــری...

هنک یضار ور اهر روز هب داوخیم منک رکف ننزب فرح هرارق ... نامام

درک ندز رغ هب عورش هتسشن ماهرپ تروص یور یمخا

هی کدرم ــا؟ منک یم یطاق هنودیم گنـفـت؟ نم هب ارچ چـی! ینعی -

حاال هدیشک هچبوش ندید ترسح ســلا جنپ هدرکن مه هداس یهاوخرذع

ــی... تحار نیمه هب

دنام هفصن شفرح شیادص و رحس تسد برض اب
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کنـ یهاوخرذع ینود یم اجک ــی؟زا یمنز رغ مرهاوخ رس باال یداسیاو -

ــت! سامش زا رتهب مشاب شرانک نم ــد ینک عمج وزیم نوا دیرب هدر؟...

رس اتزا دیشک ار مسابل لا یخیب هک متخادنا شتروص هب یمخا رپ هاگن

مور ـب رانک شهار

ید... یم سرتسا مرهاوخ هب رتشیب ــه!وت گید ورب ؟ شاداد ینک یم هاگن -

طقف تسین یزیچ یا... هگید لکشم چیه هن هراد رایو هن هکنوا هنرگو

عمج وزیم نوا دیرب ... هشاب هدر کــ لوه هدز شرهوش هک ییاهداد زا هنکمم

وتدوخ بشما راک تالیف یارب یا هگید شور ــدات یروشب مه وشاهفرظ دینک

کنـمدر! ادیپ تشاداد نوا

مخا هکاب تسین اراس هب هیبش ال صا رتخد نیا اب دسرب هرپـــما داد هب ادخ

! دورب بقع رشت و پوت و

هدش... مه رتروسج هتفر گنهرس هکاب یزور زا منک یم سح

هب هتشاذگ مرمک تشپ تسد هک ردحیلا دناوخ مهاگن ارزا مفرح ماهرپ

تفگ هدیشک یهآ داد یم مله هناخزپشآ تمس

هعجاف قمع ـی مهفیمن ینک هاگن هدروآ مزور هب هچ ـم گب تهب مدوخ -ایب

ور...!
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ار متسد ماهرپ هک ینامز ات دهدن ارول یزیچ هک دوب اراس یپ مساوح مامت

! تسا هارمه صرح واب لوجع ردقچ متاکرح مدیمهفن تفرگن

مکی طقف هک... تسین شیزیچ ـی؟ لوه ردقنا ارچ مــن؟ ردارب ـه تچ -

ساـــت! هتسخ

شزیت هاگن اب هکنیا یارب متفگ " یمنود "یم دیخرچ متروص رد شنارگن هاگن

درک دس ار مهار اما مدیشک ار متسد هتفرگ شیاهمشچ زا هاگن مهدن ول

ــه؟ حتلا نیا و ینود یم -

زیچ ما یگدنز و نم یارب ماهرپ ندوب نارگن متفر رت بقع هداد شله یمک

دوب هدش رت شخب تذل تسا نم ردارب ما هدیمهف یتقو زا اما دوبن یا هزات

مدیسرپ یجیگ ابحلا دورن نوریب ات مدروآ نییاپ ار میادص

ــه؟ شچ ــم... -حلا

تفگ هدز رمک هب تسد یا هرخسم ابحتلا
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نوریب هدزن تمکیش طقف یا! هلماح وت راگنا طقف ... یچیه -

مدروآ نابز ارهب میاهزور نیا یعقاو حلا شیاهمشچ هب هریخ

ـــه؟ شب شیزیچ هگا ... میشاب بقارم یلیخ دیاب هگیم اباب ـم؟... شنارگن -

دمآ ولج یمدق

میشاب بقارم هگا هشیمن -

تفگ هدیدنخ

!حاال ندنوم کوش وت همه نیدرک یراکی چـی؟ ینعی ینودیم قــول... هس -

ــی؟ نارگن

زا لبق ... تشاد هگن روز ارهب شا هدنخ هتخادنا ملکیه هب یهاگن ترارش اب

درک ــم لغب ناهگان منک شا هنیس هلای وح ــی تشم مناوتب هکنآ

هساتابهــ منوا ــی... شاب ندش ومع رظتنم هدیم حیلا هچ ینودب هگا -خآ

اباب ــا...وتو مسرتیم نوچ هتبلا ... مرازیم تلد هب وشترسح م!حاالحاالاه

نم ملا مسرتیم تس... باال نومتردق لثم دیلوت وت یگداوناخ نیداد نوشن

ــه! شب هسات زا رتشیب
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ـ یدنخ شدز فرح زا ندش یبصع یاج هب هدارا یب هدز شیولهپ هب یتشم

مد

هنووید ... وووووا ــی؟... نم ندش ومع رکف هنکیمن تاگن زونه ــو... شمگ -

دز میولهپ هب وا هک دوب یتشم رطاخ هب مداد یادص

ردقنا میربخ یب رطاخ هب هزور هد هنرگو ! هگید تساتود امش ریصقت -

متفرگ دای مندموا ...زان هتفرگ ملیوحت

ــ..... یب رد تاگن رطاخب وتاشچ دیاب ..االن ییوررپ ردقچ ینیب یم -

عیرس هدز شرانک تفر یم اه هلپ تمس هب رحس رانک هک ییاراس ندید اب

متفگ رحس هب ور متفر نوریب

یرنــهز! مهب ور هنوخزپشآ ترهوش نک کمک ..ایب شمربیم مدوخ -

مدرک یم سح اهزور نیا میدش اه هلپ یهار هدیچیپ شرمک رود ار متسد

چپ ششوگ مد هتفرگ نییاپ ار مرس دنابسچ یم نم ارهب شدوخ رتشیب

مدز

ـی؟ بوخ -
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اب داد ناکت رس هک هاتوک دوب ندرک وب هب هیبش رتشیب هک دیشک یقیمع سفن

متفگ ترارش

هک... نمهف یمن نوشزا میرود خــب! نزب فرح -

ییاجباج و ندز فرح یادص زونه هک ردحیلا میدرک در هک ار هلپ چیپ

نییاپ ار شرس دش یم ام یادص ندینش عنام و یمدمآ هناخزپشآ زا فورظ

دهد راشف هتفرگ شناتشگنا نیب ار ممکش تشوگ درک یعس هدروآ

ـــی! تفس مردقچ ... سنجدب -

دوب. هدنومن مزا یزیچ وت تسد هکاتحاالزا مدوبن -

دش هدینش روز هب شیادص

وشگنس هک تدوخ شاداد هن نم رهاوخ هتبلا !... اتود نوا ای نم تسد -زا

مه همهفب ــا یتشاداو یراک هچ هب شرطاخ هب ونم نیبب ـی.. نزیم هنیس هب

؟ شیسانشیمن ! هرازیمن نومارب تیثیح مه میشب بآ دیاب

ـی؟ تساوخ یمن تدوخ هک وگن -

چــه؟ نم الهب صا نم! -

هدرک شلغب تشپ زا متسب مرس تشپ نامدورو اب هدرک زاب ار قاتا رد
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شرس یور هناچ هدرک سح ار شندیزرل مدرک هقلح شمکش رود ار میاهتسد

متشاذگ

۷۰۵_ تراپ _ همادا #

تهب میدوب دزمان یتقو هگا چـه؟ نم هب یگیم هک تسین وت رهاوخ رحس -

هگن مه رانک اجنیا بشما ور اتود نیا یدرک یمن لوبق هک دوب هدیبسچن

؟ یدر ـــ کیم ــن... شچب وشزم مه انوا ات میراد

دز ادص تلاهدز جخ و یکاش

ـــاا! ضرریما -

توکس #دس_

۷۰۶_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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مهب مزونه ... یدنوم یلکش نومه مزونه هزات ـــه؟ غورد ! وغیج غیج هیچ -

