
 

 



 

 ؾكیض بجزبا پضع و ماصعف زضا خاقظی میکىه و ؾىاع . باالزٍغ بػض اػ چهاع ؾاغت مكاوعٍ اػ اتام می یاص بحرون

  .زىصف میكه و محٍر

؟ صلیل ایً َمه ؾغصی و کم  آنای صکتر خال پؿغمىن چُىعٍ؟ چغا ایىهضع هاعاخته؟ چغا اػ اػصواج متىكٍغ

 خغقیل چیه؟

 .عاؾتل پؿغ قما اػ هظغ عوحی مكکلی بغاف پیل اومضٍ

صع يمً ويؼ مالی زىصف َم زیلی زىبه، . اػ هظغ عوحی؟ مىظىعتىن چیه؟ ما که َمه چحز بغاف قغاَم کغصیم

 .اػ هظغ مالی َیچ مكکلی هضاٍع

َبو گكته َای زىصف .مثل ایىکه متىحه وكضیً زاهم، پؿغ قما اػ هظغ عوحی مكکلی بغاف به وحىص اومضٍ

 .ایً مكکل به خاصجه ی َكت ؾال پیل بغ می گغصٍ

 خاصجه ی َكت ؾال پیل؟ مىظىعتىن اون تهاصقه؟

 تهاصف ؟ مىظىعتىن اػ تهاصف چیه زاهم؟

مگه به قما هگكته َكت ؾال پیل اػ بیماعؾتان با ما تماؽ گغقتن که پؿغتىن تهاصف کغصٍ و تىی 

 .تهغیبا اػ َمىن مىنؼ ایىُىعی قضٍ. بیماعؾتان بؿتری قضٍ

 ...!مثل ایىکه قما اػ مكکل پؿغتىن َیچ اَالعی هضاعیض. بله اما اون تهاصف اوهُىعی که قکغ می کىیض هیؿت

 آنای صکتر زىاَل می کىم به ما بگیض چه اتكاقی بغای پؿغمىن اقتاصٍ؟

 :صکتر صع خالی که به نىضلیل تکیه میضاص هكـ غمیهی کكیض و گكت

متاؾكاهه چىن زىصقىن اػ مً زىاؾتن که چحزی صعمىعص اون خاصجه بهتىن هگم همی تىهم خغفی صع مىعصف 

قهِ اػ ظاَغ نًیه می تىهم خضؽ بؼهم که اون خاصجه یه خاصجه . ختی بغای مً َم زىب تىيیذ هضاصن. بؼهم

کاعی کىیض که . قهِ صع نىعتی می تىهیض اػ ایً مكکل آگاهی پیضا کىیض که زىصتىن اػف بپرؾیض. مػمىلی هبىصٍ

اػ عوی چهغف می تىهم . پؿغ قما بایض کس ی عو پیضا کىه تا بتىهه باَاف صعص و صل کىه. بغاتىن صعصو صل کىه

 . بهتریً کس ی که می تىهه کمکل کىه کؿیه که صوؾل صاقته باقه. بكهمم که صعص ػیاصی عو تدمل کغصٍ 

 :صکتر که اهگغ چحزی یاصف اومضٍ باقه گكت

 قما تىی زاهىاصٍ کس ی که َمؿً پؿغتىن باقه و زیلی پؿغتىن عو صوؾت صاقته باقه هضاعیض؟



 

. ولی پؿغم انال صع نیض و بىض صوؾت صاقتن کس ی هیؿت. عاؾتل آنای صکتر صزتر غمل زیلی صوؾل صاٍع

 .وؿبت به َمه چحز و َمه کـ ؾغصٍ

اگه . و اػف زىاَل کىیض که به پؿغتىن کمک کىه. ؾعی کىیض که ایكىن عو به پؿغتىن هؼصیک کىیض. زىبه

به صزتر . غكو و غالنه ای صع نلب پؿغتىن ایجاص بكه ػهضگیل مػجی پیضا می کىه و تمام صعص و ؾمل اػ بحن محٍر

مُمئىا چىن ایكىن پؿغتىن عو صوؾت صاٍع ختما . غمل بگحن که به پؿغتىن کمک کىه، بهل مدبت کىه

 .کمکل می کىه

 .زیلی ممىىن آنای صکتر، زیلی ػخمت کكیضیً. بؿیاع زىب

 .زىاَل می کىم وظیكه بىص

 :ماصع صعخالی که اػ صع اتام بحرون محرقت با زىصف گكت

 .پـ بایض کاعی کىم که مجتبی الهام عو صوؾت صاقته باقه

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

تنها نضای . ونتی ؾىاع بجز ؾكیضف میكه و به َغف زىول خغکت می کىه پسل ماقیيل عو عوقً می کىه

 .آَىگ ؾکىت مُلو ماقحن عو می قکىه 

ایی عو که بایض اهجام بضٍ تى طَيل مغوع می کىه  .َمیىُىع که عاهىضگی می کىه بغهامه کاَع

 .بغای امغوػ بایض قام بسىعٍ و بػض بسىابه و قغصا بایض یه ؾغی به صقترف بؼهه و بػضف بٍغ صاوكگاٍ

به مدٌ عؾیضن به زىهه صع خیاٍ عو با عیمىت باػ می کىه و ماقحن عو تىی پاعکیىگ زىههی ویالییل پاعک می 

 .زىهه ای مجهؼ به اهىاع صوعبحن مضاع بؿته و صعب َای يض ؾغنته.و واعص زىهه میكه. کىه

ونتی واعص زىهه میكه صعب عو نكل می کىه و کمی اػ ؾظایی که اػ بحرون زغیضٍ عو می زىعٍ و عوی تست صعاػ می 

، َمیكه کابىؽ می بیىه، یه کابىؽ َكت ؾاله اما . کكه، چكماف عو می بىضٍ، َمیكه مكکل بی زىابی صاٍع

 ...ختی کابىؽ َای تغؾىاکل. اهگاع وؿبت به َمه چحز بی تىحهه

نبذ ػوص با نضای ػهگ ؾاغت اػ زىاب بیضاع میكه ، یه صوف میگحٍر و بػض اػ زىعصن نبداهه به َغف 

 :ونتی به صقترف می عؾه.  َىگام عاهىضگی قهِ آَىگ ؾمگحن گىف میضٍ. صقترف خغکت می کىه

 ؾالم آنا مجتبی چُىعی؟

 :مجتبی بضون ایىکه تؿیحری تى چهغف بضٍ می گه



 

 ؾالم بض هیؿتم خالت زىبه غلی؟

 .ماللی هیؿت حؼ صوعی قما

 باػ قىزیت گغقته غلی؟

 .بابا چته تى؟ چغا ایىهضع بی تكاوت و ؾغصی؟ اول َكته که آصم ایىُىعی قغوع همی کىه پؿغ زىب

 مگه چُىعی قغوع کغصم؟ مً مثل َمیكه َؿتم َمیكه ایىُىعی بىصم، تاٍػ امغوػ متىحه عقتاعم قضی؟

بیا یه هیگاٍ به ایً پغوهضٍ بىضاػ ببحن . باقه بابا خاال همی زىاص بغای بض ازالنیت ؾابهه ی تاعیخی حىع کجی

 .کجاف ایغاص ناهىوی صاٍع تا مً اعؾالل کىم

 باقه بضٍ ببیىم چیه؟

 :مجتبی یه هگاٍ به پغوهضٍ می کىه و بػض اػ چىض صنیهه می گه 

 .بیا َیچ مكکلی هضاٍع می تىوی اعؾالل کجی

 حضی میگی؟ َمل پىج صنیهه بیكتر بهل هگاٍ هکغصی مُمئجی؟

 عاؾتی امغوػ ميص ی عو هضیضم کجا عقته؟. مػلىمه که مُمئىم مً کاعمى زىب بلضم

غف بهل احاٍػ همیضٍ. آَا امغوػ به مً ػهگ ػص گكت همی تىهم صیگه بیام صقتر ! ميص ی؟  .چىن اػصواج کغصٍ قَى

 باقه باَاف تؿىیه کغصی خهىنل عو صاصی بهل یا هه؟

 .آٍع بابا َمل عو بغاف واعیؼ کغصم

؟. بؿیاع زب  پـ بایض یه ميص ی صیگه حىع کىم آٍع

 .آٍع صیگه قهِ کاع زىصته

باقه نغباهت زضاخاقظ . بػضقم محرم زىهه قػال بای. مً بایض یه ؾغ بغم صاوكگاٍ. زىبه بابا کمتر چاپلىس ی کً 

. 

صع َمحن لحظه پسل ماقیيل عو . اػ صقتر بحرون میاص و ؾىاع ماقیيل میكه بهُغف صاوكگاٍ خغکت می کىه

 :نضای ؾمگحن زىاهىضٍ قًای پغ اػ ؾکىت ماقحن عو پغ می کىه. عوقً می کىه

 ....می صوهم تى مىى تنها محزاعی 



 

 ...پـ بگى صیگه مىى صوؾم هضاعی 

 ...میاصف عوػی که تنها بمىوی

 ...به زضا هكغیً هکغصم، مً می زىام پیكم بمىوی

 ...چكم مً واؾه تى گغیىهه هگى  هه

 ...اقکام عو گىهه َام می عیؼن هگى  هه

 ...هگىهه... ایً صلم واؾه تى ؾمگیىه 

 ...غكو مً هگى هه... میمحرم ای زضا 

 ...هغو ایً صل مً بی تى میمحٍر و غكهم هغو 

 ...هغو َانت صوعی مً هضاعم غمغم هغو 

 ...زضا هیاص عوػی که تنها بمىهم حىهم هغو 

 ...میمحرم بی تى مً غكهم هغو 

 ...هغو ایً صل که می پىؾه غكهم هغو 

 ...هغو تى تنهاییام میمحرم میمحرم غمغم هغو 

 ...هغو َانت صوعی مً هضاعم حىهم هغو 

 ...می پىؾم ای غكهم هغو . می محرم 

با . اهگاع اقکاف زكک قضٍ بىص. با قيیضن ایً آَىگ صلل می زىاؾت گغیه کىه ولی اقکاف حاعی همی قض

واعص کالؽ میكه و پكت نىضلی میكیىه و . عؾیضن به صاوكگاٍ پسل عو زامىف می کىه و اػ ماقحن پیاصٍ میكه

ا عو به . مىتظغ اؾتاص می مىهه ونتی اؾتاص واعص کالؽ میكه َمه به اخترام او بلىض میكً و اؾتاص  صاوصجَى

 :صع بحن کالؽ اؾتاص اؾتاص گكت . وكؿتن صغىت می کىه

مجتبی با خالتی غاصی به پكت محز اؾتاص محٍر و . اػ آنای ایغاوی می زىام که بیان و مهاله زىصقىن عو اعائه کجن

 :مهاله زىصف عو اعائه میضٍ

کكتی َای 1982َبو هظغیه کالؾیک خهىم بحن امللل و کىىاوؿیىن بحن املللی خهىم صعیاَا مهىب ؾال >> 

 <<...حىگی اػ انل نالخیت بغون مغػی پحروی می کىىض و 



 

ونتی به زىهه می عؾه . پـ اػ اعائه مهاله با تكىیو اؾتاص اػ کالؽ زاعج میكه و به َغف زىهه خغکت می کىه

بػض اػ زىعصن نهاع عوی تست صعاػ می کكه و به صوعان کاعقىاس ی که تىی عقته خهىم نًائی . صوف میگحٍر

و بػض اػ اون خاصجه ی لػىتی که ػهضگیل عو هابىص کغص و باغث قض ایً َمه بی . تدهیل می کغص قکغ  کغص

 مگه چه گىاهی کغصٍ بىص که مؿتدو چىحن مجاػاتی بىص؟ . اخؿاؽ بكه

 :بی خىنله اػ عوی تست بلىض قض،تلكً عو بغصاصقت. نضای تلكً عقته ی اقکاعف عو پاٍع کغص

 ؾالم ماصع چُىعی زىبی پؿغم؟

 آٍع زىبم کاعی صاقتی؟

 .عاؾتل صایی ایىا امغوػ می زىاؾتن ببیىيت

 .مامان مً خىنله هضاعم امغوػ عو بی زیال قى

 چغا پؿغم؟ چغا همی زىای با قامیل مػاقغت صاقته باش ی؟

 . مً با قامیل مكکلی هضاعم قهِ زؿتم

 :مجتبی چىن می صووؿت اگه چحزی هگه ماصعف صوباٍع خغف َای تکغاعی عو قغوع می کىه زیلی ؾغیؼ گكت

 .اگه مكکلی هیؿت بهكىن بگى بیان زىهه ی مً، قام مهمىن مً

 :ماصعف که کمی اػ ایً خغف مجتبی قاص قضٍ بىص گكت

 .باقه پؿغم پـ مىتظغ باف

 .باقه مامً قػال زضا خاقظ

َمحن که می زىاص اػ بحرون ؾظا ؾكاعف بضٍ یه صقػه . با بی خىنلگی بلىض میكه و یه صؾتی تىی زىهه می کكه

 :مثل ایىکه مجبىعٍ به ماماول تلكً کىه.  یاصف میاص که هپرؾیضٍ مهمىها چىض هكغن 

؟!! الى؟  ؾالم مامان می زىاؾتم بضوهم تػضاص مهمىها چىض هكٍغ

 .چهاع هكغ پؿغ گلم

 چغا چهغ هكغ مگه قما همیایً؟

 .هه نغبىهت بغم صاییت می زىاص باَات صحبت کىه

 صحبت؟ صعمىعص چی؟



 

 ...همی صوهم زىصصت امغوػ می قهمی

 .مجتبی با ؾغصی میگه باقه پـ قػال زضا خاقظ

 .مػلىم هیؿت چه ههكه ای می زىان ؾغم پیاصٍ کجن!! لػىتی

 .بػض چىض ؾاغت اؾترؽ به ؾغاؾل اومض. بػض اػ ؾكاعف ؾظا مىتظغ مهمىها مىهض

 !! یػجی صایی چیکاع صاٍع که صاٍع میاص زىهم؟

با ایً کاع ؾيؿىعقػال قض وو ؾیؿتم پسل مىؾیهی عوقً .بغای اػ بحن بغصن اؾترؽ کل صؾتاقى به َم ػص

ؾیؿتم پسل مثل . َمؼمان با عوقً قضن پسل چغاؽ چغاؽ َای اتام اػ ؾكیض به آبی تؿیحر عهگ صاص. قض

 :َمیكه آَىگ ؾمگحن پسل می کغص

 ...صیضاع آزغ عؾیضٍ

 ...بؿٌ چكمامى ببحن

 ...ختی واؾه ی یه لحظه تى کىاع مً بكحن

 ...زضا خاقظی هکغصم ونتی که گكتی محرم

 ...ولی با نىعت گغیىن چكم به عاَت می قیىم

 ...صلیل عقتيت عوزضا می صوهه غكهم

 ...بیا و بی کس ی َا تنهاییاتى بكکً

 ...زىاؾتی بغی قهِ بؼاع اػ عاٍ صوع هگات کىم

 ...اػ عاٍ صوع ایً صملى نغبىوی چكات کىم

 .با یه باع ػصن کل صؾت به َم ؾیؿتم زامىف قض و عقت تا صع عو باػ کىه. صعمیىن آَىگ نضای ػهگ اومض

 .بػض اػ عوبىس ی کغصن با صایی و اخىال پغس ی با ػهضاییى بهیه اوها عو به صازل عاَىمایی کغص

مجتبی صایی و بهیه عو به وكؿتن صغىت کغص و زىصف َم عوی یکی اػ مبل َا وكؿت و پای عاؾتل عو عوی پای 

 .چپل نغاع صاص 

 :صایی با لبسىض پغؾیض



 

 خالت چُىعٍ اوياع اخىالت زىبه یاهه؟

 .بله قکغ زضا َمه چحز غاصیه و َبو عوال گظقته پیل محٍر

 .زب صایی بغیم ؾغ انل مُلب؟مامان گكت که قما می زىایً با مً صحبت کىیض

صایی صعخالی که با لبسىض به اَغاف هگاٍ می کىه و صع َمحن خال پای چپل عو عوی پای عاؾت نغاع میضٍ و 

 :اهگكتاف عو تى ی َم نكل می کىه گكت

 .زیلی ػوص عقتی ؾغ انل مُلب. مثل ایىکه چاٍع ای هیؿت

 :مجتبی با خالتی غاصی بضون ایىکه حىاب لبسىض صایی عو با لبسىض بضٍ گكت

 .زهىنیت مً ایىُىعیه صایی اػم هاعاخت وكى

 .هه پؿغم ایً چه خغقیه؟ اتكانا زهىنیت زىبیه

 زب قغوع می کىحن ایكاهللا مگه هه؟

 :صایی اػ ایً َغػ صحبت مجتبی زىضف میگحٍر و میگه

@عاؾتل ماماهت به مً گكت که تى غالنه ای به اػصواج هضاعی؟ایً صعؾته؟                     . آٍع قغوع می کىم  

 :مجتبی که تهغیبا خضؽ ػصٍ بىص که صایی صع مىعص چی می زىاص صحبت کىه با خالتی حضی گكت

 .هه تنها اػصواج بلکه به َیچ چحزی غالنه هضاعم ختی ػهضگی. البته که صعؾته

 :صایی که اػ حىاب مجتبی وانػا تعجب کغصٍ بىص گكت

 میكه صلیلتت عو بپرؾم؟

 .متاؾكم ولی صلیلل کامال شدهیه

 :صایی با خالتی کالقه گكت

 ایً چه صلیلیه که تى عو َكت ؾال غظاب صاصٍ؟چغا خغفی همحزوی؟

صلیلكم واضحه همی زىام گظقته . صایی مً بغای قما اخترام ػیاصی نائلم اما همی تىهم به ؾىالتىن حىاب بضم

 .مىى غكى کىیض صایی. امیضواعم صعکم کىیض . همی زىام تجضیض زاٍَغ کىم. َا عو شدم بؼهم



 

زضا . ایً چه حىع ػهضگی ایه که بغای زىصت ؾازتی. مً مكکلی هضاعم پؿغم ولی آیىضٍ ی زىصت عو زغاب هکً

پـ مكکلت چیه؟ . تاٍػ زىهه ی به ایً بؼعگی َم صاعی . عو قکغ َم قؿل زىبی صاعی َم ويؼ مالیت غالیه

 چغا اػصواج همی کجی؟ صیگه بیؿت و َكت ؾالته چغا تنها ػهضگی می کجی؟

 :مجتبی صع خالی که با آعامل ؾازتگی هكؿل عو نضا صاع بحرون میضٍ به نىعت صاییل هگاهی می کىه و میگه

مً اخؿاؽ قما عو صعک می کىمضایی ولی همی تىهم صع مىعص مؿائل شدهیم خغفی بؼهم ػهضگی َغکـ مال 

صاعیض قکغ می کىیض که هکىه مكکل حؿماوی صاقته باقم ولی . می صوهم صعمىعص چی قکغ می کىیض . زىصقه 

 .بهتىن اَمیىان میضم که مً صع ؾالمت کامل حؿماوی َؿتم پـ هیاػی به هگغاوی قما هیؿت

 :صایی با خالتی ؾمگحن میگه 

ماصعت زیلی هگغاهته َغچی . مً هگغان آیىضت َؿتم پؿغم. هه پؿغم مً َیچ ونت چىحن قکغی صعمىعصت هکغصم

 .باقه قهِ یکی بچه صاٍع مغانب آیىضت باف

مجتبی که اخؿاؽ زكگی می کغص اػ عوی مبل به آعومی بلىض میكه و به َغف کىترل ؾیؿتم تهىیه َىا محٍر صع 

 :َمحن خالت اصامه میضٍ

آیىضٍ ی مً . صایی قما و مامان اػ زیلی چحزا بی زبریض اگه با زبر بىصیض متىحه می قضیً که مً آیىضٍ ای هضاعم

الان صیگه تنها چحزی که َیچ تىحهی بهل هضاعم آیىضهی تى . َكت ؾال پیل تىی اون خاصجه ی لػىتی هابىص قض

قهِ َمحن نضع می تىهم بهتىن بگم که اون خاصجه ای که َكت .پـ زىاَل می کىم انغاع هکىیض. زالی مىه

 .ؾال پیل اتكام اقتاص یک تهاصف عاهىضگی هبىص

 .پـ چی بىص ؟ بگى زىصت عو عاخت کً

 .هه صایی بؼاع َمه چحز َمحن َىع که َؿت بمىهه

 :صایی که اػ صحبت با مجتبی مایىؽ قضٍ بىص گكت

 .باقه صایی حىن َغ َىع عاختی

 :مجتبی که صع بغابغ صایی زیلی نبىعی به زغج صاصٍ بىص هكـ عاختی کكیض و گكت

 .ممىىن صایی

مجتبی عقت تا صع عو باػ کىه ؾظایی که ؾكاعف صاصٍ بىص . نضای ػهگ صع تىحه َمه عو به زىصف حلب کغص

 .آوعصن



 

 .بیا به مً کمک کً تا ؾظا عو بیاعیم صازل(پؿغصایی)اعقیا

 .باقه پؿغ غمه

مجتبی بغای کاعی به صازل آقپز زىهه عقت صع َمحن َىگام صزتر صاییل . بػض اػ نغف ؾظاکمی صحبت کغصن

 .زاَه به صهبالل عقت تىی آقپز زىهه

 :زاٍَغ با خالتی مؿمىم و ؾمگحن گكت

 پؿغ صایی ؟

 بله؟

ونتی کس ی عو که صوؾت صاعی تى . چغا ایىکاع عو با زىصت می کجی ؟ باوع کً اػصواج بهتریً اتكام ػهضگی آصمه

مً اػصواج کغصم ولی َیچ ونت اػ ایً کاعم پكیمىن وكضم زیلی . آؾىف بگحری َمه ؾم َا اػ صل آصم پغ می کكه

 .َم زىشحالم اما تى زیلی ؾمگحن به هظغ می عس ی زىاَل می کىم کمی َم به زىصت قکغ کً

یه لحظه هؼصیک بىص که کىترلل عو اػ . مجتبی اػ ایً که صزتر صاییل ایً خغقاع صاٍع بهل محزهه یکه می زىعٍ

 :صؾت بضٍ ولی ؾغیؼ زىصف عو حمؼ و حىع کغص و به آعومی ػیغ گىف صزتر صایی گكت

 . زىشحالم که زىقبست قضی

 :زاٍَغ اػ ایً خغف مجتبی بؿٌ گلىف عو گغقت و تىی صلل گكت. بػضف اػ آقپز زىهه عقت بحرون 

 چغا وؿبت به َمه چحز ؾغصی؟. اگه بسىای تى َم می تىوی زىقبست بص ی

 .بػض اػ ؾاغتی صحبت کغصن مهمىها زضاخاقظی کغصن و عقتىض

اف کكیض و صػصگحر عو عوقً .مامان همی صوهم بهت چی بگم که َمل بغام مكکل می ؾاػی  کالقه صؾتی تىی مَى

. بغای امغوػ بؿل بىص ظغقیتل تکمیل بىص خال َیچ چحزی عو هضاقت .کغصو صعب َای يض ؾغنت عو نكل کغص

به آعومی واعص اتانل میكه و زىصف عو . اػ ونتی صاییل قغوع به خغف ػصن کغصٍ بىص ؾغصعصف قغوع قضٍ بىص

 .چكماف عو بؿت و صو تا صؾتل عو عوی ؾیىه گظاقت.عوی تست پغت می کىه

آعػوف . چه قىم و اقتیاقی صاقت. به یاص عوػی اقتاص که تاٍػ کىکىع نبىل قضٍ بىص و واعص صاوكگاٍ قضٍ بىص

زیلی . آزغف َم به آعػوف عؾیض ولی صیگه صیغ قضٍ بىص. ایً بىص که یه عوػی وکیل پایه ی یک صاصگؿتری بكه

 .صیغ

 .اوههضع غظاب کكیض که عؾیضن به ایً پحروػی بغاف اعػش ی هضاقت



 

یه صوف گغقت و بػض اػ زىعصن نبداهه به . نبذ با نضای ػهگ ؾاغت بیضاع قض. با َمحن قکغ زىابل بغص

ونتی به صقتر عؾیض ماقحن عو حلىی صقتر پاعک کغص و اػ پله َای ؾازتمان باال . َغف صقتر وکالتل خغکت کغص

 :ونتی واعص صقتر قض. عقت

 ؾالم آنا مجتبی زىبی؟

 ؾالم غلی چُىعی؟

 .زىبم امغوػ َم مثل صقػه َای نبل يض خالی

 .غلی زىاَل می کىم باػ قغوع هکً  انال خىنله ی حغو بدث هضاعم

 .بیا امغوػ یه پغوهضٍ ای َؿت که بایض بغعؾیل کجی. باقه

 چه پغوهضٍ ای َؿت خاال؟

 .بسىول متىحه میص ی

م عقت و با نضایی گغقته گكت  :پـ اػ گغقتن و مُالػه کغصن پغوهضٍ ازمهاف صَع

 غلی؟

 بله؟

 حغم ایً مغصص تهغیبا تىی صاصگاٍ جابت قضٍ مگه هه؟

 .میگً َغف مهابل مضعک مدکمی عو اعائه صاصٍ. آٍع زب

 .ببحن غلی مً همی تىهم وکالت ایً مغص عو نبىل کىم

 .چغا مگه چی قضٍ؟ َغف اػ اون با هكىط َاؾت

 .ایً آنا اػ هظغ مً وانػا مغتکب نتل قضٍ و مً همی تىهم وکالتل عونبىل کىم. بغام مهم هیؿت چیکاعؾت

وظیكه ما . بابا بی زیال ما می تىهیم َغف عو تبرئه کىیم قهِ کاقیه اػ ناغضٍ ی صقاع مكغوع اؾتكاصٍ کىیم

 .صقاع اػ متهمیىه

که یػجی ایً . اولیای صم قل تا قاَض صاعن : اوال. هه ایىهضع واضح .ایً صعؾته ولی متهمیجی که حغمكىن مبهمه

مگه یه صزتر حىون چهضع نىیه که یه مغص هتىهه حلىی صزتر عو بگحٍر و : جاهیا. آنا صع مال غام مغتکب نتل قضٍ



 

بغ ایً اؾاؽ همی تىهیم اػ مهىله ی صقاع مكغوع اؾتكاصٍ . نهایتا مجبىع بكه که با کكتيل متىنكل کىه

 . کىیم

همی تىهم کاعی کىم که خو یه بی گىاٍ .مً بغای زىصم غهایضی صاعم. مً به َیچ وحه وکالتل عونبىل همی کىم

 .يایؼ بكه

 :غلی که اػ اؾتضالل مجتبی زىقل اومضٍ بىص گكت

 .َغف عو به یه وکیل صیگه مػغفی می کىم.باقه عقیو اػت زىقم اومض

 ممىىن 

ونتی به زىهه می عؾه می . ؾىاعماقحن میكه و به َغف زىهه خغکت می کىه. بػض اػ کلی کاع اػ صقتر بحرون میاص

اػ ماقحن پیاصٍ . با عیمىت صعواٍػ عو باػ می کىه و ماقحن عو می بٍغ صازل. بیىه یه ػن حلىی صعب زىهه مىتظغقه

 :میكه و با زاهم اخىال پغس ی می کىه و کاعف عو می پغؾه

 :ػن به اعومی میگه

 .عاؾتل یکی اػ صوؾتان قما عو به مً مػغفی کغص و به  مً گكتن که قما تى کاِعتىن وانػا اؾتاصیً

 : مجتبی با خالتی حضی گكت

 .زیلی ممىىن صوؾتان لُل صاعن 

 مكکلتىن چیه؟

 .یه پغوهضٍ ی خهىقی بغام باػ قضٍ می زىاؾتم اػتىن عاَىمایی بسىام: ػن گكت

 قما قغصا به صقتر مً مغاحػه کىیض. زىشحال می قم کمکتىن کىم ولی مً آلان همی تىهم کمکی کىم

 بؿیاع زب قهِ آصعؽ صقترتىن عو لُل می کىیض؟

مجتبی صع خالی که صع یه صؾتل ؾىیچ ماقحن صاقت با صؾت صیگل اػ تىی کبل صؾتیل یه کاعت ویؼیت صع 

 .آوعص و به َغف زاهم گغقت

 .قماٍع تلكً و آصعؽ قتر تىی ایً کاعت هىقته قضٍ. بكغماییض

 .ػن کاعت عو میگٍغ ويمً تكکغ اػ مجتبی زضاخاقظی می کىه و محٍر



 

کم تىی صقتر مكکل صاعم؟ خاال تىی زىهه َم بایض خغف اػ . ای بابا مػلىم هیؿت کی آصعؽ مً عو به ایً صاصٍ

 .ایىم اػ قاوـ ما.باقه... ناهىن و 

 .بػض اػ بؿتن صع واعص زىهه میكهى صع عو نكل می کىه

با ػصن کل صؾت به َم مىػیک قغوع به پسل قضن می کىه و چغاؽ َای ؾكیض به آبی تؿیحر عهگ میضن و 

 .قًای صلپظیغی عو به وحىص میاٍع

 .عوی مبل تکیه میضٍ و به گظقته َا قغو محٍر

چغا ههبل کغصٍ !!! انال بغای چی ایً ؾیؿتم عو زغیضٍ بىص ؟. عوػی که ایً ؾیؿتم عو زغیض و ههبل کغص

 .بىص؟ َغ چی قکغ کغص چحزی یاصف هیىمض

 .بػض اػ صوف گغقتن لباؽ اؾپرتل عو می پىقه 

زیلی . ایً لباؾا چهٍغ مجتبی عو کال تؿیحر صاص. یه قلىاع ححن مكکی با یه تیكغت ؾكیض و یه کتاوی مكکی عهگ

 .تیپ اؾپرت بهل میىمض

ؾىاع ماقحن قض و با ػصن یه صکمه ؾهل ماقحن عو حمؼ کغص و اػ صاقبرص ماقیيل غیىک آقتابی عوبغصاقت و 

 .و به َغف صاوكگاٍ خغکت  کغص. به چكماف ػص

مجتبی اػف پغس ی . ونتی به مدىَهی صاوكگاٍ عؾیض اؾتاص عو صیض که صاقت با عجله اػ صاوكگاٍ بحرون میىمض

 مگه آلان کالؽ هضاعیض اؾتاص؟

 :اؾتاص گكت

ببسكیض مً امغوػ یه مكکل بغام پیل اومضٍ همی تىهم بیام کالؽ به بچه َا بگى که امغوػ کالؽ تكکیل 

 .بػض با عجله اػ مجتبی صوع قض. همیكه

ای الکی زىف صحبت کىم کمی قکغ کغص . لػىتی انال هبایض امغوػ میىمضم صاوكگاٍ تا بسىام با ایً صاوصجَى

ای کالؽ   بگه که کالؽ تكکیل 417ؾغاهجام تهمیم گغقتکه به یکی اػ هگهبانهای صاوكگاٍ بگه که بٍغ صاوصجَى

 .همیكه

 .باالزٍغ یکی اػ هگهبانها عو عاض ی کغص که به کالؽ بٍغ 

به زىهه که عؾیض .به مدٌ ایىکه هگهبان به َغف کالؽ عقت مجتبی ؾىاع ماقحن قض و اػ مدىَه زاعج قض

 :به زىصف گكت



 

ایىم قض کاع ؟ هی محری صاوكگاٍ بػض صقتر بػض زىهه؟ قهِ بحن ایً . وانػا که عجب ػهضگی مؼزغفی صاعی پؿغ

 چىض مدل محری و میای؟

زىب و بض ػقت و ػیبا هضاٍع َمل ؾغو ته یه . ػهضگی َمیىه. بی زیال بابا: بػض یه نهیب به زىصف محزهه و میگه

 .کغباؾه

 .ونتی محرؾه زىهه می بیىه ماماول صاٍع عوی تلكً پیام محزاٍع

اگه زىهه هیؿتی بضون امكب غمه ایىا صاعن میان ...اگه زىهه ای گىش ی عو بغصاع! زىهه ای؟...مجتبی ...مجتبی 

 .امكب می بیىمت قػال زضا خاقظ. ختما بیا.زىهه ما

ایيباع مػلىم . یه لحظه عاختم همحزاعن . چه گحری صاصن به مً بیچاٍع. ایىا مثل ایىکه ول کً مً بضبست هیؿتىض

 .هیؿت چه آش ی بغام پستن

بػض اػ چىض جاهیه پكیمىن میكه و اػ پكت کامپیىتغ بلىض . بػض اػ غىى کغصن لباؽ محٍر پكت کامپیىتغ میكیىه

 .میكه و زىصف عو عوی تست پغت می کىه

مگه مً َضف اون خاصجه هبىصم؟ پـ چغا .انال چغا مً ػهضٍ َؿتم؟ چغا اػ اون خاصجه حىن ؾالم به صع بغصم

 َىىػ ػهضم؟

بػض اػ صوؾاغت زحرگی به ؾهل بلىض میكه و لباؽ اؾپرتل عو می پىقه و به َغف زىهه ی ماصعف خغکت می 

بؿٌ گلىف عو میگحٍر ولی همی تىهه ایً بؿٌ عو . ایىهضع خغم تىی صلل صاٍع که صاٍع مىكجغ میكه.کىه

 :بكکىه هاچاع صلل عو به صعیا محزهه و قیكه َای ماقحن عو پایحن میاٍع و نضای پسل ماقحن عو ػیاص می کىه

 ...بی زضا خاقظ...آزغف عقت

 ...اغتىایی به ایً غالنه هکغصص

 ...گغیه کغصم به پاف اقتاصم

 ...َغچی گكتم بمىن اقانه هکغص

 ...اون صیگه عقته...اون صیگه هیؿت

 ...حؼ قکیبایی... چاٍع ای هیؿت

 ...َمحن هضاقتن َا...غكو یػجی

 ...غكو یػجی یه غمغ تنهایی



 

 ...ایً غاصالهه هیؿت بی عوح و زالیم

 ...اون صع چه خالیه مً صع چه خالیم

 ...ایً غتضالهه هیؿت عو پام بایؿتم

 ...بػضم وكىن بضم باػهضٍ هیؿتم

... 

