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��دیرفآ ار قشع ھک ییادخ مان ھب  

	 نک رواب ار ناطیش:باتک مان

)ایرپ( یسابع ھنامس:هدنسیون 	

:ھمدقم  
 رگا،نییاپ ای یشاب الاب،دایز ای یشاب مک درادن یقرف.محریب و روسج،اورپیب،تسا دنمتردق
 شتا ات ینزب شتآ.یزوسب ھک درک دھاوخ یراک وت اب ای دنازوسیم ای.دتفایم قافتا دھاوخب
 وت.ندیسر یارب ندیگنج.ینک رواب ار ندوب ات.یاهدنز،یتسھ ینک رواب ات یراد شزاین.یریگن
.قشع ھب.قشع گنر ھب یاهزجعم.یراد زاین نآ یهزجعم  ھب وت،یراد زاین 	

	 :لوا تراپ

 تشپ یوکیاس کیزوم ِمب یھفخ یادص و دزیم ماینیب ھب بورشم و راگیس دنت یوب
 ھب وھایھ ھمھ نآ نیب رس تشپ زا ار ھفطاع یھناتسم یهدنخ یادص.دادیم رازآ ار محور،مرس
 نادیم زا رود ھک تسا تدم ھچ اقیقد متسنادیمن مھ  نم دوخ.مھد صیخشت متسناوتیم یتحار
 و مدوب ھتسشن یمرچ زمرق یھپاناک یور،رون صقر نشور کیرات ریز ،اھنآ ھب تشپ،صقر
 متسد زا شباسح؟مدیشکیم رس ھک دوب ماج نیمدنچ.مدرکیم هاگن متسد یھمین بورشم ماج ھب
 داشمش یتنس ترامع نآ رد تسیابیم نالا؟مرکیم ھچ اجنآ نم الصا.دوب ھتفر رد
.مدرکیم یموناخ،ھتسشن 	

.درک رتشیب ار میاھزور نیا یھفخ ضغب و دز گنچ ملد ھب میظع یمغ 	

 منامشچ و دوب نیگنس مرس.مدیشون ار شلخاد زیت تایوتحم یقبام سفن کی و مدرب الاب ار ماج
 تسد ھب ینیس  راکتمدخ یارب ھک مدوب هدرک جل مھ مدوخ اب راگنا.دیدیم ھتفرگ ھم ار زیچ ھمھ
 هدیشکوتا راکتمدخ زا ار ماج. رگید یناویل ینعی نیا، مدرب الاب تسد،دشیم در ملباقم  زا ھک
 دیفس یاھاپ و تفر رانک مزبس یسکام سابل کاچ.مدیشک رتالاب ھپاناک یور ار مدوخ و متفرگ
 ھچ دیدیم تلاح نیا رد  ارم و دوبیم اجنیا،وا رگا مدرک رکف دوخ اب .دز نوریب ماهدیشک
 ار ماج.مدرکن مھ میاھاپ ندناشوپ یارب شالت یاهرذ یتح ھک مدوب قمریب و جیگ ردقنآ؟دشیم
 مدوب ھتفرگ دای مک تدم نیا رد.متخیر مدننام رھز ناھد نورد رگید خلت یاھعرج و  مدرب الاب

 و وا ھب مسامتلا یھنحص ات مدروخیم ردقنآ دیاب.منک شوماخ ار  نازوس تمھت نآ شتآ روطچ
 ار ماج.منک شگنرمک،درک ششومارف دشیم رگم.مدز یدنخ رھز.درک شومارف ار شندشن رواب
 رگید یاھعرج و مداد یتمالس ناشن درکیم مھاگن نارگن ھک ھفطاع ھب ور رابنیا و مدروآ الاب
 تمس ار شتسد تشاد ھک یرسپ یوزاب زا ار شدوخ و درک ماھلاوح یکمشچ زانط.مدیشون
 ھک اب دوب رارق بشما.درک نازیوآ،دیشکیم الاب یاھقاتا ھب لصتم یاھھلپ
 ریدقت ھک ھفطاع دننام یتشونرس زا مدش یرفک زاب؟درکیم یقرف ھچ!دوعسم،اضر،شرآ؟دباوخب
	 !فیثک ریدقت.دوب هدز مقر شیارب

 نماد.متساوخرب اج زا تکرح کی،متسد رپھمین ماج اب و مدز مایبسا مد تخل یاھوم ھب یتسد
 ینزویب ھمھ نآ رد ندش قرغ زا  و درکیم ریگ میاھشفک دنلب یاھھنشاپ ریز مایسکام دنلب
 مدوخ و متفرگ شنھپ یزلف یاھهدرن زا و مدناسر اھھلپ ھب ار مدوخ ناروخ ولت ولت.مدربیم تذل
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 تسم رتخد زا ھلپ یور ھک یاھنعط و دشیم رتمک مرس تشپ کیزوم یادص.مدیشک الاب ار
	 .ماهدعم ناج ھب ار عوھت تلاح و تخادنا نارود ھب ار مرس،مدروخ مرانک

 اب ار دوخ مادنا اورپیب ،رسپ و رتخد ھک ار میورشیپ یھنحص ھلپ یالاب زا و مدز یرود
 یور هدایز بورشم ندروخ رد بشما راگنا.مدنارذگ رظن زا دندرکیم میظنت یراجفنا کیزوم
 زئمشم.نداتسیا دوخ یاپ یور دسرب ھچ متشادن مھ ار ماج نتشادھگن ناوت یتح ھک مدوب هدرک
 شمارآ ملد.مدیشک الاب ار مدوخ ،رانک یاھهدرن کمک اب زاب و مدنادرگ رب ور ادص ھمھنآ زا
 قاتا نیدنچ متسنادیم و مدوب هدمآ ینامھم راتس غاب راب دنچ الاح ات.توکس یاهرذ،تساوخیم
!یراک ھچ یارب دناوزر نالا الاب 	

 رتالاب و متشاذگ ماهدیشک ریت یهدعم یور تسد،منک ادیپ یلاخ یقاتا مناوتب ھکنیا دیما اب
 رمک.دندوب هدروآ ریگ ار یاھشوگ یرسپ رتخد کوت و کت و دوب تولخ الاب نلاس.متفر
 تشپ زا ھک ییاھھلان و هآ زیر یادص هاگ و متفریم ولج میظنتان یاھمدق اب هدیمخ
 مدیسر ھک قاتا نیرتییاھتنا ھب.تخادنایم مناج ھب یرفنت،دیسریم مشوگ ھب ھتسب یاھرد
 دیچیپ مندب رد ھک یاهدعم درد اب و متشاذگ هریگتسد یور تسد شندوب یلاخ دیما ھب ،
 تحار نم و دزیمن رپ هدنرپ قاتا رد ھک دوب رای نم اب تخب.مدرک زاب تدش اب ار رد
 اب،مناسرب قاتا یھشوگ ھب ار دوخ، الاب ھب ماهدعم تایوتحم یناھگان موجھ رد متسناوت
 الاب و مدز قع ردقنآ.مروآ الاب ار یرامرھز عیام نآ مامت و منیشنب نیمز یوروناز
 و متساخرب تسارمین اج زا و مدز مرانک راوید ھب تسد.داتفا ھشعر ھب ممادنا ھک، مدروآ

 زارد فقس ھبور زاب قاط و مدناشک میورھبور یهرفنود گرزب تخت ات ار مدوخ
 دیشوجیم منامشچ رانک زا غاد کشا ارچ متسنادیمن و متشاد ماهدعم یور تسد.مدیشک
	.تفریم مشوگ ریز ات و
 یلیس یاون و تفگیم نانز رتکد زا ھک شایدج یادص؟مدرکیم ھچ دوخ اب متشاد
 نوخ ھب نامشچ اب وا و درک رپ ار مشوگ یاضف زاب،نتخاون ششوگ ریز ھک یمکحم
	 .درک مباطخ ناطیش محریب ھچ و تشاد شیاھوم رد گنچ ھتسشن
	 .یناطیش دوخ وت،یناطیش وت...؟یتسھ یمدآ روطھچ وت-
	 منادیمن .درک رتریزارس ار مکشا و تسب ار منامشچ،شفرح ینیگنس ھمھنآ یروآدای

 دیشک شوغآ رد ارم ھک یاھنادرم یاھتسد و تسشن ناج ھب شنت یوب ھک تشذگ ردقچ
 ار دوخ،ماھتسخ نامشچ دولآھم یهدرپ تشپ زا   و مدرک زاب مشچ قمریب.درک مدنلب و
 ار شاھشیمھ بضغ،شمھرد تروص و دیشکیم سفن نیگنس ھک مدید ییوا ناتسد یور
 تشھبوا اب ھک یمنھج ھچ مدوب هدرم رگا و ینیریش یایور ھچ مدرک رکف.دروآیم دای ھب
 شاھنادرم رطع بیکرت اب غاب یاضف کنخ داب ندیسر و میدوب هدش غاب دراو.دشیم
 نایوگھلان ار وا مسا متسناوت طقف نابز ریز و مدرک زاب مشچ هرابود.درکیم مرترایشوھ،
	 .مدروآ نابز ھب
	 دمحم...،خرھاش دمحم-

 هرابود ناج نم ھب وھایھ ھمھنآ زا رود ھب وا یادص کت و متفریم شوھ زا متشاد زا ابیرقت
	 .داد
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.شابن نارگن،تمربیم مراد،ماجنیا نم شابن نارگن،یونشیم ومادص الآ- 	

 رد نم و دوب شناتسد یور موصعم یهرھچ اب فیرظ رتخد ھب شنارگن هاگن و دزیم فرح وا
 ھمھنآ زا روطچ،تسا یعقاو خرھاش دمحم درم نیا و تسین ایور نیا رگا مدرکیم رکف ملاع نآ

 نیشام ھب؟ھچ دنریگب یملیف و سکع وا زا رگا؟تساجنیا الاح و هدیسرتن ترھش و تکوش
 تسد،دمآیم نیشام تمس ھب ام ندید اب،شھارمھ نارگن ھشیمھ ریصب و میدوب هدیسر شگرزب
  خرھاشدمحم  و درک زاب ام یارب ار رد .تفاتش نارگن نیشام رد تمس و دیشک نوریب بیج زا
 دمحم؟درک ھچ نم اب و مدوب هدرک ھچ وا اب ھتساوخان.دناباوخ بقع یلدنص یور ارم ساوسو اب

 تشپ یلطعم نودب.دیرپ هدننار یلدنص تمس باتش اب و دیشک نوریب بقع زا ار دوخ خرھاش
 ریصب ات درک یفقوت.درک زاورپ راگنا غاب یجورخ ات بقع هدند و داد زاگ، و تسشن نامرف
 لادپ یور زاب، کیراب و کیرات یهداج رد نیشام بقع  ھب شاھجوت مامت اب و دوش راوس
 شلابند ھب اھھتفھ ھک یندب رطع یوب و مدشیم ھجوتم ار نیشام زیر یاھناکت   .درشف
 یھشوگ زا کشا هرابود.مھد ناشن یلمعلاسکع متسناوتیمن ھک مدوب قمریب ردقنآ اما،متشگیم
نامتمس ھب میقتسم ورھب ور نآ زا ھک مدش یدرز رون یهریخ و دیکچ نییاپ ممشچ 	

 یادص و دشیم رتکیدزن ھظحل رھ رون.مدرکیم ینزویب ساسحا و دوب مدرس.دمآیم
 مدش ترپ نآ کی رد و تخاس کیرات ار اج ھمھ،تلافسآ یهدش هدیشک یاھکیتسال شارخشوگ
	 .رود نادنچن یالآ.شیپ تقو دنچ یالآ مسج ھب

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

  مود لصف
 یوت ھشیمھ ات وت. دوب نم سونایقا وت مورآ شوغآ، دوب نم سوباک مدب تسد زا وروت ھک نیا
.یراد تقو ھشیمھ ینومیشپ ھساو، یراگدنوم مبلق  
 یکشیھ ھگید الاح ،دز مھب وراھام نیب ھک یسک زا ریغ، ھموربور ھشیمھ تاھ هدنخ ریوصت
 یب قشع یوت نم لثم امتح نوا ،ومتسب تقشع یوت وماپ و تسد نم، تسین اتود ام نویم
.تسین ارچ زوررھ مدوخ زا مسرپن ادعب ات شارب مدرم مدوخ اب مگیم زوررھ ،تسین اپ و تسد  
 زیر مکچوک یھناخ یاھهرجنپ یھشیش ھک مدوب هدرب الاب ردقنآ ار کیزوم یادص اورپیب
 راثن نیرفن و شحف دنلب دنلب شزامن یهداجس رس لوضف یسمش نالا ھکنیا رکف زا و دیزرلیم
 یسراف فصن و دتسیاب نییاپ یاھھلپ رس دوب اھنالا،مدرکیم فیک ییاروج کی،دنکیم محور
  ھیاسمھ رتدب شدوخ زا نانز شیپ مھ شیاھندرک یلغچ رظتنم دیاب،دنک ینارنخس یکرت فصن
 ھناخبحاص مدرم.مدرکیم ھچ اروا ھنرگو درادن ریین ھمع اب یبوخ یھطبار رکش ار ادخ.مشاب
 یلاخ یرتک ابیرقت دیسر متسد ھب هایس یرتک غاد هریگتسد زا ھک یشزوس اب.میراد مھ ام دنراد
 سیخ مناھد بآ اب ار تالایخ و رکف نیا حورجم تشگنا و متخادنا زاگ یور ار بآ زا
 و متشاد زاین تحارتسا ھب اعقاو زورما و دش شوج بآ رپ مدیفس یتروص کام دش بوخ.مدرک
 ریین و یسمش رکف.مدوب ھتفرن راک رس میمصت نیا یارب  یتح.ھن ار دیدج یرایبدب یھلصوح
 ار مکام یھفاکسن ردوپ کچوک قشاق اب و مدرک نوریب رس زا یعنصت یسفن اب ار ھمع
  اب نانک یناوخ بل و مدزیم مھ روطنامھ
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 لاح ھیبش شگنھآ ردقچ.مدمآ نوریب شوم یھنول ھمع ریین لوق ھب یھناخزپشآ زا گنھآ
 یمک طایتحا اب و متخادنا ھناخ کچوک نلاس لخاد لبم اھنت یور ابیرقت ار مدوخ.دوب ملد

 مھ مزونھ،دوب یفاک متشگنا یتخوس راخب نامھ.مدرک هزم ار مکام غاد عیام زا
 متسد رانک کچوک درگ زیم یور ار کام.مندب رگید یاھاج زا رتشیب ھن اما،تخوسیم
.+گنھآ رییغت ناج ھب مداتفا لرتنک اب و مدرک شک زارد لبم یور ار میاھاپ و متشاذگ  
 رگیدمھ و دش ینامھم دراو انیم اب لیھس ھک ییاھھنحص مامت راب رازھ الاح ات بشید زا

 و یتلکسا یانیم یھنادنمزوریپ یاھھاگن.دمآیم منامشچ یولج ،دندرکیم یھارمھ ار
 دنتسنادیم مھ دزمان ار ام ھمھ شیپ تقو دنچ ات ھک ینم یارب شزوس .لیھس توافتیب
 دنناوتیم لیھس و نم ندرک تاک زا دعب دندرکیم رکف ھک دوب ینارتخد یھمھ زا رتشیب

 ندوب یارب دوبن مک لاس کی.دندوب رتگنرز ھیقب زا موناخ انیم ایوگ.دنریگب ار نم یاج
 یکلا یاھھناھب اب دعب و نم اب یتسود ھب ندیسر یارب درک شالت یلیخ ھک یاهدازاقآ اب
 راگنا.دز مھب اھفرح نیا و یدایز یلیخ نم یارب و یراذگیمن تقو نم یارب وت ھک
 شلد درد متسنادیم ھک نم.تسا گرگ و طخ تفھ یلیخ نم یارب دوب هدیمھف مھ شدوخ
 یولج ماهدش رادھحیرج رورغ رطاخب دیاش الاح دوبن بوخ ملد لاح، لاحرھب.تسیچ
 مایگدنز درم اھنت ھب نتسب لد یارب دشابن مک لاس کی مدیاش ای  ینامھم رد انشآ ھمھنآ
 یکی یا ھتفھ دوب تسرد.ردارب ھن مدرک سح ار ردپ دوجو لماک روطب الاح ات ھن یتقو
 یاھ ینامھم نامھ ای دوب ناروتسر ای ام یاھتاقالم و  مدیدیمن رتشیب ار وا رابود
 هدازاقآ لیھس رتخد تسود ارم مدوب هدرک تداع شیب و مک یراگنا اما یمھرود
 تفگ یتقو و مداد شوگ ار لقع یب یھفطاع فرح ھک مدش شقشاع اعقاو دنکن.دننیبب
 زمرق یتفوک سابل نآ ار ماھنایھام قوقح لک لوپ تسا یمھرود نآ رد مھ لیھس بشما
 اب.منیبب ار ناج انیم شیمغ و هزمغ مھ رخآ ھک منتفر ینامھم ھب وا اب و مدیرخ ار هاتوک
 نک لش ادخ یھشیمھ ھک مھ لرتنک نیا و مدادیم راشف رتشیب ار لرتنک یاھھمکد صرح
 و مدرک شرارکت یجک نھد اب.دوب مباصعا یور گنھآ یاجنیا.دروآیم رد نک تفس
 شالت باصعا یور گنھآ ندرک شوماخ یاربرتشیب و مدیشک نویزیولت تمس ار مدوخ
.مدرک  
 ھگید زیچ ھی تدرد وت،کردب ورب ریمب ورب...دوب نم سوباک مدب تسد زا ور وت-
.... و طخ تفھ تدوخ لثم،سانیم نومھ تتقایل نصا،دوب  
 هرخالاب ھک،متشاد گنھآ ندرک ھفخ یارب شالت صرح اب زونھ و مدزیم رغ متشاد
 گنھآ دنلب یادص ھب ار شیاج ھناخ یاھشیش رد دیدش ندش هدیبوک یادص. مدش قفوم
 ھن اما متشاد ار ھناخبحاص تیاکش راظتنا.تخادنا اوھ ھب لبم یور زا ارم نیمھ و داد
؟دیایب الاب ات ار کیراب یھلپ هدراھچ هدزیس تسناوت یک یسمش نصا.تدش نیا ھب  
.الا....منسحم....،الآ نک زاب ورد ، الآ،الآ-  
 تشپ زا ار ناوجون رسپ مادنا دشیم مھ اجنامھ زا، مدوب هدمآ مدوخ ھب هزات راگنا

 ندز رد زرط ھچ؟دوب هدروآ رس؟درکیم ھچ اجنیا نسحم.دید یگنر دیفس یھشیش
 یبصع.منک یلاخ شرس ار مایلد و قد ات دش ادیپ یکی،تسا بوخ مدرک رکف.؟تسا
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 باتش رد تمس و متخادنا تشپ ھب ار مدنلب تخل یاھوم، مداد میاھوربا ھب یمخا
 ھک یفرح اب اما،شتسد فک متشاذگیم ار شقح دیاب،دزیرب اھھشیش ھک دوب نالا.متفرگ
  مدش کشخ اجرد مدینش اھھشیش تشپ یهز باتش ناوجون رسپ ناھد زا نانز سفن سفن
.داتفا بات و چیپ ب ملد سرتسا زا عقوم رھ لثم و  
.وت هدیمن هار ور یسک ھتسب و رد،ھشکیم ادخب ھشکیم ور اضر هراد یطاف الآ،ایب الآ_  
 یطاف زا مدیسرتیم.متفر رد تمس ھلجع اب ناوجون یاضر یارب ینارگن زا رپ ،جیگ
 اب و مدیشک رد رانک زیوآ یور زا ار هایس لاش.دشیم یبصع یتقو زیرنورد مارآ

 ھک یسمش ھب یھجوت ای  منزب نسحم ھب یفرح یتح ھکنیا نودب و مدرک زاب ار رد ھلجع
 نیرفن تسیل رد مھ ار نسحم یکرت نابز ھب مدزیم سدح و دوب هداتسیا اھ ھلپ نییاپ
 رد دوب میاپ ھک یاھ یشرفور ییاپمد ھب ھجوت یب و مدز سپ،دوب هداد رارق شیاھ
 متشذگ ود اب ھچوک مک ضرع طسو زا. مدرک زاب ار ھناخ کیراب کرچ  یزلف کچوک
 دنچ یطاف ھک متفر یقاتا تمس و متخادنا ور ھبور راد طایح یھناخ لخاد ار مدوخ و
 و جوجع یاھ ھیاسمھ.دوب هدز شرس ھب زاب .دوب هدرک هراجا شرسپ اب دشیم یلاس
 ای دندرکیم هاگن ناشقاتا رد یھشوگ زا ای دندوب هدز نوریب ناشیاھ قاتا زا ھناخ جوجم
 یطاف قاتا رد تشپ اھقاتا زا یکی یھیاسمھ شوپ ھماژیپ و تسد ھب ھباتفآ درم  لثم
 مارآ ار غولش یھناخ هراچیب یاضر یاھجز و یطاف دادیب و داد یادص. دندوب هداتسیا
 درم دنچ زیھ هاگن ریز زا.منک رس سرتسا نودب ار زورما متساوخ الثم.دوب هدرک
 اب و مدنابسچ یطاف قاتا ھب ار مدوخ ابیرقت و مدز سپ ار یلاغز دمم.مدش در فارطا
.مدز دایرف و مدیبوک ھتفر ور و گنر یبوچ رد ھب ادص نیرتالاب  

....یطاف....نک زاب ورد نیا نک زاب ینک یم یطلغ ھچ یراد یطاف،یطاف_  
**********************  
موس لصف 	

	

 تشپ نم و دشیم هدینش حضاو الماک اضر سامتلاو یطاف یاھ نیرفن و شحف یادص
 نم فیرظ مادنا.دوب هدیاف یب قاتا رد ندش زاب یارب مشالت و مدزیم دایرف طقف رد
 دنچ متمس متشگرب دایرف اب ھک مدوب هدش یرفک.تشادن ار ودرگ یبوچ رد نتسکش تردق،
 هدیرب سفن،دندزیم تفم فرح و دندرکیم رظنراحضا ھناخ طایح لخاد ھک ینز و درم
.مدیپوت ناشتمس و مدیرپ نییاپ ار طایح ات ھلپ دنچ یکاش و 	

!ھنکشب ورد نیا دایب یکی نیتسین دلب یراک تفم فرح ندز زج اھامش- 	

 دروم رد طایح یھشوگ یرداچ نز دنچ تشاد یتیمھا ھچ. دندرک یم هاگن مھب ابیرقت
 و میاھوم یور مرس هداتفا لاش ای دننزیم فرح نم هاتوک نیتسا و رادلگ راولش زولب

 مدرکیم هدامآ ار مدوخ.دننزیم مدید لحم نیمھ صوصخم روآ شدنچ هاگن اب درم دنچ
 اب و دش دنلب ضوح یھشوگ زا یدج تروص اب یناوج رسپ ھک رتدنلب دایرف یارب
 دنچ و دنتخانشیم ولبات شاقن ناونعب ار وا ھمھ.دمآ متمس قمریب شیاپ یبآ یاھ ییاپمد
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 راک ھب یراک تفگیم یطاف و دوب هدرک هراجا ار ھناخ یاھ قاتا زا یکی دشیم یھام
 دندوب هداتفا ان زا ود رھ راگنا،دوب هدش رتمک لخاد زا اھادص.وا مارم مھزاب.درادن یسک
 یطاف مکش رد ھک ھھامراھچ ھس نینج و مدوب فیعض و مادنا رغال یاضر نارگن نم و
 متفر ناشتمس،دیسریمن رد ھب شروز مھ نسحم و دوب شالت رد نانچمھ شاقن رسپ.دوب
 زیخ مین نیمز یور ھس رھ ابیرقت و دش زاب هرخالاب و داتفا رد یلفق شالت نیموس اب و
.میداتفا 	

******	

	

 راچیل ھچ رھ. دیزرلیم و دوب ھتفرگ هانپ متشپ دوبک یتروص و هراپ بل یھشوگ اب اضر
 دوب هدرک زاب رمک زا ار شرداچ هرگ،دزیم رتشیب شنس زا ھک مدرکیم یطاف راب دوب
 یور ھلان اب مھ زونھ و دوب هداد شقاتا یھشوگ تشلاب و وتپ تسد دنچ ھب ھیکت و
 شیلاح ھنرگو مدرکیم ار شیھار وت تاعارم.درکیم نیرفن و دزیم شیاھوناز
.ھچ ینعی یگ ھناوید مدرکیم 	

.هللامسبان مخت.مراد رس ھیاس..مراد درم ھشوخ ملد...وت یروخب مرگ... نیمز ھب- 	

 دلبان و دیشک نوریب ار شیاپ ییاپمد کت ھک دوب هدشن یلاخ لماک شصرح زونھ راگنا
 گنر.دمآ دورف متسد یوزاب یور میقتسم نیگنس ییاپمد و تفرگ ھناشن اضر تمس
 `یشحو`!درکیم عمج یک ار ھمع ریین یاھھکیت خآ،دزیم یدوبک ھب امتح مدیفس تسوپ
.متشگرب اضر تمس و متفگ یطاف ھب باطخ ظیغ اب 	

؟یدرک شدوبک و هایس روطچ نیبب؟ھنکیم وراک نیا شاھچب اب ردام مودک؟یردام وت- 	

 زا یلاس دنچ یطاف.رسپ و ردام نیا یھانپیب یارب دش بابک ملد و دیکرت اضر ضغب
 و یگلاس هدزاود نس رد یکروز جاودزا اما تشادن یلاس و نس،دوب رتگرزب نم
 شا ھتسخ ھنامز ربج.دوبن رصقم مھ وا دیاش.دوب هدرک ھلصوحیب ار وا، دایز تالکشم
 ییاھزیچ و دادیم ناکت ار شدوخ یبصع و دوب ھتشاذگ شیاھوناز یور رس.دوب هدرک
.درکیم ھمزمز 	

.نتسین بوخ تاب مشیروجنیمھ؟ننک رکف یچ دروم رد تاھ ھیاسمھ یگیمن وت- 	

 یرفن کوت و کت نامھ ات درب الاب ار شیادص ادمع،تشادرب وناز یور زا رس ھلجع اب
.دنوش قرفتم طایح رد رظتنم زونھ و دندوب هداتسیا رد تشپ ھک 	

،ننک عمج ونوشدوخ یگدنز یاھاوعد نرب،یرایتخا یراویدراچ- 	

 داد شھایچس یرسور ریز مدوب هدرک هرلکد شیارب مدوخ ھک ار شدرز هاتوک یوم ھکت
. دروآ رتنییاپ ار شیادص نم ھب باطخ و 	

 یک ات؟یک ات ھگید،منک صالخ یگس یگدنز نیا زا ور ھمھ زورما دوب ممدص ادخب-
.شدوخ یھگنل هدش مشلوط الاح، دوب مک شطفاصک یاباب نوا؟مشکب 	

؟یدرک یلاخ هراچیب نیا رس وتایلد وغد،رپ اجک زا تلد وگب سپ- 	
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.مدیشک نوریب مشوغآ زا ار شرس و متشگرب اضر تمس هرابود 	

.مرازب خی تتروص ور ام یھنوخ میرب وشاپ- 	

 یھگ ھچ وگب ؟هدروخ شوم وتنوبز هدرم لیلذ...رازن نیا یالاب ھب یل یل ردقنیا-
.یدرک یطلغ ھچ وگب یدروخ 	

؟ینک یروجنیا دیاب ھشاب هدرک یطلغ رھ- 	

 نسحم و رفعج اب میتشاذگ طرش....ادخب .....وب...... ملوا ھعفد.....فد.....الا ادخب-
.اھ....ھچ.ب...و 	

.منکیم نوشیلاح نووشاھاباب ھن ھن غارس مرب رازب.اھھچب و نسحم و رفعج ندروخ ھگ- 	

.ھتمکش وت ھک هزوسب یتخبدب نوا یارب تلد یتسین تدوخ رکف،یطاف نک سب- 	

 ھچ تدم نیا رد متسنادیم نم و دش ریزارس شکشا زاب.مدوب هدرک زاب هزات ار شلد غاد
.هدرک لمحت یتالکشم 	

 سین مولعم ھتفر ھتشاذگ ھھام دنچ؟راکیچ ماوخیم ردپیب یھچب.ماوخیمن الآ ماوخیمن-
 مد ....مریگب دیاب شاھلوت اب سین ھک مالاح مدیلانیم شلقتنم و دود زا دوب ات؟ھیروگ مودک
 اقآ منیبیم ،مینک تفوک منک تسرد یزیچ ھی راھان،مریگب تسام اقآ سابع زا متفر یرھظ
.ھشکیم راگیس ھچوک یھشوگ ھتسشن 	

 یمکحم یندرگ سپ یدارا ریغ و متفگ یاهدیشک` یچ `یروابان اب دیرپ مزاف ھس زا قرب
.مدرک هار ھب رس ھشیمھ یاضر راثن 	

؟راگیس؟یدرک یطلغ ھچ- 	

.شکب وشزان مزاب، ااااھ- 	

 و طرش متساوخ طقف....دوب نش.....ور زونھ دوب هداتفا نیمز ور ھف....صن ادخب الآ-
.... مربب 	

.دوب مولعم شیلسع نامشچ رد سرت و درکیم قھ قھ زونھ 	

 نیا زا رتشیب وت زا مراظتنا.تتشکب متشازیم دوب تقح،وگن یچچیھ،شاب تکاس العف-
.اضر اقآ دوب افرح 	

.مدیشک ار شتسد روطنامھ و مداتسیا مدش دنلب 	

 تاب مراد فرح یلیخ یردارب رھاوخ.تارب مرازب خی مکی العف منوخ میرب وشاپ-
.مینکب او ونوماگنس دیاب.منزب 	

 فیح یباسح لحم نآ رد ندوب یارب و دوبن اھفرح نیا لام هار ھب رس یاضر متسنادیم
 سرد اھزور.دنارذگیم ار یساسح نسو دشیم زبس شلیبیس تسپ تشاد هزات.دوب
 نآ اب ربخیب ادخ زا و درکیم راک یکیناکم رسای تسدرو ھسردم زا دعب و دناوخیم
 دوب ھچ رھ،تشاذگیمن اضر تسد فک رتشیب یبیج وت لوپ،ھچب زا ندیشک یراگیب ھمھ
 هار ھب رس و مولظم یرسپ،ردپ نآ دوجو اب.دوب لحم تال یاھرسپ اب نتشگفالا زا رتھب
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 ماھتشادن ردارب ار وا.لحم نیا فالخ یاھدرم یھیقب لثم یکی دوشب  متساوخیمن . دوب
 متشاذگیم شبیج رد یلوپ ای مدیرخیم یطاف یارب یزیچ ماهام رھ قوقح زا. متسنادیم
 منامشچ.تشذگیم رتخس شتخسیگدنز و دوب ھتفر شرھوش ھک هام دنچ نیا اصوصخ
 ھچ ردام و مدرک ھتسب و زاب یطاف تمس ھب شابن نارگن تحار تلایخ تمالع ھب ار
 هاگن شناوجون رسپ یهراپ بل و دوبک تروص ھب بیرغ ھچ ، تسایبیجع دوجوم
.درکیم 	

	

 یباسح زورما رسپ و ردام یاوعد ندرک لصف و لح و بشید ینامھم یبصع یاھراشف
 تحیصن یلک و اضر یاھ مخز میمرت زا دعب.دوب ھتفرگ ار مایژرنا

 یلیخ. مداد یتشآ ار رسپ و ردام و متفر یطاف لابند و مدرک تسرد ینوراکام،ھنارھاوخ
 ناونعب هاگشاب رد راک.مدوب یطاف و مدوخ یگدنز تیعضو رییغت رکف رد دوب تقو
 نم.دنکیم ار مناج تشاد مک مک لحم نیا رد ندوب و تشادن یفاک قوقح یزاسندب یبرم
 هدنارذگ مردپ و ردام رانک رد یلبق یھلحم رد ار یگنشق یناوجون و یکدوک یاھلاس
 مدش گرزب.مدوب ھتفرگ دای مردپ و ھتشرف نامام زا ار ندیزرو قشع و تبحم.مدوب
 مدرکیم سمل یتحار ھب ار یتخبشوخ و مدیدنخ ناشرانک رد. متفر ھسردم و مدرک دشر
 راگنا،دمآ شایراب نیگنس نیشام نآ اب هداج رد یلع اباب گرم ربخ یتقو فیح ھچ اما
 زا رت مھم شیارب یلع اباب راگنا،دروایب تقاط تسناوتن وا نودب.درم مھ ھتشرف نامام
 لاس نآ رد ھک دوب ھمع ریین ملیماف اھنت.تفر دیدش یگدرسفا زا دعب لاس ود ھک دوب نم
 زا یاھبعج و مردپ زا یتوقای یرتشگنا دش نم ثرا مامت.مدوب هدید ار وا یراب دنچ اھ
 ھتفرگ ریین ھمع و نم یارب ھناخ و میدوب چوک ھب ھناخ لاس رھ.یراگدای یاھسکع
 ھب و دوب اھرادلوپ مدا دشرا راکتمدخ وا. مدرکیم یگدنز اھنت نم لصا رد اما دشیم
 هرابود زاب و دمآیم نم شیپ یزور دنچ ھتفھ رھ.تشاد تداع یفارشا یگدنز نامھ
 مدوب اجنیا ھک دشیم یلاسراھچ و میدرک هراجا ار ھناخ نیا یتقو ات.اھنت و مدش یم اھنت
 تاقافتا رکف و مدوب هداتسیا مامح شود ریز.مدش انشآ اج نیمھ زا اضر و یطاف اب و
 یگرزب رییغت دیاب.دوب هدرک ما ھناوید، هدنییآ رییغت یارب درک یراک دیاب ھکنیا و ھتشذگ
 زارد تسد مایگھشیمھ یوپماش تمس و مدیشک یھآ.مدرکیم داجیا ھمھ یارب
 یور مامح رد ھمع ریین سکول یوپماش زا یضاران نم و دوب هدش مامتوپماش.مدرک
.دادیم یبوخ یوب بجع.متخیر مرس تخل هایس یاھوم 	

 مرود ار رادمن یاھوم و مدیچیپ مندب رود ار مرادلگ یتروص یھلوح تداع قبط
 یوب ھک مدز نوریب مامح رد زا.دمآیم رد ھتشرف نامام داد راک نیا اب ردقچ،متخیر
 شدوخ لبق شرطع یوب ھشیمھ.دوب هدمآ بشما سپ.دز ما ینیب ھب شکرام رطع نیریش
 رطع و اھ سابل نیرتھب؟دوب ردقچ اھ هداز فارشا یارب یراکتمدخ قوقح رگم.دمآیم
 زا.هدش شبیصن ھک دیمانیم ھناخ موناخ یاھمود تسد زا ار اھنآ و دزیم ار اھ
 ھن شندید.دوب تسرد مسدح ھناخزپشآ رد قولت و قلت یادص و نشور نویزیولت

 و دوب مردپ نوخ زا اما مدوب فلاخم شدیاقع زا یضعب اب،تحاران ھن درکیم ملاحشوخ
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 کت تمس و متخادنا تشپ ھب ار میاھوم.متشاد ار شمارتحا ھشیمھ هدش مھ وا رطاخب
.مشوپب سابل ات متفر ھناخ قاتا 	

.درکیم تاوعد یباسح دیدیم یروطنیا ور وت زرمایبادخ یھتشرف ھگا نالا- 	

 ریش ھک یکچوک قشاق یادص و دوب هدش مھرد ھنشاپ یاھ شفک اب هارمھ شکزان یادص
.دزیم مھ  نآ اب ار شمرک 	

.ھشاب تیفاع،ھلگشوخ مومح تعاس- 	

 هدرک گنر یبارش ار شیاھوم.تخادنا اپ یور اپ و تسشن لبم یور.متشگرب شتمس
 رتنابرھم وا اب رتشیب دیاب دیاش..تشاد داضت یمک شایمدنگ تسوپ اب و دوب
 یمک.دوب هدرکن مکمک مک ییاھنت و اھ نآ دعب و مدوب شردارب رتخد نم لاحرھب.مدوبیم
 زمرق یاھچنغ بل تفگیم تشاد تسود ار میاھ بل.مدرک زاب مھ زا ار میاھبل
.متفر شتمس یمک.یتشوگ 	

.یدموا ھک بوخ ھچ.ھتفھ ود دعب دیداد راختفا بجع ھچ ،ریخب ندیسر،نونمم- 	

 شدوخ صوصخم زیر یاھهدنخ.دش ھلگ ھیبش رتشیب ممنحل اما مشاب نابرھم متساوخً الثم
 مرظن ھب.درکیم مگ ار شبترم یاھ نادند و دشیم عمج مھ یور شیاھ بل ھک درک ار
.دوب اباب ھیبش رتشیب یلیخ یروطنیا 	

؟هدش گنت ھمع یارب تلد وگن- 	

 لبم یور ھک تسد یهراشا اب.دوب اھفرح نیا زا رتگنرز. مداد شلیوحت یاهدنخ ھچمین
.متسشن شرانک و متفر رتولج دزیم 	

 ریین ارچ ھک دشیم در منھذ زا لاوس نیا ھشیمھ لثم زاب نم و درکیم مھاگن زومرم
؟دشوپیم یکشم سابل ھشیمھ ھمع 	

	

 دمک ھب ار مدوخ رتدوز ھچ رھ تساوخیم ملد و دوب هدش سیخ رادمن و دنلب یاھوم من زا مرمک
 فرح وا اب یروضح دیاب و مدوب هدرک ادیپ ار ھمع ریین هزات اما،مناسرب مقاتا یاھ سابل

.مدزیم 	

؟سنوخ دروم رد مزاب- 	

 تفر و ناکت ار شفیرظ ناتشگنا و تفرگ اوھ رد ار یرگید و لغب ریز ار شتسد
 و ھنیمز نیا رد امتح نم و دوب شتاکرح رد یصاخ رادتقا عون کی..شاهاوھق غارس
 تشپ ار مسیخ یوم یھکت. .لپت یھتشرف نامام ھن مدوب ھتفر ماھمع ھب فیرظ لکیھ
.مدرکیم هاگن ار وناب ریین ندروخ هوھق زان اب و مدز شوگ 	

.سھ منوا دروم رد- 	

.دنک ضوع ار ثحب تساوخ 	

؟دوب هدش شچ زورما زاب یتبرغ یطاف نیا- 	
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.مدیشک مھ رد یمک ار میاھوربا ھک دروخرب مھب راگنا 	

.ھلاعف بوخ اجنیا تسوساج- 	

.دیدنخ تیاضر اب و تشاذگ درگ یلسع یور ار شاهوھق ناجنف 	

 دای ونم تھایس یاشچ.یمنیرتزیزع راگدای وت....سھ تب مساوح ھشیمھ اما متسین مدوخ-
.هزادنیم نوا 	

 یور شھاگن یا ھقیقد دنچ ثکم ھب متشاد تداع نم و درک زیلانآ ار متروص لک
 ندید اب مدرکیم سح مادم نم و تفریم یسیخ ھب شنامشچ ھک تشذگ ردقچ.متروص
.دوشیم هدنز شیارب شردارب غاد نم 	

.یروخیم امرس،شوپب سابل ورب وشاپ- 	

.مدوب اھفرح نیا زا رت قترس نم اما.درکیم رس ھب تسد ارم زاب تشاد انلع 	

 مارب وت مدوخ یم.ندیمن درجم ھب ھنوخ ینودیم تدوخ.ماوخیمن لوپ تزا نم-
.یریگب 	

.درادرب یلسع یور زا ار لرتنک ات دش مخ و دز یدنخزوپ  زیر نامشچ اب 	

....؟یدرک ادیپ جنگ ھنکن- 	

 ھن متساوخ یلوپ وا زا ھن اھ لاس نیا مامت رد تسنادیم مھ شدوخ، مدش یصرح
 اما.منک روج یرتشیب لوپ مناوتب ات تسا هدنیآ ھھام دنچ نم روظنم تسناد یم.یکمک
 اب رگید و دوب مک دوب تسرد ھناخ نیا شیپ لوپ.دنک ریقحت ار مراک ات دزیم ھنعط زاب
 نید ریز تساوخیمن ملد الصا و دوب یلع اباب لام اما درک نھر ییاج دشیمن لوپ نیا
 ھناخ ثحب تقو رھ ارچ منادیمن.متساوخیم نم ھن و درک لوپ داھنشیپ وا ھن.مشاب وا
 لرتنک ار مدوخ.ندش لرتنک دیاش ای تراسا سح زا مدوب رازیب نم و دمآیمن هار دشیم
 اب و منکیم ادیپ مود راک یضاران ای یضار هرخالاب.منزن فرح یبصع ات مدرک یم
 شدروم رد ات دوبن یبوخ تقو نالا دیاش  مدرک رکف.موریم اجنیا زا رتشیب زادنسپ

 و مدش ما ھنیس یور ھلوح ندرک مکحم لوغشم ار   مدوخ و مدش لایخیب.منزب فرح
.دوب یفاک اعقاو زورما یارب.منک روبع شرانک زا مدرک دصق 	

 ییاج ھب نداد دای ھنزو و هاگشاب نوا وت ندوب یبرم اب متفگ تب رابدنچ.یزابجل مزونھ-
.یسریمن 	

.مدز رغ ابیرقت بل ریز مارآدروخیمم صرح رتشیب یروطنیا شمریگب هدیدان متساوخ 	

.مسریم ییاج ھی ھب ارادلوپ یارب یتفلک اب امتح- 	

.....نک یتفلک ورب متفگن نم.نک تبحص تسرد- 	

.دوبن مولعم شمغ ای یلاحشوخ الصا و دشیم ینابصع رتمک.مداتسیا اجرد 	

.رتکیدزن و دوب هدش رتمارآ شیادص نحل 	
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 مھ یسک ھب،شچب یارب راتسرپ لابند موناخ یاتسود زا یکی مگیم مراد ھھام دنچ-
 ھبوخ مشدمآرد؟یتکیمن لوبق ارچ.منک ادیپ ویکی تساوخ نم زا دننک یمن نانیمطا تحار
.ینک ادیپ دیدج یھنوخ هراجا ینوت یم هام دنچ رس 	

 نم و دوب هداد راک نیا داھنشیپ هام دنچ. مدرک یم سح رس تشپ زا ار وا و مدوب تکاس
 جل وا اب متشاد مدیاش.تشاد اپ کی نم غرم نوچ. مدرکیمن رکف نآ ھب الصا
.درک ھقلح ما ھناش رود ار شیاھ تسد.مدرکیم 	

؟ینک یمن هدافتسا تییابیز زا هرذ ھی ارچ.الآ یتسھ یمادنا شوخ و باذج رتخد وت -	

 ناونع ھب نم.درک یرفک و دادن نم ھب یبوخ سح دوب ھچرھ؟دوب ھچ شروظنم اقیقد
 رپ و هدیشک نامشچ و دیفس تسوپ و متشاد یبوخ مادنا،ھسردم ملپید دعب یزاسندب یبرم
 چیھ اما دوب ھتخاس باذج یرتخد نم زا اھنیا یھمھ. بش گنر ھب تخل ییاھوم اب هژم
.مرورغ ھن و تشاذگیم متیبرت ھن.منک هدافتسا وس نآ زا  مدوب هدرکن یعس تقو 	

......ینووج،نووج رتخد ییابیز وت- 	

 زا ار  ملرتنک ھک مدوب ھتسخ زور نآ یارب رگید اعقاو ای مدشیم ھسوسو متشاد دیاش
 زاب بل شتمس دیدھت تشگنا اب یدج یلیخ و  متشگرب شفرط تعرس اب و مداد تسد
.مدرک 	

 مود لغش ھی لابند مدرکیم مزاب ادرف زا.مشیمن ممریمب رگا.مشیمن یسک راکتمدخ نم-
.ریخب امش بش....منکیمن یتفلک اما 	

 ار رد و مدش قاتا دراو ھجوت یب نم و دما یم مرس تشپ زونھ شیاھ ندز رغ یادص
 ینک مرگ راولش زولب.دوش مامت رگید  زورما مدوب راودیما.متسب مدوخ یور مکحم
 و مداتسیا ھنییآ ھب ور یتشادھب و شیارآ مزاول زا رپ غولش روارد یولج و مدیشوپ

 زا مدوب رفنتم نم و تشادن هرجنپ مقاتا.مدش متروص ھب هدننک بوطرم ندز ھب عورش
 زا زاب ھک ھمع ریین یادص و مدش ھبور یھنییآ قرغ.تفرگیم ار اجنآ ھک یمن یوب

 رتشیب ھک الاح و مدوب هدرکن زیلانآ ار متروص روطنیا الاح ات.درکیم فیرعت متروص
 و هدیشک تروص ھب  گنر هایس یاھوم و رپ یاهژم و مشچ گنر ردقچ مدرکیم تقد
.دما یم ھنییآ لخاد رتخد یدج دیفس 	

	 مراھچ لصف

 یھنادرم تمسق رد ھک یداوم رطاخب الاح و مدوب مود لغش لابند،دشیمن نیا زا رتھب
 و یزاب یتراپ یلک اب.مدوب هدش راک یب راک زا و لیطعت هاگشاب، دندوب هدرک ادیپ هاگشاب
 ادیپ راک رھش یالاب یپیآیو هاگشاب نآ رد مدوب ھتسناوت ما یبرم نتشاذگ ورگ شیر
 میسقت ار سناش ھک یزور منادیمن.سناش یکشوخ ھب.روطنیا ھک مھ الاح و منک
.دیسرن نم ھب ھک مدرکیم یطلغ ھچ متشاد نم دندرکیم 	

 اپ زا تسد ،ھتفھ ود نیا زور رھ تداع قبط زاب و تشذگیم مندش راکیب زا ھتفھ ود
.متشگیمرب ھناخ ھب رتزارد 	
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 قرب دیلک.مدش مکیرات کچوک یھناخ دراو و متخادنا یاھشیش یبوِچ رد لفق رد ار دیلک
 اب.مدیشک منلاس لبم کت ات مدوخ هارمھ و متفرگ نییاپ ھناش زا ار مفیک قمریب و مدز ار
 تکرح کی رد.مدرک لو لبم یور ار مدوخ دعب فیک و یلسع یور ار دیلک یکفالک
 یبسا مد شک،دوب ھتفرگ درد مرس تشپ یاھوم.مدنک رس زا ار مدیفس و هایس یرسور
 مدوب ھتفرن اھاجک الاح ات دوز حبص زا.مداد لبم یتشپ ھب ار ماھکتو مدرک زاب ار میاھوم
 مدوب هداد مھ یراد ای تکرش یشنم و یگدنشورف ھب نت.مدوب هدینشن ییاھداھنشیپ ھچ و
 داھنشیپ دوب رتھب دیاش.دوب ناسآ، تشد نرد رھش نیا رد ندرک ادیپ راک رگم اما، مدوب
  جل رس وا اب و مدرکیم شغولش یدایز متشاد دیاش.مدرکیم لوبق ار ھمع ریین راک
 اب ار متشگنا دنلب نخان تداع قبط.مدرک مرانک یهدش ولو فیک ھب یھاگن.مدوب ھتفرگ
 نم ھن؟منزب گنز ھمع ریین ھب؟دوب مادک تسرد راک ینعی،مدرکیم رکف و مدنکیم نادند
.منکیم شالت مھ زاب مدرگیم مھ زاب. مروایب مک اھ یدوز نیا ھب دیابن 	

.هرآ،ھن....یا- 	

 ھک روطنامھ ھناخ من یوب زا یضاران و ماھنادنمرورغ میمصت زا یضار و مدز یتسج
 هدرپ،متفر لبم تشپ یهرچنپ تمس مدرکیم زاب ار مایرتسکاخ یمسر یوتنام یاھھمکد
 لگ لحم یاھھچب زونھ و دوب ھتشذگ ھمین زا بش.مدرک زاب مین ار هرجنپ و مدز رانک ار
 و دندوب هدش عمج یاھناخ رد رانک کوت و کت ھیاسمھ نانز و دندرکیم یزاب کیچوک
 دوب هدرک تداع ھمھ یاھشوگ راگنا؟دننکیم ار یاهراچیب مادک تبیغ رابنیا دوبن مولعم
 یادص ھک یداد اب و متخادنا ھچوک رس ھب یھاگن.ھچوک رس دیدج یھیاسمھ یاھاوعد ھب
 هدزناپ لوسوس و ناوج نز ھک یدرم قح.دمآ لاح مرگج دوب ھتخادنا هار ھیاسمھ نز
 هرجنپ زا سنجدب یدنخبل اب.تسین مھ نیا زا رتشیب دیریگب رتکچوک شدوخ زا لاس
 و متشادرب ار مفیک مدیشکیم نوریب تسد زا ار ماوتنام ھک روطنامھ و متفرگ ھلصاف
.متفر مقاتا تمس 	

 ماھتسخ راظتنا ھمھ نآ زا سوبوتا طخ ندمآ رید و دوب هدرک ماھفالک یراھب مرگ یاوھ
 زا ھک یضرق لوپ زا رگم اما مدرگرب ھناخ ھب یسکات اب شاک مدرک رکف مدوخ اب.درک
 نتفر راک رس داھنشیپ یارب ھک دوب بشید نیمھ؟دوب هدنام شردقچ مدوب ھتفرگ ھفطاع
 طیارش،متشاذگ شتسد فک ار لوپ نآ زا یمک و مدرک غاد یباسح شیھار وت نآ اب یطاف
 اب مرادید نیرخآ زا یھام کی.مدوب وا نارگن مدوخ زا رتشیب نم و دوب تخس مھ وا
 بطم نیا.دوب هدیسرپ ار ملاح ینفلت یرابدنچ تدم نیا لوط رد و تشذگیم ھمع ریین
 رب شاییابیز رتکد فرط زا  ندش ھغیص داھنشیپ اب ھک دوب مھام نیا دیما نیرخآ یرخآ
 ھک امتح شایکیخ مکش و لچک یاھوم دروم رد نم یهدننز و دنت نحل اب و تفر داب
 زا رتنوغاد.ییابیز رتکد الا دروخیم یزیچ رھ ھب ورای.دش مھاوخن مادختسا
 یوتنام ریز ارچ مدش نامیشپ و مدرک لش ندرگ ریز ار مرس یور لاش یمک،ھشیمھ
 ھب هرابود یھاگن.مدرک رس یکشم لاش ارچ الصا و مدیشوپن کنخ یپات مایھبلک یخن
 ھک یسوبوتا،دندیشکیم راظتنا نانچمھ مفارطا ھک یرفن دنچ و مدرک سوبوتا دمآ ریسم
 شفرط،هاگتسیا یهدز گنز یلدنص ندش یلاخ اب و دش نایامن هرخالاب دوبن نم طخ
 یھبحاصم رد متساوخ الثم!ھنشاپ شفک ھب ھچ ارم،مداد تحارتسا میاھاپ ھب یمک و متفر



	 لصف

15	

 ییاج ھب اھشالت نیا اب،دشیمن تفگیم منورد رد ییادن.میایب رظنب رتھنانز یراک
 ھچ رگم،متفریم راجنلک قطنم و رورغ لادج نیب؟یچ ھک شرخآ و یسریمن
 نفلت یشوگ و مدرب مرانک یاھناش هایس فیک رد تسد.تشادن ررض شندیسرپ،؟دشیم

 یرگید هار نیا زج ینعی.مدش ددرم مھ زاب.مدیشک نوریب ار ماھتسکش ھحفص
 نم نوچ و دندرکیم لد و درد مھاب ھک متخادنا مفارطا نسم نز دنچ ھب یھاگن؟دوبن
 و نفلت یھحفص ندرک نشور یور تفر متشگنا.دندوب هداتسیا یتنعل سوبوتا رظتنم
 ادیپ ار شاهرامش دشیم تحار و دوب ھتفرگ سامت نم اب شیپ زور ود،نابطاخم تسیل
 تیاھن رد و دوب یقطنم یب لادج.دش عنام زاب مرورغ و تفر شاهرامش یور متسد.درک
 مشوگ یاضف شیادص ھک دوب هدروخن قوب ود.منک سمل ار شاهرامش ات داد روتسد ملقع
.تفرگ ار 	

!!!نم زمرق یاهولق بل- 	

.منزب فرح تاب دیاب، مالس..ھمع ریین...ولا- 	

 ارم ھمع ریین ھک مدوب ھتسشن یمان ھبادوس گنر دیفس زیتام لخاد ھک دشیم یاھقیقد دنچ
 اب و دیرابیم شیور و رس زا بصعت و رورغ.دوب هدرک یفرعم یراتسرپ یارب
 ریین دوب مولعم،شتس یوتنام و یگنلپ یرسور کرام سنج و دوب شتسد ھک ییاھوگنلا

 شموناخ رس ھقدص زا نم یھمع نیا و مشاب رترادوخ ھک هدرکن شرافس یلک یکلا ھمع
 ات و دوب هدش عورش رھظ زا ھک یدنت ناراب ھب هرجنپ زا.دنکیمن ترشاعم ییاسک مک اب

 اجنآ نم راگنا ھن راگنا ھکنیا و یشوگ اب شنتفر رو مکمک و مدرک هاگن دیرابیم الاح
 لخاد صرح اب ار یشوگ و داد تیاضر هرخالاب.درکیم  ماھفالک تشاد مراد دوجو
 یباسح دوب مولعم.داد ژاسام ار شایناشیپ، تشگنا اب رگید راب و تخادنا شمرچ فیک
 هارمھ ارم شایدج یادص ھک تفر شیاھنخان زیمت روکینام تمس مھاگن. هدش یرفک
.درک 	

- ؟سپ ییوت تفگیم ریین ھک ینئمطم مدآ نوا- 	

 ریز زا هدز نوریب یوم،مدب ار شباوج ھنامرتحم مدرک یعس و مدش اجھباج اج رس یمک
 شاهدازردارب ار مدوخ ھمع ریین شرافس ھب ھک دوب مساوح. مدیشک لخاد ار مایبآ رسور
.منکن یفرعم 	

.متسھ الآ...،ھلب- 	

 زا یروبع نیشام دنچ قوب نامنیب یادص اھنت و تفرگ ھناشن ار میاپ ات رس شھاگن
 ھشیش یور زا ار نامسآ لیس ھک دوب ییاھ نکاپ فرب و لحم کیراب یھچوک لخاد
.دزیم رانک 	

- .سین دب تفایق- 	

 یدنخبل شباوج رد.دزیم رتدب شحف اتدص زا شفرح ھک دوب یروج شھاگن و نحل
؟مییابیز تباب نوتفیرعت زا یسرم؟متفگیم ھچ الثم،مدز یعنصت 	
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.ممیلس اقآجاح کیچوک سورع نم- 	

 لمحتم ار راشف ھمھنیا و منک نایب رتدنلب ار مرکف دشیم شاک،رورغ اب ھچ،هوا
 قاتشم راگنا وا و مدرکیم شراب راچیل لد رد.یضار دوخ زا موناخ شاب بخ.موشن
.تشگرب ور ھبور یھشیش تمس.دشکب خر ھب ار شایگداوناخ یھمانرجش ات دوب 	

 زا.رھش نیا وت اشورف شرف یھتسار گرزب.....مدیم قح....؟ھیک میلس جاح ینودیمن-
.الاح ات لوا 	

 بوخ ار شدوخ تشاد هدماین.دروخ مھب شدولآ رخسمت نحل و شاینعم رپ هاگن زا ملاح
 سورع.متسین هدافا و صیف رپ تعامج نیا اب ندز ھلک و رس مدآ نم متفگ!دادیم ناشن

 مھب ار میاھ نادند صرح زا؟سپ وک ترداچ،نوریب دنولب یوم اب میدوب هدیدن یجاح
 ھک`یتدوخ ھساو،یتسھ یرخ رھ ھچ نم ھب` میوگب مدرک مزج ار ممزع و مدییاس
 نیب مھاگن و دوب هدنام زاب مناھد.تسشن میاھاپ یور ینموت رازھ هاجنپ لوارت یاھتسب
.دیخرچ هداتفا لیف غامد زا یھبادوس و اھلوپ 	

.یریگیم هام رخآ وشیقب،تھام نیا قوقح فصن منیا- 	

 الاب ییوربا یات ھک ندز فرح ھنعط نابز ھب تشاد تداع ای دناوخ ار مجاو و جاھ هاگن
.تفر ھناشن متمس و تخادنا 	

؟ھمک ھیچ- 	

 ھس ود مدیمھف ھتسب زادنارب ھی اب و دوبن یمک لوپ تسنادیم مھ شدوخ،تفگ ادمع
 یاھھچب زا یراتسرپ ینعی.دوب ماھناھام قوقح فصن نیا هزات و تسھ یناموت نویلیم
؟تشاد دمارد ردقنیا نادنمتورث 	

...زونھ نم ھخآ- 	

 یدج  زاب و تفرگ برض نامرف یور تشگنا اب،دوش مامت مفرح تشاذگن ھلصوح مک
.دش ورھبور یهریخ 	

 وت ییاجنوا یتقو ات یایب یدنبب متنودمچ،ینک عورش ھتفھ لوا زا وتراک ینوتیم-
.....طقف.ینومب اراکتمدخ نومتخاس 	

.تشگرب متمس لماک 	

 یتقو منکیم یگدنز مرسمھ یهداوناخ اب نم....،سین رتشیب ملپید تتالیحصت تفگ مھب ریین-
 ھتکن نیا یور یلیخ مموحرم رسمھ یهداونوخ،یدنوخ یراتسرپ ھک یگیم ھیقب ھب اجنوا یدموا
	.نراد دیکات
 مدیشک ھشقن و منک یگدنز ھچب یهداوناخ شیپ مناوتیم منک لوبق رگا دوب ھتفگ ھمع ریین
 ار ھناخ دوش ھتسب یسمش نھد ھک رتشیب نھر اب، لوپ زادناسپ و اجنآ رد مراک تدم ات
 ھک منک دومناو و،میوگب غورد تفگیم ھکنیا اما مدرکن بجعت سپ.مھدب یطاف ھب
 ،مدزیم ار مفرح عطاق دیاب.دمآیم راد وب یمک مراد یراتسرپ یھاگشناد تالیصحت
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 ار منحل و مدرشفیم تسد رد ار سانکسا یھتسب.تسا فرط یبالگ وبب اب دنکن رکف
.مداد هولج ممصم 	

 نوتییانشآ رطاخب مدرکیم رکف.منود یمن یراتسرپ زا یزیچ نم..؟مگب غورد دیاب ارچ-
. دیدرک ملوبق ھک هریین اب 	

 منک لوبق تشادن ناکما درکیمن تدییات ریین ھگا،نوج رتخد هروط نیمھ ھک نکن کش-
.مچب تمس دایب نووج رتخد ھی 	

 شیھاگشناد تالیصحت ھک یسک تسد ریز نوتچب سین مھم نوتدوخ یارب ینعی-
	؟ھشاب،سین یراتسرپ
	.داد ژاسام تشگنا اب هرابود ار شایناشیپ ھک دوب هدش یبصع زاب راگنا
 نیمھ؟هدرکن تباجم بوخ ریین راگنا،سگید زیچ ھی وت  یلصا راک نوچ،سین مھم ھن-
	.ھیفاک یراتسرپ وت ننک رکف مرسمھ لیماف ھک
 مخا.مدوبن رسدرد لھا الصا نم و دادیم رسدرد یوب ارجام .نک شتسرد و ایب،یکز
 دنکن رکف،متفرگ شتمس اورپیب ار لوپ یھتسب و مداد ماھنارتخد رپ یاھوربا ھب یزیر
	.دننکیم یراک رھ لوپ رطاخب و دنتسھ وا لوپ جاتحم ممدآ و ملاع
	.ھگید راک ھن یراتسرپ نتفگ نمب،متسین فالخ لھا نم هدنمرش-

 وت،ھشلاس32،نکن ما ھچب ھچب ردقنیا،ھمرسپ زا یرادھگن العف وت راک؟وت یگیم یچ؟یچ فالخ-
 راتسرپ وت لثم یاتدص،ھنزیمن مھ فرح یتح،هرھق منامز و نیمز اب،هدش نیشنرچلیو فداصت ھی
 ھی ازیچ نیا و سابل و شود یارب،ھنوا زا یرادھگن تفیظو العف،تشادن هدیاف اما متخیر شرود
 یارب ھن منوا ھک ماوخیم کیچوک راک ھی تزا تیاھن رد،اجنیمھ ات،تکمک دایم سھ درم راکتمدخ

.یرایم رد یزاب یلوک ھک سین یمھم زیچ نصا،ھفالخ ھن هراد یراک وت 	

 رارق مدرکیم رکف ارچ؟لاس ود و یس،مدوب هدش شیاھفرح تام رب ورب و دوب زارد زونھ متسد
 شیاھفرح یھیقب.دوب هدزن یفرح ھمع ریین ارچ،موش ھلاس تفھ شیش تیاھن یھچب راتسرپ تسا
 یروجنوا موناخ جاح هرادن سود یروطنوا اقآ جاح،نک نالف،نک لب،نک لا ھک دوب ییاھدزشوگ
 ییادص و دوب متسد سناکسا یھتسب ھب ممشچ تدم نیا مامت نم و ،یریگن مرگ مرسپ اب،هراد سود