ـــا! یتسین وت ریصقت ـه تبلا ! یدرکن تداع

مدیشک شا هدمآرب مکش یور یتسد

بش دنچ زا رتشیب مدرکن تقو ندموا دوز ردقنا هک تسات هس نیا ریصقت -

بــمد! تتداع یباسح ــتهک منیبب

دش دنلب شلوجخ یادص هرابود هداد شندب هب یناکت

ــن... کن تیذا -

یردپ و ردام فطل هب اهزور نیا هک نامیرفن جنپ عمج زا یبان سح زا ناهگان

روضح مدوب هناخ رد هاگ وره تسا مارآ و یتلا جخ ردقچ دنتسنادیم هک

متفگ هدرک ضوع ار فرح دنتشادن

منک؟ یم رکف یچ هب مراد ینودیم -

تنطیش مدصق مه زاب دیسرت هک تسا نیا رطاخ هب مدیمهف هک یدیدرت اب

تفگ دشاب
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-چـــی؟

مدروآ میاهتسد هب یراشف

هگید سلا هی مدرک یمن مه شرکف دش درخ مانوختسا هک شیپ سلا -هی

منک...! لغب مه اب ورفن راهچ منوتب

متفگ ثکم اب

؟ یراد بلق ات راهچ ...االن تسین بیجع ــه؟ گید یرفن راهچ -االن

رد هب یا هبرض هک درشف نم ارهب شدوخ یمداد شوگ توکس رد فرح یب

دش هدینش رحس یادص هدروخ

ارا...؟ ســـ -

هدامآ و رضاح هدیشوپ تک مه ماهرپ مدرک زاب ،ردار شمدناشن تخت هبل

دوب هداتسیا شرانک

ـــم؟ نوج -

گبـــو تشاداد نیا هب یزیچ -هی
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ماهرپ هب ور تسشن اراس رانک دشو لخاد هدز مرانک تعرس وهب تفگ

مدیسرپ

هد؟ شـــ یچ -زاب

تخادنا باال هناش لا یخیب ماهرپ

! شمنوسرب مرب هنک یظفاحادخ اراس اب هدموا ــی... چیه -

متفگ یکاش

نو؟ مبـــ متفگن ـــا؟ جک -

یمــما... دوز -

دروآ نییاپ ار شیادص

ـــر؟ حس وشاپ ... هدنریگ مهب ناساس زاب شمربب -

ارهب اراس  تساوخرب یضاران دمآ یم اراس اب شچپ چپ یادص هک رحس

هک ردحیلا سمتلم اراس هک دوب هدیسرن رد هب دیسوب هدیشک شوغآ

تفگ دوب شمکش یور شتسد

هرپـــما؟ هنومب هشیمن -
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تفگ هداتسیا مه رحس

. مدوخ متفگ هک هرازیمن -

تفگ بذعم و هدنمرش یتروص اب ماهرپ

بــمد ونوشباوج منوت یمن ؟ یسانشیم هک وتاشاداد یلو اراس.. هدنمرش -

ننکیم خیلا نم رس ونراد صرح ترهوش زا یچ ره

تفگ دوب هدرک شا ینشاچ هک بارطضا یمک واب نحل نامه اب هرابود اراس

؟ مراد سرتسا ارچ منود یمن ـــه... نومب ماوخ یم -

مداد له بقع هب مارآ ار ماهرپ شنارگن ثمالً زور و حلا ندید اب

یچ بش هی راگنا حاال شیربب مرازیمن ... وشلا ح ینیب یمن ــم... نیبب ورب -

ــه؟ شیم

دز چپ هدز متسد جنرآ هب یا هبرض ماهرپ

هاگن لد؟ هب ترسح نم اب منوا ــه؟ شب هنکمم ــا یچ بش هی ینودیمن -

مدیدیم هک تنز هب تمحر دص ــمر! یگیم یکروز مشتسد هشنوبز نیا نکن

ــی! نک شاگن میقتسم ینکن تأرج تتروشیم یروجی نیا دیسرت یم
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؟ مدب ـو تباوج وگب دنلب ماهرپ یگیم یچ -

درک رییغت ماهرپ تروص وحتلا نحل ناهگان رحس یدنت اب

رسدرد یب مه تدم کی نیا نیرازب ـن... ینکن تیذا مگیم .. یچیه -

! مشن خاش رس نوتاشاداد نوا اب نم هرذ گبــ

متفگ شلبق ی هلمج رد هتفهن ییورپ زا هدرک مخا

یا؟ هراکیچ الوت صا ــه... شاب شرهاوخ داوخیم ــو... شلا ح نیبب مگیم -

یمــمد! ونوشباوج نم سپ هنومب اجنیا هرارق

حســــر! ودب ــه... شاب هنوخ دیاب هگید تعاس مین اباب... -یا

دروم نیا رد شیاهیخوش نآ اب ماهرپ مدرک یمن رکف مدرک شهاگن بجعتم

ــت! ساراس طقف شلیلد تفگ یم مسح دشاب مکحم و تفس ردقنا

ــنا؟سالم... ساس -ولا

درگ شیاه مشچ هداد باال وربا رحس یادص هکاب دوب ماهرپ تروص هب مهاگن

یمدز فرح ناساس واب دوب ششوگ یور یشوگ دش

ـــم؟ نومب اراس شیپ بشما نم -
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............-

ـــم؟ نومب داوخ یم اراس -

….........-

سرتسا هگیم طقف تسین شیزیچ یشن نارگن ـــه! شوخان مکی .. یچیه -

ـــم! نومب هراد

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

ـمدر گرب هدرک هلیپ هراذیمن هرپــما هن! متفگن هک نم نــنز داد منود یم -

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

ــی.. شوگ . مگیم هشاب -

تفرگ اراس تمس ارهب یشوگ

هسرپب حوتلا داوخ یم -
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تفگ ماهرپ مخا رپ تروص هب هریخ دش ندرک تبحص لوغشم هک اراس

ــه؟ یچ -

تفگ ید جــ ماهرپ

؟ مدر کـــ هلیپ نم -

داد باوج روخ ولدــ بذعم رحس

شحف تهب راگنا تدوخ لوق ـا؟هب منومب هتساوخ مرهاوخ راب ؟هی یدرکن -

شــهد؟ کا ـــ نتشحو ردقچ یدید وتتروص نداد

یمـمد تنوشن هار وت نک ربص ـی نیبب ومکانتشحو ات هدنوم ! تار ـب مراد -

اب هتفرگ هاگن مولظم دهدب ار شباوج وزیت دنت متشاد راظتنا هک یرحس

تفر بقع یمدق تفگ الق"یهک خادب ی" همزمز

نآ اب دوبن بیجع ــت شاد مه ماهرپ ار بقل نیا سپ مدز دنخبل رایتخا یب

؟ شیاه یگدول
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درک بلج ار نامرفن هس ره هجوت دیدنخ یم هدش دنلب هک اراس یادص

... هشکیم ریت مکی ...هن هشاب .... خآآآ ــم... گیم ... مشچ ... شاداد هشاب -

ظفاحادخ ــم... شچ ... مشچ

ماهرپ نتفگ رحس یادص ــد یشک زارد عیرس هتفگ یدیشخبب سامت نایاپ اب

تفگ اراس دش دنلب هک

ــم؟ نک تسامتلا دیاب ـه؟ نومب یرازیمن ارچ -

توک #ســد_ســ

۷۰۷_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

سامت زا هک ماهرپ اتهب دنزب ناساس زا یفرح تساوخ یمن اراس هک مدیمهف

ردحیلا تفگ "یا هشاب " ماهرپ دروخن رب رتشیب دوب روخلد ناساس اب رحس

تفر اه هلپ تمس هب یمدنک نت ارزا شتک هک
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ـا... ضرریما نک مادص یتشاد یراک -

طقف شا ینارگن درک لوبق اراس رارصا رطاخ هب مه رخآ دوب تسرد مسدح

راتفر نیا اما دوب هدید وا زا هک ییاهتنطیش رطاخب مه نآ دوب اراس تشادرب

! دنکب ار هدافتسا تیاهن تصرف زا مدرکیم رکف بنــدو؟ دی عبـــ وا زا

متفگ ــر شت اب رحس هب ور

ـی؟ نزن گنز تشاداد هب دش یمن ؟ یدر ـک یم شعیاض دیاب ًامتح -

تفگ هدنمرش

شاگن هشیمن وت نیع یهاگ شــد؟ یم یضار هگم دوب هداد ریگ یدیدن -

ـ..... یاوخب هسرب هچ درک

تشاد مک شا یگدنز اررد رحس نیمه طقف ماهرپ ... ییوررپ نیا زا خآ

! یداد یم تلهم مناخ راکرس هگا منک شیضار مدوب دلب نم -

تفگ ینییاپ یادص اب اما دش ریز هب رس

یم رب شهب ــد شیم یضار وتهــم رشت و پوت روز درک،هب یم یقرف هچ -
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درو! ـخ