 ...بازتم اما...مً َمه چحزو

 ...خیل ایً صل ؾاصم...خیل مً

 ...مً هبىص ای کاف ...اون صلل پیل

 ...تً به ایً عابُه همی صاصم

 ...ایً غاصالهه هیؿت بی عوح و زالیم

 ...مً صع چه خالیم...اون صع چه خالیه

 ...عوپام بایؿتم...ایً غاصالهه هیؿت

 ...بػضم وكىن بضم باػهضٍ هیؿتم

 ...ایً غاصالهه هیؿتضلىاپؿل بكم

 ...اون کیل می کىه مً ػحغ می کكم

اػ نضای بلىض پسل ماقحن تىحه َمه مغصم به َغف . اهگاع قاغغ ایً قػغ عو قهِ بغای مجتبی ؾغوصٍ بىصص 

 ...ماقحن مجتبی حلب می قض ولی مجتبی اهگاع تى ایً صهیا هبىص و کىچکتریً تىحهی به هگاٍ َای صیگغان همی کغص

َمحن که صؾتل به صکمه ی ػهگ محٍر َىىػ ػهگ عو قكاع هضاصٍ صع باػ . با عؾیضن به زىهه اػ ماقحن پیاصٍ میكه

 .میكه

اتاقی که . به َمه ؾالم می کىه و واعص اتام نضیمیل میكه.مجتبی بی تىحه و مثل َمیكه واعص زىهه میكه

ؾمی تىی صلل ایجاص میكه ولی ایً صعص عو تىی . قباهه عوػ تىف بغای نبىل قضن تىی کىکىع صعؽ زىهضٍ بىص

 .َمه ػیغ آالچیو وكؿته بىصن. با خالتی غاصی واعص خیات قض.ؾیىه ی ؾتبرف ؾغکىب می کىه

 :ونتی عوی یکی اػ مبل َایی که ػیغ آالچیو بىص وكؿت غمه گكت



 

 الهی غمه به نغبىهت بٍغ تنهایی تىی اون زىههی صعهضقت چیکاع می کجی؟

 .غمه تا خاال زىهه ی مجتبی عو هضیضٍ بىص قهِ اػ مامان مجتبی قيیضٍ بىص که زىول زیلی بؼعگه

یه کلمه ی پىج خغفی کاعیه که تىی اون . مجتبی صعخالی که قىهه َاف عو باال اهضازت گكت َیچی ػهضگی می کىم

 .زىهه اهجام میضم

 .ػهضگی تى تنهایی که ػهضگی هیؿت: غمه که اػ حىاب مجتبی حا زىعصٍ بىص گكت

مجتبی صع خالی که پای عاؾتل عو عوی پای چپل نغاع میضاص صقتاف عو تا آزغ عوی پكتی مبل باػ کغص و یه 

 :هكـ غمو کكیض و به آؾمىن زحٍر قض و گكت

بغای یکی ػهضگی یػجی با َم . بغای یکی ػهضگی یػجی زىضیضن و زىف بىصن.ػهضگی مػجی َای مستلكی صاٍع غمه

 .و مً قامل صؾته آزغ میكم. بىصن و بغای یکی صیگه ػهضگی یػجی ؾکىت و تنهایی

گكت . همی صووؿت چی بگه که یه صقػه مامان خغف عو غىى کغص. غمه وانػا اػ ایً حىاب مجتبی حا زىعص

 عاؾتی الهام زاهىم چیکاع می کىه؟

مامان یه صقػه عو کغص به مجتبی . الهام مً صهبال کاع می گغصم ولی تا خاال حایی هبىصٍ که مً عو نبىل کىىض

 :گكت

 پؿغم تى  صقترت کاعی چحزی هضاعی صزتر غمت عو اؾتسضام کجی؟

 .مجتبی اولل می زىاؾت بگه هه ولی یاص عوػی اقتاص که غلی بهل گكته بىص که یه ميص ی حضیض پیضا کىه

 :مجتبی صع خالی که بكهاب میٍى عو بغ می صاقت گكت

 .یه کاعی َؿت ولی قکغ همی کىم بتىهه اػ پؿل بغ بیاص

 چه کاعی پؿغ صایی؟: الهام گكت

 :مجتبی با آعمل زاص ی گكت

ولی تى که اػ مؿایل خهىقی چحزی همی . ميص ی صقترم اػ کاعف اؾتػكا صاصٍ و مً بایض یه ميص ی حضیض پیضا کىم

 صووی می صووی؟

 :الهام که اػ قيیضن خغف مجتبی کمی قاص قضٍ بىص با قىم گكت

 مگه هه ؟. صعؾته که چحزی همی صوهم ولی یه پؿغ صایی صاعم که مثل قحر پكتمه



 

یاص عوػی اقتاص که به یه هكغ صیگه نىل صاصٍ بىص که َمیكه . بؿٌ گلىقى قكاع می صاص. مجتبی صلل گغقت

                                        ...َمل اػف خمایت کىه ولی. نىل صاصٍ بىص که َمیكه صوؾل صاقته باقه. پكتل بمىهه

    @            

 .نضای الهام مجتبی عو اػ غالم َپروت بحرون آوعص

 ...!پؿغ صایی؟ پؿغ صایی کجایی؟ خغف بضی ػصم؟ اگه ػصم ببسكیض

 :مجتبی هكؿل عو نضا صاع بحرون صاص و گكت

ای خهىقی عو تا . اػ قغصا بیا صقتر . َمحن. هه صزتر غمه خغف بضی هؼصی قهِ یه لحظه خىاؾم پپرت قض عاَکاَع

 .ناخب صقتر زىصم َؿتم پـ َمکاعم همی تىهه مسالكت کىه. حایی که الػم باقه بهت یاص میضم

 .باقه پؿغ صایی: الهام لبسىضی اػ  عوی عيایت ػص و گكت

 :مجتبی اػ عوی مبل بلىض قض و گكت

 .مامان مً صیگه بایض بغم

 کجا مامان؟

 .محرم زىهه زىصم قػال زضا خاقظ

 .نبر کً َىىػ قام هسىعصی

 .ایكااله صقػه ی بػض مؼاخم میكم. هیاػی هیؿت اقتها هضاعم

 زىهه زىصته پؿغم چه مؼاخمتی؟

 .مجتبی آعوم آعوم اػ آالچیو صوع میكه

 مامان صع خالی که عقتن پؿغف عو تماقا میکغص گكت؟

 .چغا َغ عوػ صاٍع اػ ما صوعتغ میكه؟ چغا َغ عوػ صاٍع ؾغصتغ میكه

 :مامان ؾغیؼ به َغف الهام هگاٍ می کىه و میگه

غمه بازىضٍ . قکغ همی کغصم که به ایً عاختی نبىل کىه. زضاعو قکغ نبىل کغص الهام تى صقترف اؾتسضام بكه

 :گكت

 .قاوـ آوعصیم که ميص ی اؾتػكا صاصٍ بىص



 

 :ماها مجتبی اػ الهام می پغؾه

 الهام حىن تى وانػا مجتبی عو صوؾت صاعصیگه مگه هه؟

 .آٍع ػهضایی صوؾل صاعم: الهام ؾغف عو پایحن آوعص و گكت

 .زضاعو قکغ صزترم قهِ تىیی که می تىوی کمکل کجی: غمه به الهام گكت 

مجتبی  بػض اػ ایىکه اػ زىهه میاص بحرون ؾىاع ماقیيل قض و اػ قضت هاعاختی چىض تا مكت خىاله ی قغمىن 

صلل می . اػ اون زاَغات هاحىع و صلدغاف زؿته قضٍ بىص . ماقحن کغص بػض ؾغف عو گظاقت عوی قغمىن 

 .زىاؾت تى آؾىف غكهل باقه ولی ممکً هبىص

اف عو مغتب می کغص ماقحن عو عوقً کغص و با ؾغغت به َغف زىهه خغکت  بػض اػ هیم ؾاغت صع خالی که مَى

 .کغص

بػض اػ َكت ؾال . ونتی واعص زىهه قض تمام نكل َای صعب يض جغنت عو بؿت و تمام صػصگحر َا عو عوقً کغص

تىی . اهگاع اػ چحزی می تغؾیض. ایً اولحن باعی بىص که تمام نكل َاعو بؿت و تمام صصػصگحر َا عو عوقً کغصٍ بىص

ا آعػوی مغگ کغصٍ بىص ا و باَع  :ونتی عوی تست صعاػ کكیضٍ بىص به زىصف گكت . ایً َكت ؾال باَع

 .و با َمىن لباؽ بحرون زىابیض. ای کاف اون عوػ ػهضٍ همی مىهضم

 :ونتی واعص صقتر قض.  نبذ بػض اػ  یه صوف و زىعصن نبداهه عاهی صقتر وکالت قض

 . ؾالم غلی

مجتبی هگاٍ کىتاهی بهل اهضازت صیض که َمىن . ؾالم مجتبی زىب قض اومضی ایً زاهىم یک ؾاغته مىتظغته

مجتبی هؼصیک . و صوهكغی واعص اتام قضن. گكت بكغماییض تىی اتانم. زاهىمیه که صیغوػ حلىی صعب مجزل صیضٍ بىص

 .به یک ؾاغت به زاهىمه مكاوعٍ خهىقی صاص

 :صع َمحن لحظه الهام واعص صقتر میكه .  آزغف زاهىمه با لبسىضی امیضواعاهه اػ صقتر عقت

 .ؾالم آنای ایغاوی

 .ؾالم زاهىم بغصیا بكغماییض صازل

 میكىاؾیل؟: غلی با تعجب آعوم پغؾیض

 .مػلىمه که می قىاؾمل صزتر غمه مىه نغاٍع ميص ی حضیضمىن بكه

 آَا قکغ کغصم زبراییه



 

 میكه ؾاکت بص ی غلی؟

 .ببسكیض بابا ؾلِ کغصم

مجتبی صع خالی که اػ پكت محز ميص ی چىض وعم کاؾظ بغصاقت واعص اتانل قض و وعنه َا عو حلىی الهام 

 :گظاقت و گكت

ای کاعی صقتر اػ ؾاغت . زاهىم بغصیا قما بایض ایً قغم َا عو پغ کىیض .  نبذ تىی صقتر خايغ باقیض8و عوَػ

 .صعمىعص کالؽ آمىػش ی َم بػضا باَاتىن َماَىگ می کىم

 ببسكیض قما اؾتاص کالؽ آمىػش ی َؿتیض صیگه؟

 :مجتبی صع خالی که به نىضلیل تکیه می صاص گكت

مػمىال ميص ی َا عو اػ صاوصجى َای . البته قما اولحن ميص ی َؿتیض که بغاف کالؽ آمىػش ی گظاقتم .  بله 

 .بغای َمیىم قما اولحن کاع آمىػ مً َؿتیض. عقته خهىم اهتساب می کغصم

 .ممىىهم: الهام یه لبسىض کىچیک ػص و گكت

 .باقه ممىىن .صع يمً خهىم قما َغ ماٍ به خؿابتىن واعیؼ میكه لُكا قماٍع خؿابتىن عو َم بىىیؿیض

مجتبی ایً عو گكت و اػ اتام عقت .َغونت قغم عو پغ کغصیض بیایً بحرون تا تىيیداتی صع مىعص کاعتىن بضم

 .بحرون

 :مجتبی َم قغوع کغص به تىيیذ صاصن هدٍى کاع. الهام بػض اػ پغکغصن قغم عقت بحرون و قغم عو به مجتبی صاص

قما بایضکؿاوی عو که تلكً می کجن یا به صقتر مغاحػه میکجن  اؾمكىن عو یاصصاقت . ایىجا مدل کاع قماؾت

پغوهضٍ َایی که به قما میضم عو بایض به . و ؾاغتی عو که بغای مالناتكىن تىظیم می کىیض عو بىىیؿیض. کىیض

. تغتیب مىيىع اغم اػ خهىقی یا حؼایی تهؿیم بىضی کغصٍ و به تغتیب صازل ایً نكؿه َا و قایل َا نغاع بضیً

متىحه میكً . مثال پغوهضٍ مغبىٍ به نتل صازل قایل حؼایی نغاع میگحٍر و صع ایً نؿمت نكؿه نغاعف میضیً

 چی میگم؟

 قهِ قغم پغوهضٍ خهىقی و حؼایی چیه؟. البته

 .ایً مؿایل عو بایض تىی کالؽ َای هىحیهی که بغاتىن محزاعم تىيیذ بضم

که مً بایض به صاصعس ی بغم قما بایض َغعوػ صعباٍع ی حلؿات صاصعس ی . بغای َغ پغوهضٍ ای ؾاغت صاصگاهی صاعیم

 متىحه قضیض ؟. به مً َكضاع بضیض تا به حلؿه صاصعس ی صاصگاٍ بغؾم



 

 بله

اگه مایلیض می تىهیض کاعتىن عو قغوع کىیض اگه هه بػض اػ کالؽ تىحیهی بیایً تا عؾما قغوع . بغای امغوػ کاقیه 

 .کىیض

 .مً کمی ایىجا عو حمؼ و حىع می کىم تا بػض: الهام با لبسىضی به مجتبی میگه

ىع مایلیض  .بؿیاع زىب ََغ

 .مً صاعم محرم صاوكگاٍ اگه ؾىالی صاقتیض اػ َمکاعم آنای قایگان بپرؾیض

 .بؿیاع زب

 .قػال زضا خاقظ

 :ؾغیؼ عقت صهبالل و گكت . الهام بػض اػ ایىکه مجتبی اػ صقتر عقت بحرون، صویض صهبالل تا چحزی بهل بگه

 پؿغ صایی؟

 :مجتبی اػ خغکت ایؿتاص و به پكت ؾغف هگاٍ کغص و گكت

 بله؟

 الهام ؾغف عو پایحن اهضازت و گكت صاعی محری؟

 آٍع مگه هگكتم بایض بغم صاوكگاٍ؟

ًُ و ٍمً می کغص  .الهام که اهگاع مًظغب بىص هی ٍم

 :مجتبی قهمیض مىظىعف چیه و گكت

با ایً خغف مجتبی اهگاع تمىم اؾترؽ الهام اػ بحن عقت و . هگغان هباف صزتر غمه مً به غلی زیلی اغتماص صاعم

 .گكت ممىىن پؿغ صایی

 .مجتبی قهِ گكت زىاَل می کىم و به َغف ماقیيل خغکت کغص

عاؾتل َكت . چهضع تىی کاعف حضیه؟ اهگاع یه آصم صیگه ایه َغچىض مجتبی َمیكه حضیه: الهام بازىصف گكت

 ...ولی زىصمىهیما زیلی باَىقه. ؾالی میكه که لبسىض یا زىضٍ ای اػف هضیضم



 

ا قغوع .مجتبی ؾىاع ماقحن قض و به َغف صاوكگاٍ خغکت کغص ونتی واعص کالؽ قض یه صقػه َمه ی صاوصجَى

مجتبی که تعجب کغصٍ بىص به َغف محز اؾتاص هگاٍ کغص و صیض که اؾتاص پكت محز وكؿته و . کغصن به صؾت ػصن 

 .با لبسىض صاٍع بهل هگاٍ می کىه

 .ببسكیض که صیغ اومضم اؾتاص

 :اؾتاص که اػ پكت محز بلىض قضٍ بىص و به َغف مجتبی خغکت کغص گكت

 عاؾتی چغا تعجب کغصیض؟. زىاَل می کىم آنای ایغاوی

 .مجتبی با خالتی حضی گكت آزه همی صوهم صلیل ایً تكىیو َا و لبسىض ػصن قما چیه

 وانػا همی صوهیض که مهاله قما عتبه ی اول عو تىی کكىع آوعصٍ؟

 :مجتبی بػض اػ کمی مکث با خالتی غاصی که اهگاع َیچ اتكام مهمی هیكتاصٍ گكت

 .حضی میگیض؟ ولی تا حایی که مً یاصمه مً مهاله ای بغای صعیاقت حایٍؼ یا مؿابهه ای هكغؾتاصم

قما هكغؾتاصیض ولی بػض اػ ایىکه مهالتىن عو تىی کالؽ اعائه صایض خیكم اومض که بغای : اؾتاص با زىضٍ ای گكت

وانػا مایه ی اقتساع ما . اعؾالل کغصم و اتكانا پظیغقته قض و عتبه اول عو آوعص. مؿابهات کكىعی هكغؾتمل

 .َؿتیض

 .زیلی ممىىن اؾتاص

 .مجتبی بػض اػ گكتن ایً حمله با خالتی زىوؿغص پكت یکی اػ نىضلی َا وكؿت و اؾتاص قغوع به تضعیـ کغص

بػض اػ تمىم قضن کالؽ اؾتاص تهضیغ هامه ای عو که اؾم مجتبی ایغاوی عوف هىقته قضٍ بىص عو به مجتبی صاص 

ونتی واعص . و پـ اػ صؾت صاصن باَاف و تكىیو صاوصجىیان اػ کالؽ بحرون اومض و به َغف زىهه خغکت کغص

 .اتام قض تهضیغ هامه عو عوی محز اهضازت و عقت تا صوف بگحٍر

 :قب ونت زىاب صع خالی که عوی تست صعاػ کكیضٍ  بىص و به ؾهل زحٍر قضٍ بىص با زىصف قکغ می کغص

ه . مً اون مهاله عو قهِ بغای پاؽ کغصن اون صعؽ اعائه صاصم. بغام طٍع ای اَمیت هضاٍع...! تهضیغ هامه...ٍَ

ایً َمه مهاله صع ؾال عتبه ی اول میاعن چه قایضٍ ای بغای هىیؿىضٍ . َمچحن میگً عتبه ی اول اهگاع چی قضٍ 

وانػا صلكىن به چه چحزایی .طٍع ای بغام مهم هیؿت که به مً اقتساع بکجن یا هه. مهاله صاٍع قهِ اقتساع

 .زىقه

 .نبذ ػوص به َغف صقترف خغکت کغص.با َمحن قکغ زىابل بغص



 

 ؾالم زاهىم بغصیا َمه چحز مغتبه؟

 عاؾتی کالؽ تىحیهی عو کی بغگؼاع می کىیض؟. بله 

 :مجتبی که کال یاصف عقته بىص کمی مکث کغص و گكت

 .تا آزغ ؾاغت کاعی امغوػ بهتىن اغالم می کىم

 .بؿیاع زىب

 :صع َمحن لحظه غلی اػ اتانل بحرون اومض و گكت

 ؾالم مجتبی کجایی تى َغچی گىقیت عو میگحرم زامىقه؟

 ؾالم مكکلی پیل اومضٍ؟

 بیا یه هیگاٍ به ایً پغوهضٍ بىضاػ؟

 :مجتبی بػض اػ هگاٍ کغصن با خالت غاصی به غلی هگاٍ کغصو گكت

 .زب مگه چحزی قضٍ ؟ مً که چحز زاص ی همی بیىم

 :غلی صع خالی که گیج محزص گكت

 .آٍع ولی مً همی صوهم چُىع اػ ایً پغوهضٍ صقاع کىم 

 یػجی چی ؟

 ایً زاهىم مغتکب نتل قضٍ مجتبی ؟

 زىب که چی ؟ خاال؟ مگه باَاف حلؿه هظاقتی غلی؟

 .آٍع گظاقتم ولی میگه مجبىع بىصٍ که اون مغص عو بکكه چىن تىی زىول بهل خمله کغصٍ بىص

 :مجتبی صع خالی که به نىضلیل تکیه می صاص گكت

 گؼاعف پؼقکی ناهىوی مبجی بغ يغب وقتم اون زاهىم عو بغعس ی کغصی؟

 .هه قغامىقم قضٍ بىص: غلی صع خالی که اهگاع خىاؾل پغت بىص گكت

 :مجتبی اصامه صاص



 

 گؼاعف تصدیو َىیت صع مىعص اهگكت هگاعی متجاوػ به مجزل ایً زاهىم عو بغعس ی کغصی؟

 .غلی صؾتل عو عوی ؾغف گظاقت و گكت هه یاصم عقته خىاؾم هبىص

 :مجتبی صع خالی که کمی غهبی قضٍ بىص گكت

 محزان زؿاعت واعص قضٍ به مجزل ایً زاهىم عو بغعس ی کغصی؟

 : غلی که باػ خىاؾل هبىص گكت

تى وانػا وکیلی؟ انال مػلىمه خىاؾت : مجتبی یه هگاٍ مػجی صاعی به غلی کغص و گكت. ایً عو بغعس ی کغصم

 .قهِ کمی خىاؾم هیؿت. کجاؾت؟ غلی گكت مػلىمه که وکیلم 

اتكاقی اقتاصٍ امغوػ َمل تى : مجتبی که اػ خىاؽ پغتی غلی زؿته قضٍ بىص اػ عوی نىضلیل بلىض قض و گكت

 زىصتی چحزی قضٍ؟

مجتبی . غلی لبسىضی ػص و گكت هه چحزی وكضٍ اگه مً امغوػ تى زىصمم تى َكت ؾاله که تى زىصتی عقیو

بػض عو کغص به الهام و گكت زاهىم بغصیا قما . کیكل عو بغصاقت وو گكت بهتٍر بغی زىهه امغوػ صقتر تػُیله 

صعيمً بغای کالؽ تىحیهی امغوػ . َم می تىهیض بغیض مجزل امغوػ کاع تػُیله مىم حایی کاع صاعم بایض ػوصتغ بغم

 .بػض اػ ظهغ بیان مجزل مً

 باقه مكکلی هیؿت ولی آصعؽ عو لُل می کىیض؟:  الهام لبسىضی ػ ص و گكت 

 .صع يمً ؾعی کىیض با یه َمغاٍ بیایض. البته 

 .باقه متىحه قضم: الهام که متىحه مىظىع مجتبی قضٍ بىص گكت 

مجتبی ؾغیؼ به َغف زىهه خغکت کغص باعؾیضن به زىهه واعص خیات قض و صؾتی به ؾغو عوی خیاٍ و اتام 

کكیض بػض اػ کلی کاع زؿته قض و عوی مبل وكؿت و پای عاؾتل عو عوی پای چپل گظاقت و مىتظغ مهمىها 

به َغف آیكىن خغکت کغص اػ . بػض اػ صوؾاغت اهتظاع نضای ػهگ صع عقته ی اقکاع بی اهتهاف عو پاٍع کغص. مىهض

 .ال س ی صی آیكىن صیض که غمه و صزتر غمه الهام  اومضن ؾغیؼ صع عو باػ کغص 

خیاَی که کكل تماما ؾىگ . اولحن باع بىص که َمچحن خیاٍ بؼعگی عو می صیض. الهام با ماصعف واعص خیاٍ قض

. صوعتا صوع خیاٍ باغچه َایی بىص که اػ کىاع صعواٍػ تا کىاع عاٍ پله َای زىهه اصامه صاقت. عیٍؼ عیسته قضٍ بىص

یه آالچیو َم صع . و تىی ایً باغچه َا یی که صوعتاصوع خیاٍ عو صع بغگغقته بىص صعزت َای کاج کاقته قضٍ بىص

بػض اػ . گىقه ای اػ خیاٍ بىص که ػیغف عو مبل چیضٍ بىصن و یه محز قیكه ای َم صع مغکؼ الاچیو نغاع صاقت

 .پىج صنیهه هگاٍ کغصن به اَغاف باالزٍغ به زىهه عؾیض



 

اػ صع واعص مدىَه ی زىهه می قضی یه ؾالً بؼعگ بىص که یه اؾتسغ قىای .  زىهه ای ویالیی با ؾىگ َای مغع 

 .پغ اػ آب نغاع صاقت الهام با صیضن َمچحن اؾتسغی تىی زىهه تعجب کغص 

مجتبی مىتظغ مهمىها بىص ولی صیض که صیغ کغصن مگه اػ صعواٍػ تا باال چهضع عاٍ بىص؟ بغای ایىکه بكهمه که کجا 

مىهضن که صیغ کغصن اػ پله َا پایحن عقت تا به ؾالً اؾتسغ عؾیض و صیض که غمه و صزتر غمه تىی ؾالً اؾتسغ 

 :با نضای بلىض گكت . مىهضن و اَغاف عو هگاٍ می کجن

 ؾالم غمه چغا همیایً باال؟

 :غمه که باصیضن مجتبی لبسىضی اػ عيایت عوی لباف ههل بؿت گكت

 .ؾالم غمه حىن عاؾتل گم قضیم همی صووؿتیم اػ کضوم صع بایض بیایم

 :مجتبی که آعوم آعوم به َغف غمه میىمض گكت 

الهام با . ونتی به صع ؾازتمىن انلی عؾیضن مجتبی با عیمىت صع عو باػ کغص. مكکلی هیؿت بیایً با َم بغیم باال

 :و پغؾیض. صیضن صعب يض ؾغنت و ایً َمه صوعبحن تعجب کغص

 پؿغ صایی ؟

 بله؟

 چغا امىیت ایً ؾازتمىن عو ایىهض باال بغصیض؟

 :مجتبی ازماف عقت تىی َم و چىض لحظه ؾکىت کغص و گكت 

 .چحز زاص ی هیؿت 

ولی کىتاٍ . الهام همی تىوؿت نبىل کىه که َمیىجىعی الکی ایً َمه ؾیؿتم امىیتی بغای زىول ههب کغصٍ

اتاقی که یه َال . ونتی واعص اتام قضن مجتبی غمه و الهام عو به وكؿتن صغىت کغص . اومض و چحزی اػف هپرؾیض

صوتا لىؾتر بؼعگ اػ ؾهل اویؼون بىص و عاٍ پیله َایی . بؼعگ صاقت و عوی ؾهكل گچ بغی َای ػیبایی قضٍ بىص

اَغاف ؾهل المپ َای صوعهگی کاع گظاقته قضٍ بىص که بیكتر به . به نىعت ماعپیچ تا پكت بام اصامه صاقت

 .عهگ َای ؾكیض و آبی مایل بىص

چىضؾاغتی صع مىعص هدٍى ی َبهه بىضی پغوهضٍ َا و . بػض اػ مضتی مجتبی گكت بیایض کالؽ عو قغوع کىیم

صع َمحن .و الهام َم هىت بغصاعی می کغصو ؾىالاتی اػ مجتبی می پغؾیض. بػط ی مؿایل خهىقی صحبت کغصهض

 .َىگام غمه واعص آقپز زىهه قض و یه نهٍى صعؾت کغص و با قحریجی آوعص تىی َال



 

 چغا ػخمت کكیضیض غمه؟ 

 .صوؾتت صاعم غمه حىن . ایً چه خغقیه؟ تى َم مثل پؿغ هضاقته ی مجی 

 :مجتبی که به مبل تکیه می صاص گكت

 .ممىىن غمه

 .باالزٍغ صحبت َاقىن تمىم قض

 .زب ایىم اػ کالؽ تىحیهی

 :الهام که حؼوٍ َاقى حمؼ می کغص گكت

 .ممىىن پؿغ صایی وانػا غالی بىص قما باغث قضیض خؿابی به عقته خهىم غالنه پیضا کىم

زىب غمه حىن بگى ببیىم چه زبر؟ اوياع اخىالت چُىعٍ؟ َمحن که اومضیً تى اتام قغوع کغصیً به : غمه

 .صحبت صعباٍع ی مؿائل کاعی ونت وكض با َم خغف بؼهیم

 . َمه چحز عو به عاَه. زیلی ممىىن غمه زىبم

و . مجتبی بػض اػ بضعنه مهمىها به اتانل بغگكت. بػض اػ چىض ؾاغت صحبت باالزٍغ زضاخاقظی کغصن و عقتن

 . زىصف عو عوی تست پغت کغص 

 .اػ کالؽ گظاقتن متىكغم. ایىم اػ کالؾل.وای چه عوػ مؼزغفی صاقتم

 :غمه مجتبی و الهام ونتی ؾىاع ماقحن قضن که بغن زىهه با الهام صحبت می کغص

 .پضع ماصعف َم َغکاعی کغصن که بكهمً ولی هتىوؿتن.  همی صوهم چكه  زیلی هاعاخته

 ول کً مامان چغا ایىهضع تى ػهضگی شدهیل قًىلی می کجی؟

ایً پؿغ صیىاوؿت با ایً ويؼ مالی که ایً صاٍع صؾت عو َغ . آزه هگغاوكم: غمه که اهگاع صلدىع قضٍ بىص گكت

 .صزترای امغوػ قهِ صهبال پىلً ماصع به عاختی می تىهه اػصواج کىه. صزتری بؼاٍع حىاب عص همیضن بهل

 . با قيیضن ایً خغف یه صقػه عهگ الهام پغص

ببسكیض صزترم می صووؿتم صوؾل . الهام ماعص؟ چت قض یه صقػه ؟ چغا عهگت پغیض : غمه با صؾتپاچگی گكت

 .صاعی ولی هه تا ایىهضع که با قيیضن ایً خغف ایىُىعی بص ی

 :الهام صع خالی که بؿٌ گلىف عو گغقته بىص گكت



 

ولی مً بایض یه کاعی ... همی صوهم چه اتكاقی بغاف اقتاصٍ ولی . مجتبی زیلی تنهاؾت. مً بایض کمکل کىم مامان

اػ َكت ؾال پیل تا خاال یه باع هضیم لبسىض . همی تىهم ببیىم که َغ عوػ تىی تنهایی زىصف قغو محٍر . بغاف بکىم

 . صلم بغای تنهاییل میؿىػٍ. بؼهه یه باع هضیضم بسىضٍ

چی تىی صلته که . تى چیکاع کغصی با زىصت غمه حىن : غمه صع خالی اقک تىی چكماف حمؼ قضٍ بىص گكت

 ایىهضع غظابت میضٍ یػجی ایىهضع سدته که ختی خايغ هیؿتی صع مىعصف صحبت کجی؟

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

 :ونتی واعص صقتر میكه . نبذ ػوص با نضای ػهگ ؾاغت اػ زىاب بیضاع میكه و به َغف صقتر خغکت می کىه

 .ؾالم آنای ایغاوی

 .ؾالم زاهىم لُكا به آنای قایگان بگیض بیان به اتانم

 ...ولی 

 :مجتبی که صؾت چپل عوی صؾتگحٍر ی صع اتانل بىص بغ می گغصٍ و میگه 

 چی قضٍ زاهىم بغصیا؟

 .گىش ی مىبایلكىن َم اقؿال محزهه. آنای قایگان هیىمضن

 .مً محرم تىی اتانم. بؿیاع زب

 :پیل زىصف میگه. اما قهِ بىم اقؿال محزهه. مجتبی مىبایلل عو بغ می صاٍع و قماٍع ی غلی عو میگحٍر

 .یػجی چی چغا حىاب همیضٍ؟ اون اػ صیغوػف که ختی همی تىوؿت یه پغوهضٍ مػمىلی عو خل کىه ایىم اػ امغوػف

 .بػض اػ صوؾاغت گىش ی مجتبی ػهگ می ػهه

 الى؟

 .ؾالم مجتبی

 :مجتبی با خالتی مػترى میگه

 کجایی تى غلی می صووی چىض باع بهت ػهگ ػصم؟

 :غلی با هاعاختی میگه



 

 .مً یک ماٍ همی تىهم بیام صقتر...مً ...! ببحن مجتبی 

 چی؟ یک ماٍ یػجی چی ؟ چغا همی تىوی بیای؟

 .همی تىهم چحزی بهت بگم عاؾتل یه مكکلی بغام پیل اومضٍ

 .باقه عقیو ولی قغصا بایض بیای صقتر چىن کاعت صاعم

 .هه مجتبی همی تىهم 

تى که مً عو می قىاس ی ونتی یه چحزی . صیگه هه هضاعیم بایض بیای اگه هیای َیچ ونت باَات صحبت همی کىم

 .بگم عوی خغقم می مىهم

 .باقه پـ تا قغصا زضاخاقظ: غلی با خالتی ؾمگحن گكت

یػجی بغای چی همی زىاص بیاص صقتر ؟ چی قضٍ؟ . اما َمل قکغف به غلی بىص. مجتبی اػ صقتر به َغف صاوكگاٍ محٍر

 .اگه مكکلی صاٍع بایض به مً بگه

 .نبذ عوػ بػض که واعص صقتر مكه می بیىه که غلی َىىػ هیىمضٍ

 زاهىم بغصیا؟

 بله؟ 

 .لُكا پغوهضٍ ای عو که صیغوػ بهتىن صاصم عو بغام بیاعیض

 .باقه َمحن الان میاعم زضمتتىن 

 :با ظاَغی هامغتب و نىعتی ؾمگحن و نضایی لغػون گكت. صع َمحن لحظه غلی واعص صقتر میكه

 .ؾالم مجتبی

 :مجتبی که با تعجب به غلی زحٍر قضٍ بىص گكت

 :بػض با صؾت به غلی اقاٍع گغص و گكت. ؾالم

 غلی ایً چه ؾغو ويػیه چی قضٍ؟

 :غلی با نضای ؾمگحن گكت

 مجتبی ؟



 

 بله ؟

 می تىوی کمکم کجی؟

 .بگى نًیه چیه اگه بتىهم تمام تالقم عو بغات می کىم:  مجتبی گكت

با قيیضن ایً خغف . مجتبی غكهم، زاهىمم، هكؿم صاٍع اػ صؾتم محٍر: غلی با بؿط ی که تىی نضاف بىص گكت

 . اهگاع حغیان بغم به مجتبی ونل قضٍ باقه اػ حا می پٍغ

 چی؟ مگه بغای زاهىمت چه اتكاقی اقتاصٍ؟

 .غلی ؾکىت کغص

 :مجتبی با صؾتاف قىهه غلی عو گغقت و تکىن صاص و گكت

 .خغف بؼن 

 .که مجتبی صوباٍع قىهه َاف عو تکىن صاص و گكت خغف بؼن لػىتی. غلی باػم ؾکىت کغصٍ بىص

 :غلی با بؿٌ گكت

خاال بؿٌ غلی می تغکه و . زاهىمم آلان تى بیماعؾتاٍ. عاؾتل َكته ی پیل یه ماقحن با ؾغغت ػص به زاهىمم

 .آعوم آعوم قىهه َاف می لغػٍ

 :مجتبی زُاب به الهام میگه

 .زاهىم بغصیا لُكا یه لیىان آب نىض صعؾت کىیض

 .الهام به ؾغغت به َغف آبضاعزاهه محٍر

 .بایض زیلی ؾغیؼ ببرمل زاعج اػ کكىع تا حغاحی بكه. عاؾتل زاهىمم هیاػ به غمل حغاحی صاٍع: غلی اصامه میضٍ

مجتبی آب نىض عو به َغف غلی می گحٍر و . صع َمحن لحظه الهام آب نىض عو آماصٍ می کىه و به مجتبی میضٍ

 :میگه

 :غلی کمی اػ آب نىض عو می زىعٍ و اصامه میضٍ.بسىع خالت بهتر بكه

یه َكته َؿت که به َغ صعی محزهم تا ایً پىل عو حىع کىم . بغای غمل حغاخیل بیؿت میلیىن پىل الػم صاعم

 :غلی صع خالی که لیىان آب نىض عو با صوتا صؾتاف قكاع می صاص گكت. اما هتىوؿتم

 .بهم بگى چه زاکی تى ؾغم بغیؼم. زاهىمم صاٍع اػ صؾتم محٍر ولی همی تىهم کاعی بغاف بکىم...! مجتبی 



 