.داوخیمن ور وت دب ھمع ررین دیچیپیم مشوگ رد ھک 	

  مجنپ لصف
 نیا مھ الاح و لگ و تخرد رساتارس و نھپ غاب ھچوک نآ لوا،دوبن یندرکرواب مدیدیم ھک یزیچ
 کاس اب،دوب هداد نآ ھب ییابیز داضت شنردم و سکول نامدیچ و مزاول ھک یتنس و گرزب یھناخ
 یضوح ھب ور ار مدوخ و مدمآ نییاپ ھناخ یهدش کیازوم یھلپ دنچ زا مایصخش مزاول زا هاگشاب
 دوب نشور شکچوک یهراوف.دوب یگنر یاھداشمش زا رپ شرود ھک مدید طایح طسو رد گرزب
 رانک رد یسوناف و یبوچ یاھ رد اب ییاھقاتا ،رود ات رود.دزیم ماینیب ریز لگ هاگ یوب و
 رد یکی ماورھبور ترامع ود تمظع،تشاد یبلاج ھیرامعم بجع،دروخیم مشچ ھب نازیوآ

 مشچ رد بوخ ھچ،شاھقبط ھس ود یاھیراکهدنک نآ اب، پچ تمس رد یرگید و تسار تمس
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 روضح،مدوب ھناخ ندز دید وحم روطنامھ و متفر رتولج رگید مدق دنچ.درکیم یزانط هدننیبب
 رد و مدرک سح رس تشپ شاهدیرب یاھسفن یادص زا درک زاب میارب ار رد ھک ار نسم درمریپ
 و دز نوریب تسار تمس ترامع زا نانز اصع ششود یور زیوآ لاش اب ھک ینزریپ میورھبور
	.دوب هدشن ھلصاف نآ زا نم روضح یھجوتم زونھ
	،منک ادص وموناخ ھبادوس مرب ،نک ربص اجنیمھ-
 رس.مداد ناکت رس دنخبل اب شباوج رد و متفرگ نییاپ میاھاپ یولج، تسد ود اب ار هاگشاب کاس
 یبصع ھک ھبادوس روضح اب ، مدش لوغشم یتشپ یاھقاتا یامن ندز دید ھب قاتشم و مدننادرگرب
 رمک درمریپ یھتفر هار،دز نوریب پچ تمس ترامعزا و درکیم ثحب شتسد رانک نز اب تشاد
 مامتان ار اھقاتا رد یور یاھ یراکھدنک نآ یاشامت زا نم ندرب تذل و هار طسو رد ار هدیمخ
 و دوب هدش نم یھجوتم الاح ھک دش بلج نزریپ یادص ھب مساوح و اھنآ یپ تفر مھاگن.تشاذگ
	.دیسریم نمھب تشاد ابیرقت
	؟یتشاد راک یسک اب؟مرتخد یتسھ یک امش-
 لد ھب الک و تشاد ینارون تروص،درکیم مزادنارب قیقد کنیع ریز زا،متشگرب شتمس لماک
 مدنلب یوتنام یور تسد هدارایب ھک تفرگ ارم شراقو دیاش.مدش اج ھباج میاج رس.تسشن ھک نم
 ندز فرح لاجم و دمآ ناتمس دنت رود اب ھبادوس، منزب یفرح متساوخ ات .مداتسیا رتفاص و مدیشک
	.دادن نم ھب
	،مناخ کوملاجات ندیدج راتسرپ نوشیا-
	.زاب ار شتسد ود و درک نم ھب ور
 مناخ دییامرفب دییامرفب..نوضمر شم یدرکن مربخ رتدوز ارچ؟دیدنوم رظتنم یلیخ، دیشخبب--
	.رتکد
 نیا ھب ھن ششیپ ھقیقد دنچ،شرس تسپ یهدیسرت رتخد نآ رس شداد و غیج و مخت و مخا ھب ھن

	.لابقتسا و یعنصت یاھهدنخ
 لیوحت و مسا زا،مدرک زارد تسد و متفر نزریپ تمس روطنامھ و مدمآ شتمس یرادشک دنخبل
	.تسا ھناخ نآ رد یمھم صخش دوب مولعم ھبادوس نتفرگ
	...متسین رتکد نم ھتبلا،موناخ جاح نوتییانشآ زا متخبشوخ یلیخ-
 زا ار ماهدش زارد تسد و مفرح طسو دیرپ زاب ھبادوس ھک دوب نم یهدشزارد تسد جیگ نزریپ

	 .دیشک رانک نزریپ تمس
 ھشیم نوا ننوخیم سرد ھی ود رھ؟هراد یقرف ھچ راتسرپ اب رتکد،مزیزع نکن یسفن ھتسکش-
	...راتسرپ ھشیم نوا رتکد
	.درک دنلب ادص رس تشپ رکفتم نزریپ ھب باطخ و دیشک شدوخ هارمھ ابیرقت ارم
	،سین بوخ تاھونواز یارب دیتسنیاو اپارس وناب کوملاجات
	.دز رشت زاب لبق یھقیقد دنچ لثم رتف رطنآ نازیوآ  یھچول و بل اب رادھصغ رتخد ھب
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	...طایح رونوا تخت ور ھنیشب موناخ جاح نک کمک ورب،یداتسیاو ارچ وت-
	...دناسر موناخ جاح ھب ار شدوخ ھچاپتسد روطچ دیمھفن هراچیب رتخد

	.رتشیب ماوزاب رود شناتشگنا راشف و دش رتمارآ شیادص
	.نک ربص منکیم مولعم ونوتمھ فیلکت ادعب،منکیم عمج مدوخ رود قمحا تشم ھی-
 ترامع تمس شبل یور یعنصت دنخبل نآ و شناتسد راشف اب نانچمھ، یروس راتفر زا مگردرس
 مود یھقبط قاتا گرزب یهرچنپ تشپ زا ریگاو و ریگاھ نآ رد دوب اجنامھ و مدشیم هدیشک یپچ
	.دیخرچیم نییاپ یاھارجام تمس شھاگن و دوب ھتسشن رچلیو یور ھک مدید ار یدرم،ترامع
	

 سورع مادم ھبادوس دوبن یکلا.ھتیتنردم و تنس زا یقیفلت،دوبن نوریب زا مک ھناخ لخاد یرامعم
 یگدنز ھناخ مھ ام.تفریم الاب وراپ زا شلوپ اقآ جاح نیا،درکیم میلس جاح سورع میلس جاح
 ار ھناخ نھر مدوب ھتفرگ مقوقح طسق شیپ ناونع ھب ھبادوس زا ھک یلوپ اب.دنراد مھ انیا میتشاد
 عقوم مدوب دھاش مدوخ.دوش ھتسب ماھناخ ھب یطاف و اضر ندمآ یارب یسمش نھد ات مدرک رتشیب
 نیرتھب،نھر دیدج یاھناخ و مدرکیم زادنسپ لوپ ھک یتقو ات،دندوب هدرک یقوذ ھچ،ماھناخ ھب ندمآ

	.ملیاسو زا یکاس و  مدوب هدنام نم رگید،دوب نم یھناخ ناشیارب اج
 ھفاضا لاوس،ھشابن ھفاضا فرح اجنیا ھک ندیشک ناشن طخ و ھبادوس ندز رغ یلک زا دعب
 مدوخ ھب فیح، دھاوخیم نیدالوف یباصعا، یدوس نیا اب نتخاس مدیمھف،ھنم فرح فرح.ھشابن
 سایدوس رھوش ردام کوملاجات مدیمھف.موش طلسم مباصعا ھب رتشیب مفدھ رطاخب مدوب هداد لوق
 یدوس ات ھک  نیمھ لثم،مدش ھجوتم مدوخ ار اھیضعب،ھناخ یاھ نوناق زا دز فرح ردقچ و
 دنلورغ و درک ترپ نلاس زمرق یتنطلس لبم یور و دنک شرس زا ار یرسور دش ترامع دراو
 و دوش تیاعر دیاب مرحمان و مرحم میلس یجاح لزنم رد مدیمھف،تفگ ییاھزیچ شبل ریز نانک
 تسد.دوب هداد شھاتوک یاھوم ندرک دنولب یور ھک یلوپ ھمھنآ زا دمآیم شفیح نوج یدوس
 تشاد ملمحت زا رگید دزیم فرح و تفریم هژر ماور ھبور ور مدق و دوب هدز هرگ رس تشپ
 متمس یمشچ یھشوگ یھاگن شتیدج نامھ اب و درک شمامت رکش ار ادخ ھک تفریم رتارف
	..تخادنا
	.ایب نم لابند-
 رارق دیاش متفگ.مداتفا هار شلابند ھلصوحیب اما عیطم و متشادرب ار میاپ یولج یشزرو کاس
 قاتا دراو و میتفر الاب سیفن یهدش شرف یاھھلپ زا رود ود یتقو اما دھد ناشن ار مقاتا دشاب
 ھتسب یهدرپ اب.مارآ و کیرات.دزیم داد نآ زا یگتفشآ ھک مدش ھھجاوم یقاتا اب،میدش اھھلپ ھبور
 یاھ شرف یور ھک ینغور یاھ گنر و دوب هدش ترپ رونآ و رونیا ھک ییاھصرق زا رپ و
 انتعا یب رچلیو یور ھک یرسپ و یطخ طخ یشاقن یاھ موب و دوب هدش ھتخیر هراچیب تفابتسد
 مداھن زا هآ و اھ شرف یور داتفا ماهرابود هاگن.تفریم رو شباتبل اب قاتا یھشوگ ام دورو ھب
 تشاد قح دیاش دوب یدوس رسپ نیا رگا.دوب شلوپ نموتادخ اھ شرف نیا،فاصنایب یا. تساخرب
 شیارب راگنا اما دش مھ رت یبصع ھنحص نیا ندید اب دوب یبصع.دوش یدج و سوبع ردقنیا
	.تفر قاتا گرزب یهرجنپ تمس دنت یاھ مدق اب.تشادن یگزات
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	؟ترس ھب هدز یدش راھ زاب ھیچ-
 یومیب رس و ھناشراھچ لکیھ متسناوتیم رتھب الاح،دش رتنشور قاتا و دز سپ ار هدرپ ظیغ اب
 راگنا دوب دنلب ردقنآ ششیر.تسا زابرس متفگیم امتح دوب ھتسشنن رچلیو یور رگا.منیبب ار رسپ

 یھملاکم دراو مداد حیجرت و مدیشک قاتا لخاد ار مدوخ مارآ طایتحا اب..هدرکن حالصا یلاس دنچ
 بجعتم.دزیم رغ بل ریز مزونھ و دوب هداتفا هرجنپ ناج ھب یروس.موشن یرسپ و ردام
 هایس یاھرتسوپ.درکیم پیات ییاھزیچ شباتبل اب تشاد زونھ انتعا یب ھک مدوب رسپ یدرسنوخ
 ار ملد دز ماینیب ھب ھک یقرع یوب و تخت یور باوخ سیورس یرتسکاخ گنر و قاتا دیفس
 یصرح ھچ دوب مولعم شدیفس تسوپ یدوبک زا نیا و دروخیم ار شنوخ نوخ یروس.درک شیر
 تشگنا ابرابنیا و تفر رسپ فرط ھب  هرجنپ یولج زا هاتوک ھنشاپ یاھ شفک نآ اب. .دروخیم
	.دز فرح وا اب دیدھت
	،شیدیم شیرارف ھن ینکیم شتیذا ھن ایلبق لثم،ھتدیدج راتسرپ الآ،امین نک زاب وتاشوگ بوخ-
	.د روآ رتنییاپ ار شیادص امین ھب باطخ زاب و تخادنا متمس یھاگن
 ربص ھگید مکی طقف و شاب مدآ سپ،ھیلاع نومفدھ نوا ھب ندیسر یارب،هدرک یفرعم ریین ونیا-
	.نک
 شردام ھب ھکنیا نودب روطچ امین ھک مدیدیم طقف مدرکن تشادرب رسپ و ردام یاھفرح زا یزیچ
 تقد اب ارم شنشور یاھمشچ و دوب هدش کشخ بات بل یور شناتشگنا  دنک هاگن
	.ھن ای دوب ھلمج نیمھ مدینش یدوس مارآ یادص اب ھک یزیچ مدوبن نئمطم زونھ.تسیرگنیم
 وشاذغ، نایم ریصب ای نوضمر سابل و مومح یارب،متشون ذغاک ور تارب وشاھوراد تعاس مومت-
 تکمک الاب دایب متسرفیم ویکی نالا...،ھتسرفیم تارب شرتکد مشییاذغ میژر،هروخب تقو رس دیاب
	.نیدب نوماسورس ور اجنیا
 شنتفر در،دش جراخ قاتا زا شیاھوم تشپ ھب ندز تسد اب و تخادنا امین تمس هرابود یھاگن
 مشخ ھب ھجوتیب و مدنادرگربرس.مدرکیم ساسحا مدوخ یورار رسپ نیگنس هاگن و متفرگیم ار
	.هدییاز مواگ متسنادیم ھکنیا و قاتا یگتفشآ ھمھ نآ  ھب مدناوخ رچ مشچ شھاگن

*********  

 یگتفرگ و یھایس ھب دشیم مھ مک تدم نیمھ رد و تشذگیم ترامع نآ ھب مندمآ زا یزور دنچ
 امین قاتا  یهرجنپ تشپ زا مادم یتسار تمس ترامع رد ھک ییافص و حلص و یروس ترامع
 ھبور ترامع رو رود و طایح رد دایز دندوب هدرک رما زاب مناخ یروس نوچ،دربیپ مدیدیم
 دب و یروس یاھندرک یھن و رما.مدیدیم هرجنپ تشپ زا رتشیب ار اھ نآ ،موشن رھاظ ییور
 .مدوبن ندش راگزاس و  ندرک مار نز نم و دادیم لیلحت ار مایژرنا یباسح،امین یاھ یقلخ
 ھک یطاف و اضر رطاخب طقف.مدرکیم یلاخ لبمد و ھنزو رس ار مضغب و مدادیم تروق ار مدرد
 رتیوق دیاب،مدوخ یگدنز یارب گرزب یرییغت و دندوب رتلاحشوخ یباسح اھزور نیا
 مدوب هداتسیا طایح ھب ور هرجنپ یولج امین قاتا لخاد ھک دوب رصع فرط ھمانرب قبط.مدوبیم
 لیم ار شرھظ  راھان،دوب هدادن نم ھب زور دنچ نیا لوط رد مھ گس لحم ھک وا مدوب رظتنمو
 رس زور دنچ نیا لومعم قبط مھ زاب اما.منزب نوریب ھتفرگ و یتفوک قاتا نآ زا رتدوز و دنک
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 ھب لحم یب،مدرک شیادص راب دنچ و مییاجنآ نم راگنا ھن راگنا شتخت یور و تشاد پاتبل رد
 اذغ مھ یباسح و تسرد باقشب ھی منک رکف زور دنچ نیا لوط رد.دزن شفرظ ھب تسد،نم
 نیا،دنروخیم رصع ییاچ تخت یور مناخ هرھاط اب طایح لخاد نوتاخ موناخ جاح.دوب هدروخن

 رسپ و میلس اقآ جاح.دزیم رتھب قالخا رظن زا اما دوب شایراج،یروس زا رت لپت یمک هرھاط
 ممالس باوج دنخبل اب درمریپ،مدوب هدید طایح رد رابکی طقف ار مناخ هرھاط رھوش،دسا شگرزب
 دیماان،مدنچ راب یارب.ناشتسد تاھیبست مسر نآ اب.درک نییاپ الاب رس طقف هرھاط رھوش و داد ار
  ششوگ ریز ردقنیا.دوب هدزن اذغ فرظ ھب تسد مھ زونھ،متخادنا امین تمس یھاگن و متشگرب
 ؟تحیصن ھب ھچ ارم الصا.مدوبن دلب نیا زا رتشیب متغل یهریاد رد رگید ھک مدوب هدناوخ تحیصن

`ھش مزال مرس زاب ات هروخن اذغ ردقنوا` نیرسن لوق ھب کرد ھب  
 دنزرف،مدنادرگ رب ور طایح یهرچنپ تمس ھنیس ھب تسد و مدرک یضار ار مدوخ رکف نیا اب

 اب  طایح رگید تمس نآ نیرسن و تشذگ طایح زا ریصب،میلس جاح یهرجح یوداپ و هدناوخ
 رس زا ھصغ و مغ ھک ترامع نیا رد رکش ارادخ مھ زاب.داد ناکت تسد میارب لغب ریز یدبس
 طایح رد یروس اب ار وا لوا زور ھک یرتخد نامھ.متشاد ار نیرسن لثم یسک دیرابیم شیور و
 تسوپ لاچ ھک نابرھم یهدنخ اب و دش امین قاتا دراو ھباتفآ و تشت اب،دعب تعاس دنچ و مدید
 .تفگ و درک هاگن متمس دادیم ناشن ار شدیفس
 .تکمک مدموا -
 یور،میدرکیم زیمت ار ناخ امین قاتا طقف رصع ات مھ اب و دیسر مداد ھب یباسح یلوا زور نامھ
 ور متمس هدیرب سفن.دوب هداتفا شیور گنر زمرق  یھکل ناج ھب و دوب ھتسشن وناز ود شرف
 .درک
	ھک	.ینک تداع نیا یاھیزاب ھنووید ھب هدنوم الاح-
 ،دادیم هراشا دوب امین ھک شرس تشپ ھب وربا اب
 و نیرسن یبصع تروص یور مدناخرچ مشچ و مدرک هاگن دوبن شساوح ھک وا تمس ھتساوخان
 .دونشب ار ممارآ یادص ات مدرب رتولج یمک ار مرس.ھکل نآ ندش کاپ یارب ششالت
 .؟هونشب وتادص یسرتیمن-
 کزان یمشچ تشپ.دناخرچ رس امین تمس و درک فاص ار شرمک، دش کشخ راگنا اج رد
 تشپ اب دوب هدز نوریب شرادلگ یرسور ریز زا ھک ار شنشور ییامرخ یعیبط یاھوم،درک
 .داتفا ھکل ناج ھب هرابود و دز سپ تسد
 .ھشقح یگدنز نیا ھنودیم مشدوخ،هونشب-
 فرح مارآ یارب شالت یاهرذ ھک نیرسن یادص اب ھک امین تمس دیخرچ ممشچ هاگآدوخان زاب
 یھظحل نیرسن زیمآ تموصخ نامشچ یھجوتم بوخ،تشاد یبصع اگن ام تمس، درکیمن شندز
 یراکتمدخ راتفر دوب زیگنا بجعت میارب..مدوب هدش وا ھب شانالا رادرھز نحل و قاتا ھب شدورو
 تسد اب  ھفالک ،شریرحت زیم رانک زا ھک دوب امین تمس مھاگن زونھ.تشاد شبابرا ربارب رد ھک
 نیرسن یادص  .تفریم قاتا فرطنآ هاتوک تخت تمس و درکیم دراو ورین رچلیو یاھخرچ ھب
 .تسشن مشوگ خیب
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 ... هرادن بوچ ادخ،یدیدیم و یدمویم،شردام زا رتدب دوب یکی نیا-
 ؟تکمک مایب-
 نیرسن یاھفرح و دناشنب شتخت یور ار شیاھاپ درکیم شالت ھک تفر یرسپ تمس مساوح مامت
 مدصق.متفر شتمس و مدش دنلب اج زا زیخ مین ھک تخیگنارب ار ممحرت سح دیاش ھظحل نآ ندید اما
 شسفن.دز مکشخ اج رد ھک دز تسیا متمس تسد اب و دز دایرف یدنلب ھن نانچ وا و دوب وا ھب کمک
 فرح ھنوتیم داوخب سپ. دوب ھتسشن قرع یاھرطق شیوم یب رس و یناشیپ یور و دمآیم دنلب
 .تشاد یتقاط ھچ،ھتفرگ جل رس دوب ھتفگ یروس،ھنزب
 ....نم....منک تکمک متساوخ نم-
 شرس یور الاب ات ار وتپ و تخادنا تخت یور ار شدوخ،دنادرگ رب ور نم زا زئمشم یتلاح اب
 ھقلح ماوزاب رود نیرسن تسد ھک ونیا اب ندز ھلک و رس دنک ریخب ادخ مدرک رکف مدوخ اب،دیشک
 .دز رشت دنلب یبصع تلاح اب امین ھب ور و دش
 .نرادن مکمک تقایل ایضعب،مدب نوشن وتقاتا میرب ایب-
 رسپ و دوبن متاروصت ھیبش ھک  یاھمدخ و سیئر بیجع یھطبار و مرود تاقافتا زا مدوب جیگگ
 .مشاب شراتسرپ زورما زا دوب رارق ھک ینم و تشاد اوعد ملاع اب ھک یقترس نیگمغ

 گرزب یھناخزپشآ ھب ھک زارد دوب ییوررھار، یدرکیم زاب ار یروس ترامع رانک یبوچ رد
 ییرورھار رد یبوچ گنر دیفس  قاتا رد دنچ،دشیم متخ   قاتا دنچ ھب شرگید تمس و
 .درک شزاب و تفر ییور ھبور رد تمس و درک لو ار متسد قوذ اب نیرسن.رتکچوک
 ،ھمییاد و یبوط لام مایکی نوا..امرفب....،وت ونم قاتا،نومقاتا منیا-
 .پچ تمس یھتسب رد تمس تفر مھاگن
	.دیشک ار متسد
 وگب ھمھ لثم ھگیم منک شادص ییاد نز هرادن سود شنز،ھمییاد نوضمر شم-
	.ھتدوخ قاتا،دییامرفب...یبوط
 شیرسور تشپ یاھوم،دز قاتا طسو یخرچ،دیشکیم قاتا لخاد ارم و دزیم فرح روطنامھ
 و رتنشور یاھوم و دیفس تسوپ اب رتخد نیا متشادن کش،دشیم شخپ اوھ رد و دوب هدز نوریب
	.دشاب یلامش یاھرھش لھا ھجھل ھت
	؟دموین تشوخ-
 یھشوگ و قاتا فرط ود  رد تخت ود. دوب رتگرزب مدوخ قاتا زا،مدوب هدش قاتا یھجوتم هزات
	.نآ زا نازیوآ لاش و وتنام تسد دنچ و یسابل اج ھی و یراوید سابل دمک قاتا نییاپ
 شرف یور ار متسد یشزرو فیک و متسشن دوب بترم یرگید فالخ رب ھک یتخت یور متفر
 دوب نیا شلقادح.دوبن دب مھ اھردقنآ.متخادنا مدیدج قاتا ھب یھاگن مشچ اب زاب.متشاذگ میاھاپ نییاپ
	 .دادیمن من یوب و تشاد هرچنپ طایح ھب ھک
	.ھیگرزب قاتا-
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	،تسشن مرانک قوذ اب
 ھشیمھ.مدش راد قاتا اجنیا مدموا ییاد اب یتقو زا متشادن قاتا نومدوخ رھش وت،مراد شسود ھک نم-
	.متشاد وشوزرآ

 شرتھب لابند یضاران  زاب و متشاد ھناخ اھنت نم.دوب ینتساوخ اما کچوک یضعب یاھوزرآ ردقچ
 رد و مدیشک یقیمع سفن،دوب نشور ملد،مدیسریم دیاب ماوخب یچ رھ ھب نم،دشیمذھرخالاب.مدوب
 ھک یلاس و نسمھ  زا دمآ ششوخ مھ نیرسن راگنا.مدیشک زارد زاب قاط تخت یور تلاح نامھ
 .دیشک زارد مرانک نم دیلقت ھب و درک یزیر یهدنخ،دوب هدرک ادیپ هزات

	

 یادص ھک تفگ رونآ و رونیا زا ردقنآ ھناخزپشآ رد ماش زیم رس و دز فرح مادم نیرسن،بش ات
 طایح لخاد دوخ اب و دیشک ار متسد مھ رس رخآ.دمآرد نوضمر شم  نابرھم اما یدج نز یبوط
 یاھتبحص یادص و دزیم هراوف.دھد ناشن ضوح رانک نادلگ لخاد ار شبوبحم داشمش ات و درب
 شندز فرح و مناخ هرھاط یهدنخ یادص و دشیم هدینش شیب و مک یتسار تمس ترامع یلاھا
	.مینک هاگن الاب تمس ود رھ دش ثعاب مود یھقبط ناویا یور نفلت اب
 وت،متفگن تب الآ یاو.ھنزیم فرح یک اب هراد ھمولعم هدنخیم یروطنیا یتقو مناخ هرھاط-
	.. لابتوف
	.منوتتفج اب،دیشن یباتفآ طایح وت دایز متفگ؟هریم تلک وت فرح ردقچ لوا زور زا-
 رس،دربیم باسح یروس زا یلیخ یراگنا،دیرپ شتروص زا گنر و دیسام نیرسن ناھد رد قوذ
 رود ار شتشرد تفاب لاش و دزیم نوریب انیا موناخ جاح ترامع زا ھک یروس تمس مدنادرگرب

 ریز زا شدنولب یاھوم نوینش ھشیمھ لثم و تشاد یرتمک شیارآ ھناخ رد.دیچیپیم شدوخ
 یھاگن و درب الاب رس، داتسیا نامیورھبور ھک دوب هدیسر ام ھب.دزیم نوریب شنتاس یرسور
 ام ھب مشچ و درک هاگن دوب نفلت اب نانچمھ ھک شدوخ ملاع رد قرغ مناخ هرھاط ھب یصرح
 فالخ ربو دادیم تروق ار شناھد بآ روطچ نییاپ رس نیرسن ھک مدیدیم حوضو ھب.تخود
	.تشاد ردام نیا زا یسرت ھچ امین
	؟هدنبیم نوضمر شم ور امادختسم یھنوخ رد11 تعاس سار ینودیمن وت؟هدنچ تعاس-
	..و ..میروخب اوھ مییایب متفگ دوب تقو یتعاس مین زونھ...ارچ-
 ارچ. دشاب ھتسب نیمدختسم تمسق رد صاخ یتعاس سار دیاب ارچ ھک مدوب ینوناق زا بجعتم
 مھب یاھ نادند تشپ زا یروس یبصع یادص؟دوب ھتفگن نم ھب یزیچ شنیناوق وزج یروس
	.داد مرازآ شا هدرشف
	؟ھتفر تدای درک تتیذا البق ییاوھ ھب رس نیا.یروخب اوھ هدرکن مزال-
 گنر شھاگن.مدرک سح متسد یور ار شنازرل تسد و تخادنا شتمس زیت یھاگن اج رد نیرسن

	.مدید هابتشا راوید ھب هدیبسچ یسوناف یاھرون نشور کیرات نآ رد ای دادیم مغ
	.میرب الآ...ھتفرن مدای ریخن-
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 ھک یکزان کینوت اب و دوب هدز خی مغامد کون و تشاد زوس یمک زونھ راھب لیاوا بش یاوھ
 دنچ کرتخد یهدزمغ نامشچ رد مھ اب ھتخیمآ سرت و مغ ندید.دشیم روم روم مندب مدوب هدیشوپ
	.درکیم مبلغنم رتشیب شیپ یھقیقد
 اوخیم ھنوبص تفھ سار انیا موناخ جاح،یچ وت یلو،ھشیم رادیب هدزاود هدزای امین الاح، ھتسرد-
 اب یلکشم ھچ،دیرابیم رتخد نیا زا شنامشچ رد یترفن و مدوب یروس ممصم یهرھچ زیرنن
	.دربب باسح ای دسرتب وا زا تشاد قح نیرسن الصا دیاش،تشاد سرت شھاگن. تشاد نیرسن
 ندش هدیشک.دشکب دوخ لابند ارم  مادم تشاد ھقالع راگنا و تفرگ ور یروس زا رھق تلاح ھب
	،مدرک سح ار متسد
 و دزیم فرح زونھ یروس.دمآیم رس تشپ زا  زونھ یروس یادص و مدوب مومغم نیرسن لابند
 یتح،دوب هدش نوگ رگد روطچ الاح و تشگیم یژرنا رپ ززو لک ھک دوب یرتخد ھب مھاگن نم
 رز شتخت یور هدرک غب طقف ،شلاح دروم رد نم  یاھیچیپ لاوس  ھب نداد باوج نودب رگید
	.مدرکیم هاگن شرس یالاب نارگن نانچمھ ناریح نم و دیشک شرس یور رخآ ات و تفر  وتپ

 متفریم رو مدنلب یاھوم مد اب،مدرکیم رورم ار شیپ زور دنچ و مدوب هداتسیا هرجنپ یولج زونھ
 تمینغ ار تقو ات.درکیم گنت ار مسفن ھناخ نیا  رد یرسور ندرکرس.مدوب رکف رد نانچمھ و
 هایس گنر و یتخل و یدنلب زا اھیلیخ.امین قاتا رد رتشیب، مدیشکیم نوریب مرس زا مدرشیم
 یارب دوب گنت ملد.دمآیمن ممشچ ھب یفیرعت چیھ نم ارچ و دندوب هدرک فیرعت میاھوم بش
 دیاب ناشرازم رس امتح ھعمج نیا،دیشکیم تسد میاھوم یور ھک ھتشرف نامام یاھ شاھزاون
 لغب رد و دوب هدیسر هار زا هزات ھک هداوناخ یرتخد یهون دننام غیج یاھدنخ یادص.متفریم
 سینا مدز سدح ھک داتفا ناوج ینز ھب مھاگن.دروآ دوخ ھب ارم،تخادنایم ار شدوخ مناخ هرھاط
 رفولین.دندشیم هدید طایح لخاد دوخ کچوک و ناوج رتخد ود اب ھک تسا هرھاط گرزب رتخد
 رتمک،دوب ییاسانش لباق یتحار ھب دوب هدرک فیرعت شییابیز زا صرح اب نیرسن ھک یاھلاس تسیب
 ھتسشن تخت یور یگمھ و دش مامت اھ شب و شوخ..تشاد وا ییابیز ھب یبآ نامشچ یسک
 و دروآ رد ار شیرسور ھناخ نیا نوناق قبط و تخیر شاھناش رود ار شرف یاھوم سینا،دندوب

 جاح و دنادنخیم ار هرھاط و درکیم فیرعت ار یزیچ روطنامھ.درک لو اھنآ یور کزان یلاش
 الاح و دوب ھتسویپ اھنآ ھب مھ یروس.درک یضارتعا درکیم یزاب کچوک یکین اب ھک موناخ
 ام لیماف اھنت تدم نیا مامت رد.دوب سکیب و کچوک ردقنآ نم یهداوناخ ارچ.دش عمج ناشعمج
 ندز دید زا مدش ھتفشآ،یگدنز زا هدوب نم مھس امتح مھ نیا،مدیشک یھآ .مامت و دوب ھمع ریین

	.متفر مدق دنچ امین تمس یضارتعا و مدنادرگرب ور ھفالک.نداتسیا اپارس و ھیقب یتخبشوخ
	؟یروخب اذغ ھمقل ھی امش ات منومب اجنیا نم هرارق یک ات؟یریگب تخس تدوخ ھب هرارق یک ات-
 زا ھیقب و هداوناخ یهون دنلب یهدنخ غیج یادص اب و دادن ناشن یلمعلاسکع مھ زاب رارد صرح
	.درک دنلبرس هرجنپ تمس نوریب
 هدرک مامح ریصن و نوضمر شم کمک ھب زورما.دیدیمن و درکیمن باسح مدآ ارم الک، ریخن
	.دادیم ناشن رتنشور ار شتسوپ شنت یرتسکاخ ترشیت و دوب
	.مداتسیا شیور ھبور و متشادرب ار اذغ ینیس و متفر تخت رانک زیم تمس ممصم
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 تارب مرس ات دنچ دایب ، ترتکد ھب منزیم گنز ؟هدرک مرس  سوھ تلد امتح،ھتدوخ لیم ھشاب-
	.ھنک قیرزت
 قاتا رد فرط ھب و متفگ یرادفوپ.یتساوخ تدوخ، کرد ھب یصرح نم و درکن مھاگن مھزاب
 شیالال ھب یل یل مادم ھک رادلوپ سول یھنھن ھچب نآ لمحت رگید.دنت مدق و مدنادرگ رب ور
 رس یور یتسد ھی و متشادرب ار ماهداتفا لاش یلدنص یھتسد یور زا.دوب تخس دنتشاذگیم
 ندید اب ھک مدرک زاب صرح و تدش اب ار قاتا رد.مدیبسچ تسد ود اب ار ینیس دعب و متخادنا
 دروخرب یارب تشادن راظتنا مھ وا راگنا.مدروخ اج رد تشپ شوپ شوخ و یبآ مشچ یولین
 یرسور نیناوق زا هون نیا، دوب بلاج.تخادنا رس تشپ ار شدنلب تفاب یاھوم و دز دنخبل.ییوھی
 شسول یھنارتخد یادص اب ھک شتروص رد نم شاکنک زا تشذگ ردقچ.درکیمن تیاعر ھناخ رد
	.مدمآ مدوخ ھب
	.ننکیم مادص ولین ھمھ،مرفولین نم-
	.مدرشف مکحم  ار شتسد و مدز ییانشآ دنخبل.دوب میور شیپ ولین یهدش زارد تسد
	..منم. متخبشوخ-
	،ندوب ھتفگ یروس ومع نز،امین دیدج راتسرپ-
 تسد ینیس یور تفر شیبآ هاگن.تفگیم نیرسن ھک دوب ی روطنامھ شیابیز،مداد ناکت رس
	.اذغ یهدروخن
	؟هدروخن وشاذغ زاب-
	.تفرگ متسد زا ار ینیس و درب شیپ تسد،دناوخ مھاگن و ھفالک تلاح زا ار شباوج راگنا
	؟ھشدوخ تسد ھگم،مدیم شدروخ ھب روز ھب نم،نم ھب شنیدب-
	 .دش قاتا دراو ، دزیم فرح شدوخ اب و دش در مرانک زا روطنامھ و دز یکمشچ
 هدش خرس ھک داتفا ییامین و دزیم رغ دنخبل اب نانچمھ ھک ییولین و لخاد ھب یھاگن ارذگ
	.دوش قترس رسپ نیا فیرح دناوتب ابیز رتخد نیا مدوب راودیما و متخادنا الاب یاھناش.دوب
 نوریب،دیزرل مھایس منیج راولش بیج لخاد یشوگ ھک متسبیم  ار رد و مدش جراخ قاتا زا
 کی نیمھ الاح ھبوخ.مدرک ھتسب و زاب ار منامشچ و متفگ یخآ ھمع ریین مسا ندید اب،شمدیشک
 روطنامھ نیرسن شیپ نتفر دصقم ھب و متفگ لد رد،ھتاھمع نوا،یالآ شب تلاجخ،.متشاد ار لیماف
	.مدرشف ار نفلت  لصو یھمکد
	

 زا.دندوب هدید کرادت یگرزب  متخ مسارم، یروس رھوش درگلاس نیمدنچ یارب و دوب ھعمج زور
 دندرکیم لصف و لح ار وا ھب طوبرم یاھراک امین ندرک مامح یارب ریصب و نوضمر شم حبص
 گنت لد و مدرک تبحص یروس اب،دوبن یراک نم اب شیاھوراد ندروخ یارب رصع ات انلع و
 میارب یتقو رگید، تقو رید ات یتفوک هاگشاب نآ رد راک تفیش ود،متفر مردام و ردپ رازم تمس
 اقآ جاح یهدناوخ دنزرف ییاروج کی تفگیم نیرسن ھک یمارآ دق دنلب یهزبس رسپ .تشاذگیمن
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 ھب رس کیلع و مالس عقوم،ھناخ نیا یاھدرم رثکا لثم و دمآیم ھتسھآ و تفریم ھتسھآ، تسا
 اب و دوب ھتسشن شقاتا گنر ییالط روارد زیم یولج یروس.تسد ھب حیبست هاگ و تشاد ریز
 ھب ارذگ یھاگن.دوب شرھوش مسارم الثم.دیشکیم شتروص ھب ار ھنوگ ژر یھکترچ ساوسو
 یھنییآ یتح و شدنلب ھیاپ تخت، گرزب سابل دمک زا، شایالط دیفس تس. متخادنا شللجم قاتا
 تسار و پچ ھنییآ ھب ور ار شتروص.منک نیسحت ار شاھقیلس دش ثعاب ھمھ،شقاتا یھشوگ یدق
	.درک
	.یصخرم زورما،یرب ینوتیم-
 نماد و هایس زولب نآ.مدش جراخ شقاتا زا و متفگ یدنلب نونمم و بل ریز یزیمآھنعط یدرک فطل

 کیش شرھوش یازع مسارم یارب یدایز یمک،شتروص یور ھتسشن شیارآ و  شرادنیچ
 یگدنز زا،دوب هدمآ رتولج یطاف مکش تدم نیا رد و متفر اضر و یطاف ندید رازم زا دعب.دوب
 یلک اب و تخادنا مشوغآ رد ار شدوخ اھ ھچب لثم زاب و دوب یضار  نم یھناخ رد شا العف
 نامی ھس رھ یارب رتھب یگدنز یوزرآ نم دیمھفیمن زونھ.درک رکشت ھقدص نابرق
 الاح ھک نم میدق تخت اب درکیم یفیک ھچ و تشاد قاتا شدوخ یارب مھ اضر الاح.متساوخیم
 تمس رصع و متشادرب رتھتسب سابل تسد دنچ مایمیدق قاتا یھتسب دمک لخاد زا.دوب هدش وا لام
 مدیسر یتقو .دوب رتھفرص ھب نورقم سوبوتا اب تشگرب تیعضو نیا رد .مداتفا هار یجاح یھناخ
 و نانز و تمیقنارگ و سکول یاھنیشام زا دوب رپ، غاب ھچوک یاھتنا.دوب هدش کیرات اوھ رگید
 ھنانز تسار تمس ترامع و ھنادرم یروس ترامع.دندشیم میلس یجاح یھناخ لخاد ھک ینادرم
 امین رصع یاھصرق اما.متشگیم رب بش رخآ و مدنامیم اضر و یطاف شیپ رتشیب شاک،دوب
 ینویلیم ریرح لمخم رداچ ھب یھاگن.درکیم هرھلد راچد ارم مھ نیمھ و دشیم هداد تقو رس دیاب

 و وا ات مدز رانک ار مدوخ و مدرشف رتشیب ار متسد سابل کیتسالپ و متخادنا ماورھبور نز رس
 شرداچ درک طایتحا و تخادنا نییاپ ار شرس و دز یدنخبل.دنوش ھناخ دراو لوا شناوجون رتخد
 درم دنچ و ریصب.مدش طایح دراو اھنآ دعب .دش لخاد رد زا و دنکن ریگ ششفک هاتوک یھنشاپ ھب
 و رتخد دنچ.دشیمن هدید یسک ھنانز تمسق رد و دندوب هداتسیا یروس ترامع مد متخانشیمن ھک
 حضاو و رتدنلب الاح،دوب ھتفرگ ار لحم لک ھک نآرق یادص و دندیودیم ضوح رود کچوک رسپ
 شیپ نم رکف مامت و دندش یروس ترامع دراو نداد تسد و مالس اب درم دنچ،دشیم هدینش رت
	؟مدشیم ترامع لخاد روطچ یغولش نیا رد الاح.دوب امین یوراد
 دیاب ار میاوق مامت،دنک شلح ات متفگیم ریصب ھب دیاب، مدش یروس ترامع لایخیب و مدیشک یفوپ
	.مورب مقاتا ھب و منک روبع اھراکتمدخ نلاس یدورو مد درم یلک رانک زا ات مھدب
	.ھنونز لخاد ایب نومن اجنوا،مزیزع-
 هزات مناخ دنچ اب یسوبور و نداد تسد لاح رد ار کوملاجات مناخجاح و مدیخرچ متسار تمس
 هرابود درک لخاد یھار تزع اب ھک ار شیاھنامھم. مدیخرچ لماک شتمس؟دوب نم اب.مدید دراو
	.زارد متمس تسد و درک رارکت ار شاھلمج
	،نومن اجنوا،ردام ھگید ایب-
 و مدرک اپ نآ و اپ نیا،متفگ ھچ مدیمھفن الصا.مدوب هدشن توعد ھک نم،مدش ھچاپتسد حوضو ھب
	.متفرگ زاگ ار مبل هدارایب
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	.مقاتا مریم،مناخ جاح ھنک لوبق ادخ-
 تبقارم مامین زا،یاهادونوخ نیا وزج وت اجنیا،هزرمایب منم رسپ،ھنک لوبق شیناب زا ادخ-
 ردام ایب،تمدید دش بوخ،متفرگیم وتغارس،یدموییم دیاب تدوخ،مگب نم ھک هرادن نتفگ،ینکیم
 .ایب،
	.ھیچ ھنک لوبق،ھنک شتمحر ادخ یتفگیم دیاب الآ یدز دنگ
 ریز یزیر یھخآ،منک تمواقم رتشیب مناوتن دش ثعاب شاهدش زارد نانچمھ تسد و نابرھم نحل
 معضو،مدرک منتاس یرسور و هایس یھمین یوتنام ھب یھاگن،درک متوعد لخاد ھب زاب وا و متفگ بل
 رتولج ار یرسور یمک،مربب قاتا لخاد ار متسد سابل کیتسالپ لقادح تشازیم شاک یلو دوبن دب
 هرھاط رتکچوک رتخد ،سفن عقوم نامھ،متفر درکیم مھاگن رظتنم ھک موناخ جاح تمس و مدیشک
 لھچ شنس،دز دنخبل میور ھب ام یودرھ ندید اب و تفرگ ار شگرزبردام غارس و دمآ نوریب
 ھسردم ریدم ،شتفس لغش فالخرب ، دوب یزور ھب رتخد ریپ نیرسن لوق ھب و دروخیم
	.دوبن ھفایق رد دایز و دزیم مولظم و مارآ ،سینا فالخ و دوب ورهدنخ و نابرھم،ندوب
 رتیتنــس روــنیا مزاول،مدــشیم تــسار تمــس تراــمع لــخاد یاــضف دراو ھــک دوــب راــب نیــلوا
 ھــب ھــک ییاــھ شرــف ولباــت و یــیالط یتنطلــس یاــھ لــبم یور و رــس زا ندوــب ناــیعا و دوــب
 ھــب یــھتنم یاھھــلپ ماــمت و دــندوب هدناــشن شرــف ار نیــمز مامت،دــیرابیم دوــب بــصن راوــید
 اــب الاــح ھــک ناــنز زا یــتیعمج نیــب رد.دوــب  تــفاب تــسد شرــف زا هدیــشوپ  مــھ مود یھــقبط
 ساــسحا دندیــشکیم مــھ خر ھــب ار تورــث و دــندوب ھتــسشن رود هایــس اــما کیــش یاــھ ساــبل
 هاــتوک ساــبل.دز دــنخبل مندــید اــب و درــکیم ییاریذــپ شتــسد ینیــس اــب وــلین،مدرکیم یگناــگیب
 ممــشچ یــتقو دــش رــتصرق ملد.دوــب هدرــک شا ینتــساوخ یباــسح شایباروــج قاــس اــب گــنت
 و مدیــشک یــجیگ زا یــسفن، دوــب ھتــسشن ھناخزپــشآ کــیدزن یاھــشوگ ھــک داــتفا  نیرــسن ھــب

	.مداد یاج ار مدوخ شرانک و متفر نیرسن تمس
	؟یایب ھک یتفر--
	.،تخادنا مریگ طایح وت موناخ جاح،مایب مسارم دوبن رارق نصا...،دش رید متشگرب سوبوتا اب-
	.دونشب نآرق دنلب توص نآ رد ار میادص ات مدرب ششوگ کیدزن ار مرس هرابود
	؟منک راکیچ،،مدادن ور امین رصع یاصرق نم نیرسن-
 لگ رت منالا درک شدامآ مریصب،دز رغ مایلک،داد شدوخ یروس،ینزب ونوا شوج هدرکن مزال-
 .یباسح ھیشیتآ تتسد زا یروس....ھنودرم وت ھتسشن راولش تک اب لگرو
	.مدوب مدوخ یارب زور ھی هام کی نیا رد دوب بوخ.مدش یرفک
	.دش رید راب ھی الاح،میدز فرح ملوا زور،ھگید یازیچ ھن ساذغ و وراد نداد مفیظو-
  موناخ هرھاط رانک یتنطلس لبم یور ردتقم ھک داتفا یرفک یروس یور هدارا یب  مھاگن
	.دادیم ناکت رس ییوگ دمآ شوخ یارب هاگ و دوب ھتسشن
	.رتکد مناخ منک کمک ییاد نز ھب مریم نم....دوب نتفگ نم زا،ھنوچیپیم وتشوگ--
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 ار نلاس رگید رود ھی ؟دوب روخلد نم زا راگنا ارچ نیا ،تفر ھناخزپشآ تمس و دش دنلب اج زا
 ما یلدنص و مدش دنلب اج زا،دوبن نم راک تسار نیشنرادلوپ  لفاحم روج نیا،مدناخرچ رظن زا

 شلخاد نیرسن ھک متفر یاھناخزپشآ تمس مدوخ و دش نلاس دراو هزات ھک مداد ینزریپ ھب ار
	.*********مدش

  
 امین ھک دوب بوخ،مدیشکیم نیرسن اب مکرتشم قاتا ھب یتسد و مدوب هدش رادیب باوخ زا هزات

 رادیب باوخ زا شیش تعاس مدوبنروبجم نیرسن لثم و دشیم رادیب باوخ زا رھظ یاھفرط
 یتوافتیب ھب مدوب هدرک تداع اھزور نیا.مشاب یتسار ترامع یھناحبص کرادت لابند و موش
 ماجنا تقو رس ار مدوخ راک نم،ھچ نم ھب نصا .شیاھیروخدب و امین یاھندزن فرحو
 تعامج نیا زا لاس نیدنچ ھک تشاد قح ھمع.مریگیم ار ماھناھام یالاب قوقح و مھدیم
 زا نم`, ھک تشاذگیم مرس تنم ھمع ریین ردقچ و مدوب یضار ھک العف،دیشکیمن تسد رادلوپ
.`ھیبوخ راک مدوب ھتفگ تب ملوا  
 نھر دشیم ھھام دنچ،دوب یبوخ راک،میتشذگیم یروس یاھندز رغ و اھ یزاب سیئر زا

 یرازآ شدوخ اب یزابجل زج امین.منک اپ و تسد رتھب و رتالاب ھلحم دنچ رد رتگرزب یاھناخ
 اب دوب ھتفرن شیومعنز ھب مک سینا مدزیم سدح.مراک ھب یراک ھناخ لھا یھیقب و تشادن میارب
 اب اما زیت یاھھاگن یھجوتم مھ یراب دنچ.دادیم مدروخ ھب سلجم رد ھک ییالاب زا یاھھاگن نآ
 شایتشوگ دیفس تروص و نشور یاهوھق یاھمشچ اب،دوب شلدم الک.مدش موناخ هرھاط دنخبل
 ار نیرسن تخت یور هداتفا راولش.درکیم زادنارب نابرھم اما قیقد ،دیدیم ارم راب رھ
 کی قترس یهرسپ،شرچلیو یور زا امین زورید نداتفا تمس تفر منھذ و متشادیمرب
 شتسد تالضع.درکیم مبارخ متشاد ار شتخت یور نتفر یارب کمک دصق رابرھ.ھندند
 اج نامھ،دشاب هدوب شزرو لھا البق دوبن دیعب شاھناشراھچ لکیھ زا و دوب هدش فیعض یباسح
 رتیوق یور هداس یشزرو تکرح دنچ اب و مرخب لبمد ییات دنچ رتدوز متفرگ میمصت مدوخ اب

 رس رد راک نیا یارب ار زابجل یامین ندرک یضار یھشقن روطنیمھ.منک راک شتالضع ندش
 رد تمس ات.دنارپ اج زا ارم و دروخ رانک راوید ھب و دش زاب تدش اب قاتا رد ھک مدیشکیم
  لخاد نیرسن فیرظ و نازرل لکیھ متشگرب

 یور اجنامھ ار متسد راولش.تخادنا تشحو ھب ارم شا ھیرگ ھقھقھ یادص و دش ترپ مشوغآ
.متفرگ شنازرل یاھھناش زا و متخادنا تخت  

؟ینکیم ھیرگ ارچ رتخد...؟نیرسن؟هدش یچ-  
 وتشادن یدصق نیچمھ وا راگنا اما منک ادج مدوخ زا ار وا متشاد یعس شیاھھناش ھب راشف اب

.دز فرح نیف نیف اب و دنابسچ ماھنیس ھب رتشیب ار شدوخ.هاگھانپ دوب یشوغآ جاتحم تخس  
....سین شلاح منامام....الآ دوب هدز گنز....گنز....گنز ملاخ-  
 دای.مدوب هدیشک ار رد نیا نم.متخادنا شاھناش رود تسد نم الاح و  دش رتدیدش شقھ قھ
 دوب هدیشک زارد قاتا یهرجنپ رانک تخت یور یگدرسفا جوا رد ھتشرف نامام ھک مداتفا ینامز
 و مدوب یراددوخ رتخد الوصا.دوب یلع اباب ندمآ رظتنم امتح.درکیم هاگن ار نوریب طقف و
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 یدوسح ھیرگ رد شیاورپیب یارب نیرسن یتحار ھب ھک دوب اجنیا. مدروخیم ار مضغب
 شزاون،یرسور زا ار شیاھوم.دنک ھیرگ ار شتاساسحا تحار تسناوتیم ھک بوخ ھچ.مدرک
 ار شدوخ و دش یضار ھک تشذگ ردقچ.دمآیم نوریب مناھد زا مزیزع یھملک کت و مدرکیم
 دزیم یخرس ھب ھیرگ طرف زا شدیفس تروص.تفرگ شناتسد رد ار متسد ود و دنک ماھنیس زا
 وبل دوز شدوخ لوق ھب ھیرگ و هدنخ عقوم ھک دیلانیم شتسوپ یدیفس ھمھ نیا زا ھشیمھ و
.دشیم  
 ونوا طقف مرھاوخ و نم،الآ ھشن شیزیچ نک اعد....ششیپ مرب،نومرھش مرب دیاب نم-
 شارب یبوخ رتخد نم سین اریگ نم یاعد،هرب شنوج زا یتفوک ساما نیا الآ نک اعد....میراد
.مدوبن  
 ود رھ. مدرک ھقلح شرود ار متسد.مشوغآ لخاد تخادنا ار شدوخ زاب و دیکرت شضغب زاب

 هانپ زاب نم و دیزرلیم مشوغآ لخاد کرتخد.نامیگدنز یاھراب لمحت یارب میدوب ناوج ردقچ
.دوب ھبیرغ نم اب تشپ رازھ ھک مدوب هدش یسک  
.هرظتنم رد مد نیشام؟یتسب وتکاس،اباب، ناج ییاد-  

 رپ لد دوب هانپیب ھچ،دش ادج مشوغآ زا یضار ان زاب هرخالاب و داد شناکت نوضمرشم یادص
.دیشکیم نییاپ تسد تشپ اب  شتروص یور زا ھلجع اب ار شیاھ کشا.نادنخ ھشیمھ نیرسن  
..مدوب هدرک تادیپ هزات...،الآ اجنیا مدرگرب منوتب هرابود ھشن شیزیچ مردام نک اعد-  
 دمک فرط و دنادرگربور نم زا،یدعب ندش زیر رس یارب تفریم و دشیم عمج شیاھبل

 تالمج و مدوب هداتسیا شرس یالاب،دیشک نوریب شلخاد زا یکچوک یتسد کاس و تفر
 دنخبل کشا اب وا،مدادیم شدروخ ھب کت کت دنک شمارآ دیاش مدرکیم رکف ھک یاهدننکراودیما
 رتخد اب مرادید نیرخآ نیا دوب نکمم ینعی.تخیریم شزمرق کاس لخاد ار شلیاسو و دزیم
 رھاوخ ود یگدنز و ردام نامرد جرخ ندرک روج  یارب ھک دشاب یناتسرھش یهداوناخ گرزب
؟دوب هدمآ نارھت ھب نوضمر ییاد هارمھ شکچوک  

	

 زا رتدب راب رھ شلاح و مدوب شردام لاح یایوج ینفلت و تشذگیم نیرسن نتفر زا زور ود
 ترامع رد بشادرف متسنادیم و دوب یبیجع یوپاکت رد داشمش یھناخ.تفریم شیپ لبق یھعفد
 ھب عقاوم نیا رد یبوط دوخ لاس و نسمھ نز ود.ساپرب یایگداوناخ ینامھم موناخ جاح
 اب کاخ من یوب و دشیم هدز وراج و بآ طایح ھک مدوب ییاھتقو یھتفیش نم و دندمآیم شکمک

 یفیرعت زورید زا امین لاح.تسشنیم شوخ مجازم ھب بیجع ضوح طسو یهراوف یادص
 زا و تخوس شلاح ھب ملد ھک شاب ارم.دماین نییاپ شتخت زا الصا زور ود نیا رد و تشادن

 لگ شایزاب ھناوید ،دید ار اھ لبمد یتقو اما مدرک ضرق لبمد شیارب لبق هاگشاب لوسم ھفطاع
 ھب مھ ار یروس ھک  درک ترپ نیمز یور ار اھلبمد و تخیر مھب ار هزوک ھساک ردقنآ .درک
 ات درکن ربص ندز رغ یلک زا دعب.مدرکیم لمحت مھ ار مناخ یاھراچیل دیاب الاح.دیشک شقاتا

 دیرخ ات دوب هدامآ رکش ار ادخ. دز نوریب امین قاتا زا و دیخرچ ھنشاپ یور.مھدب ار شباوج
 یاھیزاب قترس زا یرفک نم و دھدب ھمادا دوب رارق یک ات دوبن مولعم ھنرگو دورب
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 اب رد.متشگیم دیدج راک لابند دیاب ھک امتح و مدرکیم یلاخ وا رس ار مصرح امتح،شرسپ
 دوب هدرک وتپ ریز رخآ ات ار شرس ھک دوب ییامین الاح و دش ھتسب تدش ھب یروس تسد برض
 متروص یولج تخل یومن یروطنیا ھن.هداتفین یقافتا راگنا.دروخیم ار منوخ نوخ ھک ینم و
 رانک تدش اب ار شرس یور یوتپ . متفر شتخت تمس مکحم یاھ مدق اب و مدز سپ یبصع ار
 دش زاب متمس شنامشچ.مدرکیم سح بوخ ار مرمک تشپ ھتسشن قرع و دوب یبصع مسفن.مدز
.درک مھاگن طقف و دنام توکس رد تدم مامت ھک درک بجعت مھ وا دیاش و 	

 ھک ینیا اب دیاب و ینیا نالا منودیم طقف؟یدوب یک و یدوب یچ البق منودیمن نم،رسپ اقآ نیبب-
 نوا یور زا ور وت،یریگب و جل رس مداع و ملاع اب و ینک رھق ایند اب ھکنیا،یزاسب یتسھ
 ھک نک رواب،رواب تدرد؟ھیچ تدرد ینودیم!ھنکیمن تبوخ؟یونشیم،ھنکیمن دنلب یتفوک رچلیو
 نیا اب،زاسب یروطنیا وتدوخ،هرب هار ھنوتیمن ھگید ھک یتسھ ینیا،یتسین لبق یامین نوا
 ھک یروطنیمھ؟یراد داقتعا شب،ریدقت ،ھتتشونرس نیا سین یسک ریصقت نیا مھفب...........امین
 ای نم یور یزادنیم گنچ ھک نیا،تتزاسب ھک شاب رییغت ھی لابند،نک رکف مکی،یدیشک زارد
.ھتفیمن یا ھگید قافتا نیا زج،ھننکیم تتسخ طقف هراد وتھب کمک دصق ھک یا ھگید سکرھ 	

 یتحار ساسحا ھک شیخآ و مدرک شراب ار دوب هدش ھبملق ملد رس اھتدم ھک ییاھفرح
 ار نیمز یور زا هداتفا یاھ لبمد.متخادنا شتمس شیاھراتفر زا فسات زا رپ یھاگن.مدرکیم
 دوز ییاھنت زا،متشونرس زا مدوب یصاع.مدش جراخ شقاتا زا دنت یاھ مدق اب و متشادرب
 حیرفت میات ھک دندوب یھفرم نارتخد نم نادرگاش مامت.ندش گرزب یارب مربج زا،مماگنھ
....یگلاس دنچ زا نم اما دنتشاد مھارف ار یچ ھمھ ھیناث دنچ رد و دندرکیم شزرو 	

 ملد و دوب یبصع زونھ مسفن.مداتسیا یروس ترامع یهدششرفگنس یاھھلپ طسو
 ھب.مدرک رود مدوخ زا ار مرس ناشیرپ راکفا و مدیشک یقیمع سفن و متسب ار منامشچ.دیشوجیم
 تمس و متشادرب ار یسابلاج زا نازیوآ ی ھلوح.متخادنا مقاتا یھشوگ ار اھ لبمد مدیسر ھک مقاتا

*****.متفرگیم غاد بآ مامح زا ھک یشمارآ ھب متشاد زاین نم.متفر اھقاتا یورھبور مامح 	

	

 یاھمقل دنچ.دوب یلاخ یباسح نیرسن یاج.مدیچ ار نامهرفن ھس ماش زیم و متفر یبوط کمک ھب
 و دوب سیخ زونھ مرس یاھوم. مدروخ دوب هدرک تسرد ھک یرطع شوخ یزبس یوکوک زا
 ممرک لاش ریز نوضمر شم یولج ار مسیخ یاھوم یبوط تاعارم ھب متشادن لمحت رگید
 اب.مداتفا مدنلب یاھوم ناج ھب راوشس اب و متفر مقاتا تمس و مدرک شیاذغ تباب یرکشت.مناشوپب
 امتح دیاب و دوب هدنام شبش مھم یوراد.متفر امین قاتا تمس و مدیچیپ مرس رود ار لاش یلیم یب
 لخاد نوریب یاھسابل اب،شدوخ لاس نسمھ ینز اب و دوب هدمآ دیرخ زا هزات یروس.دروخیم
 متخادنا ود رھ تمس ھب یھاگن.دندیدنخیم و دندزیم فرح یزیچ ھب عجار و دندوب ھتسشن نلاس
 ھچ.متفر الاب ترامع چیپرام یاھھلپ زا ود رھ هاگن ریز زا و مداد ناشمالس راگنا دنخبل اب و
 ار رد یهریگتسد.مدوب هدرکن ضیوعت باوخ سابل اب ار منیج راولش و ترشیت زونھ ھک بوخ
 رانک زیرپ تمس مدرب تسد.دیدیمن ار ییاج ممشچ.مدش شدرس و کیرات قاتا دراو و مدناخرچ
 راظتنا، مدیشک یفیفخ نیھ.دوب ھتسشن نازیوآ شتخت یور ھک مدید ار ییامین،شندز اب و  راوید
 و دوب ھتسشن شایشاقن موب یولج اھتعاس نیا الومعم،متشادن یکیرات نآ رد روکفم ار شندید
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 کت.مدروآیمن ردرس یزیچ شطوطخ و طخ و اھگنر بیکرت زا ھک دیشکیم ییاھزیچ
 یتح.دشیم شیزیچ کی ھناوید.مھد هولج تحاران ار مدوخ مدرک یعس و مدرک یعنصت یاھفرس
.دھدب ییانشور ھب یلمعلاسکع ای هدش قاتا دراو یک دنیبب تشگنرب 	

 شتمس و متخیر بآ یناویل چراپ زا و مدیشک نوریب صوصخم فرظ زا ار شیوراد روطنامھ
 متروص و الاب تمس ھب یھاگن مارآ،درک ثکم.متفرگ شتمس یفرح چیھ نودب ار ود رھ و متفر
 هدرک بجعت یباسح.تفرگ متسد زا ار ناویل و صرق و درکن یتمواقم ھشیمھ فالخرب.تخادنا
 شناھد کیدزن ار صرق.؟دوب هدرک رثا میاھ رشت هرخالاب لادج ھتفھ دنچ زا دعب ینعی. مدوب
 نودب هدعو ھی ھک بجع ھچ.مدرکیم شھاگن مگرزب یزوریپ وحم نانچمھ فعش اب نم و درب
 مب یادص راب نیلوا یارب ھک مدوب قرغ ماھفصن یزوریپ رد،دروخیم ار شیوراد یباصعا یب
.مدینش حضاو ار شاھنادرم 	

 رچلیو، دش نیشن ھنوخ.دش رتسکاخ شاھوزرآ ھبش ھی ھک یروشزا رپ رسپ زا ینودیم یچ وت-
.. نیشن 	

.دزیم فرح شدوخ اب تشاد راگنا و درکیم هاگن شتسد صرق ھب 	

.درم ...درم.هدش دود شدنیآ یاھھمانرب مومت،درم شحور ھبش ھی- 	

 صرق.ھتخود مشچ نم ھب ترفن اب ھک مدید ار یدرم مشچ ود نم و الاب تمس تشگرب شھاگن
 دز یدنخزوپ.درک یلاخ شیاپ ریز شرف یور انلع ار بآ ناویل و درک ترپ ظیغ اب ار شتسد
 شرس یور رخآ ات ار وتپ زاب شک زارد و تخادنا نآ یور ار شتخت زا زیوآ یاھاپ و
 ھصق نیا.مناخ الآ لطاب لایخ یھز و مدوب شیاھیزاباورپیب توھبم کشخ یاھقیقد دنچ.دیشک
  مھ و دوب ھتسخ وا مھ.دوب یفاک بشما یارب اما مھدب ار شباوج متساوخ.تشاد زارد رس
 تمار هرخالاب.مشکب سپ هداس ھک مدوبن یمدآ نم،ریخن،مدیشک یفوپ.تشادن ششک نم باصعا
 شرانک یتختاپ یور و متشادرب شرف یور زا ار بآ یهدش یلاخ ناویل توکس رد.منکیم
 یبصع وتپ ریز ھک وا ھب رگید یھاگن.متشاذگ یتختاپ یوشک لخاد ار اھصرق یھبعج.متشاذگ
.مدش جراخ قاتا زا و مدز ار پمال شوماخ دیلک و مدرک دیشکیم سفن 	