تفر بقع عیرس هک متشاذگ ولج یمدق

شیضار سامتلا ای رشت هدش نوبز اب مشگرزب شاداد هک نم هنک یمن قرف -

ـــ فنک یهاوخب و تشاداد هب ینزب گنز هشتسد اجنیا تا هزاجا هک اتوت منک

؟ ینک ش

ــ.... فنک متساوخ یمن ادخ -هب

ــو...! گن یچیه -

مدرک هراشا اه هلپ هب

ــت! ساهنت حاالهک نک شتسرد ورب -ایب

تفر اه هلپ تمس هب هتفگ یمارآ "! نیمه نیع . هشاب "

حســــر... -

متفگ اهر قاتا هب هراشا اب درک مهاگن هداتسیا

یریم باوخ تقو تسه ماهرپ متشاد راک اراس شیپ ییایب هدرکن -المز

هرــا قاتا

ار ماهرپ باال نامه زا هداتسیا اه هلپ یادتبا تفر نییاپ اه هلپ زا مومغم
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مدز ادص

هرپــما...؟ -

درک یم مهاگن هدز دنخبل هتفرگ رسباال اما تسا تحاران تفگ یم شیادص

؟ شاداد منوج -

متفگ لا یخیب دوب هداتسیا شرانک هک مدرک رحس هب یهاگن

ـم؟ نک تادص متشاد راک هگا یباوخیم اجک -

ً؟ قـــبال مدیباوخ یم اجک -

تفگ هدر ـک دوب اه هلپ نییاپ ردام قاتا رانک هک نامهم قاتا هب یا هراشا

ـه! گید نومهم قاتا -

شوگ مفرح هب هدادن تسد زا دراد ار شتصرف حاالهک متسناد یم هکنیا اب

ـم تفگ تسا عمج مساوح میوگب و دورن ول هکنیا یارب دهد یمن

اهر... قاتا باال شتسرفب دش مومت هک تندموا درک...زان ـوهک شیشک تنم -

خبــری بش

تفگ یلا وس داد ناکت رس هدز یوحم دنخبل
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!... اتسین تسرد ـشباال؟ متسرفب دیاب ینئمطم -

رمک رود تسد هک ردحیلا ورپ اما دنک شا ینلع درکیمن رکف مدرک مخا

دیشک یم شدوخ رانک هتخادنا تفر یم رانک و دیشک یم تلا جخ هک رحس

تفگ

منک رکف تساهنت نییاپ نیا مه شرهوش یمرحمان وت هک تسین هخآ -

نیگنس متیلوئسم دایب نم! ردارب هرادن تیبوخ باال... دایب هشابن تسرد

! شا بــ منم رکف هب بخ هباسیم ماهوناز مرب مایب حبص ات دیاب یه هشیم

دیبوک شا هنیس یور یتشم

ــ مشچ هبل یراد مهگن روز هب مدرواین هار رس زا هئوت نیا هک یلد نیا ادخب -

رود ..االنور منومب هنشت مرخآ مایب و مرب راب دص حبص ات یاوخب یه دعب ه

ورب ـی...! نکب شهب یاوخ یم هک یملظ زا نک مرش هنزیم هراد اترازه

هچیپن منکیم مرگرس اجی ویکی نیا منکیم فطل منم هشاب اراس هب تساوح

اههن هبوخ ... روسناس ویب روسناس ــدی!هـا؟اب شاب تحار نوتاپ وتسد هب

! باب کــ هن هزوسیم خیس

یلو دریگب هلصاف تساوخیم هک یرحس ی هدش خرس تروص هب یهاگن اب

متفگ یدج دادیمن هزاجا ماهرپ

ــشباال.. تسرفب -
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تفگ کدوک کی ندز لوگ هب هیبش نحل نیرت تیمها یب اب

ـدا! یم حبص نوا ورب ...وت ًامتح ... امتح هشاب -

ــد سرب هبباال بشما هرابود رحس یاپ ارمع ینعی شلا یخیب یاهًامتح

مدید نارگن و رظتنم ار اراس متشگرب هک قاتا هب

شـــد؟ یچ -

ــم تفگ مدرک یم زاب ار مسابل یاه  همکد هک ردحیلا مدرک لفق هتسب ردار

ــی؟ نک یم یزاب شقن بوخ ردقنا یتقو هشب یتساوخیم یچ -

شـد؟ تحاران ماهرپ ! نکن تیذا -هع...

ارزا مرگید تسد هدرک در شرس ریز زا یتسد مدیشک زارد هدز رود ار تخت

متشاذگ شمکش یور رس تشپ

ونیا نم ــن... یبب و ایب هتخادنا ار ییوقوق یلوقوق هی شکبک ــت! حاران -

شدوخ هگا ـم ینک شنوریب روز هب میدشن روبجم بش ادرف هگا مسانش یم

هگیم ییورپ اب رونوج ! هراد مهگن اضرریما نک ضرامت هگب تهب دموین

هرو! خبــ وتیجبآ تساوخیم نم مشچ ولج دعب مریگیمن مشتسد
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متفگ ترسح اب ساوح یب ... مارآ اما دیدنخ

ــا..!چــار؟ یدنخ یمن دنلب مارب ًادیدج -

درشف هنیسما ارهب شتشپ یمک

! هشیم نییاپ باال مکش هنکیم منارگن ـم... نود ـ یمن -

شــه... یمن یروط هک ندیدنخ هب هنووید -

دیدنخ مارآ زاب

ــو مباسح مروخب هفاضا نوکت هدرک مدیدهت اباب منک... یم یراک مکحم -

! هشاب هتشاد اضرریما هگید هسات داوخ یم هتفگ ـه! سریم

ار مردپ ردقچ تفگ نیشنلد یقوذ هملکی"اباب"اراب دش هدیشک میاهبل

زور زاحاال شندینش یارب مدوخ وحاال متشاذگ ترسح رد شرطاخب

ـم! نکیم یرامش

هب مه نآ درک یم تبقارم هدش ساسح یباسح ردپ ی هزور ره یاهرکذت زا

دنک تیاعر مه شندیدنخ رد هک ید ـح

توک د_ســـــ #ســـــ

۷۰۸_ تراپ #
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دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

ناتسرامیب دیاب هک ینامز یتح دمآ یم اراس ندید هب زور ره ًابیرقت مردپ

نیا لیلد هکنیا اب مه دوب!وا تیولوا رد شیارب اراس و دزیم شراک زا دشاب

یم هک راب ره دهاوخ یم ار شردپ اراس دوب هدیمهف تسنادیمن ار یرارقیب

تفگیم ییاهاضرریما وزا شدیسوب یم ... درکیم شلغب یا هناهب هب شدید

رانک شندوبن ات یمدنز ار شروز مامت ... دننکیم هراچیب ار اراس نم لثم هک

دنک ناربج ـم نادنزرف و رسمه یارب ار نم

هبیجع یلو ! هبوخ یلیخ یرادن فعض هشیمن دب حتلا هک نیمه تفگ مهب -

؟چــار؟ یرادن مه یچیه سوه هک

ارهب شتروص دیباوخ هرابود متمس هب ندیخرچ اب تسشن هدروخ یناکت

متفگ شمکش سمل ندش تخس رطاخب رایتخا یب دنابسچ ما هنیس

مرت! تحار یروجنوا منک نوشلغب رازب سیسخ -

تفگ مباوج رد طبر یب
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زور... ...ره مراد -

مدیمهفن ار شروظنم

ــمد! یمهفن -چــی؟

مراد زور ...ره سو -هــــ

مدیشک ارباال شتروص

یاو؟ خیمــ یچ ــی گیمن ارچ سپ -

دیشکوب قیمع هدرشف هنیسما ارهب شتروص هرابود تفرگ هاگن

! هدوب متساوخ تقو ...ره هدوب هشیمه نوچ -

متفگ بجعتم

ــم! یتشاد هنوخ وت یتساوخ یچ ره تقو ــًا!ره عقاو -

ـــد یزرل یم هدنخ زا

ـی... کره هن! یچره -

شروظنم هزات دنابسچ شپچ تمس ارهب ششوگ هدز ما هنیس هب تشگنا اب

متفرگ رگ وطالین ی هنیطنرق نیا رطاخب شنتساوخ سح زا هدیمهف ار
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مدنازرل هنیسما ندیسوب اب مامت ترارش اب هدیدنخ