چغا ػوصتغ به مً هگكتی که زاهىمت تهاصف کغصٍ؟ پـ صلیل اون َمه خىاؽ : مجتبی با خالتی کامال حضی گكت

 چغا ػوصتغ هكهمیضم یه مكکلی َؿت؟. پغتی َمحن بىص

گكتم اگه بكهمی . آزه تى وؿبت به َمه چحز ؾغصی . مىى ببسل مجتبی: غلی لیىان عو عوی محز گظاقت و گكت

 .تغحیذ صاصم که بهت هگم . ممکىه بغات اَمیتی هضاقته باقه

مجتبی ازماف به قضت عقت تىی َم و صع خالی که تکیه قى اػ محز می گغقت به َغف غلی عقت و یػهه ی غلی 

 :عو گغقت و با نضای بلً گكت

مگه مً آصم هیؿتم؟ وانػا قکغ کغصی به َمحن عاختی صؾت عوی صؾت . وانػا بی قػىعی. زیلی بیكػىعی غلی

؟ وانػا قکغ کغصی ایىهضع بی تكاوتم؟ َیچ می صووی اگه غكهت اػ صؾت بٍغ چه  محزاعم تا غكهت اػ صؾت بٍغ

بالیی ؾغت میاص؟ قکغقى کغصی یاهه ؟ َیچ می صووی اگه اػ صؾتل یبضی تا ازغ غمغ زىصت عو همی تىوی 

ببسص ی؟ َیچ قکغ کغصی اوهىنت یکی میص ی مثل مً بضبست؟ قکغ ایىجا َا عو کغصی ؟ قکغ تنهایی َایی عو که 

 بایض تدمل کجی عو کغصی یاهه؟

ا می کىه؟ و کالقه تىی اتام نضم محزهه الهام که تا به خال مجتبی عو ایىُىعی هضیضٍ . یه صقػه یػهه غلی عو َع

الهام پیل زىصف . بىص اػ غهباهیت مجتبی و خغقاف که به ظاَغ بی عبِ بىص تغؾیض و چىض نضمی غهب عقت

 :گكت

 صاٍع اػ چی خغف محزهه؟ یػجی کس ی عو صوؾت صاقته؟

 .مىى ببسل مجتبی مػظعت می زىام: غلی ؾغف عو پایحن اهضازت و گكت

 .مجتبی به َغف کیل صؾتیل محٍر و یه کاؾظ نلم اػ تىی کیكؿل صع میاٍع و محزاٍع حلىی غلی

 ایً صیگه چیه مجتبی؟...ایً

تا قغصا پىجاٍ میلیىن . َمحن آلان قماٍع خؿابت عو بىىیـ: مجتبی صع خالی که کیكل عو عوی محز محزاقت گكت

قهِ ایً عو بضون اگه یک باع قهِ یک باع صیگه چىحن قکغی صع مىعصم کجی َیچ ونت همی . می عیؼم به خؿابت

 .بسكمت

 :غلی که اػ ایىکه مجتبی می زىاص کمکل کىه تعجب کغصٍ بىص گكت

 مجتبی؟... ولی

 صیگه چیه غلی؟: مجتبی ؾغیؼ گكت



 

مً همی تىهم به . َؼیىه ی غمل بیؿت میلیىهه. پىجاٍ میلیىن زیلی ػیاصٍ: غلی ؾغف عو پایحن اهضازت و گكت

 .ایً ػوصی بهت بغگغصوهم

َؼیىه ی تیم پؼقکی که بایض زاهىمت عو تا کكىع مههض . قهِ َؼیىه غمل بیؿت میلیىهه. هگغان هباف

تاٍػ . ؾاپىعت کىه و َؼیىه صاعوَایی که بػض اػ حغاحی هیاٍػ و َؼیىه بغگكت زیلی بیكتر اػ بیؿت تىمً میكه

هگغان پـ صاصن پىل َم .  قایض ایً پىل کم َم باقه َغونت کم بىص به مً زبر بضٍ تا باػم بغات پىل بكغؾتم

 .هباف َغ ونت صاقتی پـ بضٍ

 .وانػا بهت مضیىهم. اػت ممىىهم مجتبی بهت مضیىهم:غلی با خالتی گغقته گكت

 . تا َماَىگی َای الػم بغای اهتهال اهجام بكه. باقه بابا خاال ؾغیؼ بغو بیماعؾتان بگى پىل آماصؾت

 .به امیض صیضاع. باقه باػم اػت ممىىهم عقیو : غلی اػ عوی نىضلی بلىض میكه و می گه

بػض اػ چىض . بػض اػ عقتن غلی مجتبی به صیىاع تکیه میضٍ و هكؿل عو یه صقػه بحرون میضٍ و چكماقى می بىضٍ

 :صنیهه می گه

 .صزتر غمه لُكا بغای غهبی قضهم مىى ببسل

 .زىاَل می کىم پؿغ صایی چحزی هیؿت: الهام با لبسىضی گكت

لُكا پغوهضٍ ای . مً یک ؾاغت صیگه بایض بغم باهک: مجتبی صع خالی که وؾایلل عو تىی کیكل محزاقت گكت

 .عو که گكتم بغام بیاعیض تىی اتانم

 .باقه َمحن آلان میاعم : الهام گكت

بػض اػ بغعس ی پغوهضٍ و تمام قضن کاع به َغف باهک خغکت می کىه و مبلغی عو که به غلی وغضٍ صاصٍ بىص به 

 .به مدٌ عؾیضن به زىهه پیؿامگحر تلكً عو عوقً می کىه. و به َغف زىهه محٍر. خؿابل واعیؼ می کىه

امكب غمه و غمى ایىا زىهمىن . زىهه هیؿتی؟ باقه. مىم مامان اگه زىهه ای گىش ی عو بغصاع! ؾالم مجتبی! الى 

 .زضا خاقظ. صغىتً تى َم بیا ختما میای صیگه مگه هه؟ عوت خؿاب می کىم پؿغم ختما بیا

صیگه چه زىابی بغام صیضیً؟ کس ی هیؿت که بهكىن بگه مً ػهضگی زىصم عو صاعم؟ : مجتبی پیل زىصف میگه 

 چغا ایىهضع به صؾت و پای مً می پیچیض؟

و به َغف زىهه ی پضعیل خغکت می . بػض اػ کمی اؾتراخت لباؽ اؾپرتل عو می پىقهى اػ زىهه بحرون میاص

 .کىه



 

 الهام بىص و اون یکی جی ال 206یکی . ونتی به کىچه می عؾه می بیىه که صوتا ماقحن حلىی صعب زىهه پاعکه

با واعص قضن به خیاٍ .  الهام پاعک کغص و ػهگ زىهه عو ػص206ماقحن زىقگل زىصف عو پكت . ایکـ غمىف

پضعف صاقت اػ ؾابهه ی زضمتل صع هحروی . و ػیغ آالچیو عو به عوی پضعف وكؿت. با َمه اخىال پغس ی کغص

و َمه بغای نغف . تا ایىکه مامان قام عو خايغ کغص. و هی به قؿلل اقتساع می کغص. پلیـ صحبت می کغص

پضع َمیىُىع صاقت ؾغ ؾكٍغ اػ اقتساعاتل صع قغماهضهی هحروی پلیـ صحبت می . قام بهىاعص پظیغایی قضن

مجتبی که اػ ایً صحبت َا متىكغ بىص با غهبیت و خغم زىعصن . کغص و غمى َم هی َبه َبه و َچه َچه می کغص

و اػ خالت مجتبی قهمیض که . الهام َم به َىع ها مدؿىؽ مجتبی عو ػیغ هظغ صاقت. ؾظاعو به ػوع قغو می بغص

 :یه صقػه بابا گكت.اوياع مىاؾب هیؿت

مً َمل می زىاؾتم که مجتبی عاٍ و قؿل مً عو اصامه بضٍ اما همی صوهم چغا ایً قؿل عو نبىل کغص و َمل 

 اػ متهمحن صقاع می کىه؟

 :مجتبی که تدمل قيیضن خغقای پضع عو هضاقت گكت

آزغف َم َمحن قؿل خًغت غالی ػهضگی مً . ببسكیض ولی مً َیچ ونت اػ قؿل حىاب غالی زىقم همی اومض

 .عو هابىص کغص

تىی . یه صقػه الهام گىف به ػهگ قض که قایض بتىهه اػ خغقای مجتبی چحزی بكهمه که بتىهه بهل کمک کىه

 :ایً اقکاع بىص که یه صقػه نضای پضع مجتبی بلىض قض

اگه مً . یػجی چی قؿل مً ػهضگی تى عو هابىص کغص؟ مً ایً َمه تالف کغصم که بهتریً ػهضگی عو بغات قغاَم کىم 

مً تى عو به . آلان پىل و جغوتت عو به عر مً می کص ی؟ تى َغ چی صاعی اػ قؿل مً صاعی . هبىصم تى َیچی هبىصی

 .اما تى لیانت هضاقتی. ایىجایی که َؿتی عؾىهضم

:  مجتبی که اػ عوی غهباهیت به ػوع نضاف عو تىی گلى زكه می کغص تا نضاف بغای پضع بلىض وكه گكت

ولی باػم . ببسكیض بغای ایىکه ؾغمایه مىعص اقتساعتىن عو ػیغ ؾىال بغصم . ببسكض که ها زلل اػ آب صع اومضم

 .میگم ایً قؿل قما بىص که مً عو هابىص کغص

ایً تى بىصی که وؿبت به َمه چحز . ایً زىصت بىصی که زىاؾتی تنهایی ػهضگی کجی. چی؟ باػ که َمحن عو گكتی

مً همی صوهم چی بغات کم گظاقتم .  َایی که بغا مغصم حالب بىص و مىعص غالنكىن بىص ؾغص و بی غاَكه بىصی

 .که ایىُىعی باع اومضی

 .مً صیگه محرم. مجتبی اػ پكت محز بلىض قض و گكت به اهضاٍػ کافی قيیضم بابا

 .بكحن ؾغ حات پؿٍغ ی پغعو: پضع با قغیاص گكت



 

ایً عو گكت و به َغف صع زغوجی . کس ی همی تىهه حلىی مً عو بگحٍر: مجتبی که پكتل عو به محز کغصٍ بىص گكت

 .خغکت کغص

صع َمحن لحظه پضع اػ حاف بلىض میكه و به َغف مجتبی محٍر و با صؾت عاؾتل مدکم تىی نىعت مجتبی 

مجتبی بضون ایىکه تؿیحری تىی نىعتل ایجاص بكه با خالتی غاصی اهگاع که اتكاقی هیىقتاصٍ به نىعت . محزهه

پضعف هگاٍ می کىه و با صؾتل زىوی عو که اػ صَيل حاعی قضٍ بىص عو پاک می کىه و به َغف صع خغکت می 

 : ونتی به صع محرؾه صؾتل عو عوی صؾتگحٍر صع محزاٍع و کمی مکث می کىه و میگه. کىه

بػض اػ گكتن ایً . مً َىىػ عوی خغقم َؿتم ایً قؿل تى بىصکه هابىصم کغص و ػهضگی غاصی عو اػ مً گغقت

بػض اػ ایىکه ؾىاع ماقحن به ؾغغت خغکت می . حمله اػ صع اتام زاعج میكه و به َغف ماقحن خغکت می کىه

 :صع خحن عاهىضگی با زىصف قکغ می کىه. کىه 

اهگاع . َمیكه به قؿلل اقتساع می کغص. یه باع وكض که بگه بهت اقتساع می کىم . َمیكه باَاف مكکل صاقتم

َیچ ونت کس ی عو که اػ قؿلل بض می گكت عاخت .  تىی صهیا قهِ ایً قؿل اوهه که مایه ی اقتساع َمؿت

 .اػت متىكغم. هابىصم کغصی . َمیكه ایىُىعی بىصی بابا. همی طاقت

الهام که اػ ایً ويؼ پیل اومضٍ قکه قضٍ بىص می زىاؾت بگه که مجتبی اوهُىعی که قکغ می کىیض بی 

می زىاؾت بگه که پكت ایً چهٍغ ی ؾغص و مؿغوع که َمه عو اػ زىصف محروهه یه پؿغ . اخؿاؽ هیؿت

مهغبىن وكؿته که بغای ایىکه صوؾتل مكکلل عو اػف پنهان کغصٍ بىص اوهُىع غهباوی قض و بغای کمک بهل 

می زىاؾت بگه که قما همی تىهیض صعکل کىیض چىن َىىػ که َىىػٍ هتىوؿتحن . پىجاٍ میلیىن تىمً بهل صاص

خو صاٍع چىن عقتاع قما .خو صاٍع که اػ صعصف به کس ی خغفی همحزهه. بكهمیض صلیل ایً َمه ؾغصی مجتبی چیه

ولی چحزی هگكت و . الهم می زىاؾت بگه که قما باغث آػاع مجتبی َؿتیض.بیكتر باغث صعص و عهج اون میكه

 . مهماوی َمچىان اصامه صاقت 

 .نبذ عوػ بػض مجتبی می زىاؾت بٍغ صقتر ولی یاص غلی اقتاص و ؾغیؼ بهل تلكً کغص

 الى؟

 ؾالم غلی زىبی؟

 .آٍع مجتبی وانػا اػت ممىىهم

 .مىى اػ خال زاهىمت بی زبر هظاع. ایً چه خغقیه غلی وظیكم بىص 

 .قػال زضا خاقظ.  باقه قػال صاعم کاع َای اهتهال عو اهجام میضیم

 .باقه زضا خاقظ



 

و به یاص صزتری . مجتبی به َغف صقتر خغکت کغص و صع خحن عاهىضگی به یاص عوػی اقتاص که واعص صاوكگاٍ قضٍ بىص

ایىهضع که غاقهل . صزتری که ظغف صو تغم صل مجتبی عو بغص. اقتاص که مضام اػف ؾىالات صعس ی می پغؾیض

آعػوی صزتر ایً . صعؽ می زىهض تا بتىهه غكهل عو زىقبست کىه . و تمام کاع َاف عو بغای  اون می کغص. قضو

 ...اػصواج کجن ولی. بىص که وکیل بكه و با مجتبی با َم کاع کجن

 .صع ایً لحظه تلكً مجتبی ػهگ محزهه 

 الى؟

 ؾالم پؿغ صایی زىبی؟

 بله زىبم کاعی صاقتی؟

 .هه قهِ می زىاؾتم بابت صیكب اػت غظع زىاهی کىم

 .تى چغا غظع زىاهی می کجی؟ تى که کاعی هکغصی

 .هه ولی صلم هیىمض که َمیىجىعی صؾت عو صؾت بؼاعم

 .عاؾتی چغا ونتی بابات اون ؾیلی مدکم عو بهت ػص َیچ اخؿاس ی اػ زىصت وكىن هضاصی؟ صعصت هگغقت

 :مجتبی هكـ غمیهی کكیض و گكت

ـٍ ملؿم تا بىصٍ َمحن بىصٍ صزتر . صع يمً به ایً کاع بابا غاصت صاعم. هه صزتر غمه صعص بغای مً بی مػىیه مً مل

 .غمه زىصت عو بغای مً هاعاخت هکً

چی قضٍ که صعص بغات بی مػجی . مگه چه اتكاقی بغات اقتاصٍ که ملـ قضی. الهام اػ ایً حىاب مجتبی تعجب کغص

صعؾته بػط ی اػ آصم َا بغای پؼ صاصن حلىی صیگغان میگً که صعص بغاقً بی مػىیه اما ونتی صع مىنػیت . قضٍ

اون تىی مىنػیت صعصهاک َم َیچ غکـ . ولی مجتبی قغم صاٍع. صعصهاک نغاعا میگحرن قغیاصقىن به آؾمىن محٍر

چُىع ایىهضع بی تكاوته ؟ تى با زىصت چیکاع کغصی . ختی غهباوی َم همیكه . الػملی اػ زىصف وكىن همیضٍ

 مجتبی؟ چی به ؾغت اومضٍ؟ تى چی صیضی که ما همی صوهیم؟

 الى؟ الى؟ صزتر غمه پكت زُی؟

 .آٍع پؿغ صایی یه لحظه خىاؾم پغت قض

 زب کاعی هضاعی؟

 .زضاخاقظ. هه تىی صقتر می بیىمت



 

 :مجتبی به مدٌ عؾیضن به صقتر ؾغیؼ واعص میكه و

 .ؾالم زاهىم بغصیا

 :الهام با کمی تػلل گكت

 .ؾالم آنای ایغاوی

 :مجتب اػ خغکت می ایؿته و بغمی گغصٍ و میگه

 زاهىم بغصیا؟

 بله؟

 چحزی قضٍ؟ مثل ایىکه مكکلی پیل اومضٍ؟

 :الهام اػ ایً ػیغکی مجتبی حا می زىعٍ و کمی صؾت پاچه میكه و میگه

 .هه مكکلی پیل هیىمضٍ

 .همی زىام مؿاله ای مثل مؿاله ی  غلی قایگان صوباٍع تکغاع بكه. زاهىم بغصیا زىاَكا عاؾتل عو بگیض

 .هه مكکلی هیؿت قایض ماصعم امكب صع مىعص مىيىعی با قما صحبت کىه: الهام لبسىضی محزهه و میگه

 .قػال به کاٍعتىن بغؾیض. مىتظغقىن می مىهم. بؿیاع زب: مجتبی که تا خضی زیالل عاخت قضٍ بىص گكت

 .صوؾاغتی هگظقته بىص که ػهگ صع به نضا صع اومض. باالزٍغ ؾاغت کاعی تمىم قض و مجتبی به زىهه بغ گكت

 بله؟

 .ؾالم غمه حىن صع عو باػ کً 

 .بكغماییض و صکمه آیكىن عو ػص: مجتبی گكت

 .بغزالف صقػه ی نبل  غمه و الهام ػوصتغ واعص اتام قضن

 :مجتبی که کىاع صعب مىتظغ بىص با صیضن غمه و الهام گكت

 .بكغماییض بكیيیض. بكغماییض صازل غمه 

 .زیلی ممىىن پؿغم: غمه که به صلیل باال اومضن پله هكـ هكـ محزص گكت



 

و به َال زىهه حایی که غمه و . بػض اػ وكؿتن غمه مجتبی به آقپز زىهه عقت و ؾه قىجان چاس ی آماصٍ کغص

 .بكغماییض غمه. الهام وكؿته بىصن عقت و ؾیجی چای عو به غمه و الهام تػاعف کغص 

ایكاهللا چایی غغوؾیت عو . صؾت قما صعص هکىه: غمه صع خالی که قىجان عو اػ تىی ؾیجی بغ می صاقت گكت

 .بسىعیم

 :مجتبی عوی یکی اػ تک مبل َا وكؿت و پای عاؾتل عو عوی پای چپل گظاقت و گكت

چىیحن چایی بغای . غمه زىاَل می کىم باػ قغوع هکىیض زىصتىن بهتر می صوهیض که غالنه ای به ایً خغقا هضاعم

 .مً وحىص هضاٍع

 :غمه که چای  می هىقیض گكت

 .چغا پؿغم مگه هبایض اػصواج کجی؟ تا ابض که همی تىوی تنها بمىوی

مغگ صع . صع يمً َیچ کـ تا ابض ػهضٍ هیؿت تا بتىهه تا ابض تنها بمىهه. غمه زىاَل می کىم واعص حؼئیات وكیض

 .نهایت آصم عو اػ تنهایی هجات میضٍ

 .  آعػو صاعی . ایً صیگه چه خغقیه پؿغم تى َىىػ حىوی: غمه اػ ایً َغػ قکغ مجتبی خؿابی حا زىعص و گكت

صیگه بی زیالل . صاقتم ولی هابىص قض. آعػو؟ آعػو تنها چحزیه که هضاعم: مجتبی کمی عوی مبل حابه حا قض گكت

 غمه بغیم ؾغ انل مُلب؟

 انل مُلب؟: غمه که َىىػ تى قک خغقای مجتبی بىص گكت

ولی ونتی اػف پغؾیضم گكت که امكب قما با مً صع ایً مىعص صحبت . صزتر غمه امغوػ یکم پغیكىن بىص. بله

 .می کىیض

 .آٍع آٍع یاصم اومض

 .عاؾتل ما صاعیم اػ ایً قهغ محریم

 اػ ایً قهغ محریض؟ یػجی چی؟

 .عاؾتل بابای الهام عو مىتهل کغصن به یک قهغ صیگه ماَم بایض باَاف بغیم

 به ؾالمتی کضوم قهغ ههل مکان می کىیض؟

 .محریم قحراػ پؿغم: غمه لبسىضی ػص و گكت



 

 چه کاعی اػ صؾت مً بغ میاص؟: مجتبی هكؿل عو آعوم و نضا صاع بحرون صاص و گكت

و چىن الهام . عاؾتل مً و پضع الهام صاعیم زىهه ی ایىجا عو می قغوقیم تا بتىهیم تىی قحراػ یه زىهه بسغیم

بغای َمحن اومضم تا اػت بسىام . تاٍػ ایىجا کاع پیضا کغصٍ و کاعقى وانػا صوؾت صاٍع همی زىاص ایىجا عو تغک کىه

 .یه مضتی ػخمت بکص ی و بظاعی صزترم تى زىهه ی تى ػهضگی کىه

 چی؟ یػجی مً و و صزتر غمه تى یه زىهه ػهضگی کىیم؟: مجتبی اػ ایً پیكنهاص غمه حا زغص و گكت

 آٍع پؿغم احاٍػ میضی؟

 .مً عو به زاَغ ُعک بىصن ببسكیض ولی همی تىهم چىحن احاٍػ ای بضم: مجتبی به قکغ قغو عقت و صع آزغ گكت

کغایه زىهه عو . زىهه َم که بؼعگه یه اتام بهل بضٍ تا تىف ػهضگی کىه. چغا غمه حىن؟ صزترم کاعی به تى هضاٍع

 .َم بهت میضیم

چىن بػض اػ مضتی ممکىه . مً همی تىهم یه صزتر حىون عو تى زىهم نبىل کىم. مؿاله کغایه زىهه هیؿت. هه غمه

 .بغای َمحن همی تىهم نبىل کىم.  ختی زىص قما َم به مً تهمت بؼهیض

زىاَل می کىم نبىل . مً به تى اغتماص صاعم. هه پؿغم : غمه که اػ ایً خغف مجتبی زىضف گغقته بىص گكت

 .کً

چغا صاعیض زىهتىن عو می قغوقیض؟ مگه قغکت زاهه ی : مجتبی َىعی که اهگاع چحزی یاصف اومضٍ باقه گكت

 ؾاػماوی اعائه همیضٍ؟

بغای َمحن ایً زىهه عو می قغوقیم تا بتىهیم تىی قحراػ . چغا ولی اون زىهه َا مىاؾب ماهیؿت: غمه گكت

 .وگغهه بغاف زىهه می گغقتیم. تى َم که بهتر اػ مً می صووی به صزتر تنها زىهه احاٍع همیضن. زىهه بگحریم

 :مجتبی باػ به قکغ قغو عقت

یػجی ممکىه بغام ههكه کكیضٍ باقً؟ یػجی می زىان کاعی کجن که به الهام غالنه مىض بكم تا اػ صاؾتان 

چیکاع بایض . ػهضگیم با زبر بكً؟ ممکىه بسىان بهم تهمت بؼهً؟ ایً صیگه چجىعقه کاعف با غهل حىع صع همیاص

َغونت اػ صؾت بابا زؿته می قضم . اػ بچگی َمل اػ مً صقاع می کغص. بکىم؟غمه زیلی به گغصهم خو صاٍع

انال بهتٍر به .  خاال بایض چیکاع کىم؟ همی تىهم بهل حىاب عص بضم؟ عجب مكکلی قض لػىتی. محرقتم پیل غمه

 . ایً صزتر به ایً قؿل غالنه صاٍع . همیكه. هه. غمه بگم صزتر غمه عو َم با زىصقىن ببرن قحراػ 

 :بػض اػ کلی قکغ کغصن زىصف عو عاض ی می کىه و میگه

 غمه؟



 

 حىهم پؿغم؟

 .نبىل می کىم ولی به یه قٍغ

ی؟  چه قَغ

 .ایىکه صزتر غمه قب بایض تىی زىهه ای که پكت ایً زىهه َؿت انامت صاقته باقه

 چی؟ مگه پكت ایً زىهه زىهه ی صیگه َم َؿت؟

مثل ایىکه ناخب اون زىهه امغوػ پیضا . قایض عوػی به صعص بسىعٍ. بله صوؾال پیل یه زىهه ی صیگه ؾازتم

 .قض

 میكه اون زىهه عو ببیىیم؟: غمه با لبسىض گكت

 .البته صهبالم بیایً

به َغف صعبی . اػ عاٍ پله عقتن پایحن و واعص ؾالً اؾتسغ قضهض. َمه بلىض قضن و به صهبال مجتبی خغکت کغصن

ونتی اػ صع غبىع . مجتبی صعب عو با عیمىت باػ کغص و  اػ صعب غبىع کغصن. که صع اهتها ؾمت چپ ؾالً بىص عقتن

ه یه خىى کىچیک بىصو . کغصن واعص مدىَه ای قضن که تهغیبا ههل مدىَه خیاٍ انلی بىص وؾِ مدَى

صعون خىى چىض ماهی ػیبای آکىاعیىمی نغاع صاقت و اَغاف . ؾازتماوی ویالیی صع اهتهای خیاَهغاع صاقت

الهام مدى ػیبایی . خیاٍ َم باغچه َای گل ُعػ نغاع صاقت که َغ َكته ای یک باع باؾباوی به اونها ؾغ می ػص

مجتبی با عیمىت صیگغی که صع صؾت صاقت صعب ؾازتمان هى ؾاػ عو باػ . مدىَه قضٍ بىص که به زىهه عؾیضن

زىهه وؿبت به زىهه ی انلی زیلی کىچیک تغ . و  واعص قض غمه و الهام َم به صهبالل واعص زىهه قضهض. کغص

و زیلی ػیبا قضٍ بى و قًای آعامل . پىجٍغ َاف با پغصٍ َایی آبی عهگ و زىف صوزت تؼئحن قضٍ بىص. بىص

 .بسص ی عو ایجاص کغصٍ بىص

 :الهام اػ صیضن چىحن زىهه ای وانػا تعجب کغص و پیل زىصف قکغ کغص که

تىی ایً ؾً یه . ایً با غهل حىع صع همیاص. چُىع ممکىه قهِ با قؿل وکالت ويؼ مالیل ایىهضع زىب باقه

 .وانػا زىهه نكىگی صاٍع. َمچحن ويؼ مالی غالی ای صاقته باقه

 :مجتبی به َغف غمه بغمی گغصٍ و می گه

 غمه هظغتىن چیه؟

 .غالیه پؿغم اػ ایً بهتر همیكه: غمه که ؾغم صع تماقای زىهه بىص گكت



 

 پـ الهام بایض بیاص تىی ایً زىهه؟

و . مىم که گاهی اونات بػض اػ صقتر صاوكگاٍ کالؽ صاعم. صع َىل عوػ که نبذ َا اکثر اونات صقتر َؿتیم. بله

چىن ممکىه . تىی ایً ؾاغات َم مكکلی هیؿت که تىی زىهه ی مً بمىهه. بىابغایً بػض اػ ظهغا زىهه َؿتم

َم . اػ هظغ امىیتی َم مكکلی هضاٍع . ولی قبا بای تىی ایً زىهه بمىهه. اخؿاؽ تنهایی یا تغؽ بهل صؾت بضٍ

صعيمً بغای واعص قضن به مدىَه ایً زىهه . به صوعبحن مضاع بؿته مجهٍؼ َم صعب و پىجٍغ ی يض جغنت صاٍع

بایض اػ زىهه ی انلی غبىع کغص که اون زىهه َم مجهؼ به ؾیؿتم َای امىیتیه بىابغایً کس ی همی تىهه بضون 

 خاال هظغتىن چیه؟. احاٍػ ی مً واعص مدىَه ی ایً زىهه بكه

 هظغت چیه صزترم؟: غمه به الهام اقاٍع کغص و گكت

 .غالیه مامان مً َغچی باقه نبىل می کىم: الهام با قاصی گكت

 .اگه بسىایً قغصا ماقحن میگحرم تا وؾایلتىن عو بغاتىن بیاعم ایىجا. پـ مكکلی هیؿت: مجتبی گكت

 .هه ممىىن وؾایل ػیاصی هیؿت قهِ یه چمضون لباؾه: غمه با زىضٍ گكت

 .باقه غمه مكکلی هیؿت

 .ممىىن پؿغم ایكاهللا غغوؾیت: غمه مجتبی عو بؿل کغص و بىؾیض و گكت

ه : مجتبی تىی صلل گكت  با ایً کاعتىن امگاع صاعیض نبرم عو می کىیض بػض اهتظاع غغوؾیم عو صاعیض؟. ٍَ

 باقه غمه آلان چیکاع می کىیض؟

 آلان الهام می تىهه تى ایً زىهه بمىهه؟:غمه پغؾیض

 چی؟ آلان ؟ مگه زىهتىن عو قغوزتحن؟: مجتبی یه صقػه گكت

 .آٍع پؿغم آلان کامیىن اؾباباعو صاٍع می بٍغ قحراػ: غمه با زىضٍ ی قحریجی گكت

 .قکغ کىم گكتحن می زىایً زىهه عو بكغوقیض؟ هگكتحن قغوزتحن: مجتبی با حضیت گل

 .مً به تى اغتماص صاقتم پؿغم: غمه گكت

یػجی چی؟ یػجی ایىهضع به مً مُمئن بىص که نبىل می کىم صزترف ایىجا بمىهه؟ اگه : مجتبی با زىصف گكت

 نبىل همی کغصم می زىاؾت چیکاع کىه؟

 .پـ مً صیگه محرم: غمه با لبسىض گكت



 

یه لحظه نبر کىیض غمه مگه نغاع هبىص وؾایل : مجتبی که ؾعی می کغص زىصف عو زىوؿغص وكىن بضٍ گكت

 صزتر غمه عو بیاعص؟

 .چغا صاعم محرم اػ تىی ماقحن بیاعمل صیگه

 یػجی لباؽ َا عو َم با زىصتىن آوعصیً؟: مجتبی که خؿابی حا زىعصٍ بىص گكت

مً تى عو اػ زىصت . گكتم که مُمئن بىصم نبىل می کجی. آٍع : غمه یه بىؾه ی صیگه به گىهه مجتبی ػص و گكت

 .بهتر می قىاؾم

مجتبی وانػا اػ ایً خغکت غمه متعجب قضٍ بىص همی صووؿت چیکاع کىه َغ کاعی می کغص تا اومضن الهام به 

 .باالزٍغ تؿلیم قض. زىول عو غهب بىضاٍػ همی تىوؿت

 .باقه غمه نبر کً مً چمضون عو میاعم 

 . صؾتت صعص هکىه پؿغم: غمه با لبسىضی گكت

گاهی لبسىض َای بیل اػ خض غمه بضحىعی می عقت عو مش مجتبی و غهبیل می کغص ولی مجتبی به عوی زىصف 

 .همیاوعص

صع َمحن لحظه غمه ؾىاع آژاول . مجتبی چمضون عو اػ ماقحن بغصاقت . غمه با مجتبی و و الهام تا کىاع صع اومض

َمحن که . مجتبی چمضون عو با یک صؾت بلىض کغص و بغص صازل. قض  و اػ الهام و مجتبی زضا خاقظی کغص و عقت

 :می زىاؾت صع عو ببىضٍ صیض الهام َمىهُىع بحرون ایؿتاصٍ

 صزتر غمه؟ صزتر غمه؟ کجایی؟ همی زىای بیای صازل؟

 .ببسكیض آلان میام: الهام با عجله بغگكت به َغف مجتبی و گكت 

الهام َم . و به زىهه ی زىصف بغگكت.  مجتبی چمضون عو به زىهه ی الهام بغص. الهام با مجتبی واعص زىهه قض

 .که تهغیبا اػ تنهایی می تغؾیض به صهبال مجتبی به زىهه انلی بغگكت

 پؿغ صایی؟

 بله؟

 مً چیکاع بایض بکىم؟

اگه زىقت هیىمض بغو تى زىهه ی زىصت که چمضوهت عو تىف . مىظىعت چیه؟ ایً حاعو زىهه زىصت بضون 

 .گظاقتم



 

خاال صوؾم هضاعی . ولی با زىصف گكت مً باالزٍغ صلت عو هغم می کىم. الهام اػ ؾغصی مجتبی صلل گغقت

 .هضاقته باف ولی اػ ایً تنهایی بحروهت میاعم

یک . الهام َم تىی آقپز زىهه مكؿىل آقپزی قض. مجتبی ؾغیؼ به اتانل عقت و زىصف عو عوی تست پغت کغص

 :ؾاغتی گظقت

 پؿغ صایی؟ پؿغ صایی؟

 بـــــــــــــــله؟

 .قام خايغ کغصملُكا بیا قام بسىع 

 .مً قام همی زىعم قبا غاصت به ؾظا هضاعم: مجتبی کمی عوی تست حابه حا قض و گكت

چغا ایىُىعی َؿتی پؿغ صایی؟ چغا ایىهضع . بؿٌ گلىف عو گغقت. صل الهام اػ ایً َغػ بغزىعص مجتبی قکؿت

قکغ می کىه که . الهام می تغؾه و ؾغیؼ صقتل عو محزاٍع عوی صَيل. بی اخؿاس ی؟ مجتبی اػ اتام بحرون میاص

 هکىه بلىض بلىض قکغ کغصٍ باقم؟

ولی باػم می گم که مً . اؾتثىائا امكب قام می زىعم: مجتبی صع خالی که به چهاعچىب صع تکیه کغصٍ بىص گكت

 .قبا غاصت به ؾظا هضاعم

 :الهام زىشحال میكه و می گه

 بیا بغای اولحن باع صؾت پست صزتر غمه عو بسىع ببحن چُىعیه؟. باقه پؿغ صایی

 .مجتبی تکیه اػ چهاعچىب صع بغ می صاٍع و میگه باقه بغیم

 . بػض اػ زىعصن قام مجتبی کمی مکث کغص

اػ ونتی که اػ پضع ماصعف حضا قض َمل ؾظای خايغی می زىعص امكب اولحن باع بىص که تىی زىول بىی ؾظا 

 . پیچیض

 .به زاَغ قام ممىىهم: مجتبی بػض اػ کمی مکث  گكت

خاال صؾت پست صزتر . زىاَل می کىم پؿغ صایی نابلی هضاقت: الهام صع خالی که ظغقا عو حمؼ می کغص گكت

 غمه چُىع بىص؟

ظغف َاعو همی زىاص حمؼ کجی مً نبذ . مً محرم بسىابم. زىب بىص: مجتبی اػ عوی نىضلی بلىض قض و گكت