		*****	

 .دوب یاهدننکھتسخ و هرخسم زور ھچ،مدرک ضوع باوخ ترپسا  دیفس راولش زولب اب ار مسابل
 ھب و متخادنا مدوخ یور ھمین ات ار ھفالم .مدش شکزارد تخت یور و مدیشک رانک ار متخت یور
 دایرف نم رد مادم یسح اما مدوب یصاع مرانک ترامع قترس رسپ تسد زا.مدش هریخ فقس
 یمایپ  دای ھب ھک متفر راجنلک مایضرف یاھراکھار و امین دروم رد یمک،نک شکمک ھک دزیم
 ینامھم رد شیپ بش دنچ ھک انیم و لیھس دروم رد و دوب هداد نم ھب ھفطاع  حبص ھک مداتفا
 ھچ رگید منادب مدش واکجنک.مھدب ار شباوج مدوب هدرکن تقو زونھ.درک ینابز برچ، دوب هدید
 زیخمین ،مشاب هدش ژراش راگنا.دیوگیم بارخ یانیم و تفرعمیب لیھس نآ دروم رد  ییاھزیچ
 تسد رد یشوگ ھک دشیم یتعاس دنچ.دوبن مایشوگ زا یرثا. متخادنا هاگن متخت یتختاپ یالاب
 امین قاتا رد ار مایشوگ راب نیرخآ ندید در یتقو دش دنلب مداھن زا هآ و مدوب ھتفرگن
 مرس یالاب یشوگ نتشاذگ نودب دشیم رگم.مدز رانک ار میور یھفالم ھفالک و یضاران.متفرگ
 امین قاتا یھار قاتا لخاد یاھ ییاپمد اب و متخادنا میاھھناش رود کزان یلاش؟دربب مباوخ،
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 یداب زج و تشاد زوس اوھ.دندوب باوخ ھناخ لھا لک اھتعاس نیا بش رھ لثم ھک امتح.مدش
 نم و دزیم ناراب من من.دشیمن هدینش ییادص دادیم ناکت ار طایح لخاد یاھ لگ و تخرد ھک
 اھھلپ زا و مدش یروس ترامع دراو نیچرواپ نیچرواپ.بآ و لگ یوب بیک رت قشاع ھک مھ
 و مدش در شقاتا رانک زا مارآ.رتھب ھچ و دمآیم نویزیولت یادص یروس قاتا لخاد زا.متفر الاب
 شقیمع باوخ زا ربخ امین مظنم یاھ سفن یادص.مداد نییاپ ار امین قاتا رد یهریگتسد
 وا زا هاگن.مدشیم ھتفشآ، شبارخ لاح زا یتسود ناسنا ای دوب محرت سح منادیمن.دادیم
 یور باوخ غارچ لابند لاپ تسد.مدرکیم ادیپ روطچ ار یشوگ یکیرات نیا رد الاح.متفرگ
 ریز امین لکیھ ھب رگید یھاگن.دیرپ قاتا لخاد درز میالم رون شدیلک ندز اب و متشگ یتختاپ
`ھباوخپ یکیرات وت نک نشور ونیا دموا شزوز`مدز رغ بل ریز و مدرک وتپ 	

 یهرانک یور ار نآ هاگن کی رد و مداتفا یشوگ لابند ھب قاتا لخاد مشچ اب و متفرگ وا زا ور
 قاتا زا یشوگ نتشادرب تایلمع.دوب ناھنپ قاتا لمخم یهدرپ تشپ شفصن ھک مدید قاتا یهرچنپ
 دنت اپ ترامع رانک رد تمس.دوب هدش رتدنت ناراب،مدز نوریب ترامع زا دش مامت ھک امین
 دح نیا ات دشیمن مرواب.دوب لفق رد اما مداد نییاپ و الاب ار نامتخاس یهریگتسد یراب دنچ،مدرک
 اھراکتمدخ نامتخاس لفق رد تشپ الاح و مدوب ھتشاذگ اج ار ما یشوگ لوا،مشاب هدوب رکف یب
 امتح.دنکیم لفق ار نامتخاس رد نوضمر شم هدزای تعاس سار متسنادیم ھک نم.مدوب هدنام
 ھب و دوب نیرسن شاک ای متفگیم یبوط ھب  نتفر لبق لقادح شاک،متسھ مقاتا لخاد نم هدرک رکف
 هدرک ریگ مارآ یاھناخ طایح لخاد نم و درکیم مسیخ تشاد یباسح ناراب.مدزیم گنز وا
 هدش زاونلد یباسح،دنت ناراب و شیرجآ یاھراوید یور یاھ سوناف دیفس و درز رون اب ھک مدوب
 رد ھب یراب دنچ متفرگ میمصت،دشیم رت دیدش تشاد ناراب،دوبن  ندرب تذل تقو نالا اما دوب

 منک رادیب  ار ھناخ لھا یھیقب رگا  اما نمھفب یبوط ای نوضمر شم مکلب مبوکب نامتخاس
 یقاتا دنچ ھب داتفا مھاگن ھک هدرکیم یطلغ ھچ نوریب بش تقو نیا راتسرپ مناخ دنیوگیمن؟ھچ
 بلج  یلیخ ار ما ھجوت لوا زور و دوب  هدرک شوخ اج ترامع ود یور ھبور یفیدر ھک
 تمس.نم یارب ناکم نیرتھب طیارش نیا رد و تسھ نامھم قاتا اھ نآ تفگیم نیرسن.درک
 نیلوا ھب. متفرگ ما یرسور نودب رس یالاب ار مرود لاش تسد اب و مدرک زیخ رود اھ قاتا
 وا، متفر شرانک قاتا تمس ھلجع اب.یتنعل.دوب لفق،مداد نییاپ ارشرد ی هریگتسد مدیسر ھک قاتا
 قاتا تمس تفر مھاگن؟مدرکیم ھچ دیاب دنت ناراب نیا ریز،ایادخ یاو،دوب لفق مھ
 ینارگن اب و متفر ،درکیم وس وس شرد راوید رانک سوناف ھک یموس قاتا فرطھب.یرانک
 ژیق یادص زا  لاحشوخ نم و دش اج ھباج رد تکرح کی رد ھک مداد نییاپ ار شاهریگتسد
*****.متخادنا قاتا لخاد ار مدوخ شیاھالول 	

 	

 متسناوت نم و دوب نشور کیرات،دمآیم لخاد هرجنپ یھشیش زا ھک رد رانک سوناف رون زا قاتا
 هدش سیخ لماک مرس یور ظفاحم لاش.منک ادیپ تحار ار قاتا رد رانک رد قرب زیرپ دیلک
 شتمس تشپ ھب.دز ار ممشچ یزلف لاکر قاتا رد رانک اقیقد و مدناخرچ رود کی ار مرس.دوب
 ناشناکت راب دنچ و مدرک مرادمن یاھوم یال تسد و مدرک شیاھر لاکر یور ااجنامھ،متفر
 قاتا.مدنادرگ مشچ قاتا رد رتھناواکجنک.مدوب ھتفاب تشپ ھب ار میاھوم لبق زا ھک بوخ ھچ.مداد
 نامدیچ.دوب هدش بیکرت مھ اب بوچ یزیمت یوب اب صاخ یرطع یوب.دزیم قرب یزیمت زا



	 لصف

33	

 ابیز و  بلاج میارب مدوب اجنآ رد ھک یتدم زا دعب مھ زونھ یجاح یھناخ یتنس تفاب اب نردم
 تس بوچ سیورس.تشاد قرف ھناخ نیا یھیقب اب ییاروج کی راگنا قاتا نیا کبس اما.دزیم
 بوخ ھچ میاھاپ ریز یاهوھق مرک تفابتسد شرف ھب شمرگ یاھگنر اب،روارد و دمک و تخت زا
 ممشچ و مدزیم مدق دوب هدش اسآ لیس ناراب نآ زا نم یجان ھک یقاتا رد مارآ.دوب هدش گنھامھ
 دمک رد و متفر رتولج.دوب بصن راوید و رد ھب ھک یشزرو یاھسکع و اھ حول ھب تفریم
 رتشیب راولش و تک و ھنادرم سابل تسد دنچ.مدرک زاب ار تخت رانک،ماور ھبور یراک ھنییآ
 نارگ یلیخ ھک امتح.مدوب ھتفرگ تسد ھب ھک یترشیت کرام تمس تفر مھاگن.دوبن اجنآ
 ور رانک روارد یور بترم ھک یتشادھب مزاول تمس و متشاذگ شیاج رس ار ترشیت جیگ.دوب
 ھک یترپسا رطع.متخانش ار زیم یور ینویلیم رطع هاگن کی رد.متفر دوب هدش هدیچ ھنییآ ھب
 رکف و مدرب ینیب کیدزن ار یدود یھشیش.تفرگیم شود نآ اب نیرمت دعب منادرگاش زا یکی
 ندرگ ریز یمک،تشاد یبیع ھچ.متخادنا فارطا یھاگن.داد مکلقلق مسابل یور نآ زا یمک ندز
 ھشوگ رد،رد ود.متشاذگ شیاج رس ار ھشیش یضار و مدرک یرپسا مباوخ زولب یور مھ یمک و
 تلاوت و مامح سیورس ھشوگ قاتا.درک ریگرد ار مرکف یباسح ھلصاف اب  شرانک یرگید و
 دنچ ینویزیولت اب ادج یلبم سیورس مود قاتا رد و ،یتشادھب یاھ لاکر و اھ دمک اب دوب یگنرف
 مور یویت دراو ھکنیا نودب.دوب ھتخاس ھچ قاتا ھی زا، ترامعم ھب دازیرم تسد.گرزب چنیا

 اجنیا.مدنارذگ رظن زا ار قاتا رگید راب کی مشچ اب.مدز رمک ھب تسد.متسب ار قاتا رد موش
 لام دیاش ای دوب یجاح یهداوناخ یاضعا زا یکی لام امتح.دشاب  نامھم قاتا تسناوتیمن
 یلاخ ھک نیمھ. درکیمن یقرف میارب تالامتحا زا مادک چیھ ھظحل نآ رد؟ ناشصاخ یاھ نامھم
 راوسش مامح رد،تشاد من زونھ میاھوم.دوب یفاک میارب منک رس نآ رد ار بشما دشیم و دوب
 لخاد ھک متفر یکچوک یھلوح تمس.دروآرد بش تقو نیا ار شیادص دشیمن اما مدوب هدید
 و متخادنا قاتا یهرفنود تخت یور ار مدوخ یضار و متفرگ ار میاھوم من ھلوح اب.مدید دمک
 نآ کی رد.مدوب هدیشک زارد هاک رپ یور راگنا و دوب مرگ یباسح.مدیزخ شمرن یھفالم ریز
 باوج باوخ لبق لقادح مدوب هدیشک رسدرد ھمھ نیا شرطاخب ھک یایشوگ تمس تفر مرکف
 و شمدیشک نوریب مباوخ نک مرگ راولش بیج زا.مدزیم اتسنیا رد یتشگ و مدادیم ار ھفطاع
 راداج تخت یور مرانک یصرح.تشادن ژراش و دوب هدرک یلاخ یرتاب ھک سناش یکشخ ھب
 مدربیم تذل دوب هدش یطاق ممرن یھفالم یمرگ اب ھک یرطع زا ردقچ منادیمن و مدرک شترپ
.درب مباوخ و دش مرگ منامشچ ھک 	

 میادص مناخ رتخد ای مناخ ھک ییانشآان یادص و مدرکیم سح ھک دوب ناکت ھیبش یزیچ اقیقد
 نیرتتحار رد زان باوخ زا تشاد یکی الاح و مدوب ھتشاذگ رس تشپ ار یتخس زور.درکیم
 زا. مدش ارمھ ادص اب گنم و جیگ.درکیم مرادیب ،مدوب هدیباوخ الاح ات ھک مایگدنز تخت
 یارب مدیدیم ھک یزیچ راگنا.مدناخرچ متشپ یولھپ ھب ار مدوخ و مدمآ رد تخت لخاد یگلاچم
 اب یرسپ،مدیدیم باوخ متشاد ای مدوب هدشن رادیب لماک دیاش،دوبن لوبق لباق دایز مھ مدوخ
 ھچ اجنیا دیکچیم شییاھوم زا بآ ھک یشزرو بذج راولش و سیخ و ھنھرب یھنتالاب
 منامشچ راب دنچ.مدش دنلب تخت زا و مدیچیپ مرود ار ھفالم یضار ان،دوب باوخ ھک امتح؟درکیم
 هاگن طقف ھنارگشسرپ، متاکرح لفق و دوب هداتسیا بوکخیم سانشان. مدرشف مھب ار
 ھبور راظتنا مھ وا راگنا.مدوب هدیدن دمک رانک اجنآ مباوخ لبق یمرچ کچوک نادمچ.درکیم
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 نیا.شا یاھلضع یاھوزاب و تفس مکش یور تفر مھاگن.ھتشادن ار یاھنحص نیچمھ اب ییور
.مدش یناطیش دیاش مدیدیم ھک دوب یباوخ ھچ رگید 	

؟امش یتسھ یک...؟ینکیم راکیچ نم تخت وت،مناخ مامش اب- 	

 یاضعا زا یکی رگا؟دوب یک شدوخ؟ھنوا قاتا اجنیا؟نوا تخت.مدیدزد عیرس ار مھاگن
 راگنا.دزیم فرح شدروم رد نیرسن امتح ای مدیدیم ار وا الاح ات امتح دوب یجاح یهداوناخ
 دیاب اھیرایبدب مامت،مدوب ھتسخ یلیخ،وت ھب تنعل.مدرک رتزیر ار منامشچ مشاب باوخ زونھ
 یدج و متفرگ مدوخ ھب بناج ھب قح یاھفایق.مدیچیپ مرود رتمکحم ار ھفالم؟دتفیب قافتا بشما

.مدش 	

؟یتسھ یک تدوخ امش...، مراتسرپ نم- 	

.تفر شرانک دمک تمس و دز ھفالک یدنخزوپ 	

 تسد زاریصب،اباب نریگب راتسرپ مارب دوبن زاین ھتشادرب شارخ ھی طقف ماپ؟راتسرپ ھک-
 ھش زاب تبحص رس ھک یسانشیمن ونم دیگب دییاوخیم الثم،سارتخد امش دیدج ملیف  منیا...وت
......و 	

 لقادح.دوب مومھفمان میارب شبل یور یهرخسم یهدنخ و تسژ و مدیمھفیمن یزیچ شیاھفرح زا
  ار دوب سیخ میاھوم من زا ھک نیمز یور هداتفا یھلوح.مدوب باوخ گنم ھک طیارش نآ رد
 یاھوم ھب یھاگن و ھلوح ھب یھاگن.دننام رشت نحل ھب دش لیدبت ھمین ھفصن شفرح و تشادرب
.تخادنا مرس یهدیبسچ مھب 	

 زا قاتا وت یدموا نییاپ یتخادنا وترس؟هربخ ھچ اجنیا..وت....؟یدرک هدافتسا وت ونم یھلوح-
 نالا نک ربص؟ینکیم ممھاگن تسار تسار یداتسیاو اجنیا یدرک هدافتسا میصخش لیاسو
....هدش بارخ نیا مایمن هام ھب هام ھبوخ،انیا اب منکیم نشور ومفیلکت 	

 یالآ.مدرب یپ ھعجاف قمع ھب ، مشاب هدش رادیب هزات راگنا نم و دزیم فرح تشاد زیر کی
 مھ نیا امتح و تشاد یگرزب ینامھم موناخ جاح بشادرف و دوب نامھم قاتا اجنیا، ساوحیب
 رد و یراک زیمت ھمھ نآ حبص زاو هدیسر الاح و هدمآ رود هار زا ھک دوب اھ نامھم زا یکی
 ھب دوب ھتخادنا شیناشیپ یور ھک یدج مخا اب و دزیم یخلت ھب مناھد.هدوب اقآ نیا یارب زاب قاتا
 زا ار یشوگ، درک نیمز ترپ هرابود ار ھلوح.الآ یسناشدب وت ردقچ ھخآ.متفرگ سرتسا حوضو
.دزیم  فرح شدوخ اب بل ریز روطنامھ زونھ و دیشک نوریب شراولش بیج 	

	   .هااا ھگید ریصب رادرو..؟هربخ ھچ اجنیا سین مولعم-

 کی الاح.دوب ھک دوب نامھم.مھدب وا ھب ار قح متساوخیمن اما مدوب هدرک مگ ار میاپ و تسد
 و دادن باوج مھ زاب ریصب رکش ارادخ؟دروایم رد یزاب ھلوک دیاب مدوب هدرک هدافتسا ھلوح
 مدوب روبجم مھ نم؟تشادن ربخ شندمآ زا یسک سپ.تخادنا روارد یور ار یشوگ رت ھفالک
.الآ سناشدب یا، مشاب اجنیا ار بش 	

.مخا شتمس بناج ھب قح و مدرک رت یدج ار ماھفایق 	
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 وت مراد قاتا مدوخ اجنیا مدموین مشوخ لد زا منم،سھ ھک سھ امش قاتا،بانج بخ یلیخ-
.رادرب ورب انوا زا یکی مومح وت ھلوح ھمھنوا.......ممدنوم نوراب 	

.یدز دید مراج ھمھ ھبوخ- 	

 مقاتا نیا رد.دوب دیدش نوراب,ندرک لفق و رد مدب وشاھوراد متفر ات،مامین راتسرپ نم.
...دایب نومھم رحس ھلک هرارق متشادن ربخ نم.....زاب 	

 و درکیم سیخ ار شنییاپ بل شنابز اب و تشاد رمک ھب تسد.دوب هدیرپ مفرح طسون راتسرپ وت
.مداتسیا رتفاص و مدرک روج و عمج ار مدوخ.مزادنارب هدش زیر یاھمشچ اب هریخ 	

.مدموا سھ یاھتفھ دنچ...،ھلب- 	

 من شایناشیپ یالاب یاھوم زا ھک راگنا ھپ راگنا،دوب متروص لز زونھ،دادن رییغت ار شنشیزوپ
 ناریح کوکشم.تساا هداتسیا ھبیرغ یرتخد یورھبور تخل ھنھرب یھنت الاب اب و دکچیم بآ

 تمس ار شھار ھجوتیب و درک کاپ راب دنچ ار شناھد رود تشگنا اب ھک مدوب شلمعلاسکع
 شرس تشپ ھلصاف اب شلابند.راگنا دندوب روج ھی ھمھ لزنم نیا یلاھا.تفرگ یتشادھب سیورس
.مداتفا هار 	

	

	

- .تعاس مرتحم یاقا نیبب- 	

 مرگید تعاس دنچ مدوب یتحار باوخ ھچ ینیبن ریخ.مدرک مرس تشپ راوید یور تعاس ھب هاگن
.بخ دشیمن تادیپ 	

 زاب حبص مقاتا نومتخاس رد نوچ مشاب اجنیا مروبجم منم.ھحبص ھگید تعاس ھس ود-
...منکیم تمحز عفر شدعب مباوخیم اجنیمھ حبص ات.دوب لفق ماقاتا یھیقب.ھشیم 	

.تشگرب متمس و داتسیا مامح ھب هدیسرن تکرح کی رد 	

 ھبیرغ نیچمھ شاھفایق.دشاب هدرک فشک یزیچ ھک تفرگ ار یناطیش ی ھچب رسپ هاگن شھاگن
 ھب گنر دوز ھچ.مدوب هدید ییاج راگنا ار شنشور یاهوھق زیر نامشچ نآ اصوصخم.دوبن مھ
.تشاذگ شاھناچ ریز تسد یشیامن و دز دنخزوپ.دشیم مگنر 	

؟یجاح یھنوخ مایب بشما هرارق یتشادن ربخ لبق زا ینئمطم وت- 	

 شرورغ رپ دنخزوپ و هاگن نآ زا یبوخ سح دوب ھچ رھ.دوب ھچ شروظنم؟تفگیم یچ نیا
 رکف.مداد میاھوربا ھب یزیر مخا و مدرک گنگ ار ماھفایق؟اباب ھگید دوب یک نیا.متفرگن
	.دناھتخیر شیارب اجنیا.دنکن
	.مور یویت قاتا مریم نم باوخب تخت ور امش-
	،دمآ نوریب شتسژ زا،دروخ شقوذ ھب راگنا
	.تفر مامح تمس و داد ناکت ار شراد تلاح یاھوم راب دنچ روطنامھ
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	...راتسرپ موناخ یبوخ وت ھشاب-
.تسب ار مامح رد باوجیب و تفگ 	

 و متفر مامح تمس شلابند....یاھراک لھا نم ای متفگ غورد دنکیم رکف دنکن.دوب رادوب شفرح
.مدرک دنلب ادص تشپ نامھ زا 	

.بانج ھشیم صخشم یچ ھمھ ادرف.....،ھتسار شمھ ھلب- 	

  ار مایشوگ و تشلاب تخت تمس و مدنادرگرب تشپ راوسش یادص ندش دنلب اب. مدینشن یباوج
 راگنا.هدیم ادص راوسش حبص ی ھلک تفگیمن روعشیب.مدش نویزیولت قاتا دراو و متشادرب

 سپ زا مدوب دلب بوخ، متشادن یلکشم قاتا رد وا ندوب اب،شدروخرب نوا اب مدروخ وشلوح
 رکف اب . مدرک اج ھباج ھپاناک یور ار مدوخ ،مدرک لفق ار رد،لاح نیا اب اما مییایبرد مدوخ
.یگتسخ زا ناما و مدیمھفن.دنھدیم ناشیاھنامھم ھب یسیورس ھچ یجاح یهداوناخ ھکنیا 	

 یھپاناک یور ار مدوخ. مدیرپ باوخ زا مشاب هدید باوخ رد ار تاقافتا نیا مامت راگنا حبص
 و متشاذگیم اج ار ما یشوگ بشید دیاب امتح.دش دنلب مداھن زا هآ .مدرک ادیپ  مور یویت قاتا
 یسک ات مدرکیم رارف مرج یھنحص زا رتدوز دیاب.مدرکیم لک لک ھناخ نامھم اب بش فصن
 رانک مرود زا ار ھفالم مارآ یلیخ.یضار دوخ زا یھتفیش نیا اب مھ نآ.هدیدن قاتا نیا رد ارم
 جراخ قاتا زا مرن روطنامھ.مدناخرچ لفق رد ار دیلک میالم و متفر رد تمس نیچرواپ و مدز
 تخل رادکرام ترش اب ھک یاھنھرب رسپ دوب نیا رب مایعس و مدرشفیم ار متشم رد یشوگ.مدش
 شالت یلک زا دعب و مریگب هدیدان ،نازیوآ تخت زا شتسد و دوب هدیباوخ تشپ ھب تخت یور
 لخاد زا ییادص..متخادنا مشچ نوریب ھب زرد یال زا.منک زاب ار نوریب قاتا رد مارآ متسناوت

 لماک مدرک ربص.دوریم موناخ جاح ترامع تمس تسد ھب دبس ھک مدید ار یبوط.دمآیمن طایح
 زا یسفن.مدیود مقاتا زاب نامتخاس تمس ود ھب و مدیرپ نوریب قاتا زا ھس هرامش ھب و دوش لخاد
 اب ھک ولین یلاحشوخ و غیج یادص ھک مدنبب ار نامتخاس رد ات مدرب تسد و مدیشک یگدوسآ
 ھب دندمآیم نییاپ یدورو مک یھلپ دنچ زا ردام لغب رد باوخ رد قرغ یکین و سینا شردام
.دیسر مشوگ 	

آ،هدموا ییاد،ینامام- 	

 دمحم ییاد،دمحم ییاد.....مدید کراپ رد مد وشنیشام مدوخ،هدموا  مدمحم  ییاد؟نوج اق
...خرھاش 	

	

 نوریب ترامع زا جیگ روطچ تسد ھب ھمقل موناخ هرھاط ھک مدیدیم نامتخاس رد زرد یال زا
 نوریب ترامع زا رس کولملا جات مناخ جاح نانز اصع اھ نآ تشپ و  ناخ دسا و اقآجاح و دز
 ھب یکین سینا  یور تفر شھاگن مناخ هرھاط.دندرکیم هاگن ارجام ھب گنگ و دندوب هدروآ
  ود ھب ار  ناویا مک دادعت یاھھلپ زا ھک ولین و تفریم مبشید یجان قاتا تمس قوذ اب  ھک لغب
 قاتا تمس تعرس اب نایوگ لضفلاوبا ھک دش شرواب هزات راگنا مناخ هرھاط.درکیم اتود یکی
 و ولین یاھ نتفگ ییاد و سینا و هرھاط یاھنتفر ھقدص نابرق  یادص دوب ھچ رھ شدعب.دیود
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 شردام مکحم یاھچام زا و دوب یضاران شباوخ ندنام ھفصن زا ھک یخرھاش دمحم ندز رغ
.دیلانیم 	

 راگنا ادخ؟ینیرمت یتفگن ھگم؟یدموین ھنوخ نیا  تمس ھھام دنچ ینودیم،ردام ھشب تادف-
.منیبیم باوخ 	

 زور ھس ود.ندیدن ونم ھلاس ھی راگنا اباب یا؟ینکیم ھیرگ ارچ سینا...نک ملو ناج ییاد-
...متفرگ یصخرم 	

 جاح تمس تفر مھاگن،شندمآ زا دندوب هدرک یقوذ ھچ و تشاد مھ رسپ هرھاط متسنادیمن
 ردپ و تفرگ ار شتسد شکمک یارب ھک  اقآ جاح و تفریم الاب اھھلپ زا تخس ھک یمناخ
.تشگرب ار طایح ات ترامع یهدمآ هار یبصع ھک ناخ دسا، خرھاش 	

	

 اھندروخن یزیچ ھمھنآ.دزیم دعاسمان امین لاح و دوب مناخ جاح یگداوناخ ینامھم بش بشما
 هدز گنز شرتکد ھب.دایز یاھندرک قرع و یقمریب نیا دشیم شرخآ اھ ندرک ترپ وراد و
 ود و دوب رصع یاھ مدمد. مدوب هداتسیا شاھنیاعم یاشامت ھب قاتا رد رظتنم الاح و مدوب

 ھب شیپ تعاس دنچ منادیمن.دندوب دمآ و تفر رد ترامع و طایح ریسم رد مادم یکمک راکتمدخ
 ھک دوب یراب نیلوا نیا.دز نوریب ھناخ زا رس ھب رداچ،مناخ جاح زج ھیقب اب یروس،اجک دصقم
 درکیم طارفا ردقنآ هاگ امین ھب ھجوت رد،راگنا دوبن شدوخ تسد شلاح.مدیدیم یرداچ ار وا
 یطارفا و تشگیم شیراج رسپ ربورود طقف زورما لثم مھ هاگ و دشیم رارد صرح ھک
 دوب باوخ قرغ ھک وا ھب یمرس رتکد.دشن یباتفآ امین تمس الصا و تفریم ھقدص نابرق
 یھاگن.تفر و درک ھشیمھ لثم یرگید یاھ ھیصوت یتیوقت یوراد دنچ نتشون دعب و درک لصو
 ات مدرک ربص.مدرشف ار متسد یھخسن و مدرک شقرع رد ھتسشن دنمدرد باوخ قرغ تروص ھب

 مدیشوپ ار مھایس ینرو شفک و لاش اب مرک یراھب یوتنام و متفر مقاتا تمس،دوش مامت شمرس
 ھیھت ار شیاھوراد بش لبق ات دیاب،مدرک نازیوآ ھناش زا ار مدنلب دنب کچوک فیک و
 اب نیشام اب ھیقب ندرب یارب ریصب الاح و مدرپسیم ریصب ھب ار راک نیا لبق یاھھعفد.مدرکیم
 رانک زا و مدش طایح دراو روطنیمھ و متسبیم ار ماوتنام رخآ یھمکد دنچ.دوب هدش هارمھ اھنآ

 فرطنآ زا مناخ جاح نارگن اما نابرھم یادص جورخ یاھھلپ ھب هدیسرن ھک مدرک روبع ضوح
 ھشیمھ شایتاذ راقو ربارب رد نم و درک باطخ مرتخد ارم ھشیمھ لثم.دمآ تخت تمس طایح
 یمدق دنچ و مدرک یتسد شیپ.دمآیم متمس اصع اب و دوب هدمآ نییاپ تخت یور زا.مدشیم عیطم
.متفر شتمس مدوخ 	

؟دیدرک مادص؟مناخ جاح مناج- 	

 زا دوب ھتسناوتن مھ کورچ ھک شایرتسکاخ نامشچ رد حوضو ھب سرت و دوب هدیرپ شگنر
.دشیم سح یبوخ ھب دنک مک شتھبا 	

.....گنز ھک ھبارخ یلیخ شلاح؟ھشچ مامین؟دموا ھک دوب رتکد یاقآ شیپ تعاس ھی مگیم- 	

. مدیود شفرح طسو،هراچیب نزریپ 	
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 جل و هروخیمن اذغ دایز ھک نیمھ،ھنیماتیو دوبمک طقف،سین یصاخ زیچ موناخ جاح ھن ھن-
.مریگب ور انوا مریم ھتشون یتیوقت یوراد ات دنچ شرتکد.هدرک فیعض وشندب ھنکیم 	

 هاگن ار الاب و دنادرگرب امین قاتا یهرچنپ تمس ار شرس.دادیم شوگ ار میاھفرح قیقد
 یور مولعمان یاھطقن ھب و درک لیاھ اصع یور ار شرگید تسد و دیشک کانزوس یھآ.درک
.تخود مشچ نیمز 	

 و موش بش نوا زا دعب....هآ،هراد قح ھک ادخب،هراد قح،تفر داب رب شینووج مومت-
 نوشتفج یارب ملد ھنودیم ادخ....دیدن ھک دیدن یشوخ گنر لبق لثم ھنوخ نیا ھگید،فداصت

.....یکی نوا نیشن رچلیو و هدش ایند کرات یکی...ھنوخ 	

 ندمآ نیا و دیخرچ رد لفق،یکین یاھ نتفگ نامام نامام و یروس و ولین یاھهدنخ یادص اب
 مدنادرگربرس؟دوب ھچ اتود زا شروظنم.مناخ جاح فرح ندنام ھفصن و دادیم ربخ ار ھیقب

 تسد موناخ جاح تمس نایوگ ینامام و دیرپ نییاپ اھھلپ زا ھمھ زا رتولج یکین. اھادص تمس
 ھک مندید اب و تخادنایم شتسد یور ار شھایس رداچ ھک یروس و ولین شرس تشپ.درک زاب
 نژرو نآ اب ھک سینا.دندش طایح دراو یدورو یاھھلپ زا،داد الاب وربا،مدوب نتفر نوریب یهدامآ

 رھاط.دندش رھاظ رد باق رد خرھاش دمحم و مناخ هرھاط،دمآ نییاپ اھھلپ زا شدوخ صاخ
 ار شردام ینیب کون تکرح کی رد و داد رس دنلب یاھقھق خرھاش دمحم و دزیم فرح مناخ
 نموت ادخ شرس یور یکیپ هالک و دوب شنت تیف شرادکرام یشزرو نگمرگ یاھ سابل.دیشک
 و مدوب هدید مھ ار وا تخل نم.داتفا مناج ھب لوھ شندید اب ارچ منادیمن .تشاد تمیق
.درکیم روم روم ار منت شبشید تخل یاھھلضعریوصت 	

؟هروطچ مدوخ گرزب یمام- 	

 تسناوت تحار شدنلب دق اب .درکیم ھلاچم ششوغآ رد ار مناخ جاحو دوب هدیسر ام کیدزن
.تلاجخ زا دش خرس نزریپ.دنزب ھسوب کولملاجات رس یور 	

.تشاد افص یلیخ یلاخ نوتاج نامام یاو- 	

 ھب شدوخ هایس رداچ اب و تفرگ ار هرھاط رس یهدروآ نوریب رداچ ھلمج نیا نتفگ نیح یروس
 متسد یور ار ولین تسد ھک مداد خساپ درکیم مھاگن ھک مناخ هرھاط ھب دنخبل اب.داد ولین تسد
.مدرک سح 	

؟شدیسانشیم،اھ ھمییاد نوج الآ- 	

.ھسانشن ھشیم ھگم.نسانشیم ومشاداد ایند لک اااو- 	

 تمس و درک توف خرھاش دمحم تمس و دناوخ یزیچ بل ریز و دمآ شتروص اب یاهزمغ سینا
 تروص یور و دیخرچ عمج رود مھاگن.دیلامیم ھچغاب کاخ ھب ار شتسد ھک تفر یکین

 رود شتسد زونھ و درکیم مھاگن هداد الاب ییوربا اب سنجدب ھک خرھاش دمحم یھتفیشدوخ
 مییوگیم غورد و تسھ مدیدج ملیف تفگیم ھک مداتفا بشید دای.دنام هریخ دوب موناخ جاح ندرگ
 راب نارازھ اما ھن دایز ار شاھفایق،دسانشن ار وا ھک دوب ھک تقیقح رد اما شمسانشیمن ھک
 نیرتھب ھک میلس خرھاش دمحم متسنادیم ھچ نم.مدوب هدینش یشزرو یاھربخ زا ار شمسا
 نیا و دنسانشیم ارم ھمھ، ناھ ینعی ھک داد رتالاب ار شیوربا.دندوب نوشیا هروشک تسیلابتوف
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 عمج یولج دشیم شاک و مداد تروق ار منھد بآ،.دش متشادرب میارب شنتفرگ روگیف زا اھزیچ
.مدرک ور عمج تمس ییامن نادند دنخبل اب و مدش راددوخ مارتحا یارب اما مدرکیم شعیاض 	

....ھتبلا.ھلب- 	

 بوخ.مسانشیمن ھن شمسانشیم ھن ھک مدرکن دیکات الصا،مدز فرح ولھپ ود،مدوخ ھب نیرفآ
 ناشن نویزیولت رد ھک یزیچ روھشم یاھمدآ نیا اعقاو،یضار دوخ زا،متفگن رتشیب یاھملک.دش
.نایگتفیشدوخ و رورغ زا یھوک دنتسین دنھدیم 	

.نوج ییاد امین راتسرپ ننوج الآ منوشیا- 	

 وربا اب و مدز ھمھ تمس یدنخبل.دنک صخشم شیارب مھ ارم تمس دش ادیپ یکی بجع ھچ
 و مدوب داش لد رد ییاروج کی.دوب تسار میاھفرح یدید ھک متفر هراشا رورغ هوک تمس
.مدش بوکخیم شیادص اب ھک دمآ شوخ مجازم ھب وا ربارب رد مبشید یاھفرح تابثا 	

.نوشتمدخ مدش انشآ ھلب- 	

 ماور ھبور سیبخ یاورپیب کناوج تمس یصرح نم و دش موز ام یود رھ یور یگمھ هاگن
.متفریم هرغ مشچ 	

؟نیدش انشآ اجک- 	

 هریخ.دوب ام باوج رظتنم ھیقب لثم و دمآ رتولج،دوب هدروآ ار شربون راگنا ممناخ هرھاط نیا
 دییوگب ھیقب ھب تشاد طسق دنکن. عفر ار مھافتوس نیا تشادن لایخ وا و مدوب شناطیش نامشچ ھب
 راک ھب تسد مدوخ دیاب.دندرکیم مدروم رد یرکف ھچ ھیقب؟میدیباوخ قاتا کی رد بشید
.مدرک زاب بل قوپوت و باتش اب و مدرک رتزیر شھاگن رد ار منامشچ.مدشیم 	

 یندرک رواب الصا،طایح وت مدید ونوشیا مدشیم در متشاد یرھظ،طایح وت هرآ.....طایح وت-
.مارب ندز مرتفد وت ندرک فطل متساوخ اضما نوشزا..........،دوبن 	

 شریقحت ھک متفگ دصق زا ار اضما یھیضق .نک دیکات ینعی ھک متفر شتمس رگید یاهرغ مشچ
؟ھیک دوب هدرک رکف.مشاب هدرک 	

 شرواب زونھ راگنا،یدید ور ھھ هدنشورف نامام....اراتفر نیا ھب هدرک تداع ھگید مشاداد-
....ھیعقاو خرھاش دوب هدشن 	

 دوب هدروآرد ار شرادکیپ هالک و دوب هدیشک نوریب مناخ جاح یھناش یور زا تسد ھک وا تمس
 رھ ھچ نم ھب.سین دب ھمھفب وشاج مکی،دش تبوخ.مدز یزوریپ دنخبل درکیم مھاگن زومرم و
،یتسھ یک 	

.نایم انومھم ھگید تعاس دنچ دیش هدامآ مک مک دیرب اھ ھچب- 	

 شندید تذل ھظحل کی متسناوتیمن ارچ و مدرکیم سح دروخیم مفرح زا ھک ار یصرح قیقد
 ھک مدرکیم دیدجمت مدوخ زا.یدرک راتفر ھشیمھ لثم الآ لو یا.مھدب تسد زا لاح نآ رد ار

.تسشن مشوگ ریز یروس یادص 	

؟ندربیم فیرشت احک راتسرپ مناخ- 	
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.درک زارد متمس ار شتسد مناخ جاح منک زاب ناھد متشگرب ات 	

 شنیشام زورما،سفن لابند ھسردم هریم ریصب:نمب هدب ور ھخسن مزیزع یرب داوخیمن مھ وت-
.هریگب مھ ور امین یاھوراد مگیم، مچب ھبارخ 	

؟هدش شچ ھگم امین؟یچ- 	

 رتدنلب ار شیادص مناخ جاح.دیود،شدوخ ترامع تمس خساپ راظتنا نودب و دز شتروص ھب
.درک 	

.درک ربخ وشرتکد الآ تشاد فعض مکی،ناج ھبادوس سین یزیچ.تشاد رو نیا زاب- 	

 رسپ تمس یھاگن و ھبادوس ھب یھاگن هآ اب هرھاط.درکن هاگن مھ شرس تشپ و دینشیم یروس
 جاح ترامع تمس قرفتم ھیقب.تفرک شیوزاب زا و تفر خرھاش دمحم تمس و درک شروشم
 مناخ جاح یهدش زارد تسد رد و مدیشک نوریب ار ھخسن فیک رد تسد نم، دنتفریم مناخ
 شرس یولج دنلب یاھوم یور تسد ھک دوب یروھشم خرھاش دمحم ماور ھبور. متشاذگ
. دوب هدنام هریخ طایح رس نآ قاتا یهرجنپ ھب نارگن و دیشکیم 	

	

 نم و دشیم هدینش ھک دوب یتعاس ود یکی مناخیجاح ترامع یاھ نامھم یھمھمھ یادص
 مقاتا رد،یبھذم یاھهداوناخ بلاق رد رورغ زا رپ یاھھاگن ربارب رد مدادیم حیجرت
 یور زاب قاط رتھب یور و گنر اب و دوب هدشرادیب متفرگ ربخ امین زا ھک یراب نیرخآ.منامب
 هرابود یرس  وا ھب ھک مبیغرت و دادیم مرازآ یسح.درکیم هاگن، هریخ فقس ھب شتخت
 ار مدوخ و مدیزخ نوریب نامتخاس رد زا مرن و متخادنا مزاب یاھوم رود ار مھایس لاش.منزب
 فرطنآ زا شنسمھ رتخد ود اب یلین یھقھق.متخادنا نامتخاس رانک رد یروس ترامع لخاد
 امین ندوب باوخ لایخ ھب.متفیب یلین تافراعت و یفرعم ماد ھب زاب متساوخیمن نم و دمآیم طایح
 ار طایح و دوب ھتسشن هرجنپ ھب ور رچلیو یور مروصت فالخرب اما مدرک زاب ار قاتا رد مارآ
 ربارب رد اما دوب هدرک ضیوعت یاھمروس یراھب تفاب زولب اب ار شسابل ریصب.درکیم هاگن
 یتح.دوش رضاح هداوناخ عمج نیب رد دشن رضاح و دماین هاتوک ھشیمھ لثم شردام یاھرارصا

 روارد یور یسم ینیس لخاد هدروخن تسد روطنامھ دوب هدروآ شیارب یبوط ھک ییاھاذغ
 یرکف.دشن رد ندش ھتسب و زاب و نم ندمآ یھجوتم یتح ھک دوب نوریب قرغ ردقنآ.دوب هدنام
 ھب و مدرب ھنیس ھب تسد مارآ.مدش هدز تفگش متسرد ابیرقت سدح زا و دروخ لو مرس رد
 یاھدنخ یادص.هدرک شبوذجم روطنیا ھک دوبیم یزیچ طایح لخاد دیاب.متشادرب مدق شتمس
 رتخد نآ ربارب رد شیاھراتفر ندیچ اب و دوب هدش بیکرت ھچب رتخد دنچ ندناوخ رعش اب یلین
 ار میادص.تسین وا ھب تبسن لیمیب مک رسپ نیا.تسا تسرد مسدح ھک مدرکیم ادیپ نیقی ابیز

.مدرک فاص 	

 هزات ییاوھ ھی مھ طایح وت میرب مھاب مینوتیم. ینیشب اجنیا یتسین روبجم داوخیم تلد  ھگا-
....مھ ینک 	
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 بل یور یناطیش دنخبل.درک روج و عمج ار شدوخ ھک مدید حوضو ھب.دش مروضح یھجوتم
 نوریب قاتا زا اپ یزور دنچ ھک یرسپ نیا متساوخیم طقف،طلغ ھچ تسرد مسدح ھچ و متشاد
.مشکب نوریب یاھناھب رھ اب ار دوب ھتشاذگن 	

.دوب متبحص یھمادا رظتنم،مداد الاب ییوربا شاهدش یدج هاگن باوج رد 	

..مییایم مدعب،ضوح رود یاداشمش ھب یرس ھی و مینزیم طایح وت رود ھی.مروخب اوھ نم مھ- 	

 یلین ھب تبسن شتاکرح یور ھک امتح و مدناوخ ار شتسد ھک دیمھف دیاش،درک مھاگن کوکشم
 زاب.دنادرگرب هرچنپ تمس ار شتروص هرابود.دوش لیدبت نیقی ھب مکش ات دش مھاوخ رتقیقد
 ار شیاھهریگتسد تشپ زا و متفر شرچلیو تمس.مدرکیم راتفر رتتسایس اب دیاب.دادن یباوج
.مدرک مخ شتمس ار مدوخ یمک و متفرگ 	

 و میریم دوز،مینومیمن رتشیب ھقیقد دنچ....،ھشیمن هرجنپ تشپ زا درب کیدزن زا ھشیم ھک یتذل-
.میایم 	

 ھک یتقو ات مدرکیم ادخ دادخ لد رد. دوب ھتفرگ ار مروظنم شدوخ دیاش و دوب ولھپ ود مفرح
 و دزن شرس ھب زاب مزادنایم شیاھاپ یور ار شکزان یوتپ و شیاھھناش یور ار شتکاژ
 قوذ نم و دزن یفرح ماک ات مال ھک ابجع.دنکن کوک فلاخم زاس زاب و درواینرد یزاب قترس
.مدیدیم  دایز ار شندوب تسرد لامتحا الاح ھک یفشک زا مدوب هدرک 	

 ھتفر لخاد ھکنیا لثم،دوبن رتخد ود نآ رانک رد و دمآیمن یلین یادص.میدش ھک طایح دراو
 زا مدوخ و مدرکیم تیادھ طایح رود ار رچلیو مارآ،هراچیب یامین یدوب سناشدب ھچ،دشاب
 تذل،دزیم متروص تمس ھب ار ضوح یهراوف بآ یهرطق ھک یداب اب درس اتبسن یاوھ
 زونھ یلین ھک ییاج تمس تفر امین مشچ.متشاد ھگن ضوح رانک طایح ندز رود زا دعب.مدربیم
 ھب دروخ مھاگن.داد رس اب ار مناخ جاح ترامع یدورو رد هداتسیا رتخد ود مالس و دوب هدماین

 نورد تسد و متسشن ضوح یھبل. متفر ضوح فرطن آ شتمس.نیرسن یھقالع دروم داشمش
 مدناکچ  نیرسن یھقالعدروم داشمش یور تشگنا رس اب ار بآ هرطق هرطق و مدز بآ ضوح
.مداد رارق  بطاخم ار امین روطنامھ و 	

 رد رس هایگ و لگ زا یزیچ نم،ھنومیم شاھچب لثم تفگیم،نیرسن یھقالع دروم لگ نیا-
....مراد سود و نوشندید یلو مرایمن 	

 میادص الصا متشاد کش، مرس تشپ مود یھقبط نکلاب ھب هاگن اب ھک وا تمس و مدرک دنلب رس
 سح بوخ ار شیاھنادند یور کف راشف و دوب هدش ظبقنم شتروص.مدرک هاگن دشاب هدینش ار
.مدرکیم 	

؟ھنم ھب تساوح- 	

 یاھسوناف ییانشور رون ریز.متخادنا مشچ ار الاب تمس مرس تشپ و متشگرب روطنامھ و متفگ
 و یدود روخ نت ترپسا راولش و تک اب خرھاش دمحم،مناخ یجاح ترامع یراک تبنم نکلاب
 دشیم مھ اجنیمھ زا و دوب ھتخود نییاپ رد ام ھب مشچ و تشاد شراولش بیج رد تسد، شمرک
 دوب هدیچیپ شرس رود صاخ ار شلاش ھک ییابیز و فیرظ رتخد یاھفرح ھب الصا ھک  دیمھف
 تسد رد بیس یاھکت شرانک رد و دوب هدز نوریب شلاش ریز زا شاهربمآ یاھوم زا رات دنچ و
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 زاب؟دمآیم شنت ھب دیشوپیم ھچ رھ ارچ.تشادن یھجوت،درکیم تبحص قوذ اب و تشاد
 ار مھاگن.منک سح دشیم یبوخ ھب ار امین یاھسفن یادص.مدشیم شبوکخیم متشاد هدارایب

 یتقو داتفا مناج ھب سرتسا.متخادنا هرابود مناخ هرھاط روھشم یراغت ھت تمس دعب و وا تمس
.مدرک تکرح شتمس و مدش دنلب اج زا،تفریم یدوبک ھب امین یهدش خرس تروص 	

.مرایب بآ تارب.....؟یبوخ امین- 	

 بیکرت یبصع یاھسفن اب شاھچورق نادند یادص و دوب الاب نکلاب لفق زونھ شھاگن
 بیج زا ار شناتسد خرھاش الاح ھک مدرک هاگن الاب نکلاب تمس هرابود.دوب ھتخاس یروآسرت
 موز ام تمس،مخ ولج یهدرن یور تسد ود اب و دوب هدیشک نوریب
.امین تمس تفر زاب مھاگن نارگن.نامدییاپیم،ھنارگشسرپ 	

.هدش تدرس منک رکف الاب میرب ھگید ھسب.......نیبب ونم،امین- 	

 حوضو ھب دشیم ار شیاھھناش شزرل ھک دوب یدح ھب رچلیو یاھ هریگتسد یور شناتسد راشف
.مداد شناکت .دوب هدز خی،شتسد یور متشاذگ ار متسد.دید 	

.....امین.....امین- 	

 شیادص رگید راب دنچ.تشاد الاب نکلاب ھب مشچ میادص ھب ھجوتیب زونھ و دیزرلیم
 یاهرعن اب نم یامین دایرف،دشیم رتشیب شناتسد شزرل و تفریم یدیفس ھب شنامشچ،مدز
 ار ینیمز یور هداتفا یامین نآ کی رد و دش بیکرت مھ اب دمآ نوریب شناھد زا ھک موھفمان
 ات دمآیم نوریب خرھاش دمحم ناھد زا ھک ییامین امین دنلب یاھدایرف و دوب هدرک جنشت ھک مدید
 نازرل لکیھ یهریخ و متشاد ناھد یولج تسد ھکوش ھک ارم.دناسر ام ھب ار شدوخ الاب نآ زا
 هدز تشحو ھیقب ام یادص زا.تفرگ امین رس ریز ار شتسد و دز سپ ار مدوب ماورھبور امین
 .کانسرت ملیف کی لثم.تفریم نشومولسا میارب زیچ ھمھ راگنا.دندوب هدز نوریب ترامع زا

 شیور و رس ھب یروس و دوب هداتفا سفن و سینا یاھتسد یور مناخ جاح.مدینشیمن یزیچ
 زا سنالوبمآ دینزب گنز دایرف و دوب ھتفرگ ار امین مکحم ھک یخرھاش تمس تفر ممشچ.دزیم
.دیگنجیم گرم اب ھک ییامین و دشیم جراخ شناھد 	

	

 شلاح هرخالاب.متفگ نیرسن ردام یارب لد ھت زا یرکش ورادخ و مدرک عطق یشوخ اب ار منفلت
 مھ یبو یتبحصیب زا مدوب هدیسوپ.تشگیمرب رگید زور دنچ ات نیرسن و دوب هدش رتھب
 توعد یتح.مدنامیم ھناخ رد ار ھتفھ لوط مامت و متفریم اضر و یطاف ندید هاگ طقف. ینابز
 شاهدازدارب ارم لوا زا ارچ منادیمن.مدرکن لوبق ناروتسر رد شندید یارب ار ھمع ریین
 ندش بارخ و طایح رد امین جنشت زا دعب.دییایب مندید ھب اجنیا ات دناوتن الاح ھک درکن یفرعم
 یبصع راشف تفگ رتکد بش نامھ.مدوب هدش رت ساسح وا ھب تبسن رتشیب،ینامھم یبیرقت
 ندید دعب.سب و شیم روھشم یاقآ ھب طوبرم راشف نیا، متشادن کش نم و هدش لمحتم ییالاب
.....و تخیر مھب نوغاد روطنآ ھک دوب وا 	
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 ندیسر ات،دش عورش یدوس یاھندیشک ناشن و طخ زاب و تخیر نم رس اھهزوک ھساک زاب
 هداتسیا نلاس فرطنآ نارگن ھک نم ھب باطخ و تفریم هار شترامع نلاس رد بترم،سنالوبمآ
.درکیم دنلب دیدھت تشگنا مدوب 	

......مریگیم وتنوج ادخب،ھشب شیروط مرسپ طقف الآ- 	

 راوج رد متشاد یعس و متساذگیم یردام باسح یور ار اھنیا و مدرکیم لرتنک ار مدوخ ھفالک
 یشوھیب یامین تروص یور منارگن هاگن نانچمھ اما منکن دنلب ار میادص ناخ دسا و اقآ جاح
 یهرامش مدنچ راب یارب شلیابوم یشوگ اب و تفریم هار دنت دنت رس یالاب شیومع رسپ ھک دوب
 شنت یھجوتم دیاش اقآجاح.دننابنجب تسد تساوخیم اھنآ زا نانزرشت و تفرگیم ار سنالوبمآ
 ھتسب و زاب ار شیاھمشچ متمس ھک دوب هدش شسورع یاھیگراپ نھد و سرتسا زا اضف یالاب
 جاح ندمآ شوھ ھب ربخ و یبوط ندمآ.ریگب هدیدان ار یروس ینعی داد نییاپ الاب رس و درک
 نزریپ گرم ثعاب ھک مشاب یاھیضق رس کی  مساوخیمن و درک مک مسرتسا زا یمک مناخ
.دوشیم ھناخ نیا نابرھم 	

 ندینش و عمج نآ رد ندوب لمحت رگید شقاتا ھب ریصب طسوت امین ندرب و رتکد نتفر زا دعب
 بیجع ھک روھشم رورغ هوک نآ اصوصخ،متشادن ار مفارطا زیمآ شنزرس یاھھاگن و تتامش
 جاح تمس ھک ینم فرط درک ور مخا نامھ اب،دوب هدیشوپ تیدج سابل و دوب هدمآرد یگدول زا
.مدرک دصق ترامع رد تمس و متفگ هزاجا اب ناخ دسا و اقآ 	

 تسد یرارطضا عقاوم ندادن دای تھب؟هداد تھب یک وتکردم؟ینودیم راتسرپ وتدوخ وت-
؟ھنزب تکشخ ھن ینوبنجب 	

 مدوخ لاح؟مدرکیم ھچ دیاب مدوب اھنت ھناخ رد ای دوبن ارجام دھاش خرھاش رگا،تفگیم تسار
 هاگن نودب و مداد نوریب یبصع یسفن.درکیم مرت ناغاد مھ وا راد شین یاھفرح و دوبن شوخ
 نامتخاس زا یبصع و مکحم یاھمدق اب و متفگ ی`دیراد قح ھلب`مرس تشپ درم ھس ھب ندرک
 ار منامشچ و متخادنا تخت یور ار مدوخ روطنامھ مدیسر ھک مقاتا ھب.مدز نوریب ترامع
 مدوب نئمطم..دوب ھتفر لیلحت مایژرنا و مدوب هدش کوش یباسح ھتشذگ تعاس دنچ رد.متسب
 ،یروس ترامع ھب هدیسر هزات یبوط یتقو و دوب هدزاش نیمھ دوخ ھب طوبرم ارجام مامت

	 مشوگ ریز و دیشک مرانک مارآ ار شدوخ

:درک ھمزمز ھنوگاوجن 	

؟نشور ھب ور مھ اب ات ود نیا دیابن یمھفیمن،طایح وت شیربب یتشاد راکیچ وت ناج رتخد ھخآ-  
؟ارچ اما.دشیمن وا دوخ ھب طوبرم زج یزیچ مدرک ادیپ نیقی 	

 یھناخ یوگم یاھ ار زا متسنادیم ھچ نم.مدنادرگرب ور وا زا رتیبصع و مدرک هاگن شتمس
.میلس جاح 	

 زورما.درک مفقوتم یروس نتفگ الآ یادص ھک متفر الاب ار ھناخ رد ات هدنام یھلپ دنچ یژرنا رپ
 ھب و مورب یزیر دیرخ متفرگ میمصت قافتا نیا زا لاحشوخ نم و دییایب نیرسن دوب رارق رصع
 ات مدرکیم جرخ هدش باسح دیاب ار مقوقح کت کت.منکن یجرخلو دایز لبق لثم مداد لوق مدوخ
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 کنیع لابند ھک منیج  یھلوک لخاد زا تسد.دنامب دیدج یھناخ یهراجا مفدھ یارب یزادناسپ
.متشگرب دمآیم مفرط ود ھمین ھک یروس تمس و مدیشک نوریب مدوب شلخاد مایدود 	

 اب.تفرگ متمس زمرق یاهدنورپ زان اب و تخادنا ھناش یور ار شیاهوھق یرسور زیوآ فرط
 درک مباجم شھاگن .مدناخرچ هاگن وا و یروس نیب و مدش هریخ ماور ھبور یهدنورپ ھب بجعت
.مریگب شتسد زا ار وا ات 	

 تارب ھک یسردآ ھب نوسرب هار رس منیا نک فطل،یریم نوریب یراد ھک وت نوج الآ-
.متسرفیم 	

 تسد یھنیس ھب دنلب روکینام یاھنخان نآ اب و دیشک نوریب شکینوت نماد بیج زا ار شایشوگ
.درک پیات ھب عورش 	

؟ھچ  ینعی.جیگ و مدوب بجعتم زونھ 	

..ریصب؟مربب نم ارچ- 	

.دیزرل متسد فیک لخاد یشوگ کمایپ یادص ھظحل نامھ و دیرپ مفرح طسو 	

 یدیم یریم اجنوا ات اپ کون.ھخرھاش دمحم تکرش،مداتسرف تارب وسردآ،سرجح مد ریصب-
.هرادن بیع یدموا مرترید،سرب تراک ھب دعب،شب 	

 مدز یقوپ ،مدرک ھتسب و زاب ار منامشچ رود ھی.مدروآیمن ردرس اعقاو نم و دش ھنیس ھب تسد
.متفرگ برض مییاپ نار رانک ھب مدوب ھتفرگ ار هدنورپ نا اب ھک یتسد اب و 	

......ھتسیلابتوف نوشیا مدرکیم رکف- 	

. داد تیادھ شناھاد رگید فرط ار شسمادآ 	

 ایتیربلم یتیربلس نیا یھمھ،ھسرب تورث ھب لغش ھی زا ھک یدید و یمدا مودک نووج رتخد-
 ھیدورو یهدنورپ منیا،هراد یشزرو مزاول تارداص تکرش مخرھاش دمحم،نگید راک ات دنچوت

.هربب سین یسک منالا و ھتشاذگ اج ھک ھلوصحم ات دنچ 	

.دناسرتیم ارم یروس زیت هاگن ارچ و درکیم هاگن مفرط یدج 	

...دایب ریصب دینک ربص...سناژآ نیدب؟شمربب دیاب نم ارچ تقونوا- 	

.دیوجیم رکفتم ار شسمادآ الاب یوربا اب و درک مزاادنارب ار مییاپاترس ھنیس ھب تسد روطنامھ 	

 یطاف ندید زا . درب ار شفیرشت اقآ زور جنپ راھچ دعب هرخالاب ھک مداتفا یشیپ زور ود دای ھب
 و تفرگ تقبس مرانک زا شیالاب لدم ترپسا نیشام نآ اب ھچوک چیپ رس ھک متشگیمرب اضر و
 مناخ هرھاط زونھ، مدش ھک ھناخ دراو.ادخ تلادع رکف و دوب موز شتفر ریسم ھب مھاگن،دش در
 شیرادلد شرانک رد مناخ جاح و یروس و درکیم ھیرگ و دوب ھتسشن تخت یور
.دیدرد ار مراکفا یھتشر یروس یادص.دندادیم 	

 مالاح.ینکیم هاگن هرسپ ھب روطچ ھک مدیدیمن و مدوب روک نکن رکف.....مگیم نم نوچ-
.مومت و نوسرب ونیا ورب تار رس متساوخن تزا یزیچ 	
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 ولبات ردقنیا وا ھب مھاگن ایادخ؟ مدرکیم شھاگن روطچ نم رگم دوب هدنام زاب شفرح زا مناھد
 ابیرقت یروس، مناخ هرھاط یادص اب ھک مدادیم یروس ھب دیاب ھک یباوج رد مدوب گنم؟دوب
.درک دنلب ادص هرھاط باوج رد و داد لھ جورخ یبوچ رد فرط، ولج تمس ارم 	

.مدربیم ھنرگو مردرمک مدوخ.ھگید ندرب مداد ینارگن ردقچ ناج رھاوخ- 	

 یرود وا زا ھچ رھ.دش ھتسب مرس تشپ یبوچ رد و مدش جراخ ھناخ رد زا یزیر تمواقم اب
.یروس دیاش ای تشونرس.دادیم لھ شتمس ھب ارم تشونرس مدرکیم 	

	

 متشاذگ رارق اضر و یطاف اب.دوب هدش رتباداش ماھیحور و مدوب هدنارذگ ار یبوخ یھعمج زور
 و مک و دوبن دب اضر یباختنا ملیف.میتفر امنیس، ھتعاس دنچ یصخرم کی رد نیرسن هارمھ و
 ریز مارآ یشورف هویمبآ رد یتقو و دوب هدمآ ولج شمکش یطاف.دروآ میاھبل یور هدنخ شیب
 تمس و دیشک رانک ار شدوخ و درک زئمشم ار شاهرھچ.مدیسرپ لاوس شرھوش زا ششوگ
 دونشب ار شیادص اضر اب لک لک لاح رد نیرسن ھکنیا زا اورپیب و تفر شجیوھ ینتسب ناویل
.داد ار مباوج دنلب 	

.سین یربخ شزا زونھ ھک رتھب.هللااشنا دایب شگرم ربخ ھن- 	

 زیم یور مولعمان یھطقن ھب ندز لز و نتفر ورف رکف رد نیا متسنادیم بوخ نم و تفگ
 ار ردپ یب یھچب ود نآ دوب رارق روطچ ینعی شجیوھ بآ لخاد ینتسب اب نتفر رو و یبوچ
.دنک گرزب 	

 ھشیمھ لثم، غاب ھچوک ھب ندیسر ریسم ات و میدش هدایپ سوبوتا  زا اھنآ زا رتدوز نیرسن اب
 فوپ مجح رد شدیفس درگ تروص و دوب ھتسب سپیلک اب ار شیاھوم.درک یگناچرپ مادم
 دراو.مراذگب شرس ھبرس اضر اب ار زور نآ مامت دشیم ثعاب نیمھ و دوب هدش مگ یرسور
 دروم رد راب نیمرازھ یارب زاب و نم تافیرعت تمس تفر شرکف زاب میدش ھک غاب ھچوک چیپ
.دروآرد ار مداد زاب و دیسرپ خرھاش دمحم 	

 رب کاخ.مدوبن نم شاھعفد رھ هدموا راب ھسود ِ خرھاش دمحم تدم نیا وت،اھ مراد یسناش ھچ-
.مسناشدب رس 	

 مدنچ راب یارب و متفرگ شتسد زا یصرح ار امنیس رد هدنام یقاب کفپ و سپیچ کیتسالپ
 زا متشاد یبوخ سح ردقچ نم و درک یجارو داشمش ھناخ دوخ ات.مدیشک فوپ ھفالک شتمس
 رد شاھفایق ھتساوخان......،خرھاشدمحم.میاھزور نیا فرح رپ و داش تسود رانک رد ندوب