هشیمه تشهب درک... تداع هشیمن ... یدر کنـ تداع مه وت ینیب یم -

همهی ... بوخ سح نیا امر... گــ نیا بــو... نیا صـاد... نیا ... هتشهب

تسین ...المز هدرک بوخ رابره وملا ح هک یزیچ همهی ... همزور ره سوه

مهب ور هنم هکملا یزیچ ینوتیمن ... همرانک تسه تقو هک...!ره مگب

ــه! نم ملا هشیمه نم ...ملا یدب

اب یزاب وحاالاب دراد تسود ردقچ ار شیادص تسناد یم بوخ شدوخ

دوب هتخادنا نایلغ ارهب متاساسحا هتخادنا شپت ارهب مبلق تاملک نیا

، نیریش سح یمدز فرح یتح روز هب ینامز هک ییوا نابز زا شندینش

دوب یا هزات و بان

مقازب یتخس هب شیاهبل هب هاگن اب دزیم قرب شیاهمشچ دروآ ارباال شرس

طا نودب و یناهگان مدرک یعس تفگ ار شا یرادراب ربخ یتقو ،زا مدیعلب ار

دوشن نارگن دسرتن دزیرن شلد ــمات تفین شناج هب منتفرگ ناج یارب الع

ــمد یسرپ مارآ

ــم؟ نک سو هــ یزیچ هی منم هشیمن -

تفگ اما دیزگ بل هدش خرس شتروص
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ید؟ بــ منم هک...هب یطرش -هب

هک مدیدنخ دنلب شا ییاورپ یب نیلوا هب ساوح یب ... مدرک لفق یا هظحل

تشاذگ مناهد یور تسد

نو! نشــــ یم ... سیه -

ندیسوب مدرک ناراب هسوب دوب میاه بل یگشیمه دصقم هک ار شتروص

متشاد تسود ار شا هنوگ

ـــمـ....... شاب متکاس هزات ینک یم لصو مهب قرب کـــه... هشیمن هخآ -د

درگ یامشچ دشاب هفخ میادص هدمآ دنب مسفن هک دوب هدشن مامت هلمجما

دوب ــه تسب هک مدوب ییاه مشچ هریخی هدش

یارب اهنت هن هک ییوا واب موش جراخ کوش اتزا دیشک لوط هیناث دنچ

دیشخب یم امرگ هدروخ ناکت شیاه بل هک دوب هدش مدق شیپ راب نیلوا

دمآ یم نییاپ زا هک ماهرپ ندیدنخ دنلب یادص اب شندش ادج منک یهارمه

تفگ تنطیش هکاب دز یم سفن سفن دش هارمه

یسورع ات اتود نیا ! یدوب هدیرخ هنوخ شاک ــا... ضرریما میدش تخبدب -

ــن نک یم نومنوریب بش ادرف ... نرادن ناکم
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**********

( دعب سلا (هس

اراس) )

نئمطم مهد ماجنا متساوخ یم هک یراک ربارب رد شلمعلا سکع زا هکنیا اب

ندید زا هک یبوخ سح زا اما مریگب سرتسا یمک دوب هدش ثعاب و مدوبن

! دشن مک هرذیا متشاد میوربور ریوصت

ی همع هب هیبش ال ماک شناردارب "و ایحم " مرتخد هک دوب حضاو یلیخ

حاالوا لثم هک راب ره اضرریما اما دنتسه اهر ناشتبحم واب ینتشاد  تسود

ام تفر یم شا هقدص نابرق چالدنو یم ، دیسوب یم هتفرگ شوغآ اررد

تفگ یم بل ریز شیاه فرح نیب

هک یدنخیم اه... هتنامام تایلگشوخ ... یتردام هیبش ردقنا هک تنوبرق "یآ

ــی" گدنز تنامام لثم ـوربن مسفن ... یشدوخ دوخ

هک شگرزبردپ یوالی غاب رد جنران ناتخرد ریز هک یزادناریز یور هتسشن



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هدرک زارد ار میاهاپ میدوب هدرک نهپ میشاب اجنیا لسع هام دوب رارق ینامز

هتسشن نامرانک هک یرادراب یاهر و ناساس روضح هب هجوت یب ووا مدوب

باالو شمکش یور ار ایحم هتشاذگ میاپ نار یور رس هدیشک زارد دندوب

تسا رتخد شدنزرف دوب هدیمهف هزات هک ییاهر قوذ رپ هاگن درک یم نییاپ

لا بند هب دش ثعاب دیدنخ یم شغ شغ دنلب یادص هکاب ایحم تروص هب

مدناخرچب رس ماسرپ و اسراپ مرسپ ود

درک یم یعس ممکش یور هدیباوخ هک ردحیلا رحس و نیسای رانک ار اسراپ

یور ماسرپ و مدید دنکن یطخ طخ ار وا یشاقن هدرک شوگ رحس فرح هب

بات کانتشحو تشپ زا ناماس هک ،ردحیلا ماهرپ ییاهاپ یور هتسشن بات

همه و هدرک لغب مکحم ار وا ماهرپ یلو دروایبرد ار شغیج ات داد یم له ار

ات دوشن هدیشک تمس نآ هب اضرریما هاگن هک دوب نیا هب ود ره ساوح ی

دورن باال ناشراک رطاخ هب شدایرف یادص

توک د_ســـــ #ســـــ

۷۰۹_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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نیا زا دیاب ناشندمآ ایند هب زا سلا هس هب کیدزن زا دعب مناد یمن زونه

ـــت! حاران ای مشاب لا حشوخ اهنآ هب تبسن شبیجع راتفر و تیساسح

تسیک شبطاخم و میتسه یتیعقوم هچ رد هکنیا زا غراف رهاب هکنیا

ترسح و هدرک یرفک ار همه هک ردقنآ ! دهد یم رکذت اهنآ زا تبقارم هرابرد

همه لد ارهب نامنادنزرف اب نم و شدوخ روضح نودب نتفر نوریب

نوریب ناشیاه هون اب هدادن هزاجا زگره .... هتشاذگ شردام و ردپ اصوصخم

! هدرک اوعد اهنآ زا یکی اب مه راب وره دشاب اهنت لزنم زا

روضح نامز زج هب هک تسیتخس راک اهنآ هسی ره زا تبقارم وا رظن زا

ارهب اهنآ نیمه رطاخ وهب یمندمآ رب نآ سپ زا یسک نم و شدوخ

دش روبجم و دندوب هدمآ ایند هب هزات هک ینامز یتح درپس یمن سکچیه

یمئاد روضح رطاخ هب دریذپب ار دوب هدرک یفرعم ردپ هک یلا سنایم راتسرپ

یاذغ رطاخ هب ردقنآ اهزور نآ هک ییاونیب زپشآ هتبلا و دوب شردام و مردام

ـت خیرگ هرخ راکباال هام هس یروز لمحت زا دعب هک داد ریگ وا هب نم

زا رتکچوک و فیعض هک دوب ماسرپ طیارش رطاخب شیاهنداد ریگ هک یهاگ

رتدوز رطاخب ناشدلوت ودب یاهزور هک الیت کشم رطاخب و تساسراپ و ایحم

هب مدش ناتسرامیب رد ندنام هب روبجم یحابص دنچ تشاد ناشندمآ ایند هب

مدادیم قح وا

یم یرفک مه هک متشاذگ یم شرس هب رس مدیدنخ یم شیاهراک هب یهاگ

درک. یم ما یهارمه هدرک تنطیش دشومه
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متش و برض هب نامراک هک مدروخ یم صرح هدش یبصع ردقنآ یهاگ اما

هب هدشن کنخ ملد تشادن یرثا وا یور هتبلا هک شمدز یمن ورگا دیسر یم

زا شدوخ لوق هب هدرک یروبص بوخ هچ ووا مداتفا یم مدوخ ناور ناج

درو. خــ یم کتک یگدنز

یهاگ اهنآ هب یگدیسر یگتسخ .زا دروآ مبل هب دنخبل اهزور نآ یروآدای

هک دوبن یزیچ راوه و داد و یراک کتک زج هک مدوب وکالهف یبصع ردقنآ

منک. هیلخت ار مدوخ ات دنک ممارآ

. درادن ار اهراشف نآ لمحت تردق مناور دیمهف یمن راگنا اعقاو یهاگ

تبقارم یکی هک دازون هس اراب زور مامت هک تسا تخس ردقچ درک یمن کرد

و ینارگن رطاخب ار ردپ یاهسامت باوج دیاب بترم و تساوخیم یوژه

هارباز ار اهردام زا یکی یشاب روبجم تیاهن ورد ینک رس مدادیم شتبقارم

همهی هب هدنام هناخ رد مردام ای شردام اب یلا وتم زور دنچ یهاگ !اما ینک

مروآ تسد ارهب هتفر تسد رناژیزا هدرک تحارتسا یمک ات دیسریم اهراک

هک یمهفیم یتقو ید! نخــ یم شهب هک تسین راد هدنخ یدرک هک یراک -

هرا! یمــ تریگ اهنت

اما مدوب نم شبطاخم هک مداد یناساس ارهب مهاگن هدز سپ ار مراکفا

و ناماس رانک لغب هب ایحم یک مدیمهفن هک دوب ییاضرریما هب مساوح

دوب ندز رشت ردحلا هداتسیا ماهرپ
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متفگ مولظم

! زونه مدرکن یراک هک نم -

داد باال وربا

؟ یدر کــ هگیم هک اضرریما ردام و ردپ و نامام ندموین ؟ یدر کنــ -

متفگ یرفک

ــو! شاتفر ینیب یمن سهلا هس ناا! ــ ساس -هع...