 .تى َم بغو زىهت. زىصم ظغف َاعو تمحز می کىم



 

 .الهام کمی صؾت پاچه قض

 پؿغ صایی؟

 بله؟

 ...َمً...َمً

 چحزی قضٍ؟

 .الهام ؾغیؼ گكت می تغؾم

می : مجتبی اػ خالت هیمغر کامال به َغف الهام بغگكت و صؾتل عو به صیىاع تکیه صاص و با خالتی بی تكاوت گكت

 تغی؟ اػ چی؟

 .تنهایی: الهام صع خالی که با اهگكتاف باػی می کغص گكت

 یػجی چی؟ ما با َم تىاقو کغصیم یاصت عقته؟: مجتبی با خالتی حضی گكت

 .هه ولی خضانل با مً تا کىاع زىهه بیا: الهام که ؾغف عو پایحن اهضازته بىص گكت

 .باقه بامً بیا: مجتبی هكـ غمیهی کص ی و بحرون صاص و گكت

مجتبی . الهام پكت ؾغ مجتبی عاٍ اقتاص ونتی به زىهه عؾیضن مجتبی صعب عو با عیمىت باػ کغص و واعص اتام قضن

 :و گكت. چغاؽ عو عوقً کغص

اگه تمىم نكل َاف عو بؼوی صیگه َیچ اخض . اگه قب تغؾیضی ایً صع عو اػ پكت نكل کً. بیا ایىم اػ زىهت

پـ . با ایً صوعبحن َا َم می تىوی مدیِ بحرون اػ زىهه عو ػیغ هظغ بگحری . الىاس ی همی تىهه ایً صع عو باػ کىه

ایً یکی َم عیمىت . با ایً می تىوی صعب عو باػو بؿته کجی. ایىم عیمىت صعب زىهته. َیچ مكکلی بغات پیل همیاص

 .زىهه ی مىه اگه زىاؾتی به زىهه ی مً بیای با ایً می تىوی واعص بص ی

 .ممىىهم پؿغ صایی

 خاال می تىهم بغم؟: مجتبی با خالتی ؾىالی گكت

 .آٍع بغو قب بسحر: الهام لبسىضی ػص و گكت

که تنها . ولی اػ ایً کاع غمل ؾغ صع همیاوعص. مجتبی واعص زىهه زىصف قض و زىصف عو عوی تست اهضازت

 .با َمحن اقکاع به زىاب عقت. وانػا که زیلی بی زیاله. صزترف عو به صؾت اون ؾپرصٍ و عقته قحراػ



 

کابىس ی که صع آن تمام وحىصف به زىن آلىصٍ . نبذ ػوص مجتبی اػ زىاب پغیض باػ َم کابىؽ َمیكگی عو میضیض

 .می قض و نضای حیـ و کمک زىاؾتن صزتری عو اػ صوع صؾت میكيیض ولی کاعی اػ صؾتل بغ همیىمض

اف می کكه و به َغف آقپز زىهه عقت نبداهه عو آماصٍ کغص و محز عو چیض و عقت تا اػ  مجتبی صؾتی الی مَى

 .ونتی بغگكت صیض الهام تىی آقپز زىوؿت. بحرون هان گغم گغقت

 .ؾالم پؿغ صایی

 ؾالم بیضاع قضی؟

 9آٍع تى کی بیضاع قضی؟ مػمىال پؿغا تا ؾاغت : الها با لبسىض َمیكگیل که اهگاع اػ غمه به اعث بغصٍ بىص گكت

  می زىابً؟10یا 

مً . اگه نغاع بىص مثل بهیه باقم ایً َكت یا هه ؾال صووم همیاوعصم:مجتبی هان عو عوی محز گظاقت و گكت

 .َیچ ونتچىحن ونتی هضاقتم. ونتی بغای لىؽ باػی پؿغوهه هضاعم

 :با زىصف قکغ کغص. الهام اػ ایىکه ایً ؾىال عو پغؾیض پكیمىن قض

اون یه پؿغ تنهاؾت که عوی پای زىصف . َغ چی باقه َكت ؾاله که تنها ػهضگی می کىه. آٍع عاؾت میگه 

 اخمو ایىم ؾىال بىص اػف پغؾیضی؟.  تى صقتر خايغ میكه9تاٍػ َمیكه عاؽ ؾاغت . مىهضٍ

 .صزتر غمه ؟کجایی؟بیا نبداهه بسىع بایض بغیم صقتر

 .آٍع اومضم پؿغ صایی

 عاؾتی ماقیيت عو چیکاع کغصی؟: مجتبی صع خالی که بغای الهام چای محریست گكت

 . می تغؾیضن که تهاصف کىم. بابام ماقیىم عو بغص قحراػ : الهام گكت

 .که ایىُىع یػجی بایض با َم بغیم صقتر: مجتبی پكت محز وكؿت و گكت

 .می تىهم آژاوـ بگحرم: الهام با کمی خجالت گكت

 .صقػه آزغت باقه که ایً خغف عو محزوی:  مجتبی ازماف عقت تىی َم و با حضیت گكت

 چغا؟ مگه چیه؟: الهام یه صقػه اػ ایً عقتاع مجتبی تعجب کغص و گكت

َمىن یک باع . ماصعت تى عو صؾت مً ؾپرصٍ همی تىهم صع مىعصت ؾهل اهگاعی کىم : مجتبی با َمىن خالت گكت

 .بغای َكت پكتم بؿه



 

الهام اػ یک َغف زىشحال قض چىن می تىوؿت به مجتبی هؼصیکتر بكه و اَالغاتی اػف به صؾت بیاٍع که 

 :قایض بتىهه کمکل کىه و اػ َغف صیگه ته صلل زالی قض

 .یػجی چه اتكانیبراف اقتاصٍ. مىظىعف اػ َمىن یکباع چیه که بغای َكت پكتل بؿه

ػوص : مجتبی ماقیيل عو اػ پاعک صع آوعص و به الهام گكت. بػض اػ زىعصن نبداهه صو هكغی واعص خیاٍ قضهض

 .باف ؾىاع قى که صیغ قض

مجتبی به َغف صعواٍػ خغکت کغص و صعب عو با عیمىت کىترل باػ کغص  بػض اػ زاعج . الهام ؾغیؼ ؾىاع ماقحن قض 

صع . به مدٌ بؿته قضصن صع به َغف صقتر خغکت کغص. قضن اػ خیاٍ کمی مکث کغص تا صعب  خیاٍ بؿته بكه 

 :مجتبی کىاع زیابىن هگه صاقت . ایً َىگام تلكً مجتبی ػهگ ػص

 الى؟

 ؾالم مجتبی؟

 ؾالم غلی چه زبر اػ زاهىمت؟

 .صیغوػ غملل کغصن غمل مىقهیت آمحز بىص

 زضاعوقکغ بسحر گظقت خاال کی بغ می گغصیً؟: مجتبی هكؿل عو بحرون صاص و گكت

 .یه ماٍ صیگه بغ می گغصیم چىن بایض تدت هظغ پؼقک باقه پغواػ بغاف زُغهاکه

 .مكکلی هیؿت  َغونت خالل زىب قض بغگغص اػ بابت صقتر َم زیالت عاخت: مجتبی گكت

 :غلی به آعومی گكت

 مجتبی؟

 بله؟

 مً زیلی بهت مضیىهم چُىع مدبتت عو حبران کىم؟...مً 

 : مجتبی صع خالی که صکمه ی باػ قضن ؾهل ماقحن عو می ػص گكت

یػجی ایىهضع . الهام اػ خغقای مجتبی تعجب کغص. همی زىاص حبران کجی َمحن که کىاع غكهت بمىوی بغام کاقیه

؟چغا با مً ایىُىعی عقتاع می کىه؟ چغا عقتاعف صو گاوؿت؟ اػ یک َغف اػ صزترا  مهغبىهه؟ پـ چغا ایىهضع ؾٍغ

یػجی میضوهه مػجی غكو . و اػصواج صوعی می کىه و اػ َغف صیگه صیگغان عو به پایبىضی به غكو صغىت می کىه

 .چیه؟ مً همی تىهم ایً پؿغ عو بكىاؾم



 

 .قػال زضا خاقظ.پـ یک ماٍ صیگه می بیىمت: مجتبی گكت

: مجتبی که الهام عو تىی قکغ صیض گكت. با پایان گغقتن مکامله مجتبی و غلی ؾهل ماقحن َم کامال باػ قضٍ بىص 

می صوهم صوؾت صاعی به مً کمک کجی اما ایً عو بضون . اػ عقتاعم متعجب می ش ی هه؟ می صوهم صهبال چی َؿتی 

تنها چحزی که اػ . مً زیلی ونته مػجی غكو عو قغامىف کغصم صزتر صایی. که َیچ کـ همی تىهه به مً کمک کىه

 .پـ بهتٍر ػیاص زىصت عو بغای کمک کغصن به مً اطیت هکجی.  غكو بغام مىهضٍ یه کابىؽ َكت ؾالؿت

 یػجی چی ؟ ایً پؿغ می تىهه قکغ آصم عو بسىهه؟ : الهام که صاقت اػ تعجب قار صع میاوعص پیل زىصف گكت 

مجتبی اػ ایً کىجکاوی الهام . می تىوی صع مىعص کابىؾت بغام بگی؟ صلم می زىاص بكىىم: یه صقػه بلىض بلىض گكت

متعجب قض و گكت چغا ایىهضع به پؿغی مثل مً اَمیت میضی؟ مگه مً کی َؿتم که َمل صهبال کمک کغصن 

 . به مجی؟ الهام گكت ایىکه می زىام صع مىعص کابىؾت بضوهم صلیل ایً هیؿت که می زىام کمکت کىم

کابىؽ مً یه کابىؽ . زىبه َمحن زىبه مىم بغای ایىکه خـ کىجکاویت اعيا بكه بهت میگم : مجتبی گكت

لباؽ ؾكیضی صع صؾتمه که زىن . کابىس ی که صع اون صع تاعیکی قب تمام بضهم به زىن آلىصؾت. َكت ؾالؿت

و اػ صوع صؾت نضای حیـ و کمک زىاؾتن صزتری به گىقم می عؾه ولی َیچ ونت همی تىهم . اػف می چکه

 .کاعی کىم

َىعی که صؾتاف عو . الهام اػ قيیضن ایً خغف َا  ؾغمای عجیبی به بضول عاٍ پیضا کغص و اخؿاؽ ؾغما کغص

 . حلىی ؾیىه تىی َم نكل کغص 

 وانػا َغ قب ایً کابىؽ عو می بیجی؟ یا می زىای مً عو بترؾىوی؟: الهام که نضاف کمی می لغػیض گكت 

بترؾىهمت؟ : مجتبی اػ ایً خغف الهام ها زىصاگاٍ لبسىضی اػ عوی خغم و  صلپری عوی لبل ههل بؿت و گكت

بػض بغای ایىکه حى تىی ماقحن عو غىى کىه پسل ماقحن عو عوقً می کىه . ای کاف َمیىجىعی که گكتی بىص

 .و نضای ؾمگحن زىاهىضٍ تىی ماقحن َىحن اهضاػ میكه 

 .زىف به خالت که مىى یاصت هیؿت

 که قغامىقت قض... زىف به خالت 

 .ؾهم آؾىقت قض... یه ؾتاٍع... که اػ ایً تاعیکی... زىف به خالت

 .که صلت آعومه... زىف به خالت 

 .که پغیكىن هیؿتی... زىف به خالت

 .که مىى یاصت هیؿت... زىف به خالت



 

 .که پكیمىن هیؿتی... زىف به خالت

 .زىف به خاٍلتىن باَم زىشحالحن

 .زىف به خالتىن با َم زىقبستحن

 ...َغ حایی که مً تنهایی عقتم

 .زىف به خالتىن صوتایی عقتحن

 .زىف به خالتىن با َم زىشحالحن

 .زىف به خالتىن  با َم زىقبستحن

 .َغ حایی که مً تنهایی عقتم

 .زىف به خالتىن صوتایی عقحن

... 

 .تى صلت حاصاٍع... زىف به خالل 

 ...زىف به خالل صؾتاقى میگحری 

 .زىف به خالل که پیكل می مىوی

 .زىف به خالل که واؾل میمحری 

 .زىف به خالل غاقو چكماش ی

 .زىف به خالل غاقو چكماته

 .زىف به خالل َمه صهیاش ی

 .زىف به خالكهمه صهیاته

... 

 .زىف به خالتىن با َم زىشحالحن

 .زىف به خالتىن با زىقبستحن



 

 .َغحایی که مً تنهایی عقتم

 .زىف به خالتىن صوتایی عقتحن

یػجی َغعوػ اػ ایً حىع . چغا ایىهضع آَىگ ؾمگحن گىف میضٍ. با ایً آَىگ ؾم عجیبی تىی صل الهام ایجاص قض

یػجی . آَىگا گىف میضٍ؟ اػ هظغ عواوكىاس ی میگً که آَىگ می تىهه اخؿاؾات صعووی آصم َا عو مصدو کىه

همی صووؿتم یه َمچحن . لػىتی ای کاف تى صاوكگاٍ صعؽ َام عو حضیتر می زىهضم. تمام اخؿاؾاتل ؾمگیىه

 چُىعی ایً کابىؽ عو تدمل می کجی؟ . اون صیگه چجىع کابىؾیه که َغقب میبیىه. حایی به صعصم می زىعٍ

 صع َمحن لحظه مجتبی میگه؟

 به چی صاعی قکغ می کجی صزتر غمه؟

 .مً ػیاص حضی همی گحرمل. پـ ػیاص زىصت عو صعگحرف هکً . مً به ایً کابىؽ غاصت کغصم 

 .الهام باػ َم متعجب قض مثل ایىکه ایً پؿغ وانػا قکغم عو می زىهه

 :بػض بغای ایىکه خغف عو غىى کىه گكت. هه بابا به اون قکغ همی کغصم : الهام صع حىاب مجتبی میگه

چیه ؟ چغا یه صقػه به ایً : مجتبی صع حىابل میگه. صلم می زىاص یکم بیكتر صع مىعص عقته ی خهىم بضوهم

 عقته غالنهمىض قضی؟

 .َیچی اػ ونتی که بهم صعؽ صاصی زیلی به ایً عقته غالنه مىض قضم: الهام با لبسىضی میگه

آٍع الان تى مثل ونتیه که مً تاٍػ واعص ایً عقته قضٍ بىصم و غالنه ػیاصی صاقتم تا : مجتبی آهی کكیض و گكت

 .ایً عقته عو کامل یاص بگحرم 

 یػجی الان بهل غالنه ای هضاعی؟: الهام گكت

با . صیگه صوؾت صاقتن و غالنه بغای مً زیلی صیغ قضٍ: مجتبی که خالل ػیاص زىب به هظغ همی عس ی گكت

بػض اػ صقتر مجتبی الهام عو به زىهه می عؾىهه و زىصف به . عؾیضن به صقتر قػالیت عوػاهه عو قغوع می کجن

 .صاوكگاٍ محٍر

 .به ػوصی اػ قغ ایً صاوكگاٍ زالم میكم. ای بابا امتداهات صاوكگاٍ َم صاٍع قغوع میكه

 :بػض اػ صع ػصن واعص کالؽ میكه. َمیىُىع که با زىصف قکغ میکغص به صع کالؽ می عؾه

 .ؾالم اؾتاص

 مثل ایىکه تغم آزغ اعقض َؿتیض صعؾته؟. ؾالم آنای ایغاوی 



 

 .به ػوصی قاعؽ التدهیل میكم.بله اؾتاص

 .مىقو باقیض ولی ماعو یه باع قغامىف هکىیض

 .هه اؾتاص ایً چه خغقیه قما َمیكه اؾتاص مً َؿتیض

 .قما لُل صاعیض: اؾتاص با لبسىضی میگه 

 :اؾتاص زُاب به صاول حىیان چىض صنیهه ای صحبت کغص و گكت

مُمئىم که . اػ َكته بػض صیگه یکضیگغ عو همی بیيیم. ایً کالؽ آزغیً حلؿه کالؾه. قما صاوصجى َای تغم آزغ

اػتىن می زىام . و بغای ایً کكىع اقتساع َای گىهاگىوی کؿب می کىیض. َمه قما قاعؽ التدهیل زىاَیضص قض

عوػی که اؾتاصی صاقتیض که َمیكه قما عو به عغایت غضالت صغىت . که ایً عوػ عو َیچ ونت قغامىف هکىیض

م میگم  که قؿل قما قؿل خؿاؾیه بىابغایً َمه تالقتىن عو بکىیض تا . می کغص مً باٍع و باع َا گكتم و  باَػ

 .به امیض صیضاع. امیض واعم َمیكه مىقو باقیض. بتىهیض خو مظلىمی عو اػ ظالم بگحریض

ا بغای زضا خاقظی با اؾتاص به َغف اؾتاص عقتىض مجتبی َم قهِ به یک . بػض اػ سدجراوی اؾتاص صاوصجَى

ونتی به زىهه عؾیض صصیض الهام صاٍع . و به َغف زىهه خغکت کغص.زضاخاقظی نىاغت کغص و اػ صاوكگاٍ زاعج قض

 .وانػا اهگاع صاٍع اػ آقپزی لظت می بٍغ کاعی که مجتبی اػف متىكغ بىص. آقپزی می کىه

 .ؾالم پؿغ صایی

 ؾالم باػ که تى آقپز زىهه ای؟

 .آٍع یه چحزی طًَ مً عو مكؿىل کغصٍ

 چی؟

 ایىکه ونتی تنها َؿتی چُىع طا صعؾت می کغصی؟

 .ؾظا؟ مً تا خاال ؾظا صعؾت هکغصم: مجتبی با تعجب پغؾیض 

 چی؟ پـ چیکاع می کغصی؟. الهام اػ ایً خغف زكکل ػص

 .مً اػ آقپزی متىكغم بغای َمحن تمىم ؾظا َا عو اػ بحرون ؾكاعف می صاصم: مجتبی گكت

 پـ َمیكه ؾظای خايغی می زىعی؟: الهام

؟  آٍع مگه چه ایغاصی صاٍع



 

 َیچی ولی وانػا بغات مهم هیؿت که چه ؾایی بسىعی؟

ونتی تنها باش ی چحزی بغات . هه مً ونتی بغای ؾبک ؾىگحن کغصن مٍؼ ؾظا َا و مكیض یا مًغ بىصوكىن هضاعم

 :صع َمحن لحظه تلكً زىهه ػهگ محزهه و مجتبی گىش ی عو بغمی صاٍع . مهم هیؿت

 الى؟ ؾالم

یػجی زىصف عوبه کل اػ َمه چحز . یػجی چی؟ ایً صیگه کیه؟ صاعم صیىوهه میكم. الهام با تعجب به قکغ قغو محٍر

مدغوم کغصٍ؟ یػجی مجتبی صاٍع ػهضگی می کىه؟ یا ایىکه قهِ اؾمل ػهضگیه؟ همی صوهم چغا ایىهضع بی 

 .اخؿاؾه

 .یه مكکلی بغای قغکا به وحىص اومضٍ. زتر غمه مً بایض بغم قغکت

 .باقه بغو ولی ػوصص بغگغص

چی گكت؟ گكت قغکت؟ : الهام یه صقػه یاصف میاص. مجتبی ؾىاع ماقحن میكه و به قغکت خغکت می کىه

 .قغکت صیگه کجاؾت؟ مگه قهِ وکالت همی کىه؟ با َمحن اقکاع محز قام عو آماصٍ می کىه

 :یک ؾاغت بػض که مجتبی اػ قغکت بغ می گغصٍ اػف می پغؾه

 پؿغ صایی؟

 بله؟

 قغکتی که گكتی کجاؾت؟

 چی؟ یػجی زبر هضاعی؟: مجتبی با تعجب به الهام هگاٍ می کىه وو میگه

 هه اػ کجا بایض بضوهم؟: الهام گكت

 یػجی تى قکغ کغصی که ایً زىهه ی بؼعگ و ایً ويؼ مالی قهِ اػ وکالت به وحىص اومضٍ؟

 .هه بغای مىم عجیب بىص که تىی ایً ؾً چىحن ويؼ مالی زىبی صاعی : الهام گكت

البته ایً قغکت عو قغکام اصاٍع . مً یه قغکت واعصات ماقحن صاعم: مجتبی که به َغف یخچال می عقت گكت

 .و مً قهِ به اوها هظاعت می کىم. می کجن

 . که ایىُىع 

 .عاؾتی قغصا صقتر تػُیله. آٍع ایً َىعیه: مجتبی یه لیىان آب می زىعٍ و میگه 



 

 حضی میگی؟ چغا؟

 .ولی بایض بغم حایی. همی تىهم بگم چغا: مجتبی قىهه َاف عوباال اهضازت و گكت

 کجا؟

 بایض حىاب بضم؟: مجتبی با خالتی حضی گكت

 .زــــــــــــــــــــــب هه: الهام که ؾغف عو پایحن اهضاته بىص گكت

 .پـ زىاَل می کىم هپرؽ

 :الهام کىجکاو قضٍ بى که کجا می زىاص بٍغ با زىصف گكت

ممکىه مغبىٍ به اون خاصجه باقه؟ آزه ماماول می گكت که مجتبی قالی یک باع یه صقػه بضون ایىکه به کس ی 

بػض بػض که اػف ؾىال می کىیم کجا عقته بىصی میگه بایض حىاب بضم؟ و َمیىُىعی اػ . چحزی بگه ؾیبل محزهه

 .حىاب صاصن َكٍغ محٍر

نبذ ػوص الهام لباؾل عو ؾغیؼ می پىقه و . الهام بػض اػ کمی قکغ کغصن تهمیم می گحٍر که تػهیبل کىه

نبل اػ ایىکه مجتبی اػ زىهه زاعج بكه به . اماصٍ مكه تا َمحن که مجتبی اػ زىهه بحرون عقت تػهیبل کىه

َمیىکه مجتبی اػ زىهه زاعج . ماقحن حلىی صعب زىهه مىتظغ مىهض .  آژاوـ ػهگ ػص و یه ماقحن ؾكاعف صاص

الهام اػ . تا ایىکه مجتبی کىاع یه گل قغوش ی ایؿتاص. قض الهام َم ؾىاع ماقحن قض و صهبال بجز مجتبی خغکت کغص

هکىه صاٍع محٍر زىاؾتگاعی؟ هه زىاؾتگاعی که . و کمی صلل قىع اقتاص. تىنل حلىی گل قغوش ی یکه زىعص

َمیىُىع مىتظغ بىص که صیض مجتبی یه صؾته گل گالیىل ؾكیض . ای بابا الهام تى  َم ناَی کغصیا. تنهایی همحرن 

یه صقػه تىی نلبل اخؿاؽ . با صیضن عهگ ؾكیض گل بالقانله به یاص نبرؾتان اقتاص. زغیض و ؾىاع ماقحن قض

تا ایىکه واعص یه .مگه صاٍع کجا محٍر ایً گل عو زغیضٍ؟ َمیىُىع به تػهیبل اصامه صاص.ؾغصی و یاؽ کغص

؟ زب مػلىمه صیىوهه . مجتبی ماقحن عو پاعک کغص و با صؾته گل خغکت کغص. نبرؾتىن قض یػجی کجا صاٍع محٍر

 . ای بابا مكت مكت صیىوهه َم قضیم. ولی ؾغ زاک کی ؟ زب نبر کً می قهمی. صاٍع محٍر ؾغ زاک

ا ایؿتاص الهام بغای ایىکه اػ . و َمىهجا وكؿت.مجتبی آعوم آعوم به خغکت اصامه صاص تا ایىکه عوی یکی اػ مؼاَع

 تا ببیىه مجتبی خغفی محزهه یا هه؟. نًیه ؾغ صع بیاٍع هؼصیک تغ عقت و زىصف عو پكت یک صعزت مسكی کغص

اومضم . اومضم ... ولی مً... ولی . همی صوهم مً عو بسكیضی یا هه. همی صوهم اػ صیضهم زىف خال میص ی یاهه. ؾالم

 .اػت بسىام که مً عو ببسص ی. تا مثل َغ ؾال اػت مػظعت بسىام

 :مجتبی با نضای بؿٌ آلىص اصامه صاص



 

می صووی اػ اوهً عوػ تا خاال . می صوهم که اػم هاعاختی ولی اػت می زىام مً عو ببسص ی. می صوهم صع خهت بض کغصم

اقکام زكک قضٍ؟ می صووی چی کكیضم اػ صوعیت؟ می صووی چه خغقایی پكت ؾغم ػصن؟ اػ اون عوػ  َغ 

می صووی مثل یه مغصٍ ی . اػ ایىکه بگم کس ی عو صوؾت صاعم متىكغ قضم. اخؿاس ی عو به زىصم خغوم کغصم

 متدغک قضم؟

ایً چی صاٍع میگه؟ یػجی اػ ويؼ زىصف هاعايیه؟ اون کیه که صاٍع باَاف صعص و صل می کىه؟ یػجی : الهام

اعػقل ایىهضع ػیاصٍ که صاٍع با اون صعص وصل می کىه؟ ختی با ماصعف صعص و صل هکغص ولی با یه مغصٍ صعص و صل می 

 :َمیىُىع قکغ می کىه  و به خغقهای مجتبی گىف میضٍ. کىه؟ زىصف َم میگه که مثل مغصٍ ی متدغک قضٍ 

 .مجتبی َمیىُىع ک ٌ خغف محزهه گل َا عو پغ پغ می کىه و عوی نبر محریٍؼ

َىىػ اون خغفی که لحظه ی آزغ به مً ػصی . ولی هتىوؿتم کمکت کىم.باوع کً صوٍؾت صاقتم. مً صوٍؾت صاقتم

 . تى عو زضا مىى ببسل. همی صووی چه صعصی تى ایً ؾیىمه.یاصمه َىىػ کابىؽ اون خاصجه عو می بیىم

الهام باقيیضن کلمه ی کابىؽ یاص کابىؽ وخكتىاک مجتبی اقتاص یػجی اون خاجه َمىهیه که مجتبی َغ قب 

کابىؾل عو می بیىه؟ یػجی اون خاصجه وخكتىاک وانػا اتكام اقتاصٍ؟ مجتبی َمیىُىع به خغف ػصن اصامه می 

 :صاص

مً صع . آلان مثل یه آصم مغصٍ قضم. مً بغای تى اػ َمه ی اخؿاؾاتم گظقتم و َمه ی اخؿاؾاتم عو کكتم

مجتبی با مكت به ؾىگ نبر می . تىعو به غكهمىن نؿم مً عو ببسل. غكو مً مً عو ببسل. خهت بض کغصم

 .مىى ببسل مىى ببسل: کىبه و با نضای لغػون میگه

یػجی مجتبی کس ی عو صوؾت صاقته؟  ولی ایً چه عبُی به ...یؼ. الهام با قيیضن کلمه غكو اػ تعجب زكکل ػص

؟ یه صقػه یاصف اقتاص که مامان مجتبی گكته بىص که مجتبی به صاییل گكته که  تهاصف َكت ؾال پیل صاٍع

الهام با ایً . وای یػجی یػجی ممکىه خاصجه ی کابىؾل اتكام اقتاصٍ باقه . اون خاصجه یه تهاصف عاهىضگی هبىص

 .و با زىصف گكت مً پاک گیج قضم. قکغ اخؿاؽ ؾغمای قضیضی کغص تغؽ تمىم وحىصف عو گغقته بىص

 .مجتبی بػض اػ چىض صنیهه اػ عوی نبر بلىض میكه و محٍر

تاعیش تىلض . الهه کیاوی: ونتی به نبر می عؾه می بیىه که عوی نبر هىقته. الهام آعوم به َغف نبر خغکت می کىه

یػجی مجتبی ایً صزتر عو صوؾت صاقت؟ پـ چغا . چه غمغ کىتاهی صاقته. 3/7/1387: تاعیش وقات . 27/3/1365

ا زاکه؟ مجتبی صاٍع اػ صعص صوعیل زىصف عو اػ َمه چحز مدغوم می کىه  .مً باالزٍغ مكهمم. ػیغ زغواَع

تاٍػ می قهمم چغا ایىهضع آَىگ ؾمگحن . تا مجتبی بهل قک هکىه. الهام ؾغیؼ زىصف عو به زىهه می عؾىهه

مً صوؾل صاعم . بایض بهل هؼصیکتر بكم. آقغیً به َىف زىصم که قهمیضم تىی صلل پغ اػ ؾمه. گىف میضٍ

 .هبایض بؼاعم بیكتر اػ ایً عهج بکكه



 

 .الهام ونتی به زىهه عؾیض صیض که مجتبی پا عوی پا تىی زىهه عوی مبل وكؿته

 .ؾالم پؿغ صایی

 کجا بىصی؟:  مجتبی با خالتی حضی صع خالی که ؾیگاعی صع صؾتل بىص گكت

 الهام َمیىُىع به نیاقه ی بهم عیسته ی مجتبی زحٍر قضٍ بىص و به ؾیگاعی که تىی صؾتل بىص هگاٍ می کغص؟

ای هغم مجتبی که به : پیل زىصف گكت یػجی ؾمل ایىهضع ؾىگیىه که به ؾیگاع پىاٍ آوعصی؟  یه لحظه اػ مَى

 .َم عیسته بىص زىقل اومض

 به چی زحٍر قضی کجا بىصی؟: مجتبی گكت 

 .مً عقتم یه ؾغی کتاب بگحرم ...مً . الهام صؾت پاچه قض

 کتاب چه کتابی؟

 .چىض تا کتاب خهىقی

 میكه یه هگاهی بهل بىضاػم؟

کتاب عواػ  کیكل صع آوعص و به َغف .. الهام نبل اػ ایىکه بیاص زىهه یه کتاب زغیضٍ بىص . یه لحظه نبر کً

 .مجتبی گغقت

 .بكغماییض

ی صاٍع کتاب عو بهت بضم: مجتبی می زىاؾت کتاب عو بگحٍر که الهام کتاب عو غهب کكیض و گكت   .یه قَغ

ی ؟: مجتبی با خالت غاصی گكت  چه قَغ

صیگه َیچ ونت ؾیگاع : الهام ؾغیؼ ؾیگاع عو اػ صؾت مجتبی گغقت و تىی حا ؾیگاعی له کغص و گكت

 ؟.باقه.هکل

 .باقه: مجتبی که خال بدث هضاقت گكت 

 ببحن کتاب زىبیه یا هه؟: الهام کتاب عو به مجتبی صاص و گكت 

 .مجتبی که کتاب عو گغقته بىص قهِ یه هگاهی به حلضف اهضازت

 خهىم اؾاس ی  صعؾته؟



 

 .آٍع

 کتاب زىبیه : مجتبی کتاب عو عوی محز گظاقت و گكت 

 الهام با تعجب گكت تى که َىىػ هسىهضیل ختی وعم َم هؼصیل چُىع می گی زىبه؟

ایً کتابیه که مً تىی تغم صوم کاعقىاس ی خهىم َغ قكهض نكده عو : مجتبی اػ عوی مبل بلىض میكه و میگه

ایً کتاب ؾىگیيیه . کامال خكظ کغصم َىىػ قبایی عو که تا نبذ بغای زىهضول حىن کىضم عو قغامىف هکغصم

 .قکغ هکىم بتىوی بضون اؾتاص متىحهل بص ی

 . الهام هگاهی به تػضاص نكدات کتاب اهضازت صعؾت می گكت صنیها قكهض نكده بىص

هیاػ هبىص ایً کتاب گغون . مجتبی گكت ایً کتاب عو مً صاقتم اگه می زىاؾتی به مً میگكتی بهت می صاصم

 اون اتام عو می بیجی؟. اػ ایً به بػض اگه کتابی زىاؾتی به مً بگى .نیمت عو بسغی 

 .آٍع

َغونت کتابی عو که زىاؾتی اوهجا . کمتر کتابی پیضا میكه که تىی اون اتام هباقه. تىف پغ اػ کتاب خهىنیه

 .پیضا هکغصی می تىوی بغی کتاب قغوش ی بسغی 

 حضی میگی؟

 .آٍع مً َیچ ونت قىخی همی کىم

 .آٍع می صوهم: الهام با لبسىض گكت

 چی؟

 َیچی می تىهم کتابا عو ببیىم؟

 .صع عو باػ می کىم بغو هگاٍ کً. البته

 .ممىىن 

عوی صیىاع نكؿه َای بؼعگی بىص که پغ اػ کتاب َای . مجتبی صع عو باػ می کىه و الهام واعص اتام کتاب َا قضٍ

 یػجی وانػا تمىم ایىا عو زىهضٍ؟. وانػا یک کلکؿیىن کامل اػ کتاب َای خهىقی تىی زىول صاقت. خهىقی بىص

می صوهم تعجب کغصی که چىحن کتا بسىهه ای تىی زىهه مً : صع َمحن لحظه مجتبی َم واعص اتام قض و گكت

بػض اػ اون خاصجه بغای ایىکه خىاؾم عو عوی اون خاصجه متمغکؼ هکىم زىصم عو تىی مىاص ناهىوی . چیکاع می کىه

 .وگغهه تىی ایً تنهایی و اقکاع اون خاصجه لػىتی صیىوهه می قضم. ؾغم کغصم



 

 :الهام َمیىُىع که مجتبی صحبت می کغص یکی اػ کتاب َا عو بغصاقت

 .ای بابا ایً کتا بازیلی ؾىگیجن مً همی تىهم متىحه بكم. کمی کتاب عو وعم ػص . خهىم اصاعی یک

 پؿغ صایی؟

 بله؟

 اگه مكکلی صاقتم می تىهم اػت ؾىال کىم؟

َغ چی می زىای بپرؽ و لی بهت بگم اون کتابی که الان بغصاقتی بغات ػوصٍ او بغای تغم . مكکلی هیؿت. البته 

 .بهتٍر اػ یه َمچحن کتابی قغوع کجی. چهاع کاعقىاس ی خهىنه

مجتبی ؾغیؼ به َغف یکی اػ نكؿه َا عقت و یه کتاب با حلض ؾبز ػیتىوی اػ نكؿه بغصاقت و به َغف مً 

قغوع کغصم به .  کتاب عو اػ صؾتل گغقتم عوی حلضف هىقته بىص خهىم مضوی اشدام و محجىعیً.گغقت

مجتبی گكت ایً کتاب صعوانؼ خهىم مضوی یکه که . وانػا که کتاباف عو تمحز هگه می صاقت. وعم ػصن 

َغ حا مكکلی صاقتی اػ مً بپرؽ مظمئىا بیكترف عو متىحه . صاوصجىیان کاعقىاس ی تى ی تغم یک می زىهً