 یگشیمھ دنخزوپ نآ و شنامشچ رورغ قرب تمس دشیم هدیشک مھاگن و تفرگیم لگش مرس
 سا ما سا میارب یروس ھک یسردآ قبط تسد ھب هدنورپ  ھک دوب لبق زور دنچ.شبل یھشوگ ھی
 اھ یتیربلس نیا مدرک رواب،مدش یرادا نامتخاس نآ زا مھدزناش یھقبط دراو و متفر دوب هدرک
 کقاتا زا دوب رپ میور شیپ یاضف،متشاذگ لخاد اپ دحاو یبوچ رد زا،دنراد ھساک رد ینون ھچ
 مزاول یلک.تیریدم دندوب ھتشون شرد رانک گرزب ھک سار رد رتگرزب یقاتا و یاھشیش یاھ
 یدمک رد  یرگید ترپسامزاول.دوب هدش هدیچ اھکرام عاونا اب  نلاس رانک ھشوگ رد یزاسندب

 زا رتسوپ دنچ.دادیم ناشن ار شحارط قالخ نھذ،نلاس ییاھتنا یھشوگ رد  یاھشیش اپاترس



	 لصف

46	

 و متفر رتولج مدق دنچ.دوب هدرک لاغشا ار تکرش راوید دنچ..و لادم و تسد پاک اب شدوخ
 ھجوت نم ھب یسک و دندوب ناشیاھراک لوغشم رتشیب،مدناخرچ ماحدزا مک نلاس رد ار مھاگن
 قاتا شرانک یھتشون و دوب هدش هدیشک شا یقرب یهدرپ ھک ماورھبور رد تمس ھب،تشادن
 ار میاھوم و اج ھباج ھناش یور ار ماھلوک رود ھی.متشادرب مدق مار آ، دادیم ناشن ار تیریدم
 رابجا ای دوب شندید هرابود ناجیھ زا مبلق دنلب یادص منادیمن.مداتسرف شوگ تشپ یرسور ریز
.درک مفقوتم یفیرظ یادص رد ھب هدیسرن زونھ .شرورغ رپ یاھھاگن لمحت ھب 	

؟اجنیا دیتشاد راک یسک اب- 	

 هزنرب تسوپ و دمآ ممشچ ھب شزمرق یهریت ژر هاگن نیلوا رد،متشگرب یلطعم نودب
 دص رد دص هژم ھمھ نیا و تشاد یا هدیشک نامشچ ھچ.دوب رظتنم نانچمھ شھاگن.شاهدرک
.تشاد یلباق رگشیارآ 	

.مدرک هراشا متسد یهدنورپ  ھبو مدش اج ھباج اج رد و متفرگ ار ما ھلوک دنب 	

.میلس یاقا ھب مدب دیاب ونیا- 	

 هدنورپ و زارد ار شتسد. دش زاب دنخبل ھب شیاھبل.دش رتکیدزن. تخادنا هاگن هدنورپ ھب کوکشم
.تفرگ ار 	

؟ھتسرد دندوب ھتشاذگ اج نوشردپ یھنوخ.....ھشدوخ هرآ.....نومدشمگ یهدنورپ هآ- 	

 رانک ار شقرو دنچ و درب هدنورپ لخاد رس زاب. دشن مباوج رظتنم الصا و درکیم هاگن نم ھب
.مدینش بوخ یلیخ بل ریز ار شزیر یھمزمز و دز 	

...سین عمج شساوح الصا،یتشاذگ اجنوا امتح متفگ- 	

 شدوخ قرب لثم هدرک مگ اپ و تسد درم. دز ادص ار یدرم لیماف و تفرگ الاب هدنورپ زارس
 نم و دش لدب ودر اھنآ نیب ییاھفرح و داد شناشن هدنورپ لخاد زا ییاھزیچ،دناسر وا ھب ار
 مدرکیم دیاب ھک یراک. مدرک شمیدقت بل ریز یروعشیب،درکن مھ هداس یرکشت ھکنیا زا یرفک
 زمرق ژر نز ھک مدوب ھتشاذگن ولج ھب یمدق زونھ .متشادن یراک اجنآ رگیدو و مدوب هداد ماجنا
 الاح ات تشاد راظتنا دیاش،دش نم روضح یھجوتم هزات راگنا ،تسا رذآ شلیماف مدیمھف ھک،
.مشاب ھتفر 	

 مدیم ندموا،ھنکیم نوشکیرش ور اجنیا یاراک،نتسین نوشدوخ نالا،نونمم....،ییاجنیا زونھ هآ-
.نوشھب 	

 رتسوپ ھب هاگن اب و مداد بل ریز یظفادخ و مداد ناکت دنخبل اب یرس،مدرشف ار ماھلوک یاھتسد
.مدز نوریب شتکرش زا و مداد تکرح نامرف میاھاپ ھب،رذآ رس تشپ گرزب 	

***	

 ات یدورو یاھھلپ زا هدرک شب و شوخ روطنامھ و درک زاب نامیارب ار رد نوضمر شم یتقو
  و طایح فرطنآ تمس تفر ممھاگن، میتفریم نامقاتا نامتخاس تمس و میدمآ نییاپ طایح
 اپ ھب ناشیولج ییاچ و هویم طاسب و دندوب ھتسشن تخت یور رگید ینز اب ھک یروس و هرھاط
 ھب رس اب، مدید دوخ تمس ار ناشھاگن.دندنارذگیم روطنیا ار ناشیھعمج رصع مھ اھنآ. دوب
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 رد نم و رتولج نیرسن .درک رارکت ار مراک نم دیلقت ھب نیرسن و مداد ناکت رس مالس یھناشن
.دیچیپ مشوگ یوت نیرسن ریز یادص ھک میتفرگ ار هار یھمادا شرانک 	

 و ناخ دسا یادا نشاب هدینشن ومادص ھنک ادخ،نراد نومھم و نطایح وت انیا تفگن ییاد ارچ-
.مدروایم رد 	

.تخادنا نامتخاس لخاد رتدوز ار شدوخ و دیزگ ار شبل ینارگن اب 	

 وا راب نیلوا یارب ھک دوب یبش نامھ هاگن اقیقد شھاگن.متخانشیم ار ناشرانک یابیز نز نآ نم
 و دیشکیم دایرف مرس رب خرھاش دمحم و دادیم ناج طایح رد امین ھک بش نامھ.مدوب هدید ار
 و دوبن شیور شیپ یھنحص زا ھکوش و ینارگن زا رپ یرتخد رکف ھب، دوخ لاح رد سک رھ
 یور تسد،دمآ ولج شیاھھناش رود رداچ اب، تسیک مدیمھفن ھک اھ نامھم زا نز کی طقف
.دش ماھظحل نآ نیکست،شفیرظ یادص و شنارگن نشور نامشچ اب و تشاذگ ماھناش 	

؟ھبوخ تلاح وت.....، مزیزع سرتن- 	

 لاح و ینارگن و یجیگ و سرت ساسحا ھمھ نآ رد مدوب قرغ ھک هاتوک یثکم زا دعب یگنگ اب
 مداد ناکت رس ،مدیمھفیمن زیچ چیھ شھاگن سح زا نم و درکیم میاشامت قوذ اب ھک یمشچ ود
 شھاگن گنر مھزورما.متفر ود ھب دربیم لخاد و دوب هدز لغب ار امین ھک ریصب رس تشپ و
 ھک یاھظحل ات.دادیم شناشن رتناوج شدیفس نشور یرسور.قایاتشا اب و نابرھم. دوب نیمھ
 یاھ مشچ نآ بحاص راب نیرخآ یارب ھک درک روبجم ارم بیجع ییورین و مدش نامتخاس لخاد
 و شبل یور تبحم رپ دنخبل و درکیم مھاگن مھ زونھ متشگرب یتقو،منیبب رگید رابکی ار قاتشم
.مییاھنت بلق ھب تسشن شوخ ھچ، شبیرغ هاگن نآ 	

 داش یروس فرط کی زا،تشاد اوھ و لاح رگید یروط داشمش ھناخ ھک دوب یزور ھس ود
 رگید فرط زا و دنیبب ار امین ات هدرک لوبق دزی رد ھتشگرب گنرف زا هزات یرتکد ھک، دزیم
 اب ناویا یور مناخ هرھاط ھک مدید رابود یکی.تشادن یبسانم راگنا عاضوا مناخ جاح ترامع
 یادص بشید مدوخ و دراد تسد ھب حیبست مادم مناخ جاح،دزیریم کشا و دنکیم تبحص نفلت
 ھکنیا ات. تفگیم رکذ بل ریز مادم یبوط.متفگ ھک ینیمھ دزیم داد ھک مدینش ار ناخ دسا دایرف
 ھتفر ھکنیا.داد نوریب ار شسفن ناجیھ اب و دش قاتا دراو هدیرب سفن باوخ یاھمد مد نیرسن
؟تشگرب روطنیا ارچ دھدب ار مناخ جاح بش راشف یوراد دوب 	

 مدینش مدوخ ندیدیم رابخا نتشاد ناخ دسا و اقا جاح....هربخ ھچ هزور دنچ مدیمھف،مدیمھف الآ-
 ارچ وگب.ندرک شصخرم ناتسرامیب زا زورما...... ھتسکش خرھاش دمحم تسد یزاب وت تفگ
.... الاح هدش یچ راگنا اباب یا......ھنکیم یراز ھیرگ یھ مناخ هرھاط 	

.دزیم فرح شدوخ اب و درکیم ریس اضف رد راگنا،تفریم شتخت تمس  	

 متخادنا شامد رود ار متفاب یاھوم رود شک.هدش ارس متام ھناخ ھک تسا زور دنچ ارچ وگب سپ
.دش رھاظ مرظن یولج رورغ هوک کناوج یھفایق زاب.نتسب ھب مدرک عورش و 	

 ھب و متفرگ ار یبوط یهدرک هدامآ یھناحبص ینیس شمیژر قبط و دوب امین ندش رادیب تقو
 اب رتمک و دوب هدش رت هار ھبرس امین اھزور نیا مرظنب.مدش یروس ترامع دراو شقاتا دصقم
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 رد.دریگب دزی یگنرف رتکد زا دوب رارق ھک دوب یدیما رون رطاخب  امتح،دزیم کوکان زاس نم
 هدیشک ھشقن مدوخ اب.تفریم شیپ بوخ شتاشیامزآ شاک و مدوب لاحشوخ شیارب یباسح لد
 ھب نتفر اب مدوخ ھب و موریم اضر و یطاف شیپ،یروس و امین دوبن زور دنچ رد  ھک مدوب
 رکشارادخ و مدرک مامت ار الاب ھب ور چیپرام یاھھلپ.داد مھاوخ تحارتسا یمک نیرمت و هاگشاب
 ھک مدوب امین قاتا تمس ھب یروس قاتا رانک زا و متشذگ اھھلپ زا.دوب مییاپ ینرو شفک ھک

 مدیبسچ رتتفس ار فلتخم یاھھناحبص زا رپ  ھیینیس.درک فقوتم، واکجنک ارم یروس یادص
.مدیزخ یروس قاتا رانک ھب درگ بقع و 	

 رسپ منم،مدشیمن یضار منم ھنرگو تدم نیا وت ھگید شیدید متدوخ ،هراد هدزمان فرط اباب-
.رھاوخ مراد نووج 	

 تبحص یسک ینفلت اب زاب دیاش مدرک رکف، رتکیدزن رد ھب ار مرس و مدرک رتزیر ار منامشچ
.دش هدینشار قاتا رد تشپ زا مناخ هرھاط نیف نیف یادص ھک دنکیم 	

 یھنیک و ومردام ھک منک راکیچ،ششیپ متفریم مدوخ درکیم لوبق دسا ھگا،ینیبیم ھک تدوخ-
.هرادن یمومت رسپ ردپ نیا 	

.دیبوک شیاپ یور ھک مدز سدح دمآ ھک یقرتش یادص اب 	

 رد ونم ردپ شیضیرم رھ رس،ھک یدوب دھاش،دوب وراد دب ،دوب اذغدب یگچب زا هرسپ-
 شیجاح اباب سرت زا مسینا ،هراد ھسردم ھک سفن.شتسد هدب بآ ناویل ھی سین یکی نالا،دروایم
 منومب یتعاس دنچ مچب یھنوخ مرب یباسح و تسرد دنوم ملد ھب ترسح،هرازب شیپ اپ ھنوتیمن

...ھمھفب دسا.....دایب شدوخ یزور ات ھشاب رد ھب ممشچ دیاب.منک تولخ 	

.هرتحار مھ وت لایخ یروطنیا،وت و منود یم نم،ھمھفب یسک مرازیمن،شابن نارگن وت- 	

.یروس یادص زاب و دماین ییادص 	

.نم اب،شابن نارگن،مگیم تب مراد نم،ھنانیمطا لباق هرتخد مگیم- 	

 لخاد ار مدوخ و مدرک دنت مدق، رد تشپ یاپ یادص اب نم و دش دنلب لخاد زا نفلت گنز یادص
 لخاد زرط زا.دشوپب ار شترشیت تشاد یعس و دوب تخل شاھنت الاب ھک متخادنا ییامین قاتا

 کمک یارب شتمس و متشاذگ روارد یور ار ینیس، متخادنا شتمس یدنخبل.دوب بجعتم مندش
.تشگیم مناخ هرھاط و یروس یاھتبحص ریگرد مرکف مامت و متفر 	

؟ھگید دینکیم یخوش دیراد- 	

 رد هداتسیا ییالط روارد یور تفرگ برض شتسد یشوگ اب و دیشک یصرح دنلب سفن
.دھد ملیوحت ار اھترپ و ترچ نیا ھک تساوخ شقاتا رد ارم بش تقو نیا.شرانک 	

.دز شھاتوک دنولب یاھوم یال یتسد و تخادنا لباقم یھنییآ رد دوخ ھب یھاگن 	

؟ننکیم یخوش نراد ھک ییاسک ھیبش مفایق ترظن ھب- 	
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 میارب مدوب هدینش ھک ییاھزیچ مضھ و دوب یدج الماک.دروآیم رد ار مرفک نیا و درکیمن مھاگن
 تسد اب شتمس ھناراکبلط و مدرک ھتسب و زاب یبصع ار منامشچ.دومنیم زیچ نیرت تخس
.مدز فرح 	

 یخوش منک یراتسرپ شزا نوتخرھاش دمحم یھنوخ مرب و یاھتفھ دنچ دیاب دیتفگ ھکنیا نالا-
؟دوبن 	

 شیاھفرح هدیرب هدیرب و هدنخ ریز مدز یقوپ و مدروآ رد ار شصرح نم رابنیا،درکن مھاگن زاب
 اب راگنا صرح اب بل یور یهدنخ نامھ اب و متخادنا رس تشپ ار مرود یاھوم.مدرک رارکت ار
`سرخسم`.مدز فرح مدوخ 	

 زیموش.دمآ متمس ھنیس ھب تسد و تشاذگ روارد یور اجنامھ ار شتسد یشوگ. دنک ھنییآ زا لد
 مکیدزن.دمآ کرچ مرظن رد مردقچ ھظحل نآ رد شوپ شوخ رورغ هوک نآ  و دوب زمرق شنت
.مدوب رفنتم شیادص مکحتم نحل زا نم و دوب ھشیمھ گنر شھاگن،داتسیا 	

 یرتکد شیپ شتیزیو یاراک لابند و میردام یھنوخ دزی میریم ادرف میراد امین و نم،الآ نیبب-
 راکیب یاج ھب ماوت......هدب تسد زا و تصرف نیا ماوخیمن،ناریا دایم زور دنچ یلاس طقف ھک
 منوا لایخ،ھنوخ شلد ردقچ هرھاط ھک ینیبیم،ینک کمک ھچب نوا ھب یرب ینوتیم ندنوم
.ھشیم تحار 	

 شبل یھشوگ دنخزوپ و هاگن زاب؟ھچب تفگیم رورغ هوک خرھاش دمحم ھب؟ھچب،مدیشک یفوپ
 ار ھیقب الاب زا ھک یناسک اب یبوخ یھنایم نم و دوب هدرک شرورغم ترھش.تفرگ ار ممشچ
 و دوب هدش نابرھم یروس الاح ات یک زا.تفریمن بوج کی یوت مبآ لک رد و متشادن ندیدیم
 سح ارچ منادیمن و دیگنلیم شراک یاج کی.مدوب شتروص یهریخ قیقد؟یراج زوسلد
 نارگن یدوخیب ای دوب تسرد مرکف.دنک کیدزن خرھاش دمحم ھب ارم دنکیم یعس مادم مدرکیم
.متتخادنا هروشلد ھب دوب ھچرھ ،مدوب 	

؟ھلح- 	

 رسپ نآ یتقو.رگید سک ھن مدوب هدمآ اجنآ امین یراتسرپ یارب نم،دیمھفیمن ار مفرح ارچ نیا
 یدج.منک مولعم ار مفیلکت دیاب .زگرھ وا و نم ھن.دزیم گنچ ملد ھب ھتخانشان یسح مدیدیم ار
.مدرک هاگن یزیر مخا اب شتمس 	

 رارق نوا هار رس ونم یراد یعس ارچ.متسین ھچب نم؟مناخ یروس یاوخیم مزا یچ قیقد-
؟یدب 	

.دز ھنارورغم یدنخرھز و درک شرت ار شاھفایق 	

 ھب میبوخ؟یتفرگ الاب ھتسد یلیخ وتدوخ؟اجک خرھاش دمحم اجک وت....؟رتخد ماوخیم تزا یچ-
...ھنرگو هدرک وتشرافس ریین ھک فیح،یرایبرد لوپ نورق ود مترکفب هدب،هدموین وت 	

 ار شھایس نادمچ و تفر شیاھ سابل دمک تمس شاھنشاپ یاھشفک اب و تفرگ مزا ور یبصع
 شیاھ سابل وشک لخاد زا یرفک و تخادنا شرانک دنلب ھیاپ تخت یور و دیشک نوریب لخاد زا

 نم ھب مساسحا دیاش.دز مناج ھب ار شدوخ دیدرت.تشاذگیم نادمچ لخاد و دیشکیم نوریب ار
 ار مماک یلد ود سح.تساوخیم ار مریخ اعقاو دیاش،مدوب هدرک هابتشا نم دیاش،تفگیم غورد
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 و هاگن زرط رد،دوب یروس وا ھن اما.تفرگیم نم زا ار تسرد ندرک رکف ییاناوت و دزیم
 ییاھزیچ بل ریز تشاد زونھ، مدرک هاگن شتمس.دشیمن سح یریخ تقو چیھ ھمھ اب  شنحل
.درکیم اجھباج نادمچ لخاد ار شیاھ سابل و تفگیم 	

 صخش مرظن ھب،مفساتم.مراد زاین تحارتسا ھب،یطاف یھنوخ مرب تدم نیا وت دوب رارق نم-
..هزاجا اب...دینک ادیپ نوتخرھاش دمحم یارب دینوتیم یرتھب  
 شقاتا زا مامت تعرس اب ھک دوب نیا مدصق و متشاذگ منیج راولش بیج لخاد ار متسد یشوگ
 ار رورغم روھشم نآ اب ندز ھلک و رس یھلصوح ملد هروج چیھ، منادیمن.منزب نوریب
.درک مبوکخیم رد کیدزن شایدج یادص.تشادن 	

 شیپ مشلوپ، اجنوا یریم ھتفھ دنچ سین امین ھک الاح،ینکن ای ینک لوبق ھک متفگن ور انیا تب-
.تباسح ھب هدش ھتخیر شیپ 	

 قح،منک لوبق مدوبن روبجم نم،دوب هدروارد ار شروش.مدرشف ار مرانک رد هداتفا تشم مشخ زا
 ھک مدروآیم ار شمسا ماهدرشف مھب یاھ نادند یال زا.دنک تبحص نم اب یروتسد مادم تشادن

.مدینش رد تشپ زا ما یکیدزن ار شیادص 	

 ھک ور ھتفھ دنچ نیا ینوم یمن راکیب دب،یاھنوخ لابند تفگ تمع....،دایم تدب لوپ زا وگن-
.... هداد ربخ شب هدز گنز هرھاط؟سین امین 	

 رد رس.درکیم مروبجم ییاروج کی و تفرگیم میمصت نم یاج ھب شدوخ. متشگرب شتمس
 و تشادرب مدق رشت اب و درک نم ھب تشپ  ھظحل نامھ رد .دوب هدیرخ ار ایند لک راگنا.مروایمن
.مدوب نم ھک دص رد دص شبطاخم 	

 زان،یشاب شاھنوخ مھ ھتفھ دنچ هرارق وت،هدب نوشنوشن مشچ ھشوگ ھی ھنوشوزرآ رھش یارتخد-
...ادخب منکیم بجعت ؟ینکیم 	

 رتالاب یدح زا میادص ادابم دوب نیا یور  مکف یور راشف مامت و مدیرپ شفرح طسو یرفک
.دور 	

.متسین راتسرپ نم ینودیم رتھب ھک امش مناخ یروس- 	

.دنادرگور متمس عیرس 	

 ھک ریگ نیمز،ھچگ وت شتسد ھی..،یدیم وشاھوراد،ینکیم شکمک مکی؟ینک راکیچ هرارق ھگم-
. سین 	

 هاگن راگنا.دوب هدش لمحت  لباق ریغ میارب یروس لمحت رگید و دروخیم ار منوخ نوخ
 درکیم یعس.مدرک سح ماوزاب یور ار شتسد . دیشک رتولج ار شدوخ ھک دیمھف ار مایرفک
.درکیم راتفر دلبان الماک راک نیا رد اما دنک نابرھم ار شھاگن گنر و نحل 	

.شراذن رظتنم دایز،یرب دیاب ادرف باوخب ورب....،ساھتفھ دنچ،ریگن تخس- 	

 ھچ رسپ نآ و نم ناج زا.دناوخ شھاگن زا دشیم ھک فرح یلک و شزیت نامشچ تفر مھاگن
 بش نتفگ اب رگید یاھملک نودب و متخادنا شتمس و مداد مھاگن ھب یرفک گنر ؟تساوخیم
 دنچ ندرک لمحت رکف و مدمآیم نییاپ هدش شرف چیپرام یاھھلپ زا.مدز نوریب شقاتا زا ریخب
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 مصرح ییادص زا رتشیب و مدوب یصرح یفاک ردق ھب.درکیم ماھناوید خرھاش دمحم یاھتفھ
.دزیم یسنجدب دنخبل متمس و مناخ الآ هدماین تدب عوضوم نیا زا تلد ھت تفگیم ھک تفرگیم 	

  
 یجرب یدورو برد یولج،نازیوآ متشپ منیج یھلوک و دوب متسد ممزاول رپ یشزرو کاس زاب
.دھد دورو یهزاجا نم ھب، شایبال لخاد نابھگن یتح متسنادیم دیعب ھک مدوب هداتسیا  
  نیا یاج ھب مدیشوپیم ار مھاتوک ھیسوط تک و متفرگیم یدج رتشیب ار نیرسن یھیصوت شاک
 دیمھف ھک بشید زا.مدیسریم رظن ھب رتکیش یمک مکلب،ناتک شفک اب دنلب ابیرقت یخن یوتنام
 اب ھچ و درکن ھک اھیفابلایخ ھچ مشاب روھشم خرھاش دمحم یھناخ ار یاھتفھ دنچ تسا رارق
 شبشید قوش ھب ھن.سین نم یاج ھک دروخیم ترسح ھچ و دروآیم نابز ھب ار شتالیخت قوذ
 یاھ و دوب ھتخادنا مندرگ رود تسد داشمش ھناخ طایح رد ندمآ لبق ھک ییاھیرازھیرگ ھب ھن و
.دادیمرس نویش یاھ  
 شپچ تمس ییالط روسناسآ فرط تسد اب بجعت اب،مداد نابھگن ھب ھک ار خرھاش دمحم مسا
.`هدش گنھامھ،موناخ دییامرفب`تفگ ھنامرتحم و درک هراشا  
 مگ ار مییاپ و تسد راگنا و مدش درس وھی ارچ؟دوب مرظتنم نالا خرھاش دمحم ینعی:تخیر مبلق
 و مدرکیم شراب شحف لد رد موش هدایپ یسکات زا ھکنیا زا لبق  شیپ ھقیقد دنچ نیمھ ات. مدرک
 ھب هدیبسچ یاھھشیش وحم و مدیزخ نوریب،مرن ییالط روسناسآ زا.مدیشکیم ناشن و طخ شیارب

 یھقبط رد یگدنز.دادیم ناشن ار مراھچ دحاو ھک متفر ییاھتنا یھشوگ رد تمس ،فقس
 ھمین ھک ار دحاو رد و متفر رتولج یمک.دشاب زیگناناجیھ یلیخ دیاب رھش یالاب جرب مھدزناش
 شردپ یھناخ ھچرھ.مدیشک رد یولج ار مدوخ و مدز رانک مناتشگنا رس اب دوب هدش ھتشاذگ زاب

 یھناخ لخاد اپ هدز تفگش.دوب هدرک مامت ار ییارگ سکول و ھتیتنردم وا یھناخ،دوب یتنس
 مھس و مدیدیمن ار وا اب یگناخ مھ ،مھ بش باوخ رد یزور ھک متشاذگ یتسیلابتوف یرچکال
 یودرگ بوچ رد  .دوبن رتشیب شیاھھبحاصم و یشزرو یاھ رابخا رد شمان ندینش وا زا نم
 نلاس یاضف یجراخ کیزوم یادص.متفر رتولج مارآ یاھمدق اب و متسب ار مرس تشپ زمرق
 مھاگن و متفر رتولج.مدیدیمن اجنآ ار یسک مدنادرگیم رس ھچ رھ نم و دوب هدرک رپ ار گرزب
 یاھرتسولو ترپسا لبم تس تسد ود،شاھشوگ لیمدرت و نلاس یاھتنا درایلیب زیم تمس تفر
 هدید اھراب دم یھلجم لخاد ھک دوب ییاھنامھ زا،دوب نازیوآ شدنلب فقس زا ھک یسکول و دنلب
 شلخاد سکول ییالط دیفس تس وحم نم و دوب میلبق یھناخ مامت یهزادنا شاھناخزپشآ.مدوب

  .مرگید فرط ھب مدناخرچ رس و متفرگ نپا یور زا ھناخزپشآ لخاد ندز دید زا ار مھاگن.مدش
 شنلاس رود ات رود ھک یاھقبط،درکیم لصو اجنآ ھب ار  الاب یھقبط رانک رد یاھشیش یاھھلپ
 سوھ تنپ نیا.دید یدودح ات ار الاب نلاس نامدیچ دشیم مھ نییاپ نآ زا و دوب ھتفرگ ھشیش ار
 قوذ زا .درکیمن یگدنز شیردپ یھناخ ھک تشاد قح دیاش.دوب گرزب یدایز رفن کی یارب
 دیدب دیدن ھک مدزیم رشت مدوخ ھب مادم لد رد اماتفریم جنغ ھنارتخد ملد، میور شیپ یاھھبرجت
 یسک زا ھک الاح؟دوب یناسآ راک رگم اما.منک راتفر یعیبط منک یعس و مراذگب رانک ار یزاب

 ار سکول یهزوم نآ لماک ندید تذل مدرک یعس و مدیخرچ مدوخ رود ،رود کی دوبن یربخ
 دمآیم نانچمھ مرن کیزوم یادص؟دشیمن شیادیپ ارچ؟دوب اجک سپ.مھد ھیدھ مدوخ ھب هرابود
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 ھب یرگید زیر یاھھاگن، شاھناخ راوید یور  وا زا رتسوپ کی یتح دوبن زا بجعتم نم و
 رپ سکول ناویا یور ھک یرختسا دشیم هرچنپ ریرح یهدرپ ریز زا ماورھبور.متخادنا فارطا
 صقر و دندوب هدش بصن کیش نوریب فارطا ھک یزیر یاھپمال.دید ار دوب ھچخرد و لگ زا
 ور ھبور یاھھوک ھب ور عافترا نیا رد ھکنیا رکف  .دوب هداتفا رختسا بآ یور ھک یباتفآ رون

  شیادص و مدرکن سح ار شروضح ھک درک مقرغ ردقنآ،دشاب ھتشاد دناوتیم یلاح ھچ  انش
 هریگتسد یور زونھ تسد ھی و دوب هدمآ نوریب یرانک قاتا زا ھک دروآ دوخ ھب ارم یتقو
.تشاد  
؟وت مزاب-  

 شسرپ شھاگن زا؟دوبن نم رظتنم رگم،متشگرب شتمس لماک.تخادنا مناج ھب زرل شیادص
 شاچگ لخاد پچ تسد دوجو اب و درکیم دنک ار مزکرمت شتروص یور زیر مخا و دیرابیم
.متفگ ار دمآ منابز ھب ھک یزیچ نیلوا.دوب هدشن مک شاھنادرم یھبذج و لیاتسا زا یزیچ  
!مالس-  
.تشادرب متمس هاتوک مدق دنچ و تشادرب رد یهریگتسد زا تسد و درک ھلوک و جک ار شبل  
؟مینیبب ومھ دیاب زاب ام ارچ-  
 ار الآ یور نآ تشاد زاب!مدوب شندید قاتشم نم راگنا،دوب ییوررپ ھچب بجع،متفر او المع
 یالآ مدش و مدوخ یدج دلج لخاد متفر.متشکیم ھلجح مد ار ھبرگ دیاب راگنا.دروآیم الاب
.ھشیمھ رورغم  
!دیتسھ مرظتنم نتفگ نمب-  
.منیبب ور وت مزاب مدرکیمن رکف.ھتسرفیم و دلبراک ھی تفگ منامام-  
 ار شفرح اورپیب و کر ردقچ.مدوب رفنتم نم ھک شبل یھشوگ زیر دنخزوپ نامھ مھ زاب
 ات،دوب هدمآ مباسح ھب شتبقارم یارب ھک یلوپ اب.متخابیم ار مدوخ دیابن اما.مدش خرس.دزیم
 زورما ارچ و درکیم مھاگن سنجدب.منک نھر یبوخ یھناخ متسناوتیم امتح رگید هام ھسود
؟مھد صیخشت ار شیاھمشچ گنر متسناوتیمن  

.مدرک دنلب ار مزیمآھنعط یادص نامزمھ و متشاذگ میاپ یولج ار متسد کاس  
؟ھشاب یچ دلبراک زا نوتروظنم ات-  
 مباصعا  ھک دوب یچ شبل یھشوگ شکرس دنخبل اب شکرتخد ناطیش هاگن  و داد الاب ار شیوربا

.تشاد متروص ھب لز نانچمھ و تشادرب متمس مدق دنچ.تفرگیم یزاب ھب ار 	

؟ھنک یراتسرپ شزا و ھشاب میلس خرھاش دمحم یھنوخمھ تدم دنچ دایم شدب یک ھتبلا- 	

 تدم نیا مدادیم حیجرت نم ھک ادخب،نم.دشاب یضاردوخ زا تسناوتیم ردقچ مدآ،دشیمن مرواب
 یقوپ.مروخب صرح و مشاب وت لثم یاهدزاش روخ مد ات منارذگب شوخ اضر و یطاف اب ار
 یتساوخ تدوخ بوخ.دوب هرخسم شفرح ردقچ دنامھف وا ھب مبل یور یهدنخ و مدز یبصع
.ھتفیشدوخ روھشم بانج 	
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 اجنیا  امین نتفر دعب دوبن رارق،دش بارخ نم تالیطعت نوچ مدرک ررض نم طسو نیا اقافتا-
.ھخرچیمن دارم قفو ھب ھشیمھ ایند،درک ھشیم ھچ اما.مشاب 	

؟ندرک تروبجم یگیم ینعی مووا- 	

 نتسین روھشم امش لثم ھمھ،متفرگ وشلوپ ضوع رد بخ یلو....،ییازیچ نیچمھ.....موا-
.هراد جرخ یگدنز،تسیلابتوف بانج 	

 رد شاهدش چگ تسد.مدوب ناخ قترس یدعب لمعلاسکع رظتنم و مدرکیم شھاگن ھنارورغم
.دش زاب ششین.دزیم ار ممشچ،چگ یور زیر ییاھھتشون و دوب ندرگ 	

 روز ھب ھک منالا،یباوخب قاتا ھی وت ماب یدوب روبجم،یدنوم رد تشپ،یتخانشیمن ونم ملوا زا،-
.رتخد یتسھ یک ھگید وت.......اجنیا تنداتسرف 	

 تاقافتا نآ مامت،راردصرح.دش در ھناخزپشآ تمس مرانک زا نم ھب ھجوتیب و دیدنخ هاق هاق
  ارمو تخادنایم متسد انلع.ددشیمن شیلاح فرح راگنا الصا وا.... وا و دوب هداتفا ھتساوخان
 یولقود لاچخی تمس.متفرگ صرح اب ار شھاگن در و متشگرب شتمس.دناوخیم وگغورد
.دیسریم مشوگ ھب اجنامھ زا شریز یادص و درب لخاد رس و تفر شلیتسا 	

...ییوت دلبراک نصا...یدلب وتراک وت،دموا مشوخ ھن-  
.دیدنخ ادص اب زاب 	

؟ھن ای ینک رواب سامش لکشم ھگید نیا، متفگ وشتسار نم- 	

 رد شدوخ هاق هاق یاھدنخ و نلاس شخپ گنھآ نایم ار مفرح مکلب مدوب هدرب الاب ار میادص نت
 اجک لام رطع نیا مدروآ راشف منھذ ھب. دوب هدیچیپ مرانک رد یبوخ یوب ھچ.دونشب ھناخزپشآ
 هویمبآ یھشیش و دوب هداتسیا نپا تشپ ھک ییوا ھب درب ار مھاگن، شیادص گنز ھک؟ھچ و دوب
 ھن میلس یجاح یھناخ نادرم ھب ھن.درکیم هاگن تنطیش اب و دوب هدرک جک متمس رس، تسد رد
.وا 	

 وتمد تدوخ ھگید زور دنچ ات.......،ینومیمن اجنیا دایز،یشاب دلبراک مردقچ رھ لاحرھ ھب-
.یریم رد تلوک ور یرازیم 	

 الآ اما.دوب راد وب مھ و تشاد سرت مھ شفرح.گنج مالعا و درک مدیدھت امسر. یلابقتساا ھچ
 ار ماییور ھبور قترس رسپ یور ندرک مک ملد ردقچ.دزرلب اھداب نیا ھب ھک دوبن یدیب
.تساوخیم 	

 شفرطب شدوخ لثم وررپ و مدش ھنیس ھب تسد .مداد ناشن یضار ار مھاگن و مداتسیا رتفاص
.مدرک هاگن 	

.مسریم متالیطعت ھب منم یروجنیا،ھمادخ زا نم- 	

....نوج رتخد یتفیم ندروخ نون زا- 	

...ھنوسر یزور ادخ- 	
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 مھاگن.مدوب هدرک ظفح ار مژیتسرپ الاب یوربا اب نانچمھ نم و  هداتسیا مرانک و دز رود ار نپا
 ی`وررپ ھچب منکیم مک وتور` شنامشچ هاگن رد و تفوینرد نم اب ،شاب یتسھ یک رھ تفگیم
.تشاد مک ار وا اب لکلک ملد راگنا.مدیدیم یصاخ 	

 تذل بیجع.دوب ھتسشن شتروص رد ھک یرفک یارب تفریم جنغ ملد و درک جک ار شرس
.مدرکیم یزوریپ ساسحا و مدربیم 	

.دایمن تب الصا زاب قرف یوم نمض رد.....،یشاب قفوم سپ،یکوا- 	

 زا شسنجدب دنخبل اب و درب الاب یتمالس ناشن ھب ار شتسد یرطب و دز متمس یزیر کمشچ
 یاھوم یور مدرب تسد ھتساوخ ان مدمآ ھک مدوخ ھب.تفر شسوھ تنپ رختسا تمس  ھب مرانک
 تشپ ھب.دوب ھتخادنا متسد وا و دنکیم مرتصاخ زاب قرف یوم دنتفگیم ھمھ. مرس یولج
 ار شتسد یرطب اورپیب و هدوب هداد  مل رختسا رانک یلدنص یور باتفآ رون ریز .مدناخرچرس
 نیا زا ادخ،متفگیم لد رد ھک مدوب یزاب قرف هایس یاھوم اب یرتخد ،لخاد نم و دیشکیم رس
!یمرگ لابقتسا ھچ ، ھنک ریخب وشدعبب 	

	

*******	

	

 مل دیشروخ رون ریز مرختسا رانک یلدنص یور و مدیشکیم رس شمارآ اب ار ماهویمبآ یرطب
 ار یرتخد رھ متشادن تداع نم.مدیدیم دایز اھیگزات ار رتخد نیا ھک دوب بیجع. مدوب هداد
 زا امین یھیضق رس مھ زونھ.یدعبو،دزیم ار ملد دازھب لوقھب.منک لمحت زور دنچ زا رتشیب
 ار مندید مشچ وا و دوب مناج امین تسنادیم اجک زا رتخد نیا بخ اما.مدوب یرفک شتسد
 فرح یاهرذ دشیمن مھ تنابز ریز زا؟یتخپ میارب ھک مناخ هرھاط دوب یشآ ھچ نیا.تشادن
 ردقچ تسنادیم بوخ وناب هرھاط و دتسرفیم ار یکی یتقو دنچ تبقارم یارب تفگ طقف.دیشک
 ار مرس.تشاذگیم مفعض ھطقن یور تسد مادم مگنرز ردام و مساسح شنتخیر کشا یور
 جاو جاھ و دوب هداتسیا نلاس طسو اجنامھ زونھ.دش زاب مشین و مدرک لیامتم بقع ھب یمک
 انشآ رتخد روج رازھ اب الاح ات.دناخرچیم مشچ رظتنم متمس یرفک و درکیم هاگن ار فارطا

 یارب ار شدوخ شور راگنا یکی نیا اما دنتسکشیم تسد ورس میارب یعون ھب ھمھو مدوب هدش
 مناخ یکوا؟تفرگ هدیدان ار میلس خرھاش دمحم دشیم رگم.تشاد منتخادنا ماد ھب
 ندید اب و متخادنا شتمس یرگید زیر هاگن.ھشیم یچ شرخآ مینیبب ورب ولج روطنیمھ،ولوچوک
 رگید راب.دش رت زاب مدنخشین،تمس نیا شھاگن و دوب هداتسیا ھنیس ھب تسد ھک شایگھفالک
 قاتا.مدادیم شناشن ار شقاتا دیاب.مدش دنلب اج زا لاح نامھ رد و مداد الاب ار هویمبا یرطب

+++.دشاب مییاپ و تسد یولج دایز متساوخیمن،دوب بوخ شیارب الاب یھقبط 	
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 نیرسن یاج.داد مناشن الاب یھقبط رد خرھاش دمحم ھک مدوب یدیدج قاتا رد دشیم یتعاس دنچ
 و دوب هدرک مرگ ار قاتا یباسح شیاھفاکسن ییودرگ تس و قاتا طسو یهرفن ود تخت.یلاخ
 سمل ار شریرح یهدرپ و مدرب تسد.تشاد رختسا و نوریب یاضف ھب ور یگرزب یهرجنپ
 هدرک اج ھباج تخت نییاپ ییوشک دمک لخاد ار میاھ سابل قوذ اب.دوب فیطل و مرن ردقچ،مدرک
 هدیشک زارد ممرن تخت یور فقس ھب ور زاب قاط.کچ ار مگرزب قاتا رود دنچ زاب  و مدوب
 کیدزن نالا و مدوب هدروخن مھ ھناحبص یتح زورما نم و تشذگیم مندمآ زا یتعاس دنچ. مدوب

 ھگرزب هدور.منک ینادنز قاتا رد ار مدوخ متسناوتیمن ھک دبا ات و دشیمن یروطنیا.دوب رصع
 تسج تخت یور زا تکرح کی اب.مدروخیم یزیچ دیاب.دروخب ھک دوب بیرغلانع ار ھکیچوک
  مدوب هدرواینرد ار مدون ھچاپ نیج زونھ.مداتسیا رد رانک یضیب یدق یھنییآ یولج و مدز
 منیج لخاد ار مزولب یولج.دادیم ناشن رتفیرظ ار ممادنا، منت عبر ھس نیتسآ یجنران زیموش
 یرسور دیاب داشمشھناخ لثم  ینعی. دوب زاب زونھ مقرف.مدیشک متخل یاھوم یور یتسد.مدز
 مھ یباسح ھفایق نیمھ؟تشاد یتیمھا ھچ وا رظن الصا؟مدادیم رییغت ار مقرف ای؟مدیشوپیم
 یروج سپ،دوب هدید مھ یرسور نودب ارم بش نآ وا.ھیربخ دنکن رکف شدوخ اب.دوب بوخ
 ھنییآ نورد رتخد ھب،مدیشک رگید یتسد مزاب قرف یاھوم یور.مدوب رتحار ھک مدرکیم راتفر
.مدمآ نوریب قاتا زا و مدز دنخبل 	

 لخاد.دنت مدق ماورھبور یھناخزپشآ تمس میقتسم و متفر نییاپ طایتحا اب ار یاھشیش یاھھلپ
 لخاد وا زا یربخ.دشیم نشور فقس یفخم یاھرون مک مک و تفریم یکیرات ھب ور نلاس
 نیا زا دوبن مولعم و دوبن اذغ زا یربخ،متفر لاچخی تمس تسار کی.رتھب ھچ و دوبن نلاس
 تحار یزپشآ زا و دوب یبوط مدوب امین راتسرپ ھک یتدم لقادح؟میدروخیم یچ دیاب دعبب
 تاجیزبس و یعیبط و رادزاگ یاھویمبآ و دوب هدرک رپ هویم ار لاچخی یاضف رتشیب.مدوب
  ھک یرینپ اب مناوتب ھک نان یاھکیت لقادح ندرک ادیپ دیما ھب.هویم ھن تساوخیم اذغ ملد نم...و
  مداد ھمادا ھنازابجل نانچمھ و مدیشکن تسد مشالت زا مھ زاب مروخب مدید شلوا یھقبط یھشوگ
.دوب نج لثم.دناسرت ارم رس تشپ زا شیادص زاب ھک 	

!ینکیمن ادیپ یزیچ ملاس یاھیندروخ زج وت نوا- 	

 تشپ ار نون.ننزب تدنگ.دیدیم تلاح نآ رد ارم تشاد یک زا ینعی ادخ یا،دش کشخ متسد
 مدوب هدروآ تسد ھب ھک یزوریپ زا فوعشم.گگنس نون مناج خآ،مدرک ادیپ اھبیس فرظ
 و متسب ار لاچخی برد تسد تشپ اب و مدیشک نوریب تسد ود اب ار رینپ فرظ و نون یھتسب

 شیاھھناش و ندرگ یور یکچوک دیفس یھلوح و دوب شیاپ یشزرو نکمرگ.متشگرب شتمس
 یروجنیا ھناخ رد ھشیمھ نیا.دناشوپیم ابیرقت ار شتخل ی ھنت الاب ھک دوب ھتخادنا
 زا و تشاد قرع شایناشیپ یور.دشاب نایرع ھمین ھشیمھ تشاد تداع راگنا؟تشگیم
 شتروص یولج رادمن یاھوم زا ھکت دنچ.هدوب شزرو لاح رد ھک دوب مولعم شاهدیرب یاھسفن
 و متفرگ شاهدش تاک مادنا زا هاگن.داتفا مناج ھب زرل وھی زاب نم و داتسرف بقع رس ناکت اب ار
 طسو درگ زیم تمس و متفرگ شیولج نامزمھ ار رینپ و نون.مشاب ھشیمھ لثم مداد حیجرت
.متفر ھناخزپشآ 	

؟یاهدنز هویمبآ و هویم اب طقف امش...منیبیم مراد ھلب- 	
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 تست نون یور ار یاھماخ رینپ نآ زا یاھمقل مدرکیم یرامشھظحل و تفریم فعض ملد
.دش نپا کیدزن و تفرگیم ار شتروص قرع ھلوح اب.منک 	

 قبط دیاب، متسین انیا و دوف تسف لھا نم....ینک تسرد یزیچ ماش یارب یدموا مدرکیم رکف-
.ملاس یاذغ طقف.مروخب اذغ هدیم میذغت رتکد ھک یمیژر یھمانرب 	

 نون یور ھک مرینپ رپ یوقاچ.تفر،دوب هدش هدیبسچ تنیباک یور ھک  یاھگرب ھب شاهراشا
 شدصق.منک سح ار شدنخشین متسناوتیم قیقد؟تشاد یزپشآ عقوت نم زا.دش کشخ مدیشکیم
 دزشوگ ار مفیاظو دیاب زورما نیمھ زا.مدوب هدماین یزپشآ یارب نم؟نم ریقحت؟دوب ھچ
.مداد ھمادا مراک ھب.مدرکیم 	

؟درکیم ملاس یزپشآ نوتارب یک البق.نیدوبن هدنز هویم اب منیچمھ راگنا- 	

 ھنوتیمن متقو دنچ ات،شضیرم رتخد شیپ ناتسرھش تفر متیمودصم لبق ھک دوب یمان ھیمس-
.دایب 	

.دیدب راختفا نوریب ملاسان یاھاذغ ھب دیروبجم نرایب فیرشت ناج ھیمس ات سپ،فیح ھچ- 	

 ھب رتدوز تسارتھب مدرک رکف مدوخ اب ،نپا تشپ رسپ زا یرفک و مدرکیم لول ار مجیودناس
.مورب مقاتا 	

 و تشادرب ار شاھلوح.تفرگ رارق ماور ھبور زیم تشپ و دز رود ار نپا شزاب شین اب
.درک زاب مھ زا ار شناتسد 	

؟نوج رتخد هروخب نوریب یاذغ دایم لکیھ نیا ھب ینکیم رکف- 	

 ھب ار شاھچیھام تفس مادنا و دنک متیذا ات درکیم ار اھراکنیا ادمع وا .مدرب الاب رس ھتساوخان
 تخس شزرو اھلاس لصاح مادنا نیا متسنادیم بوخ یزاسندب یبرم ناونعب . دشکب خر
 یاھفرس کت.درک رتزاب ار شسنجدب شین،ولگ رد مناھد بآ ندیرپ و تشاد تنطیش شھاگن.دوب
 اج ای مقاتا ھب نتفر ھک متشاد سرت . متفرگ شتخت مکش زا مشچ اما دوب تخس . مدرک رگید
 دیفس یلدنص.متفر نپا ریز یاھیلدنص تمس ھب .دراذگب رگید زیچ باسح یور ار منداد یلاخ
 نیلوا شمارآ اب و متسشن نپا تشپ و یلدنص نیلوا یور وا ھب ھجوتیب و مدیشک نوریب ار هاتوک
 شرتدب تشاد هدزاش نیا و داتفیم تشاد یگنسرگ زا مراشف ھک ادخب.مدز رینپ نون زا ار مزاگ
.درکیم 	

.دیروخیم دیشاب روبجم. ھشیمن شرس ازیچ نیا یلاخ یهدعم- 	

؟دیاهراکیچ اجنیا امش سپ، اھ دیشخبب- 	

 درک شیدج یمک شناطیش هاگن ھک الاح.دنک مرام رھز مھ ار رینپ و نون نیمھ تساوخیم ریخن
 اب و منک هاگن شتمس متسناوتیم رتحار دوب ھتخادنا شیاھھناش یور هرابود ار ھلوح و دوب ه
.مداد تروق ار ماھمقل روطنامھ و مدیخرچ شتمس.منک تبحص زکرمت 	

 نیا امتح...دینزن نوباص و نوتلد رتھب ،نداد طلغ تاعالطا نوتھب،زپشآ ھن.مامشراتسرپ نم-
.ھشیم ادیپ میملاسرب نوریب یاھگنیرتک فارطا 	
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 یدرسنوخ ھمھنیا زا مدوب بجعتم.مدز ماھمقل ھب یرگید زاگ رتدرسنوخو متشگرب هرابود
 درکیم ارادم نم اب رتھب رگا دیاش،دوب ھتخاس یبوخ زپشآ نم زا ندرک یگدنز اھنت اھلاس. مدوخ
.دمآیمن هار وا اب هروج چیھ منورد زابحل رتخد ارچ منادیمن اما مدرکیم یزپشآ مدوخ 	

.دش سنجدب شنحل زاب و دیشک نوریب ار شبیج لخاد یشوگ،تشاد متمس ھک یثکم اب 	

.مش مومسم وت تخپ تسد اب ات مروخب و  نوریب یاھاذغ مدیم حیجرت،بخ هرآ- 	

 نوچمھ یبوخ زپشآ تشادن ربخ هراچیب.دوب شنحل رد ھک یصرح زا تسشن میاھبل یور دنخبل
 مفدھ و داد مکلقلغ یناطیش یرکف،ریس مین نم و دشیم مامت تشاد ماھمقل. هداد تسد زا ارم
 اذغ یارب مدزیم سدح ھک وا ھب و مدش دنلب نپا تشپ زا لماک ھک دوب شندرک یرفک رتشیب
.مدرک میالم ار میادص زاب شین اب دنزیم گنز 	

.مروخیم نگیچ ازتیپ نم- 	

 لصو طابترا ھظحل نامھ،ییوررپ راتسرپ ھچ تفگیم لد رد متشاد متح و درک مھاگن پچ پچ
 ھناخزپشآ زا نتفر اب و دوب هدیسرن شدارم ھب قترس ھک مدید ار یاھچبرسپ هاگن قرب نمو دش
 مشاب هدروخ ییاچ اذغ ندیسر لبق ات متفر یقرب یرتک تمس و مداد ناکت یرس.دش رود نم زا
.منکب ماش و راھان لاح ھب یرکف سین شناج ھیمس ات ھک دوب نیا یور مرکف مامت و 	

  نویزیولت ھب ور نلاس یتحار یھپاناک یور و متفرگ تسد رد ار ماییاچ ناکتسا اذغ ندیسر ات
  اب ھک مدید ھقیقد دنچ دعب و دوبن یربخ وا زا.متسشن دادیم ناشن یشزرو رابخا ھک ادصیب

 ار مدوخ.داتسیا نلاس ییاھتنا یھشوگ لیمدرت یور و دز نوریب قاتا زا رتبسانم عضوورس
 یاھرکف یلوا زور نیمھ متساوخیمن.مدشرتروج و عمجو مداد ناشن متسد یشوگ لوغشم رتشیب
 یادص و لیمدرت ژیو ژیو یور وا یاھمدق یادص،اضف نیب یادص اھنت.دنکب مدروم رد یرگید
 ارچ منادیمن ای دوب یدمع.دوب هدش باختنا نلاس ھب مندمآ زا لبق ھک دوب یشزرو رابخا میالم
 ھتفر مھ اذغ نیا.تفرگیم نم زا ار مزکرمت نیا و دشیم متاکرح قیقد ھنافاکشوم و زیر هاگ
 و لیھس اب بشید ھک مدیدیم ار نیگن یروتسا و مدیخرچیم یشوگ یاتسنیا لخاد..دسرب ھک دوب
 معط دوب یخلت معط ھچ.تفرگ ملد.دوب ھتشاذگ کارتشا ھب و دندوب ھتفرگ سکع غاب رد انیم
 دوخ ملاع زا ارم شیادص ھک مدزیم ار یدعب یروتسا.ھن ھچ دشاب وا اب تلد ھچ، ندشن ھتساوخ
.دیشک نوریب 	

..انیا و ھنورتخد زپ؟هرآ ییاجنیا ھک ندیمھف تاتسود لک ھگید نالا- 	

 یچ.دوب هدش شاهرھچ کیمیم زا یئزج راگنا شناطیش هاگن و دزیم فرح هدیرب هدیرب
؟دوب نم تسد ھیشوگ ھب شساوح ای درکیم شزرو؟؟اجک وا مدوب اجک نم؟تفگیم 	

 ھمادا ار شفرح دنخشین اب هدیرب سفن روطنامھ هدرکن زاب ناھد زونھ و مدرک دنلب یشوگ زا رس
.داد 	

.منکیم لمع شوماخ غارچ،متسین ماھیشاح لھا.مرادن یبوخ یھنویم یزاجم یایند اب نم- 	

 رتظیلغ شدنخبل ھک دوب هداتفا ششوماخ غارچ تارطاخ دای وا راگناو مدرکیم شھاگن گنگ
 مدوب هدیدن وا دروم رد یزاجم یاضف رد یتسردان یزیچ ای ھعیاش الاح ات تفگیم تسار. دش
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 تسنادیمن دیاش و مدوب هدیمھف بشید هزات مدوخ نم!ھخآ مییوگب ھچ وا ھب نم.مدوب هدناوخن و
 ار ارجام زایپ ات ریس شدوخ نیرسن و دنتسھ نیرسن و یطاف نم یمیمص ناتسود اھنت
 نم دمھفب اضر نک رکف.متفگیمن یطاف ھب یزیچ دروم نیا رد تقوچیھ دیاش و تسنادیم
 شتاکرح یور مھاگن زونھ.دشیم ھناوید امتح لابتوف قشع یوا.مممیلس خرھاشدمحم راتسرپ
 ندید اب.متفریم مقاتا ھب و متشذگیم اذغ ریخ زا ار بشما دوب رتھب دیاش.رگید یاج مرکف و دوب

 دوب رتھب.دیشکیم نونج ھب ارم روھشم درم نیا یگتفیشدوخ و دوب هدش ھتفرگ ملاح لیھس سکع
 و مدرک شوماخ ار متسد یشوگ،متفرگ وا زا ار مھاگن.منک راتفر تناتم اب و مھدن ار شباوج
.مدرک ور وا ھب باطخ و متشادرب ار ماییاچ ناکتسا و متشاذگ منیج بیج لخاد 	

.ریخب نوتبش.....متسین اھراک روج نیا لھا ممدوخ،مرادن یدایز یاتسود نم،دیشابن نارگن- 	

. درک مک ار شتکرح تعرس بجعتم ھک مدید حضاو 	

 یشوگ زا روھشم یاھمدآ ننودیم ھمھ.مگب تب ھنوخ نیا یاھنوناق دروم رد متساوخ-
.نرازیب نوشفارطا 	

 مھ اھمیلس امش.مراذگب ھناخزپشآ رد ار  متسد ییاچ ناکتسا ات مدرک جک ھناخزپشآ تمس ار مھار
 دیکات مادم ات مدرکیم لمحت رابدص یزور دیاب امتح.دینزب یدنمنوناق و نوناق زا فرح  مادم
 یرد تمس وا و مدرکیم رغ رغ لد رد.دوب یزیچ بوخ مھ عضاوت.تسیروھشم مدآ درکیم
 یم شمیدقت ار ازتیپ یاھھبعج رد تشپ نابھگن و دوب هدش دنلب شیادص ھک دوب ھتفر
 میور شیپ ازتیپ گرزب یاھبعج ھک متشاد ار ھناخزپشآ زا جورخ دصق و متسش ار ناکتسا.درک
.دش ھتفرگ 	

؟اجک هدروخن الاح و مروخب ملاسان یاذغ ینکیم ملافغا- 	

 روط نآ و ماهدش ھل رورغ ھک دوبن مھم میارب اھ دقنآ لیھس.مدوب هدش غمد دوب هدیمھف مھ وا دیاش
 اذغ زیم کی رس دیاب وا اب متسنادیمن اما دوب ماھنشگ مھ زونھ.درکیم مایصرح مندش هدز سپ
 لکلک یھلصوح نم و دراذگن ییوررپ یباسح یور؟دوب ھچ تسرد راک؟مقاتا لخاد ای مروخب

 الاح ھک بوخ ھچ.مدرک لدب ودر وا تروص و ھبعج نیب یھاگن.متشادن ار هدزاش اب دیدج
.دوب هدیش وپ ترشیت 	

.متفرگ ار شتسد یھبعج و مدرب ولج تسد 	

.مروخیم مقاتا مریم......نونمم- 	

 تشاذگ نپا یور ار شدوخ یازتیپ یھبعج و تفر رانک مھار رس زا.درک اھر ار ھبعج ثکم اب
 یزیچ شتلاح زا متسناوتیمن و دوب توافتیب شتروص.تسشن نپا یلدنص تشپ شدوخ و
	.مدز نوریب تسد ھب ھبعج ھناخزپشآ یدورو زا و متخادنا الاب یاھناش.ممھفب
	.مریگب شود مرب ،ماوخیم نییاپ ایب یدروخ وتماش-
 یھمقل درسنوخ. دناوخ ار مھاگن راگنا یشسرپ و متشگرب شتمس برض کی.متشاد مک ونیمھ
 و دناکت ار شتسد ،تخادنا ھبعج لخاد زئمشم تلاح اب ار شتسد یقبامو داد تروق ار شیازتیپ
 لاچخی تمس.تشادن تسود نوریب یاذغ الصا راگنا تفگیم تسار یلفط.دش دنلب زیم تشپ زا

	.داد ار ماھتفر او هاگن باوج روطنامھ و تفر
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 مناخ سین نوتفیاظو وزج منیا ھیچ...منک مومح باوخ لبق مراد تداع ابش رتشیب نم-
 یباسح مراب دنچ نیا وت ؟مریگب شود مرب منوتب مدوخ، تسد چگ نیا اب یرادن راظتنا؟راتسرپ
	.مدرک تیذا و دازھب
 یهدزاش مامح متسنادیمن و دندوب نوضمر شم ای ریصب،امین یارب.مدوب هدرکن ار شیاجنیا رکف
 ھب زورما؟مدوب ھتفر شاھناخ ھچ یارب نم سپ تفگیم تسار.تسا نم فیاظو زج مھ روھشم
	.مدرکیم در مھ ار یکی نیا روطچ و مدوب هدز کوکان رس یفاک یهزادنا
	؟ھیلکشم-
 مرازآ دصق مک ھک ادخب.درکیم مشاکنک زومرم زاب شین و تنطیش اب ھک ییوا تمس تفر مساوح
 ار مدوخ و مدوبیم رتمکحم دیاب.موش یرارف رتدوز ات دنکیم یراک دوب ھتفگ،تشادن ار
 هاگن باوج رد.مدادیم یرادلد ار مدوخ.تشادن یراک الصا و رگید دوب هداس شود کی.متخابیمن
 تمس و مدرشف ار ازتیپ یھبعج،مدرگیمرب ھگید تعاس کی نتفگ اب و مداد ناکت یرس شرظتنم
	.مدرک دنت مدق مقاتا ھب یھتنم یاھھلپ

	

 و مدنابسچ ھپاناک یتشپ ھب ار مدوخ و مداد رتالاب تسد کی اب ار میاھھناش یور یبآ ترپسا تک
 اپ یور اپ،متفرگ تسد ھب دوب ھتشاذگ میور شیپ دازھب ھک ار هام نیا یتادراو مزاول زا یقرو
 حبص یزاسندب یاھنیرمت  طقف تیمودصم رطاخب ھک الاح.مدرک ندناوخ ھب عورش و متخادنا
 بوخ ھچ.مدوبیم دازھب کمک تسد رتشیب تکرش یاھراک روما رد دوبن دب، متفریم ار هاگشاب
 ھب ار مدوخ دیاب امتح.مدادیم تسد زا ار ھناتسود و هداس یزاب دنچ طقف و دوب هدش مامت گیل ھک
 رطع ھک متسد یورشیپ قرو یور ممشچ و دوب اھنیا ریگرد مرکف.مدناسریم یبد یاھنیرمت

 ھب نم و دنتخانشیم رذآ یلیماف ھب ار وا ھمھ،دوب امھ دازھب رایتسد.دز ار ماینیب یدنت نیریش
 ار شدوخ.دوب امھ نیمھ دوخ تکرش نیا یاھھبذاج زا یکی الصا.مدزیم شیادص کچوک مسا
 نیا تشاد یلیاتسا تیفرظ ھچ.دراذگب زیم یور ار ماهوھق ناجنف ات دوب هدرک مخ مرانک لماک
 یرسور ریز شیاھھنیس یور راشف زا و دوب هدرک نت بذج و هاتوک ییوتنام ھشیمھ لثم،رتخد
 ریز دنولب یوم.داتسیا فاص زان اب و درک بترم ار زیم لاح نامھ رد یمک.تفرگیم نم سفن
	.دیرابیم نوخ شنابل زا ھنوگنیا ھک مزمرق ژر قشاع نم تسنادیم و درک رتجک ار شایرسور
	!هدش نیگنس نوتیاس، دییایم رید ھب رید ھتدم دنچ.... نوت هوھق-

 تنطیش مھاگن ھب ھشیمھ لثم.دناسرتیم ارم شیاھمشچ نورد ترارح و تشاد هوشع شیادص
 مدنامھف شتمس هراشا اب و مدرک ترپ زیم یور ابیرقت ار متسد قرو.شکرتخد ار ماھفایق و مداد
	.دییایب متمس ھک
	.ینزیم رتلگشوخ لبق یھعفد زا مایم رابرھ شضوع-
 قاتا یقرب یهدرپ یاھهرکرک تمس هوشع اب و دیخرچ شیاھھنشاپ یور.مدمآ یکمشچ شتمس
 شاهدیشک ناتشگنا اب.تسشن مرانک، لبم یھتسد یور و تشگرب متمس هرابود شندیشک اب و تفر
 ھیبش شھاگن صرح و دوب مرگ شسفن.درب مندرگ تشپ روطنامھ و تشاذگ ماھنیس یور تسد
	،مدوب هدید ھک دوب ییاھرتخد زا یلیخ
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	! دوب هدش گنت تارب ملد-
 زونھ...وا زجب،تشاد گنر کی ھمھ هاگن ارچ.دشیم رتکیدزن متمس ھب مک مک و دیلامیم ار مندرگ
 مبل یور دنخبل تشادن ناکما مروآیم دای ھب ار مامح لخاد شبشید هاگن یتقو تسا زونھ ھک
 مکمک متفگ یتقو.دروآیمن شدوخ یور ھب و دشیم حور ضبق تشاد راگنا کرتخد++++.دییاین
 تخل ندب ربارب رد شندش لوھ و مدنابسچ وا ھب ار مدوخ ادمع مروایب رد ار مترشیت ات دنک
 ھک مدرب مرادھچاپ ترپسا ترش تمس تسد ھک تساوخ تنطیش یمک ملد.دوب حضاو الماک،نم
 شیاھمشچ یور تسد و دیشک هاتوک یغیج هدش درگ یاھمشچ اب ھک شمشکب نوریب مھاوخیم الثم
 اھرتخد نیا دشیمن الصا؟دوب شملیف ای درکیم شتیذا مراتفر اعقاو.درک نم زا تشپ و تشاذگ
 نم اب لک لک لاح رتمک راگنا،دش غمد و تفر رو شایشوگ اب نلاس لخاد یتقو زا.تخانش ار
	.میدنخیم زیر نم و دوب نم ھب شتشپ زونھ.تشاد مھ ار
 یرایب یزیچ یکیتسالپ ھی دیاب نالا....؟ھشاب نم ھب تتشپ اجنوا یاوخیم یک ات،!یبوخ وت ھشاب-
	.ھشن سیخ یدنبب متسد چگ رود
	