متفگ اضرریما هب هراشا اب

طقف راگنا هن راگنا مگیم مه یچره ـه؟ نکیم راکیچ هراد نیبب -

ننم یاه هچب "( مدروآ اررد اضرریما یادا هدرک تخمز ار میادص )... هگیم

رازب ادخ... هب نراد هانگ ...." نوریب نرب نیسای اب انوا هنم اب نوشتیلوئسم

ننوشاه هون اباب ! نبقارم شدوخ هزادنا هب مه انوا همهفب دیاش هنیبب راب هی

! هدیر پــ همه هب ردقنا ـم نک نوشاگن هشیمن مور مشکب دیاب نم وشتلا جخ

هرذ هی دیاش هریگب رارق هدش ماجنا لمع وت رازب ناج ناساس هگیم تسار -

هراد کش راگنا یمهد ونوشیکی راب ره هشیم نوشلا س هس هراد ! دایب هاتوک

نو...؟ ــ شهب
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دیشک اهر مکش یور یتسد دنخبل اب ناساس

اضرریما هب نم ـی.. نک یم راکیچ تدوخ منیبب دایب ایند هب ـهتا چب رازب -

ـی.. لو مدیمن قح

تفگ دنخبل اب دید هک ار اهر و نم رظتنم هاگن

هنکن تأرج هراد قح هک نوا هیکی ام ملا هزات ــم... نیمه منم منک رکف -

دنب اج هی نوشومع نیع هک ینوطیش هسات نیا منوا یسک هب هراپسب

! هنیمز ریز نوشفصن هکیچوک ییاد نیع و نشیمن

لباق ریغ ابیرقت دندرکیم تنطیش مه هکاب هس ره دوب ابوا قح مدز دنخبل

غیج هب مراک یهاگ مدوب ناشردام هک نم ی هرابرد هک ردقنآ دندشیم لر تنک

دوب. هدیسر ندیشک

دزیخرب درک کمک هتفرگ ار شتسد دز شیادص یکاش هک اهر

هشاب نما نوماج میشابن هشیم عورش شیامن ...االن نزب رغ وت میرب وشاپ -

توک د_ســـــ #ســـــ

۷۱۰_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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؟ اجک -

داد باوج هدرک هارمه دوخ اراب اهر

رس دایم مباوخ بیجع مه مدوخ هنک... تحارتسا مک هی لخاد شمرب یم -

مباوخب بشید تشاذن وت یاهکجورو نوا اب ماهرپ و ناماس یادص و

نک. هفاضا شهب مهار یگتسخ

متفگ ترارش اب

ـــا! ین وت میرایم ور اهر میتفگ هک ام یدموا یمن بخ -

تفگ هدرک گنت مشچ

ناتسرامیب وت ماهرپ !مک نیبب حاال مدرکن یهارمه ور اضرریما هگا نم -

کــن! عورش مه وت هزادنیم هکیت نومهب همه یولج

مدیدنخ

خــب ینارگن یدایز هدیعب کشزپ یوت !زا هگید هگیم تسار -

تف گــ رخسمت اب
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راگنا یرو خنــ وتسوه تهب دوب هدیبسچ یروجی ! همدای مه ور امش -

هرونایس

ــس نجدب -

ندیسر زا لبق تفر نامتخاس رد تمس هب هدش رود اهر اب هارمه و دیدنخ

هک گرزبردپ دنلب یادص هدش زاب فلا خم تمس ردزا هریگتسد هب شتسد

دش دنلب دنا هدرک عورش تفگ یم یمدزو ادص هدرک لوه ار اضرریما

ــاا؟ ضرریما -

درک یم هاگن ار ماهرپ و ناماس مشخ اب زونه هک ردحیلا یدنلب دایرف اب

داد باوج

یمــما! ...االن نوجاقآ هلب -

داد رکذت هتشاذگ مشوغآ اررد ایحم هدمآ متمس هب

! ندنوسرت وماسرپ زاب هشاب مه هنووید اتود نوا هب تتساوح -

هک دوب هدش دیدپان هزات مدرک لا بند ار شنتفر مشچ اب هداد ناکت رس طقف

ــد یشک نوریب ملغب ارزا ایحم هدیود متمس هب ماهرپ

مــن! شدب -

متفگ سرتسا اب
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ـــا..! نیشاب بظاوم -

معـــو... قشع یادف ، متسه -

اررد ماسرپ و اسراپ هک یناماس و رحس تمس هب لغب هب ایحم و تفگ

دیود دندوب هتفرگ شوغآ

و دیدنخ یم شغ شغ ندیود رطاخ هب ششوغآ رد هک دوب ایحم هب مهاگن

یروآدای اب یهاگ هک ماسرپ زج هب درب یم ورف ماهرپ ندرگ اررد شرس

هب شوخ یور و درکیم رهق هدرک مخا دوب هدز وا هب ماهرپ هک یلوپمآ

هداوناخ هیقبی زا رتهب ماهرپ اب مکدوک هس یره هطبار دادیمن ناشن شیومع

! دندرکیم دیلقت اقیقد ار وا راتفر یتح یهاگ بــدو

تفگ تنطیش اب ناماس داتسیا ناشرانک هک ماهرپ

ــی؟ نومیم سملا ینئمطم ــی؟ جبآ میرب -

مدیدنخ

نتسه ومع و ییاد هیبش هک ینودیم نیشاب نوشبقارم طقف -هرآ...

لوا هقبط هرجنپ زا هک گرزبردپ یادص هرابود هک دندوب هدیسرن نیشام هب

دش دنلب دوب هدروآ نوریب رس

هرپـــما؟ایب -
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تشاد شوغآ رد مه ار اسراپ هک رحس یاپ یور نیشام لخاد ار ایحم

گرزبردپ و هدوب هچ مدیمهفن هک یزیچ دیود نامتخاس تمس هب هتشاذگ

دروآ مبل هب دنخبل شبیجع رکشت ادص درک ناهنپ بیج رد هتفرگ ار درک ترپ

! هداد تروق ــا صع تنوبرق -یآ

دیرخ ناج هب دنخبل اراب وا شحف

را... ــــ مرهز -

ماسرپ هک مه نیسای و ناماس هب ور داد اب هدش نیشام راوس رحس اب هارمه

تفگ دوب هتفرگ شوغآ اررد

هــا...! هریگیم ونم هقی طقف هسرب ـهد! موین ات نیبنجب -

اهر اب هتشادرب ار مهارمه  یشوگ عیرس یوال زا ناشیاه  لیبموتا جورخ اب

رازاب زا دیرخ و یدرگ رازاب یارب ثمالً رسای اب هارمه هک متفرگ سامت

ات دوب رسای اب یهاتوک یهارمه شدصق رتشیب اما دوب هتفر رسمار یتنس

مه ات دهدب تقو و دیایب هار ابوا یمک دناوتب رگا دیاش سلا دنچ زا دعب

حضاو همه حاال هک شدوخ ومه دسرب شا سلا نیدنچ یوزرآ هب نیسای

دوش مارآ تسوسرت تفگیم هک تسا رسای ریگرد زونه شلد دنتسناد یم

جــنا؟ اهر -ولا
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دز فرح هدرک لوه مه وا هک داد صیخشت ار مسرتسا رپ یادص

شــهد؟ یزیچ یجبآ ـــم نوج -

ــه؟ شاب  تساوح یرب مه وت هشیم نتفر -

مدینش ار دیشک هک یتحار سفن یادص

هسات نوا هتسرد ! یرتدب اضرریما زا هک حاال...وت هدش یچ متفگ اباب -یا

هرارق مه شدعب ! نتسه هک متدوخ نامام و اباب و نامام یلو ناوه هب رس

ومرس اباب یاوخیم ـــا؟ جک مرب نم هگید ندرگرب و ندِب اباب و نامام لیوحت

ــه؟ نزب

متفگ سرتسا اب

! مراد هروشلد ارچ منودیمن -

تفگ یمدش سح نآ رد هک یا هدنخ اب هدروآ نییاپ ار شیادص

! تساضرریما اب ندش اهنت رطاخب نوا -

مدز رشت

ــم؟ گیم یدج -هرــا!