 .میص ی

 خهىم مضوی یک؟ مگه چىض تا مضوی صاعیض؟: الهام کمی مکث کغص گكت

َغ تغم یکی اػ مضوی َا عو پاؽ کغصم تا . چحزی هیؿت قهِ َكت تا: مجتبی قىهه َاف عو باال اهضازت و گكت

الهام وانػا تعجب کغصٍ بىص وانػا ایً عقته اػ اووی که قکغف عو می کغص سدت تغ . ایىکه اػ قغف زالم قضم

یػجی تا پایان چهاع ؾالی عو که بغای کاعقىاس ی به صاوكگاٍ محرن ایً . قهِ یکی اػ کتاباف َكت حلضٍ . بىص

 .صعؽ سدتی َم بایض باقه اػ حجم کتاب مػلىمه. مضوی َمغاَكىهه

 .ممىىن پؿغ صایی َغ ونت مكکلی صاقتم اػ پؿغ صایی مهغبىهم می پغؾم: الهام گكت

الهام َم کتابی عو که مجتبی بهل صاصٍ بىص قغوع کغص به . مجتبی هیم هگاهی به الهام کغص و اػ اتام بحرون عقت

 :بػض اػ یک ؾاغت. زىهضن

 پؿغ صایی میكه یه لحظه بیای؟

 چحزی قضٍ؟: مجتبی آعوم آعوم به َغف کتاب زىهه عقت و گكت

. میكه ایً مبدث عو بغام تىيیذ بضی؟ َمؼمان با ایً صعزىاؾت  به چكمای مجتبی زحٍر قض: الهام گكت 

چغا تا به . چه آعامص ی تىی چكماف بىص. مجتبی صع خحن تىيیذ صاصن چىضص لحظه به چكمای الهام هگاٍ کغص



 

خال به چكماف هگاٍ هکغصٍ بى؟ ایً َمه ؾال که صزتر غمه پؿغ صایی بىصن یک باع َم به چكماف هگاٍ هکغصٍ 

 . َمیكه تىی ایً زىهه َصَعن صقت تنهایی به ؾهل زحٍر می قض. بىص

 پؿغ صایی؟ خىاؾت کجاؾت؟

.  می زىاؾت ایً اقکاع مسدٍغ عو اػ طَيل بحرون کىه. یه تکىوی به ؾغف صاص. مجتبی یه صقػه به زىصف اومض

 کجا بىصیم؟

 . اػت زىاؾتم ایً مبدث عو بغام تىيیذ بضی

 .باقه

بػض اػ تىيیدات .مجتبی هیم ؾاغت صع مىعص ؾائب مكهىصالاجغ و هدٍى اصاٍع امىال ؾائب بغای الهام تىيیذ صاص

 . و مثل َمیكه به ؾهل زحٍر قض.به اتانل عقت و زىصف عو عوی تست پغت کغص

صلم .مضتها بىص که چىحن خس ی هضاقتم. زیلی بغام آقىاؾت. ایً چه خؿیه که صاعم؟ایً خكـ بغام آقىاؾت

لػىتی ایً قکغای مؼزغف چیه ؟ هبایض به چكمای یه صزتر هگاٍ می . آعامص ی مل آعامل چكمای الهام می زىاص 

آٍع صعؾته ایً َمىن خؿیه . لػىتی ایً چه ؾلُی بىص که کغصم. صزترا با هگاَكىن پؿغاعو حاصو می کجن. کغصم 

اون خـ . هه هه هبایض باػ گغقتاع چىحن اخؿاس ی بكم . که ونتی بغای اولحن باع به چكمای الهه هگاٍ کغص صاقت

مً صو ؾال غظاب . هه مً اػ ایً اخؿاؽ متىكغم. هه مً هبایض صیگه چىحن خس ی عو به صلم عاٍ بضم. هابىصم کغص

هبایض تىی ایً نلب . هه هبایض صوباٍع ایً خـ بیضاع بكه. کكیضم تا ایً خـ عو یه باع بغای َمیكه زامىف کىم

صؾتل عو عوی نلبل مكت .ایً نلب ؾالهاؾت که زاک زىعصٍ هبایض صوباٍع ایً اخؿاؽ ػهضٍ بكه. هكىط کىه

. هبایض تىض تىض بؼوی. نلب مً تى بایضص َمیكه صع یک َىل مىج بتپی : می کىه و لباؾل عو چىگ محزهه و میگه 

 .بایض اػ الهام صوع تغ بكم بایض اػف قانله بگحرم. پـ زكه قى. مً ایً احاٍػ عو به تى همیضم

الهام محز نبداهه عو . لباؾل عو می پىقه و اػ اتام زاعج میكه. نبذ با کلی زؿتگی اػ زىاب بیضاع میكه

 .ؾالم پؿغ صایی. آماصٍ کغصٍ بىص

 .ؾالم: مجتبی با زؿتگی گكت

 .بیا بغات نبداهه آماصٍ کغصم

 .متاؾكم ولی امغوػ چحزی میل هضاعم بایض بغم صاوكگاٍ امتدان صاعم

 ...ولی

 .زىاَل می کىم صزتر غمه ، انغاع هکً



 

 .باقه

اػ ونتی اون خاصجه عر صاص َغ عوػ کاعف . و نضای آَىگ عو ػیاص می کىه. مجتبی به َغف صاوكگاٍ خغکت می کىه

. صیگه تدمل گىف صاصن به آَىگ َای قاص عو هضاقت. ایً بىص که صع َىگام عاهىضگی به آَىگ ؾمگحن گىف بضٍ

چُىع . َمیكه تىی ماقحن ونتی با غكهل بىص آَىگ قاص می طاقت. چىن الهه آَىگ َای قاص صوؾت صاقت

چُىع می تىوؿت قیُىوی َای الهه عو قغامىف . بػض اون خاصجه ی لػىتی می تىوؿت به اَىگ قاص گىف بضٍ

 چُىع می تىوؿت قاص باقه؟. کىه

. یکی اػ صالیلی َم که باغث قضٍ بىص که اون ؾیؿتم پسل عو تىی زىول ههب کىه َمحن غالنهه الهه بىص

 .باالزٍغ یاصف اومض که چغا اون ؾیؿتم عوو ههب کغصٍ بىص. یاصف اومض . صعؾته

ؾغیؼ ماقحن عو کىاع زیابىن هگه صاقت . مجتبی مجتبی اػ یاص آوعی ایً زاَغات اخؿاؽ زكگی بهل صؾت صاص

و . یه بُغی آب اػ نىضوم غهب ماقحن بغصاقت و تمىمل عو عوی نىعتل زالی کغص. و اػ ماقحن پیاصٍ قض

آعوم با زىصف . بُغی عو که ههكل اػ آب پغ بىص عو به قضت به َغف تابلىی عاَىمایی و عاهىضگی پغت کغص

 :ػمؼمه می کغص

چه گغیه . چه صعصَایی که هکكیضم. چه بالیی که ؾغم هیاوعصی. زیلی هامغصی... زیلی هامغصی... ای ػهضگی لػىتی

صیگه چی اػ مً بضبست و بیچاٍع می زىای؟ صیگه چحزی اػ ایً نلب .  صیگه چی اػ مً می زىای. َایی که هکغصم

 .چغا ػهضٍ مىهضم و غظاب کكیضم. چغا؟ چغا؟ چغا ػهضٍ مىهضم. ای کاف اون عوػ مىم می مغصم. همىهضٍ

****** 

 .ؾالم مجتبی

 چُىعی؟. ؾالم زاهىم زىصم 

 .زىبم 

 الهه؟

 بله؟

 می زىام بضوهم چه آعػویی صاعی؟

 .آعػوم ایىه که باَات اػصواج کىم و ػیغ یه ؾهل باَات باقم

 الهه ؟



 

 حاهم؟

 میكه صؾتات عو بگحرم؟

 .آٍع

صیگه چه آعػویی : مجتبی صؾت الهه عو آعوم میگحٍر و  با صؾت صیگه پكت صؾت الهه عوهىاػف می کىه و میگه

 صاعی؟

آعػو صاعم : الهه صع خالی که عوی یه صدٍغ کىاع مجتبی وكؿته ؾغف عوو به قىهه َای مجتبی تکیه میضٍ و میگه

یه آالچیو . صوع تا صوعف صعزت َای کاج باقه. که یه زىهه ی بؼعگ صاقته باقم که خیاٍ بؼعگ صاقته باقه

 .و یه ؾیؿتم پسل مىؾیهی که با ػصصن کل صؾت قػال بكه. َم صاقته باقه

 الهه ی مً ؟

 حاهم؟

. بهت نىل میضم  یه عوػی بهتریً زىهه و ماقحن عو بغات بگحرم. مً نىل میضم َمه  اینها عو بغات آماصٍ کىم

 .ػهضگی ای بغات می ؾاػم که َمه خؿغتل عو بسىعن

 .مُمئىم که به نىلت غمل می کجی: الهه لبسىضی ػص و گكت

***** 

. اػ ماقحن پیاصٍ میكه و به َغف ؾالً امتداهات محٍر. با عؾیضن به صاوكگاٍ پسل ماقحن عو زامىف می کىه

 .پكت نىضلی مصدو قضٍ می قیىه و آماصٍ ی امتدان میكه

ونتی واعص . و به َغف زىهه خغکت می کىه. ؾىالات عو یکی بػض اػ صیگغی پاسخ میضٍ و اػ کالؽ میاص بحرون

اػ ایىکه همحزاٍع که . خیاٍ میكه می بیىه الهام صؾتاف عو باػ کغصٍ و تىی خیاٍ نضم محزهه  مجتبی صلل گغقت

خاال که قکغف عو می کغص می صیض که عقتاع َای الهام زیلی به الهه . اػ ایىکه ػیاصی هگغاوكه. اػ زىهه بحرون بٍغ

 .قبیهه

مجتبی َمكه صعکل می . الهه َغ ونت چحزی می زىاؾت َیچ ونت به ػبىن همیاوعص. چغا تا خاال هكهمیضٍ بىص

اما هتىوؿت یک اػ . و اػ عقتاعف می قهمیض که صلل چی می زىاص  و ؾعی می کغص تا آعػوف عو بغاوعصٍ کىه. کغص

 . هتىوؿت باَاف اػصواج کىه. آعػو َاف عو بغآوعصٍ کىه

 :عو پسل می کغص2afmماقیيل صاقت یکی اػ آَىگ َای . مجتبی ؾىاع ماقحن قض و به صازل خیاٍ اومض



 

 ؾغ نبده تى تاٍػ اػ زىاب پا میص ی 

 .ولی مً َىىػ بیضاعمى تى باغث و باهیص ی

 .که بیؿت و چهاع ؾاغت به تى قکغ بکىم

 .قکغ ایىکه هباش ی به کی تکیه کىم

ات زیؿه و ػیغ صوش ی  .ولی تى چی مَى

 .قکغ ایجی ؾب تى صوع َمی چی بپىش ی

 .یا که چک می کجی ػهگ ػصٍ کی به گىقیت

 .با کضوم تیک بؼوی با یکی صیکه حىعش ی

ل بؼن  بیا ببحن بؿًى
ُ
 .تى چكام ػ

 تا خاال ایىُىعی صیضٍ بىصی تى مً تسؿى؟

 تا خاال صیضٍ بىصی که ایىهض صاؾىن بكم؟

 با نض تا نغم و صعی وعی آعوم بكم؟

 .ولی تى چی با یه الکلی و با هىع قمؼ

 .تا آزغقب با اون ولىیی عو تست امكب

 .و َمحن چحزاؾت که یهى باغث میكه

 .که مً به صٍ هىع زالف صیگه آلىصٍ قم

 .صیگه بغو واؾه َمیكه که نیضتى ػصم

 .زب مىم صیگه غحن تى بضم

 .صعوؽ می گكتی صوؾم صاقتی مىم تهمیم گغقتم صل به تى هضم

 .صیگه بغو واؾه َمیكه که نیضتى ػصم

 .زب مىم صیگه غحن تى بضم



 

 .صعوؽ می گكتی صوؾم صاقتی مىم تهمیم گغقتم صل به تى هضم

م می کجی گاهی یاصم؟  بگى بیىم تَى

 یا که آلان ایىهض صوعوبغت صاعی آصم؟

 .که قاػ قابغیکی هه اياقه کاعن و پایه ی غكو و خالى مهمىوی و قاصیاتً

 بگى بیىم باَاقىن َؿتی زىصی؟

 اؾمی اػ مً میاعی ونتی مؿت می کجی؟

 یا ونتی بدث پیل میاص که با کی صوؾت بىصی ؟

 میگی َیكکی و بدثى غىى می کجی؟

 .بؼاع خاال که صاعم اػ تى حضا میكم

 .بگم قغامىقیت آؾىن هیؿت زضایی قم

 .با ایىکه َىىػم اون غاقو صو آتیكم و نبدها به غكو تلكً تى پا می قم

 .صیگه همی زىام یه لحظه َم با تى ناَی قم

 چیه قکغ می کجی تى زماعیكم؟

 مگه یاصت عقته اون عوػایی عو 

 که چجىعی با کاعات می ػصی تى آتیكم؟

 .صیگه بغو واؾه َمیكه که نیضتى ػصم

 .زب مىم صیگه غحن تى بضم

 .صعوؽ می گكتی صوؾم صاقتی مىم تهمیم گغقتم صل به تى هضم

 .قایض خاال َمل پكت ؾغم قدل بضی َیچ

 .خو اهتساب صاعی و ایً مكکلی هیؿت 

 .ولی زضا می صوهه که اگه صوؾت صاقتم قهِ واؾه زىصت بىصٍ و اؾه زىقکلیت هیؿت



 

.... 

با پایان گغقتن آَىگ مجتبی تىی قکغ قغو عقته بىص الهام که اػ نضای آَىگ متىحه اومضن مجتبی قضٍ بىص  به 

و پیل . َغف ماقحن خغکت کغص و چىض لحظه مجتبی عو تىی َمىن خالتی که به قکغ قغو عقته بىص هگاٍ کغص

 :زىصف گكت

 چغا ایىهضع زىصت عو غظاب میضی؟ 

 پؿغ صایی؟ کی اومضی؟

 .َمحن آلان اومضم

اهگاع تاٍػ قهمیض . مجتبی صع خالی که آعوم به َغف پله َا خغکت می کىه ؾم بؼعگی عو تىی صلل اخؿاؽ می کىه

ء بؼعگی تىی نلبكه
َ

ال
َ
اػ . اهگاع تاٍػ حای زالی الهه عو اخؿاؽ کغص. حای زالی ای که همیكه پغف کغص. که یک ز

ولی .می زىاؾت آعػوف عو بغآوعصٍ کىه. ایً زىهه عو بغای الهه ؾازته بىص. پله َا باال محٍر واعص اتام میكه 

 .ونتی بهل گكت که صیغ قضَبىص

 .مجتبی صع خالی که عوی نىضلی عاختی وكؿته بىص و آعوم آعوم تاب می زىعص به یک ههُه زحٍر میكه

متىحه میكه که تىی گظقته َا . الهام که ایً خال مجتبی عو می بیىه متىحه میكه که خالل زىب هیؿت

 .کس ی که صوؾل صاقته. الهام تاٍػ می قهمه که مجتبی قهِ صاٍع با زاٍَغ ی الهه ػهضگی می کىه. ؾغگغصوهه

الهام بغای ایىکه مجتبی عو اػ ایً خال و َىا صع بیاٍع محٍر کىاع نىضلیل عوی ػمحن میكیىه و آعوم میگه پؿغ 

 .صایی؟ چغا ایىُىعی قضی؟ خالت زىبه؟ میای بغیم عؾتىعان؟ زىاَل می کىم

 مجتبی با نضایی آعوم میگه صوؾت صاعی کضوم عؾتى عان بغی صزتر غمه؟

 .یه حای زىب می قىاؾم: الهام صلل آعوم میكه و میگه

اهگاع . چكمایی که َیچ ونت هتىوؿته بىص صع بغابغف مهاومت کىه. مجتبی یه هگاهی به چكمای الهام میىضاٍػ

ى میگه َىىػ که وكؿتی بغو آماصٍ قى صزتر. تىی چكماف اقک خلهه ػصٍ   .صلل بیكتر میگحَر

 .مجتبی یه لبسىض کىچیک محزهه و میگه ػوص باف. آلان خايغ میكم: الهام ؾغیؼ بلىض میكه و با لبسىض میگه 

الهام به َغف زىهه ی زىصف محٍر . اولحن باٍع که لبسىض پؿغ صاییل عو می بیىه. الهام اػ ایً لبسىض آعوم میكه

 .تا آماصٍ بكه



 

مجتبی اػ عوی نىضلی بلىض میكه و اػ تىی کمض  قلىاع ححن مكکیل عو بغ میضاٍع و تی قغت آبی عهگل عو می 

اف عو ؾكىاع می کكه و کم اصکلً به لباؾل می ػهه. پىقه بىی ؾغص و تلخ اصکلً تىی قًای اتام می . مَى

وانػا : تىی صلل میگه. ونتی الهام واعص اتام میكه اػ نیاقه مجتبی تعجب می کىه. و مىتظغ الهام میكه. پیچه

؟ مً که تا خاال هضیضم بٍغ باقگاٍ  .زیلی زىقتیپه  چُىع می تىهم صوؾل هضاقته باقم؟ یػجی وعػقکاٍع

مجتبی که به صیىاع تکیه صاصٍ بىص اػ تازحر الهام کمی غهبی قضٍ بىص یه صقػه نىعتل عو به َغف صع چغزىهض 

ل ػصٍ
ُ
 .و صیض که الهام بهل ػ

 .به چی زحٍر قضی صزتر غمه؟ػوص باف بیا بغیم 

 .باقه اومضم

. ونتی واعص عؾتىعان قضن پكت یه محز صوهكٍغ وكؿتن. ؾىاع ماقحن قضن و به َغف عؾتىعان خغکت کغصهض

 .مجتبی مىىی ؾظا عو هگاٍ کغص

 چی صوؾت صاعی؟

 .الهم گكت مً قماٍع ی هه وؾكاعف میضم

 :بػض اػ ایىکه پیل زضمت اومض مجتبی گكت . مجتبی به پیل زضمت اقاٍع ای کغص که بیاص کىاعقىن 

 .صوتا قماٍع ی هه

 .چكم َمحن آلان میاعم زضمتتىن 

 پؿغ صایی؟

 بله ؟

  میكه یه ؾىالی اػت بپرؾم؟

 چه ؾىالی؟

چغا صعص و صل همی کجی؟ . چغا ایىهضع ؾمگیجی؟ ونتی محری تىی زضت همی صوهم چیکاع کىم؟ کمی اػت می تغؾم

 چغا ؾعی می کجی  اػ مً قانله بگحری؟

 :مجتبی لبسىض ؾغصی محزهه و میگه

 یػجی َمه ایىا یه ؾىال بىص؟



 

 .آزه کمی مؿغوعی . الهام با زىضٍ ای میگه مً زیلی ؾىالا صاعم که صلم می زىاص اػت بپرؾم ولی همی تىهم

 : مجتبی صع خالی که اهگكتاف عو تىی َم نكل گكت

تاٍػ صلم همی زىاص کس ی اػ گظقته ی مً با زبر . اگه با کس ی صعص وصل همی کىم بغای ایىه که کس ی صعکم همی کىه

. با تمىم زاَغات گظقته. مً تىی ایً هه ؾال با ایً عاػ ػهضگی کغصم. َغکـ یه ؾغی عاػ بغای زىصف صاٍع. بكه

. اگه صیگغان می صووؿتن چی به ؾغم اومضٍ مُمئىا همی طاقتن تنها بمىهم. مً به ایً زاَغات غاصت کغصم

 .مُمئىا همی طاقتن وقا صاع بمىهم

 مىظىعف اػ وقاصاع چیه؟ اػ چی صاٍع صحبت می کىه؟

تا مدلی که . ؾظا عو آوعصن بػض اػ نغف ؾظا مجتبی نىعت خؿاب عو پغصازت کغص و اػ عؾتىعان اومضن بحرون

 .آعوم آعوم تىی پیاصٍ عو نضم محزصن. ماقحن عو پاعک کغصٍ بىص چىض صنیهه ای بایض پیاصٍ می عقتن

 .َمحن َىع که تىی پیاصٍ عو نضم محزصن الهام پكت ویتریً یه مؿاٍػ ایؿتاص

 :اما اهتظاعف کمی َىل کكیض و گكت. مجتبی چىض صنیهه نبر کغص تا الهام بیاص

 صزتر غمه غهب مىهضی َا؟

مجتبی کمی . مجتبی ؾغ حای زىصف مىهض والهام کمی اػف حلىتغ عقت. الهام ؾغیؼ زىصف عو به مجتبی عؾىهض

 .مکث کغص 

 صزتر غمه؟

 بله؟

 یه صنیهه بیا؟

 کجا؟

 .صهبالم بیا

 .الهام َم به صهبالل واعص مؿاٍػ قض. مجتبی واعصص مؿاٍػ ای قض که الهام پكت ویتریيل ایؿتاصٍ بىص

 صزتر غمه کضومل عو اهتساب کغصی؟

 مىظىعت چیه پؿغ صایی؟

 حضی میگم کضومكىن عو وؾت صاعی؟



 

الهام متىحه . مجتبی یه هگاٍ کامال حضی َمغاٍ با ازم به الهام کغص .هه پؿغ صایی همی زىاص ختما زیلی گغوهه

 :قض که همی تىهه عوی خغقل خغفی بؼهه و گكت

 .َمىوی که تىی ویتریىه اون ؾغویـ َالی ؾكیض

 .لُكا اون ؾغویـ عو بیاعیض: مجتبی به قغوقىضٍ گكت 

یه ؾغویـ که غالٍو بغ  ؾاصگی زیلی قیک و .  قغوقىضٍ ؾغویـ َال عو عوی محز حلىی مجتبی و الهام گظاقت

 َمحن زىقت اومضٍ؟. ؾىگحن بىص

 .آٍع: الهام با خجالت گكت

 :زیلی ممىىن َمحن عو اهتساب کغصیملُكا خؿاب کىیض: مجتبی عو به قغوقىضٍ میگه

 .چكم نغبان

 .مجتبی پىل ؾغویـ َال عوو با کاعت اغتباعیل خؿاب می کىه  و اػ مؿاٍػ زاعج می قه

 پؿغ صایی؟

 بله؟

 نیمتل چهضع قض؟

 امغوػ تىلضت بىص صعؾته؟. کاعی به نیمتل هضاقته باف

 گكت آٍع تى اػ کجامی صووؿتی؟.الهام اػ ایً که عوػ تىصلل عو می صووؿت تعجب کغص

 .ؾىاع قى بغیم. ایىم َضیه ی تىلضت. نبال اػ غمه قيیضم: مجتبی صع خالی که صع ماقحن عو باػ می کغص گكت

 .ممىىن پؿغ صایی

صع بحن عاٍ گىش ی مجتبی ػهگ .نبذ ػوص مجتبی و الهام بػضص اػ زىعصن نبداهه به َغف صقتر خغکت کغصهض

 :محزهه

 الى؟

 .ؾالم مجتبی

 ؾالم غلی زىبی؟



 

 .آٍع ما امغوػ بغگكتیم

 حضی می گی؟ الان کجایی؟

 .باقه مىتظغم. صاعم بازاهىمم میام صقتر. آلان زىهه َؿتیم

 پؿغ صایی کی بىص؟

 .امغوػ صاعن صوتایی میان صقتر. غلی بىص زاهىمل عو حغاحی کغص خالل زىب قضٍ

 .وانػا؟ چهضع زىب

ای َالیی و چكمای غؿلی واعص صقتر قضن. بػض اػ صوؾاغت صعب صقتر باػ قض  .غلی با یه زاهىم ػیبا با مَى

 .ؾالم زاهىم بغصیا

 ؾالم آنای قایگان خال زاهىمتىن زىبه؟

 .زىصف ایىجاؾت اػف بپرؾیض: غلی با زىضٍ گكت

 ؾالم خالتىن زىبه؟

صع َمحن لحظه مجتبی اػ اتانل بحرون میاص .بله به لُل آنای ایغاوی اػ مغگ هجات پیضا کغصم: َمؿغ غلی گكت

 :بػض اػ ؾالم و اخىال  گكت 

 .زاهىم بكغماییض بكیيیض

 .َمؿغ غلی عوی یکی اػ نىضلی َا ی کىاع صیىاع وكؿت

 زب غلی چه زبر؟

 . مجتبی مً زیلی به تىمضیىهم. زبرای زىب

 .باػ قغوع کغصی؟ ول کً بابا

َمؿغ غلی َمبه َغف . بػض اػ کمی صحبت غلی به زاهىمل گكت بغو تى ماقحن مً چىض صنیهه ی صیگه میام

 . َغ ماٍ مهضاعی اػ بضَیم عو بهت پـ می صم: غلی به مجتبی گكت. پایحن خغکت کغص

غلی اػ .  قػال َم بغو پیل زاهىمت. بی زیال َغ ونت صاقتی پـ بضٍ: مجتبی که صاقت کالقه می قض گكت 

 :مجتبی زضا خاقظی کغصو صاقت اػ صع زاعج می قضص که مجتبی با نضایی گغقته و بؿٌ آلىص گكت



 

 غلی؟

 حاهم؟

 .بضون اون ػهضگی بغات بی مػجی میكه. نضع زاهىمت عو بضون 

 .زیالت عاخت عقیو چهاعچكمی مغانبكم: غلی لبسىضی محزهه و میگه

 .الهام با قيیضن ایً خغف بؿٌ گلىف عو می گحٍر

 چحزی قضٍ صزتر غمه؟

 :الهامبا نضایی که اهگاع اػ ته چاٍ صع میىمض گت

 .هه پؿغ صایی چحزی هیؿت

**** 

زىصف . َغ حمػه بغای کٍى پیمایی اػ زىهه می ػص بحرون. نبذ عوػ حمػه مجتبی کىله پكتی زىصف عوآماصٍ کغص

َغ حمػه به کىهی می عقت که هه . قایض بغای تجضیض زاٍَغ به کٍى می عقت. َم صلیل ایً کاعف عو همی صووؿت

 .انال اون کٍى عو الهه بهل مػغفی کغصٍ بىص. ؾال پیل با الهه به اوهجا می عقت

 .نبذ بسحر

 .نبذ تى َم بسحر

 صاعی محری کٍى پؿغ صایی؟

 .آٍع مثل َغ َكته

 میكه مىم باَت بیام؟: الهام با خجالت گكت

ولی صلل بغای .چىن همی زىاؾت زاٍَغ َاف عو با کـ صیگه ای قغیک بكه. مجتبی اول می زىاؾت بگه هه

اػ ایىکه یه صزتر تنها عو تى زىهه ی به ایً بؼعگی تنها بظاٍع و زىصف بٍغ گغصف زىقل همی . الهام ؾىزت

 . یىمض

 .اقکالی هضاٍع بغو آماصٍ قى

 .ممىىن پؿغ صایی: الهام با زىشحالی گكت

 



 

 . صزترا زیلی قاصن ای کاف مىم مثل الهام می تىوؿتم یه لحظه قاص باقم: مجتبی تى صلل گكت

مهضاعی َم زىعاکی . الهام ماهتىی ؾغمه ای قى پىقیض و یه آقتابگحر عووی ؾغف گظاقت و غیىک آقتابی ػص

 .و یه کتىوی ؾكیضص پىقیض و باَم به َغف کٍى خغت کغصهض. تىی کىله پكتیل گظاقت

. مجتبی ماقیيل عو پاعک کغص و با الهام قغوع کغص به پیاصٍ عوی. بػض اػ یک ؾاغت به صامىه ی کىهی عؾیضهض

تا ایىکه مجتبی به حایی عؾیض که َمیكه . آعوم آعوم اػ صامىه کٍى باال عقتن یک ؾاغتی به َمحن مىىال گظقت

الهام که اػ پیاصٍ عوی تىی ؾغا قیبی . چىض ؾاغتی ایىجا می مىهیم: مجتبی گكت. با الهه اوهجا تىنل می کغصهض

 :و گكت. کٍى زؿته قضٍ بىص ؾغیؼ کىله پكتی عو اهضازت ػمحن عو ؾبٍز َا وكؿت

 .چه عجب باالزٍغ یه حا تىنل کغصیم قکغ کغصم تا ؾغوب بایض َمیىُىع تا نله پیاصٍ عوی کىیم

مجتبی عوی ؾبٍز َا که تىی . اولحن باعته که میای کٍى بغای َمحن ػوص زؿته قضی: مجتبی لبسىضی ػص و گكت

 .صامىه ی کٍى بىص صعاػ کكیض و به گظقته َا قغو عقت

***** 

 .نضای زىضٍ َاف گىقل عو هىاػف می صاص

 وای مجتبی می بیجی چه حایی آوعصمت؟ وانػا نكىگ هیؿت؟

 .َىای پاکی َم صاٍع. آٍع غالیه زیلی حای آعومیه

 :مجتبی یه هكـ غمیو می کكه و بحرون میضٍ

 مجتبی؟

 چیه زاهىمم؟

صلم می زىاص ونتی با َم اػصواج کغصیم تىی ایً تپه ؾغم عو عو قىهه َات بؼاعم باَات خؿابی صحبت کىم 

 .خغف َایی که تا خاال هتىوؿتم بهت بؼهم

 .مىم مىتظغ اون لحظه می مىهم زاهىمی

 مجتبی؟

 حاهم؟

 بؿتجی می زىعی؟



 

 .چی؟ بؿتجی؟ ایىجا که بؿتجی پیضا همیكه

 .مً تىی کلمً چىض تا بؿتجی با زىصم آوعصم

 وانػا؟

 .آٍع یه لحظه نبر کً

یکی َم زىصف بغ می صاٍع یه صقػه بؿتجی عو به . الهه یه بؿتجی چىبی اػ تىی کلمً بغ می صاٍع و به مجتبی میضٍ

 . َغف صًَ الهه میگحٍر

 چیکاع صاعی می کجی؟: الهه می زىضٍ و میگه

 میكه اػ صؾت مً بسىعی؟

 .تى صیىوهه ای : الهه بلىض می زىضٍ و میگه

 .صیىوهه تىام صیگه زاهىمم: مجتبی َم می زىضٍ و میگه

قهِ تى : بػض بؿتجی زىصف عو به َغف مجتبی میگحٍر میگه. بػض مجتبی یه کم اػ بؿتجی مجتبی می زىعٍ

صع خحن زىعصن بؿتجی مجتبی قکغ یه کم بضحيس ی . مجتبی َم اػ بؿتجی الهه زىعص. صیىوهه هیؿتی مىم صیىوهه ام

ونتی الهه صاقت بؿتجی  عو می زىعص مجتبی کم صؾتل عو به نغف نىعت الهه خغکت صاص و . به ؾغف ػص

ایىهضع که نضاف تىی کٍى می . بػض مجتبی بلىض بلىض قغوع کغص به زىضیضن. بؿتجی تىی نىعت الهه ٍله قض

 . پیچیض

 :الهه صع خالی که صاقت بؿتجی َای پسل قضٍ  تىی نىعتل عو با صؾتل پاک می کغص گكت

بػض بؿتجی زىصف عو غحن باػیکً پپیىگ پىهگ که با عاکت به تىپ يغبه می ػهً ناف . زیلی بضحيس ی مجتبی

 .بػض َغصو قغوع می کجن به زىضیضن. تىی نىعت مجتبی محزهه

 .بػض اػ کلی زىضیضن مجتبی عوی ؾبٍز َا صعاػ می کكه و به آیىضٍ مكترکكىن قکغ می کىه

 .الهه َم صاٍع َمىن اَغاف باػی گىش ی می کىه

و .  صع خحن باػی گىش ی پای الهه به یکی اػ غلل َا گحر می کىه و با نضای حیغی مدکم میكته عوی ؾیىه مجتبی 

ای َالیی و لدتل عوی نىعت مجتبی پسل میكه مجتبی به چكمای الهه زحٍر میكه و بػض اػ کمی مکث . مَى

 :و ؾکىت می گه

@َیچ می صووی زیلی قیُىوی؟                      



 

 .ایىُىع که مػلىمه تى اػ مً قیُىن تغی : الهه با زىضٍ میگه

 مً؟ چغا؟

م صاعی به چكمای  چىن ونتی که اقتاصم عو هگكتی اػ عوم بلىض قى َمحن َىعی عوی ؾیيت ٍولى قضم تَى

 .الهه بػض اػ ایً خغف قغوع می کىه به زىضیضهً. زىقگلم هگاٍ می کجی مثل ایىکه زیلی صوؾم صاعی 

مجتبی یه هگاهی به ويػیتل اهضازت و صیض که الهه عوی ؾیيل اقتاصٍ یه صقػه صؾت پاچه قض و زىصف عوو 

 .غهب کكیض

الهه حلى می صویض و مجتبی پكت . مجتبی َم قغوع کغص به صویضن به صهبالل. الهه باػ قغوع کغص به زىضیضن

 ....ؾغف

**** 

 :مجتبی صع خالی که عوی ؾبٍز َاصعاػ کكیضٍ آهی اػ ته صلل می کكه و ػیغ لب میگه

چُىع می تىهم . ؾهه ی َیچی عو هضاقتیم. اهگاع تمىم صهیا بغای مً و الهه بىص. چهضع اون مىنؼ قاص بىصم... آٍ

تى عاخت عقتی و . اون چكمات عو قغامىف کىم؟ چُىعی می تىهم زىضٍ َای نكىگت عو قغامىف کىم 

. ای کاف خض انل می تىوؿتم گغیه کىم. قغامىقم کغصی و مً مدکىم قضم به ػهضگی کغصن و غظاب کیكضن

بغای َمحن تمام اخؿاؾاتم عو . اما بػض اػ اون عوػ صیگه هتىوؿتم گغیه کىم. قایض بتىهم با گغیه کغصن آعوم بكم

. کجایی که ببیجی چه خبـ َىالوی بغام بغیضی . کجایی زاهىمم که ببیجی مجتبی تى صاٍع ػحغ کل میكه. کكتم

 .زىف به خالت. زىف به خالت  که عقتی

الهام که یىاقکی خغقاف عو می قيیض بؿٌ گلىف عو گغف و بغای ایىکه مجتبی متىحه وكه اػ اوهجا کمی صوع 

یه صقػه صیض که عوی تىه ی صعزت تىىمىض غکـ صوتا نلب کىضٍ قضٍ و . قض و پكت یه صعزت تىىمىض وكؿت

اما عوی نلب الهه یه تغک غمیهی َک قضٍ بىص و یه زِ . چه ػیبا کىضٍ قضٍ بىص. ػیغف هىقته مجتبی و الهه

مُمئىا مجتبی بػض اػ اون خاصجه ایً کاع عو کغصٍ بىص چىن غكهل عو بغای . عوی اؾمل کكیضٍ قضٍ بىص

 . الهام با صیضن ایً تهىیغ  بؿٌ گلىف عو گغقت و قغوع کغص به گغیه کغصن. َمیكه اػ صؾت صاصٍ بىص 

. اون عقته. تى صاعی با زىصت چیکاع می کجی مجتبی؟ صعؾته که صوؾل صاقتی ولی اون صیگه پیكت هیؿت

زىاَل می کىم صلت عو به مً بضٍ می صوهم همی تىهم حای الهه عو بغات پغ کىم ولی مىم یه صزترم یه نلب 

صلیل ایً َمه . چغا همی زىای ایً و بكهمی که صوؾت صاعم. کىچیک صاعم که بتىهه به نلب مغصوهت آعامل بضٍ

همی صوهم الهه چجىع صزتری بىص که تا ایً خض . مً صوباٍع قاصت می کىم. صعصت چیه؟ مً تى عو آعو مت می کىم

 .ولی مىم تمىم ؾػیم عو می کىم تا قایض یه طٍع بتىهم تىی صلت بغای زىصم حا باػ کىم.تىوؿت غاقهت کىه



 

. ؾغیؼ به َغف مجتبی صویض تا بگه بغاف ؾىعپغایؼ صاٍع. بػض اػ هیم ؾاغت الهام آعوم قض اقکاف عو پاک کغص

 .ونتی به مجتبی هؼصیک قض پاف به غلل گحر کغص و با یه حیـ کىچیک مدکم اقتاص عوی ؾیىه ی مجتبی

 :الهام پیل زىصف گكت. ؾغ الهام مدکم به نكؿه ی ؾیىه مجتبی می زىعٍ و ؾغف صعص می گحٍر

 .هکىه بالیی ؾغ مجتبی اومضٍ باقه

ای الهم عو که عوی نىعتل پسل قضٍ بىص کىاع ػص  .مجتبی آعوم مَى

الهام زیلی تغؾیضٍ بىص و اػ تغؽ هكـ هكـ می ػص و هكـ َاف مؿتهیم تىی نىعت مجتبی می زىعص و تا 

 .اغمام نلبل عو می ؾىػوهض

با ایً تكاوت که هه ؾال پیل اله عوی ؾیىه مجتبی اقتاصٍ بى و . مثل ایىکه تاعیش صوباٍع  بغای مجتبی تکغاع قض

ای َالیی و لدتل عو اػ عوی نىعتل کىاع ػص  و ایيباع الهام که صزتر غمل بىص عوی ؾیيل  اقتاص و  مجتبی مَى

ای مكکی و لدتل عو کىاع ػص  هكـ َاف غُغ هكـ َای الهه ی مً عو : مجتبی  تىی صلل گكت . مجتبی مَى

ایً چه مػجی میضٍ چغا باػم َمچحن اتكاقی بغاف اقتاص چغا صوباٍع یه هكغ اقتاص عوی ؾیىه صاؾىن و زالی اػ . میضٍ

 اخؿاؾل؟

اف عو هىاػف کغص  بػض اػ چىض صنیهه مکث وو ؾکىت مجتبی صؾتل عو عوی  ؾغ الهام گظاقت و به آعومی مَى

. 