 متخل مادنا یور شھاگن دراد یعس مدرکیم سح گنشق.دنادرگربور مارآ متمس ھب کوکشم
 رد گرزب یکیتسالپ تشگرب یتقو.دز نوریب مامح زا مایم نالا نتفگ اب و دیدزد ار شھاگن.دتفین
 دایز.دوب هداس یلیخ اما تشاد یایدج و هدیشک یھفایق.دیچیپ متسد رود طایتحا اب ھک تشاد تسد
 یور دوب هدش قیقد تیدج اب و دوب مچگ رود کتسالپ نتسب یارب شالت رد.دیسریمن شدوخ ھب
 یور هرابود ھنازابجل اما  دز سپ تروص یولج زا ار شھایس یاھوم تسد تشپ اب،نآ نتسب
 ار میاھسفن.مدرک کیدزن شتروص تمس ار مدوخ.دز مرس ھب یناطیش یرکف.تخیر شایناشیپ
 شتروص یولج تخل یومھکت و مدرب تسد مارآ شدیفس تروص ھب هریخ و مداد نوریب رتدنلب
 شتروص،دش کشخ متسد چگ یهرگ یور شتسد.فیطل و دوب مرن هایس یلمخم لثم. مدرک سمل ار
 .دوب مولعم شاهدش نیگنس یاھسفن یادص زا.تفریم ریثات تحت دوز ھچ. دزیم یزمرق ھب

 تخادنا شتروص یور یظیلغ مخا ضوع رد،تسناوتن اما دنک هاگن متروص ھب درک یعس رابدنچ
	.تفر رتبقع مرانک زا ظیغ اب و
.درکن هاگن متروص ھب مقتسم.مدیدیم شایگچاپتسد ظفح یارب ار ششالت و مدزیم دنخشین 	

؟دیرادن یراک نم اب- 	

 ھب ملد ھک منک شتیذا رتشیب متساوخ؟متفرگیم شود روطچ تسد ھی اب،اھ دوب یمدآ بجع
 مھ یضیرم امتح مرگ بآ مامح نیا رد ندمآ سابل اب،تخوس شایناشیپ یور ھتسشن یاھقرع
 روطنامھ مامح زا شلماک ندرک رارف ات و متفگ یسنجدب`ھن`،متشادن ار یکی نآ یھلصوح،تشاد
.مدرکیم شھاگن هریخ 	

 مدوخ ھب،درکیم بترم ار شیوتنام و دوب هدش دنلب میاھاپ یور زا ھلجع اب امھ،رد ندش زاب اب
 تشپ زا دازھب یھفرس کت یادص.متسشن رتفاص و مدرک روج و عمج ار مدوخ ھک مدوب هدمآ

 شدنلب یاھنخان در.تفر رد ابیرقت دازھب یاھھاگن ریز زا العف نتفگ اب ھک ییامھ و دوب رس
 نیمز درم نم.متشادن ار ندوب اجنآ یھلصوح رگید راگنا و دنازوسیم ار مندرگ تشوگ تشپ
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 مدادیم ھمادا شرف رد ار مایردپ نادناخ هار مدوبن رگا ھک،رازیب کتسد رتفد زا و پوت و مدوب
.مدرکیمن ھنشت منوخ ھب ار میلس دسا روطنیا و 	

.نرادیمنرب ترس زا تسد اج چیھ منیبیم- 	

	

.ماور ھبور راک زیم تشپ شنتسشن و نم ندز رود و دمآیم رس تشپ زا شیاھمدق یادص 	

. متخادنا اپ یور اپ و مدز مبل یھشوگ یدنخبل 	

.ھگید ھتیبوبحم نمض رد؟سالاب نم تیفرظ دیاش- 	

،هدب ام ھب مکی تتیبوبحم نوا زا یجاح نآرق ور وت- 	

.تلچک رس نوا اب،امتح- 	

 سالک دعب ھچوک وت زور نوا مگیم ھک نآرقب؟ھتدای و ناتسریبد......،یدوب نیمھ ملوا زا-
 منم وت یاپ ھشیمھ،هرادن منم ندید شچ الاح ات ھک دید هرتخد نوا اب ور وت و نم تاباب یجاح
 و هدروخن شآ،هراد نومرانک ناتسریبد یارتخد زا ارسمرح ھی شدوخ رسپ تشادن ربخ،متخوس
 لحم هرتخد.هرآ نم اب ننکیم رکف ھمھ،ھکیج وت کیج امش اب مناخ رذآ نیا الاح.ھتخوس نھد
.ھنومیم یچ لثم هدیمن نم ھب یچ 	

؟هدیسر تب مربورود زا مک،نکن یرکشان- 	

.دوب ھتفرگ ار مروظنم بوخ.مدیدنخ رھرھ 	

 ھی اھ ھم ھت نوا ناخ میلس خرھاشدمحم اب یتسود رس ھقدص زا ایمھرود و اینومھم وت ھلب-
 ھنوشتتطاسو ناوخیم و یکی و ینکیم تاک نوشاھاب یلاعبانج ھک ییانوا ای.ھسریم ام ھب یزیچ
.دوب وت لام شابوخ ملوا زا،دیسرن ام ھب یچیھ یجاح یچیھ.تخبدب زورھب زا رتھب یک، ھنکب 	

.منکیم وتشرافس مدوخ....یتفرگ ھفایق مکی مکلب راکب وتاھوم تمربیم،روخن صرح الاح- 	

 یاھلاس تسود نیا دوب دادعتسایب بیجع نم فالخ رب . تفریم رو شراکدوخ اب.مدیدنخ دنلب
 و شوجو بنج رپ و ناطیش نم نامدوخ یارب میدوب یھورگ.ینزخم یاھھنیمز رد نم رود
 زارد ماوھق تمس تسد و مخ ار مدوخ  و مداد ناکت یرس.مولظم یامین و ناوخ سرد دازھب
.دشاب هدمآ شدای یزیچ راگنا ھک مدرک 	

.ھتشگرب ایلوج خرھاش یتسار- 	

 اب و دوب مھ رد میاھمخا. دیشک بقع ارم مراولش بیج لخاد یشوگ زرل ھتفرن ناجنف یور متسد
 و مدش فرصنم، ایلوج مان ندید و نآ یور یبآ مشچ نادنخ رتخد و یشوگ یور سکع ندید

.دندوب هدز شتآ ار شرپ راگنا.متسشن فاص 	
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 دشیم یتعاس مین،دوبن فطل زا یلاخ جرب عافترا نآ رد رختسا رانک رد ھناحبص ییاچ ندروخ
 مداد شناشن ار ھناخ شیب و مک،تسین ھناخ وا متسنادیم نوچ و متشاد لاک ویدیو نیرسن اب ینفلت

 دیاب زور کی مدوب اجنآ یتقو ات ھک دروخیم مسق و دیشکیم یاھفخ یاھغیج قوذ اب ھچ وا و
 زونھ و مدوب هداتسیا رھظ یاھفرط دیشروخ رون ریز ھبل یاھشیش ظافح رانک. دییایب اجنآ امتح
 داتفا مطخ یور شاهرامش ھک تسا شمارآ رد یروس نودب ھک یاھناخ زا دزیم فرح نیرسن
 زا.لصو ار شسامت و مدرک روج و عمج ار مدوخ.!هدازلالح ھچ.دروخ پوتسا نیرسن سامت و
 مدرکیم اعد لد رد نم و تسا شتیزیو زور ھک تفگ امین زا و دیسرپ خرھاش دمحم عاضوا
 مدرک عطق ار نفلت.دتسیب اپارس رابنیا رگید یلمع اب و دھد باوج تسرد شتاشیامزآ باوج ھک
 الصا.دمآیم هدننک لسک میارب لالج و هوکش ھمھ نآ اب یگرزب نآ ھب یھناخ.مدش ھناخ دراو و
 یهرسپ.شمدیدیم رتمک ھک رتھب؟تشگیمرب ھناخ ھب یک و دوبن شیادیپ حبص زا ھک دوب اجک

 یصرح مداتفایم ییاذک مامح نآ رد شتاکرح دای یتقو الاح ات بشید زا.زابرتخد
 ییاذغ تسیل ھب دروخ ممشچ ندنادرگرب ور لاح رد و متشاذک گنیس لخاد ار مناکتسا.مدشیم

 شندناوخ ھب عورش و مدیشک نوریب تیباک بسچ  زا ار ھگرب.مدش هدیشک شتمس.هدزاش
 ندوب راک یور و لیاتسا ظفخ یارب مھ اھراکشزرو نیا.ملاس و یشزرو الماک یمیژر.مدرک

 اب یسدع ولپ،شزورما یاذغ غارس متفر،دشاب نوناق یور زا دیاب ناشندروخ اذغ یتح دوخ
 شزورما یاذغ ھب زاب و مدرک ور تشپ تسد رد ار ھگرب.....و،غرم یھنیس تشوگ مرگ200

 شیاجرس ار ھگرب؟یچ ھک هرخالاب؟مدروخیم نوریب یاذغ دیاب یک ات و متشادن راھان.مدرک هاگن
 فت لوغشم.منک ادیپ اجنآ ار زایپ دیاش ھک یریز یاھنیباک غارس متفر و مدنابسچ تیباک یور
 اما تشادن یراکتمدخ و غولش یباسح شرس و درکیم یگدنز اھنت ھکنیا اب. مدوب اھزایپ نداد

 ھب ور تفر ممخا بشید یروآدای اب و تسشن دنخبل مبل یور. تسا مظنم یلیخ دوب مولعم
 ینعی.درکیم مایبصع شیروآدای و مدوب هدروخ صرح یباسح.مدوخ تسد زا دیاش،تینابصع
 یالآ یا،دریگب تسد رد ار میاھوم داد هزاجا شدوخ ھب روطچ؟درکیم مھاگن روطنوا ھک یچ

 ریز مدناباوخیم اجنامھ دیاب.دادیمن ینامرف مزغم  و دوب هدز مکشخ روطنیمھ،قمحا
 هوک نآ ربارب رد ارچ اما مدوبن یاھتسب شوگ و مشچ رتخد نم؟مدرکن ار اراک نیا ارچ،ششوگ

  صیخشت مھ زا دشیمن ار طلغ و تسرد راک و مدشیم ھچاپتسد رورغ و یگتفیشدوخزا
 ار اھزایپ متسد ریگفک اب. دناشک شتمس ارم شندش خرس یادص و دوب ھتفر الاب زایپ یوب.مھد

 لیھس نآ یتح.دوب هدرکن هاگن ھنوگنیا ارم یدرم چیھ الاح ات،یبیرغ هاگن ھچ.مدز مھ
 ھب یبوخ سح ھک دوب یتوھش شھاگن ھت اما،دشیم شیقشاع یاعدا ردقنیا ینامز ھک،زابرتخد
 دشیم ھتفرگ نم زا زیچ ھمھ تردق، کیدزن هاگن ھمھ نآ اب ھک دوب راب نیلوا.دادیمن تسد نم

 یغاد ای دوب مامح یهدرک مد یاوھ زا.منک هاگن شمولعمان نامشچ رد میقتسم مدوبن رداق و
 رارف شنطیش زا رپ هاگن ریز زا رتدوز تساوخیم ملد و دوب هدرک یگنت مقلخ ھک شھاگن

 فک مرازیم وتقح،ینزب تسد نمب یداد هزاجا تدوخ ھب رگید یھعفد،قمحا یهرسپ.منک
 یگتخوس خلت یوب ھک مدیشکیم ناشن و طخ خرھاش دمحم یارب و مدوب قرغ مدوخ اب،تتسد
 تسد.دادیم مرالآ ،دوب ناھنپ ھناخزپشآ فقس یالاب ھک یریژآ ژیو ژیو یادص و دز ماینیب ریز

 ھک یاھچراپ نیلوا.دییایب متسد ناکم نامز ات دیشک لوط یاھیناث دنچ و مدوب هدرک مگ ار میاپ و
 برض کی اب و متفرگ ار ھباتیھام غاد یھتسد و متشادرب تنیباک یور زا ار مدید تسد مد

 .مدوب هدش جیگ مرس یالاب مرالآ یادص زا.مدرک زاب شیور ار درس بآ  و متخادنا گنیس لخاد
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 شوماخ یارب و مدوب هدرک مگ ار میاپ و تسد.دوب ھتفرگ  یگتخوس یوب و دود ار اضف لک
 دیاش،ایادخ،مدیسرپیم وا زا ات متشاد ار خرھاش دمحم یهرامش شاک، مدرکیم یراک دیاب شندش
 دشاب هدینش ار میادص ادخ راگنا ھک مدوب ممیمصت راد و ریگ رد.مھد ربخ ینابھگن ھب ات دوب رتھب

 گنم،تشگ رھاظ رد بوچراچ رد بجعتم خرھاشدمحم یھناشراھچ لکیھ و دش زاب دحاو رد
 یگتخوس یوب زا زئمشم تروص تلاح اب و درکیم هاگن ھناخزپشآ ی اضف رد شخپ دود ھب
 شندز اب و تفر نپا تنیباک نیلوا ریز یاھمکد تمس.دمآ ھناخزپشآ تمس دنت یاھ مدق اب،زایپ
 ھب ار مدوخ و مدیشک یگدوسآ زا یسفن.ترکش ایادخ هآ.دش عطق شارخ شوگ یادص نآ کی رد

.دوب هدیسر ھک بوخ ھچ.مداد ھکت ،تنیباک  
  	

.درک عورش یرفک شدوخ و منک زاب نھد ھک تشاذگن 	

	؟یتخادنا ار ھک ییوب ھچ نیا؟هربخ ھچ اجنیا-
 یادص.درک نشور ار شرخآ یھجرد و تفر زاگ یالاب دوھ تمس عیرس و دنامن مباوج رظتنم
	.دمآ یبیکرت مھ اب وا یاھرشت و دش دنلب دوھ ندیکم
 ناشنشتآ یلک مدوب هدیسر رید،زکرم ھب ھلصو روسنس نیا،راتسرپ موناخ تنالا ھن تبشید ھب ھن-
	.دشیم عمج جرب مد ھک دوب سنالوبمآ و
	.درک هاگن اھزایپ یھتخوس یھباتیھام ھب یرفک و دناخرچ ھناخزپشآ رود ار شھاگن
	.نک شتسرد و ایب ھنرگو...سین نوتفیاظو وزج یزپشآ درک محر ادخ،میدق یارتخد مرتخد-
	....یمن....وھی،،، دش ترپ مساوح-
	.وب نیا اب یدرک نومھفخ اباب-
 شایگدنز ھناخ یارب یقافتا رگا.درکیم مرتهدنمرش مادم وا و مدوب تحاران یفاک یهزادنا ھب مدوخ
 قرع و دیشک ریت متشپ مرکف نیا زا.داد ار شتراسخ دشیمن مدرکیم راک مھ مرمع لک داتفیم
	.تسشن مرمک یور درس
	.ھنکیم عطق ومرالآ یادص یدید ھک ور ھمکد نوا.......نک شلو،
	.مدیمھف ینعی مداد ناکت ار مرس موھفمان
 متسد رانک و دیشک نوریب یایکناب تراک و درک شایبآ تک بیج لغب لخاد ار شملاس تسد
	.تشاذگ نپا یور
 امش،نرایم تارب نییاپ ناروتسر زا نزب گنز یتساوخ ماش راھان،مرازیم تارب وشزمر-
	.میدید یفاک یهزادنا ھب،یدب نوشن وتیزپشآ رنھ داوخیمن

 طیارش نیا رد تسناوتیم روطچ.درکیم مرتیبصع شمالک یاھھکیت و دروخیم ار منوخ نوخ
 دیشکیم خر ھب ار شتیبوبحم مادم؟متسھ کوش وت مدوخ دیدیمن؟دزادنب متسد و ددنخب هرخسم مھ
	.ار شلوپ مھالاح و
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 ارچ شنامشچ .مدناخرچ مشچ شتروص تمس دعب و مدرک هاگن نپا یور یکناب تراک تمس
 مدوب هدش وا نامشچ گنر لفق ارچ الآ دنک تتنعل ادخ.شتک گنرمھ ،دزیم یبآ راگنا زورما
 زا ار شتک ھک روطنامھ و دنادرگرب ور نم زا منک زاب ناھد و مییایب مدوخ ھب ات؟دوب شتقو نالا؟
	.مدوب نم شبطاخم زونھ تشادیمرب شود یور
	.ھتینما رد رتشیب منوج یروجنیا....نوریب راھان مریم متسود اب نم-
 دوب شقاتا یاھیکیدزن،نم صرح ندروآرد زا دربیم تذل راگنا و دوب هدش سنجدب زاب شنحل
	.دیخرچ متمس ھنشاپ یور و درک پوتسا ھک
 شرس ھب تسد ییاروج ھی انیا تدایع و رد مد دموا یسک رگا مدوبن نم تقو رھ رگا یتسار اھآ-
	...نک
	؟یچ ینعی-
	

	؟یکوا،شنوچیپب،ندنوچیپ؟یتسین دلب مندرک رس ھب تسد-
	.دوبن ھتخاس شتسد زا یراک ھک متشاد ار یقمحا سح ھظحل نآ و مدرکیم شھاگن جاو جاھ
	.دیسر ام ھب تندوب راتسرپ زا یریخ ھی دیاش یروطنیا-
	.دوب مولعم مایرفک تروص زا نیا و مدرشفیم مھ یور ار میاھبل
	؟یکوا،لگشوخ روبوم یبآ مشچ رتخد ھی اصوصخ،دوب ھک یکرھ،یکرھ-
 بل ریز.دش دنلب شقاتا رد ندش ھتسب یادص و تفر شقاتا تمس و تفرگ ور نم زا و دیدنخ زیر
 زایپ یاپ تفر مھاگن.تقایلیب،نک یبوخ و ایب.ریگب مارآ یمک منورد شتآ مکلب مدادیم ششحف زاب
 لبق متساوخ و مدیشک یفوپ.تارب مراد هدزاش ھشاب.نپا یور متسد شیپ کنابرباع و ھتخوس یاھ
	.متفر مقاتا تمس و متشادرب ار متنیباک یور یشوگ،شمنیبن هرابود و دورب  ھکنیا زا

 	

 اقیقد نم دوبن مولعم و تشذگیم تسیلابتوف خرھاش دمحم سوھ تنپ ھب مندمآ زا یزور ھس ود
 یاھ راولش تک اب بش رس و دزیم نوریب هاگشاب یاھسابل اب دوز حبص المع.مدوب هراکچ اجنآ
 نم اب شبش رخآ مامح ندرک هدامآ و دروخیم هویم باوخ لبق امتح.دشیم شیادیپ شکرام
 شتسد چگ رود و مروایبرد ار شسابل،منک مرگ بآ شیارب ار ناو ات مدوب اجنآ طقف راگنا.دوب
 المع.منک رارف شرارد صرح و ناطیش یاھھاگن ریز زا ابیرقت و دوشن سیخ ات مدنبب کیتسالپ
 دروم رد یتقو ھک تشاد شتسد یاھ باھتلا ندش مک یارب وراد عون ود.مدرکیمن یرگید راک
	. درک مھ رد ار شتروص،مدیسرپ وا زا شندروخ
	.مرفنتم وراد زا-
 تنپ یھبل رانک رد، ششود لبق مدوب اجنآ ھک یبش رھ لثم و دز شتسد جیوھ یھمین ھب یزاگ
 .دش نوریب یهریخ عافترا نآ زا ھقیقد دنچ و داتسیا شگرزب سوھ
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 دیاش.مدرک نامھم سابل تسد دنچ دیرخ ھب ار مدوخ و مدش هدامآ،تکاس یفارشا یھناخ نآ زا لسک
 یشیارآ.تساوخیم رتکیش سابل تسد دنچ ملد ھک دوب هداد رارق ریثات تحت ارم اجنآ سکول یاضف
 نییاپ ار میاھوم نیب هدش ناھنپ یرتچ یاھوم،مدیشوپ ار منیج راولش اب یتک یوتنام،مدرک میالم
 مترپسا دیفس یاھیناتک اب و مدرک رس ھب ار متک گنرمھ هایس لاش و متخیر یناشیپ یور و مداد
 دم یاھزیموش زا یتکاپ یھسیک دنچ،دوب هدش کیرات ابیرقت اوھ متشگرب یتقو.مدز نوریب ھناخ زا

 نابھگن.مدش جرب دراو ھک دوب متسد یاھ تکاپ رد ھناخ لخاد ترپسا یاھراولش،نماد و زور
 ربخ ارم تشگرب،مدینش حضاو ار میلس بانج مسا نم و تشادرب ار نفلت نم ندید اب غامچ لوغ
 لخاد وا دحاو زاب ھمین رد زا و مدز نوریب روسناسآ زا مھدزناش یھقبط رد.دوب ھناخ سپ، دادیم
 یوب.دندوب هدرک نشور کیرات ار طیحم فقس یفخم یاھرون و دوب کیرات نلاس یاضف.مدش
 نوریب زا یدارفا یاھدنخ و یبرغ دنت کیزوم یادص و دوب هدش بیکرت مھاب نلکدا و رطع دنچ
 و رتخد دنچ و دشیم هدید یبوخ ھب هرجنپ ریرح تشپ زا رون ییانشور.دمآیم رختسا رانک نلاس
 مھ رس ھب رس هاگ و دندرکیم تبحص،تسد ھب تاش رختسا رانک ویام و یداب اب ھک سانشان رسپ
 ھتفرگ یتراپ رختسا، وا لابند مدناخرچ مشچ و متفر رتولج.دشیم هدید حضاو،دنتشاذگیم
 الاح ات ھک نارذگ شوخ رسپ نیا زا بیجع و دنتشاد یتاحیرفت ھچ مھ اھ یتیربلس نیا؟دندوب

 و ھنایم دق اب یدرم و دش زاب نلاس رد ھظحل نامھ.مدوب هدیدن وا زا یزاجم یاضف رد یزیچ
 ناویل و دوب وم یب الماک شرس.دمآ لخاد شفارطا ھب ھجوتیب،تسد ھب ناویل ،دنلب ترش و یباکر
 دادیم الاب ار شکنیع و دوب هدش ماھجوتم هزات ھک وا ھب و مداتسیا رتفاص.رپ زونھ شتسد بورشم
 شرس تشپ زا ویام ترش و لومعم قبط تخل یھنت یالاب اب هدزاش ،هدادن ار مباوج.مداد مالس
	.دش لخاد
	.دیرخ تعاس.......راتسرپ مناخ،اھا-
 ھچب. مدوب روخلد زونھ ششیپ زور دنچ راک تباب. دوب متسد دیرخ یاھکیتسالپ ھب شاهراشا
 و یتسد مد یاھاذغ اب ار مدوخ مداد حیجرت.دیشک مخر ھب ار شایکناب تراک لخاد لوپ.وررپ
 نپا یور شتراک یزور ود؟دوب هدرک رکف ھچ شدوخ اب.منزن شتراک ھب تسد اما منک ریس ورمین
 زور دنچ نیا شدوخ دوبن مولعم،مدیدن نپا یور وا زا یرثا رگید ات داد قد ارم و دوب اجنامھ
 یروب یبآ مشچ رتخد نامھ اب.مدوب هدرکن یفالت دب مھ نم،میرذگن قح زا اما.دروخیم اذغ اجک
 شوخرس رسپ زا مماقتنا نتفرگ و شندناچیپ و وا اب ندشھبور یروآدای زا.تسابیز تفگیم ھک
 مھاگن زومرم ھک وا تروص یور تفر مسنجدب هاگن و دمآ میاھبل یور هدنخ ھتساوخان ماھبور
 شرس زا تسد ات مدوب هداد شیابیز یبآمشچ لیوحت ییاھفرح ھچ تسنادیم رگا.درکیم
 ود ھکنیا زا لبق و مدرک عمج ار میاھبل.شناچیپب تفگ شدوخ.درکیم لالح ار مگرم امتح،درادرب
 لیامتم لچک درم تمس ھب ور و مدرک عمج ار مدوخ دننک کش ملقع ھب ماور ھبور کوکشم درم
	.مدش
	.نوشیا راتسرپ،مالآ نم-
	.تفرگ میولج ار شتسد هاتوک یثکم زا دعبو دش ھچاپ تسد ھک تشادن ار شراظتنا راگنا
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 کیرش و یمیدق تسود،مدازھب..........؟درک رس ھب سد ور ایلوج ھک یفورعم راتسرپ نومھ-
	.خرھاش دمحم
	

 شاهدش زارد و ور شیپ تسد لخاد ار متسد و مداد رگید تسد ھب ار مدیرخ کیتسالپ یھتسد
	.درشف یمرگ ھب ار متسد وا و متشاذگ
	.متخبشوخ-
 نآ و اپ نیا .مدرک میسقت تسد ود نیب ار متسد یاھکیتسالپ ینیگنس عیرس ھک درک اھر ار متسد
 تسد و ندرگ نازیوآ یتسد خرھاش دمحم.مراد ار مقاتا ھب نتفر دصق ھک مداد ناشن و مدرک یی اپ

	. درکیم نامھاگن شکراولش بیج لخاد شملاس
 درک لش وھی دوب ھنک لثم ھک ینوا ھک یتفگ رتخد نوا ھب یچ منودب داوخیم ملد یلیخ ادخب -
 ؟ھن خرھاش هدزن گنز ھگید هزور دنچ.تفر
	.داد ار دازھب باوج دریگب نم زا ار شھاگن ھکنیا نودب
	؟هدش لدب ودر نوشنیب یچ منودب مقاتشم ممدوخ......هدزن-
 زاب مھ زا ناطیش میاھبل زاب،مدوب هدرک کنخ ار ملد روطچ یتسنادیم رگا میلس بانج خآ

	.مدرک هاگن شفرط ھنارورغم و مدمآ شیارب ییوربا و مشچ. دش
	.ننودیم رتھب ومھ نوبز اموناخ ھگید-
 تسنادیمن هراچیب.درکیم هاگن کوکشم زونھ ھناروابان وا و دادیم ناکت دییات ھب ار شرس دازھب

 کزان لد یبآ مشچ ربوم کرتخد نآ اب دروخرب یروآدای اب میاھ بل.مدرک یقالت شرس ار مصرح
 ھکنیا زا لبق ات و دشرتزاب،شیروآدای اب، زور دنچ نیا لثم،ھیرگ و درکیم نیف نیف مادم ھک
	.مدرکیم کرت ار اجنآ دیاب مھدب ول ار مدوخ و دنک کش رتشیب  خرھاشدمحم
	...اجا اب نم بخ-
	.نیبوخ یاھ ھچب،میتسین رتشیب رفن شیش حنپ؟دییایمن اھ ھچب یھیقب شیپ ارچ-
 ،ناطیش هاگن و رکفتم دنخزوپ نامھ، خرھاشدمحم تمس تفر مھاگن ھتساوخان ارچ منادیمن
 ندنام قاتا رد زا؟ھن ھک ارچ بخ.درکیم زیلانآ ار مراتفر تشاد راگنا.ندوب کوکشم ھب ھتخیمآ
	،  مدروآ الاب دازھب یور شیپ ار مدیرخ یاھکیتسالپ.دوب رتھب
	.مدرگیمرب، مش هدامآ قاتا وت مرازب ومادیرخ مرب نم،....،مشیم لاحشوخ-
 ار یفاک سفن ھب دامتعا شتسود فالخ رب.مدز دنخبل دازھب یھچاپ و تسد یھتفرگرگ تروص ھب
	.دنارپ هزم زاب میلس هدزاش ھک متفگ یاهزاجااب،تشادن رتخد اب ندش ور ھبور رد
	.یشوپب ادابمال یویام احیجرت-
 رتدوز و موشن دیفس و خرس ماور ھبور رسپ ییایح یب زا مدرک یعس و متفر شتمس یاهرغ مشچ
	.مریگب شیپ ار مقاتا هار
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 نابز رس نوچ.ایحیب یهرسپ؟متشادن ویام مدوخ اب الصا نم؟یچ ھگید؟مشوپب ویام،مدش مقاتا دراو
 اب رختسا رانک ینیکیب یویام اب ھن اما مدوب،مشاب یتحار یلیخ رتخد درکیم رکف دیاش مدوب راد
 نوریب ار مراولس و وتنام.دوب زابرتخد و ناطیش یباسح ناشییکی اضق زا ھک ھبیرغ رسپ دنچ
 یاج ھب و دوب بوخ متشاد نت ھب ھک یترپسا هاتوک نیتسآ زولب.مداتسیا یدق یھنییآ ھبور.مدیشک
 ار شتکتا،مدیشک نوریب مزور نآ یاھکیتسالپ لخاد زا ار ییوناز یور راد نیچ نماد، راولش
 مشیارآ.مداد تلاح ار میولج یاھ یرتچ و متسب یبسا مد ار مرس یالاب یاھوم. مدیشوپ و مدنک
 رتخد یهرفن دنچ عمج ھب و مدش جراخ قاتا زا.متشادن سود ار ندمآ مشچ ھب نم و دوب هداس زونھ
 و رتخد دنچ.دیدنخیم هاق هاق یکی و دندوب بآ لخاد رتخد ود.مدش قحلم رختسا رانک یاھرسپ
 دوخ یاج رس بورشم یاھناویل و یجراخ یدولم اب ناشیضعب و دندوب هداد مل یلدنص یور رسپ
	.دش ھتفرگ میور شیپ ھک یبورشم ناویل و دمآ مرس تشپ زا دازھب یادص.دندرکیم تکرح مرن
	.یتمالس--

 تسم دب نم و مدوب هدروخن بورشم دوب تقو یلیخ.متفرگ شتسد زا ار ناویل دنخبل اب و متشگرب
 رتخد دنچ یفرعم ھب عورش ھناد ھناد و دیشک مرانک ارشدوخ.ندیشون رد مدرکیم طایتحا یلیخ دیاب
 شتسد یهویمبآ اب ھک مدید ار وا یاھشیش ظافح رانک سوھتنپ ییاھتنا یھشوگ.درک کیدزن رسپ و
 ینکیب نآ ابیرقت و دندیصقریم مرن ناشرانک شوپ ینکیب رتخد ود و درکیم تبحص یرسپ اب

 ھک روطنامھ ار رتخد رمک تشپ تشگنا اب هاگ وا و دیلامیم خرھاشدمحم ھب ار شدوخ یتروص
	.دادیم شزاون مرن دزیم فرح
 مادنا شوخ رتخد ھب زئمشم درک مروبجم و تخادنا ملد ھب دیدج یسح میور شیپ یھنحص ندید
 نتفگ اب و مریگب مشچ ھنحص نآ زا و مھد ناکت یرس،مزادنیب رگید یھاگن یتروص ینکیب

 مھ اھرادلوپ بورشم.مدیشون متسد ناویل یاوتحم زا یمک.منک یلاخ ار مصرحزابرتخد یضوع
	.تسشن مشوگ لخاد زاب طیحم یهدش شخپ کیزوم نیب رد دازھب یادص.درکیم قرف
	؟درکن اگن ور شرس تشپ تفر وھی ھک یتفگ یچ ایلوج ھب منودب داوخیم ملد یلیخ-
 شیور و رس زا تیفارشا شایگنلپ تسوپ یاھسابل اب ھک نایرگ ساسح رتخد نآ یروآدای زاب
 ،مدید رد تشپ ار وا رد ندرک زاب اب نم و دندز ار دحاو گنز یتقو.دمآ مبل یور هدنخ دیرابیم
 یک دیسرپ یتقو.دوب خرھاش دمحم لابند شھاگن اب و دش دراو هزاجا نودب،درکیم ھیرگ تشاد
 ھپاناک نیلوا یور و  دش رتشیب شاھیرگ مدرک یفرعم شراتسرپ ار مدوخ و متسھ
 یھنیس ھب در تسد تحار ھچ ملاظ نیا الاح و دوب شاھتسکشلد قشاع یباسحراگنا.تسشن
 شیاھایور رسپ ارچ ھک بجعتم و دوب ھتشگرب دئوس ھھام کی رانیمس زا هزات .دزیم شناقوشعم
	؟دھدیمن باوج ار شنفلت
 مرس ھب یناطیش یرکف تشاد جاودزا لایخ وا اب و هدرک یفرعم شردپ ھب ار وا تفگ یتقو
	.دوش کنخ ملد و مریگب ماقتنا ھتفیشدوخ یوا زا دشیم راک نیا اب راگنا. دز
	.مدرشف یمرگ ھب و متفرگ تسد لخاد ار شتسد و متسشن رتخد رانک
 خرھاش دمحم لابند نایرگ روطنیا ھک تسا یرتخد نیمدنچ وا متسھ اجنیا یتقو زا متفگ وا ھب
 یلک،درکیم لو ار اھنآ دعب و دوب نارتخد اب لاح و قشع شراک تسیلابتوف نیا الصا،تشگیم
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 خرھاش دمحم یارب وا فیح و متسناد رگید نارتخد زا رترس ار وا و مدرک دیجمت و فیرعت وا زا
 ریت و متفگ.دنکیم اھر دوخ قشع رد ار ھمھ ھک دراد یناور یضیرم رسپ نیا متفگ وا ھب،ضیرم
 یضیرم کوش زا شاهدقع رطاخب ار شیاھراک نیا یھمھ و متسناد میقا ار وا ھک مدز یتقو ار رخا
 ار شمشچ ات دوب هداد رارق نم هار رس ار وا ھک تشاد تسود ار وا ردقچ ادخ و.مدرک فیرعت
 متفگیم.مدوب ھتخاس رورغم رسپ نآ دروم رد یکانمغ یدژارت ناتساد بجع.منک زاب تیعقاو ھب ور
 شوگ میاھفرح ھب توھبم و دوب هدش کشخ شکشا هراچیب رتخد.مدربیم تذل شنتفگ زا مدوخ و
 یروآدای اب مندیدنخن و دوب میاھبل یور یناطیش دنخبل.تفر اجنآ زا رکشت یلک اب رخآ رد و دادیم
  وھایھ نآ رد ار میادص ات مدرب دازھب شوگ کیدزن ار مناھد،دزیم تخس میارب اعقاو زور نآ
	.درک دامتعا مرانک یکنیع یتلاجخ درم نیا ھب دشیم ھک مرظنب.دونشب رتحضاو
	؟ھنومب نومدوخ نیب دیدیم لوق-
	.متفگ ھلمج کی طقف نم و داد الاب مسق یھناشن ھب ار شتسد
 یاھرتخد رازآ زا شندوب میقع رطاخب ھک ھشاب یسک اب داوخب شلد  مناخ ایلوج منکیمن رکف-
	!هربیم تذل نووج
 وا یاھدنخ زا نم و دادرس هدنخ زا دنلب یقوپ،دنک مضھ ار میاھفرح ات دیشک لوط یاھیناث دنچ
	.دوب هدش مگ وا یھنادرم و دنلب یاھھدنخ نیب ماهدنخ یادص و مدیدنخ
	.یلاحاب وت ردقچ رتخد یاو-
 نیگنس اھمدا نیا رادید نیلوا رد متشاد شالت و مدزیم سپ ار ممشچ یھشوگ زا هدز نوریب کشا

 و دوب هدرک رییغت شگنر زاب ھک ییاھمشچ تفج ھب دروخ هرگ مھاگن و مدروآ الاب رس.منک راتفر
	.درکیم هاگن ام فرط ھنازومرم

	

 ات.درکیم زیو زیو دازھب شوگ خیب روطچ الاح نیبب و دوب ھفایق وت نم یھساو قترس یهرتخد
	!نم بیسن ییانتعا یب  و دوش هدیشک وا تمس یرتخد نم روضح رد هدوبن یدروم الاح
 ار مخم مادم ھک مھ وا ها.مھدب روصنم یاھتبحص ھب لد و مریگب ود نآ زا ار مساوح مدرک یعس
 هدرک مشکشیپ الثم ھک دوب هدروآ مھ فاد ود شدوخ اب.شدوخ اب تکارش یارب دادیم وشتسش
 دوب ھتخادنا نوریب یلیخ ار شیاھھنیس یکی نیا.دریگب هرخالاب ار متبثم باوج ات موش مار و دشاب
 یمادنا و دادیم یبوخ یوب بجع اما،درکیم یگنت مقلخ دزیم کیم مشوگ زا ھک یروجنیا و
 ھب تشاد یدایز راگنا،قترس راتسرپ یور دناشک ار مھاگن فرطنآ دنلب یااھهدنخ یادص.تشاد
 دروم رد ینعی.دمآیم شاهدیشک یاھاپ ھب هاتوک نماد نآ و دوبن دب شمادنا،ھن.تشذگیم شوخ وا

 ھب داتفا شاهریخ هاگن ھک دمآیم و تفریم هدنخ اب هدیرب هدیرب شسفن؟دندیدنخیم روطنیا ھچ
	++++.شاب شوخ،تناج شون ناج دازھب!ھچ نم ھب الصا.متفرگ مشچ وا زا عیرس.نم

 
 ھچ و اجک وا ھک ھچ نمھب.مشونب مماش لبق ھک مدوب ییاچ ندرک تسرد لوغشم ھناخزپشآ رد
 ینوراکام یوب.منک ریس ار مدوخ یتسد مد یاھاذغ و ورمین اب متسناوتیمن رگید نم؟ دروخیم
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 یتعاس مین ھک وا متسنادیمن و درکیم کیرحت ار میاھتشا دوب ندیشک مد لاح رد زاگ یور ھک
 و ترشیت اب ار شترپسا راولش و تک یتقو زا؟ھن ای دوب هدروخ ماش الصا دوب ھتشگرب دشیم
 ھچ منادیمن شتسد یشوگ قرغ  و  ھتسشن ھپاناک یور اجنامھ، دوب هدرک ضوع شدنلب ترشوج
 تمس سنجدب یھاگن و دروایم الابرس ھک مدوب ھجوتم یھاگ و دیدنخیم زیر زیر ھک درکیم هاگن
 مدوخ یارب ییاچ ناکتسا!دوب رتھب دشاب مدوخ راک رد مرس نم،ھچ نم ھب الصا.تخادنایم نم
 بشادرف.مدرک رکف بشادرف ھب و متسشن یروخراھان درگ زیم تشپ ھناخزپشآ نامھ رد و متخیر
 رانک رد زورید ھک دوب یدازھب توعد رطاخب نیا و منک تکرش نشج دوب رارق اھتدم زا دعب
 اب ار شیادص مشوگ رانک مارآ نتفر عقوم و درک  شدلوت ھب ار ھمھ دنلب یادص اب،نوریب رختسا
 ..ھک مدینش زرل
 .یایب امتح،متسھ ترظتنم بش ھبنشجنپ-
 تسود دلوت ھب ھچ ارم رخآ.مدوب لد ود زونھ شتسار و مدز دنخبل شرظتنم هاگن باوج رد

 اھیتیربلس روضح رد دلوت.تساوخیم اوھ و بآ رییغت ملد اعقاو یفرط زا و خرھاشدمحم یمیمص
 و متشادیم ھگن یضار ار مدوخ راکفا نیا اب.دشاب فطل زا یلاخ دیابن ناساول کیش یاھالیو رد
 ھک اصوصخ دوب یبوخ زور زورما لک رد.مدروآ مبل یور دنخبل ماییاھن میمصت زا لاحشوخ
 هداد باوج بوخ امین تاشیامزآ مدیمھف ھک دبایبرد ار عاضوا  تساوخ زاب ،شسامت رد یروس
 ییادخ اب و مدوب هدرک ھقلح تسد ود اب ار مناکتسا.دوشیم هدامآ لمع یارب هدنیآ زور دنچ ات و
 ادص ار ممسا ھک دوب راب نیلوا.دروآ دوخ ھب ارم شدنلب یادص ھک مداد نوریب دنلب یسفن رکش
 تافیلبت، نشور روطنامھ نویزیولت و دوبن نلاس لخاد.مدش دنلب اج زا.دوب یشسرپ شنحل و دزیم
 !ھن شدوخ و دوب شیادص؟دوب اجک،دادیم  ناشن
 !الآ-
 مدیشک یفوپ.دمآیم شقاتا رانک مامح لخاد زا شیادص، مدیخرچ ار نلاس رود مشچ اب رود کی
 مدیشک نوریب ار میاھوم رود شک روطنامھ و مدز رود مامح فرط ھب ار نپا و مداد ناکت یرس،
 زاب و دوب اقآ مامح تقو رگید ھلب.متسب رس یالاب یاھجوگ و عمج تسد اب ار میاھوم مامت و
 .مدوب ھتشاذگ مامح لخاد گرزب یاھکیتسالپ زا یاھتسب دوب بوخ.چگ رود تساوخیم کیتسالپ
 !الآ-
 .مدرک دنلب ار میادص مدشیم مامح لخاد ھک روطنامھ و مدرک شیادص ھب یجک نھد بل ریز
 .م......دموا...ھلب-
 .مدش ھکوش مدیدیم ممشچ لباقم ھک یاھنحص زا و مدوب مامح  یدورو یھناتسآ رد
 یولج و تشاد تسد رد ار مایروت زمرق نیتوس زاب شین اب و دوب هداتسیا ناو رانک خرھاشدمحم
 رھظ،الآ دنک تتنعل ادخ،دوب هدنام زاب زونھ مناھد و دوب هدش کشخ مندب مامت.دادیم ناکت ممشچ
 راگنا،غاد و شوج بآ دوب ھچ رھ ،درکیمن راک درس بآ ارچ منادیمن و مدوب ھتفر شود یارب

 و متفرگ تسد رد ار میاھسابل،منک هدافتسا وا مامح زا ھکنیا رکف اب،دشاب هدرک یطاق ھناخ متسیس
 ھتفر مدای هآ،مدش شامح لخاد و مدیرپ نییاپ،الاب یھقبط یاھھلپ زا ریز یاھ سابل اب روطنامھ
 .مرادرب شمامح زا ار منیتوس و ترش دوب
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 ...سین دب تقیلس دموا مشوخ ھن-
 الک،مدرک هاگن شسنجدب تروص ھب  و متفر شیپ شتمس هاتوک مدق دنچ اب و متسب ار مزاب ھمین ناھد
 نآ درکیم رواب یسک ھچ و دوب زاب شوگانب ات ششین.دنک هدزمرش ار شفرط تشاد تسود
 کرسپ نیا مدیدیم یدج و یمسر نویزیولت رد رابخا و اھھبحاصم رد ھک یمیلس خرھاشدمحم
 .دوب کوک شفیک و دادیم ناکت ار مزمرق نیتوس زونھ ھک دشاب ور ھبور یایحیب شوخرس
 !دایم یلیخ تدیفس تسوپ ھب امتح-
 .دوش عوجر عفر ات مدزیم یفرح دیاب،مداد یناکت مدوخ ھب
 .....نوشمربب مدرک شومارف منیا ...اجنیا مدموا،،دوب بارخ زورما الاب یھقبط مومح بآ-
 .مدز یتسج شفرط ھب.درکیم متیذا شبل یور زیت یهدنخ و درکیم مھاگن رب رب
 ...نم ھب شنیدب-
 رتالاب ار شتسد ھنازابجل ھک مشکب نوریب شگنچ زا ار یروت نیتوس ات مدرب شیپ ار متسد
 هزات راگنا زاب وا و مدرب موجھ شتمس هرابود شبل یور دنخشین و تکرح زا یرفک.تفرگ
 و رس شدق،تشادیم شھگن رتالاب و دادیم ناکت ار شتسد نیتوس .دوب هدرک ادیپ ار شحیرفت
 یدنلبدق، ھنشاپ یور  شاھتفرگ الاب تسد ھب ندیسر یارب مدوب روبجم و دوب نم زا رتدنلب ییاوھ
 .منک
 .نم ھب شنیدب متفگ-
 !یراد یبوخ مادنا......راتسرپ موناخ یشیم یزیچ ھی یروخن یشرت-
 ار منحل و مدرک رتظیلغ ار ممخا؟تشاد راکچ نم مادنا ھب!.دشیم شیزیچ ھی بشما نیا ادخ یا

 .رتیدج
 ؟نوریب دیشکب نم یھچاپ ورپ زا ھشیم-
 ؟نوریب مشکب ھک مدرک یزیچ لخاد نم ھگم-
 زا دربیم تذل تشاد راگنا وا و مداتسیا ھنشاپ ور و مدرک شالت هرابود.دیشکیمن تلاجخ
 شندب اب سامم ابیرقت مندب الاح و مدش رتکیدزن یمک،شاورھبور شالت رد رتخد یمگردرس
 نیا زا شنادنخ و سنجدب یاھمشچ تیفافش و دزیم ار ماینیب شاھشیمھ ترپسا نلکدا یوب.دوب
 .دوب مولعم رتشیب یکیدزن
 .نم... ھب...شنیدب؟هدیم یاینعم ھچ اراک نیا--
 اجرد زاب و مدز لز شتسد یھتفرگالاب نیتوس ھب صرح اب و متفرگ وا زا هاگن،درک مھاگن زومرم
 تیلاح مدرکیماپ دنلب ھنشاپ شفک ھناخ لخاد یاھ لدنص نیا یاج ھب رگا.مداتسیا ھنشاپ یور
 رس اب ار ممالس باوج ھک دوب بضغریم دسا جاح رسپ نیا اعقاو.ایح و مرشیب بانج مدرکیم
 ارم تسد کی اب تکرح کیرد ھک مدوب شالت رد. ؟دوب شتسد حیبست مادم و دادیم روز ھب نییاپ

 ھچ بشما.درک ھقلح ممکش رود مکحم ار شتسد و دنابسچ شدوخ ھب تشپ زا و دیشک دوخ تمس
 ششوغآ رد مفیرظ مادنا نتشادھگن راگنا وا و مدرکیم القت شتسد راصح رود؟دوب هدش شگرم
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 رتشیب تشپ زا نم و درکیم رتمکحم ار شتسد راشف میاھالقت اب  ھک دوب ندروخ بآ،تسد کی اب
 زونھ .تفگن خآ شمکش تفس یاھھلضع اما مدیبوک شمکش ھب رابدنچ جنرآ اب.مدیبسچیم وا ھب
 دروخیم مندرگ ھب شسفن ترارح.تسشن مشوگ ریز شاھنادرم ناطیش مب یادص ھک مدوب القت رد
 دش یبآ شیادص راگنا.درکیم روم روم ار منت فلاخم سنج اب یکیدزن ھمھ نآ یھبرجت نیا و
 .میاھالقت شتآ یور
 !سین یزیچ ھک سابل ھکیت ھی نیا، مدید وت یسکس تخل نم نوج رتخد-
 دیاش؟دنارپیم ترپ و ترچ ارچ؟تفگیم یچ.مونشب ار شیادص ات دوب هدش شوگ مندب مامت راگنا
 رگید.دادیمن لکلا یوب الصا شناھد و دوبن اھتسم ھیبش شراتفر!دوب هدروخ یزیچ یبورشم
 ار میادص ابیرقت،هدارایب .درکیم مظنمان ار مبلق نابرض شرطع یوب و درکیم مایرفک تشاد
 .مدز ممکش یور تسد راصح ھب ھبرض دنچ یصرح و مدرب رتالاب
 .نک ملو،نک ملو،یچ ینعی اراک نیا ؟دیگیم ترپ و ترچ دیراد ارچ-
 تخل وتدوخ قاتا وت زا.......؟هراد نیبرود جرب نیا یاھدحاو مامت ینودیمن منک رواب ینعی-
 ؟ھیقافتا لبق یازیچ یھیقب لثم منیا ینعی....!نم مومح ات ینکیم
 لاح نامھ رد روطچ مدیمھفن مھ نم دوخ.داتسیا تکرح زا مبلق مدرک سح،مدش کشخ،مدش درس

 .دز نوریب ھناروابان میولگ زا ادص و مدناخرچ شفرط ھب ار متروص
 ؟ هراد نیبرود ھنوخ.. لخاد-
 یارب شاهدش یدج هاگن و دزیم ود ود شنامشچ رد مھاگن،درک زادنارب ار متروص شھاگن رود
 .تفرگ یسنجدب گنر زاب یاھظحل
 میقتسم .....نوشمھ راگزور یاضق زا و هراد نیبرود نوریب و ھنوخزپشآ و نلاس یاضف لک ھلب-
 .ھلصو میشوگ ھب
 مگرم ھچ نم و دوب مرگ ششوغآ لخاد.دوب هدرک مغاد شتروص اب یکیدزن ھمھ نآ و شتسد سمل

 مرس رب کتپ دننام شفرح ھک تشذگ ردقچ.مدش شیاھمشچ گنر ندرک ادیپ قرغ زاب ھک دوب هدش
 یداع زیچ یرھش الاب سکول یاھھناخ یارب تفگیم ھک یزیچ.دوب هدرک شمضھ هزات.دمآ دورف
 تساد یشوگ رد رس و دوب هدمآ یتقو زا سپ.مدوب قرغ مدوخ یرکفیب رواب رد کوش نم و دوب
 مامح ات الاب یھقبط زا مندمآ یاھھنحص مامت.هدیدیم ارم تخل ملیف، درکیم مھاگن دنخشین اب و
 ناطیش یاھمشچ ھیبش شنامشچ.الآ یقمحا ردقچ و مدوب هدرک یرکف یب ردقچ.مدرک رورم ار،
 ھتفرگ رگ متروص.مدیمھفیمن ار نآ نم ھک تشاد یصاخ یرادانعم شھاگن قرب و دوب اھ ھچبرسپ
 دیاش و دنیبب ار ماھنارتخد هاگن مرش یزمرق میلس خرھاشدمحم متشادن تسود الصا نم و دوب
 شتسد یناھگان تکرح کی رد مدوخ ھب بیھن اب نم و دوب هدش لش ممکش رود راشف.دزادنیب متسد
 .مدز فرح شتمس هراشا تشگنا اب و مداتسیا شلباقم یبصع و مدز سپ ار
 ...وت و ھیصخش ملیف نوا.منکیم تیاکش تزا،میلس خرھاشدمحم.....،وت،وت-
 ؟نم یھنوخ وت یصخش ملیف-
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 اما دوب وا اب قح .دادیم رارق ھنادنمزوریپ شدنلب ترش بیج رد ار شتسد و دوب هداتسیا فاص
 .مدرک ظفح ار متلاح،مروایب مک وا ربارب رد متساوخن ھناجوجل
 شب مادم ھک ھشاب تیشوگ وت نم زا یملیف داوخیمن ملد،دینکیم کاپ و ملیف نوا عیرس....،دوز-
 ؟ینزب لز
 .درکیم مریقحت تشاد.متفرگن شاهدنخ زا یبوخ سح.درک یرادادص یهدنخ
 ھب نوختسا تشم ھی ملیف ندید،مدوب شاب و مدید وشوت زا رتلگشوخ و وت زا رتھب نم نوج رتخد-
 .هریس ملد و مشچ؟هروخیم مدرد ھچ
 لرتنک.نیھوت تشپ نیھوت.مدوبن یناوختسا اما دوب فیرظ ممادنا؟نوختسا تشم ھی تفگیم نم ھب

 .دوب هدش تخس مصرح
 ؟ریس لد و مشچ یاقآ ھیچ ترد سپ-
 .ینومب اجنیا سین رارق دایز مدوب ھتفگ-
 ناھاوخ ردقنیا ینعی،تفرگ ملد ارچ منادیمن.دش سنجدب رتشیب شھاگن و دمآ شک رتشیب شیاھبل
 ظفح رطاخب تقو چیھ و دوب میلس خرھاش دمحم وا؟درکیم مدیدھت یصخش ملیف اب ھک دوب نم دوبن
 نتفر طقف وا لکشم،درکیمن شخپ ار شاھناخ رد تخل یرتخد ملیف هدش ھک مھ شدوخ یوربا
 رگید ھک رتھب ھچ،مراکیپ متفریم، کرد ھب،تشادن ار مندید مشچ ردقنیا.دوب اجنآ زا نم ندوبنو
 .منک لمحت ار اقآ یاھاد متسین روبجم
 رد یضوع.دوب ملمعلاسکع رظتنم الاب ییوربا اب ییوررپ اب نانچمھ وا و مدرکیم شھاگن هریخ
 مخ ار شدوخ.تفر اوھ شخآ،شتسد چگ یور یتشم ندیبوک اب و مدرک ھلمح شتمس. متفگ لد
 تسد ھک وا فرطب مشخ اب و متفرگ ھلصاف وا زا.مدیپاق شرگید تسد زا ار منیتوس عیرس ھک درک
 .مدرکور،دوب ھتفرگ شوغآ رد ار شچگ رد
 .دینک مدیدھت سین زاین.مریم اجنیا زا ادرف نیمھ نم-
 درت تشاد زاب ھک متشاد ار یمدا سح،مدیدیم هدش راد ھحیرج ار مرورغ و دوب ھتفرگ مضغب
 مامح دمک یور زا ار متروش، متفر بقع بقع مدق دنچ.مدوب رفنتم ندز سپ نیا زا نم و دشیم
 .متشادرب دنت یاھمدق مامح یجورخ رد تمس ظیغ اب و متشادرب ھشوگ رد
 ؟ھموھفم!مگب مدوخ تقو رھ...،ھن ادرف-
 ھک دوب لاحم،متفریم اجنآ زا ادرف امتح نم، متفریم نم، مدادن ار شباوج یلحمیب اب و مدینش
 شیپ تاقافتا مامت.دنک فیلکت و نییعت میارب تشادن قح.منک لمحت ار یضاردوخ زا یوا رگید
 زا.میلس خ هاشدمحم یدوب یک رگید وت.دنک ریبعت شدوخ ھب ندیسر یارب یھار ار میارب هدمآ

 .دوب دنلب زونھ شیادص و مدز نوریب مامح
 ومشود نک مکمک ایب لقادح...؟لقع مک شور ینزیم یروجنوا هدید بیسآ متسد نیا ینودیمن وت-
 .....الآ ماوت اب..مریگب
 مشچ اب و دیخرچ فقس یور مھاگن، مدز رود ار نلاس یاھھپاناک شیادص ھب  ھجوتیب نانچمھ
 الاح ات ارچ,یدورو برد و دوب ھناخزپشآ یالاب اقیقد.مدوب نآ رد هدش ھیبعت یاھنیبرود لابند
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 زمرق نیتوس و ترش،متسب مکحم ار رد.مدش مقاتا دراو صرح اب.رکفیب یالا ها، ناشمدوب هدیدن
 یھشوگ صرح زا و مدرک ندز مدق ھب عورش قاتا لوط رد.متخادنا تخت یور یرفک ار متسد
 .دوب ھتفرگ ار شرطع یوب منت دیفس زولب بیجع ھچ.ندیوج ھب مدرک عورش ار متسش نخان

 یبوکالط روارد یور ار شاھشیش و مدز ندرگ یور ار مبوبحم ھییگشیمھ نلکدا زا سیپ نیرخآ
 میاھھناش نداد الاب اب و مدرب مایدود تک یھقی تمس تسد.مدرک اھر ماور ھبور اجنامھ مقاتا

 ناکت اب.`مدشیم صالخ یتنعل چگ نیا رش زا ھگید یک هآ`.مدرک شیاج ھباج زاب، شود یور
 بیسا تسد یور دنوبوک روطچ نیبب،قمحا یهرتخد`،دیچیپ میوزاب رد یریت مپچ یھناش
 مدنادرگرب تشپ روآرد زا.`مروخب نکسم مرفنتم وراد زا ھکنیا اب مدش روبجم درد زا بشید،ماهدید
 رانک مبل یھشوگ متفرگ ھک یتسژ دنچ اب و مداتسیا ،مقاتا یبوچ تس یدق یھنییآ ھب ور و
 الاب تمس یاھوم یال رگید یتسد. شکرتخد دازھب لوقب و مدوب هدش پیتشوخ یباسح. تفر
 یفلس باب زاب دوب مشیپ یلین رگا.مدز یکمشچ ھنییآ لخاد نملتنج ھب ور و مدیشک متسار ھب لیامتم
 دوز حبص زا.داتفیمن شناھد زا خرھاش ناج ییاد و درکیم عورش ار شناتسود ھب نداد زوپ و
 تعاس ندیرخ ریگرد مھ رصع لک و متشاد ار مرتکد تیزیو رصع ات زور یھیقب و مدوب هاگشاب
 دای مدش هدیشک ھظحل کی رد.شدھاوخیم ھک دناوخیم مشوگ ریز مادم دازھب ھک مدوب یرادکرام
 یلصفم دلوت لاسرھ دیاب مناخ هرھاط یراغت ھت دنچ رھ،امین و وا و نم یرفن ھس یاھدلوت و میدق
 رشرش میارب ار یجاح یھناخ نانچنآ.تدوخ لبق رتگرزب یاھرھاوخ نتشاد زا ناما و تشادیم
 اب.منک توعد ار ناتسود زا یسک دشیمن میور ھک دندرکیم لصو لبملس و لگ و دنتسبیم
 نیمز و پوت ریسا ار مدوخ دوب تقو یلیخ.دشیم نشور مبلق ھشیمھ ممیدق تارطاخ یروآدای
 یور زا و مرس تشپ متشگرب هرابود.ینارذگشوخ الثم و یگدول رد مدوب هدش قرغ و مدوب هدرک
 رکفنتم زاب وا ھب هریخ و مدیشک نوریب ار مقیقع زیر نیگن اب  رتشگنا روارد هایس یھبعج
 مترھش جوا یاھلوا.ردارب زا رتکیدزن یومعرسپ.مدوب ھتفرگ امین زا ھک دوب ییوداک نیرخآ.مدش
 ناطیش و رش نم یگچب نامھ زا.دنمرنھ هاکریز بآ اما مارآ ھشیمھ یامین دوب لاحشوخ ھچ و دوب
 یارجا یارب میدوب یبوخ میت ھچ.دنازوسیم شتآ شمارآ دلج رد وا و مدوب ھسردم و ھناخ غولش و
 و دوب هدش دازھب و نم یاھنتخادنا تسد کاروخ دیشکیم ھک ییاھولبات اب.یگچب یاھیشوگیزاب
 ... بش نآ شاک و دمآیمن هایس بش نآ تقو چیھ شاک.درکیم ادص انیا منامام ار وا دازھب
 ھب سوباک نیا اب ندرک یگدنز لاسدنچ،دوب سب.متخادنا متشم لخاد ار نآ و متفرگ ور رتشگنا زا
 دنچ؟درکیم اود ار یدرد ھچ لبق هایس تارطاخ رورم و دشیم لمحت لباقریغ میارب یفاک یهزادنا

 یهدش فیعض باصعا یارب نیا.دنامب اجنامھ ھک رتھب و دروخیم کاخ ھبعج لخاد ھک دوب یلاس
 دنلب یسفن اب.دوب مزال،دمآیم هوتس ھب نادجو باذع راب تفخ سح ھمھ نآ زا تشاد رگید ھک نم
 زا ،مزادنیب رگید یھاگن ملباقم یھنییآ ھب ھکنیا نودب.متخادنا ھبعج لخاد ار رتشگنا ھنیس زا

 رارف درکیم نامتک شنداد هولج شوخرس اب ار شدرد ھک نآ لخاد رسپ لاوس زا رپ نامشچ
 یھشوگ زا الاب یاھشیش نلاس ھب رایتخا یب،دوب نشور ھمین نلاس.مدز نوریب قاتا زا و مدرک
 و دشن ادیپ شاھلک ورس مدوب هدمآ یتقو زا؟دوب اجک ینعی.مدز رود ار ھپاناک و مدرک هاگن مشچ