یچ مشاداد هراچیب ... نوتهب ندیبسچ انیا سهلا هس ... مگیم یدج منم -
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باالهک.... هدز ! هگید هنک خیلا هیقب رس راد قح ! هشکیم

یهاگ ماهرپ لثم مه وا مدرک عطق ار سامت هتفگ " ییوشمُگ " شفرح نایم

هب هیبش وا طقف تفگ یم هک تشاد قح اضرریما دش یم هناوید ًاعقاو

ــنا! شردپ زا یپک ود نآ راتفر و تسا هراسخر

نامتخاس تمس هب هتساخرب یمدز ادص ار ممان هک گرزبردپ دنلب دایرف اب

مدینش حضاو ار ووا اضرریما ثحب رجو یادص اه هلپ زا نتفر ابباال متفر

مدش دراو هدز رد هب یا هبرض

ــمر... تخد وت -ایب

داد ار شباوج هدرک مخا درک نم هب یهاگن مین اضرریما

نوتدوخ اب یچ هساو ! تشادن یلکشم مدرک کچ راب دنچ نم هک ورانیا -

کـمن؟ شراکیچ یغولش نیا ــاوت جنیا نیدروآ

هراد یلکشم هی هگیم زاب هتفرگ سامت یعم ــم...ال شچ وگب نک کچ مگیم -

تسه اراس ات هدش کاپ متسیس یور زا نمض زاد...رد نبـــ هاگن هی هرابود

! هزیم یور مپاتپل هرب متسرفب هنک دراو هرابود هدب

توک د_ســـــ #ســـــ
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۷۱۱_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

نوریب هک ردحیلا دش در مرانک زا یخلا یب شگرزبردپ اما تفگ یچن کالهف

تفگ اضرریما هب ور تفر یم

تراک یارب تعاس ود هک نتسه تاه هچب بظاوم ردقنا راکیب مدآ همه نیا -

! یراذ بــ تقو

تفگ یکاش  هدمآ متمس هب عیرس اضرریما تسب ردار تفر نوریب یتقو

جکــنا؟ اه هچب -

راک نیا رد مه نم ــد مهفن دوش یم ات دوب رارق و میوگب غورد متساوخ یمن

متفگ ولهپ ود ما هتشاد تسد

... هیقب شیپ -

؟ یدر کــ نوشلو -زاب

یمن هک ونوجاقآ باوج مدرک نوشلو یچ ینعی مدآ همه نیا ــی؟ گیم هچ -
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ـنمد! متسنوت

دز رغ هتفر رد تمس هب شگرزبردپ تساوخرد هب هجوت یب

و ماهرپ نوا ینود یمـ یتقو نوشیرایب تدوخ اب یتسنوت یم یلو -هن.

ــه! چب دش کرت هرهز نتسه یاه هنووید هچ ناماس

مدرب ارباال میادص شندرک فقوتم یارب

یبـمرا؟ مشکب همه یولج ونوشات هس شکب تلا جخ ــاا...! ضرریما -

تفگ بناج هب قح

تسد نوش هزاجا مشابن نم ... یربب ینوتیم یرب ییاجره نتاه هچب هرآ... -

ــه! ئوت

متفگ یرفک

ــت! سین نم تسد نوش هزاجا مه یشابن -وت

دمآ ولج هدرک مخا مدز هنعط شدوخ هب هک دیمهف ار مروظنم

رو؟ ــــ ظنم -

متفر بقع یمدق هتخادنا باال هناش
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چیهـــی... -

هب یمدنک اج زا هدرب ورف راکش نت ارهب شیاهلا گنچ هک باقع دننام ناهگان

مدنابسچ راوید هب هتفرگ ار متسد ود جنرآ برض

ن... یهـــــ -

ار میاه بل تشپ شغاد سفن درک میاهبل نامهم ار ییانشآ درد هدرک ملفق

دنازوس یم

بقع ایهب منک سمل ار مکاندرد یاهبل متسناوت یمن دوب ریسا میاهتسد

مدر یمکــ ــش سیخ منابز اب هدیشک ناهد هب راچان هب شمنارب

... هنوو یدــ -یآ...

هاگن متروص وت ورپ هک هرب تدای مداد یم هزاجا دیابن ... همدوخ ریصقت -

ــی! چیه یگب ینک

ــو... نم یچیه هی رطاخ هب طقف -

تفگ ودنت دنلب

گنـــآو... هگید س... یهـــ -
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زا یقرب مدرک سح هک مدرک شهاگن طقف هدیشک ناهد ارهب مریز بل

تشذگ شیاه مشچ

! نور یبـــ شکب -

متفگ یموهفمان موه هدیرپ باال میاهوربا

ماو خــ یم هرابود ... نوریب شکب مگیم -

اما دروخ ناکت طقف مداد شله شتسد زا یبصع متفرگ ار شروظنم هزات

تفرن بقع

ونه... اقآ هزوسیم مابل ! وررپ منیبب ورب -

متکاس دوب هنشت راگنا اما تشاد یرتمک تنوشخ هک شا هرابود لا صتا اب

ما یناشیپ هب یناشیپ تخادنا سفن سفن ارهب نامیودره هدیشک بقع درک

تفگ سمتلم هتشاذگ

؟ یدو بنـــ مرانک بسچلد و هغدغد یب بش هی هتقو دنچ -

مدیدنخ سنجدب
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نزب طقف مابش خیلا تقو منماد وت تشاذگ هچب هسات یکی ... هدنمرش -

شــهد! ورب

دیدنخ مدش عمج هاگآدوخان هک درب ورف مندرگ رد رس

ب نزب یب تنماد وت مراذب هگید یکی داوخیم ملد ردقچ ینودب هگا -خآ

داو؟ ــ خیمن رهاوخ مرتخد ــور...!

یمدق رد تمس هب هداد شله بقع هب مروز مامت اب صرح زا راب نیا

شــد مهار دس هک متشادرب

ورر! پــ داو ـــ خیمن -

دوب یناغارچ شیاهمشچ دیدنخ یم شتروص مامت

-عـــه...چـــار؟

یناور هدموین شاجرس هسات نیا تسد زا مباصعا زونه چــار؟ یگیم هزات -

ره یاهندرک رغرغ اب منک تراکیچ وروت رانک هساتهب نیا ــو! نم نیدرک

ـــو؟ ماسرپ هتفر مدای ن... نزوــــ ـــن...مک کیچوک ـــن... فیعض ؟! تزور

اهرسپ زا یکی هنکمم دوب هتفگ اباب هکنیا رس متشاد ویخلا رکف مک مدوخ

دیاب هزات مشکب سفن متسنوت یمن دوب دب ردقنا ؟حملا مدب تسد زا ور

مدای یدرک ــر کف !... طسو نوا یریگن ویکی هقی وهی دوبیم مه وت هب مساوح

ــم! شب خـــر زاب ماوخب هک یدروآ مرس هچبالیی انوا رس هریم
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تفگ هدرک گنت سنجدب

خـــر یگیم هک هچ ینعی ... مدوب اه هچب وتو نارگن طقف نم هچبالیــی؟ -

! ندو بــ کیچوک دشو هسات دوبن هک نم ریصقت ؟

تفگ دیدهت یمک اب اما راو همزمز هدروآ ولج ار شرس

! یشب ریگلفاغ انوا لثم منک یراکی هک نکن متیذا -

مدرک مگ ار تاملک مدروخ یم هک یصرح زا

یلی... یلی...خــ -پـور...خــ

مریگلفاغ شندروآ نابز ابهب یتح هکنیا زا دش رتزاب شتروص هظحل هظحل

دیدنخ دنلب یادص اب ناهگان دوب هدرک

نمض ـی!رد تفگ راب دنچ نیبب ــــا! یدیروخن هباشون ــه!هی تدوخ ریصقت -

ـم یدیشک وشارسدرد یکرابی ام هگید شارسدرد و تسا هچب

شیاه تیساسح زا اهزور نآ ترسح یروآدای مدیبوک شا هنیس هب تشم اب

کــدر کالهفما

نم ـــه؟ باشون هی یگ یم هزات ــو؟ ملک یدید درک ریپ ونم شیکرابی -

ـک یم کچ وماذغ قشاق هب قشاق متسشن یزیم ره رس هام شیش تخبدب
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نوا .... روخب ... باوخب ... نیشن ورن... ... روخب ونوا روخن ونیا یه ؟ یدر

خبـ یتشاذ یمن ووت مدوب شک ــیهال گیم یتحار نیا هب هک یا هباشون

ـــد! یسر مداد هب اباب مشرخآ مرو...