صع َمحن لحظه . الهام اػ ایً خغکت مجتبی وانػا تعجب کغصٍ بىص اػ َغفی تغس ی بهه صلل عاٍ پیضا کغصٍ بىص

 همی زىای اػ عوم بلىض بص ی الهه؟: مجتبی با نضایی بؿٌ آلىص گكت 

می صووؿت صاٍع با تمام . الهام که خـ کغص صعص بؼعگی تىی ؾیيكه لغػف ؾیىه َاف عو اخؿاؽ می کغص

الهام که بؿٌ صوباٍع گلىف عو گغقته بىص ؾغف عو به . ؾػیل تالف می کىه که گغیه کىه؟ اما همی تىوؿت 

چغا ایً کاع عو با زىصت می کجی پؿغ صایی؟ چغا صعص به ایً بؼعگی عو تىی ؾیيت : ؾیىه مجتبی چؿبىهض و گكت

 مسكی کغصی؟ 

اما همی تىوی کـ . ای کاف می تىوؿتم الهه ی تى بكم: الهام صع خالی که تىی ؾیىه مجتبی گغیه می کغص گكت 

 .صیگه ای عو تى صلت حا بضی

زىاَل . میكه اػ عوم بلىض بص ی الهام خالم زىب هیؿت: مجتبی که یه کم اػ لغػف ؾیيل کم قضٍ بىص گكت 

 .می کىم

الهام که اولحن باع بىص که می صیض مجتبی با ایً لحً التماؽ آمحز صحبت می کىه اػ ایىکه َىىػ عوی ؾیىه ی 

 :مجتبی بىص خجالت کكیض وو اػ عوی مجتبی بلىض قض و گكت



 

 ...َمً... َمً . باوع کً نهض بضی هضاقتم پام به غلل گحر کغص اقتاصم

 :تى َمحن لحظه مجتبی که صؾتل عو عوی نلبل گظاقته بىص و نلبل عو ماؾاژ می صاص گكت

؟ هگغان هباف ایً اولحن باعی هیؿت که یه صزتر عوی ؾیىم میىقته پـ ...چغا ایىهضع صؾت پاچه ای. آعوم باف 

 .مثل ایىکه ػیاصی ایىجا تىنل کغصیم آماصٍ قى بغگغصیم.هگغان هباف

ه ؾال پیل الهه َم َمیىُىع اقتاص عوف
ُ
بغای َمحن خالل اوههضع بض . الهام با قيیضن ایً خغف قهمیض که ه

 قضٍ بىص و گكت همی زىای بلىض بص ی الهه؟

 :ونتی ؾىاع ماقحن قضهض. بػض اػ چىض صنیهه با َم به َغف پایحن کٍى خغکت کغصهض

 .مجتبی پسل ماقحن عو عوقً کغص نضای ؾمگحن زىاهىضٍ قًای ماقحن عو پغ کغص

 .حؼ تى که صهیامى بؿل کغصی

 .خال مىى َیكکی همی پغؾه

 .مً با تى اػ َیچی همی تغؾم

غنه
ُ
 .َغ حا تى باش ی مً صلم ن

 .اهضاٍػ ی صعیا غُل صاعم

 .ایً ؾیىه انیاهىؽ آقىبه

 .امكب بؼاع اػ اقک زالی قم

 .مً غاقهم گغیه واؾم زىبه

 .مً غاقهم گغیه واؾم زىبه

 .مً با تى صوعان زىش ی صاعم

 .صلچؿبه مثل لحظه ی صیضاع

 .َغ ونت صیضی حىهمى می زىای

 .صؾتت عو اػ عو نلب مً بغصاع

 .مً تاٍػ قهمیضم تى کی َؿتی



 

 .نلبم صاٍع صهبال کی محٍر

 .بحن مىى آؾىف پغمهغت

 .ایً غكهه که تهمیم می گحٍر

 .ایً غكهه که تهمیم می گحٍر

 .حؼ تى که صهیامى بؿل کغصی

 .خال مىى َیكکی همی پغؾه

 ...مً با تى اػ َیچی همی تغؾم

َغ چهضع َم ؾعی کىه . َغ چی باقه اوهم یه آصمه.الهام با قيیضن ایً آَىگ صلل بغای تنهایی مجتبی ؾىزت

اون یه پؿٍغ  صعؾته که . زىصف عو بی اخؿاؽ وكىن بضٍ باػم همی تىهه وؿبت به بػط ی چحزا بی تكاوت باقه

بغای .پؿغا ػیاص اخؿاؾاتی هیؿتىض ولی بغای ایىکه بتىهً ػهضگی عاختی صاقته باقً به یه نلب صزتروهه هیاػ صاٍع

ا مکمل یکضیگغهض. َمیىه که می گً اػصواج اصم عو کامل می کىه ولی . اخؿاؾات نلب صزترا با ؾغوع نلب پؿَغ

الهام َمیىُىع که بغای . مجتبی مهغبىوی و اخؿاؾات عو اػ نلبل زِ ػصٍ  بغای َمیىه که صاٍع غظاب می کكه

ونتی به زىهه عؾیضص ؾغیؼ . زىصف قکغ می کىه تهمیم می گحٍر یه ؾىعپغایؼ بغای عوػ تىلض مجتبی صاقته باقه

 .چىن خجالت می کكیض تى عوی مجتبی هگاٍ کىه. عقت تى زىهه ی زىصف

 :اػ تىی زىهه بغای مامان مجتبی ػهگ ػص

 الى؟

 .ؾالم ػهضایی

 ؾالم غؼیؼم چه عجب یاص ما کغصی؟

 .ایً چه خغقیه ػهضایی َمیكه به یاصتىن َؿتیم

 .قيیضم تى زىهه ی مجتبی ؾاکجی

 .یه مضت تى زىهه ی پؿغ صایی َؿتم. آٍع ػهضایی

 زب صزترم کاعی صاقتی؟

 ػهضایی؟



 

 حاهم؟

 میكه عوػ تىلض پؿغ صایی عو بگیض؟

 مگه چحزی قضٍ؟

 هه عاؾتل می زىام بغاف َضیه بگحرم بایض بضوهم تىلضف کیه؟

 .نغبىن غغوؽ گلم بغم تىلضف بیؿت و قكم زغصاصٍ

 میكه بپرؾم چه ؾالی؟

 .ؾالل که مهم هیؿت صزترم

 .خاال قما بگیض

 .1365بیؿت و قل زغصاص 

 .زیلی ممىىن زضا خاقظ ػهضایی

 ...!26/3/1365. ایً تاعیش چهضع بغام آقىاؾت

اون عوػ  که عوی . یاص عوػی میكته که مجتبی عو تا نبرؾتان تػهیب کغصٍ بىص. یه صقػه اػ تعجب زكکل می ػهه

 .3/7/1387 تاعیش وقات 27/3/1365مؼاع الهه عقته بىص و عوی ؾىگ نبر هىقته قضٍ بىص تاعیش تىلض 

 .یػجی مجتبی َمل یک عوػ اػ الهه بؼعگتر بىص؟ غكو ایً صوتا زیلی عجیبه

***** 

 پؿغ صایی می تىهم قغصا هیام صقتر؟

 چغا چحزی قضٍ؟

 .هه قهِ کمی اخؿاؽ زؿتگی می کىم

 .باقه مكکلی هیؿت

الهام ؾغیؼ به باػاع عقت و یک کیک تىلض ؾكاعف صاص و یک قمؼ . نبذ ػوص مجتبی به َغف صقتر خغکت کغص

 .بیؿت و َكت ؾالگی گغقت



 

. التهام اػ ایً کاع کمکی می تغؾیض که مجتبی اػ ایً تؼئیىات زىقل هیاص و هاعاخت بكه. تمام زىهه عو تؼئحن کغص

 :ولی صلل عو به صعیا ػص و گكت

 .چىن می صوهه هیتم اطیت کغصول هیؿت. اگه هاعاختم بكه مُمئىم به عوم همیاٍع

ا قهِ بایض مىتظغ مجتبی می مىهض . بػض اػ اهجام صاصن کاَع

صعب عو باػ کغص َمحن که واعص اتام قض الهام با قاصی . ؾاغت قل ؾغوب مجتبی اػ صاوكگاٍ به زىهه بغ گكت

 :لبسىض ػص و گكت

 .تىلضت مباعک پؿغ صایی

 :مجتبی که اػ ایً تؼئیىات و گل کاعی َا تعجب کغصٍ بىص گكت

 چه زبر قضٍ؟

 امغوػ تىلضته صیگه یاصت عقته؟: الهام گكت 

 تىلض؟: مجتبی گكت

 .َغچی قکغ کغص تاعیش تىلضف یاصف همیىمض

 مگه امغوػ تىلضت هیؿت؟: الهام با خالتی پغ اػ اؾترؽ گكت

 .عاؾتل َغ چی قکغ می کىم تاعیش تىلضم یاصم همیاص: مجتبی گكت

.  مگه میكه آصم تاعیش تىلضف عو قغامىف کىه: الهام وانػا اػ ایً خغف مجتبی تعجب کغصٍ بىص تى صلل گكت

 :الهام لبسىضی ػص و گكت

 .اػ ػهضایی پغؾیضم.  زغصاص26. حضی که همیگی؟ امغوػ تىلضته

 .اگه اػ ماماهم پغؾیضی ختما َمیىُىعٍ

 . ممىىهم صزتر غمه ی مهغبىن : مجتبی یه لبسىضی ػص و گكت

ػوص باف لباؾات عو غىى کً بیا که .  الهام اػ ایً خغف مجتبی هحرو گغقت و تمام زؿتگی َاف اػ بحن عقت

 .بایض قمؼ عو قىت کجی

 .باقه آلان میام

 .بؼ اػ غىى کغصن لباؽ اومض تىی اتام عو به عوی الهام وكت



 

َمحن که مجتبی قمؼ عو قىت کغص الهام . ػوص باف قىت کً: الهام قمؼ َا عوو عوقً کغص و با لبسىض گكت

صع َمحن لحظه ؾيؿىع پسل مىؾیهی که با نضای صؾت قػال می . بغاف کل می ػهه و میگه تىلضت مباعک

قض عوقً قض و چغاؽ َای اتام به عهگ آبی تؿیحر پیضا کغص و قًای نكىگی عو به وحىص آوعص و ایيباع نضای 

 :الهام وانػا تعجب کغصٍ بىص و گكت. زىاهىضٍ ی ػن تىی اتام پیچیض

چىن اولحن . چه هىع پغصاػی غالی ای کغصی مجتبی؟ یه صقػه با صؾت حلىی صَيل عو گغقت. وای چهضع نكىگه

 .به آَىگل گىف کً : مجتبی لبسىضی ػص و گكت. باعی بىص که پؿغ صاییل عو به اؾم نضا می کغص

 :الهام با تمام وحىصف به ایً آَىگ گىف صاص و زیلی اػ ایً آَىگ زىقل اومض چىن خغف صل زىصف بىص

 .هگاَم کجی تا مً آعوم قم.                                     بهت زحٍر میكم هگاَم کجی

 .کىاعت به تنهایی مدکىم قم.                                  یه چحزی بگی تا هظاعی که مً

 .خاال که تى عویای تى هیؿتم.                         مً اػ تى همی زىام که صعکم کجی

 .مً اهگاع تى صهیای تى هیؿتم.                            قهِ ػیغ ایً ؾهل ما با َمیم

 .به مً که صلم عو به تى بازتم.                                   یه چحزی بگى قایض آعوم قم

 .حهاوی که اػ غكو تى ؾازتم.                                          بگى که کجای حهان مجی

 .تى که قکغ غاقو قضن هیؿتی.                                     یه چحزی بگى قایض آعوم ش ی

ام کً تى مضیىن مً هیؿتی.                                 چكاتى به عوی حىىهم ببىض  .َع

 .چهضع ؾهمم اػ زاَغاتت کمه.                                        با اون که َمه آعػوی مجی

 .خًىعت کىاعم چهضع مبهمه .                                               ؾغیبىهه با مً نضم محزوی

 .تىی آیىه بؿًت تغک می زىعٍ.                                  خىاؾم بهت َؿت ونتی قبا

 .تى ایً لحظه َای پغ اػ صٍَغ.                             خىاؾت ٍبٍهم هیؿت ویغون میكم

 .به مً که صلم عو به تى بازتم.                                       یه چحزی بگى قایض آعوم قم

 .حهاوی که اػ غكو تى ؾازتم.                                                  بگى که کجای حهان مجی

 .تى که قکغ غاقو قضن هیؿتی.                                         یه چحزی بگى قایض آعوم ش ی



 

ام کً تى مضیىن مً هیؿتی.                                         چكاتى به عوی حىىهم ببىض  .َع

 .الهام با قيیضن ایً آَىگ بؿٌ گلىف عو می گحٍر ایىهضع که همی تىهه زىصف عو کىترل کىه و محزهه ػیغ گغیه

 :مجتبی که اػ ایً خغکت هاگهاوی الهام ؾاقل گحر میكه اػف می پغؾه 

 چی قضٍ؟ چغا گغیه می کجی؟

 :الهام که به ػوع می تىهه تىی گغیه َاف صحبت کىه میگه

تى . مىم آصمم اخؿاؽ صاعم. چُىع بایض بهت جابت کىم که مىم وحىص صاعم. چُىع بایض بهت بگم صوؾتت صاعم

 . َیچ ونت ؾعی همی کجی کمی به مً قکغ کجی

مجتبی که صلل اػ . نكؿه ؾیىه الهام اػ قضت گغیه باال و پایحن محٍر و اقک مثل ؾیل اػ چكماف حاعی میكه 

گغیه َای الهام به صعص اومضٍ بىص یه صؾتمال کاؾظی بغصاقت و حلىی الهام وكؿت و آعوم آعوم اقکاف عو 

 :پاک می کغص و صع خحن ایىکاع گكت

 ..اما... اما . تمام ایً مضت می صووؿتم. می صوهم صوؾم صاعی 

 اما چی مجتبی؟

 :مجتبی ؾغف عوو پایحن اهضازت و گكت

 .مً همی تىهم صوؾتت صاقته باقم

 چغا همی تىوی ئىؾم صاقته باش ی؟: الهام با گغیه گكت 

مً . مً مثل یه مغصٍ متدغکم.مً لیانت نلبت عو هضاعم... مً: مجتبی که آعوم اقکای الهام عو پاک می کغص گكت

 .کس ی َؿتم که تى گظقته َا ؾغم قضٍ و همی تىهه اػ گظقته َا زاعج بكه

ه ؾال ایىُىعی قضی؟
ُ
 چغا ایىُىع بی اخؿاؽ قضی مجتبی؟َمیكه ایىُىع بی اخؿاؽ بىصی؟ یا تى ایً ه

ا صلم می زىاؾت : مجتبی باػم با نىعتی ؾمگحن به چكمای الهام هگاٍ کغص و اقکاف عو پاک کغص و گكت باَع

. مً ایىُىعی هبىصم. کهایً چكمات مال مً باقه اما همی تىهم زىصم عو عاض ی کىم که صوؾتت صاقته باقم

مىم یه عوػ اػ . مىم یه عوػ قاص بىصم. بهل غكو می وعػیضم. مىم یه عوػ یه هكغ عو با تمام وحىصم صوؾت صاقتم

مً .  مً عو ایىُىعی کغصن. مً َیچ ونت همی زىاؾتم ایىُىع ؾغص و بی اخؿاؽ باقم. تنها بىصن متىكغ بىصم

اػ . اػ ایىکه َىىػ ػهضٍ َؿتم تعجب می کجی. اگه بضووی چه چحزی صیضم. اگه بضووی چی تى صمله. عو هابىص کغصن

 .ایىکه اػ قضت ؾم همغصم تعجب می کجی



 

 :الهام صع خالی که اقک محریٍؼ میگه

م اػ ایً باع ؾمت عو مً 
َ
پـ چغا به مً همیگی؟ چغا با کس ی که صوؾتت صاٍع صعص و صل همی کجی؟ چغا همیظاعی یک

 تدمل کىم؟ مىى الیو همی صووی؟

 .مً لیانت اقکای تى عو هضاعم. زىاَل می کىم گغیه هکً صزتر غمه

 پـ همی زىای بهم بگی چی کكیضی؟

اگه یه عوػی : صع ایً لحظه الهام زىصف عو تىی بؿل مجتبی میىضاٍػ و و مجتبی عو بؿل می کىه و با گغیه میگه

صیضی که ایً صعص عو همی تىوی تدمل کجی، اگه یه عوػی صیضی که زیلی نلبت ؾىگحن قضٍ و به یه نلب صیگه 

بضون صزتر  غمت َمیكه اػت . بغای تهؿیم ؾمت صاعی بضون مً َمیكه آماصٍ ی قيیضن صعص و صلهات َؿتم

ختی اگه صوؾم هضاقته باف ختی اگه با مً ؾغص باش ی ختی اگه مً عو اػ زىصت بغووی مً . خمایت می کىه

 .چىن صوؾتت صاعم  َمیكه غاقهت بىصم. خايغم کمکت کىم

مجتبی که اػ ایً خغکت الهام حا زىعصٍ بىص همی تىوؿت الهام عو اػ زىصف حضا کىه مجبىع قض تا آؾىقل عو 

 :تؿلیم الهام کىه و الهام عو صع آؾىف گغقت و با بؿٌ گكت

اوهىنت قایض . اوهىنت َمه چحز عو بهت می گم. ختما یه عوػی ایً بؿٌ هكغیً قضٍ ی مً می قکىه. ختما 

اقکات عو هگه صاع بغای ونتی که . پـ تا اون مىنؼ گغیه هکً. بتىهم صوؾتت صاقته باقم و غاقهت بكم

 .با یک خغکت الهام عو اػ زىصف حضا کغص و به َغف اتانل عقت. صاؾتان ػهضگی مً عو قيیضی

با گكتن . قهِ مىتظغ یه قغنتم. اون عوػ هؼصیکه صزتر غمه زیلی هؼصیک: ونتی به صعب اتانل عس ی ایتاص و گكت

 .ایً حمالت به اتانل محٍر

تاٍػ مُمئن بىص که مجتبی . امیض واع قض که می تىهه بهل کمک کىه. الهام با ایً خغف َای مجتبی امیض گغقت

 .به َىع ؾحر مؿتهیم اػف زىاؾته تا اوهى اػ ایً ػهضگی هجات بضٍ

**** 

و آلان صیگه قاعؽ التدهیل . َمه ی واخض َاع با مىقهیت پاؽ کغص. بػض اػ یک ماٍ همغات امتداوی مجتبی میاص

 .َمىهُىع که ونتی اػ صوعٍ ی کاعقىاس ی قاعؽ التدهیل قضٍ بىص .  اما َیچ خس ی به ایً مىيىع هضاٍع. قضٍ

صع بحن عاٍ . و به َغف زىهه خغکت کغص. بػض اػ اعائه صاصن مضاعک بغای قاعؽ التدهیلی اػ صاوكگاٍ زاعج قض

 .چكمل به یه باقگاٍ اقتاص



 

و . باقگاهی که عوی ؾغصعف تابلىی بؼعگی ههب بىص و عوف غکـ صومغص ؾیاَپىف باا قمكحر ههل بؿته بىص

یه هگاٍ به بچه َا و حىونهایی که با لباؽ مسهىم هیىجایی اػ . عوی صعب  باقگاٍ هىقته بىص آمىػف هیجىتؿى

 .باقگاٍ زاعج می قضن اهضازت و لبسىضی ؾغص عوی لبهاف ههل بؿت

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

قایض اگه به قىىن عػمی آقىایی . اػ اون خاصجه به بػض تهمیم گغقت بٍغ و یکی اػ وعػف َای عػمی عو یاص بگحٍر

قایض می تىوؿت . قایض می تىوؿت حىن غكهل عو هجات بضٍ. صاقت می تىوؿت اػ اون خاصجه حلى گحری کىه

با ایً اهضیكه که عوػی اػقىن اهتهام بگحٍر به .  اون غىض ی َایی عو که غكهل عو اػ گغقتن تیکه تیکه می کغص

تىی ایً عقته عؾیضن به چىحن مغتبه ای بغای . و ایً عقته عو تا صان َكت اصامه صاص. باقگاٍ هیىجىتؿى عقت

. اما َیچ ونت مغبی وكض. تىوؿت به صعحه ی مغبیگغی صان َكت بغؾه. َغ کس ی امکان هضاٍع ولی مجتبی تىوؿت

بػض اػ تالف َای قباهه عوػی به یک هیىجای تمام غیاع تبضیل قضٍ بىص تا صع مىنؼ . چىن بغای ایً کاع هغقته بىص

 .ايُغاعی مثل ماؾت وكیىه و تماقا هکىه

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

می زىاؾت کمی تمغیً . اػ ماقحن پیاصٍ میكه و به َغف باقگاٍ که صع َغف صیگه زیابىن بىص خغکت می کىه

به مضیغیت باقگاٍ مغاحػه می کىه و َؼیىه ی یک حلؿه عو خؿاب می . صوؾالی بىص که تمغیً هکغصٍ بىص. کىه

 .کىه

. کمی با لىاػم باقگه زىصف عو گغم می کىه. و واعص باقگاٍ میكه. اػ قغوقگاٍ باقگاٍ لباؽ و یک قمكحر میسٍغ

چىن تمغیىاتل زیلی اػ تمغیىاتی که . مغبی که مكؿىل تماقای مجتبی بىص اػ هدٍى ی تمغیىاتل تعجب کغ

مغبی اػ مجتبی پغؾیض که تا به خال تمغیجی صاقته؟ مجتبی صع خالی . زىصف می کغص وخكتىاکتر و سدت تغ بىص

 که غغنل عو پاک می کغص گكت؟

مغبی اػ ایً خغف مجتبی قکه . الان اومضم کمی تمغیً کىم. مً صو ؾال پیل صان َكت ایً عقته عو گغقتم

 :گكت. قض

.  عو به بچه َا آمىػف میضم3و الان تا صان .  صاعم4حضی میگی؟ پـ چغا مغبی وكضی؟ مً عو که می بیجی صان 

  صاعیض چُىع مغبی وكضیض؟8قما صان 

 :مجتبی گكت

 .بىا به صالیل شدص ی اػ مغبی گغی زىقم همیاص

 می زىایً با َم مباعػٍ ای صاقته باقیم؟البته اگه مً عو الیو بضوهیض؟



 

 .ولی قکغ کىم ؾغغتم کمی اقت کغصٍ باقه. مجتبی با خالتی غاصی گكت زىاَل می کىم

 .اقکالی هضاٍع

 . صوهكغ عو صع عوی َم نغاع گغقتىض

 :مغبی ناهىن مباعػٍ عو اغالم کغص 

 . صع ایً مباٍػ ناهىن زاص ی خاکم هیؿت اػ َغ هىع ؾالحی می تىهیض اؾتكاصٍ کىیض

 .بؿیاع زب مً اػ قیىىبی کاتاها اؾتكاصٍ می کىم

صع ایً خال قاگغص َا صع خال تماقای مباعػٍ ی یک . مغبی َم یه قمكحر بغصاقت و صع بغابغ مجتبی گاعص گغقت

 .مباعػٍ ای که ممکىه صیگه َیچ ونت هتىهً ببیجن.   َؿتن 4  صع بغابغ یک صان 8صان 

مجتبی پای چپل عو کمی زم کغص و با صؾت عاؾتل تیؿه ی قمكحر عو به َغف قىههی چپ زىصف آوعص و 

صع ایً نىعت با صؾت چپل می تىوؿت صؾت . صؾت چپل عو به َغف حلى آوعص و به نىعت پىجه نغاع صاص

چپ مغبی عو تدت کىترل صاقته باقه و با قمكحر  يغبات قمكحر مغبی عو که به َغف گغصن و ؾغ زىصف واعص 

مغبی با صیضن چىحن گاعصی کمی زىصف عو غهب کكیض چىن می صووؿت به ایً عاختی همی . می قض عو  صقؼ کىه

 .تىهه مجتبی عو قکؿت بضٍ

مجتبی صع خالی که زیلی زىوؿغصٍ زىصف عو به َغف غهب زم . مغبی با قمكحر به َغف مجتبی خمله می کىه

بالقانله مجتبی عوی صؾتل پكتک محزهه و با قمكحرف به َغف نىعت . می کىه و قمكحر  عو حا زالی میضٍ

 .مغبی با قمكحر ف قمكحر مجتبی عو صقؼ می کىه. مغبی يغبه محزهه

عوػی که غكهل عو بغای َمیكه اػ صؾت . یه صقػه مجتبی به یاص عوػی میكته که غكهل عو اػ صؾت میضٍ

 .اون خاصجه ی لػىتی که ػهضگی مجتبی عو حهىم کغصٍ بىص. میضٍ

 :مجتبی َمچىان صع خال مباعػؾت ولی قکغف به اون عوػ مىػُل قضٍ

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

 الهه؟

 حاهم مجتبی؟

 .می زىام به ماماهم بگم که صوؾتت صام

 حضی می گی؟ یػجی به ػوصی مال َم میكیم؟



 

بػض اػ زىاؾتگاعی یه ؾىعپغایؼ . می زىام بهل بگم بیاص زىاؾتگاع ی. به ػوصی مال َم میكیم. آٍع زاهىمی

 .صیگه َم بغات صاعم

 چی؟

 .قػال همیگم بػض اػ زىاؾتگاعی 

 .مً صلم کىچیکه. بگى صیگه مجتبی 

 .نغبىن اون صلت بم نبر کً صیگه

 .باقه َغ چی تى بگی: الهه با هاعاختی گكت

 .و با َم می گكتن و می زىضیضن. صوهكغی صاقتن تىی یه زیابىهسلىت نضم محزصن

 مجتبی؟

 چیه زاهىمی؟

 می صووی چهضع صوؾت صاعم؟

 هه بگى چهضع صوؾم صاع؟

 .مً تى عو اػ زىصت َم بیكتر صوؾت صاعم  مً تى عو اهضاٍػ ی تمىم صهیا صوؾت صاعم چىن تى َمه صهیامی

 .با ایً خغقا الهه بیكتر صل مجتبی عو می بغص

 .صوهكغ اػ اونها الهه عو گغقت.  حلىقىن پیچیض و چهاع هكغ اػف بحرون اومضن206یه صقػه یه ماقحن 

 :مجتبی با خالتی غهباوی گكت  

 صاعیض چه ؾلُی می کىیض؟

و . مجتبی به َغقل صویض و با مكت مدکم ػص تىی صًَ یکی اػ مغصٍ که الهه عو گغقته بىص. الهه حیـ می کكیض

 .صًَ مغص پغ اػ زىن قض

یه مكت تىی قکم یه مكت تىی نىعت یه مكت تىی . صوهكغ صیگه مجتبی عو گغقتن و تا می تىوؿتن ػصول

 .صَيل 

 .صؾت عاؾت مجتبی عو قکؿتن و تمام نىعت و بضول پغ اػ زىن بىص



 

 

 . الهه گغیه می کغص. بػض صوهكغ الهه عو حلىی چكمای مجتبی هگه صاقتن

 .هظاع اطیتم کجن. زىاَل می کىم. مجتبی؟ هظاع به مً صؾت بؼهً. مجتبی؟ کمکم کً

 :قهِ ػیغ لب می گكت. اما مجتبی به ػوع می تىوؿت خغکت کىه

 ...الهه... الهه

 .به زاهىمم صؾت هؼهیض. ولل کىیض غىيیا

 .و اػ حیبل چانىیی صع آوعص. صع َمحن مىنؼ یکی اػ اوها لگض مدکمی به پهلىی مجتبی ػص

 .الهه حیـ می کكیض

 .کثاقت ولم کً. ولم کىیض آقؿاال

 .مغصٍ چانى عو به نىعت الهه هؼصیک کغص و لبسىض می ػص

 .یه صقػه چانى عو به قکم الهه ی مجتبی ػصن

 .نضای الهه ؾاکت قض

 :مجتبی صع خالی که گغیه می کغص صاص ػص

 ...الهه... هه... الهه

 .مغصٍ با چانى یه يغبه ی صیگه به الهه واعص کغص

 .لباؽ ؾكیض الهه پغ اػ زىن قضٍ بىص

 .بػض الهه عو ول کغصن و قغاع کغصن

 .مجتبی به ػوع زىصف عو به الهه عؾىهض

هظاع ػهضگی بی تى . نغبىن اون چكمات بغم  تى عو زضا چكمات عو باػ کً. چكماتى باػ کً. زاهىمم... الهه ی مً  

ام اػ بحن بغن . عوو تجغبه کىم  ...تى عو زضا هغو ... الهه. هظاع آعػَو

 .مجتبی اػ گغیه ػحه محزص

 ....زضاااا



 

 .یه صقػه یه نضای يػیكی اػ الهه اومض.  زىاَل می کىم هكؿم عو اػ مً هگحر. کىچىلىم عو اػ مً هگحر

 ...مجتبی...ُمــــــــ

 ...مجتبی با گغیه گكت حىهم زاهىمم

 زىاَل می کىم بیا هؼصیکتر

صؾت عاؾتل َم قکؿته بىص همی تىوؿت . مجتبی صع خالی که گغیه می کغص ؾغ الهه عو تى بؿلل گغقته بىص

 .غكهل عو ملـ کىه

 تىعو زضا تنهام هظاع... الهه چی قضٍ

 ...مجتبی... ُمــــــــ

 ...حاهم... حاهم 

 ...بیا هؼصیکتر

 ...مجتبی ؾغف عو به لبهای الهه هؼصیک کغص تا خغقاف عو بكىٍى

 آزغف هگكتی ؾىعپغایؼت چی بىص؟... آر 

 .نلب مجتبی اػ قضت صعص صاقت می ایؿتاص

 ؾىعپغایؼ؟

 زىهه ای که می زىاؾتی؟. می زىاؾتم بگم که آعػوت عو بغآوعصٍ کغصم

 .می صووؿتم می تىوی

 :الهه با لبسىضی گكت

مً که هتىوؿتم تىی زىهه ای که آعػوقى صاقتم باَات ػهضگی ...َمــــــــــ. صیگه بایض به قکغ یه غكو حضیض باش ی 

 . امیض واعم کس ی که بػض اػ مً میاص باَات زىقبست بكه. کىم

 ... مجتبی
َ
ػت زىاَل می کىم زىقبست بكى...ا

َ
 .هظاع ؾم اػ صؾت صاصن مً هابىصت کىه. ا

 . مجتبی اػ قضت گغیه ؾغف عو عو نىعت الهه محزاٍع

 .همی تىهم . مً زىصم عو می کكم. هه همی تىهم بضون تى ػهضٍ بمىهم.. هه



 

 ؟...مجتبی...مُ 

 حاهم؟

لـــ... ػهضٍ بمىن 
َ
بایض یه هكغ زاٍَغ ی غكو پاکمىن عو بغای . زىاَل می کىم ػهضٍ بمىن . نلبم َمیكه با تىئه...ن

 .زىاَل می کىم ػهضٍ بمىن غكو مً. بهیه تػغیل کىه

 .الهه بغای اولحن باع بىؾه ای به گىههی مجتبی می ػهه و با یه لبسىض بغای َمیكه اػ پیل مجتبی محٍر

بغای آزغیً باع به نىعت . مجتبی صع خالی که اػ قضت گغیه هیمه حىن قضٍ نضای آژیغ پلیـ عو می قىٍى

و به آعومی عوی ػمحن می . غكو بی ؾغاهجامل هگاٍ می کىه و بغای آزغیً باع پیكىوی الهه عو می بىؾه

 .و به ػوع اػ عوی ػمحن بلىض میكه و گغیه کىان با گغقتن صع و صیىاع زىصف عو اػ اوهجا صوع می کىه. زىابىهضف