 شیاھمشچ لخاد صرح.دوب یرفک نم زا یباسح بشید تباب امتح.دمآیمن رد شزا ییادص
 یتقو شداشگ نامشچ یروآدای و تشذگیم منامشچ یولج زا بشید تاقافتا.درکیم شرتباذج
 نآ اب تساوخیم ھناسنجدب ملد اما متسنادیمن.دناشن مبل یھشوگ یدنخشین،دراد نیبرود ھناخ دیمھف
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 غیرد مدوخ زا ار شایصرح یھفایق تذل ات دوب دوز اھالاح الاح و مھد شصرح یباسح ملیف
 هدامآ و رضاح ار وا ھک مدرپس ما ھبور هار ھب مشچ و متخادنا الاب ییوربا،مدرک یاهدنخ ھت.منک
 یاھشفک نآ اب و دوب یدیشوپ یدنلب ھمین یهریت زبس سابل.مدید هداتسیا، یدورو رد مد رظتنم
 دلوت اعقاو دوب رارق.دشیم مولعم رت هدیشک شدق،شرس یالاب یبسا مد یھتسب یاھوم و ھنشاپ
 ؟دنک تکرش دازھب
 تفر مھاگن.تفریم رو شتسد یباتک فیک ییالط ریجنز اب مادم و دوب هدشن نم یھجوتم زونھ
 شلیاتسا.شاھتسب ابیرقت درگ یھقی و دوب نازیوآ شرادفپ یاھھناشرس زا ھک ییاھدیراورم تمس
 هدرک رییغت یلک،تسشنیم رتخد نیا تروص یور شیارآ ھک دوب یلوا یھعفد راگنا و دوبن دب
 راگنا.دروآ الاب ار شرس و دش مروضح یھجوتم ھک مدرک رتدنک ار میاھمدق،مدش ھک رتکیدزن.دوب
 شایسکس مادنا یروآدای اب.دوب روخلد نم زا بشید ملیف عوضوم زا زونھ ای تشاد بارطضا
 عمج شتروص ھک دیمھف شدوخ دیاش.مدروآ مبل یور یسنجدب دنخبل زمرق نیتوس و ترش نآ رد
 .ظیلغ شمخا و دش
 ؟یاهدامآ-
 شرس زاب.دوب هدش میاھزور نیا راک نیرتنیریش میارب وا رازآ ارچ و متشاد یناطیش دنخشین زونھ
 شمخا.دادیم ول یاھظحل رد ار شدوخ و دشاب راددوخ دوبن دلب الصا رتخد نیا.دروآ الاب ار
 نیا ھک دنامھفیم نم ھب دوب تقو یلیخ شندرک نم نم و زمرق تروص و تشاد یعونصم تلاح
 .منکیم ربص؟منادیمن، تفریمن ور زا ارچ.دوشیم مگ مربارب رد رتخد
 .....ھشیم یاھقیقد دنچ ھی-
 .ام تسود لاحبشوخ..یدیسر تدوخ ھب یباسح..یدش لگشوخ-
 .داد الاب رس و دز رانک ار شتروص یولج یوم
 .مشاب مشچ وت مرادن سود دایز الوصا-
 ؟هرآ ینکیم روک و تلم ھپ ھگا؟یاوخیمن تدوخ و یراد و شلیسناتپ یگیم ینعی،اھا-
 ھک تخابن ار شدوخ مفرح زا بذعم وا و مدرکیم شھاگن ھنارادیرخ
 نم زا ار ندوب ھتفیشدوخ سح تشاد،ھن.داد ناکت مارآ ار شرس و درک عمج ار شیاھبل
 دش ماھجوتم،تشگیم یزیچ لابند راگنا دیخرچ متروص یور شھاگن و دروآ الاز رس.تفرگیم
 لخاد ار متسد.دوبن یناسآ راک میلس خرھاشدمحم نتفرگ هدیدان بخ.دیدزد ار شنامشچ عیرس و
 رد ناساول یالیو ھب ندیسر ات و دوب تفھ تعاس.مدیشک نوریب ار مایشوگ و مدرب راولش بیج
 ات دوب رظتنم دنکن؟دورب ھک اب دوب رارق وا،مدش تیعقوم یھجوتم هزات.متشاد تافاکم کیفارت نیا
 مناخ راگنا ھلب فوا.درکیم اپ نآ و اپ نیا رظتنم  ھک مدرک هاگن شتمس هدارایب؟دییایب نم هارمھ
 منیمھ.مدوب هدناشن نیشام راوس مرانک ار وا زا رت فاد نم،ارمع.دنک یھارمھ ارم دوب رظتنم
 دازھب دنک تتنعل ادخ،اباب یا.دنبب ار زاس ھعیاش نھد ایب و دنیبب ارم یاھناسر،یراداوھ.دوب هدنام
 . دوب بذعم زونھ.متخادنا هاگن شتمس زاب و متفرگ یشوگ زا رس.تندرک توعد نامھم اب
 ...بخ-



	 لصف

75	

 .مریگب امش زا تفگ مب دادن وسردآ دازھب،مریگب و سردآ مدوب رظتنم نم-
 یط بدا اب الاح دوب هداد متشم ریز و درکیم مراب وت وت بوخ دوب هدش یشحو ھک بشید،؟امش
 .مدیشک مناھد رود یتسد.درکیم
 ،ایب نم اب.....، سردآ اھا-
 راوس.دمآ نوریب دحاو رد زا ملابند شرس یور لاش و شدنلب تک ندیشوپ اب وا و مداتفا هار رتولج
 تکاس ود رھ.دیدیمن مھ اب ار ام یزیچ یاھیاسمھ دنک ادخ.داتسیا مرانک رد وا و مدش روسناسآ
 و دوب عیطم و مارآ ھک الاح ات.دوب هدش دنلب مرن روسناسا یاضف رد مالک یب یدولم یادص میدوب
 .متمس دنادرگرب ار شرس ھک دش شدوخ ھب مندز لز یھجوتم.دوب هدیشکن شیپ ار بشید عوضوم
 ....ر یم مدوخ نم دیدب و سردآ امش-
 هدرک رکف دنکن.درک فقوت ینابھگن یور ھبور روسناسآ رد  یتقو دنام ھفصن شناھد لخاد فرح
 نوریب نابھگن و نم نیب شیاھمشچ و دوب هدیسام شناھد رد شفرح؟دییایب نم اب تسا رارق دوب
 مدوخ.تفریم رھاظ ظفح یارب ششالت مامت ، یرفک و روابان.دیخرچیم یدورو یھقبط روسناسآ

 ینیشام ات متساوخ و مداد ار الیو سردآ و متفر ینابھگن تمس میقتسم و مدز پچ یلع یھچوک ار
 ریز و متخادنا روسناسآ لخاد ار مدوخ و مدرب الاب شیارب یتسد زاب شین اب.دننک ربخ وا یارب

 .مدز ار گنیکراپ یھمکد شا یصرح تروص

 
 رسپ.مدرک میاھ ھیر دراو نوریب یهزات یاوھ زا یمک و مدیشک نییاپ رخآ ات ار یسکات یهرجنپ
 لثم.دراذگن اھنت عضو نیا اب و تمسق نآ رد ار ینز ھک سھ درم ردقنآ مدوب هدرک رکف،روعشیب یه
 شبشید یھمانرب زا نوا.مدوب ھتشادرب لوپ مدوخ اب دش بوخ.تفر و تخادنا نییاپ ار شرس غالا
 رتمارآ حبص ارچ نصا،متفرن.یطاف شیپ متفریم و متسبیم ار مکاس حبص دیاب دوب مقح،الاح منیا

 کرسپ نیا شیپ ندرواین مک ھب نداد اضر مرخآ.متفر راجنلک یلک مدوخ اب نتفرن یارب و مدوب هدش
 .یضاردوخ زا
 .مگیم تب ایب نم اب-
 لاسنایم درم زیت یاھھاگن یور تفر ممشچ ھک مدرکیم رارکت مارآ یجک نھد اب ار شاھلمج
 اب و مدرک مخا،مدیشک رتنییاپ ار مسابل ھتساوخان،دوب ھنھرب میاھاپ زا یمک تمسق.سناژآ یهدننار
 .مدیپوت هدننار تمس یاھناراکبلط نحل
 .نک هاگن و رونوا.یجاح هرونوا هایس تخت-
 عافترا نآ رد سکول یالیو نوآ ھب یاھظحل ات ھک دمآ شتسد راک باسح راگنا هدز کوش
 .دنک هاگن متمس ھنییآ زا رگید درکن تعارج،میدیسر

 ترامع یور ماھجوت نیرتشیب متفریم الاب نھپ و ینالوط یهدش شرفگنس یاھھلپ نآ زا یتقو
 دنچ یاھھنشاپ نآ اب دوب عمج مساوح و متشادیمرب هدرمش ار میاھمدق. دوب اھھلپ یالاب یتوغاط
 رسپ و رتخد دنچ.دوب ھتفرگ یزاب ھب ار میاھوم یھشوگ دنلب رات دنچ میالم میسن.منکن طوقس یتناس
 سکول یاھنیشام ندید زا.دندشیم هدید یدورو ضیرع ناویا یالاب و اھھلپ فارطا رد کیش
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 ار شدوخ سرتسا .دنتسھ توعد اجنیا یدارفا رشق ھچ دز سدح دشیم مھ یدورو یهدش کراپ
 کیزوم یھفخ یادص.زاون مشچ ترامع نآ و اھھلپ یالاب تمس تفر مھاگن زاب و دز مناج ھب

 یھاگن.مدوب لد ود دورو یارب زونھ نم و دزیم نوریب ترامع فرطنآ زا مالکیب نابز یجراخ
 رد یولج نشت لوغ درم ھک نامتخاس گرزب رد زا و متفر رتولج.متخادنا فارطا ھب ییانشآ باب
 نیلوا ھب و مدیشک نوریب نت زا ار ملاش و وتنام.مدش لخاد درک زاب میارب هایس راولش و تک اب

 کیراب یورھار زا و مداد باوج دنخبل اب ار شدنخبل.مدرپس دمآ شیپ میولج ھک ینز راکتمدخ
 نم و دیسریم شوگ ھب رتشیب الاح هدنخ و کیزوم یادص،مدش دراو یدعب رد زا و متشذگ هاتوک
 تس نامھ اب رگید لکیھ لوغ یدرم ھک مدوب ھتفرن رتولج مدق دنچ.دنتسشیم تخر ملد رد راگنا
 .تفرگ ار مھار رس  راولش تک
 .مناخ افطل نوتیشوگ-
 رییغت نودب هرابود.مدرک هاگن درم تمس موھفمان؟مربب لخاد ار مایشوگ متشادن هزاجا،مدروخ اج
 فیک تمس تفریم متسد و دوب شایدج تروص ھب مھاگن.درک رارکت ار شفرح شتلاح رد
 روھشم یاھمدآ یمھرود،درکیم قرف مھ اھرادلوپ نیا نداد ینامھم.یشوگ نتشادرب یارب مایباتک
 .متفرگ شتمس یتیاضران اب و مدیشک نوریب ار یشوگ. تشاد ار شدوخ نیناوق مھ
 .ھشن مگ...؟مریگب شلیوحت روطچ-
 دراد مزور دم نادنچ ھن یشوگ ھب هاگن یمشچریز مدید حضاو و درکن رییغت شاهرھچ تلاح زاب
 .تفرگ رتفرطنآ مادنا رغال درم تمس ھب و درکیم چنالب یکیتسالپ لخاد ھک
 .ھشیمن مگ مناخ دیشابن نارگن-
 یشوگ لابق رد وت یشوگ، ناجرتخد تفگیم راگنا.دوب رتدب شحف اتدص زا یشوگ ھب شھاگن
 خرھاشدمحم یشوگ لدم ات مدروآ راشف منھذ ھب.سین یزیچ لخاد یاھمدآ ینویلیم دصدنچ یاھ
 مھاگن.دوب اھرکف نیا تقو ھچ نالا.متشادن نآ ھب یدایز ھجوت الاح ات راگنا اما مروآ دای ھب ار
 ملاع ادخ و دوب هدیسر الاح ات امتح،دشیم رازگرب اجنآ ینامھم ھک ماور ھبور رد تمس ھب تفر
 مایسکام یھمین دنلب سابل یور یتسد،مدیشک یدنلب سفن.دیشکیم ار مراظتنا ھچ رد نآ تشپ تسا
 یزیچ.مدش لخاد دوب هدش زاب میارب ھک یرد زا و متفرگ ولج تسد ود اب ار مایتسد فیک،مدیشک
 دازھب دوخ لام اجنیا.تخادنایم الردنیس ملیف دای ارم ھک دوب یرمرم سکلبود نلاس مدیدیم ھک
 میاھمشچ ھک دوب نیا رب مایعس و متشاذگیم ولج مدق مارآ؟دوب یکوا شعضو ردقنیا ینعی؟دوب
 ندید و دوب هدش رتدنت کیزوم یادص.دزیم غولش رسپ و رتخد زا نلاس.دخرچن رب ورود یدایز
 سانشرس یرجم رتولج یمک یتح.دوب رواب لباقریغ میارب لاح نآ رد روھشم یهرھچ دنچ
 رتولج.میتشاد اھنآ زا یتاروصت ھچ ماع مدرم ام!دندوب یک ھگید انیا ادخ یا.مدید مھ ار نویزیولت
 و مدیدن مھ ار دازھب یتح.اجک شامق نیا و اجک نم رخآ.دوبن راک رد ییانشآ و تسود و متفریم
 و رپ نلاس رانک ھک متفر یراب یاھیلدنص تمس مارآ.دوبن ادیپ شاھلکورس مھ دسا جاح یهدزاش
 ونم و دمآ متمس دنخبل اب درم تمدخ شیپ.متسشن راب یھشوگ ھییلدنص نیلوا یور و دشیم یلاخ
 دایز.مداد شرافس ار دزیم انشآ مرظن ھب ھک یزیچ نیلوا.اھنیا دنتشاد ییایند ھچ فوا.داد متسد ھب ار
 تسمدب یرتخد نم زا یدایز بورشم ندروخ دوب هدرک تباث نم ھب ھبرجت و مدوبن بورشم لھا
 ھنیزگ نیرتھب،مدروخیم بورشم اجنیا و عمج نیا رد دیابن ھن،دیمھفیمن ار شلاح ھک تخاسیم
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 و رتخد دنچ و دشیم شخپ یدنت راد متیر کیزوم.مدرک باختنا ھک دوب یرادزاگ یهویمبآ نامھ
 ناھد لخاد ار ین،دوب هدیسر رس ماهویمبآ ناویل هزات.دندوب ھتفرگ برض گنھآ اب نلاس طسو رسپ
 و متفرگ تسد ھب ار مناویل.یاھفرح یجید ھچ.مدوب ھتفرگ متیر مرن گنھآ اب روطنامھ و متشاذگ
 ھچ و دندوب هدرک هرود ار نلاس روھشم یاھرسپ  ھک دوب رتخد.متشگرب مایلدنص شخرچ اب

 دمحم یھناشراھچ لکیھ ھک رتبقع یمک ھب داتفا مھاگن.دندمآیمن ھجوت بلج یارب ھک ییاھ یزانط
 دنلب و تشاد تسد رد هویمبآ یناویل.تسشن ممشچ بوچراھچ رد شاھتسکش تسد نآ اب خرھاش
 بورشم مدوب هدیدن الاح ات.دیدنخیم رتفرطنآ یاھلبم یور نلاس کیزوم رد هدش مگ یادص اب دنلب
 ای دوب ندوب میلس دسا جاح رسپ رثا نیا.مدوب هدرکن ادیپ مھ یاھشیش شاھناخ رد یتح،دروخب
 لاتناس یاھرتخد زا دوب رپ و دوب ھتسشن یمیت مھ دنچ شرانک؟شایراکشزرو لیاتسا ظفح یارب
 ردقنآ،دوب ھتسشن شرانک هایس یھتلکد سابل اب ابیز یرتخد.دندمآیم هوشع ناشیارب ھک یلاتنام
 یور تفر شتسد.مدرک مرش ھلصاف نآ زا وا ندید زا نم ھک دوب ھتخادنا نوریب ار شیاھھنیس
 یسح.تشاذگ وا یاپ یور  تسد و درک بترم ھناش یالاب ار شتک و خرھاش دمحم شود تک
 نادند ھب ار ین صرح اب و متفگ یروھشم یاھشایع بل ریز،تخادنا ملد ھب گنچ هدنھ رازآ
 شرانک دنولبوم رتخد .وا تمس تفر مھاگن زاب و دوبن مدوخ تسد.مداد الاب ار ما هویمبآ و مدیشک
 متیر اب زابرتخد یوا و دیصقریم یقیسوم متیر اب هداتسیا دوب هداد مل لبم یور ھک وا لباقم الاح
 نلاس ندش رون مک اب و دوب هدش رتیدج وکیاس کیزوم.ادخ وروت شنیبب،.دادیم ناکت رس مارآ

 ساسحا.دوبن ھک،دوبن یربخ ھک مھ دازھب نیا زا.دوب قرغ شدوخ یاوھ و لاح رد سک رھ الاح
 هدیشک الاح ات ھک ییاھ یتخبدب مامت،مرس یور دوب هدش راوآ ایند یاھمغ مامت راگنا،متشاد یبیجع
 ملد زاب  ھتخانشان یضغب.ادخ یتلادع یب ار نلاس لخاد یاھرادلوپ ھچب و مدیدیم قحان ار مدوب
 تسد،دوب هدش ھتشاذگ زیم یور ھک یبورشم ناویل نیلوا ھب و متشگرب یلدنص اب. درک بوشآ ار
 ارچ الصا،اھندیسرن و اھ ندیود مامت زا، مدوب ھتسخ.مداد الاب ار ناویل فصن سفن کی و مدرب
 فصن یتفوک هاگشاب نآ رد مدوب روبجم ارچ، مدادیم تسد زا ار مردام وردپ یناوجون رد دیاب

 و مدوب سک یب ردقنیا ارچ،یضاردوخ زا یاھرادلوپ ھچب راتسرپ موشب الح و مراذگب ار مرمع
 ؟دادیمن باوج ار منفلت ھک دوب زورود رین ھمع ارچ الصا
 ؟دیدیم ور هدنب ھب صقر راختفا-
 ھچ وا.دزیم یزمرق ھب شنامشچ ھک دوب هدروخ ردقنا.مدناخرچ میرانک رسپ تمس ھب ار مرس
 .شیروسفورپ شیر نآ اب طسو نیا تفگیم
 .متسھ یسک رظتنم ھن-
 بورشم یاوتحم  زا رگید یمک،درکیم بل ریز ھک ییاھ غن غن ھب توافتیب و مدنادرگرب ور
 دازھب توعد ھک مدوب هدرک مدوخ اب یرکف ھچ؟مدرکیم راکچ اجنیا نم الصا.مدروخ مناویل نارگ
 هار ھب مھاب ناشسنزیب و یتراپ و دندوب عمج نیشنالاب و روھشم مدآ تشم ھی احنیا.مدرک لوبق ار
 یرعش شیور ھک یسیوندوخ اب نم و دوب کرام نالف یاھنلکدا و سکلور ناشیوداک نیرتمک.دوب
 رود ماهدش هرگ یاھتسد و مدیزگیم ار مبل؟متشاد نتفگ یارب یفرح ھچ دوب هدش یکاکح ظفاح زا
 فیفخ، رون صقر نآ رد،مدید ار وا ھک ییاج تمس متشگرب زاب.دوب هدش رت گنت بورشم ناویل
 میالم کیزوم متیر اب رتخد تشپ و دوب هدروآرد ار شتک الاح ھک داد صیخشت ار وا دشیم
 ششوگ ریز دنلب و دنلب و دیلامیم وا ھب تشپ زا ار شدوخ روطچ بارخ یهرتخد. درکیم تکرح
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 مرگ ھچ ششوغآ بشید،دش بوشآ ملد و بشید قافتا شیپ تفر مرکف.دزیم فرح و دیدنخیم
 شراتسرپ دوبن مھم شیارب الصا،دوب هدش تخس میارب اجنآ رد ندیشک سفن.دادیم یبوخ یوب و دوب
 و مدوب مومغم. مدروآ الابرس زاب؟دشاب ھتشاد تیمھا دیاب رگم نصا؟هدیسرن،هدیسر عضو نآ اب
 زیم تمس شھاگن، دشاب هدش ماھجوتم ھلصاف نآ زا ھک راگنا .دزیم ھناوج ملد رد بیجع یسرت
 شرظنریز دنکن رکف شدوخ اب،الآ فوا.مدیدزد وا زا هاگن لفاقان،ھن ای دوب هدش ماھجوتم.دوب راب
 یھمین ناکتسا.دوب هدماین نم ھب اھاجروجنیا،ریخن.متشادن ار مراتفر لرتنک اھیگزات؟متشاد
 اجنآ نم یاج.متساوخرب یلدنص زا و متشادرب ار مفیک و مدرک اھر زیم یور اجنامھ ار بورشم
 هدزاش ات منکرس جرب یبال رد  حبص ات ار بش مامت دشیمن ھکنیا یارب و متشادن یاهراچ،دوبن
 رد.؟شربورود یاھتبول زا دنکب لد ات وک الاح.مورب یطاف یھناخ مدوب روبجم،دنروایب فیرشت
 طسو زا.مدرکن هاگن مھار مرس تشپ.درشفیم ار میولگ ھتخانشان یضغب و دنتسشیم تخر ملد
 ینشت لوغ نامھ ھب.مدز نوریب  رد نیلوا زا و مدیشک نوریب ار مدوخ صقر لاح رد تیعمج
 تشپ دمک زا درم و درک هراشا فرطنآ رغال درم ھب نم ندید اب،تفرگ ار مایشوگ ھک مدیسر
 رکشت اب و متفرگ ار کیتسالپ.دروآ شیپ متمس تسد ود اب ار ما یشوگ یوتحم کیتسالپ شرس
 ھچ تدوخ شیپ قمحا یالآ.متخادنا متسد یور و متفرگ راکتمدخ زا ار ملاش و وتنام،مدز نوریب
 راھب یاھرخآ مرن یاوھ و مدیسر ھک گرزب ناویا یور.یدمآ اجنیا ات یدشدنلب ھک یدرک یرکف
 دوب تیولوا رد اجنآ زا مندش رود عیرس رکف زونھ اما،دمآ اج ملاح یمک دروخ متروص ھب ھک
 جراخ دارفا، کوت و کت مھ زونھ.مدرک نتفر نییاپ ھب عورش اھھلپ زا و مدیشوپیم ار میوتنام،
 و دندرکیم کراپ نیشام هزات ھک ییاھنامھم دندوب مھ زونھ و دندوب غاب لخاد، ترامع
 زبس،لیھس دمونت لکیھ ماور ھب ور و مدروآ الاب رس ھک اھتنا ھب دوب هدنام ھلپ ود یکی.دندمآیم
 سابل دیق یب زا و  متخانشیمن ھک یرتخد و دوب هداتسیا زمرق یھتلکد اب هزرھ یانیم شرانک،دش
 هدز کشخ وتنام نیتسآ لخاد متسد.درکیم ناشیھارمھ،درادن انیم زا مک دوب مولعم شندیشوپ
 .دید ارم هزات لیھس راگنا. دندرکیم ھچ اجنیا اھنیا.دوب
 ؟یتدوخ... الآ-
 هدشن رتسکاخ مدوجو رد زونھ مندرک درط شتآ،مدش مھ رتھب وا ندید اب ھک دوب بوخ یلیخ ملاح
 تشادن بجعت و دوب هدرک شم ار شرس یولج یاھوم.درکیم شنشور مھاب ود نآ ندید و دوب

 اب ار میاھبل و مدرک روج و عمج ار مدوخ.ینینچ نیا لفحم رد یرھش یالاب یهدازاقآ نآ روضح
 .سیخ نابز
 ؟مدش ضوع ردقنیا،مالس--
 نم تفگیم تسار،دوب انیم نیمھ شتقایل.دنابسچ لیھس ھب ار شدوخ و دش رتکیدزن انیم مندید اب
 یاھسلجم هارمھ وا اب ار بش متشادن ییان ھک دوب مدوخ یاھ یتخبدب و راک مرگرس ردقنآ

 رتنییاپ ار شنس نیا و دوب هدرک ھغیت دنچ ھشیمھ لثم ار ششیر،درک یزیر یهدنخ.مشاب شایشایع
 .دادیم ناشن
 .تمنیبب اجنیا متشادن عقوت-
 ؟ھیصوصخ بشما ینومھم یتفگن ھگم ناج لیھس-
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 یب لیھس.درکیم مراب کلتم تشاد یضوع،درک دب ار ملاح شرادزنل نامشچ و هوشع اب یادص
 .داد ھمادا متمس وا ھب ھجوت
 .نرادن یربخ تزا ماھ ھچب،سین تادیپ ھتدم ھی-
 رس تقو ھک مدوب هدش امین زا یراتسرپ و مدیدج لغش ریگرد ردقنا رخاوا نیا،مدز یعنصت دنخبل

 ریز یزور، دندرکیم ضوع گنر دوز اھ مدآ ردقچ،خرھاش دمحم ھک مھ الاح متشادن ندناراخ
 صرح تدش زا.تخورف هزرھ یانیم ھب ارم تحار ھچ نیبب الاح و دادیم رس قشع یاوجن مشوگ
 روم روم مندب،تشذگ میاھوم یال زا ھک یمرن داب اب متشاد شندرک ناھنپ رد یعس ھک یژرنا و
 .مدشیم صالخ اھنآ رش زا رتدوز دیاب.متخادنا رس یور ار ملاش،دش
 ..دوب غولش یباسح مرس رخاوا نیا شتسار-
 ؟الآ هدموا شیپ یلکشم.....-
 اھھلپ یالاب زا شاھتفرگ چگ تسد نآ اب ھک، میلس خرھاش دمحم،دوب شدوخ،مدنادرگربرس 
 یادص و دوب وا یور ھمھ هاگن.دمآیم نییاپ ام تمس ھب ار اھھلپ تشاد الاح و درکیم نامھاگن
 .تخادنا ناجیھ ھب ار ملد انیم شوگ رانک ھبیرغ رتخد
 .هدب سناش ادخ،دایم هراد یک نیبب-
 یور.درکیم هاگن ور ھبور یهرفن ھس عمج ھب کوکشم و تشاد شیاھوربا یور یزیر مخا
 و درک لدب و در ام نیب یھاگن لیھس.درک رارکت ار شلاوس زاب و داتسیا رتفرطنآ یمک نم یھلپ
 .درب شیپ خرھاش دمحم تمس تسد
 . نوتمدید دایز اینومھم وت،ملیھس نم، متخبشوخ..میلس خرھاش دمحم-
 ار درم نیا یدج الاح ات و دوب هدز لز متروص ھب قیقد.دوب متروص یور خرھاش دمحم هاگن
 میارب ماھظحل نآ ناجیھ صیخشت،نامسآ و نیمز زا، مدوخ زا مدوب روخلد وا زا منادیمن.دوب هدیدن

 .درشف ار لیھس تسد و تفرگ نم زا هاگن.دوب هدش نکممریغ
 .دیدید ھمدص یزاب وت مدوب هدینش-
 ؟یبوخ وت.....ھقافتا ھلب-
 ؟دیسانشیم ورگیدمھ امش-
 .درک یتسدشیپ وا، مھدب ار لیھس باوج ھکنیا زا لبق
 .مسانشیم ور الآ ھک ھتدم دنچ،ھلب-
 جیگ و دوب هداتفا مراشف مدرکیم سح.دادیم رارق بطاخم ارم و دوب هدنادرگربور متمس هرابود
 هوشع زاب انیم.تخوسیم ملد رد لیھس زا ھک یترفن شتا و مدروخیم وا زا ھک یصرح نیب مدوب
 .دز فرح نم ھب باطخ دنخزوپ و صرح اب و درک گنت ار شا یاھبرگ نلمشچ، دمآ
 ؟یخرھاش دمحم اقا رتخد تسود وگن-
 ؟میلس خرھاش دمحم رتخد تسود،دش هدیشک رگیدکی فرط ام یود رھ هاگن هدارایب
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 ارم و تفرگیم مکحم ار متسد، خرھاش دمحم یکرت یاھ ملیف یوت لثم دمآیمن مدب ھک ادخب
 اما،دمآیم لاح مرگیج ھک خا و تداسح زا انیم درمیم ھک خآ.درک یم یفرعم شرتخد تسود
 یور دش یدرس بآ شیادص.درکیم یکسیر نیچمھ ارمع و دوب میلس خرھاشدمحم وا بخ
 .میاھایور
 ....ھن ھک رتخد تسود-

 ھچ.دز مھب ار ملاح لیھس هاگن و درک مایبصع شرانک رتخد یاھدنخ زیر و انیم دنخزوپ یادص
 الاح. دیدھت ارم،مدوخ ملیف اب و درکیم لمحت روز ھب ار مروضح ھک دوب یسک وا،متشاد یعقوت
 .نم یرفک هاگن ای تفرگ رارق اھنآ راتفر ریثات تحت منادیمن؟درکیم یفرعم شرتخد سود ارم
 !مووھ...الآ ینک رکف شدروم رد دایمن مدب اما...اما-
 ار شدوخ،دش رتکیدزن نمب ھک مدرکیم شھاگن ھناروابان.یریذپفاطعنا ھمھنآ زا دنام زاب مناھد
 .درک ھقلح مرمک رود ار شتسد و دنابسچ نم ھب
 ؟ھیچ ترظن-
 هدش ھشیمھ شوخرس رسپ نامھ هزات. دنارپ متمس یکمشچ اھنآ یصرح و روابان یاھھاگن ریز
 یتح؟دشاب ھچ ملمعلاسکع دیاب نالا مدرکیم رکف مدوخ اب و متشاد شتروص ھب لز هریخ.دوب

 .دریگب وا ھب ار ماهریخ هاگن تسناوتن مھ لیھسرادشخ  یادص
 .مگیم کیربت.ھشاب کرابم-
 .مییایب مدوخ ھب تساوخیم راگنا شدوخ ھب نم ندرشف اب و درکیم سمل ار ماولھپ مارآ شتسد
 .منک رکف دیاب نم نونمم....نمم-
 .هراد میزان ھچ-

 الاب مکحم یاھمدق اب اھھلپ زا و دوب ھتفرگ الاب ار شنماد نییاپ الاح ھک دوب یرانک رتخد یادص
 .تفریم
 .هزاجا اب..مزیزع ینکیم مرکف-
 لیھس رابترسح و انیم یصرح یاھھاگن گنر .تفیب هار ینعی ھک دروآ راشف مرمک ھب شتسد
 نم، مدوب هدش تسم دنکن. دوب هدش تخس میارب مرود تاقافتا مضھ و دوب هدمآ شوخ مجازم ھب
 منک رواب متساوخ دیاش،دوب مرمک رود شتسد زونھ میدیسر ھک ھلپ نیرخآ ھب.مدوب هدروخن دایز ھک
 روکفم ھک یلیھس و لیھس زا نازیوآ یانیم و مدنادرگربرس ھک دندوب یعقاو نایرج رد تاقافتا ھک
 غاب یاھلوا ابیرقت و میدوب هدش رود اھنآ زا ردقچ.مدز دید ار دوب هداتسیا شدوخ یاج رس زونھ
 و میدیسر اھنیشام یال ھبال
 خرھاشدمحم.مدوب هدروآ تسد ھب اھنآ ربارب رد ھک یزوریپ زا تفریم جنغ ملد.ناھنپ اھنآ دید زا 
 ادصیب ھک دوب یاھقیقد دنچ نم و دش لش مرمک رود زا شتسد.دشاب مھ مارماب تسناوتیم میلس
 .دیدنخیم میاھبل
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 روطنیا ھک ماهدش لخ درکیم رکف دیاش ای؟تساوخیم حیضوت ینعی .درکیم مھاگن ھنارگشسرپ
 .مدنادرگ ور تشاد ار شاھشیمھ یلاوس تسژ وا ھب و مدرک فاص ییولگ.مدنخیم مارآ  مدوخ اب
 .دوب ییاج ھب غورد...نونمم-
 ھیوصت ھی دیاب امتح متفگ اما.دش یچ مدیمھفن ھک نم...؟یدرکیم متمس دوب یچ اھهراشا نوا-
 .ھشاب یزیچ یباسح
 .نونمم.. بخ یلو ھن میروطنوا...مدرکن هراشا نم-
 بیج لھاد ار شملاس تسد.درک شوخ اج زاب شبل یھشوگ دنخبل و دوب هدش زومرم شھاگن

 .تشاذگ شراولش
 ؟یدوب تسود ورای نوا اب اعقاو وت ایادخ؟هدوب ترسپ  سود؟دوب یک فرط-
 ؟تخادنایم متسد تشاد زاب ای درکیم فیرعت نم زا،درکیم مھاگن زئمشم
 .....اما،تفگ یروطنوا ھشیمن رسپ سود-
 هرسپ سود رسپ سود،یدوبن یرسپ چیھ اب الصا،یایکاپ یھھلا وت یراد قرف وت دوبن مدای هرآ-
 .بوخ رتخد میرادن یروطنوا یروطنیا ھگید
 دنخزوپ زاب.دوب هدرک عورش زاب،دنامب منابز ریز یاھقیقد دنچ یزوریپ نیریش معط تشاذگن
 و متمس تشگرب منوغاد یاھ سح و لخاد یاھھنحص مامت.شیالاب زا یاھھاگن و شبل یھشوگ
 .دش روخلد هدارا یب منحل و مدرک مخا.تفرگ ار مقلخ
 .... و ناروتسر ھب نتفر دح رد ام یھطبار،متفگن ونیا نم-
 هدش ترواب ھنکن،راتسرپ مناخ یدب حیضوت نم ھب ور انیا سین یزاین، بخ یلیخ بخ یلیخ-
 ؟هدوب یعقاو مداھنشیپ و هدموا مشوخ تزا
 ردقچ رسپ نیا،سین رتشیب دح نامھ رد مدح ینعی راتسرپ تفگیم نمب ادمع. هدنخ ریز دز یقوپ
 مرس زا دود رشب نیا ییوررپ.مداد ناکت ار مرس .دروارد یاھیناث رد ار مرفک تسناوتیم تحار
 .تفرگ متمس دنخزوپ اب ار شزیر نامشچ .درکیم دنلب
 .مدنوزوس و فرط تشپ تفھ ات،ربب وشلاح ورب-
 هدرک مکمک دوب تسرد.دادیم قد ارم مدوب وا اب یتقو ات و تشادن یمامت رسپ نیا یگتفیشدوخ
 ار میاھھناش یور هداتفا لاش لحمیب.تشادن یاهدیاف وا اب ثحب،دشکب مخر ھب دوبن یزاین اما دوب
 . ھناش یور ار مفیک دنب و متخادنا  رس یور
 ...مرب دیاب نم-
 ؟یچیھ،مدرک کمک تھب ،مدموا نوریب، مدرک مورحم لخاد یاھتذل زا ومدوخ، نیمھ-
 و متشگرب ار ھتفر مدق دنچ شتمس.تفریم هار مباصعا یور یدایز ردقچ میلس خرھاشدمحم هآ
 .مداتسیا شاور ھبور تسرد
 ؟ھلح؟یکوا،دیدرک یزاب شقن انوا یولج دیدرک فطل،نونمم، میلس خرھاشدمحم بانج-
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 ممد یور اپ یدایز تشاد.شمسوبب و موش نازیوآ شندرگ زا طقف رگید دوب هدنام مک
 .مداد ھمادا ار مفرح  رفک اب ھک دوبن مدوخ تسد،تساذگیم
 .ملابند دییایب و دینکب لد نوتربورود یاھفاد زا دوب هدرکن نوتروبجم یسک نمض رد-
 یباسح ھک وا؟دوب هدمآ نوریب ارچ الصا .مدش شحیقو نامشچ یهریخ رب رب و مدش ھنیس ھب تسد
 مدینشیم حضاو نم و دیدنخیم زیر زیر و دزیمن یفرح.دنارذگیم شوخ لخاد شتاحیرفت قرغ
 .تشک دھاوخ بشما ارم رسپ نیا ادخ یا
 رتشیب ونوترود یافاد مامش منک هاگن امش یایزاب کقلد ھب منومب اجنیا مرادن تقو، مرب دیاب نم-
 .راذن رظتنم
 یاھمدق اب ھک درک محر ادخ اھ شفک نآ اب و متفرگ ور وا زا و مدیبسچ ھناش یور ار مفیک یھتسد
 .وا تسد یهرخسم مدشیم زاب یچیھ،مدروخن نیمز مدنت
 .سوھ تنپ یرب یراد دیلک ھگم-
 .متشادیمرب مدق الیو گرزب یجورخ رد تمس ھب نانچمھ شدنلب یادص ھب ھجوت یب
 .متسود یھنوخ مریم،امش سوھ تنپ مرب دوبن رارق ملوا زا-
 ؟رتخد یرب هرارق یچ اب الصا-
 .متشگرب شتمس. دوب هدش مکیدزن.مداتسیا اجرد؟مدرکیم ادیپ اجک زا یسکات اجنیا تفگیم تسار
  .شوخرس یهرخسم.دزیم دنخبل زونھ درسنوخ
 .دایب نیشام مارب دیگب،ھبوخ تنتفرگ یسکات ھب تسد ھک امش-
 .درکیم عورش ار شاھقالع دروم یزاب بابسا اب یزاب زاب راگنا،داد الاب ییوربا و درک ثکم
 ؟یایب نم اب یتشاد سود یگیم....،هروخلد مزا یلیخ رصع زا راگنا راتسرپ موناخ-
 رگید متفر یم هدایپ ار ریسم لک دوب هدش تسادن هدیاف،رسپ نیا یقترس زا دیشک توس مرس
 .متشادن ار وا اب لک لک باصعا

 نوریب دوب هدش زاب میارب ھک یگرزب ینھآ رد زا وا ھب ھجوت یب نم و دز ادص ار ممسا راب دنچ
 .مدز

 لخاد زیم نامدیچ ھب هاگن نیرخآ.دوب ھتفرگ ار ھناخ یاضف لک یزبس ھمرق یوب و دوب ھعمج
 یتعاس دنچ وا و دوب رھظ.متفر شتمس لاچخی لخاد زا تسام نتشادرب یارب و مدرک ھناخزپشآ
 مدرکیم رکف شقاتا لخاد الاح ات و دوب ھتشگرب ھناخ ھب هاگشاب ھب شدوز حبص نتفر زا دعب دشیم
 یارجام تباب اذغ نیا نتخپ اب متشاد میمصت نم و دوب یزبس ھمروق شزورما یاذغ.دشاب باوخ
 ھب یباسح انیم و لیھس یولج یزاب دنچ رھ  شداھنشیپ اب اما مینامدوخ.مشاب هدرک رکشت بشید
 ھتشذگ شاینامھم زا نم رطاخب ھکنیا اصوصخ،مدوبن یسانشن کمن مدآ نم و دوب هداد رابتعا نم
 مدرک ادیپ یارب فدھ نودب و مدوب هدز نوریب الیو گرزب رد زا ھک دشیمن یاھقیقد دنچ.دوب
 مرانک وا یانشآ نیشام ھک متفریم هدایپ ار غاب ھب یھتنم کیرات و لیوط یھچوک یزیچ یسناژآ
 .درک زیخ متمس و دیشک نییاپ ار شتاموتا یھشیش.داتسیا
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 .ھنوخ مریم منم وشراوس-
 زا  مدوجو یھمھ بش نآ راگنا؟دشاب رتراددوخ تسناوتیمن وا ربارب رد ارچ منورد قترس یالآ
 نیشام یھشیش لخاد زا میادص ات متفرگ نییاپ رس و مدرک یدج ار منحل.ھنیک و دوب مشخ وا
 .دوش لخاد شترپسا
 .متسود یھنوخ مریم نم، دیرذگب نوتینومھم زا نم رطاخب دوبن مزال-
 منوتیمن رتشیب ،مدش دردرس،ھنوخ مریم مراد نم.سگید ثحب ھی تتسود یھنوخ یریم وت ھک نوا-
 ؟تمنوسریم ھنوخ یایم،منومب
 هار ار ھچوک لوط دنلب ھنشاپ یاھ شفک نآ اب دوب رارق یک ات.متخادنا شتمس لدود یھاگن
 نآ رد وا رانک ندوب.مدرب شیپ نیشام رد یهریگتسد تمس تسد و مدیبسچ ار مفیک یھتسد.مورب
 چیھ دننام یسح.درکیم هزات ار متاساسحا و دادیم نم ھب ییاضف یسح ترپسا سکول نیشام
 هارمھ مدیدیمن مھ باوخ رد یزور دیاش.مدوب هدرکن ھبرجت الاح ات ھک متاساسحا زا مادک
  ھتسشن،درز یاھرون زا نشور نابوتا رد نانکژاریو ،سکول نیشام نآ رد میلس خرھاشدمحم
 نیشام لخاد میالم کیزوم و دوب هدش بیکرت شتک رطع اب شیاھ یلدنص مرچ یون یوب.مشاب
 شیاھ ھقیقش یھشوگ مادم و دزن یفرح نلصا ریسم لوط رد.درکیم هدز تفگش یلیخ ار اضف
 رتشیب.منک توکس مھ نم مدادیم حیجرت اما،دوب هدش نیگنس یلیخ نامنیب یاضف.دیلامیم ار
 اجنآ بش ھک مدوب هداتسرف یطاف مارگلت ھب شیپ یھقیقد دنچ ھک یمایپ ات دوب متسد یشوگ لوغشم
 روسناسآ اب ار گنیکراپ مھ اب و مدیسر ھک جرب ھب.مدرک کاپ ار دوب هدروخن نیس زونھ و مییآیم
 دراو وا زا رتدوز و مدرک هداس یرکشت زاب،درک زاب ار رد لفق شتسد دیلک اب وا و میدمآ الاب

 روطنامھ ار مدوخ.مدش مقاتا دراو و متفر الاب یاھشیش یاھھلپ زا ریخب بش نتفگ اب و مدش ھناخ
 مناریح بلق نیا منادیمن زاب  و دزن یفرح نتفرگ شود زا بشما ھک بوخ ھچ. متخادنا تخت یور
 ***.دزیم دنت پورگ پورگ ارچ

 متشاذگ زیم یور عیرس ار تسام فرظ.دش دنلب شقاتا رد ندشزاب و نفلت اب شندز فرح یادص
 هاگن،دمآیم ھناخزپشآ تمس ھب تشاد ھک وا  زا و مدیشک میاھجوگ رس الاب زاب یاھوم ھب یتسد و
 .مداد ناشن جنرب ندیشک لوغشم ار مدوخو متفر زاگ قاجا تمس و متفرگ

 ھلب ھلب دنت دنت نامام یاھتبحص باوج رد و مدیشک رگید یفوپ.وتیراغت ھت یتُش ک مناخ هرھاط هآ
 الماک ماعاضوا و مروخیم تقو رس ار ماھتشادن یاھوراد ھک مدرکیم عمج ار شلایخ و متفگیم
 دمآیم ھناخزپشآ زا ھک ییاھ قولت قلت اب و مدوب ھتشگرب نیرمت زا دوب یتعاس دنچ.تسا هار ھبور
 تفر مرکف نم و دزیم فرح زونھ نامام،دوب هدماین نم ھب تخارتسا،دشیم هراپ مباوخ مادم
 .متفرگ ار وب در تسد ھب یشوگ.دوب هدیچیپ نلاس لخاد ھک ییاذغ شوخ یوب شیپ
 ؟ھنم ھب تساوح مخرھاش،نامام-
 شنداد اضر اب و مدرک وناب هرھاط میدقت ار یرخآ یاھھقدص نابرق و متفریم ھناخزپشآ تمس
 تفر مھاگن.دیشکیم سید رد ار جنرب و دوب هداتسیا زاگ ھب ور نم ھب تشپ.مدرک عطق ار نفلت

 اب و دوب هدیشوپ ترپسا گنت راولش و ترشیوس.دوب هدش هدیچ ھقیلس اب ھک یاهرفنود زیم تمس
 .تسشن ملد ھب،دوب هدرک اھر تخل ار ھیقب و دوب ھتسب شیاھوم یالاب ھک یاھجوگ
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 ؟وھار ھمھ نیا هریم یک،هوا-
 کش رتخد نیا لقع ھب دیاب مک مک؟دوب نم اب شدنخبل.دش لوغشم هرابود و دز دنخبل،تشگرب
 ینامھم یھیقب زا وا رطاخب،دروخیم ارم تشاد و مدرک شکمک یلک دلوت رد بشید،مدرکیم
 دعب یاھندرک نیج نیس و قافتا یھلصوح،دشابن اھنت توھرب نآ رد بش تقو نآ مناخ ات متشذگ
 هدننک لسک میارب اھینامھم روح نآ رگید اعقاو ای مدرک ھناھب ار دردرس ھک متشادن ار وناب هرھاط
 یارب راگنا ھن راگنا،شقاتا تفر تسار ھی ندیسر عقوم و دزن فرح ماک ات مال مناخ؟دوب هدش
 !دوب ھتفرگ یتفایض ھچ و دادیم ملیوحت دنخبل تشاد الاح.درکیم مکمک دیاب مامح
 .متفر ھناخزپشآ طسو هدیچ زیم تمس و متشاذگ نپا یور ار متسد یشوگ
 ؟ دوب یک نویدم دیاب ور امش یقلخ شوخ نیا-
 یلدنص ندیشک اب شدوخ و تشاذگ زیم یور ار یزبس ھمروق فرظ و داد ملیوحت پچ یھاگن مین
 .تسشن نآ یور
 .ننسرگ ھک نوممامکش نویدم-
 یزبس ھمروق راھان اھھعمج متسنادیم بوخ،متسشن شاورھبور یلدنص تشپ و مدرکن لطعم
 ھک متخادنا شتمس یھاگن؟الثم درکیم یربلد میارب اھراک نیا اب تشاد رتخد نیا دنکن و متشاد
 باقشب تمس تفر دعب و تشاذگ زیم یور میولج و دیشکیم جنرب باقشب لخاد درسنوخ
 قح نم و درکیم کیرحت ار میاھتشا زیم یور تافلخم و دالاس و اذغ زا هداتفا هار یوب.شدوخ
 تخس یاھنوناق مھ ناراکشزرو ام یگدنز.مشاب ھتشاد باقشب فصن زا رتشیب ار یاهدعو متشادن

 مبطاخم رپ ھمین نھد اب ھک دش ھجوتم ار ماهریخ هاگن و دوب هدش لوغشم شدوخ.تشاد ار شدوخ
 .داد رارق
 .مروخیم مراد ممدوخ،متخیرن مس شوت نیسرتن-
 مقشاق ھک دادیم تروق و دیوجیم ار اھ ھمقل اھتشا اب ردقنآ،درک شناھد لخاد مھ ار  یدعب قشاق
 یلیخ تسد کی اب اذغ ندروخ.مرانک یزبس ھمروق باقشب ناج ھب مداتفا و متفرگ تسد ھب ار
 .مدرکیم لمحت دیاب رگید یھتفھ ود یکی طقف و دوب لکشم
 دوب گنت راگنا ملد و دروخ لو زاب مدوجو مرک.دزیم دنخبل و دوب مارآ زورما یدایز رتخد نیا
 .منیبب ار شایصرح تروص ات
 ؟بشید تباب رکشت راھان ھنکن-
 . تسس شناھد یھمقل ندیوج رد وا و دوب هدش زاب مشسین
 .باسح یب باسح یب، میدش ری ھب ری نالا نمض رد مدرک بشید نم ھشاب مھ یرکشت ھگا-
 .دوب دلب بوخ ارم لاثما اب یزاب راگنا،دوب هداتفا هار شاهداس یھفایق فالخرب
 ؟شب یتفگ یچ و دش یچ مدیمھفن مشرخآ..شک ورگ یا؟یگیم ور ایلوج یھیضق-
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 زا لگو دیدنخیم زیر دشیم ایلوج زا تبحص تقو رھ مدوب هدرک سح،مدرکیم شھاگن زومرم
 راک مھ دونش هاگتسد نیبرود اب ھناخ رد دیاب یتنعل ها.درکیم لمع راددوخ اما تفگشیم شلگ
 .مشاب شرکفب دیاب،یعقاوم نیچمھ یارب دندرکیم
 .هرتھب دینودن-
 .مرایم رد وشوتت هرخالاب شکن تمحز...مش تیذا ھک ینک مکیرحت یاوخیم یروجنیا.....ِا-
 توکس نامنیب ھقیقد دنچ.تفر رو شدالاس اب و ددنخن درک یعس زاب و تفرگ زاگ ار شنییاپ بل
 رد ھک دوب یراب نیلوا نیا،دریگب ماهدیدان درکیم یعس و دوب نییاپ شرس،مدوب شتاکرح زیر.دوب
 زیم ھی رس ندروخ اذغ وت اب؟،تفگیم یچ زاملوس،اھ.دروخیم اذغ زیم کی رس نم اب تدم نیا
 شنادناخ ییاراد و تورث زا ردقنیا بش نآ،یلمع اج ھمھ یهرتخد.سایند یاھراک نیرتخس زا

 ار شنفلت باوج رگید و مدز میج ناروتسر یتشپ رد زا یوشتسد یھناھب ھب ھک درک تبحص
 یور چراپ زا و درب تسد.درک یطاق ار ماھفرس و هدنخ شیپ هام دنچ تارطاخ یروآدای.مدادن
 نیا تشاد لکشم ھک ادخب.تفگیم یچ شنارگن هاگن.تفرگ متمس و تخیر بآ یناویل زیم
 .ومخا قترس زابجل یھچبرتخد ھی دشیم یتقو ای منک رواب ار شنالا هاگن.رتخد
 ؟دیرتھب-
 !مشیم مرتھب یشیم منارگن ھک یروجنیا-
 `؟ھنک تمواقم میلس خرھاشدمحم ربارب رد ھتسنوت رتخد مودک،مرایمرد توناز ھب ھک هرخالاب`
 .تفر شلاگنچ و قشاق تمس هرابود،زیر مخا اب و دش داشگ شنامشچ
 ؟نیدینش انیا و یتسود ناسنا زا یزیچ امش-
 ؟ھشاب یک شناسنا ات اما مدینش-
 .درک افتکا نداد ناکت رس کی ھب وا و دزیم قرب سنجدب مھاگن
 ؟مدرک طلغ ھگب دزن گنز تب بشید یهرسپ ،ورای نوا منیبب-
 رد یزاب قترس بیجع،دوب تکاس زاب. دنادرگ ور نم زا یصرح  و دوب هدش یرفک شھاگن
 .مداد ار مدوخ باوج مدوخ!دروآیمن
 گنز تب یلو.....مدرکیمن کیچوک ومدوخ ھمیلس خرھاشدمحم مبیقر مدیدیم مدوب منم ھتبلا-
 .نیبب الاح ھنزیم
 رتھب ار مدوخ سنج نوچ مدزیم فرح نئمطم.مداد شلیوحت ناطیش یکمشچ نم و.دیشک یفوپ
 .متخانشیم
 .ھشیمن شیلاح اھفرح نیا قشع ،میلس خرھاش دمحم بانج-
 ؟یزوغلچ نوا قشاع وت یگیم ینعی-
 تساوخ و تشاذگ باقشب لخاد ار شتسد قشاق،دوب هدرک مگ ار تاملک راگنا و دوب هدش لوھ
 ؟منکیم یرکف ھچ شدروم رد دوب مھم شیارب سپ،دنک ماھبا عفر رتعیرس
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 .نشاب امش قشاع ھمھ سین رارق مگیم نم.....،هدوبن نیا ام نیب یھیضق متفگ ھک نم،ھن..ھن-
 .هرفن ھی یور مزکرمت العف،نتسین مھم مارب ھمھ-
 ات مدادیم ناشن شمرن یمک مدوخ زا دیاب،مدش شھایس نامشچ یهریخ و مدز ار فرح نیا ادمع
 مھ اھزیچ یلیخ و دنامیم بیع نودب مھ مربورود یگشیمھ یاھنوناق یروجنیا،دادیم او رتدوز
 منک رکف.دزیم رتدیفس شتسوپ راگنا و دوب یزیچ لابند شھاگن اب.!نم ھب مھ و دشیم تباث وا ھب
 دش دنلب.تخادنا نیمز یور ھتساوخان ار شباقشب رانک لاگنچ ھک دش ھچاپتسد و دوب هدیرپ شگنر
 ھچ.مدرکیم رتولم ار اضف دیاب،دوب یفاک اجنیمھ ات العف یارب،درادرب یرگید لاگنچ ،وشک زا ات
 جیگ. نتشگ ھب مدرک  عورش اھتنیباک لخاد و مدش دنلب زیم تشپ زا شلابند.نم مدوب یدلب راک
 .یدعب و مدرکیم زاب ھمدقم یب ار اھتنیباک کت کت نم و درکیم مھاگن
 ؟نیتسھ یچ لابند دیگب ھشیم-
 .مداتسیا فاص شلباقم و مدز رمک ھب تسد.تشاد تذل میارب شتروص تلاح نیا و دوب هدش ھفالک
 وت و یداد شرافس ناروتسر زا ھک مییاھفرظ لابند؟یدرک تسرد تدوخ ور اھاذغ نیا وگن-
 .یدرک یلاخ ھملباق
 .تفر شایلدنص تمس و داد ناکترس دنخبل اب دعب و درک مھاگن ھناروابان لوا
 .یشیم یبوخ زپشآ ینک یزپشآ تدوخ یشاب روبجم یگلاس هدزنوش هدزنوپ زا یتقو-
 کراولش ھک بوخ ھچ و دوب هدش ممرگ مھ منت ترپسا یباکر اب.متسشن مایلدنص تشپ شلابند
 .متشاد اپ ھب یترش
 ؟ندوب راک رس انیا تردام-
 .داد یدج ار مباوج روطنامھ و درک جنرب زا رپ ار شقشاق دنک مھاگن ھکنیا نودب
 .مدرک یگدنز اھنت عقوم نوا زا نم.دندرک توف نوشودرھ مردام و ردپ  ھن-
 هدید یتخس یلیخ دیاب امتح الاحات و ندرک یگدنز اھنت یارب دوبن یدایز نس.مدش ھکوش
 .مدرک ظفح روطنامھ ار متلاح و دوشن مفسات یھجوتم متساوخ.دشاب
 ...راتسرپ یدش و یدنوخ سرد-
 داد ژاسام ار شندرگ و جک ار شرسو درک اھر ار لاگنچ و قشاق، داتسیا تکرح زا شیاھتسد
 .دمآ فرح ھب و داد اضر هرخالاب، دیجنسیم ار یزیچ شدوخ اب تشاد و دوب رکف قرغراگنا
 نوتداونوخ ھب ھکنیا و مدوب هاگشاب یبرم..،مشب امین راتسرپ ھکنیا لبق...مرادن رتشیب ملپید نم-
 ھتساوخ هراد ممع اب ھک یتسود رطاخب منک رکف....هدوب نوتومع نز میمصت مراتسرپ هدش ھتفگ
 .افرح نیا و ھنک فطل
 ھک دوب هدرک یرکف ھچ نم قمحا یومع نز.دادیم مشخ ھب ار شیاج مایفنم تاناجیھ،دز متھب
 ھک یاهرھلد و سرت و مدرکیم شھاگن یجیگ اب.ددوب هدرک مادختسا امین یارب ار دراوان راتسرپ
 یارب ھک اھنت یرتخد زا دیاب متسنادیمن،منک سح یبوخ ھب دشیم ار دزیم ود ود شنامشچ لخاد
 ..... یومع نز نآ ای مشاب تحاران هدوب راک لابند شایزور
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 امین ھب طوبرم ھچ رھ و مدوب هدش یصرح اعقاو.درک ترپ مراکفا زا ارم نپا یور نفلت یادص
 نفلت تمس و مدش دنلب یلدنص یور زا ظیغ اب.درکیم  مایبصع تشاد ررض شیارب و دشیم
 .مدز ار لصو یھمکد و متفر نپا یور
 .نایبال وت ،دندروآ فیرشت نوتردام خرھاش بانج ولا--
 یاھبکر زا یتساوخ الثم،یدوب هدز فرح نم اب ھک دوبن تعاس مین زونھ مناخ هرھاط هآ!منامام
 ھناخ دراو ھناریگچم الثم دعب ینزب گنز لوا هدزرس و ربخیب و ینک هدافتسا تاھناردام
 .نامام وت تسد زا فوا،یوش
 .الاب نک نوشیامنھار-
 کشخ زیم یور فدھیب شھاگن و دوب ھتسشن زیم تشپ نانچمھ ھک وا ھب و مدرک عطق ار نفلت

 .مدرک هاگن دوب هدش
 .الاب دایم هراد منامام-
 .دیرپ اج زا شدشاب ھتفرگ قرب راگنا
 ؟مناخ هرھاط-
 .ھگید هرآ.منامام یکی نوا ھن-
 دای وھی،متفر مایلدنص تمس یناشیپ یور زیر مخا اب قمد و یبصع نم و درکیم مھاگن جیگ
 رب ورود ھلجع اب.دیچ ییوشفرظ لخاد و درک عمج ار شدوخ تمس یاھفرظ دشاب هداتفا یزیچ
 جنرب اب و مدوب ھتسشن ھفرط ھی ھک غمد ِنم یور ھبور رخآ رد و درک بترم ار ھناخزپشآ و زیم
 .درک مدرکیم یزاب مفرظ لخاد
 ...ھک ندرک دیکات یلیخ مناخ یروس؟ھنومب نومدوخ نیب متفگ نوتھب ھک یزیچ..... ھشیم-
 یلدنص یور زا نامزمھ و مدرک ترپ باقشب لخاد ار مقشاق برض ابروطنآ ھک دوبن مدوخ تسد
 .منک لرتنک ار میادص مدرکیم یعس، شتمس هراشا تشگنا اب و مدش دنلب
 اجکی ور مناخ یروس نوا و وت فیلکت ادعب اما یچیھ ھک نالا...وت اب درک اجیب مناخ یروس-
 ؟یدیمھف مرادن یخوش ھشیم امین ھب طوبرم ھک یزیچ رھ اب نم..منکیم مولعم
 درکیم یعس و دیزرلیم شندب الاح و دوب هدروخ یناکت مدایرف زا رتخد و دوب ھتفرگ متیر مسفن
 رسپ یور نآ ندید عقوت راگنا،دوب گنم شھاگن.دنک مک شسرتسا زا شناتسد اب ندرک یزاب اب
 دنلب اب اما دنزب یفرح ات دروخ ناکت شیاھبل رابدنچ ھکوش،تشادن ار شوخرس و نادنخ ھشیمھ
 تمس دنت یاھ مدق اب یفرح چیھ نودب و درک لدبودر رد و نم نیب یھاگن،دحاو رد یادص ندش
  .دیود اھھلپ و الاب یھقبط

 اضر و یطاف ندید مکلب دوب مایمیدق یھناخ مدصقم و مدوب ھتسشن تولخ ابیرقت سوبوتا لخاد
 دروخرب نم اب روطچ وا و متفگ ار تیعقاو نم،روعشیب یهرسپ.دنک مک، میاوھ و لاح نآ زا دناوتب
 تفخ ار میولگ تشاد  ضغب.دھد ناشن تیساسح دح نیا ات مدرکیمن مھار شرکف الصا.درک
 ار مبلق و دندزیم مناج ھب ار ناشدوخ مخلت تشونرس فرخضم یاھسح زاب و درکیم
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 مضغب. متخادنا شود یور ار ماھلوک فیک و مدرک هدامآ ار مدوخ مدش ھک مقاتا دراو.دندرشفیم
 نیا زا رترادوخ ھک متخانشیم بوخ ار ور ھبور یھنییآ نورد رتخد نم و دشیم زیررس تشاد
 شوخرس ھشیمھ رسپ دشیمن مرواب زونھ.دش دھاوخن ریزارس شکشا اھالاح الاح و دوب اھفرح
  .مدز نوریب مقاتا زاو مدنک لد ھنییآ زا، مدیشک یدنلب سفن.دشاب ھتشاد یدنت یھبنج نیچمھ روھشم
 رظتنم، لبم یور و دوب هدمآ اھنت مناخ هرھاط.مدمآ نییاپ یھقبط تمس الاب یاھشیش یاھھلپ زا
 متمس مندید اب .درکیم بترم،دوب ھتخادنا لبم ی هریگتسد یور ھک ار شھایس رداچ و دوب ھتسشن
 .مداد مالس.دز دنخبل
 
 ؟ام یاھتمحز اب؟مزیزع یبوخ ناج الآ مالس-
 هدرک ضوع یترشیت اب ار شبذج یباکر،متخادنا هاگن دمآیم نوریب شقاتازا تشاد هزات ھک وا ھب
 ظفح ار شایناشیپ یور زیر مخا نانچمھ وا و متشادن ار شندید مشچ ھک مدوب ریگلد ردقنآ.دوب
 .دوب هدرک
 ...ھم ھفیظو،دیراد رایتخا-
 .دش شرسپ هدزاش یھجوتم هزات
 ھب،دوب هزاغم رد زونھ تاقآ،میتوعد سینا ھنوخ بشما..تمنیبب ھقیقد دنچ نیشب مخرھاش ایب-
 !هدز گنز تب یلیخ یحبص تفگ سینا.نوریب مدز ،سینا یھنوخ نتفر رتدوز یھنوھب
 .تشاذگ اپ ور اپ و تخادنا ھپاناک یور ار شدوخ مناخ هرھاط یور ھبور
 !تارب ھشیم رش ھمھفب یجاح؟نم ردام ینکیم تیذا وتدوخ ارچ.مدشن شنفلت یھجوتم-
 ار شرسپ یھیاس میلس دسا ارچ ھک ھچ نمب و تخادنایم لگ یرسپ و ردام یاھفرح تشاد هزات
 یاهزاجا اب و مدیبسچ رتمکحم شود یور ار ماھلوک یاھ ھتسد، مدش اجھباج اج رد.دزیم ریت اب
 .متفگ
 ؟یریم هداونوخ شیپ....،مزیزع تمالسب-
 ای دوب وا ردام نوچ دیاش.درب الاب ار مسرتسا ییاروج کی و دوب ذفان اما نابرھم شھاگن
 .دوب رتھب یاهدافا سینا نآ و یروس زا شراتفر دوب یچرھ.منادیمن
 .نوتزاجا اب ھلب-
 .دایم یبوخ یاھوب....؟وشاذغ؟هروخیم تقو رس وشاھوراد مخرھاش-
 تمس یعونصم دنخبل اب. دش رت گنت مقلخ.شا یبصع تروص تمس دیشک ار مھاگن شدنخشین