یزور نم! نوج هب داتفا یلا عبانج سوه رطاخ ـیهب گیم هک ییاباب نومه -

، ینکن راکیچ ، یروخب یچ هک مشاب تبظاوم هک دادیم رکذت نم هب رابدص

ابمــن! تسنود یم نوا هنرگو

مدناخرچ هساک رد مشچ

قحــت منوا هک دوب یندرگ سپ هی تنوج هب داتفا اجک نکن شگرزب یکلا -

داد. هباشون مهب یکشاوی راب هس طقف تارغرغ تسد زا هزات دوب!

توک د_ســـــ #ســـــ

۷۱۲_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #
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هناخی هب ماهرپ و رحس یاوعد ی هناهب ارهب اضرریما هک بش نآ یروآدای زا

هدیدنخ مروخب هباشون شمشچ زا رود و بارطضا نودب ات دوب هداتسرف اهنآ

مدرک رارکت ار شردپ ی هلمج

" یکی طقف مودک ره یارب " تفگ -

متفگ دناشن ملد هب شا یروآدای هک یقوذ اب

روخب مورآ تفگ یم ... یدب ریگ یدوبن وت راب ره داد فیک مهب مه ردقچ -

منو...! ــ چیپب وترهوش منوتب یک زاب تسین مولعم ــه.. نیشب تلد هب شزم

دز صرح هدش هدیچیپ مرمک رود شیاهتسد

دزیم نم هب وشرغ دادیم هباشون تهب یکشاوی هکشزپ اقآ راگنا هن راگنا -

مدرک دیدهت هک دروآ مرمک هب یراشف

ــا؟ مشکیم غیج -

درک هفخ ار میادص هک دوب هدشن مامت ما هلمج

ــی... -یآ

تفگ یدجو مخا اب
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؟ مندروآ مک مدآ نم ! ینک یم مدیدهت هک یسانشیمن ونم -

مدرک کزان ادص هدرک رامخ مشچ مدش مولظم

زا دعب ینک یم راکیچ نیبیب ـا...! مدروخ هباشون یکشاوی راب هس شمه -

ــمو! لظم نم ... هباشون هی رطاخ هب یگیم نم هب هزات سلا! دنچ

دیبسچ تفس ار مندرگ هدرک دراو یراشف دوب مندرگ تشپ هک شتسد هب

ار شلا ح سلا دنچ زا دعب دیخرچ یم متروص یور هدش رارقیب شیاهمشچ

راک مدرک شرت  هناکدوک هدرک شرتزان ترارش هکاب ییادص مدیمهف یم بوخ

درک تیاکش هب عورش درکیم لمحت هک یراشف رس زا هداد شتسد

فرط یچ هساو درمان هخآ ؟! تسا هباشون رطاخ هب طقف یدرک رکف -وت

یدرک باختنا انوا مسا زا مه ور اه هچب مسا نم؟وت زج هب یتسه همه

متفگ عیرس

ــ.... مدوخ نوج هب -هن

مه وماسرپ دوب، اسراپ مسا قشاع هک اباب ــم! نزب ومفرح رازب یهــس... -

اه هچب ینزیم رغ هک مه هرس هی یدرک باختنا ناماس و ماهرپ مسا زا هک

؟ مراکیچ اجنیا نم یگب هشیم ! مدرک ریسا ور
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متفگ بناج هب قح ادص نامه اب

هک هچ نم ـارابوت...!هب سپ نم ــاراب تخد یتفگ ـی؟ تفگن یتفگ تدوخ -

ور اه مسا هک یزور ات نم شــد... رسپ شات وود دوبن رتشیب رتخد هی

مسا هتساوخ یم و هراد تسود ور اسراپ مسا اباب متسنود یمن متفگن

تسود وماسرپ مسا مه مدوخ هدرکن لوبق شردام یلو اسراپ هرازب وماهرپ

! یریما دوبن هنووید اتود نوا وت لوق هب مسا هب مساوح المه صا متشاد

... مدیمهف هزات شــد نوشاوعد و متفگ یتقو

ممشچ یولج مدروآ نابز ارهب ماسرپ مسا هک ینامز ناماس و ماهرپ ریوصت

شــد... هدنز

ار مسا وا مان زا هک دوب هتفرگ رخسمت داب ارهب اضرریما و دیدنخ یم ماهرپ

یمین تفگ یم ناماس اما تسا توافتم نیس فرح اهنت ماو هدرک باختنا

اراب همه یتعاس وات تسا ناماس مسا زا رگید مین و ماهرپ زا مسا زا

ـد! ندرک کالهف مسا نیا رس رب ثحبورج

... مدرک باختنا وت مسا زا ومرتخد مسا نم یلو -

دیسوب یم ار ممشچ مشچ هکاب راگنا دوب میاه مشچ هب هریخ شیاه مشچ

اعقاو مدیمهف دش زاب هرابود هک شنابز ... دوبن اجنیا هظحل دنچ مدرک سح

هظحل نآ رد شساسحا همهی ... دوبن اجنیا اما درک یم همزمز ... هدوبن اجنیا

! مدیدیم ار
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متفگ ... رسپ ای رتخد لوا ... نتفگ ندب نوشن مهب وراه هچب نتساوخ یتقو -

یلو.. ... مرتخد

تشاذگ شبلق یور ار شتسد

دوخ وت.. نیع متساوخ یم رتخد دوب..هی مبلق .. تفگن منوبز .. متفگن نم -

یم وروت یوب ... هدیمن دازون یوب مدرک سح ... مدرک شلغب یتقو ... تدوخ

وشمسا نیمه یارب دوب... یگدنز دوخ دوخ ... تدوخ لثم ... یگدنز یوب داد

تـو... لثم ... یگدنز ینعی ... ایحم نتشاذگ

مونشب ار شبلق یادص ات متشاذگ شا هنیس یور ار مشوگ هشیمه تداع هب

دوب مارآ مارآ شمتیر ...اما دیپت یم دنت

ـی؟ بوخ -

مدرک مکحم ار مرس یاج هداد ناکت رس

طقف نم اه! هچب یگ یم وت دعب ـی... گدنز هئوت تسد منم هزاجا یهاگ -

ـم. شاب مدوخ ماوخ یم یشیم تیذا ییاهنت ، منارگن

یاهزور لثم یدیمن هزاجا ارچ .. ینارگن ردقنیا ارچ بخ، نتسه مه هیقب -

... ننومب انامام شیپ یهاگ لوا
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دروآ مندب هب یراشف

سک هن هشردام ردپ اب شتیلوئسم هشاب شردام ردپ شیپ دیاب هچب -

هک میشاب ریگرد ای میشاب هتشاد بجاو راک یلیخ هگید هگم ... هگید

اال یلو یتسنوت یمن اهنت یدوب فیعض وت مه ازور نوا ... انوا هب میراپسب

ن...

هگید مه انوا ما هتسخ کالهفو یلیخ اتقو یضعب ... منوتیمن نکاالمن رواب -

اب هرذگب شوخ نوشهب رازب دوب نوشبقارم هشیم رت تحار ندش گرزب مکی

! نراد نوشتسود هک ییاسک

هدش تیبرت ـن! یبب وماهرپ . یگیم نامام اباب زا یراد ممهف یمن نکن رکف -

.. تسات ود نیا

دیدنخ

ـم؟ ینک نوشعمج مینوتن هگید نوا لثم نشب نوشات هس یاوخ یم -

زا اتقو یضعب مکی طقف هگم! هشچ یبوخ نیا هب ماهرپ شابن سنجدب -

هنکیم یطاق اباب وتو تسد
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درک هاگن متروص هب دیشک بقع

هرآ! ـهی طاق نم شاداد -هک

متفگ هک دیشک رد تمس هب هتفرگ ار متسد مدیدنخ دنلب

چـی؟ نوج اقآ ؟راک یریم اجک -

تفگ طبر یب

... یتفگن تدوخ و مدرک ربص مزاب هک هشاب تدای -

-چـی؟

دش هریخما هداد باال وربا دز هیکت رد هب هداتسیا

توک د_ســـــ #ســـــ

۷۱۳_ تراپ #

دراد _ ینوناق _ درگیپ _ یپک #

اجنوا ننوشکب وروت ات نزادنب ریگ یناگیاب وت ونم نتسنوت انیا هک زور نوا -
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هبوخ حملا مه زورما یلو ... مدیمهفن هک ترپ مساوح و دوبن بوخ حملا