ونتی چكم باػ می کىه می بیىه تىی . صع مىُهه ای صوعتغ اػ مدل اون حىایت َىلىاک بی َىف به ػمحن میكته

 مً کجام مامان؟. پضع ماصعف باالی ؾغقً. بیماعؾتان بؿتری قضٍ

گظع َا پیضات کغص و آوعصت بیماعؾتان. مثل ایىکه تهاصف کغصی . تىی بیماعؾتان یه َكته َؿت که . یکی اػ َع

 .بی َىش ی

تاٍػ قهمیضکه چحزی عو اػ صؾت صاصٍ . تاٍػ یاصف میاص که چه بالیی ؾغف اومضٍ. مجتبی تاٍػ یاص اون عوػ میكته 

 . با یاص آوعی اون صحىه و خغقهای آزغ الهه یه صقػه ػص ػیغ گغیه. که صیگه َیچ ونت همی تىهه به صؾتل بیاٍع

 چغا هكؿم؟... زضا؟ چغا مً. ایً چه بالیی بىص ؾغم اومض.... زضا..... زضا... زضا 

 :ماماول گكت

 .به ػوصی بابات عاهىضٍ عو پیضا می کىه. چغا گغیه می کجی مغص گىضٍ؟ چحزی وكضٍ که یه تهاصف ؾاصٍ بىص

 :مجتبی آعوم گكت

صاؽ .  چُىع چحزی وكضٍ؟ عاهىضٍ چیه؟ مً چحزی عو اػ صؾت صاصم که یه غمغ بایض اقؿىؾل عو بسىعم

صع خالی که ػحه می ػص ماماول پغؾتاع عو . مامان صاعم آتیل می گحرم. صاقتيل عوی صلم مىهض صاعم آتیل میگحرم

 .و مجتبی با کىله باعی اػ صعص به زىاب قغو محٍر. نضا می ػهه و پغؾتا یه آعام بسل به مجتبی تؼعیو می کىه

اػ اون  عوػ به بػض به کالؽ َجر . ؾال َا غظاب کكیض.صو ؾال تمام َغ قب صوع اػ چكم َمه اقک می عیست

 .ماصع پضعف بغای ایىکه اػ اقؿغصگیل حلى گحری کىىض َمه چحز عوو بغاف قغاَم می کغصهض. َای عػمی عقت



 

و صیگه اون پؿغ زىضٍ عو که با . تا ایىکه تمام اخؿاؾاتل عو اػ صؾت صاص. ولی مجتبی عوػ به عوػ ؾغص تغ می قض

. صیگه قىخی همی کغص. الهه می گكت و می زىضیض قیُىوی می کغص و زالهاهه غكهل عو صوؾت صاقت هبىص

صیگه بغای پضع ماصعف صیضن یه لبسىض وانعی اػ مجتبی آعػوی مدال بىص تنها زىضهی مجتبی پىػ زىض َای ؾغص 

 .بىص مجتبی مغتب به یاص غكو اػ صؾت عقتل تمام ؾم َا عو تىی ؾیىه ی ؾتبرف خبـ می کغص

َمیكه با زىصف قکغ می کغص که اگه اون لحظه چحزی اػ هیىجىتؿى می . باع َا و باع َا آعػوی مغگ کغصٍ بىص

اون لحظه که الهه اػف کمک می زىاؾت می تىوؿت با باػوَای . صووؿت می تىوؿت غكهل عو هجات بضٍ

. اػ هظغف مههغ انلی زىصف بىص. نىی زىصف اون عو تى آؾىقل بگحٍر و ایً َمه صعص عو به حىن همی زغیض

 .اون بىص که هتىوؿت اػ الهه مداقظت کىه

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

مجتبی که تىی ایً لحظه . مغبی لگضی به صؾت مجتبی محزهه و قمكحر اػ صؾت مجتبی چىض متر صوعتغ میكته

 صاعی؟ مجتبی َىىػ تىی 8مغبی میگه تى وانػا صان . خىاؾل قهِ به گظقته بىص قهِ صاٍع کتک می زىعٍ

با صیضن زىن صحىه ای که لباؽ . يغبه ای به نىعت مجتبی می زىعٍ و صَيل زىن میاص. گظقته َاؾت

ؾكیض الهه عو آؾكته به زىن صیضٍ بىص حلىی چكماف مجؿم قض نضای کمک زىاؾتن الهه که َغقب تىی 

زىاب تى کابىؽ َاف می قيیض به گىقل عؾیض لباس ی که تىی کابىؾل صع صؾت صاقت تىی طَيل تجؿم  

 .یاص مغصی اقتاص که اون عوػ مجتبی عو محزص و با لبسىض و زىوؿغصی غكهل عو حلىی چكماف کكت. پیضا کغص

یه صقػه تمام صعصَایی که تدمل کغصٍ بىص به نلبل هجىم آوعص یه لحظه قکغ کغص . مجتبی یه آم صیگه ای قض

 .چهٍغ ی زىضان مغبی بض حىع عوی مش مجتبی عژٍ می عقت. صاٍع با ناتل الهه مباعػٍ می کىه

مغبی اػ تؿیحر اخؿاؾاتی که .  الان بهت وكىول میضم. می زىای نضعت صان َكت عو ببیجی: مجتبی با زكم گكت

يغباتل قىم الػاصٍ ؾىگحن . صع مجتبی ایجاص قضٍ بىص تغؾیض  مجتبی با صؾت زالی به َغف مغبی خمله کغص

 .َىعی که مغبی بایض با صو تا صؾتل حلىی يغباتل عو می گغقت. قضٍ بىص

مغبی یه لحظه اػ گاعص باػ مجتبی اؾتكاصٍ می کىه ولی مجتبی بال قانله .  مجتبی اػ قضت زكم هكـ هكـ محزص

پكتک محزهه به نضعی ؾغیؼ عوی صوتا صؾتاف پكتک محزهه که به عاختی همیكض صؾت و پای مجتبی عو تصدیو 

َمحن َىع با پكتک صوع تكک مباعػٍ می چغزیض و یه صقػه یه ػیغ پا به مغبی می ػهه و اون عو ههل ػمحن . صاص

مغبی . مجتبی بغای ػصن يغبه ی نهایی یه پغف بلً می کىه و می زىاص با ػاهى عوی ؾیىه مغبی قغوص بیاص. می کىه

. َغچی باقه ایً یه مباعػٍ تمام غیاع هیىجىتؿى بىص. بالقانله حا زالی میضٍ و اػ پىصع صوص ػا اؾتكاصٍ می کىه

مجتبی اػ خغکت ایؿتاص و قهِ تمام خىاؾل عو . مغبی پىصع عو به ػمحن محزهه و صوص تمام تكک عو پغ می کىه

مجتبی نضای هكـ هكـ . مغبی اػ پكت کیؿه ُبکـ آعوم آعوم به مجتبی هؼصیک میكه. عوی نضا متمغکؼ کغص

ػصن مغبی عو قيیض بالقانله بغگكت و یه مكت به َغف مغبی خىاله کغص مغبی کیؿه ُبکـ عو به َغف مكت  



 

ل صاص َُ يغبه ی مجتبی ایىهضع نضعت صاقت که کیؿه . مجتبی به حای مغبی به کیؿه ُبکـ مكت محزهه . مجتبی 

پؿغ تى ایً : مغبی که اػ ایً ويػیت تغؾیضٍ بىص گكت. ُبکـ عو پاٍع کغص و تمام مدتىیات کیؿه به ػمحن عیست

مجتبی اػ نضای مغبی اؾتكاصٍ کغص و قغو کغص به پكتک ػصن و صع خحن پكتک ػصن . مباعػٍ عو زیلی حضی گغقتی

به پكت مغبی عقت مغبی  (خغکت هیىجایی)و به نىعت بی نضا . قمكحرف عو که عوی ػمحن اقتاصٍ بىص بغصاقت

مجتبی ؾاکً وؾِ تكک مباعػٍ مىهض صیگه چحزی اػ صوص .  بالقانله قهمیض و زىصف عو تىی صوص مسكی کغص

ایىهضع مىتظغ مىهض تا صوص اػ بحن عقت یه صقػه مغبی به َغقل خمله کغص ولی مجتبی با پای . باقی همىهضٍ بىص 

مجتبی با یک پغؾل زىصف . عاؾتل لگض مدکمی به ؾیىه ی مغبی ػص  که مغبی صو متر به َغف غهب پغتاب قض

 :مغبی که ههل ػمحن قضٍ بىص گكت . عو به مغبی عؾىهض و قمكحر عو به َغف گلىی  مغبی گغقت 

صع َمحن لحظه اػ صؾت مجتبی زىن حاعی قض و عوی .  ولی زیلی مباعػٍ عو حضی گغقتی.  باقه مً تؿلیم میكم

 . لباؽ مغبی عیست

مجتبی صع خالی که قمكحر عو تىی ؾالقل قغو .مثل ایىکه اون يغبه ای که به کیؿه ػصی صؾتت عو ػزمی کغصٍ

 :می کغص گكت

جاهیا صعص بغای مً اعػش ی هضاٍع مً .  بضحىع چىب حضی هبىصهم عو زىعصم. اوال بغای مً تمام مباعػات حضیه

 .چحزی خـ همی کىم اگه َم بکىم بغام طٍع ای اَمیت هضاٍع

ببسكیض که ػزمیتىن . زىشحال قضم اػ ایىکه به مً اقتساع مباعػٍ صاصیض: مغبی اػ عوی ػمحن بلىض قض و گكت

 .کغصم

صع يمً مً بیكتر قما عو ػزمی . زىاَل می کىم بهتىن که گكتم صعص بغام بی مػىیه: مجتبی لبسىضی ػص و گكت

 .زىاَل می کىم ایً چه خغقیه:مغبی که اػ ایً خغف مجتبی تعجب کغصٍ بىص گكت. کغصم

ولی خـ عقتن به زىهه . به َغف پاعکیىگ خغکت کغص. بػض اػ باقگاٍ به عزت کً عقت و لباؾل عو غىى کغص

بغای َمحن به یه پاعک عقت و عوی یکی اػ نىضلی َا .نلبل اػ قضت ؾم صع خال متالش ی قضن بىص. عو هضاقت

صوباٍع خـ پغ اػ صعص ؾالهای پیل بغاف . یاص مغگ الهه صوباٍع هابىصف کغصٍ بىص. وكؿت وو باص زىکی می وػیض

آعوم صؾتل عو عوی . اما بغاف مهم هبىص .  نىعتل بضحىع صعص می کغص. ػهضٍ قضٍ بىص صوباٍع اون تاعیکی مُلو 

ایً مغبی َم کاعف صعؾت بىص هكهمیضم . نىعتل گظاقت صیض که یه بغیضگی کىچیکی عوی نىعتل ایجاص قضٍ

 . کی نىعتم عو با قمكحرف ػزمی کغص

 

اػ ایىکه ایً َمه ؾال با صعص صوعی . اػ ایىکه خو گغیه کغصن عو اػف گغقته بىص. مجتبی اػ زضا زیلی صلگحر بىص

اػ ایىکه صلل نضای زىضٍ . اػ ایىکه صلل بغای نضای نكىگ الهه تىگ می قض. ابضی اػ الهه  ػهضگی کغصٍ بىص



 

ختی همی تىوؿت با .  و اػ ایىکه تمام ایً ؾالها ایً صعص عو اػ َمه مسكی کغصٍ بىص. َای الهه عو می زىاؾت

و .  قبها اػ صعص به زىصف می پیچیض تا ایىکه تمام اخؿاؽ و غاَكه ی زىصف عو می کكه.  کس ی صعص و صل کىه

اػ اون عوػ به بػض هىعی تغؽ تىی وحىصف . زىصف عو تىی زىهه ای که آعػوی الهه بىص مدکىم به ػهضگی کغص

می تغؾیض به آعػوی الهه آؾیبی . َمحن باغث قض که زىهه عو پغ اػ ؾیؿتم َای امىیتی کىه. ایجاص قضٍ بىص

اػ ایً َمه صعص زؿته قضٍ . همی زىاؾت آصم َایی مثل ناتل َای الهه پاقىن عو تىی اون زىهه بؼاعن .  بغؾه

 .بىص صیگه همی تىوؿت تدمل کىه

چانى . کتک زىعصول تا خض مغگ: تمام ؾال َای گظقته مثل یک قیلم با صوع تىض اػ حلىی چكماف عص می قض 

لباؽ ؾكیض و . گغیه َای نبل اػ مغگ الهه. زىهغیؼی الهه بػض اػ چانى زىعصول. زىعص الهه حلىی چكماف

لحظه ی بؿته قضن .  اولحن و آزغیً بىؾه الهه. خغف َای آزغ الهه. زىوی الهه که مضتها کابىؾل قضٍ بىص

تنهایی .  گغیه َای قباول اػ تنها قضن و صعص صوعی.  بیماعؾتان. آژیغ پلیـ. ؾکىت بی پایاول. چكمای ػیبای الهه

اػ قضت . نلبل به قضت صعص گغقت . َمه و َمه یه خـ زكهان بهل صؾت صاص. َاف تى اون زىهه بؼعگ

اف زم قض غف ؾغف گظاقت و عوی ػاهَى و کس ی تىی پاعک هبىص . َىا تاعیک بىص.  هاعاختی صو صؾتل عو صَو

که تلكيل . باعون َم هم هم می باعیض مجتبی َمیىُىع صاقت با زاٍَغ َای صعصهاکل صؾت و پىجه هغم می کغص

 .ػهگ ػص

 الى؟ پؿغ صاییکجایی ؟ چغا هیىمضی زىهه؟ چغا حىاب همیضی؟

 :مجتبی با نضای يػیل و پغ اػ صعص و اهضٍو گكت

 الهام؟...اٍ 

 . الهام باقيیضن اؾمل اػ ػبىن مجتبی و اون لحً خغف ػصول با اون لغػف نضاف ته صلل زالی قض

 می تىوی بیای پاعک هؼصیک زىهه؟...می . الهام

 .چحزی قضٍ؟ چغا ایىهضع هاعاختی؟ صلم قىع اقتاص پؿغ صایی

 .بیا بیا که قکغ کىم صیگه ونتل عؾیضٍ باقه

 ونت چی پؿغ صایی؟

 .بیا می قهمی

نضم َاف به خضی . بالقانله اػ صعب زىهه زاعج قض و به پاعک هؼصیک زىهه عقت. الهام زیلی ػوص آماصٍ قض

 .ؾغیؼ بىص که بیكتر به صویضن قبیه بىص



 

 یػجی چی قضٍ؟ مىظىعف اػ ونتل عؾیضٍ چی بىص؟ چغا ایىهضع نضاف می لغػیض؟ چغا مً عو به اؾم نضا کغص؟

ونتی به پاعک عؾیض صیض مجتبی عوی هیمکت پاعک وكؿته و با صو . َمیىُىع با زىصف قکغ می کغص و عاٍ می عقت

الهام کىاعف عوی هیمکت میكیىه می زىاؾت نضاف کىه ولی همی صووؿت .  صؾتل ؾغف عو هگه صاقته

باالزٍغ صل . زیلی تىض هكـ می کكیض. چُىع نضاف کىه اهگاع مجتبی تى خال زىصقه اهگاع تىی ایً صهیا هیؿت

 :به صعیا ػص و گكت

 پؿغ صایی مً اومضم چحزی قضٍ؟

 .مجتبی بػض اػ کمی مکث ؾغف عو بلىض کغص

 الهام اػ نىعت صاؾىن مجتبی قکه قض

 وای زضای مً ایً چه ؾغو ويػیه؟ کی ایً بال عو ؾغت آوعصٍ؟

 .مجتبی لبسىض ؾغصی ػص و گكت چحز مهمی هیؿت

ؾغیؼ اػ تىی کیكل یه صؾتمال صعآوعص و عوی ػزم مجتبی . چی چحز مهمی هیؿت صاٍع اػ نىعتت زىن محٍر

 . مجتبی کمی زىصف عو غهب کكیض. گظاقت

 الهام؟

 :الهام که با صیضن نىعت مجتبی بؿٌ گلىف عو گغقته بىص گكت

 حاهم؟

 :مجتبی که بغیضٍ بغیضٍ و با بؿٌ صحبت می کغص گكت

 تى َىىػ عوی خغقت َؿتی؟

 :الهام که اقکاف آعوم آعوم می عیست با نضای لغػون گكت

 کضوم خغقم؟

ـــ  َمىن که گكتی صوؾتم صاعی؟... ََ

 .الهام نلبل تحر کكیض و  اقکاف ؾغغت گغقت

 .مػلىمه که عوی خغقم َؿتم. مػلىمه که صوٍؾت صاعم

 یاصته بهت گكتم اگه هتىوؿتم ایً صعص عو تدمل کىم بهت َمه چحز عو میگم؟: مجتبی با بؿٌ گكت



 

 .آٍع زىصم اػت زىاؾتم بهم بگی

 .مً صیگه همی تىهم تدملل کىم...مً 

وای زضا . یه صقػه می بیىه که صؾتل َم ػزمیه صلل عیل عیل میكه. الهام صؾت ؾغص مجتبی عو آعوم میگحٍر

 .ؾغصی صؾتل قػله َای صل الهام عو بیكتر می کىه. چهضع صؾتل ؾغصٍ

 :با بؿٌ گكت

 ...مً َمل عو تدمل می کىم... َغ چی تى صلت صاعی بگى... بگى 

 . الهام با چكمای زیـ صؾتای مجتبی عو قكاع میضٍ... یکی عو صوؾت صاقتم... مً... مً 

 .تمىم آعػوم بىص. تمىم ػهضگیم بىص هكؿم بىص. زیلی صوؾل صاقتم.می صووی؟ اؾمل الهه بىص

 . الهام اػ ایً َا اَالع صاقت َم اؾمل َم محزان غالنل 

 .می صوهم ختما زیلی صوؾل صاقتی که ایىُىع ػحغ کكیضی: الهام گكت

 می صووی غكهم عو کكتن؟ 

اػ چی صاٍع صحبت . الهام با قيیضن ایً خغف هكؿل خبـ قض و با چكمای صعقت قضٍ به مجتبی هگاٍ کغص

 می کىه؟ یػجی مغگ الهه یه نتل بىصٍ؟

 :مجتبی صع خالی که چىهه َاف می لغػیض گكت

 ...حلىی چكمم... می صووی حلىی چكمم غكهم عو اطیت کغصن؟ حلىی چكمم

به ػوع صاقت به چكمای مجتبی هگاٍ می کغص چكمای نهٍى ای . الهام با قيیضن ایً خغف َا صَيل زكک قض

 .که َمیكه صوؾت صاقت بهل زحٍر بكه

 حلىی چكمم چانى ػصن؟... می صووی به نلب الهه ی مً حلىی 

 :صیگه اقکهای بی نضای الهام به گغیه تبضیل قضٍ بىص با گغیه گكت

هؼاع ایً صعص تىی صلت . پـ بگى. مً نىل صاصم صعصت عو تدمل کىم. بگى زىصت عو ؾبک کً... بگى . هه همی صوهم

 . هظاع بیكتر اػ ایً ایً صعص َا تى عو ػهضاوی کىه. تلىباع بكه ایً ػهضان تنهایی عو زغاب کً

 . اػ ایً ػهضان تنهایی بحرون بیا

 :مجتبی صع خالی که قىهه َاف می لغػیض گكت



 

 ... ونتی. غكهم عو حلىی چكمام کكتن

 .بؿٌ حلىی نضاف عو می گحٍر و همی تىهه خغف بؼهه

 ونتی که بضول عو تىی آؾىقم گغقتم می صووی به مً چی گكت؟

 ...به مً گكت

 .ایً بؿٌ باالزٍغ ؾغ باػ کغص و گغیه َاف صل الهام عو می زغاقیض. یه صقػه بؿٌ مجتبی قکؿت

الهام ؾغ مجتبی عو تى بؿلل گغقت چغا ایً َمه صعص عو مسكی کغصی؟ چغا زىصت عو ػهضووی کغصی؟ ایً َمه 

خاال آػاصی َغ چی . اػ ایً َمه صعص قغیاص محزص ولی َیچ کـ نضات عو همیكيیض. ؾال تمىم وحىصت قغیاص می ػص 

 ..تىی نلب صعص کكیضت صاعی به مً بگى

 :مجتبی صع خالی که گغیه می کغص گكت

به مً گكت هظاع صعص صوعی . به مً گكت زىقبست قى . که بایض صهبال یه غكو حضیض باقم: الهه به مً گكت

 . با غكو حضیضت تىی زىهه ای که آعػوم بىص ػهضگی کً. مً هابىصت کىه

می صووی اون زىهه ای که تىف ؾاکىم آعػوی الهه بىص؟ می صووی اون ؾیؿتم پسل عو بغای الهه ههب کغصٍ 

 بىصم؟

مجتبی با . صؾتاف عو مكت کغص الهام ؾعی کغص آعومل کىه. مجتبی اػ قضت صعص و گغیه زىصف عو حمؼ کغص

 :َمىن خالت که صهضوهاف عو عوی َم قكاع می صاص و اقک اػ نىعتل حاعی بىص گكت

 چُىع می تىوؿتم چكمات عو قغامىف کىم؟... چُىع ... آزه چهضع بی عخمی الهه

 چُىع می تىوؿتم غُغ هكؿات عو قغامىف کىم؟

 الهام تى به مً بگى؟ بگى چُىع می تىوؿتم وكکىم ؟ چُىع می تىوؿتم زىقبست بكم؟ 

چُىع می تىوؿتم زىقبست بكم الهه؟ تى هكؿم . عهگ زىش ی. عهگ آعامل. بضون تى مً عهگ ػهضگی عو هضیضم

 :الهام گكت . الهام مجتبی عو تىی بؿلل بیكتر قكغص .بىصی

 .مً همی تىوؿتم ایىهضع نىی باقم. مً َیچ ونت همی تىوؿتم مثل تى ایً َمه ؾال ایً صعص عو تدمل کىم

الهام َم تىی ایً مضت ؾغ مجتبی عو تىی . مجتبی بػض اػ یک ؾاغت خغف ػصن و گغیه کغصن کمی آعوم قض

 .بؿلل گغقته بىص



 

. نضای نلب الهام مثل الالیی می مىهض. بػض اػ صحبت کغصن با الهام مجتبی بػض اػ هه ؾال به آعامل عؾیض

اعوم ؾغف عو اػ  . صوؾت صاقت تا ابض تىی بؿلل بمىهه اما غهل خکم می کغص که الهام عو اػ زىصف حضا کىه

 .ؾیىه ی الهام حضا کغص و به چكمای زیـ الهام هگاٍ کغص

 الهام؟

 حاهم؟

 .مػظعت می زىام

 بغای چی مػظعت می زىای؟

 .بغای ایىکه صل کىچیکتى آػعصم. بغای ایىکه اقکت عو صع آوعصم

 .هه مً زىصم زىاؾتم به خغقات گىف بضم

 الهام؟

 حاهم؟

 .صلم می زىاص بغم ؾكغ

 صلت می زىاص کجا بغیم؟. آٍع قکغ زىبیه

 میای بغیم قمال؟

 .آٍع ولی نبلل بایض با پضعماصعامىن َماَىگ کىیم

 .آٍع ختما

ؾغیؼ ؾىاع ماقحن قضن و بساعی عو عوقً . مجتبی اػ عوی هیمکت بلىض قض َغصوقىن زیـ باعون قضٍ بىصن

 .کغص و به َغف زىهه خغکت کغصن

 .بػض اػ هه ؾال ایً اولحن زىابی بىص که بضون کابىؽ بىص. مجتبی قب عو آعوم زىابیض بضون َیچ کابىس ی

 مجتبی؟

 حاهم؟

؟  ماماهت کاعت صاٍع



 

 چی؟

 .بیا ماماهت پكت زُه

 .مجتبی اػ حلىی آیىه کىاع محٍر و گىش ی عو اػ الهام می گحٍر

 الى؟

تى ایً َمه صعص تى صلت صاقتی . مامان نغبىهت بٍغ . نضای مامان با گغیه َای پی صع پی تىی گىف مجتبی پیچیض

و به مً َیچی هگكتی؟ هگكتی مً آعػو صاعم زىقبست بص ی؟ مً صیگه چجىع ماصعیم؟ تىی ایً َمه مضت 

 . هكهمیضم که پؿغم صزتری عو صوؾت صاقته

 .صوباٍع یاصم هىضاػ. مامان زىاَل می کىم بی زیال قى

َم صع مىعص ؾكغ باَم خغف می ػهیم َم یه مهمىوی زاهىاصگی تغتیب . امكب بیا زىهه ی ما. باقه مامان حىن 

 .میضیم

 .خاال ببیىم چی میكه

 .هه صیگه وكض بایض بیای بگى باقه

 .باقه

 .مجتبی بػض اػ نُؼ کغصن تلكً یه هگاهی به الهام اهضازت

مجتبی محٍر َغقل صؾتل عو میظاٍع ػیغ چىول و . الهام به صیىاع تکیه صاصٍ بىص و ؾغف عو پایحن اهضازته بىص

الهام اػ ایىکه ماحغا عو به ماصع مجتبی گكته می تغؾیض که .  و تىی چكمای الهام زحٍر میكه. ؾغف عو باال میاٍع

 :اما بغزالف تهىعف مجتبی لبسىضی محزهه و میگه. مجتبی صغىاف کىه

 .کاعم عو عاخت کغصی. ممىىهم که بهل گكتی

 .الهام َم لبسىضی محزهه و مجتبی عو بؿل می کىه

 .الهام خجالت می کكه . یاصت باقه مً و تى ها مدغمیم. صزتر ایً چه کاعیه

 .زب خاال وی زىاص لپات گل بىضاٍػ بیا بغیم زىهه مامان

 .صوهكغی به َغف زىهه خغ کت می کىىض

 :بػض اػ عؾیضن به زىهه مامان مجتبی عو مدکم بؿل می کىه و با گغیه میگه



 

. َیچ ونت قکغ همی کغصم که ممکىه صلیل هاعاختیت مغگ کس ی که صوؾل صاقتی باقه. مً عو ببسل پؿغم

صیگه همیظاعم عهج بکص ی زیلی ػوص بایض اػصواج کجی بػض ػیغ چكمی به الهام هگاٍ کغص و لبسىض . مػظعت می زىام

 . الهام ؾغف عو پایحن آوعص. ػص

 مامان همی زىای بظاعی بیایم صازل؟

 .ای وای ببسكیض یاصم عقت بیایً تى 

پضع مجتبی َم َبو مػمىل صاقت صاؾتاوی عو که عوف زیلی . بػض اػ واعص قضن به زىهه عوی یه مبل میكیجن

بغای َكته ی بػض . بػض اػ زىعصن نهاع نغاع قض باَم بغن قمال. تػهب صاقت عو بغای صیگغان تػغیل می کغص

 .نغاع گظاقتن که خغکت کىىض

 .و اػ مجتبی بساَغ کىتاَیل مػظعت می زىاؾت. مامان َم مضام الهام عو غغوؾم غغوؾم نضا می کغص

 :یه صقػه پضع مجتبی گكت

؟ تههحر : بػض با خالتی غهباوی گكت. بابا بؿه تى َم هی اػف مػظعت زىاهی می کجی به ما چه عبُی صاٍع

صزتری که با چهاع پىج هكغ باقه . به ما چه؟ انال َمىن بهتر که صزتٍر عو کكتن. زىصقه که هگكت چه مغگكه

ىه
َ
 .َمحن میكه صیگه آزغف یکی اػ َمىن آقؿاال نبرف عو می ک

صؾتل . َغ چی ؾعی کغص زىصف عو کىترل کىه همی تىوؿت. مجتبی با قيیضن ایً خغف به قضت غهباوی قض

الهام با صیضن ایً خالت مجتبی قهمیض که یه صغىای صیگه . عو مكت می کغص، صهضوهاف عو عوی َم قكاع میضا

بغای َمحن اػ مامان مجتبی زىاؾت که حلىی پضع مجتبی عو بگحٍر چىن مجتبی صاٍع کىترلل عو اػ صؾت . صع عاَه

 .میضٍ

 .چغا ایىهضع به صؾت و پای بچه می پیچی؟ ولل کً. بؿه صیگه مغص: مامان گكت

مجتبی صیگه همی تىوؿت . مگه صعوؽ میگم؟ صزترای َغػٍ ؾؼاقىن مغگه: پضع نضاف عو بلىض تغ کغص و گكت

هه . همی تىوؿت ببیىه که کس ی به غكهل تهمت محزهه. تدمل کىه اػ هظغ اون الهه پاکتریً صزتر عوی ػمحن بىص

صزتری که ونتی اون هامغص صؾتل . صزتری که تا آزغیً لحظه ی ػهضگیل بغای مجتبی آعػوی زىقبستی صاقت

عو گغقته بىص بغای ایىکه صؾتكىن بهل هسىعٍ اػ مجتبی کمک می زىاؾت گغیه می کغص همی تىوؿت َغػٍ 

 .باقه

 . بایض اػ الهه صقاع می کغص به َغ نیمتی که قضٍ. هه مجتبی همی تىوؿت خغقای پضعف عو تدمل کىه



 

صع خالی که پضعف َمیىُىع صع مىعص الهه بض میگكت و حلىی تمىم اغًای زاهىاصٍ مجتبی عو زغص می کغص 

مجتبی اػ عوی مبل بلىض قض با صؾت عاؾتل يغبه ی مدکمی به محز قیكه ای وؾِ اتام ػص َمؼمان با يغبه 

 :ػصن قغیاص بلىضی ػص و گكت 

 ...زكه قى

غص قض و کل اتام پسل قض و اػ صؾت 
ُ
َمؼمان با يغبه ػصن و قغیاص کكیضن مجتبی محز قیكه ای اػ وؾِ ز

 .مجتبی زىن حاعی قض

 پضع اػ عوی مبل بلىض قض و گكت چه ؾلُی کغصی؟

 ...گكتم زكه قى: مجتبی با اهگكت اقاٍع که زىن اػف حاعی بىص به پضع اقاٍع کغص و گكت 

ا قض و به ػمحن زىعص و . َمه اػ ایً خغکات کجتبی تعجب کغصهض پاعچ آبی که تىی صؾت ماصعف بىص اػ صؾتل َع

 .َؼاع تیکه قض

چكمای مجتبی اػ قضت غهباهیت مثل زىن نغمؼ قضٍ بىص الهام با صیضن . َمه به مجتبی زحٍر قضٍ بىصهض

 .چكمای مجتبی وخكت کغص

 .وكيیضم چی گكتی : پضعف صوباٍع گكت

 :مجتبی صوباٍع با صؾت زىوی به پضع اقاٍع کغص و گكت

 .گكتم زكه قى تى تىی ایً ماحغا بی تههحر هیؿتی

 :پضع صعخالی که نضاف عو باال میبٍر میگه

 مىظىعت چیه چغا مؼزغف میگی؟

ه ؾال تنهایی عو به حىهت زغیضی و آلان تى 
ُ
مغگ یه صزتٍر َغػٍ ایىهضع بغات گغون تمىم قض که به زاَغف ه

 عوی پضعت ایؿتاصی؟

 .با ابً خغف صل الهام به صعص اومض

 :مجتبی صع خالی که اػ غهباهیت می لغػیض گكت

اون غىض ی َایی َم که الهه ی مً عو . اون پاک تغیً صزتری بىص که می قض پیضا کغص. صیگه بهل هگى َغػٍ

 .کكتن َیچ اعتباَی باَاف هضاقتن

 چی صاعی میگی؟ اگه اعتباٍ هضاقتن پـ اػ کجا به قما خمله کغصن؟ اػ کجا قما عو می قىازتن؟



 

 :مجتبی صع خالی که پىػزىضی محزص گكت

ه  .ایً عو بایض اػ حىاب غالی پغؾیض. ٍَ

 . و هكـ َای َمه تى ؾیىه خبـ قض. َمه اػ ایً خغف مجتبی تعجب کغصن

 .یػجی چی؟ یػجی مً اوها عو قغؾتاصم؟ وانػا زیلی بی چكم و عویی پؿغ

ه ؾال پیل ؾغ یه پغوهضٍ ی بؼعگ ناچام اؾلحه کاع می کغصی؟ یاصته . قما هكغؾتاصیيل. هه آنای ایغان
ُ
یاصته ه

: عئیـ اون باهض زالقکاع بهت گكته بىص یا اػ تدهیهات مىهغف بكى یا ایىکه می کكمت؟ مجتبی قغیاص محزهه 

 یاصت میاص یا هه؟

مً به مىنؼ . ولی هتىوؿت تهضیضف عو غملی کىه. اون آقؿال غىض ی عو یاصمه. آٍع یاصمه. پضع کمی قکغ می کىه 

 .صؾتگحرف کغصم و اغضام قض

. ػیغ صؾتاف به مً و الهه خمله کغصن. ونتی اون عو صؾتگحر کغصی که کاع اػ کاع گظقته بىص. هه آنای ایغاوی. هه 

مجتبی .  تىی بؿلم حىن صاص. بػض اػ ایىکه اون چهاع هكغ مً عو لت و پاع کغصن  الهه ی مىى حلىی چكمام کكتن

 :صاص می ػهه و با بؿٌ میگه

تى قهِ به ایً قکغ می . می قهمی ونتی غكهت تى بؿلت حىن میضٍ چی به عوػت میاص؟ مػلىمه که همی قهمی

کغصی که چىن تى عو تهضیض کغصٍ ممکىه بهت خمله کىه ایىهضع مؿغوع بىصی که انضامات خكاظتی  عو بغای تمىم 

اون به کس ی خمله کغص که َىىػ . اما تىوؿت. زاهىاصت اهجام هضاصی َمل می گكتی َیچ ؾلُی همی تىهه بکىه

ولی اون اتكام اقتاص  غهضٍ ی . مً اون عوػ می زىاؾتم بیام بهتىن بگم که صوؾل صاعم. واعص زاهىاصٍ وكضٍ بىص

 .صاؽ صاقتيل تا ابض عو ؾیىم مىهض. ایىکه بهتىن بگم بغیً بغام زىاؾتگاعی عوی صلم مىهض

 :مجتبی صع خالی کا صؾت عاؾتل عو به صیىاع تکیه صاصٍ بىص عوقى به َغف صیىاع کغص و گكت

 ...بگه َغػٍ... بگه َغػٍ... آصم بایض زیلی ونیذ باقه که به  تک صزتر بهتریً صوؾتل بگه َغػٍ

 .ابً حمله ی مجتبی تىی طًَ پضعف مضام تکغاع میكض اهگاع اوػکاؽ نضا تىی کٍى به گىقل می عؾیض

 بهتریً صوؾت؟ مىظىعت چیه؟: با تعجب به مجتبی هگاٍ کغص و گكت

 :مجتبی به َغف پضعف بغگكت با صؾت زىوی بهل اقاٍع کغص و گكت

 .هگى که الهه کیاوی عو همی قىاس ی

 :پضع صع خالی که ػبىول بىض اومضٍ بىص گكت



 