 .متساوخ نتفر یهزاجا هرابود و متفگ ی`نروخیم ھلب`  مناخ هرھاط
 ناتسود اھنت ھک مدش یاھچوک دراو هدش ھلاچم و درد زا رپ یلد اب و مدوب هدیسر رخآ هاگتسیا ھب
 .دوب هداد اج دوخ رد ار  مایگدنز
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 دیلک و داتسیا یلطعم یب،مندید اب نابھگن.مدیسر جرب ھب سناژآ اب ھک دوب بش هدزای یاھیکیدزن 
 دراو شایدج هاگن ریز و مدرک رکشت؟دوبن ھناخ ینعی.تفرگ متمس ار خرھاشدمحم دحاو ساپاز
 رتولج.دوب توکس و یکیرات رد قرغ نلاس مدرک زاب ار دحاو رد دیلک اب یتقو. مدش روسناسآ

 و مدنارذگ تقو اضر و یطاف اب یلک ھکنیا اب.تفرگ رتشیب ملد وا یب یھناخ ندید زا و متفر
 خیب زونھ شدایرف یادص.درکیم متیذا گرزب یمغ ملد ھت زونھ اما،دز گنز یریوصت نیرسن
 تفگ.دوب وگشیپ راگنا.مدوب کوش رد شوخ ھشیمھ رسپ نآ یدج ھھجو زا زونھ و دوب مشوگ
 و دزیم فرح دوب ھتفرگ ضرق شتسود زا ھک یدیدج یزاب زا اضر .دنزیم گنز امتح لیھس
 مایشوگ یور لیھس مان ندید و منفلت گنز ندش دنلب اب ھک تسشیم هویم ھناخزپشآ لخاد یطاف
 دوب هدش اضر لام الاح ھک مایمیدق قاتا دراو نفلت لصو اب نامزمھ و مدش دنلب اج زا.دز مکشخ
 ماھلصوح ھک درک ینیچ ھمدقم ردقنیا.دنک زاب ار تبحص رس الثم تساوخ و دیسرپ ار ملاوحا.مدش
 .دربرس ار
 .مرب دیاب مرادن تقو نم؟یدز گنز یتشاد یصاخ راک لیھس-
 .دوب هدش رت یرفک راگنا شیادص و درک توکس
 اب یارب ھنوھب ھی راب رھ و یتشادن تقو نم ھساو ھک ینومھ وت,الآ یدرک ضرف قمحا ونم وت-
 فاد رتھب وت یاتدص ھک ھتسیلابتوف ورای نوا هرتخد سود یشب هرارق نالا، یدروایم ندوب نم
 ؟ھنک تلمحت ھنوتیم ردقچ ینکیم رکف،ستخیر شربورود
 خرھاش دمحم و نم نیغورد یھطبار رگا یتسار.دوب هدرب ورف رکفب ارم شیاھتبحص و مدوب مارآ

 نآ تسناوتن مھ لاس کی و دوب رتھار ھبرس لیھس؟دنک لمحت ارم تسناوتیم ردقچ دوب یقیقح
 ...زاب رتخد یوا و دنک لمحت ار عضو
 رتخد ھی اب دشن راب ھی،شمدیدیم فلتخم یاینومھم وت رابرھ نم.نکن شتسد یهرخسم وتدوخ-
 .نرادن ربص لاس ھی نم لثم ھمھ،مھفب،یشزور ھی ھساو وت؟ینومھم ھی دایب رابود
 شتیاضر یارب متسناوتیم رگازاب و مدوب کالھ یگتسخ زا لاس کی نآ مامت رد،مدش یبصع.
 هزرھ یانیم ھب ارم روطھچ رخآ و مدرکیم شیھارمھ رگید رامرھز و ینامھم روج رازھ رد
 رتدب اتدص شدوخ.یتشاد لکشم نامیھطبار ندوبن زاب زا و  دوب رگید زیچ کی وت درد.تخورف
 نآ رتدوز دیاب،دنکیم درد مرس مدرک سح.دنازوسیم لد نم یارب الاح و دوب خرھاشدمحم زا
 .مداد یلایخیب اب هارمھ یتیدج میادص ھب.مدرکیم مامت ار ھملاکم
 ؟ملبق یالآ نومھ زونھ نم ینودیم اجک زا....،لیھس اقآ نشیم ضوع امدآ-
 .دروخیم ھک دادیم یصرح زا ربخ سرادشک یاھ سفن و مدوب یضار مباوج زا
 ؟سپ یدشن ضوع نم ھساو ارچ-
 .نوتمیدید مناخ انیم اب دعب و یتفر وھی،یدادن مب رییغت یهزاجا وت نوچ-
 .دوب ھتسشن مماک ھب خلت زور نآ زا دعب ھک یزوریپ نیریش سح و دمآیم شیاھسفن یادص زونھ
 .ھشیم مومت نورگ تارب ھمھفب نوج انیم ورب مالاح-
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 نویدم ار سح نیا نم و مدیشک یاهدوسآ سفن.مدرک عطق ار نفلت و مدادن وا ھب باوج یهزاجا
 .دوب هدرک هراپ ار ملد دنب شزورما محریب یاھدایرف ھک مدوب یمیلس خرھاشدمحم
** 
 توعد سینا یھناخ بشما مدوب هدینش،دوب مناخ هرھاط تانسحم زا نیا و دزیم قرب اج ھمھ
 ھمین پات اب ار مراولش وتنام و مدش مقاتا دراو.ددرگرب ھک ات وک و ھتفر اجنآ مھ وا امتح و دنتشاد
 دص باوخ نم دمآیم وا ات امتح.متفاب رس یالاب زا ار میاھوم مامت و مدرک ضوع نیج ترش و
 یاضف دراو روطنامھ و مدز مناجنف لخاد مدنچ راب یارب ار یاھسیک ییاچ.مدیدیم مھار هاشداپ
 ار مناجنف و مداد مل یتحار لبم نیلوا یور شرانک و مدز رود ار رختسا.مدش سوھ تنپ نوریب
 نآ و رھش تمسق نآ رد نیشام کوت و کت یادص و دوب قلطم توکس.متشاذگ رانک یلسع یور
 رد لبم یور ار میاھوناز و مدیشک قیمع یمدزاب و مد.دیسریم شوگ ھب فیفخ عافترا زا ھلصاف
 ینورد ظاحل زا نم و دوب هدرک رتمک ار مدردرس اضف یاھلگ شخپ رطع و اوھ میسن.متفرگ لغب
 هرخسم یزاب ھی ھک رکش ار ادخ.تخادنا مناج ھب زرل لیھس یاھفرح یروآدای.مدوب هدش رتمارآ
 نارتخد اب متشاد ھلصاف ردقچ اعقاو.دتفیب یقافتا نیچمھ خرھاش دمحم و نم نیب دوبن رارق و دوب
 ھتفھ کی.هداس یالا ھب ھچ ار وا و دوب هدرک ھبرجت ار یزاب یاھھطبار، وا ھک امتح و وا یباختنا
 .هدب حیجرت رارق رب ار رارف تفگیم ماینورد سح و مدوبن نامھم اجنآ رگید زور هد
 ؟یروخن امرس-
 رد رانک شیاھمروس تس ترپسا نکمرگ و ترشیت اب،دوب شدوخ. مدنادرگربرس،مدروخ ھکی
 ردقچ.دشیم هدید رتیشزرو شسابل تس یکیپ هالک اب ھچ.دوب موز نم یور شھاگن و دوب هداتسیا

 شندید اب.دش رتعمج متالضع راگنا شندید اب و مدوب هدش ھلاچم دوخ رد ابیرقت!دوب ھتشگرب دوز
 میلس خرھاشدمحم یاھراتفر لابق رد دوب هدش یجنران کزان ھچ ملد و دوب ھتشگرب میاھمخا روخلد
 یھتسد رانک ھک یراھب یوتپ و مدرک زارد تسد لاح نامھ رد و مدرک ظفح ار متیعقوم.اورپیب
 راگنا و درکیم مبذعم وا ربارب رد اھسابل اب ندوب.متخادنا میاھاپ یور و مدیشک متمس ار دوب لبم
 نم یور نانچمھ شاهریخ هاگن.دزیم مناج ھب زرل روطنیا ھک داتفایم مراشف مادم وا ربارب رد
 یزیچ وا یهریخ یاھھاگن ریز دشیم رگم و مدرب تسد مییاچ ناجنف تمس وا ھب لحم یب  .دوب

 الاب تمس تشگنارس اب ار شیاھوم تسد نامھ اب و درک نوریب رس زا ار شایکیپ هالک؟دروخ
 .دز رود یاھشیش دنلب یاھظافح تمس ھب ار رختسا و داد
 ؟ھبوخ ھک مترھق ھب تسد-
 مھ نیا مھف،یشاب تحار ترداماب ات متفر،مدز بل مییاچ ھب درسنوخ و مدادن ار شباوج مھ زاب
 .دشیمن یلاخ اھالاح الاح شتسد زا ماھتفرگ لد اما منادیمن، ؟دوب تخس شیارب
 !منکب مومع نز و امش زا دیاب میھاوخرذع ھی ایوگ....اھییوررپ یلیخ--
 ای دوب ھتفگ یزیچ مناخ هرھاط ھب ینعی.درک هاگن ار نوریب عافترا نآ زا و شلباقم تمس تشگرب
 ؟دھدب یک ار یروس باوج؟ھن
 ؟دیگب مب هداتفین ملق زا رھظ زا یاھگید زیچ-
 .دروآ بل ھب ار شاھشیمھ سنجدب دنخبل،شرس ناکت اب و تشگرب رسنوخ
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 وشفیک ماوخیمن العف.منکیم سیورس ور نودان یروس نوا ور وت نھد شعقوم ھب،تحار تلایخ-
 .یمود یارب هریم هدوب بوخ امین لوا لمع....منک بارخ
 قنعدب یامین یارب مدوب لاحشوخ بلق میمص زا.دنادرگرب ور رکف قرغ، نم زا لحم یب و تفگ
 ریت اب ار شاھیاس ھک نابرھمان یومع رسپ نیا ارچ.شسرپ یلک زا مدش رپ زاب و داشمش ھناخ
 رھ زا یواکجنک یارب لد نیا دوب لاحیب اما  تخاسیم باوج ملد؟دوب مھم شیارب ردقنیا دزیم
 خرمین.دوب شاورھبور رکفتم نانچمھ و دوب هدش مخ جنرآ تسد کی یور.شدوخ ریغ سک
 ردقچ.مدز لغب ار میاھوناز زاب و متفرگ وا زا هاگن.دیشک ریت ملد و دمآ مرظن ھب ھنادرم ھچ شایدج
 توکس نیا ھب ود رھ راگنا.درکیم توکس وا ھک ییاھتقو تشذگیم ینالوط ردقچ و دوب تکاس
 .مدرک شتمس ھب ور.میتشاد زاین
 ؟ھنزیم گنز یتسنودیم اجک زا-
 .دش سنجدب زومرم شھاگن. تشگرب یلطعم یب
 ؟ھتشادرب یقشاع و قشع و نافرع زاف،هدز کربمغ ھتسشن اجنیا ارچ مناخ وگب سپ اھآ-
 .دنک راتفر رتنابرھم نم اب تسناوتیمن ارچ. مدش یرفک
 ...ام مگب راب دنچ.هدوبن یقشاع و قشع ام یھطبار-
 !یدوب شاھاب ھک هرخالاب...یچ رھ-
 یقرف ھچ وا یارب.درکیم ممیج نیس ارچ الصا؟دوب ھچ یارب شبل یور یهرخسم دنخبل نآ
 ؟تشاد

 .مداد ار شباوج ور رپ و متسشن رتفاص
 ؟ھیلکشم....،مدوب-
 .تفرگ تیباذج روکیف و دیشک شیاھوم یال یتسد.مباصعا یور تفر شجک زاب دنخزوپ اب
 تتسد  منک ھچ منک ھچ یھساک، نالا لثم یشیم.ارچ تدوخ یارب اما ھن نم ھساو ھک لکشم-
 ؟یریگیم
 ملق،شودب تفگیم وا و تسارن متفگیم نم؟دنابسچب لیھس ھب ارم دوب هداد ریگ ارچ نیا، اباب یا
 .دوب شتروص یور زونھ مھاگن صرح اب.یتفریمن دلوت بش نآ و الآ تسکشیم تیاھاپ
 ؟داتفا تاپ ھب؟تفگیم یچ الاح-
 رتھب مدردرس تشاد هزات، مدرک زاب و متسب رابکی ار منامشچ.متفرگ ور وا زا و مدیشک یفوپ
 مرس.درکیم مھاگن سنجدب ن بل یھشوگ دنخبل نامھ اب حیفس ردنا لقاع و رظتنم زونھ!دشیم
 یباسح مترپسا پات یھقی.مداد ناکت ار نآ مرن و متشاذگ مندرگ تشپ تسد نامزمھ و مدروآ الاب ار
 ماهدز نوریب یمک یاھھنیس متساوخیم الثم.دوب هدز نوریب مایروت نیتوس دنب گنشق و دوب زاب
 .دادیمن نم ھب یدب سح و دوبن زیت نم تمس شھاگن دنچرھ .منک ناھنپ شھاگن ریز زا ار
  .متزور ھی یزاب نم و ینورذگ شوخ امش و مروخیمن امش ھب نم ھکنیا.ترپ و ترچ تشم ھی-
 ... و یدوبن ھتفھ ھی رفن ھی اب الاح ات و ھترب ورود دایز رتخد
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 ؟ھشاب ھتفگ ترپ و ترچ ینودیم اجک زا-
 دوب ھتفگ ار تقیقح نیع ھک دوب مولعم.دوب شنکمرگ بیج لخاد شملاس تسد الاح.مدروآ الاب رس
 تفگیم ار اھنیا مھاگن مامت،سین یکش تندوب شایع رد و ییانعم مامت ھب زاب رتخد یلاعبانج و
 یور مبوکب و موش دنلب دشیم شاک.شبشما یاھمشچ گنر رییغت زا زاب دوب هدمآ دنب منابز اما

 گنر ندرک ادیپ یارب شاکنک زج ینامرف مزغم رگم اما ششوگ یور مناباوخب الصا ای،شاھنیس
 !دوب دلب ار هاگن ندناوخ شاک؟دادیم ھظحل نآ رد ار شنامشچ
 تفر و دوب یتحلصم غورد ھی،سین مھم انیا  اما,یراد ھلصاف یلیخ مقیلس اب وت ھک ھتبلا بخ-
 .هروخیم نوکت هراد تفرط ھنیا مھم،
 ور زا مکلب مدرک شھاگن پچ پچ.تخادنایم خرچ ھب ار مرس رفن کی یارب ندوب کر ھمھنیا
 .دورب
 .تفر دش مومت دوب غورد ھی رکش ور ادخ...میدید منوتاھھقیلس ھلب-
 یھتفیشدوخ کرسپ نیا زا دیاب هدشن رتشیب مدردرس ات،دوبن نم یاج زاب اجنآ، متفرگ ور وا زا
 .مدز رانک ار میاھاپ یور یھفالم و مدش زیخ مین.مدشیم رود رورغم
 یلیخ و هداس یلیخ؟ینودیم دایب نوششوخ وت لثم یارتخد زا ھک ییارسپ نشیم ادیپ مک-
 ؟نناجیھ لابند ارسپ الوصا....،ولم
 ؟ھضرع یب تفگیم نم ھب ینعی.دوب هدش کشخ مناتسد لخاد یھفالم و مدوب هداتسیا
 نرب یکرخ هوشع رسپ یارب مادم و نشاب ھتشاد ییابیز لمع لدم دص دیاب ارتخد یھمھ ینعی-
 ؟نایب نوشفرط مشچ ھب ات
 تفر ھنادیرخ شھاگن راگنا و درک جک ار شرس. دش رتکیدزن مدق دنچ و دیخرچ مفرط لماک
 .میور
 ؟یراد مشیارآ مزاول نصا وت منیبب.......یسرب تدوخ ھب رتشیب مکی ینعی ندوبن هداس زا روظنم-
 .مشاب مشچ وت دایز متشادن تسود طقف نم، دوب یفرح ھچ نیا متشاد ھک ھمولعم.دش درگ منامشچ
 تحت ونم ھنوتیمن یرتخد رھ،ھمھم هرازیم ھک یریثات نوا دایب هوشع مردقچ رھ یرتخد رھ ھتبلا-
 .هدب رارق ریثات

 درخ یارب ار یاھظحل ھک دوب هدرک رپ هاوخدوخ یرسپ ار ممشچ باق و دروخیم ار منوخ نوخ
 مامت مرس یور دش راوآ زاب و مدرکیم هاگن شسنجدب باذج تروص ھب.درکیمن غیرد مندرک
 کتپ لثم ھک وا یاھفرح الاح و لیھس یاھفرح،دز مرس رب ھک یداد زا تفرگ ملد زاب،میاھ ییاھنت
 هاتوک مدق دنچ اب نم و داتفا نیمز یور و دش لش مناتسد لخاد یوتپ.دشیم راوح مرس یور
 رتخد ارم اعقاو؟مھد رارق ریثات تحت ار وا متسناوتیمن اعقاو.مدرک رپ ار وا ات مدوخ یھلصاف
 دیاب.ناجیھ و مشخ زا مدش رپ ھظحل نآ رد؟تشادن شیارا مزاول یتح ھک دیدیم یقمحا ی هداس
 یرتخد رگا.متسین یاھضرعیب رتخد مدرکیم تباث مدوخ ھب، وا ھب راب نیرخآ و نیلوا یارب
 ھک تسا نیا شا ینعم،سین وا یدلبان و ندوب قمحا ینعم دییآیمن یکرخ هوشع رسپ یارب
 دوب تابثا ظیغ زا رپ ،قترس یالآ و دیبوکیم ھنیس نورد مبلق.دھاوخیمن شدوخ اما دناوتیم
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 سمل تسد رد ار شترشیت یھبل نییاپ و مداتسیا شلباقم تسرد.شاور ھبور باذج درم یارب
 .مدرک
 ؟هرازب ریثات وت یور ھنوتیمن نم لثم یرتخد یتفگ سپ-
 .ھش ضوع مرظن منکن رکف-
 .ورین متسد ھب و مداد تارج مدوخ ھب.متشاد شتروص یور ثکم یاھظحل دنچ
 ییوربا و متشاد شقارب نامشچ رد هاگن.مدرب شاھنیس یور ات رتالاب ار متسد مارآ و مدزیم فرح
 مرن ار متسد و مدنابسچ شندب سامم ار مدوخ مارآ.درکیم مبیغرت رتشیب دوب ھتخادنا الاب میارب ھک
 .مدیشک سابل یور زا شنھپ یھنیس یور
 !مشیمن لئاق یکرھ یک رھ یارب ھک ییاھب نیا دیاش؟منوتیمن ینکیم رکف ارچ-
 شدوجو تابثا شتآ و شلباقم مدا یگتفیشدوخ مشخ رد دوب قرغ ھک مدوب هدش ییالآ ھظحل نآ رد
 لخاد قافتا لثم.ندوب وا شوغآ رد رگید راب کی شتآ مھ دیاش ای دنازوسیم ار وا تشاد
 ملد اھلاس زا دعب نم و دوب اھنت ملد.منک رکف نآ ھب اھتدم دشیم اھ بش مھ زونھ ھک یقافتا.مامح
 تشگنا تشپ اب مرن و مدوب شاھلیت نامشچ قرغ.وا یاھھناش ینھپ ھب یشوغآ.تساوخیم مشوغآ
 .مدرشف وا ھب رتشیب ار مدوخ و مدرک سمل ار  شندرگ
 ؟ینیبیمن ونم خرھاش دمحم-
 رظتنم راگنا شھاگن اب وا و دوب ھتفرگ متیر میاھ سفن،متخادنا شندرگ تشپ مھ ار مرگید تسد
 روطچ نم الاح و تشاد ھطبار رتخد یلک اب.دوب میلس خرھاشدمحم وا ،دشیمن.دوب یرتشیب زیچ
 ھک دشیم بلغنم تشاد وا زا رتشیب مدوخ لاح راگنا.مھد رارق مدوخ ریثات تحت ار وا متسناوتیم
 رطع لخاد و مدیشک شندرگ ریز ار مرس.دمآیم و تفریم مظمان روطنیا مراد متیر یاھسفن
 .مدرکیم سمل تسد اب ار شندرگ، تشپ زا روطنامھ و مدش قرغ شندرگ یدوگ
 ؟ینکیم متواضق یسانشیمن ارچ-
 هاگن گنر اب و دوب یداع شاھفایق.مدش هریخ شتروص ھب نییاپ زا و متفرگ الاب ار مرس روطنامھ
 مارآ تشم اب و مدیچرب بل سوملم روطنآ ھک دوبن مدوخ تسد.دوب هدز لز منامشچ ھب یاهزات
 .مدیپوت ھلگ اب شتمس و مدیبوک شاھنیس یور
 ؟ینزب داد مرس دموا تلد روطچ؟ینزیم داد مرس ارچ--
 هدش عمج مراکفا سپ رد ھک یظیلغ ھم و مدرکیم سح منامشچ یھقلح رد ار کشا ندش عمج
 ندش میلست دوز و تیاکش و ھلگ لھا تخس یالا.متخانشیمن ار  لد کزان دیدج یالآ نیا نم.دوب
 تشذگ ردقچ.دوب ھتخادنا کرت روطنیا ار شلد ینیچ میلس خرھاش دمحم دایرف دش ھچ الاح و دوبن
 یکیدزن ھمھنآ یارب تفر فعض ملد. دش رومرم مندب مامت و مدرک سح مرمک رود ار شتسد ھک
 اھبل نیا رتخد دنچ ینعی،شزمرق و یتشوگ یاھبل تمس تفر منامشچ.شترپسا رطع شوخ یوب و
 تشاد یقافتا ھچ،تشادرب کرت رتشیب مبلق و تفرگ رتشیب ملد؟ناشدوب هدیسوب وا ای دوب هدیسوب ار
 راشف اب وا ھک الاح و یکیدزن نآ یاھ ھظحل- کت کت زا مدربیم تذل نم ارچ و داتفایم میارب
 .مدادیم ھمادا رتیضار،دنابسچیم شدوخ ھب رتشیب ارم، مرمک ھب
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 ؟یمھفیم مرفنتم نوشمھ زا،نریمب نرب نوشمھ،نریمب نرب؟یدیصقریم هرتخد نوا اب ارچ-
 رپ و مداتفا ششوغآ لخاد لماک زاب مرمک تشپ شتسد راشف اب ھک مریگب ھلصاف وا زا متساوخ
 ھبرجت هاگ چیھ الاح ات ھک دوب یبان سح.تشاد تقیقح ای دوب ایور ایادخ،یتسم ھمھنآ زا مدش
 متروص یولج یاھوم مارآ متروص ھب هریخ و دوب هداتسیا ما ھبور میلس خرھاش دمحم.مدوب هدرکن
 تفر متشگنا و دوب میاھبل تمس شھاگن.تشگیم یزیچ لابند، متروص لخاد راگنا،دزیم بقع ار
 نم و درکیم هاگن لد ود.دادیم ترارح شندب و دوب ھتسشن قرع شتروص.شیاھبل سمل یور
 مارآ ھک یتسد و مدوب شیاھبل ھب هاگن تسم زونھ .دراشفب دوخ ھب ارم زاب ات تشذگ میارب یرمع
 ریپ ارم وا اب مرمع یھسوب نیلوا راظتنا و مدرب رتولج ار مرس.درکیم سمل ار شاھنیس یور
 .درک نییاپ ترپ الاب زا ارم و دش یماب شایدج یادص ھک درک
 .یشیم قفوم ینک شالت ھگید مکی! ھبوخ-
 تشاد؟ دش یچ،متفر او.دھدب شایدج تروص ھب یعنصت دنخبل درک یعس و دز متمس یکمشچ
 مدوخ ار شبلق نابرض یادص. دوب هدرک قرف شھاگن گنر مروخیم مسق و درکیم میھارمھ
 ار زیچ ھمھ هدروآ مک دیمھف ات.دوب هدیرب ھک یسفن و تفریم یخرس ھب ھک ینامشچ و مدینشیم
 متسناوتیم مھ ھلصاف نیمھ زا ار شبلق یادص.دزابن ار یزاب تساوخ الثم راددوخ .دز مھب
 مدرک یعس و متفرگ ار مرس یولج روابان.تفرگ ھلصاف نم زا و دیشک شناھد رود یتسد.مونشب
 دش راوآ ایند.دز سپ ارم اما دوبن نم زا رتمک وا لاح راگنا.منک لرتنک ار مراد ضبن یاھ سفن
 مھد رارق ریثات تحت ار وا متشادن ھضرع نم؟احک وا اجک نم،لیھس اب دوب وا اب قح،مرس یور
 شلیوحت یعنصت دنخبل شدوخ لثم.دیشکیم نونج ھب تشاد ارم ششوغآ شطع ھک دوب مگرم ھچ و
 .مدرک دنکن مھاگن میقتسم درکیم یعس و دوب هداتسیا ھک وا زا درگ بقع مدق دنچ و  مداد
 ...ھک مریم نم.. نم.دوبن یدب شیامزآ. موھوا-
 بت زا و مدوب رازیب شکرس سح نیا زا.دوب مگرم ھچ مدوب هدش ھناوید.مدوب هدیسر نونج ھب
 ای تساوخ یم ارم،تشاد یلغش ھچ؟دوب ھک وا تشاد تیمھا ھچ.متخوسیم ور ھبور نآ شھاگن
 هدرک متسم شیاھبل سمل سوھ.متساوخیم ار شندیشچ دوجو مامت اب نم متساوخیم نم،ھن
 هروج چیھ و دوب هدرک نایغط الا یگدنز رد راب نیلوا یاربو دوب هدش زیر رس ماھنانز توھش.دوب
 ار ھتفر یاھ مدق.دنک بارخ ار یزاب وا مدادیمن هزاجا و دوب هدنامن یزیچ متابثا ھب.دمآیمن هاتوک
 یاھسح زا ھک یتدش مامت اب و مدش نازیوآ شندرگ  زا و متخادنا شرود ار متسد ود.مدیود شتمس
 ھک مدوب هدرک ریسا ار شیاھبل علو و تدش اب ردقنآ.مداتفا شیاھبل ناج ھب متفرگیم مفارطا داضتم

 شاھنادرم یاھبل ریسا رد نم یاھبل ھک تشذگ ردقچ و دز نوریب شا ھنادرم یاھ سفن یادص
 شوغآ ملد بشما،میاھیسکیب مامت یهزادنا ھب،میاھ ییاھنت مامت یهزادنا ھب،مدیسوب.تخوسیم
 نیرت نیریش رد ھقیقد دنچ.اھنت رتخد نیا شوغآ مھ دوب هدش میلس خرھاش دمحم و تساوخیم
 یسک اب،الآ تمیق مادک اب شوغآ.دش راوھ مرس یور کتپ لثم ییاھادص ھک مدوب قرغ متاظحل
 یسک وا،تسا میلس خرھاشدمحم وا،دراد نیتسآ رد ار وت زا رتھب اتدص ھک یسک اب؟دھاوخیمن ھک
 شفرح فالخ ھک نیمھ،یسناش چیھ،یرادن یسناش چیھ وت،دشاب تیاھ ھناقشاع دامتعا لباق ھک سین
 ماھتسب نامشچ، مشاب هداد ماجنا تیقفوم اب ار متیرومام راگنا. نک شمامت.تسیفاک یدرک تباث ار
 وا و دروآ راشف شا ھنیس ھب دناوتب ھک یتردق و دش مشخ شدوجو سمل سوھ مامت.مدرک راب ار
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 هدیرب میاھ سفن.شیاھبل تمس درب تسد روابان و مدرکیم شھاگن روابان. دھد لھ بقع ھب ار
 .متفرگ شتمس و مدرک هراشا ار متسد .وا ربارب رد یعقاو قیاقح زا دوب یماکان مدوجو مامت و دوب
 سپ،مداد ماجنا و متساوخ نم.ھنتساوخ ھلئسم،سین نتسنوت ھلئسم......میلس خرھاشدمحم یدید-
 .شیگضرعیب یاپ راذن ورتخد ھی نتساوخن
 اب و مدرک شاھتفرگ رگ تروص تمس رگید قیمع یھاگن،ندرک اپ نآ و اپ نیا اب و مدرک یثکم
 میاھسفن.مدش مقاتا دراو.مدیود الاب یھقبط رد مقاتا فرطب و مدش نلاس دراو دنت و مکحم یاھ مدق
 هدرک ھبرجت ھک ھچنآ پورگ پورگ تدش زا ات متشاذگ مبلق یور یتفج ار میاھتسد.دوب هدیرب
 .دنزن نوریب

 راکفا ھب فقس ھب ور تخت یور زاب قاط الاح ات اما مدوب هدش رادیب ھک دشیم یتعاس کی ابیرقت
 و تفریم هژر منامشچ یولج بشید قافتا مرازھ راب یارب.مدرکیم رکف منھذ یهرخسم و ترپ
 تحت ار میلس خرھاش دمحم ھک ینیریش سح معط.مدشیمن ریس شرورم زا راب نیمرازھ یارب
 مماک متسنادیم وا زا ھک ییاھتیعقاو خلت گنگ معط و دوب منابز ریز زونھ، مدوب هداد رارق ریثات
 میاھبل زونھ تخوسیم ھچ و دوب یفاک میارب ھتفرگ مک تسد ارم دوب هدیمھف ھک نیمھ.دزیم ار
 اورپیب روطنامھ و هدز نوریب ھناخ زا دوز حبص زور رھ لثم متسنادیم.وا یاھبل یشوغآمھ زا
 ات یباوخیب زا مرس. مدز نوریب قاتا زا یخن یھناخراھچ راولش و زولب اب هدیلوژ و ھتخیر مھب،

 ات.متفر قاتا دیفسا رد تمس و متخادنا نییاپ اپ تخت زا ھلصوحیب،خلت مناھد معط و دوب جیگ حبص
 یاھیشاک یور قاتا رد یال زا راچآ یھگرب ھیبش یزیچ،مداد نییاپ ار رد  ییالط یهریگتسد
 مھب یاھوم.متشادرب ار زومرم دیفس یھگرب و متسشن اپ ود یور جیگ.داتفا میاپ یولج ،دیفس
 ھتشون شیور، تشرد طخ اب.مدنادرگرب ار متسد  قرو و مدز سپ ار مایناشیپ یولج یھتخیر
 .دوب هدش
 `سردآ نیا ھب ایب یدش رادیب باوخ زا`
 سایتکرش نامھ سردآ مدیمھف شیور زا رود نیلوا ندناوخ اب نم و دوب ھتشاذگ شریز ار سردآ
 .مدناسر رذآ ھب ار زمرق ی هدنورپ راب نیلوا یارب ھک
 یتقو زورما سپ؟دشاب ھتساد تسناوتیم راک ھچ اجنآ نم اب ینعی.مدرک رکف یمک.مدش دنلب اج زا

 نلاس رد زونھ شاهدناماج رطع یوب مدیشکیم  سفن ھک دوب هدمآ مقاتا رد تشپ ات مدوب باوخ
 .تخادنایم جنغ ھب ار ملد و دوب متسد قرو یھتشون طخ موز زونھ منامشچ و دوب شخپ الاب
 `سزمشوخ یلیخ تابل معط نمض رد`

 ادخ.دوب یدایز یلیخ زور رد نم یارب نیا و متشاد ھسلج ات ود مدوب ھتشگرب هاگشاب زا یتقو زا
 یاھسابل.مدوب هزات نمچ یوب و نیمز و ودرا لھا نم هآ،سنیزیب ھب ھچ ونم،دازھب ھنک تتنعل
 یور مارآ مراکدوخ اب.ندرگ زا نازیوآ تاورک و یمسر راولش و تک ھب ھچ ارم،تحار ترپسا
 زیم رود راضح یارب تشاد روتکژورپ رانک ور ھبور نآ دازھب و مدوب ھتفرگ برض زیم
 ریپ رادباسح یروبص ھب تفر مھاگن.دزیم فرح ریخا ررض و دوس و دیدج تادراو زا مسنارفنک
 لز، درکیم مخ ناشیولج هدنورپ دنچ نتشاذگ یارب ار شدوخ ھک رذآ نساب ھب روطچ ھک تکرش
 ھب زمرق گنر زج یژر شیاھبل و دوب هدیشوپ هاتوک یوتنام مھ زاب رذآ.مشچ دب یریپ.دوب هدز
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 و دوب رھظ یاھکیدزن،متسد رادکرام یچم تعاس تمس تفر مھاگن ھتساوخان.دیدیمن شدوخ
 رگا.گنخ یهرتخد.دوب هدیدن ار شقاتا رد ھب هدیبسچ قرو الصا دیاش.دوب هدشن شیادیپ زونھ
 ار وا ھتخیر مھب و ھتخلش روطنآ و مدوب هدش شقاتا دراو هزاجا نودب نتفر لبق حبص دیمھفیم
 دعب و دوب ھگرب نداد مدصق.دشیم ھفخ صرح زا امتح مدز دید باوخ رد قرغ تخت یور ولو
 دراو دمھفن ھکنیا یارب.منک رادیب دوب هدیباوخ مارآ ھک یروط نآ زا ار وا دماین ملد شندید اب
 سمل ار ماھناچ ریز و بل یور  تفر متسد هدارایب.مدنابسچ شقاتا رد ھب ار ھگرب مدش شقاتا
 یاهدنخ کت،متیعقوم ھب ھجوتیب.دوبن رادرب تسد دیسریمن شفدھ ھب ات !دوب یرتخد بجع،درک
 نم ھب ار سار ھب یلدنص نیرتکیدزن ھک یلام شخب یکنیع مادنا رغال درم ھک مدرک دنلب
 ار شنامشچ دید ار مھاگن یتقو و درکیم مھاگن کوکشم.دش مدروم یب یهدنخ یھجوتم،تشاد
 .داد ناشن دازھب یاھفرح یھجوتم ار شدوخ و دیدزد
 ھمدقم یب.مدرک کرت ار ھسلج ھک مدوب یسک نیلوا نم و تشذگ رگید یهدننک لسک تعاس مین
 تشگرب رد تمس نم دورو اب و دوب هدیبسچ ار شاھناش یور فیک ھک ار وا ھک مدش مقاتا راو
 مرش زا رپ ھک شھایس نامشچ دیدج  گنر نیا  دوب ھچ و مدوب ھجوتم ار شندش ھچاپ تسد .مدید
 میاھبل ھب هدنخ بشید دای هدارایب زاب.دشاب ماهریخ ور رپ درکیم یعس زاب اما دیشخردیم
 و دوب زیگنارب نیسحت میارب رتخد نیا یهدارا اما مدوب هدش بولغم شربارب رد دوب تسرد.دروآ

 نیا مدروآیمن رد رس و دیشکیم شتمس ارم یوق ییورین اما مدوب یدایز نارتخد اب.بان شسح
 ھب ھنادیرخ یھاگن دصق زا.؟هدرک لوغشم ار میاھزور نیا رکف روطچ قترس زارد نابز رتخد
 اب ھک دیفس و هایس یرسور و مرک دنلب یوتنام.دوب هدیشوپ هداس ھشیمھ لثم.متخادنا شیاپ اترس
 یرتچ یوم ھک قحلا.دوب ھتخیر یناشیپ یور ار شیاھوم یرتچ زورما .دوب تس شایدنب فیک
 تمس و متشادرب ار میاھھناش یور هدش زیوآ یاھمروس تک.دادیم ناشن رتمک ار شلاس و نس
 .مداد خساپ روطنیا ار شمالس و متفر قاتا یھشوگ یسابل بوچ
 ؟یباوخ رھظ گنل ات ھشیمھ،یدمویمن منالا-
 .درک ملابند منتسشن و زیم تشپ نتفر ات و تفرگ تتامش گنر شھاگن
 .. ھشیمھ ھن-
 شتروص رھاظ ظفح لامک رد  و دشیم بذعم یتقو.مدرک شھاگن زاب شین اب و مداد مل زیم تشپ
 هایس یاھملیف ھب تشگیمرب اھرتخد نیا لسن مدرکیم رکف.دوب رتینتساوخ میارب تخادنایم لگ
 مدرک هراشا،دوب ھتسشن یاھشیش رد ھب تشپ نآ یور مدورو لبق ھک یلبم تمس تسد اب. دیفس
 . مدرک
 ؟یدش رادیب رید ھک یدوب ھتسخ یلیخ بشید امتح....نیشب-
 و تفرگ مشچ نم زا و دروخ یناکت اج رد ھک دیمھف یبوخ ھب ار مناطیش هاگن و مالک شین ینعم
 .درواین مک زاب اما تسشن لبم یور
 !ھشاب هدش باوخیب دیاش ھگید رفن ھی مدرکیم رکف-
 متساوخ الثم؟ارچ الثم مداد الاب ییوربا.دنک لو ار شدوخ تسناوتیم تساوخیم رکا رتخد نیا ھن

 .دمآ شک شیاھبل.مھد هولج تیمھا یب ار مبشید تسکش
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 !دایب ششوخ تسکش زا روھشم میلس بانج منکیمن رکف-
 اب لک لک اما درخ لو ملد ھت جمس یصرح.دوب ھتخانش شیب و مک ارم و دوب دلب ار اھهدئاق بوخ
 روطچ ھک شیاھمشچ لخاد ضغب نآ و دوب مشوگ ریز شیادص نحل مادم.متشاد سود ار رتخد نیا
 دیابن ھن.مدرک شتمس رگید یزیر هاگن؟مدوب هدرک یور هدایز مھ دیاش،منزب داد شرس ات دمآ ملد
 .متشاد شمشچ یھایس رد لز زونھ و مدش مخ زیم یور شتمس.تفرگ مک تسد ار وا
 !ھن نوا اما مشاب هدش باوخ دب دیاش یدرک تسرد مبل یھشوگ ھک یمخز رطاخب-
 شندوب مارآ و درسنوخ نیع رد رتخد نآ.دوب وا شببسم ھک مدرب ممخز بل یھشوگ تمس تسد
 متشاد یدایز تاھ یاھھطبار.دربیم الاب ار منابرض شمرگ یاھسفن و تشاد یدنت عبط روطچ
 منادیمن و دوب مبل مخز یور شھاگن.دوب هدید ھک ییاھزیچ اب تشاد قرف شسنج راگنا ھسوب نیا و
 یاھدنورپ اب دازھب و دش زاب قاتا رد دنک زاب ناھد دمآ ات  و دیزگ ار شبل ھک درکیم رکف ھچ ھب
 .رذآ شرس تشپ و دش لخاد شتسد
 .داد مالس شتمس دنخبل اب و دش دنلب اج زا دازھب مارتحا ھب،ھجوتم
 ؟دز تبیغ اجک دلوت بش رتخد.....؟ربخ ھچ....ییاجنیا....الآ-
 ار اھهدنورپ مرانک رد تشاد ھک تسشن مشوگ خیب رذآ کزان یادص و دوب ود نآ یور مھاگن
 .دیچیم زیم یور
 ؟مرایب هوھق تارب-
 .مداد یفنم باوج رذآ ھب تسد تمالع اب و دوب ملباقم رد ود نآ یور زونھ ممشچ
 ؟ھتسرد یدروآ ور هدنورپ زور نوا ھک ینومھ امش-

 هدمآ تکرش البق سپ.هرآ یانعم ھب شرس نداد ناکت و ام تمس  الآ هاگن و دوب رذآ یادص
 الآ ھب رتکیدزن ار شدوخ و نوشریگب ایب ینعی تفرگ رذآ تمس ار هدنام یاھدنورپ دازھب.دوب
 نانچمھ.تسشن شاور ھبور لبم یور شدوخ و دنیشب لبم یور ھک داد هراشا تسد اب و درک
 شھاگن تشاد یعس شرتخد ھک یاھنحص ندید زا و مدروخیم ناکت مارآ مایتحار یلدنص یور
 .مدرب الاب ار میادص ھمدقمیب.مدربیم تذل دوب دازھب یاھفرح یھجوتم الثم و دزدب نم زا ار
 ؟مدوب هدز فرح تاب سن تیف مزاول رواشم دروم رد دازھب-
 .داد رتالاب ار شکنیع و دناخرچ نم تمس ار شرس
 ؟ب-خ ناج خرھاش دمحم هرآ-
 ؟نتسھ سن تیف یبرم لاس دنچ راتسرپ مناخ یتسنودیم-
 
 .نیرفآ..امش یلاعف بجع....؟اعقاو-
 هاگن شنارگن نامشچ ھب سنجدب زاب شین اب و مدوب ماور ھبور رتخد هایس نامشچ یهریخ
 تمس نامندرک هاگن هریخ زا ردقچ.دوب نم فرط زا یناھگان یتکرح رظتنم مھ وا راگنا.مدرکیم
 .مداد رارق بطاخم ار رذآ ژیتسرپ نامھ اب ھک تشذگ مھ
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 اجنیا نومسن تیف رواشم ناونعب زورما زا،دینک زاب یناگیاب یهدنورپ ھی نوشیا یارب رذآ مناخ-
 .نلوغشم
 .داد ملیوحت رادشک یایچ و دش دنلب اج زا ھک ناجیھ ای دوب یروابان زا و دش داشگ شنامشچ

 
 و دازھب روضح ھب ھجوتیب و مدش دنلب اج زا وھی و مدیبسچ ار مفیک یھتسد ھک دوبن مدوخ تسد
 .درکیم مایرفک رتشیب نیا و دوب زاب ششین.مدرک زاب بل میادص لرتنک نودب شتمس رذآ
 .داشمشھنوخ مدرگیمرب،مراد لغش مدوخ،متسین نوتنومھم رتشیب ھگید زور دنچ نم-

 درکیم یشک ورگ مندوبن رتدوز یارب.ملباقم رسپ تیصخش زا مدوب جیگ اعقاو و مداتسیا رتفاص
 زاب.دوب هدرک لگ میزاب قترس ارچ زاب منادیمن و دادیم لغش میارب شتکرش رد تشاد الاح و
 ود رھ.تساوخیمن کمک یسک زا مھ اھھظحل نیرتخس رد ھک مدوب هدش ھشیمھ دغ یالآ نامھ
 شرانک ھک رذآ ار شبطاخم، دوب نم یور زونھ شھاگن ھک روطنامھ. تفر الاب مھاب شیوربا

 .داد رارق،دروآ ردرس ھیضق زا تشاد یعس واکجنک و درکیم نامھاگن یلاوس
 .افطل رایب بآ ناویل ھی مارب-
 نازیوآ یھچول و بل اب ھک هدش هداتسرف هایس دوخن لابند ھک دیمھف شرانک دنلب دق رتخد راگنا

 نانچمھ دازھب.دش جراخ قاتا زا شیاھھنشاپ دنلب یادص اب و دمآ میارب ظیغ اب ییوربا و مشچ
 ینفلت یھناھب ھب و دش دنلب اج رد ھک دیمھف خرھاشدمحم هاگن زا ھچ مدیمھفن ھک درکیم نامھاگن
 هداد یلدنص مل زاب.میدوب هدش اھنت وا و نم الاح.دش جراخ قاتا زا دزیم دیاب  شیپ تقو یلیخ ھک
 مناوختسا زغم ات ھک درکیم مھاگن قیقد یروج.ییایفام تسژ ھچ.دروخیم ناکت مارآ و دوب
 گنت ار مسفن و دمآیم ممشچ یولج مادم شبشید یشوغآ مھ سح اما دوبن مدوخ تسد،تخوسیم
 .یگشیمھ یاج تسشن شدنخشین!دوب  اھفرح نیا تقو ھچ نالا.درکیم
 ؟هدوب غورد منیا ھنکن...؟یدید هرود یلک و یسن تیف یبرم ھلاس دنچ یتفگن ھگم-
 ھچ وا؟دوب ھچ مدرک نم ھک یراک مسا اعقاو اما.مدوبن وگغورد نم،مداد رتالاب ار مرس ظیغ اب
 و شدوخ رتھب یگدنز یارب تشگیم رتھب یراک لابند اھھام رد ھب رد ھک یرتخد زا تسنادیم
 .شنایفارطا
 ....ساوخ مزا امش یومع نز، متفگن غورد نم-
 ؟سپ ھیچ سین غورد ندرک نامتک-
 .شیاھفرح تقیقح زا متخوسیم نم و درکیم مھاگن رب ورب زونھ
 .....راد راک مدوخ نم-
 لرتنک ار شیادص تشاد و دیرپ مفرح طسو.ھعمج راھان زیم رس یبصع رسپ نامھ دش زاب
 .مدیدیم هدش ضبقنم ار شکف ھک درکیم
 ھنوخ ھن راتسرپ ناونعب منوخ وت ھن،یرادن یراک چیھ ھگید امش ھشب زاب متسد چگ ھگید زور دنچ-
 ؟ھک مگیم یچ یمھفیم.امین راتسرپ ناونعب داشمش
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 تقیقح دیاب ارچ.مندوب تسار و فاص یارب مدادیم تنعل ار مدوخ لد رد و مدرکیم شھاگن هریخ
 .هدماین مدرم نیا ھب تقادص.متخادنایم ندروخ نان زا ار مدوخ و متفگیم ار
 .ھتدوخ لیم،ھنومیمن یفرح ای نک لوبق تتشر بسانم ھک یراک مالاح-
 زا ھیناث زا یرسک رد تسناوتیم تحار ھچ.دوب تقادص نیع شیاھفرح. مدرک شھاگن ددرم
 شرس رب دایرف اب و متشاد ار نآ تردق شاک.دوش لیدبت درسنوخ محر یب ھب لوگنش و داش یرسپ
 مدوب هداد لوق نم اما مدیبوکیم مکحم ار شقاتا رد و متفریم و تدوخ ھینوزرا تراک متفگیم
 لابند جیگ زونھ مراکفا رد!دشاب امین زا یراتسرپ لثم مھ راک نیا دمارد شاک،یطاف ھب اضر ھب

 زاب دنخبل اب بآ یناکتسا اب رذآ ندمآ اب و درک نت رب ار شیشوخرس دلج ھک مدوب یتسرد باوج
 .شداد رارق بطاخم
 .نک دزشوگ وشفیظو و نوشیا ھب نیدب ور یاھشیش یاقاتا نوا زا یکی، رذآ-
	.دوب میلست ِنم ھب شھاگن شوخ رس و تشادرب ار رذآ یفراعت بآ ناویل

 زا و مدوب هدرکن یرادا راک الاح ات.دوبن دب مھ نیچمھ . مدوب لوغشم اجنآ ھک دوب یمود زور
 دروم رد نداد تروشم و دادیم ییون یوب زونھ ھک رابنا رد هزات یشزرو مزاول ندرک کچ
 دنچ مرانک رد و دوب نلاس یھطقن نیرت یاھشوگ رد مکچوک یاھشیش قاتا.مدربیم تذل اھھاگتسد
 شیادیپ نیرمت و هاگشاب زا دعب متسنادیم و دوبن رھظ ات وا.دندرکیم راک  رگید رسپ کی و رتخد
	.تکرش لخاد یتح مدیدیمن ار وا رگید دیاش،دشیم زاب شتسد چگ یتقو و دوشیم
 راھچ ھس ات مھ زاب نم المع و دوب گنرف یھار مود لمع یارب و دوب ھتفر شیپ بوخ امین لمع
 اجک خرھاش دمحم تسد چگ ندش زاب زا دعب و متفگیم نیرسن ھب ار نیا روطچ و مدوب راکیب هام
 نیا.دشیم ھچ،مدشیم ھفاضا مھ نم و دوب کچوک رفن ود نآ یارب یفاک دح ھب ماھناخ؟مدنامیم
 لخاد زا شدنلب یاھهدنخ یادص و رذآ یاھ یزاب سیئر و دوب هدش میاھزور نیا یھلغشم راکفا
 یرذآ تمس تفر مھاگن.دوب مباصعا یور شاینانچنآ یاھپیت ندز و دازھب و خرھاشدمحم قاتا
 یهدرپ مرن تشاد الاح و دش وا قاتا لخاد دوب ھتشذگن خرھاش دمحم دورو زا یاھقیقد دنچ ھک
 وا قاتا ندز دید زا نم ارچ و دوب شراک لوغشم سک رھ.تسبیم ار شگرزب یاھشیش قاتا

 دوب ھتساوخ رذآ ھک مدرک زیم یور یهدنورپ ترپ ھتساوخان ار متسد راکدوخ.مدشیم یصرح
 مسا اھتدم زا دعب ھک ار منفلت لصو یھمکد ھفالک و مسیونب ار دیدج یاھیدورو یالاب دنلب تسیل
	.مدرک لصو دادیم ناشن ار ھمع ریین

 شلباقم رد دوب هداتسرف ار شسردآ،شسامت دعب ھمع ریین ھک یکیش نشور کیرات پاشیفاک لخاد
 ملباقم رد مومغم نانچمھ وا و مدرکیم رت دوب هدیسر هزات ھک یا هویمبآ زا ییولگ و مدوب ھتسشن
 ھک مھ زاب هآ.دوب هداتفا دوگ یباسح شنامشچ ریز و دوب لبق زا رترغال.درکیم یزاب شاینتسب اب
 الاب ار شرس قمریب.مدز شیادص راب دنچ؟دوب رھق اھ گنر یایند اب ارچ.تشاد نت رب یکشم
	.دروآ
	.یسرپب وملاح یتشادن تقو ھک ھغولش ترس ردقنیا؟مدز گنز تب راب دنچ ینودیم...ھمع--

	.دوب منامشچ رد قرغ و دینشیم ار میاھفرح
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	.دوب هدش گنت اھمشچ نیا یارب ملد ردقچ-
 تسدو مدرب ولج تسد هدارایب.شھاگن لخاد مغ یارب دش شیر ملد.درکیم ریس تورپح رد ارچ
	.متشاذگ شتسد یور
	.....؟یبوخ وت ھمع-
 نآ لثم.مدز مھب شیارب ار میاھتسد ناجیھ یلک اب.مروایب شرد اوھ و لاح نآ زا متساوخ الثم
	.یکدوک لثم.لبق لثم.اھتقو
 !سب ھگید,بخ نم شیپ یایم مھ وت منکیم نھر گرزب یھنوخ ھی ھگید هام دنچ ات نم نیبب ھمع-
	.بخ نک ربص..هدنوم مکی؟ھشاب.ینک راک داوخیمن ھگید
	.دیشک رتولج ار شاینتسب فرظ و تفرگ نم زا ور.دشن داجیا شھاگن و تلاح رد یرییغت الصا
	.هرآ؟یتفر ھتسیلابتوف رسپ نوا یھنوخ وت ھک مدینش-
 شمناخ زا امتح و دوب دمآ و تفر رد درکیم راک وا ھک یلزنم رد یروس لاحرھب. مدروخ اج
	.متشادن ھمدقمیب و اجنیا ار شنتفگ راظتنا اما دوب هدینش
 شاجب.اجنوا مرادن یراک ھشب زاب شتسد چگ ھگید زور دنچ ھی.داتسرف ونم یروس،بخ هرآ..آ-
	..داد مب یبوخ لوپ یروس
 یدنلب هآ.درکیم هاگن شلباقم ی هریت ییودرگ زیم زا یمولعمان یھطقن یور و دش رکف رد قرغ
 راگنا تشادیم رب ار شرانک فیک و دشیم دنلب یلدنص زا زیخمین ھک روطنامھ و دیشک یرادشک
	.مدینش ار شادص مارآ دزیم فرح شدوخ اب
	..دنچ رھ...نکن یتسھ ھک ینیا زا رت تخبدب وتدوخ.وشن کیدزن هرسپ نوا ھب دایز-
	.شھاگن ترفن و یزیت زا دیشک ریت مناوختسا زغم و دز لز منامشچ رد هریخ
	...ھنوشقح یتخبدب ایضعب-
 تشرد یلوپ نتشاذگ اب.؟دوب هدرک قرف شھاگن ارچ.مدرک شھاگن طقف ھک  دوب هدش لفق منھذ راگنا

 شچ ماھمع ایادخ.دز نوریب پاشیفاک رد زا یظفاحادخ نودب و دز رانک ار یلدنص،زیم یور
 ارچ، درکیم قرف راگنا الاح اما دوب فرح مک و مارآ ھشیمھ!راگنا،دوب شیروط کی یدج؟دوب
 رد تمس و مدز بقع ار ما یلدنص ھلجع اب و مدمآ مدوخ ھب ھک تشذگ ردقچ؟دزیم بیجعروطنیا

 رسپ، تشادن یتسرد لاح الصا، مدرکیم شیادیپ شنتفر لبق دیاب. مدیود پاشیفاک راد ھلوگنز
 زا. مدز نوریب رد زا،شفلاخم تھج رد و مدز رانک ار دشیم لخاد زا نم اب نامزمھ ھک یناوج
 ار یگنر هایس نیزومیل نیشام  رد یدرم ھک مدید نابایخ ناور یاھنیشام و مک تیعمج نیب
 ربص ردقنآ و مدیدیم ار ملباقم یھنحص روابان.تسشن بقع رد نیشام لخاد وا و درک زاب شیارب
 رد ھمع ریین ھک یاھناخ یاھراکتمدخ مامت ینعی.دش جراخ مدید زا هایس گرزب نیشام ھک مدرک
	؟دنتفریم رونآ رونیا نیزومیل اب درکیم راک نآ

 مھاگن طقف روطنآ نابھگن یتقو.مدیسر ھناخ ھب ھمع ریین دروم رد لاوس یلک اب، نارگن و ھتسخ
 رد راک.دوب هدرک تداع اجنآ مروضح ھب ینعی دادیم ناکت رس مفرط مالس ینعم ھب و درکیم
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 ھب امتح نم و دوب هدرک ماھتسخ یباسح منھذ ناشیرپ راکفا و ھمع ریین رصع رادید و تکرش
 زاب ھچمین رد متفر وا دحاو تمس ھب و مدش هدایپ روسناسآ زا یتقو.متشاد زاین مرگ بآ شود کی
 ھب و متفرگ ار رد یهریگتسد.هداد عالطا ار مروضح نابھگن امتح و هدیسر ھناخ مھ وا سپ.دوب

 یادص و دوب شخپ مارآ ،کیزوم یادص و دوب نشور نلاس.متشاذگ ھناخ لخاد اپ و مداد لھ بقع
	.درک فقوتم نلاس ینیشن بقع تشپ ارم ھک  دازھب
 نوا،یتسین رصقم الصا وت شاداد رادرب سد.......هدش رتھب شیحور یلک، مدز فرح امین اب-
	.دوب ھثداح ھی طقف
	.مدوخ رتدب ھمھ زا....ننودیم شرصقم ونم ھمھ ھک یاھثداح-
	.... تشاد لکشم تنتفر لابتوف رس مشلوا زا تاباب،یدرک نیقلت تدوخ ھب روطنیا وت-

 رد دوب ھتفر مدای !خآ،عطق ار ود نآ یھملاکم و داد ناکت ارم مرس تشپ رد ندش نتسب یادص
 یاھزیچ زورما ارچ ایادخ.دوبن زیاج رگید لمات سپ،مدیسر نم دندوب هدیمھف.مدنبب مرس تشپ ار
 یارب و دوب خرھاش دمحم ،امین زور و لاح رصقم،مدینشیم بیجع یاھفرح و مدیدیم بیجع
 تشاد مثکم؟دادیم ناشن لمعلاسکع روطنآ شربارب رد و تشادن ار شندید مشچ امین نیمھ
 نوریب ینیشن بقع راوید تشپ زا و مدرک بترم ار مایرادا پیت مرف یھعنقم، دشیم ینالوط
	.مدش بجعتم دازھب ندید زا الثم و  متفر ولج مدق دنچ،مدز
	؟ دییاجنیا مامش....مالس-
 شتسد یهویم باقشب و تخادنا اپ یور زا اپ. دشیم خرس حضاو دید ارم تقو رھ هدنگ درم نیا

	.داتسیا اج رد و تشاذگ لباقم یلسع زیم یور ار
	.نیرفآ ننزیم فرح تیتشگراک زا ھمھ تکرش وت،فیرح نف ھمھ مناخ الآ ھب-
 طقف اما تناج رذآ یاھقطن زا زور ود نیا دش هدنک متسوپ ھک مداد ار شباوج ملد رد، مدز دنخبل
 ار شزوم، یشزرو ترش و یباکر اب ھک لبم یور هداد مل لایخیب رسپ.مدرک افتکا دنخبل نامھ ھب

	.داد باوج نم یاج ھب درکیم درخ
	!نفیرح نف ھمھ یراک رھ وت نوشیا ھلب-
 یا،شبل یھشوگ سمل تمس تفر شتسد و دیدنخیم زیر ھک وا تمس تفر مھاگن،تشاد مرب سرت

 داد ناکت متمس یرس دازھب.دوبن نک لو درکیمن میاوسر و مدآ و ملاع شیپ ات،دوب ایحیب ھچ،ادخ
	:میوگب متسناوت طق منک ترپ ار دازھب ساوح ھکنیا یارب ھچاپتسد نم و
	.مقاتا مریم سین بوخ دایز ملاح نم دیشخبب....،نراد فطل نوشیا-
 رتالاب ار مسرتسا شدعب نفلت ندادن باوج و ھمع ریین لاح یھصغ و مدوب بوشآ نورد زا اعقاو
	.دمآ مھ اب یبیکرت وا و دازھب یادص ھک مداد یناکت مدوخ ھب.دربیم
	؟رتکد میرب ھیصاخ زیچ ھگا-
	.یتشادن تداع شب ،نوریب راک ھینیگنس لام،نوریب میریم ماش میراد ام وش هدامآ ورب-
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 وا و نم نیب شھاگن دازھب.مدرک مھاگن ملباقم نامسآ ات نیمز زا توافتم درم ود ھب و مداتسیا
 شدوخ ھب یتح وا و مدیدیم ار شسنجدب خر مین. دوب لایخیب یوا یور مھاگن نم و دیخرچیم
 دنیبب وا اب ارم یسک دیسرتیمن؟درکیم ماش توعد نم زا اما دادیمن هار نمب ندرک هاگن تمحز
 رکف میلس خرھاشدمحم وا و دوب ھتفر نوریب یدایز نارتخد اب ھک امتح؟دوش راد ھکل شترھش و
 نوریب ار وا نوچ یروھشم مدآ اب یھارمھ دمایمن مدب.متشگرب شفرط لماک.درکیم ار شیاج ھمھ
 ھقرج نامیاھ لک لک ات دنک ضوع ار اضف تسناوتیم دازھب و میدوبن مھ اھنت هزات،منک ناحتما
	.دنزن
	؟دیراد ربص،دیشب لطعم مکی دیاش-
	.داد ار مباوج تسشنیم شیاج رس ھک روطنامھ و درک یتسد شیپ دازھب دنزب یفرح وا ھکنیا لبق
	.شاب تحار ورب،تقو میراد دایز بشما ھک یزیچ-
 مقاتا تمس ھب و متفگ العف دوبن وا زا یباوج ھک یثکم اب و مدیدیم دازھب ھب ار وا یاھرغ مشچ
	.متفر الاب یاھشیش یاھھلپ زا

 هداس ارم ھک مداتفا شفرح دای ھب.مدوب هدیسر مدوخ ھب یباسح لبق زا رت لاح رس و متفرگ شود
 و مدز یھبلک یھیاس ممشچ تشپ ینالوط تدم زا دعب ھک دوب یگرزب تکرح نیا دیاش و دیدیم
  ناھنپ ، زاب قرف مرانک یاھوم ریز ار یرتچ یاھوم.مدیلام بل یور ماھیاس زا رتریت ار مبل ژر
 دوب ایند ساسحا نیرتبیجع مساسحا.مدز هرگ رس تشپ ار مزبس و دیفس نتاس یرسور و مدرک
 مدوخ تسد و دمآیم شیارب رذآ ھک ییاھیزانط و شغاد یاھھسوب راکفا نیب متشاد یلادج و
 یاھشفک و متفرگ تسد رد ار ماییالط ریجنز کچوک فیک.تفرگیم نم زا ار مزکرمت ھک دوبن
 ھب و متخادنا مقاتا یدق یھننیآ لخاد ھب ار هاگن نیرخآ.مداد حیجرت دنلب یاج ھب ار مھاتوک ھنشاپ