نوجاقآ زاب هک یتساوخ وت نوچ متفگن یزیچ !اما هعمَج مساوح مه

و منزن یفرح ات ننک یم راک هچ ممهفن ..ات ینک ملطعم ات اجنیا متنوشکب

!... مریگن وشولج

تشاذگ میاهوزاب فرط ود تسد

ممهف یم تامشچ زا نم ینودیمن متدوخ ... ننود یمن نمهف یمن انوا -

یم اه هچب ور تهاگن ... ینک یم میاق ویزیچ ...هی ینارگن ... یراد سرتسا

ــه...هــمو؟ نم هب تساوح یه ... هخرچ

و تفگ اه هچب زا ادتبا هکنیا مدوب هدرک سح متفرگ نادند هب بل هدز دنخبل

تفرن ناشلا بند وهب دنام قاتا رد هدناشک یرگید یاج ارهب فرح دعب

دو! بـــ بیجع

متفگ یزانط اب

کــمن ترپ وتساوح متسنوت مدرک رکف -

ـــی گدنز هئوت ترپ هشیمه نم ساوح -

هدروآ ارباال مرس ساسحا رپ نحل ونآ ادص نیا اب اما دوب نییاپ مرس

تسشن شا هدش رامخ یاهمشچ هب مهاگن
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لغبـــم.. -ایب

مدرک ناهنپ شا هنیس اررد مرس متفریذپ قایتشا اب

ـــه؟ شاب نکن نوشتیذا -

نا! ماســـ و ماهرپ زج هب هتبلا .. هشاب -

! هرذگیم شوخ ماه هچب هب انوا ــه؟اب خآ ارچ -

. نری یمگــ دای مترارش یلو هرآ -

؟ یدیمهف اجک -زا

مک درمریپ ... مدیدن درک رکف ... مدیمهف ماهرپ هب داد ومچیئوس هک نوجاقآ -

هنک! تیذا ونم هراد تسود مزونه سلا دون هب هسرم هراد مک

متفگ سخت

سچـــهب... یم هخآ -

ــهب! سچیم ازیچ یلیخ منم -عــه...هب

مدرک ضوع ار فرح

. هشیم ۴۰ستلا هراد مک مک مه -وت
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ــای حم یارب رهاوخ هی زونه نم ... نکن ضوع وفرح گنرز یتدوخ مریپ -

. ماوخ یم

تفگ هک مدیدنخ شتجامس زا

ـــه؟ لو بقـــ نا! -جـــ

متفگ ساوح یب مدیشک بقع شتشادرب زا هکوش

هدوز ری -خنـــــ

تفگ ترارش اب دزیم قرب شیاه مشچ

االنهن!هــمو؟ رترید مکی یلو ــه... بقـلو سپ -

متفگ هداد شلوه

تــو؟ یتسین نارگن یچ هساو اه هچب لا بند ورب الایب صا -

یم شوخ انوا ... هگید یدوب نئمطم امتح نو.... ــ شیداتسرف وت نوچ -

ــا؟ مییاهنت هشیم بش اال متحا هک ندرگرب ات منورذگن نم ... ننورذگ

مراد ار نامنادنزرف هزاجا هک درک یم دیکات تشاد زاب مدش شروظنم هجوتم

ار مساوح شا هلمج همادا اما دریگ یم تخس اهنآ هرابرد همه هب هکنیا اب

دروخن ناکت اما دیایب رانک ات شمدیشک رد یولج زا هدرک ترپ
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رانک ورب نتسه مناساس و اهر و نوجاقآ نمض ...رد مراد راک ورب -ایب

ـــه! تشز

هچ مدیمهفن هک دیدنخ یم هدش رورش هک دوب شیاهمشچ هب مساوح مامت

مدرک نییاپ باالو هتفرگ ار هریگتسد هدوسآ یدنخبل اب تفر رانک عیرس درک

تساوخرب مداهن ردهآزا ندوب لفق هکاب

ـــاا... ضرریما -

مندرگ هدرک هقلح میاه هناش رود ار شیاه تسد دیشک ار شملا تشپ زا

دش ــش فیطل یاه هسوب اب شیاه بل دصقم

هسات...هی نوا اب منوا دایم شیپ ردقچ هگم ... ریگن مزا ومتصرف -جــنا...

ـــه؟ شاب !... طقف ولوچوک

***********
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( اضرریما )

زا یگتسخ مدرک یم شزاون ار شیاهوم شتروص هب هریخ هتسشن تخت هبل

ندوبن و نامیاه  هداوناخ فطل هب زورما هکنیا اب دیراب یم شلوک رسو

لوق هب رطاخ هب یلو دوب هدرک تحارتسا اهولق هس ی هتعاس نیدنچ

اجکی و هدز شلوگ متشاد وا زا هک یا سهلا ود یراک مک بلط شدوخ

دوب. هدش شوهیب یگتسخ زا مدرک شفاص

اب دوبن قیمع شیاه باوخ رگید نامنادنزرف روضح رطاخ هب هک دوب اه تدم

ارچ مناد یمن درکیم کچ ار هس ره هدش رادیب اه نآ زا ییادص نیرتکچوک

س هس زا لبق ات درکیمن لوبق شدوخ نم یاهینارگن دروم رد شیاه هنعط اب

. مینک ناشیادج هدیباوخ ناشدوخ باوخ قاتا رد یگلا

وا رانک و ترفاسم رطاخ هب هشیمه تداع هب هک دوب ماسرپ هب مهاگن

ارهب شتروص هدیباوخ شا هنیس یور هدرک هدافتسا طیارش زا ندیباوخ

یور ایحم و اسراپ رس هتشاد شهگن تسد کی اب دوب هدنابسچ شندرگ

دوب. هدیشک شوغآ ارهب اهنآ مه هب هدیبسچ شرگید تسد

سلا ود اهنآ نامترفاسم نیرخآ رد مدوب هدیدن هک دوب اه هام ار ریوصت نیا

اتهب مدرب تسد شا هنیس یارب دوبن نیگنس هزیم هزیر ماسرپ و دنتشادن مه

رامخ یابیز یادص ندینش زا هک شمناباوخب شرگید تمس هدیشک ششوغآ

رتدب و دنزب ملوگ هدش مولظم نآ اب درک یعس شیپ تعاس دنچ هک شباوخ
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مداد وا ارهب مساوح داد نامیود ره تسد راک

ــم! تحار ... هباوخب رازب ــن... کن -

مدز دنخبل

ــم؟ باوخب اجک نم -

دز حیلا یب دنخبل

داوخیم مرتخد ... یرادهگن وتاج ات ینک عمج وتساوح یتساوخ یم -

!... هزات

مدیدنخ

ـیما ضار و مدرکن -

دیسوب ار ماسرپ هنوگ هدرک جک رس دش نایامن شیاهنادند

نوشرطاخ هب یسرم ما... یضار منم -

هب راب ره ار...هک ما یگدنز یناشیپ ... مدیسوب ار شا یناشیپ هدش مخ

ار یگدنز ؟ مدو بــ تخبشوخ ... مدرکیم هچ شمتشادن رگا میوگ یم دوخ

مدو.. بــ نزــهد شیپ ساهلا لثم طقف ای مدرکیم یگدنز
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۷۱۳_ تراپ _ همادا #

شمارآ نیا یارب ... ندنام مه رانک ... ندوب مه رانک ... ندیسر اجنیا هب یارب

یاه بش و وطالین یاهزور ...!اما میشاب هدماین یزارد هار دیاش ... بسچلد

هک یناسک رانک ، تایح تمعن ، یگدنز میمهفب ات میدنارذگ ار یتخس

شزرا اب ردقچ یناوخ یم ناشهاگن ارزا ناشرهم و یراد ناشتسود

.... تسا

اتهب دراد مهگن رادیب یتعاس هچ بشما دناوتب هک یا هوهق ندروخ یارب

اه تعاس ار منادنزرف واو حبص ات طیارش نیا رد اهبش زا یرایسب تداع

یا همزمز هدروخ یناکت هک متفر رد تمس هب موش زیربل شمارآ زا هدرک هاگن

تفص نآ اب هدروآ نابز هب نامتولخ و ییاهنت رد دوب اهتدم هک یا همزمز درک

. دزیم میادص

ــا...؟ ضرریما -

ــم؟ ناج -

ـی" جنم " مراد ــت سود -
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ــی س.هر

.... نایاپ . توکس دس