 یػجی ایً الهه ای که اػف خغف مؼوی الهه کیاهیه؟

 .کس ی که با تى عوی اون پغوهضٍ ی لػىتی کاع می کغص. صزتر خؿحن کیاوی. آٍع زىصقه

 :پضع صع خالی که با صؾتل نلبل عو ماؾاژ می صاص چىض نضم غهب عقت و گكت

پضعف اػ ؾم اػ صؾت صاصول ٍصم کغص و . صزتری که تىؾِ باهض ناچام اؾلحه  کكته قض. الهه کیاوی. صعؾته

 .ماصعف َم بػض اػ مضتی ؾکته کغص و اػ صهیا عقت. مغص

الهام َم صؾت کمی اػ مجتبی . صیگه تدمل هضاقت. مجتبی با قيیضن ایً خغقا اقک تى چكماف حمؼ قض

؟ و چه بضتغ ؾغهىقتی بىص ؾغهىقت مجتبی؟. هضاقت  چه ؾغ هىقتی صاقت ایً صزتر بیچاٍع

 :پضع اصامه صاص

اون چىگحز غىض ی آصماف عو . َمیكه مً عو غمى نضا می کغص. زیلی ػیبا و مهغبىن . تک صزتر زاهىاصٍ بىص

 .قغؾتاص که اون صزتر بیچاٍع عو مىعص آػاع نغاعصاصن و بػض به بضتغیً قکل کكتيل

 .لػىتی... پـ اؾمل چىگحز بىص: مجتبی آعوم گكت 

 :پضع اصامه میضٍ

ا تى عو تىی َمىن عوػ چهاعتا کىچه ...! صعؾته گظَع صنیها َمىن عوػی که حؿض الهه  عو پیضا کغصیم یکی اػ َع

 چغا ػوصتغ هكهمیضم؟. صوعتغ اػ مدل حغم پیضا کغص و به بیماعؾتان اهتهال صاص

 

اما مً اػ صحىه .  اوها مً عو هکكتن تا قایض پلیـ مً عو به غىىان ناتل صؾتگحر کىه: مجتبی با هاعاختی گكت

تا قایض بتىهم مؼاع الهه ی زىصم عو پیضا . ونتی اػ بیماعؾتان مغزو قضم ؾغیؼ عقتم واصی. زىصم عو صوع کغصم

نبری که صع یک ههُه اػ . تا ایىکه یه نبر تاٍػ پىقیضٍ قضٍ عو پیضا کغصم . تمام چىضیً َؼاع نبر عو هگاٍ کغصم. کىم

اػ متهضی . ونتی نبر عو صیضم صلم آتیل گغقت همی صووؿتم مؼاع الهه َؿت یاهه. نبرؾتىن تک و تنها بىص

 نبرؾتىن پغؾیضم که ایً نبر کیه؟

پغؾیضم چغا . َكته ی پیل  صع مغاؾم ؾغیباهه ای به زاک ؾپرصٍ قض. ایً نبر صزتر  یک پلیؿه. پؿغم: گكت

صلم می زىاؾت اون . صلم بضحىع آتیل گغقت.ؾغیباهه؟ گكت بغای تكیؼ حىاػف قهِ صو هكغ بىصن پضع و ماصعف

 . همی صوهیض چهضع ؾغ زاکل گغیه کغصم. لحظه یه نبر َمىن کىاع بغای زىصم بکىم و تىف بغای َمیكه بسىابم

 :پضع بغای تهضیو خغف متهضی  نبرؾتىن گكت



 

خؿحن َم ػیاص اَل تكغیكات هبىص و اػ اصاٍع .و تنها بىصن. اوها تمىم قامیالقىن عو تىی ػلؼله اػ صؾت صاصن. آٍع 

ایىهضع که اقکل . مجتبی اػ ایً خغف بیكتر صلل ؾىزت.  ی پلیـ زىاؾت که تىی صقً صزترف صزالت هکجن

ونتی صیضم کس ی هیؿت اػ متهضی پغؾیضم که آصعس ی چحزی اػ زاهىاصف صاٍع یا : مجتبی اصامه میضٍ. ؾغاػیغ قض

 .هه؟ اوهم آصعؽ زىول عو به مً صاص

اون گكت که یه باهض تبه کاع که پضعف پا عو گلىقىن گظاقته بىص . مً عقتم با باؾبان زىوكىن صحبت کغصم

 . ایً صزتر عو به نتل می عؾىهه

 :پضع مجتبی چىض لحظه قکغ می کىه و یه صقػه با خالت قک ػصٍ میگه

ونتی اون چهاعهكغ عو صؾتگحر کغصیمگكتن َضقكىن اػ کكتن الهه ایً بىص که . تاٍػ قهمیضم مىظىعقىن چی بىص

ىگ کیاوی يغبه بؼهىض ىگ ایغاوی و ؾَغ تاٍػ می قهمم که . ولی مً هكهمیضم چه عبُی به مً صاقت. به ؾَغ

مً همی تىهم به زىصم به غىىان یک پضع هگاٍ کىم و . مً به غىىان یک پضع خجالت می کكم. مىظىعقىن چی بىص

ونتی یک ناچانچی اػ اخؿاؽ پؿغم زبر صاٍع ولی مً که پضعف َؿتم چحزی صعمىعص پؿغم . به زىصم اقتساع کىم

 همی صوهم چُىع می تىهم به زىصم بگم پضع؟

مجتبی گكت مغاؾم َكتم و چهلم الهه زیلی قلىؽ بىص ولی .  بػض مجتبی عو تى آؾىف میگحٍر. مً عو ببسل پؿغم

 .آٍع پؿغم مً تىی تمىم مغاؾم َا قغکت کغصم: پضع گكت.  َىگامی که به زاک می ؾپرصول تنها بىص

 .نبذ عوػ بػض َمگی با َم به واصی عقتن و عوی نبر الهه کیاوی قاتده ای زىهضن و بغای ؾكغ آماصٍ قضن

الهام و مجتبی با َم خغکت کغصهض و پضع ماصع مجتبی َم با َم . نبذ عوػ حمػه به مههض قمال خغکت کغصن

 .عاٍ اقتاصهض

 :الهام به چكمای مجتبی زحٍر قض و به آعومی گكت

 مجتبی؟

 بله؟

 .تى صع مىعص اخؿاؽ مً وؿبت به زىصت  زبر صاعی ولی مً چحزی صع مىعص اخؿاؾت همی صوهم

چكماف چهضع آعومه ای کاف می تىوؿتم : مجتبی هیم هگاهی به چكمای الهام اهضازت و تىی صلل گكت

 ...صوؾل صاقته باقم ولی

 مجتبی؟ کجایی همی زىای حىابمى بضی؟

 .میكه به مً کمی ونت بضی؟ عاؾتل قػال همی تىهم تهمیم بگحرم: مجتبی با خالت عجیبی گكت



 

 .آٍع مكکلی هیؿت صعکت می کىم: الهام با لبسىض گكت

 .ممىىن 

بغ زالف زىهه ی مجتبی ایىجا اػ صوعبحن و صعب َای يض . با عؾیضن به مههض به ویالی مجتبی تىی عامؿغ محرن 

 .ؾغنت زبری هبىص

 .بؼ اػ کمی اؾتراخت به کىاع ؾاخل عقتىض

 .الهام با قیُىوی َای زام زىصف َمیكه تىحه مجتبی عو به زىصف حلب می کغص

ولی همی صوهم چغا همی تىهم به زىصم . ته صلم صوؾل صاعم چكماف به مً آعامل عجیبی میضٍ. چهضع قاصٍ

 . بهبىلىهم که باػ غاقو بكم

 . تى با عقتيت چه بالیی ؾغ نلبم آوعصی... الهه... الهه... آر

 .بػض اػ یه َكته گكت و گظاع تىی باػاع و کىاع ؾاخل تهمیم به باػگكت گغقتن

بػض اػ کمی مكىعت نبىل کغصن که یه عوػ صیگه قمال . الهام اػ مامان مجتبی زىاؾت تا یک عوػ صیگه بمىهً

 .بمىهً

 :تا ایىکه الهام با مهغبىوی به مجتبی گكت. مجتبی و الهام با َم کىاع ؾاخل نضم می ػصن

 مجتبی؟

 حاهم؟

 میكه یه بؿتجی بغام بگحری؟

 :مجتبی با لبسىضی وانعی گكت

 .چغا که هه چىض لحظه نبر کً تا مً بیام

زیلی نبر کغصم تا بهم غالنه پیضا . الهام تىی صلل می گكت ای کاف یه اتكاقی بیكته و مجتبی بگه که صوؾم صاٍع

 .الهام گكت باقه بغو . اما باػم اػ غاقو قضن می تغؾه. کىه

َغ چی صهبال بؿتجی نیكی گكت . مجتبی بغای گغقتن بؿتجی به َغف ؾىپغ ماعکتی که َغف صیگغ ؾاخل بىص عقت

َغ چی . آزغف به هاچاع صو تا بؿتجی لیىاوی گغقت و به َغف الهام خغکت کغص. یا هضاقتن یا تمىم کغصٍ بىصن

کمی حلى تغ عقت اػ صوع . حلىتغ محرقت خـ بضی تىی صصلل ایجاص می قض خس ی قبیه به خـ هه ؾال پیل

 .خـ بض هه ؾال پیل صوباٍع بغاف ایجاص قض. اهگاع صوع الهام چىض هكغ حمؼ قضن



 

هؼصیک تغ عقت صیض . تا ایىکه صیض ؾه تا پؿغ حىون صوع الهام حمؼ قضن و هی می زىضن. َمیىُىع هؼصیکتر قض

 :یکی اػ پؿغا صؾتل عو به َغف نىعت الهام صعاػ می کىه و الهام َم با تغؽ زىصف عو غهب می کكه و میگه

 .تا ایىکه یه صقػه مجتبی عو با بؿٌ نضا کغص. ولم کىیض. بغو گم قى کثاقت

 .یه لحظه گغیه َای الهه نبل اػ مغگل و کمک زىاؾتيل اػ مجتبی حلىی چكماف مجؿم قض

بالقانله هایلىن بؿتجی عو ول کغص و با تمام ؾغغت زىصف عو به الهام عؾىهض و صؾت الهام عو گغقت و اػ میىن 

 :صع َمحن َىگام. اون غىض ی َا بحرون کكیض

 آنا کی باقً؟

الهام اػ ایً . چكماف عو بؿت. مجتبی با خالتی غاصی و هیمه غهبی َمىهجا ؾکً قض و اػ خغکت ایؿتاص

 .خغکت مجتبی تغؽ عجیبی تى صلل ایجاص قض

 مگه کغی غىض ی؟ گكتم کی َؿتی؟

 :مجتبی با خالتی زىوؿغ گكت

 .قکغ همی کىم الیو آقىایی با ما باقحن

 :ؾه هكغ باَم زىضیضن و گكتن

ى  .چه لكظ نلم خغف می ػهه... اَو

 :الهام زىصف عو به مجتبی هؼصیک کغص و گكت

 .مجتبی ولكىن کىىمی زىام مثل اون نًیه باػم کتکت بؼهً

 :مجتبی لبسىضی ػص و گكت

. مً صیگه اون مجتبی بچه هىه و تى ؾغی زىع هیؿتم. مً با هه ؾال پیل زیلی قغم صاعم. هگغان هباف الهام

 :الهام کمی قکغ کغص 

 . َیچ اجغی اػ تغؽ و هگغاوی تى هگاٍ مجتبی همی صیض.  چی صاٍع میگه؟ آٍع یه چحزی تى مجتبی تؿیحر کغصٍ

 .یه صقػه یکی اػ اون ؾه هكغ چانى صع آوعص

 .به تهلیض اػ اون یک هكغ صو هكغ صیگه َم اػ حیبكىن چانى صع آوعصن

 .چكماف عو بؿت. مجتبی باػ صحىه ای عو که هه ؾال پیل صیضٍ بىص به یاص آوعص



 

چیه ؟ تغؾیضی چكمات عو بؿتی؟یکی اػ اونها صؾت الهام عو کكیض و به َغف زىصف کیكضو با صؾتل گغصن 

 .الهام عو اػ پكت گغقت و با صقت صیگل پانى عو گظاقت ػیغ گلىی الهام

اما عگ َای چكمل صاقت کم کم به نغمؼ ی تؿیحر عهگ . مجتبی با خالتی زىوؿغص صاقت بهكىن هگاٍ می کغص

چىض هكغ اػ صزترا َم صع اَغاف صاقتن تماقا می کغصن و اػ تغؽ حیـ می . عهگ الهام اػ تغؽ پغیضٍ بىص. میضاص

اگه صیغ بجىبه ممکىه تاعیش صوباٍع بغاف تکغاع بكهبایض . مجتبی بایض حلىی ایً غىض ی َاع و می گغقت. کكیضن

 .یه کاعی می کغص

چكماف صیگه کامال نغمؼ قضٍ بىصن ؾغصی و یاؽ . بىابغایً با زىوؿغصی کامل صع بغابغ صوهكغ اػ اونها گاعص گغقت

الهام با صیضن هگاٍ ؾغص و ؾغر عهگل وخكت عجیبی به صلل عاٍ . تمىم ایً هه ؾال تىی چكماف مىج می ػص

 .پیضا کغص

ى  ...مثل ایىکه یه چحزی باعقه... اَو

که یه صقػه یکی اػ اون آقؿال َا به َغقل . مجتبی بی تىحه به خغقهای اونها آعوم آعوم نضم بغ می صاقت

الهام می صووؿت ایً . مجتبی لبسىض ؾغصی محزهه.  خمله کغص و با چانى به َغف ؾیىه مجتبی خمله می کىه

 . آعامل مجتبی آعامل نبل اػ َىقاهه

مجتبی ؾغیؼ اػ چانى حا زالی میضٍ و تىی یه خغکت چىان ػیغ پایی به َغف محزهه که َغف عو ههل ػمحن می 

مجتبی به مدٌ ػمحن زىعصن اون کل پاف عو عوی نىعت َغف محزاٍع و کمی قكاع میضٍ اهگاع صاٍع ته . کىه 

. الهام که صیض مجتبی به ؾیم آزغ ػصٍ با صؾتاف نىعت زىصف عو پىقىهض. ؾیگاع عو با پاف زامىف می کىه

 :یه صقػه پؿغی که الهام عو هگه صاقته بىص گكت 

 .ببحن هامؼصت چُىع کكته میكه. چكمات عو باػ کً صزتٍر ی غىض ی

 :مجتبی صع خالی که پاف عوی نىعت َغف بىص گكت

 .بغای کكتن مً َىىػ بچه ای حىحى

ایً مجتبی زیلی زكً تغ اػ . الهام اػ ایً َغػ صحبت مجتبی تعجب کغص اهگاع ایً مجتبی اون  مجتبی هیؿت

صلیلل اون خاصجه ی لػىتیه که صوباٍع بغای . می صووؿت صلیل ایً َمه زكم چیه. اون مجتبی مهغبىن بىص

 .مجتبی صاٍع اتكام میكته

 .مجتبی لگض مدکمی به پلىی پغی که ػیغ پاف بىص ػص 

ؾغیؼ . هكغ بػضی که کمی اػ َجر َای عػمی اَالغاتی صاقت به َغف مجتبی میاص و صع بغابغ مجتبی گاعص می گحٍر

یه ػیغ پا محزهه ولی َغف حا . مجتبی خمالتل عو یکی بػض اػ صیگغی حا زالی میضٍ. به َغف مجتبی خمله می کىه



 

َغف مهابل یه پغف .  مجتبی اػ قضت يغبه عوی ػمحن میكته. َغف یه لگض به نىعت مجتبی محزهه.زالی میضٍ

می کىه تا با چانى عوی مجتبی قغوص بیاص ولی مجتبی با یه پغف ؾغیؼ اػ عوی ػمحن بلىض میكه و بالقانله یه لگض 

مجتبی . مغص ایيباع به َىع مؿتهیم به مجتبی خمله می کىه.مدکم به یاعو محزهه و تکىیک َغف عو زىثی می کىه

يغبه به خضی نىی . بالقانله اػ چانى حازالی میضٍ و یک مكت نىی می زىابىهه تىی نكؿه ی ؾیىه ی َغف

اووی که الهام . خاال قهِ یه هكغ باقی مىهضٍ. و ههل ػمحن میكه. بىص که زىن اػ صًَ پؿغ به بحرون پاقیضٍ قض

مجتبی زم میكه و چانىی عوی ػمحن عو بغمیضاٍع و نبل اػ ایىکه پؿغ کاعی بکىه چانى عو . عو گغوگان گغقته بىص

به َغف گغوگان گحر پغت می کىه چانى به صؾتی که چانى عو هگه صاقته بىص بغزىعص می کىه  و چانىی گغوگان 

ا می کىه و اػ صعص به زىصف می پیچه. گحر اػ صؾتل میكته زىن صؾت گغوگان گحر . و پؿغ با یه قغیاص الهام عو َع

 .َىگامی که چانى به صؾتل بغزىعص می کىه عوی نىعت الهام می پاقه و الهام حیـ می کكه

و اقکاف عو پاک . به مدٌ اقتاصن گغو گان گحر مجتبی به َغف الهام می صٍو و ؾغیؼ الهام عو تى بؿلل میگحٍر

 :و صع خالی که نىعتل عو پاک می کنهمیگه. می کىه

و با لبسىضی مجتبی . با ابً خغف الهام حىابل عو می گحٍر. همی طاعم اتكاقی بغای غكهم بیكته. گغیه هکً الهامم

 :عو مدکم تى بؿلل میگحٍر و میگه

 .صوؾت صاعم مجتبی

مجتبی صع خالی که می زىضٍ . و به َغف زىهه خغکت کغصن. اون ؾه هكغ عو به خغاؾت ؾاخل تدىیل میضن

 :میگه

می زىعص  الهام صع خالی که بؿتجی عو آعوم آعوم. زىب قض بؿتجی لیىاوی گغقم و گغهه الان بؿتجی به قىا عقته بىص

 :گكت

 تى کی وعػف عػمی کاع کغص که مً هكهمیضم؟

بغای ایىکه تىی َمچحن . یک ؾال بػض اػ اون قاحػه عقتم باقگاٍ: مجتبی صصع خالی که لبسىض می ػصص گكت

 .تا صان َكت هیىجىتؿى عو گغقتم. مىاعصی کم هیاعم و مثل ماؾت تماقاگغ هباقم

 پـ یه هیىجایی؟

 .آٍع یه َمچحن چحزی 

 عاؾتی هگكتی اون قب تىی پاعک نىعتت بغای چی ػزمی بىص؟



 

ولی چىن صو ؾال بىص . اون قب مً بػض اػ صوؾال عقتم باقگاٍ و با یک مغبی که صا چهاع صاقت مباعػٍ کغصم

البته بایض بگم که بػضص اػ کمی کتک زىعصن بض حىع هاکاعف . تمغیً هکغصٍ بىصم خؿابی اػ خجالتم صع اومض

 .کغصم

 .وانػا قیُىوی: الهام که اػ َغػ خغف ػصن مجتبی زىضف گغقته بىص گكت

 .قیُىوی اػ زىصته: مجتبی با زىضٍ گكت

 .کم کم صاٍع میكه َمىن مجتبی ؾغ خال هه ؾال پیل: الهام وانػا زىشحال بىص و تىی صلل گكت

عاؾتی مجتبی چغا ونتی اون پؿٍغ مىى گغقته بىص تى ایىهضع زىوؿغص بىص؟ صع غحن زىن ؾغصی اخؿاؽ یاؽ و 

 .ؾغصی تىی چكمات مىج محزص چكمات مثل زىن نغمؼ قضٍ بىص

همی .  عاؾتل همی زىاؾتم یه باع صیگه کس ی عو که بغام زیلی غؼیٍؼ عو اػ صؾت بضم: مجتبی با لبسىضی گكت

بغای َمحن پغ . تاٍػ اون مىنؼ مً چحزی اػ هیىجىتؿى همی صووؿتم. تىوؿتم مثل اون ؾال صؾت و پام عو گم کىم

َمىن باغث قض که صو تا اػ صهضٍ َام به َمغاٍ صؾت عاؾتم تىی اون . اػ اؾترؽ بىصم و قتابؼصٍ غمل می کغصم

تا یک ماٍ به ػوع عاٍ می عقتم به ػوع زىصم عو به نبرؾتىن عؾىهضم تا بتىهم نبر الهه عو پیضا کىم و . صغىا بكکىه

... 

صع يمً مً . صع مىعص خالتم که ؾغص بىصم بش َاَغ ایً بىص که صنیها َمىن خاصجه بغام صاقت اتكام میىقتاص

زیلی کم غهباوی میكم اما اگه غهباوی بكم چكمام بضحىع نغمؼ میكه و تهغیبا کىترلم عو تا خضی اػ صؾت 

 .پـ اگه اػ ایً خالتم می تغس ی بهتٍر تىی صوؾت صاقتن مً تجضیض هظغ کجی. میضم

 .هه پؿغ صایی مً َمیىُىعی صوؾت صاعم: الهام با زىضٍ گكت

و به . بػض اػ ظهغ به َغف قهغقىن خغکت کغصهض. َمیىُىع باَم خغف محزصهض و به َغف ویال خغکت می کغصهض

 .ایً تغتیب ؾكغقىن به پایان عؾیض

 :صع عاٍ بغگكت به زىهه مجتبی با خالتی هگغان گكت

 الهام؟

 بله؟

 نبىل می کجی؟... هكؿم باش ی... اگه اػت بسىام که غكو مً باش ی...اگه

 :الهام که هگغاوی مجتبی عو صیض ؾغف عو پایحن آوعص و گكت



 

مجتبی که اهگاع باع ؾىگیجی اػ عوی .  مً َىىػ عوی خغقم َؿتم. چغا هگغاوی مً که نبال بهت گكتم صوؾتت صاعم

 :قىول بغصاقته قضٍ بىص گكت

 .صوؾتت صاعم زاهىمم

 .نلب الهام اػ قيیضن ایً حمله به قضت می تپیض و لبسىض نكىگی عوی لباف ههل بؿت

****** 

به َغف واصی زامىقان . َىعی که َیچ کـ متىچه وكه اػ زىهه زاعج قض. نبذ ػوص لباؾل عو پىقیض

ای مكکی تىنل کغص. خغکت کغص کىاع نبر وكؿت و .بػض اػ گظقتن اػ چىض نض َؼاع نبر عوی یکی اػ ؾىگ نبَر

 .صؾته گل عػ ؾكیض ی عو که زغیضٍ بىص عوی نبر گظاقت

الهه ی مً؟ امیضواعم َىىػ مثل نضیما :  مجتبی صع خالی که بؿٌ گلىف عو گغقته بىص گكت. باػم اومضم. ؾالم

َىعی که تىی تمىم ایً . تى کس ی بىصی که بغای اولحن باع مػجی غكو عو به مً قهمىهضی. زىضون و قاص باش ی

 :مجتبی صع خالی که نٍُغ اقکل عوی ؾىگ نبر می عیست گكت. ؾالها اػ غكو تى ؾىزتم و هابىص قضم

ولی ای کاف یه باع صیگه می . تى بغای َمیكه تىی نلبم می مىوی. و زىاَم صاقت. َمیكه صوؾتت صاقتم

 .ای کاف بغای یک باع َم که قضٍ می تىوؿتم لبای زىضوهت عو ببیىم. تىوؿتم نضای زىضٍ َات عو بكىىم

هتىوؿتم بضون بىؾیضهت ... عاؾتل ونتی اػ پیل مً بغای َمیكه عقتی چىن می صووؿتم آزغیً باٍع هتىوؿتم

به مً خو بضٍ ... می صوهم ؾغ مدغم و هامدغم خؿاؽ بىصی ولی به مً . مً عو بغای ایىکاعم ببسل. تنهات بظاعم

 ...که 

صعخالی که باصؾت عاؾتل اؾم الهه عو که با عهگ ؾكیض عوی . بؿٌ َمغاٍ با اقک عاٍ هكـ مجتبی عو بؿت

 :ؾىگ َک قضٍ بىص هىاػف می کغص گكت

به زاَغ ایىکه اون عوػ احاٍػ صاصی صؾتت عو . به زاَغ َمه ی ایً ؾالها. به زاَغ َمه چحز. اػت ممىىهم

. به زاَغ نلب پاکت که زالهاهه مً عو صوؾت صاقت. بغا ایىکه ؾغت عو عوی قىهم گظاقتی. بگحرم

تىوؿتم آعػوت عو بغاوعصٍ کىم بهت . اون مىنؼ َم بهت گكتم. اون زىهه ای که صوؾتضاقتی ؾازتم . باالزَغ

ات مىهضٍ غؼػم. نىل صاصٍ بىصم که ويؼ مالیم زىب بكه تىوؿتم بهل غمل کىم یاصته به . قهِ یکی اػ آعػَو

اما خـ می کىم که به ػوصی ایً آعػوت َم بغآوعصٍ می . مً گكتی زىقبست بكى؟ َىىػ هتىوؿتم بهل بغؾم

ات بغای مىه که به ایىجا عؾیضم. مً َغ چی صاعم اػ تىئه. تا ابض. تا ابض تىی نلبم می مىوی الهه. قه اػت . اػ آعػَو

        @                   .ممىىهم



 

ؾمت عاؾت الهه مؼاع پضع . ونتی اػ کىاع مؼاع بلىض میكه چكمل به صو تا مؼاع اقتاص که صو َغف مؼاع الهه بىص

چغا بایض تمىم زاهىاصٍ ی . بؿٌ ؾغیبی گلىی مجتبی عو می قكغص. الهه بىص و ؾمت چپ الهه مؼاع ماصعف

ا به گىهه ای بىص که اهگاع پضع ماصع الهه الهه عو صع آؾىف . غكهل عو اوهجا می صیض هدٍى ی نغاع گغقتن مؼاَع

صؾته گلی که بغای الهه آوعصٍ . چغا تا به خال متىحه اوها وكضٍ بىص. چه لحظهی صعصهاکی بىص بغای مجتبی. گغقتن

بسل بیكترف عو عوی مؼاع الهه گظاقت و بهیه عو به َىع مؿاوی عوی مؼاع . بىص عو به ؾه نؿمت تهؿیم کغص

 :و با بؿٌ گكت. پضع ماصع الهه گظاقت

امیضواعم . صزتر قما مػجی غكو عو به مً قهمىهض. اػ قما زاهىاصٍ ی الهه به زاَغ َمه چحز غظع می زىام

 .َمیكه قاص باقیض

 .بػض اػ گكتن ایً حمله ؾغیؼ اػ واصی صوع قض

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

 . الهام صلكىعٍ صاٍع ولی مجتبی آعوم آعومه. عوػ غهض مجتبی و الهام قغا می عؾه

اؾترؽ تى ایً ػمان َبیػیه مسهىنا بغای : الهام میگه. الهام چغا ایىهضع بی نغاعی زاهىمم؟ مً کىاعتم هترؽ

 .مجتبی لبسىضی می ػهه و میگه هگغان هباف زاهىمی .  تى یکم ؾحر َبیعی َؿتی که آعومی. صزترا

 باع ؾىم ونتی که می گه غغوؽ زاهىم وکیلم؟. غانض زُبه ی غهضص عو حاعی می کىه

 .با احاٍػ ی پضع  و ماصعم و با احاٍػ ی َمه بؼعگترا بــــــــــــله: الهام با لبسىضی می گه

 . َمه صؾت می ػهً و قاصی می کجن

 مجتبی؟

 حاهم؟

 میكه بغیم زىهه؟

 چحزی قضٍ؟. بغای چی زاهىمم

 .هه ولی اخؿاؽ زؿتگی می کىم

 .باقه زاهىمی : مجتبی لبسىضی محزهه و میگه

مجتبی به َغف زىهه ی زىصف خغکت می کىه الهام َم به صهبالل محٍر مجتبی صع ماقیجن عو بغای الهام باػ می 

 .مجتبی َم ؾىاع میكه و به َغف زىهه خغکت می کىه. کىه و الهام ؾىاع ماقحن میكه



 

 :ونتی به خیاٍ زىهه می عؾىض الهام با هاعاختی میگه

 مجتبی باػم بایض تىی اون زىهه تنها بمىهم؟ 

 پـ اػ بىصن تىی اون زىهه زىقت همی یىمض؟: مجتبی که صلل اػ ایً خغف الهام گغقت تىی صلل گكت 

تاٍػ تى یه صزتری ممکىه اػ تنهایی وخكت صاقته . َغچی باقه همی تىوی مثل مً تنهایی عو تدمل کجی. صعؾته

مجتبی تىی صلل اػ ایىکه یک ؾال الهام عو مجبىع کغصٍ بىصص تىی اون زىهه بمىن به زىصف بض و بحراٍ .  باش ی

 .می گكت

 مجتبی خىاؾت کجاؾت؟

الهام که اهگاع زیالل عاخت قضٍ بىص . ایىجا زىهه ی زىصته. هه غؼیؼم اػ ایً به بػض تىی زىهه ی مً می مىوی

مجتبی ایيباع بضون ایىکه تعجب کىه و بضون ایىکه . هكـ غمیهی کكیض و زىصف عو تىی بؿل مجتبی اهضازت

 . زىصف عو غهب بکكه غكهل عو بؿل کغص و تىی آؾىف زىصف قكغص

 :الهام که بؿٌ گلىف عو گغقته بىص گكت

صلم می زىاؾت . َمیكه ئىؾتت صاقتم. َمیكه غاقهت بىصم. همی صووی، آعػو صاقتم ایىُىعی بؿلم کجی

 . َمیكه گغم باش ی

َیچ کـ همی تىهه . صیگه مال زىصمی: مجتبی َم که اػ خغقای بؿٌ آلىص الهام بؿٌ گلىف عو گغقته بىص گكت

ای الهام عو بىؾیض. تى عو اػ مً بگحٍر  .بػض به آعومی مَى

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

 ...بیؿت ؾال بػض

 مجتبی؟

 حاهم؟

 میكه یه لحظه بیای؟

 .البته

 چحزی قضٍ الهام؟: مجتبی صع خالی که به آعومی کىاع الهام میكیىه اػ الهام می پغؾه

 . عاؾتل صزترمىن گكته که یه پؿٍغ اػف زىاؾتگاعی کغصٍ



 

 ایً پؿغ کیه که اػ صزتر زىقگلم زىاؾتگاعی کغصٍ؟: با قيیضن ایً خغف ازمهای مجتبی صع َم محٍر و میگه

 .همی صوهم تى باَاف صحبت کً اػف بپرؽ: الهام لبسىضی محزهه و میگه

 :مجتبی واعص َال میكه و با نضایی مالیم صزترف عو نضا می کىه

 ؟ الهه؟ بابا کجایی؟...الهه

 بله بابا حىن؟

 .یه لحظه بیا کىاعم بكحن باَات خغف صاعم

 .چكم

 : مجتبی صع خالی که لبسىضی به لب صاٍع میگه. الهه به آعومی کىاع پضعف میكیىه

 ...صزترم؟ قيیضم که یه پؿغی اػت زىاؾتگاعی کغصٍ

ای َالیی لدتل حلىی چكماف عو می . الهه لپاف اػ خغف پضعف گل میىضاٍػ و ؾغف عو پایحن میىضاٍػ و مَى

 .پىقىهه

 صزترم؟ همی زىای صعمىعصف صحبت کجی؟: مجتبی به آعومی میگه

 ...الهه ؾکىت می کىه

ای هغم الهه عو اػ حلىی چكماف کىاع می ػهه و به چكمای صزترف هگاٍ می کىه خجالت ... مجتبی آعوم مَى

 ...عاخت خغف بؼن . هکل صزترم

 :الهه با ایً خغف پضعف آعوم میگحٍر صع خالی که ؾغف پاییىه به آعومی میگه

 اؾمل چیه ؟ کجا با َم آقىا قضیً؟: مجتبی با لبسىض میگه. آٍع بابا یه پؿغی اػ مً زىاؾتگاعی کغص

 :الهه با خجالت گكت

 .تىی صاوكکضٍ ی خهىم با َم َمکالس ی َؿتیم. اؾمل مجتبی َؿت

 .مجتبی که اػ ایً خغف صزترف خؿابی حا زىعصٍ بىص کمی مکث می کىه و بػض یه صقػه محزهه ػیغ زىضٍ

مجتبی صع خال زىضٍ .  ؾغف عو پایحن میاٍع. الهه اػ ایً خغکت پضعف تعجب می کىه و بیكتر خجالت می کكه

ای صزترف عو . صزترف عو بؿل می کىه و ؾغ صزترف عو به ؾیىه ی زىصف می چؿبىهه َمیىُىع که مَى

 :هىاػف می کىه آعوم میگه



 

ایی قيیضٍ بىصم و َمیكه صع ایً مىعص بغای مً ؾىالات ػیاصی وحىص صاقت ولی همی . مً اػ تکغاع تاعیش چحَز

 .ووؿتم تا ایً خض تىی ػهضگی مً اتكام بیكته

 الهه که اػ ایً خغف پضع تعجب کغصٍ بىص هگاهی به ماصعف میىضاٍػ و با هگاٍ اػ ماصعف می پغؾه یػجی چی؟

 .الهام َم قهِ به پضع و صزتر هگاٍ می کىه و می زىضٍ

مجتبی اػ کىاع صزترف بلىض میكه و کىاع الهام میكیىه و با لبسىضی میگه به صزترمىن بگى که به پؿٍغ بگه که با 

 .زاهىاصٍ بیان بغای زىاؾتگاعی 

ه و میگه صوؾتت صاعم بابا  .الهه که خغف پضعف عو می قىٍى اػ قاصی زىصف عو تىی بؿل پضعف میىضاَػ

. که چهضع ونتی که با زىصف بى قىع و اقتیام صاقت. قىع و قىم صزترف مجتبی عو یاص الهه کیاوی میىضاٍػ

 :مجتبی صزترف عو بؿل می کىه و میگه

 .بػض صزترف عو می بىؾه. مً که یه صزتر بیكتر هضاعم مىم صوؾتت صاعم صزترم

********** 

ای نلب عا به عوی کس ی باػ می کجی گىیی َىای نلبت .  و چه ػیباؾت ػهضگی َمغاٍ با غكو آن َىگام که صَع

و چه سدت اؾت تنهایی و زحٍر .  بهاعی می قىص و صعزتان وحىصت اػ قاصی و وكاٍ غكو ؾغ ؾبز می گغصهض

ای کاف غاقهی صع تنهایی زىص باقی .  قضن به ههُه ای که َمىاٍع صعص َای گظقته عا صع نلبت ػهضٍ می کىض

 .هماهض
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