 نییاپ یاھشیش یاھھلپ زا طایتحا اب.مدوب ھتشاذگ ناشرظتنم تعاس کی مھ الاح ات متفر رد تمس
 تیف،هداس شرادکرام ترپسا راولش و ترشیت.دوب اجنآ وا اھنت مدش نلاس دراو یتقو و++ مدمآ
 هدیسر مدوخ ھب ردقنیا وا اب ندروخ ماش کی یارب ارچ مدش نامیشپ ھظحل کی و دوب ھتسشن شندب
 رت هداس و مدیودیم مقاتا فرط ھب ھک امتح دیدیمن ارم رگا؟درکیم رکف ھچ شدوخ شیپ.مدوب
 شراولش بیج لخاد ار شتسد و دیشک یدنلب توس و دش زاب شتروص و دید اما متشگیمرب
	.تشاذگ
	!یتفویم هار یراد مک مک-
 ملومعم دح زا یدایز ھک دوب نیا رطاخب دیاش. مدیشک تلاجخ اما مدشن ھجوتم تسرد ار شروظنم
 و متفر شتمس ھب منک رھاظ ظفح شربارب رد مدرکیم یعس ھک روطنامھ.مدوب هدیسر مدوخ ھب
	.الآ هآ.ھتفرن ناروتسر دیدب دیدن یهرتخد تفگیم امتح،مدرک شک شحف ار مدوخ لد رد
	.متشاذگ مبل یور یگتخاس یدنخبل
	...مدامآ نم-
	...متسبیم رات متشاد ھگید-
	.داتفا هار رد تمس رتولج و درک نمب ار شتشپ
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	.میرب-
 هدش هدز جک تمس الاب و بترم ھشیمھ لثم شرس یالاب یاھوم و دوب ظیلغ ھچ  شترپسارطع
	.درکیم رتدایز ار شتیباذج و دوب
	.دوبن دازھب زا یرثا.مداتفا هار شلابند
	؟دازھب سپ-
	.تفر دموا شیپ یراک شارب-
 دوب رارق ینعی،دشیمن هدید و دوب ھتفر نوریب شدحاو رد زا الاح وا و مداتسیا و مدرک یثکم
 دراو هزات یناجیھ.دراد دایز یلاخ میات ار بشما تفگ ھک دازھب؟میروخب ماش ناروتسر اھنت مھاب
 رد زا شلابند و متفرگ زاگ ار منییاپ بل دزیم ادص ار ممسا ھک شیادص ندینش اب و دش میاھگر
	.متسب ار رد و متفر نوریب دحاو

**	

 ود ماش یارب دوب هدش ایحم الاح مدوب هدید ار شنوریب رود زا طقف ھک ینادرگ سکول ناروتسر
 روسناسآ راوس،میدش لخاد دوب وا لثم ییاھمدآ صوصخم ھک تشپ یفخم رد زا.وا و نم یهرفن

 راکتمدخ،میدیسر ھک یلصا نلاس ھب.دوب نامیاپ ریز رھش تکرح کی رد و مداتسیا شرانک یاھشیش
 و فقس یراک تبنم ھمھنآ زا مدش ریحتم نم و درک زاب نامیارب ار هدش بوکالط گرزب رد
 عمش اب ھک مدید هدامآ درگ زیم کی اھنت و دوب نلاس فرطراھچ طسو گرزب یاھنوتس .اھراوید
 ھک گرزب ییالط ردرس یور تفر مرکف؟دوب اجک رگید اجنیا. دوب هدش نییئزت نلاس طسو یراک
 روھشم یاھمدآ نیا مدرکیم رکف و مدناخرچیم مشچ یمشچ ریز ار مفارطا.	VIP،دوب هدش ھتشون
 اب زمرق و گرزب ییونایپ. یزیچ نوریب یداع دنتسناوتیمن یتح ،دنتشاد یتخس یگدنز ھچ مھ
 ھنیس  ھب تسد ھک ینیسیزوم درم و درک بلج ار مھجوت نلاس یھشوگ ییوکس یالاب عمش نیئزت
 دوب هدش هداد بقع میارب یرگید راولش و تک درم طسوت ھک یلدنص تشپ.دوب هداتسیا شرانک
 اب شنتفرگ نودب وا و تفرگ شلباقم ار ونم رگید یدرم. تسشن ماورھبور رتحار وا و متسشن
 شتینما زا یباسح و دوب شقوتاپ ھشیمھ راگنا.دروآ نوسراگ بل یور دنخبل یگشیمھ نامھ نتفگ
 شلخاد ھک ییاھاذغ فصن.مدرک شزاب رکشت اب و متفرگ ار ملباقم یهدش ھتفرگ یونم.نئمطم
 کی.دشیمن ورس اجنیا ایوگ و مدوب غرم اب ولپ کشرز قشاع نم و متخانشیمن ابیرقت دوب ھتشون
	.منک اعد ار وا و مریگب نییاپ ار ونم دش ثعاب شیادص ھک مدرک رود لوا زا ار ونم رگید راب
	.هدھشم دوخ لثم،هرادن فرح اجنیا یاھکیلشیش-
	. متسب ار ونم و مدز یا ھناراذگساپس دنخبل
	.نونمم .کلشیش نومھ-
 اضف،دشیم ھتخاون ام یارب طقف ھک ونایپ یهدنز یقیسوم و درب ار مھاگن زیم یور عمش تانییزت
 یگرگج یافص اج چیھ نم یارب اما دوب ایور لثم اھنیا یھمھ.دوب هدرک کیتنامر و ییایور ار
 هام دنچ رھ یطاف و اضر اب ھک تشادن ار ماھناخ یھقطنم هارراھچ رس یھجوج ولچ و اقآ سابع
 ھب وا زومرم هاگ یاھھاگن شناجیھ اھنت و دوب کشخ نم یارب.میدرکیم ھفخ ار نامدوخ رابکی
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 جنرب ناج ھب و تفرگیم متروص زا هاگن و دشیم متروص یهریخ رتیقد یھاگ دنچ زارھ.دوب نم
 وا یاھتبحص ھک الاح..دیخرچیمن شنابز و دنزب یفرح تساوخیم راگنا.داتفایم شباقشب لخاد
 باذع تفگیم دازھب.دوب ھتخادنا ھشیر مبلق رد یزوسلد ای محرت دننام یسح مدوب هدینش ار دازھب اب
 ار شدوخ ھک دوب یباذع رطاخب نابرھمان یومع رسپ ھب تیساسح ردقنیا سپ شاب ھتشادن نادجو
 اب جل رس زا ھک دوب ییاھ ھچب رسپ ھیبش مرظن رد! یکانسرت سح ھچ.درکیم روصت رصقم
	.شلد ییاھنت یارب دش شیر ملد و یشوخرس ھب دوب هدرب هانپ شیاھھصغ
	؟یراد سود ور اجنیا-
	.مداد الاب رس شتمس و متشادرب ییوھاک لاگنچ اب و متشاذگ باقشب رانک ار مقشاق
	....بخ اما ھیجند یاج یلیخ-
	.ندرک حیجوت ھب مدرک عورش تسد اب و متشاذگ مھ ار لاگنچ.مدناوخ ار شھاگن یلاوس و رظتنم
 گرزب یاهدیبوک ولچ یاناروتسر و یکرگج وت نم،سین بوخ نم لثم ییامدآ ھساو اجنیا بخ-
 یسک اجنیا....هدنز کیزوم،اجنیا یاضف.ینودیم ،ساھاجنوا مداونوخ اب  نیریش تارطاخ و مدش
	؟یدرک وزر وشلک،سین

	.دز نھد ھب و تشادرب ار شکیلشیش زا یاھکت.هدیمھف ار میاھفرح الثم ھک داد ناکت یرس
 ھگم دوبیم غولش ھگا اجنیا،ھیتمعن ھچ تولخ یاج نیا ھک یمھفیم یشاب نم لثم ییامدآ یاج-
 هرھاط مشچ زا رود، امیدق نوا مدرک کرد منم یگیم ھک مییازیچ نوا....؟یروخب یزیچ دشیم
 فیثک جیودناس ھک ییاھھکد مد میدوب سالپ امین و دازھب و نم میدمویم ھک ھسردم هار وت وناب
	.دادیم لاح اعقاو و تخورفیم
 مدرک کاپ ار مناھد رود لامتسد اب یناجیھ ھک مدوب هدرک ادیپ ار نامنیپ کرتشم یھطقن اھنت راگنا
	.مدرب شفرط ھب ور ھناگچب قوذ اب و
 ونم اضر دوخ ملوا راب نصا،دشیمن میتفریمن اقآ سابع یگرگج رابکی یاھتفھ اضر و نم یاو-
	....دوب هارراھچ رس یدیبوک ولچ قشاع ھک یطاف.اجنوا درب
 فرح زونھ.اھزور نآ یهرابود یھبرجت یارب دیشکیم رپ ملد اعقاو و مدوب قرغ مدوخ ملاع رد
 جیودناس میارب یکشاوی ھک یلع اباب و تشادن تسود نوریب یاذغ ھک ینیریش نامام زا مدزیم
 ھچ ھسردم رد ادرف و  مدزیمن نآ زا کچوک یکونخان یتح، حبص ات بش مامت نم و دیرخیم
 زاب و ناشرازم رس نتفر یارب دش مغ زا رپ ملد و مدزیم فرح.اھھچب یھیقب یولج مادیم یزپ

  اب ار شناتسد ملباقم وا ارچ منادیمن و داتفا مناج ھب ھمع ریین مایعقاو لیماف اھنت بارخ لاح مغ
 زیخمین دنک مھاگن ھکنیا نودب و دوب مولعم الماک شتروص زیر مخا و درکیم کاپ هرفس لامتسد
	.درک ندش دنلب دصق و دش
 یرب اضر اقآ نومھ اب ،دایمن شوخ تجازم ھب اھاج روجنیا راگنا.میرب وشاپ یدش ریس ھگا-
	.ھبسچیم تلد ھب رتشیب اقآ سابع یکرگج
 تفر ینوسراگ دنچ تمس و دز نوریب یلدنص تشپ زا، منزب یفرح ات دشاب رظتنم ھکنیا نودب
 یروطنیا ارچ نیا.دروآرد شراولش بیج زا ار شلوپ فیک و دندوب هداتسیا ام زا رتفرطنآ یمک ھک



	 لصف

105	

 زا متمس شاهرابود هاگن اب.مھدب حیضوت دادن هزاجا الصا.دوب شلابند مھاگن روابان؟اضر اقآ؟درک
 نداد زاگ اب و دوب تکاس ریسم مامت.متفر شتمس و متفرگ تسد ھب ار مکچوک فیک. مدش دنلب اج
 لد اجنیا و دوش تحار نم رش زا و میسرب ھناخ ھب رتدوز ات درکیم یعس  شلاس لدم نیشام ھب
 یالأ و دھد حیضوت شیارب و دنک زاب بل زا بل تشادن دصق ناطیش و تفریم جنغ ماھنارتخد
 رگید یھاگن.شاب یبوخ یاھربخ رظتنم تفگیم مادم و دیدنخیم دنلب دنلب اورپیب ھچ منورد داش
 ھتشاذگ شنیشام متسیس لخاد هزات ھک یقیسوم ھب و متفرگ زاگ ار مبل.مدرک شتوافتیب خر مین ھب
	.مداد شوگ دوب هدرب الاب دنلب ار شیادص و دوب

*** 
 و دروخب درکن تقو مھ ار تکرش راھان مدید،تخوس شیارب ملد دوب نم ریصقت!رکفیب یهرتخد
 اھنت مناخ اب ات مدرکیمن رس ھب تسد یکلا ار دازھب شاک.مشاب هداد لاح وا ھب یمک بشما متفگ
 یرتخد.تساوخیم ار تخسرس رتخد نیا رتشیب تخانشو دمآیمن هار نم اب ملد منادیمن. مشاب
 لوبق ار مایداھنشیپ راک، عیطم لمع رد و دزیم دایرف شنامشچ اب ملباقم تکرش رد ھک
 ارم مدشیم اھنآ قرغ یتقو ھک دوب شنامشچ یھایس لخاد یاھموظنم ھچ متسنادیمن.درک
	.تفرگیم
 یباسح ھچ ور الصا!الثم یچ ھک.دزیم دنخبل تشاد یکریز ریز.مدرک شتمس یمشچ ریز یھاگن
 رھش  نیا یاھرتخ کت کت،دیدنخیم نم شیر ھب امتح بخ هرآ؟درکیم یزاب نم اب تشاد
 اقآ اب اقآ سابع یکرگج زا ھتسشن مناخ و دنشاب ییاج نیچمھ نم اب ار بش کی دوب ناشیوزرآ

	؟هدز سال رفن دنچ اب رتخد نیا؟دوب یرخ مودک اضر نیا زاب!ھنزیم فرح اضر
 رتشیب ار میاپ و مدش یرفک ھک متمس الآ درومیب یاھدنخبل هاگ و توکس ای دوب اھرکف نیا رثا

 الاح ات میلس خرھاش دمحم دیاش ای دوب ھتفر الاب وا زا معقوت مھ مدیاش.مدرشف نیشام لادپ یور
 اج زا رتشیب نیشام و دش دنلب مبوبحم یادص زوزگا زا.دوب هدرواین مک روطنیا یرتخد چیھ شیپ
 هدیسرت میالاب تعرس زا ھک تفر  مرانک  رتخد یارب مدنخزوپ و دوب ور ھب ور مھاگن.دش هدنک
	.دروآیمن شیور ھب شفیک ندیبسچ و شبل نتفرگ زاگ اب اما دوب

 
 ماگنھ رد رذآ یزانط یتح و دادیم یلیو یلیق ار ملد ھت زونھ بشید ماش زا ھنارتخد نیریش سح
 ار ناجیھ رپ زیر یاھ دنخبل تسناوتن،شقاتا ھب هویمبآ گرزب یناویل ندرب و خرھاش دمحم دورو
 ندیسرپ اب بشید زا راب نیمرازھ یارب؟دوب هدش ساسح نم یور وا ینعی.درادرب مبل یور زا
 قرو تشاد ناکما ینعی.متفرگ زاگ برض اب ار منییاپ بل و تفر فعض ملد مدوخ زا لاوس نیا

 ؟تشگیمرب یزور مھ نم یگدنز
 تسیل ات مدوب هداتسیا تسد ھب هدنورپ ،رذآ قاتا زیم رانک رد نم و دوب یرادا رخآ تاعاس
 فالا ارم ھقیقد هد.منک مدوخ یرتفد متسیس دراو مھ ار اھنآ و مریگب ار لبق هام دنچ یاھھاگتسد
 و دنلب یھنشاپ یاھشفک نآ اب.هدرپس یرھپس یاقآ ھب ار اھنآ دمآ شدای مناخ هزات و دوب هدرک
 یوب،تفر نلاس رگید فرط یاھقاتا تمس و در مرانک زا هوشع اب،شھاتوک یلدرخ یوتنام
 مامشتسا ار وب نیا کیدزن زا ھک یخرھاشدمحم تمس تفر مرکف نم و دوب نیریش شرطع
 نوریب تسد ھب فیک ھشیمھ دازھب اب و دش زاب شقاتا رد ھک دوب رذآ لابند زونھ ممشچ.درکیم
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 ھک مدرک ساسحا قیقد، داتفا نم ھب شمشچ یتقو و درکیم فیرعت شیارب ییاھزیچ ناجیھ اب.دمآ
 ھب ار متسد یهدنورپ.یدایز شوخرس ھشیمھ یوا یارب اما دوب سوملم شتکرح،ھفایق وت تفر
 راب ود دش نیا.مداد دنخبل اب مالس یھناشن ھب ار دازھب تسد ندرک دنلب باوج و مدنابسچ ھنیس
 ھب هریت یبآ ترشیت و دوب دازھب تسد یور شایبآ ترپسا تک.درکیم ممالس ھک زورما یارب
 شکرام رطع یوب تشادرب ھک رگید مدق دنچ.دادیم ناشن رتشیب ار شدیفس تسوپ ھک تشاد نت
 ملد و مایرتسکاخ یھعنقم ریز مدرب تسد ھتساوخان.دمآیم نم تمس راگنا.تفرگ ار اضف لک
 رکف اھیگزات ھک دوب بارخ یلیخ معضو راگنا ایادخ؟ھن ای دندوب بترم میاھیرتچ ھک داتفا روش
 خرھاش دمحم و اجک نم ھخآ.رھش یھعونمم روھشم رسپ هاگن رد ندمآ مشچ ھب دوب هدش مرکذ و
 زیر مخا زونھ.دیشک الاب ار شسابل یھقی یور کنیع و داتسیا مایمدق دنچ رد؟اجک میلس
 .دوب شایناشیپ یور یسوسحمان
 .مایم تقورید الامتحا، متوعد یراک ینومھم ھی بش نم-
 تیباذج اب میارب ھک دوب شلباقم تسژ رطاخب ای مدش یصرح.تخادنا ملد ھب گنچ ھفخ یسح
 یاھرتخد زا دشیم رپ شرب و رود زاب ھک امتح و دورب ینامھم دوب رارق بش.دوب ھتفرگ روگیف
  ار مباوج و مدزیم فرح مدوخ اب مدوخ.تفریم ھک کردب!ھچ نم مب بوخ.لاتنام لاتناس
 ھتسکش اپ و تسد ھک عمج ار مساوح و مدرکیم عمج ار مرکف.مدوب هدش ھناوید ھک امتح.مدادیم
   متشاد هزات و دز مرس ھب یناطیش یرکف.مدش غمد دمھفب متشاذگیم دیابن. مھدن ار شباوج
 یدنخبل و مدیبسچ رتمکحم ار ملغب ی هدنورپ.مدرکیم فشک مک مک ار ماھنارتخد یاھتنطیش
 .مدروآ میاھبل ھب لایخیب و شوخرس
 .نوریب میرب مراد رارق ماتسود اب بشما منم شتسار!هرذگب شوخ!ِا-
 رسپ اعقاو ای مدوب هدش لخ نم.دوب یندید ھظحل نآ رد شاھفایق ھک یاو و مدرک رتزاب ار مشین

 میلس خرھاش دمحم ایادخ.دنک یفخم ار شتداسح تشاد یعس دلبان ھک متشاد مربارب رد ار یدغ
 تکرح کی رد و داد شدوخ ھب یناکت؟وھی دش یچ الصا؟الاح ات یک زا؟تشاد شارک نم یور
 .نتفر یارب درک درگ اپ شبل یور دنخزوپ اب و درک اج ھباج مشچ یور ار شنبیر کنیع
 .اضر اقآ ھب نینوسرب مالس!اقآ سابع یکرگج دیریم ناتسود اب مھ امتح...هرذگب شوخ-
 رد فرط ھب ود رھ و تفر دازھب تمس و تفرک ور نم زا یلطعم نودب و درب الاب ار شتسد
 تفر شغ ملد و مداد متسد هاتوک نداد الاب اب ار دازھب یظفاحادخ باوج.دندرک تکرح جورخ
 مدوب یسح یھتفیش نم و متفرگ زاگ یشوخ زا ار مبل،اضر هراچیب،شاھنادرم زیر تداسح یارب
 .متشادن مرمع مامت رد تقو چیھ ھک
 .نوج رتخد یدنخیم تدوخ اب،ھشاب ریخ-
 مھاگن پچ پچ ،شتشاک یهژم رپ یاھمشچ ابو دوب هدش رھاظ تسد ھب هدنورپ ماورھبور رذآ
 ماهدش ھتفرگ ور شیپ یهدنورپ.مدز دنخبل شتمس اورپیب.درک کش ملقع ھب مھ وا امتح.درکیم
 .مدیشک شیپ،ار
 ...هریخ-
 .متفر مدوخ یاھشیش کقاتا تمس و  مدز یدرگبقع، مدرک یرکشت
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 ؟یگیم یدج-
 .متخادنا الاب یاھناش و مدرک نییاپ الاب رختسا بآ لخاد ار میاھاپ
 شدوخ مشراک یھیقب،هروخیمن وراد اقآ.مدرکن یصاخ راک المع مدموا ھک یزور زا اعقاو.موا-
 .شمدرب مومح یراب دنچ طقف. ھنکیم
 و درک هاگن متمس سنجدب و دوب ھتسشن رختسا بل، ینماد یویام سابل رد مرانک روب دیفس رتخد
 .دز ماھناش ھب یاھنعط
 !هرآ؟ِکپ سکیس شمکش-
 یاھبل یھشوگ زا ھک یزاگ و دوب هداد شیاھمشچ ھب ھک یتلاح زا و مدرک شھاگن پچ پچ
 و تفریم یکیرات ھب ور اوھ ھک، تقو نآ رد ویام اب ندوب.تفرگ ماهدنخ ،تفرگیم شزمرق
 ھک مدوب تکرش لخاد زونھ.دوب ھتخادنا مناج ھب زرل،رختسا درس بآ رد چم ات نامیاھاپ ندوب
 ار بش دوب رارق و هدش یضار شاییاد ھک دزیم داد یشوگ تشپ ناجیھ اب و دز گنز نرتسن
 ھک دوب هدرک ار شیاج ھمھ رکف دورو ودب زا و دنارذگب میلس خرھاش دمحم یھناخ رد نم شیپ
 هدیبسچ یباسح ینت بآ.مشاب شوخ، رختسا لخاد وا اب یتعاس دنچ درک روبجم ارم ویام ود اب
 تسناوتیم ھناچ رپ نرتسن ندوب و ھتفر یراک ینامھم بشنآ وا متسنادیم ھک یتقو اصوصخ دوب
 ینامھم تمس تفریم مساوح و مدیدنخیم نرتسن رانک.دنک مک وا لابند مرکف و میاوھ و لاح زا
 دیفس زیر یاھرون ریز،لاح نآ رد هویمبآ ندروخ .شلباقم رد ابیز روبوم رتخد نآ صقر و یلبق
 اب نیرسن ھک اھیفلس ھچ و دادیم تسد ندوب یرچکال سح یمدآ رھ ھب،  عافترا نآ رد درز و
 زاین ینالوط یاھتدم زا دعب اعقاو و دوب ھتفر رد متسد زا اھھظحل. تفرگن ام زا شزنط یاھفرح
 زا نامز رذگ زاب ھک دوب ھتخادنا لگ یباسح داشمش ھناخ زا وا یاھتبحص .یشوخ نیا ھب متشاد
 یھناتسآ رد  نامرس تشپ اقیقد خرھاش دمحم ھک میدمآ نامدوخ ھب یتقو و تفر رد نامتسد
 شدوخ و تفرگ شندرگ یولج ار شتسد ود،دیشک ھک یشفنب غیج اب نیرسن .دش رھاظ یدورو
 .تخادنا بآ ریز ندرگ ات ار
 .نوتتمدخ مدب باتفآ-
 لباقم رد ار بذج یتروص یویام نآ اب ندش هدید بات ھکنیا ای دوب نیرسن غیج لوح زا منادیمن
 نیا.مدرب بآ ریز ندرگ ات ار مدوخ و مدرک دیلقت ار نیرسن تکرح اقیقد ھک متشادن شناطیش هاگن
 جرخ تیباذج اھرتخد یربلد یارب و دوبیم ینامھم نآ رد دیاب اھ الاح الاح .درکیم ھچ اجنیا
 . ھتشگرب دوز ردقچ.درکیم

 نم و یپیتشوخ رد قرغ یوا ھب سرت اب بذعم و دوب ھتخادنا لگ یباسح نیرسن دیفس تروص
 .درکیم لدب و در هاگن شاھعقومیب روضح زا جیگ
 !دش مومت دوز نوتینومھم-
 گنر ھچ مدرکیم شھاگن قیقد ھک الاح و دوب هدرک زیوآ ھناش کی یور تسد کی اب ار شتک
 .دمآیم شاھلیت نامشچ ھب یرتسکاخ
 .ینوریب تاقیفر اب نالا متفگ....ایوگ هرذگیمن دب نیچمھ ماوت ھب....؟مدرگرب یتحاران-
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 نابز رس رتخد. مدناخرچ نیرسن تمس ار مرس.دوب نیرسن یور شاهراشا و دزیم سنجدب دنخبل
 ار ندوب یفاضا،نم نوچمھ خرھاش دمحم نحل اب شسح دیاش و دوب هدش بذعم وا ربارب رد راد
 .دنک حیجوت تساوخ ھک درک اقلا وا یھناخ رد
 شیپ مایب نداد هزاجا مب...زورما،مموناخ جاح راکتمدخ داشمش ھنوخ،منیرسن نم، نم-
 ..... گنت شارب ملد یلیخ نم و میتسھ یمیمص یلیخ مھ اب ام نینودیم...الآ

 خرھاشدمحم تمس مدنادرگرب ور؟دیچیم یربک یرغص ارچ.مدیشک یفوپ و متفرگ نیرسن زا ور
 روج نیا.تشاد هاگن،درکیم تبحص نانچمھ ھک رختسا لخاد فرح رپ رتخد ھب قیقد، زیر ھک
 رختسا تمس مدق دنچ مارآ وا و دزیم فرح زونھ نیرسن.دشیم رتیدج شتروص عقاوم
 باذج رسپ تکرح زا ھتفر او نیرسن یجیگ طسو و تسشن نیرسن ھبور ھنشاپ یور.تشادرب
 .داد رارق بطاخم ار وا، شیورھبور
 ؟ییوت دوب ھتفگ شزا امین ھک داشمش ھنوخ نیرسن سپ-
 دمحم رادانعم یاھھاگن زا مدرواین رد رس و مدوب دھاش حوضو ھب ار نیرسن ناھد ندنام زاب

 نالا،مدیشکیم الاب ار نآ ،شنلکدا یوب رطع گنتلد علو اب و متشاد ود نآ یور هاگن.وا ھب خرھاش
 ھب نیرسن و نم هاگن یاھنانز فیرظ یادص اب؟نرتسن،امین !سانشن تقو دوب اھزیچ نیا تقو ھچ
 شاھناتسآ رد ینانچنآ و رادکرام راولش و تک اب کیش و فیرظ یرتخد ھک ییاج، رد فرط
 .دش هدیشک،دوب ھتفرگ تسژ شتسد مرک مرچ فیک اب و دوب هداتسیا
 !یرادن ور اجنوا یھلصوح مدرکیم رکف!یراد نومھم یتفگن،زیزع خرھاش دمحم-
 لثم یاهرخسم سح. دوب ھتسشن، ھنشاپ یور رختسا بل زونھ ھک وا یور تفر روابان مھاگن

 مھاگن ینیگنس.نم مقمحا ردقچ.. الاح و مدرکیم رکف ھچ رھظ،تفرگ ار مدوجو رساترس طوقس
 دیاب،دوب یدایز یلیخ میارب ھک ییوا زا مدیدزد هاگن نم و دنادرگ متمسب مشچ ھک درک سح ار
 یریس و دوب اھفرح نیا زا رتشایع وا.مدادیمن رارق ھکحضم یکلا و مدرکیمن شوخلد ار مدوخ
 .مدرک هاگن هرھلد و یجیگ رد قرغ نیرسن تمس ھب.ریذپان
 .هدش درس اوھ...نوریب میایب هرتھب نیرسن-
 ار اجنآ دیاب ھک دنامھف لباقم روھشم درم ھب ام یود رھ للعت . دھد ناکت رس دنت دنت،تسناوت طقف
 .تشگرب، شرس تشپ رتخد تمس و دش دنلب اج زا،درک ثکم.میوش جراخ بآ زا ام ات دنک کرت
 .نرایب یندیشون نومارب منزیم گنز،مور یویت میرب ایب،انیم-
 یھارمھ ار وا یضاران ھک روطنامھ و تخادنا رختسا لخاد رتخد ود تمس یشسرپ یھاگنمین انیم
 .تسشن خرھاش دمحم شوگ رانک مارآ شفیرظ یادص درکیم
 ؟نراد راکیچ تنوخ وت؟نیک انیا-
 رد مادم و متشاد مدوخ یحول هداس ھب تبسن ھک تخادنا گنچ مدوجو رد یترفن سح ھظحل نآ
 وت و اجک وا.اجک وت و اجک وا.اجک وت و اجک وا،تسا میلس خرھاش دمحم وا،مدرکیم رارکت منھذ
 ...اجک
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 یگدنز طیارش ای مدوب هدرک جل مدوخ اب منادیمن.دوب هدرک رپ ار میاھزور نیا لاح ھناگچب یزابجل
 قرغ و یکشخ و تیدج نیا دوب ھچ رھ.تفرگیم تشاد نم زا ار قمر و بات رگید ھک متخس
 ار شلد تشاد اھزور نیا ھک ھشیپ قشاع و حول هداس کرتخد نآ ات دمآیم الآ ھب رتشیب راک رد
 و مدوب هداتسیا تسد ھب هدنورپ رذآ زیم رانک ھک دوب ھقیقد هد.درکیم شوخ وا لایخ و مھو ھب

 یمود راب نیا،اضما نتفرگ و هدزاش قاتا ھب هدنورپ ندرب یارب دوب هدرواین فیرشت زونھ مناخ
 ھناخ زا نیرسن اب دوز حبص.تخادنایم بقع ار مراک وا و مدشیم رضاح شزیم رس ھک دوب
 اب و دوب ھتسشن وا رانک، مور یویت قاتا رد ھک دوب ییانیم شیپ مرکف بشید مامت و میدز نوریب
 دحاو رد ندش ھتسب یادص زا ھک مدوب رادیب زونھ.درکیم لیم یندیشون شدوخ صاخ تناتم
 ور نیا زا راگنا دوب هدش خرھاشدمحم  بطاخم یتقو زا اما،دوب رادیب مھ نیرسن.تفر ھک مدیمھف
 یعون ھب و مدوب هدروخ یدب لاحدض ردقنآ.دوب ھتفر شدوخ یوت مومغم و فرح مک، ور نآ ھب
 یھطبار عون شنابز ریز زا هرخالاب درکیمن یرای ماھلصوح ھک مدوب هدش هدزتلاجخ مدوخ شیپ
 نیا رفنت دوبن لیلدیب ھک امتح و تشاد یلیلد وا زا خرھاش دمحم تخانش امتح.مشکب ار امین و وا
 نحل  دیاش. مدناسر سوبوتا هاگتسیا ات ار وا سناژآ اب.اھزور نیا یدوبھب لاح رد یامین زا رتخد

 شبارخ لاح یھجوتم بشید مامت ھک دنامھف شفرط ھب مدنخبل و یمارآ ھب شتسد ندرشف و متبحص
 راز دردمھ ھک دوب ھک و درکیم هدرزآ ارم رتخد نیا هاگن نورد مغ زا مجح نآ ندید.مدوب
 ؟دشاب نم یگدنز دیدج یاھھبرجت
 مدنادرگرب ور وا زا وا ھب لحمیب،دوب هدمآ خرھاش دمحم یتقو زا.مدش ھتسخ رذآ ندمآ زا یرفک
 هدیپچ،شیارآ ملق دص اب یسیف یهرتخد.تسا غولش مرس یباسح و مدشن شروضح یھجوتم الثم ھک
 مدیدن ممشچ ھب باوخ یاهرذ ،رکف اب ار بشید لک.درکیم یطلغ ھچ دوبن مولعم و قاتا لخاد دوب
 متشاد مدوخ نداد ناشن لایخیب رد یعس؟دوبیم روآ رجز ردقنیا میارب دیاب ارچ وا اب رتخد ندوب و
 شوج ھب ار منوخ زاب،هدش هدیشک یهدرپ و متخادنا شاھشیش قاتا تمس رگید یرفک هاگن مین،
 یاھمدق اب و تفرگیمن نامرف ملقع زا میاھاپ ھک مزغم ھب نوخ ندیسرن ای دوب یباوخیب رثا  .دروآ
 لخاد لماک و مدرک زاب ار رد دازھب یادص و رد ھب دنلب یاھغت اب و متفر شقاتا تمس،دنت اپ دنلب

 رکف؟شمدوب هدیدن نتفر عقوم ارچ.دش وغل میارب نامز ھظحل کی رد؟دوب لخاد مھ دازھب یاو.مدش
 دوب هدروآ شوج ھب ار منوخ  شیپ یھقیقد دنچ ھک ییاھرکف زا..و دنشاب اھنت وا و رذآ مدرکیم
 رذآ دوخ ات مدرکیم ربص رتشیب دیاب.مدز ار تکرح نیا ھک دش ھچ وھی و مدیشک تلاجخ
 اب ار متسد یهدنورپ و مدرکیم هاگن طقف اھنآ یھس رھ ھب هریخ و مدوب قاتا لخاد لماک.دمآیم
 رانک دازھب الاح و .مدیشکیم ار یرگید زیچ راظتنا نم.مدوب هدرک ھلاچم مناتشگنا رس راشف
 یھپاناک یور ھتسشن شیارآ رد قرغ رذآ و وا ھب ار ییاھزیچ پاتبل اب و دوب مخ خرھاشدمحم
 مگ مھ ار تاملک راگنا مگ اپ و تسد نم و دوب نم یور ھس رھ هاگن.دادیم حیضوت زیم لباقم
 .مدوب ھتفرگ سرتسا متکرح نیا زا هدنمرش و مدوب هدرک
 ؟ھبوخ تلاح!الآ-
 ھنافاکشوم خرھاشدمحم.دوب هداد رارق مبطاخم نارگن و داتسیا رتفاص ھک تفر دازھب تمس مھاگن
 مدرک مکشخ یولگ دراو ار مناھد بآ یتخس ھب.درکیم مزادنارب و تشاد شگرزب یلدنص ھب ھکت
 .دشاب ھتشاد یناوخمھ مناھد تاکرح  اب  متاملک مدرک یعس و مدیشک ولج ار متسد یهدنورپ و
 ....اضما.....هدنورپ... ن.یا...نیا-
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 روطچ ار مراک دیاب متسنادیمن اقیقد تلاجخ زا رپ و روجان یاھرکف راشف زا رپ،صرح زا رپ
 .منک عمج
 .متفرگیم تزا مدمویم یدوبیم رظتنم نوریب نومھ.نامحر مناخ نم ھب شدب-
 یولج و دز گنچ متسد زا ار هدنورپ المع  و تشادرب زیخ متمس دنت یاھمدق اب نیگمشخ رذآ

 یعس و دوب ھتسشن خرھاش دمحم یاھبل یور ھک یزیر یهدنخ.درک ملوپ کی یھکس ود نآ مشچ
 زا،ار وا زا،ار مدوخ زا مصرح مامت ھشیمھ زا رتیرفک،دنک لرتنک رتشیب ار شدوخ درکیم
 تشاد زونھ ھک یرذآ لباقم رتفاص،مدرشف مھ یور نادند.دروآ ممشچ یولج بشید یانیم
 .مداتسیا درکیم مھاگن ینابصع
 نم زورما یاھراک لک،مود راب یارب منوا،منوترظتنم نوریب سیقد هد اقیقد نم مرتحم مناخ-
 .یدب ماجنا ونوشراک و یایب یتشاد سود تقو رھ امش ات ننک ربص ننوتیمن مدرم و ندنوم
 و دوب ھتشاذگ شاھنیس یور تسد درگ یاھمشچ اب روابان وا و مدرکیم شھاگن یدج روطنامھ
 .درکیم لدب ودر قاتا لخاد درم ود و نم نیب هاگن
 ؟دیدید مامش...؟ینزب فرح یروطنیا نم اب ینکیم تعارج یروطچ وت. وت-
 مناھد خرھاش دمحم یادص ھک مھدب ار شباوج زاب ات هدامآ و مدوب شنامشچ رد هریخ ممصم زونھ
 .تسب ار
 .منک اضما رایب ور هدنورپ،رذآ مناخ،ھیفاک-
 .تفر وا زیم تمس مدق دنچ و داد یرھاظ تیموصعم شاھفایق ھب رت روابان
 رتخد مدوبن ھک ینورذگ شوخ لابند. مدوب ھسلج وت نم...؟درک راتفر نم اب روطچ دیدید امش-
 ...نوج
 دیاش.دوب نم تمس شتروص؟درکیم باطخ نوج رتخد ارم ھک دوب رتگرزب نم زا لاس دنچ رگم
  اب شاهوشع رپ یاھراتفر زا ار میاھیلد و قد  هرخالاب ھک متسنادیم بوخ  نم اما ھن ھیقب
 .مدرکیم ھیوصت متشاد،دادیم ارم ھک ییاھصرح مامت و  خرھاشدمحم
 !نینک شمومت-
 خرھاش دمحم  یهرابود دییکات یادص اب هدرکن زاب ناھد زونھ و دیخرچ متمس لماک یصرح رذآ
 ھب ھنیک زا رپ هاگن اب و  تشاذگ وا زیم یور ار هدنورپ ،تفر شزیم تمس،صرح زا رپ،
 ندشن یلاخ و دوب رھاظ ظفح یور مایعس مامت.دز نوریب قاتا زا و دش در مرانک زا مییاپاترس
 ابیز لایخ و رکف ھمھ نآ صاقت تسنادیم ھچ وا و درکیم ماھفخ تشاد بشید زا ھک یضغب

 خرھاشدمحم تروص یور مھاگن الاح و مدوب هداتسیا فاص زونھ یدج.تسا خلت ردقچ
 تذل مھ نارگید اب مثحب زا یتح.دیشک شدوخ فرط ار هدنورپ ھک دیدنخیم مرن  شتروص.دوب
 .تشادرب مدق متمس و درکیم زیمت ار شکنیع دازھب.تشاد دنخبل ارجام نیا یاجک.دربیم
 .مناخ قنعدب یتفرگ تخس شب دایز...ساھنت تسد مراچیب نوا،هرذآ شود ور ایگنھامھ رتشیب-
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 رھ ھب ھک مدوب هدش یقطنم یب و رکف یب یالآ زورما یارب متسنادیم و متخادنا نییاپ ار مرس
 تبحص زونھ دازھب .منک مارآ دنازوسیم قمع زا تشاد ار مدوجو ھک یصرح ات مدزیم یرد
 .درکیم
 شورف و دیرخ.هراد سنیزیب تلاح رتشیب،سانشرس یامدآ زا ھمھم ینومھم ھی ھتفھ نیا رخآ-
 زاب مشتسد چگ عقوم نوا ات،ھیمھم بش یلیخ مخرھاش دمحم یارب...نیشام...رگیزاب،نکیزاب
 .ھبوخ متیحور یارب...؟یایب یراد سود.ھشیم
 امتح.متخادنا ار مفسات هاگن درکیم راتفر نم اب مارتحا اب ھشیمھ ھک یدازھب ھب و مدروآ الاب رس
 چگ ھتفھ نیا رخآ.درک کرد ار مبارخ لاح بوخ ھچ وا و مدوب هدرک یور هدایز مراتفر رد ھک
 اھھصغ.هراوآ یالآ،وا نودب یالآ مدشیم نم و دوب هدنام رگید زور دنچ طقف و دشیم زاب شتسد
 لاح میاھزور نیا لد لاح،رکشت شتوعد زا و منک زاب ناھد متساوخ ، مرس یور دندش راوآ
 .دیشک شدوخ تمس ار ام یودرھ هاگن وا یدج یادص ھک دوبن اھفرح نیا و ینامھم
 .سین بوخ نوشیا یارب اھاج روج نوا-
 .ساھشیمھ لثم؟اجنوا هربخ ھچ ھگم؟سین بسانم ارچ--
 دازھب و وا نیب ار مھاگن.دزادنیب هاگن ام تمس ھکنیا نودب دزیم اضما ار شتسد ریز یهدنورپ 
 زا یشوخ لد اھزور نیا یغای یالآ و تفرگیم میمصت نم یاج ھب تشاد.مدرک لدب ودر رکفتم
 دازھب ار مبطاخم رتشیب  و متخود مشچ شتمس ھنارصم ھک دوب هدمآ الاب مزابجل یور نآ.تشادن وا
 .مداد رارق
 !نریگیم مک تسد ونم یاھنیمز رھ وت الک نوشیا-
 
 مایعس مامت.درک متمس هاگن یدج،الاب ییوربا اب و دروآ الاب ار شرس،دش تباث هدنورپ یور شتسد
 شاھلیت نامشچ رد ندش هریخ ھک تسنادیم ھک اما مریگن وا زا ار ممصم هاگن ھک دوب نیا یور
 دنخشین و دز یلدنص ھب ھکت. دادیم یزاب شناتشگنا نیب ار شراکدوخ.نداد ناج ینعی نم یارب
 .تسشن یگشیمھ یاج شبل یھشوگ
 .ھمومت تدنورپ راک-
 اب.مدوب اھفرح نیا زا رت قترس نم اما دنک متخ ار ھلئاق، نحل و فرح نیا اب تساوخیم دیاش
 مبلق اب شاک.متشادرب شزیم یور زا ار هدنورپ وا ھب هاگن نودب و متفر رتولج مکحم یاھمدق

 مدوخ یهدنمرش ردقچ  و تشاد سود ار تمھو ملد ردقچ یتسنادیم شاک و مدوب قداص
 .مداتسیا دازھب یمدق دنچ رد تسرد و مدرک درگبقع.متسھ
 .هرذگیم شوخ منئمطم،مایم ھتفھ رخآ نم،یریش یاقآ نوتتوعد زا نونمم یلیخ-
 زا رذآ یصرح و زیت یاھھاگن ریز.مدش جراخ قاتا زا یلطعم نودب و مدز شدنخبل ھب یدنخبل
 زیم یور ار هدنورپ.متسشن زیم تشپ و مدش مدوخ یاھشیش قاتا دراو و متشذگ شزیم لباقم
 ؟مدنچ دنچ مدوخ اب.مدرکیم راکچ متشاد نم.متفرگ مناتسد نیب ار مرس و متخادنا
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 تکرش یھقبط یھمکد و مدش روسناسآ راوس رتولج یمک. مدز ار تومیر و مدش هدایپ نیشام زا

 تانیاعم.مدرگرب یاھفرح یگدنز ھب دوب رارق هرابود و دوب کوک مفیک یباسح زورما.مدرشف ار
 مراھچ موس یھقبط.مدشیم تحار یتنعل چگ رش زا ھتفھ نیا رخآ ات و دوب هداد باوج تسرد متسد
 متخادنا مندرگ رود تسد لومعم قبط دندید ارم ھک نیمھ و دندس روسناسآ دراو ناوج ود ھک مدوب
 رتدوز رکش ا ادخ.دندرک ماھچاپ رد یفلس سکع اتراھچ ھس، میلس خرھاش اقآ میلس خرھاش اقآ ااب و
 دوب هدش هدننک ھتسخ میارب رگد اما ینینچ نیا یاھراتفر ھب متشاد تداع ابیرقت،دندش هدایپ نم زا
 یور ممشچ و مدیشک نوریب مناتک هایس راولش بیج زا زا ار ما یشوگ.دشاب ھتشاد تیباذج ات

 رد لباقم ار الآ،دش زاب رد ھک نیمھ و داتسیا تکرش یھقبط رد روسناسآ ھک دوب شاھحفص
 نخان ندیوج زا شسرتسا.دیفس چگ لثم ستروص و تشاد زمرق یاھگر شنامشچ.مدید رظتنم،
 روسناسآ رد ندش زاب اب و درکیم اپ نآ اپ و نیا مادم.شیاپ نداد ناکت دنت دنت و دوب مولعم شتسش
 زا جیگ؟تفریم تشاد اجک لاح نیا اب و دوب یرادا تعاس نالا.دش تباث شھاگن بجعتم مھ وا
 .متشگرب شتمس و مدز نوریب روسناسآ
 ؟ھبوخ تلاح-
 و دشیم شیروط ایگزات رتخد نیا ھن.تخادنا روسناسآ لخاد ار شدوخ و داد ناکت دنت دنت یرس
 دوب یزور ھس ود.تفرگیم هدیدان ارم زونھ روطچ نیبب،خرس یاھمشچ و ھلجع نیا اب الاح
 سح منادیمن و درکیم مزادنارب مخا اب مادم.درکیم یرود نم زا ھک دوب مولعم و دزیم قنعدب
 زا ییاروج ھی و دروخیم کلقلق ملد ھت.دشیم نم ھب طوبرم رذآ اب شزور نآ یاوعد تفگیم
 مدیشک لخاد ار مدوخ ھک دوب هدشن ھتسب لماک روسناسآ رد زونھ.دمآیم مشوخ شیزیر تابصعت
 متکرح یهریخ زونھ وا و دروخیم گنز مادم شتسد رد نفلت.مداتسیا شبجعتم نامشچ لباقم و
 .دوب
 .تشک وشدوخ یدیمن باوج ارچ...؟بوخ یگیم لاح نیا ھب وت-
 مدوب هدرکن تقد الاح ات ارچ.درشف ار شنفلت لصو یھمکد و تفرگ نم زا مشچ ھک دمآ شدوخ ھب
 اجنیا شدوخ  دنچرھ دنک مارآ ار طخ تشپ صخش درکیم یعس.دوب نییاپ لدم ردقنیا شایشوگ
 ناج ھچ لباقم رغال رتخد نیا .دشیم رتدیفس شتروص گنر و دیوجیم ار شتسش نخان هاگ
 .تخسرس ھچ و دوب تخس
 مایم مراد.شاب مورآ طقف.بخ ھشیمن یزیچ مدیم لوق تب،شاب مورآ وت.مھار وت نم،ھشاب-
 ..اجنوا مایم.ناتسرامیب
 ار شدوخ تشاد یعسزاب و دیزرلیم المع.مدرکیم شھاگن رتواکجنک نم و دزیم فرح وا

 زا و تخادنا شاھناش فیک لخاد ار شنفلت یشوگ ھک تفرگ هدیدان ارم زاب.دھد ناشن درسنوخ
 یتقو ارچ ؟دوب هدش مگرم ھچ نم ای؟دوب شگرم ھچ نیا.دز نوریب رگید یفرح نودب روسناسا
 بش نآ ھک کردب و دوب مھم میارب رتخد نیا ارچ الصا.مدشیم یشوج، یبصع، درکیمن مھاگن
 هآ.دز ار ممشچ ولبات، شھاگن رد قیمع یروخلد ھی دید ار انیم یتقو و دوب ھتفرن شیاضر اقآ اب
 شدایز یاھرارصا یولج و دشیمن ملایخیب دوب یلاس دنچ و دوب رتممصم ھمھ زا مھ شیرس یانیم
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 شفیک یھتسد زا یرفک و مدز نوریب رد زا شلابند و مدرک دنت اپ.مدروآ مک ھناخ ھب نتفر یارب
 .دوب هدروخرب مرورغ ھب یباسح.مدیشک
 ؟یونشیمن؟منکیم تبحص وت اب مراد-
 اب شاهریخ هایس نامشچ.داتسیا ھطقن نیرتکیدزن رد ملغب لخاد ابیرقت و تشگرب متمس برض اب
 ملد ھب شھاگن مغب.درکیم شیر ار ملد تشاد ھک یساسحا زا مدوب رفنتم نم و دزیم فرح نم
 رد  یزیچ ھک تشاد یطبر ھچ نم ھب.؟نم ناج زا رتخد نیا تساوخیم ھچ.تخادنایم گنچ
 .دزیم مشتآ تشاد شھاگن
 مومح زا ھتسبن ومچگ رود کیتسالپ ھک تبشید زا نوا؟یاھفایق وت زاب هزور دنچ؟وت ھیچ تگرم-
 ؟یریم نییاپ یزادنیم وترس مسرپیم وتلاح مراد الاح منیا، یتفر
 ار شاھناش یور فیک یھتسد . تفرگ ھلصاف نم زا یمک،تشگ یزیچ لابند میھامشچ نورد زاب

 .درک مدرس شھاگن تیدج.دیبسچ
 ؟ھنکیم میقرف ھگم امش یارب-
 ھک تشاد ار نیا تیلباق رتخد نیا دشیمن مرواب.مدرک سمل ار مکشخ ناھد رود متسد اب.مدز یقوپ
 .دزیرب ممھب روطنیا شیاھیلحم مک اب
 ؟یچ ینعی ینارگن یمھفیمن وت-
 زاب ار شکچوک یاھبل متروص کیدزن قیقد و دمآ رتولج مدق کی،دش رت یرفک راگنا شنامشچ
 .درک
 ؟هراد.دیشاب نم نارگن هرادن یموزل.نیشابن نارگن،نیشابن-
 روطنیا دیاب ھچب رتخد کی یناشیرپ دیاب ارچ.مرس یور دوب یکتپ راگنا شرخآ فرح.درک یثکم
 ھک مرادن یباوج دیمھف راگنا مھ وا و مدوب باوج لابند مرس رد.دزیرب مھب ار میلس خرھاش دمحم
 یھتفشآ لاح ھب رمک ھب تسد.دش یبال دراو نم زا لحمیب و دنادرگربور هرابود و دز یدنخزوپ
 راتفر زا روطنآ یتقو دسانشب ارم یسک تشاد یتیمھا ھچ.هاگن ار شنتفر و مدرکیم رکف منورد
 و درکن راک ملقع ھک متساوخن ار وا ربارب رد ندش بولغم  رگید دیاش.مدوب ھتفرگ رگ شدرس
 ھب ار وا ،یبال لخاد نامتخاس دنمراک دنچ مشچ یولج و مدیشک ار شتسد.متفر شلابند یبصع
 کنیکراپ یھمکد و مدش روسنلسا لخاد مدوخ و مداد لھ لخاد ابیرقت. مدنادرگرب روسناسآ تمس
 .مدز فرح شتمس هراشا تشگنا اب عطاق و مدز لز شاهریخ بجعتم هاگن تمس.مدز ار
 نم.....رتخد یتسین لامرن وت،ینک یرتسب متدوخ شدعب ھک یطرشب.ناتسرامیب تمربیم مدوخ-
 .دش لب و دش لع شولوچوک راتسرپ ھک مرادن وموناخ هرھاط یامیج نیس یھلصوح ادعب
 زا ممشخ ربارب رد .دوب ماھنادبتسم و زیت تکرح توھبم زونھ تکاس وا و مدنادرگربور وا زا
 دروم رد یرکف ھچ،ھنحص نآ دھاش دارفا ھک تشاد یتیمھا ھچ شدرومیب یاھیلحممک
 .دننکیم میلس خرھاشدمم

 



	 لصف

114	

 یادص زونھ .متفریم الاب ود ھب ار ناتسرامیب لیوط یاھھلپ و مدوب هدیبسچ مکحم ار مفیک
 رتشیب ملفق زغم و دوب مشوگ لخاد ،فیصوت دب ار یطاف لاح و درکیم سامتلا ھک اضر یاھھیرگ
 رواب ار زیچ ھچ دیاب.تشادن ار میاھزور نیا شکرس رسپ اب لک لک ییاناوت نآ زا
 شیاھیزابرتخد و ندرک ضوع گنر وھی ای ار شاینارگن ھب ھتخیمآ ییوگروز.مدرکیم
 اب شسرپ باوج رد طقف و مدوب تکاس ار ریسم مامت شفرح ندناشن یسرک ھب زا توھبم.ار
 ادخ.مدروآ ار یطاف مسا و مدرک ھنییآ ھب ور مخا اب؟هداتفا قافتا یک یارب دیسرپ ھک شمخا
 مدرکیم جرخ وا یارب ھک یزان دمآ نیریش مجازم ھب ھچ و مدوبن ندرک زان لھا نم تسنادیم
 .دوب هدروآ شیاھبل یور دنخبل وا ییایور مھو زا ماھنارتخد لد زاب و
 دندوب هدرک شیادیپ، ناجیب هداتفا ھناخ لخاد یزیر نوخ زا ھک دوب یطاف شیپ مرکذ و رکف مامت 
 شیارب یقافتا ھگا. رگید یزیزع نداد تسد زا یارب دزیم مارآ ان ھچ مبلق تسنادیم ادخ و
 هاگتسیا یرمرم ناوخشیپ ھب ار مدوخ و مدرک نوریب رس زا ار موش دب ناشیرپ راکفا؟داتفیم
 هدیشک مھاگن.متساوخ ار نانز شخب سردآ ماور ھبور لوغشم لاسنایم نز زا و مدنابسچ یراتسرپ

 زا ار شزمرق یکیپ هالک ،ندش هدایپ عقوم ھک خرھاش دمحم ندش لخاد و رد یدورو تمس هدش
 کی.دمآیم نم تمس و دوب هدیشک شیاھوربا یور ات نییاپ رس الاح و دیشک نوریب دروبشاد لخاد
 ھناشراھچ لکیھ زا مھ تلاح نیا رد یتح نم زا ریغ یسک ھچ، مدرک ھتسب و زاب ار ممشچ راب
 ناشن میارب لباقم راتسرپ ھک یتسد یهراشا تمس و متفرگ ور وا زا.تخانشیم ار وا شدنلب دق و
 راوس مھاب ود رھ و دیسر ات مدرک ربص روسناسآ لباقم.مدرک دنت مدق زاب و مدنادرگرب ور دادیم
 لثم ھنحص نآ مامت زاب؟ دیشک ار متسد رفن دنچ ولج وھی ارچ و دوب هدزن یفرح ار ریسم لک.میدش
 یارب تاظحل نیا ھک ادخب. مدز رشت مدوخ ھب زاب و تفر جنغ ملد.،دش در ممشچ یولج زا ملیف
 هدایپ اب و دوب تولخ روسناسآ لخاد.درکیم ماهراچیب تشاد اھلایخ و رکف  و دوب دایز یدایز نم
 متشاد یعس و مدرک شتمس ھب ور.میدوب هدش اھنت ود رھ الاح،ام رانک زا یرداچ ینز ندش
 ؟دشیم رگم و دوب هدش منارگن وا.منک راتفر رتنابرھم
 اجنیا ات شاک،نونمم نیدنوسر ونم ھک نیمھ.ندیمن هار نانز شخب وت ھک ور امش-
 .نیشیم تیذا یروجنیا،نیدمویمن
 .تخیر شباذج هاگن زا ملد دنب نم و درب الاب ار شرس نآ کی
 .میراد تداع مھب هالک نیا و نم،شابن نارگن وت-
 شیپ لباقریغ درم زا مدوب توھبم.دز نوریب دش زاب نامیارب ھک روسناسآ  ردزا و دز یکمشچ
 مدرکیم شھاگن رس تشپ زا نم و تفریم هار ناتسرامیب کیراب نلاس لخاد نم زا رتولج.ماینیب
 ھب نالا.ھشیمن وت لام نوا،سین وت لام نوا،شاب مدآ.مدزیم رغ مادم منورد شکرس رتخد ھب و
 .شکب تلاجخ،نک رکف یطاف
 نلاس یاھتنا ھک داتفا ناشیرپ یاضر ھب ممشچ ھک   متفریم هار شرس تشپ ریگرد روطنیمھ
 و ردام نیا  ییاھنت زا تفرگ شتآ ملد.دوب ھتفرگ لغب مغ یوناز نانز شخب رد تشپ
 اب ینزریپ ام زج و دوب تولخ نلاس.مدیود اضر ھب ندیسر ات و مدز سپ ار خرھاشدمحم.رسپ

 اب وا و مدیسر اضر ھب.دوب ھتسشن یسک،یرتخد، یسورع نامیاز رظتنم دازون صوصخم کاس
 یلیخ شنس فالخرب رسپ نیا و متشاد لغب رد ار شرس.تخادنا مشوغآ رد ھتسشن ار شدوخ مندید
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 مدناشنیم شرس یور سوب ات ود یکی یھاگ و مدرکیم سمل ار شیاھوم.دزیم یجنران کزان
 .متفگیم یرسپ هدشن یزیچ شاهدیرب هدیرب یاھفرح باوج رد
 اب اضر،بخ شاب مورآ،ھگید مدموا نم،ھیعیبط اموناخ ھساو انیا،سین یزیچ،اضر شکب تلاجخ-
 !اضر اقآ.اھ ماوت
 شایکیپ هالک،داتسیا اضر و نم ھبور قیقد،دیسر ام ھب خرھاش دمحم ھک درکیم نیف نیف زونھ
 .درک مھاگن جیگ اضر ھب هراشا اب نم ھب ور و دروآرد رس زا ار
 ؟ھنیا اضر اقآ-
 دوب هدش ادج مشوغآ زا الاح ھک ییاضر و ملباقم درم یاھمشچ یاھلیت قمع رد دروخ هرگ مھاگن
 +++.درکیم هاگن هریخ شاورھبور یعقاو و میلس خرھاش دمحم ھب بجعتم و زاب ناھد اب و

 شتمس روخلد.درک زیر یاھلان شمکش ریز یاھھیخب درد زا زاب وا و مدیشک شیور مارآ ار وتپ
 .متفر هرغ مشچ
 ؟ینوناق کشزپ هریم ھشیم دنلب اھنت مدآ بوخ رتخد ھخآ-
 دنازوس ار یگدنز شدایتعا اب ھک ییافویب رھوش ای دوب شاھتفر تسد زا نینج نداد تسد زا غاد 
 قمریب.دز ھقلح شنامشچ لخاد کشا روطنیا ھک دش ور ھبور شاهزانج اب هام دنچ زا دعب الاح و
 .دزیم فرح کشخ یاھ بل اب
 اضر یاباب دوب یچ رھ...هدرکن دشر دایز ھک نتفگ مارتکد،متشاد درد ھک دشیم یزور دنچ ادخبن-
 .مدوبن یضار شگرم ھب،الآ دوب
 .مدرشف یمارآ ھب و متفرگ مناتسد رد ار شتسد
 .یدیگنج.یدرک شالت یگدنز نوا یارب ردقچ مدوب دھاش نم،یتسین رصقم وت-
 .مدرشف رتمکحم زاب ار شتسد نم و داد ناکت ار شرس
 ؟ھنودیم اضر-
 وت هزیرب مسرتیم،الآ دشن متحاران اما ھنودیم؟ دوب روطچ ھچب نیا اب شنویم دوب یتقو یدیدن-
 .شدوخ
 ..مرگ یباسح شرس نالا درک نم لغب وت وشاھھیرگ.ھیلقاع یھچب.شابن نارگن وت-
 باطخ و دوب ھتخادنا وا توھبم یاضر یھناش رود ار شتسد ھک میلس خرھاشدمحم یروآدای زا
 .اھمیلس شوگیزاب رسپ تخانش یارب دوب دوز زونھ راگنا و مدز دنخبل،دزیم فرح نم ھب
 .ھطوحم وت میریم درم ات ود لثم مھ ام،یدرگرب و نانز شخب یرب امش ات-
 .دوب لباقم مولعمان یھطقن ھب هریخ رکف رد یطاف زونھ و تشذگ ھقیقد دنچ
 .ششاداد ھب یدز گنز؟دندرک راکیچ وشزانج..-
 نربب نایب دوب رارق ،ھشکیم ونوخ نوخ بخ اما،درک مراب دوب یچ رھ،نیا زا رتدب یکی منوا-
 .ور هزانج ناتسرھش
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 .درک شاھجوتم ارم زاب یطاف تسد راشف ھک مدیشک هدیکت درم نآ لاح رب سوسفا زا یھا
 ؟هرآ دوب رتخد نگیم-
 رتحار دنزرف یهدید غاد هزات قیفش قیفر نیا ات مدیشک شوغآ رد ار شرس و مدز دنخبل شتمس
 .دزیرب کشا

 ،مشچ اب ار نیشام یاجھمھ ریحتم نانچمھ اضر و میدوب ھتسشن میلس خرھاش دمحم نیشام لخاد
 اب ھک دوب هدشن شرواب زونھ.تخادنایم هاگن خرھاش دمحم تمس هاگ رتوھبم و دناخرچیم هاگن
 ارم یتقو مدمآ فیک رس شقوذ زا ردقچ.درکیم قوذ ھناگچب و تسا فرط یعقاو خرھاشدمحم
 .ناشن ار وا تشگنا اب و داد رارق بطاخم
 .ادخ یاااو،ھمیلس خرھاشدمحم ادخب الآ یجبآ-
 .دوب هدرک شومارف  ار شردپ گرم و ردام کاپ ھک بوخ ھچ و تفرگیم ار شرس
 مدصق.دشابن اضر نارگن ھک مداد لوق وا ھب نم و دوبیم تبقارم تحت دیاب یطاف یزور ھس ود
 شحرطم خرھاش دمحم و وا یولج نیشام لخاد یتقو اما مشاب اضر شیپ ار زور دنچ نیا دوب نیا
 بقع یللدنص رد ھک ار اضر، نم تمس یعنصت مخا اب و درک ھناوید ارم ارچ منادیمن،مدرک
 .داد رارق بطاخم دوب ھتسشن
 شوخ شھب رتشیب یروطنیا ،اجنوا دایم اضر اقآ،یشاب ھگید یکی بقارم دیاب العف امش،ریخن-
 ؟اضر اقآ ھن هرذگیم
 ترپ ار شدوخ و تفرگ ار شرس دشاب هدش ھناوید راگنا زاب اضر و مدرکیم شھاگن روابان

 .درک یلدنص
 .اااادخ.میلس خرھاش اقآ اب یگدنز یاااو-
 و داد زاگ ار شنیشام.دش لاحشوخ ھچ نیبب ھک درک اضر ھب هراشا  رس ابو دز متمس یکمشچ
 کت ربارب رد نم یرآ.تفر و دش هدنک وا یھجوت ھمھنیا زا شرانک رتخد بلق روطچ دیمھفن
 .مییایند رتخد نیرتھبنجیب وت یهراشا

 
 ھب اضر ندمآ اب.دوب متاروصت یارف مدرکیم کرد میلس خرھاشدمحم زا اھزور نیا ھک یزیچ
 لدم نشیتسا یلپ یاپ ار بش اضر اب ھک دش یشوگیزاب ناوجون یرسپ مھ وا دوخ ییوگ شاھناخ
  میارب ار یزور دنچ . دربیم هاگشاب ھب دوخ اب ار وا اھزور و درکیم یط ادص ورس اب شزور
 لوغشم ھناخزپشآ رد.منک یگدیسر ناشتفج ھب متسناوتیم رتھب الاح و دوب هدرک در یصخرم
 زورما ھک ینانکیزاب  دروم رد نلاس زا اضر دنلب رظن راھظا یادص و مدوب بشنآ ماش یھیھت
 دزشوگ وا ھب ار مادک رھ توق یھطقن ھناعضاوتم ھچ خرھاش دمحم و دمآیم، دوب هدید هاگشاب رد
 مامت و متفرگ وا لباقم دعب و اضر لباقم لوا ینیس اب و متخیر کنخ تبرش ناویل ود.درکیم
 و دز متمس یکمشچ.مدرک شسنجدب رکفتم یهرھچ میدقت و مداد یاج مھاگن رد ار میراذگساپس
 .شیاھزور نیا ینابرھم اب ھتخیمآ یھجوت زا تخیر ملد زاب
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 درم،نم رخآ بش دیاش و درکیم رس خرھاش دمحم یھناخ رد اضر ھک دوب یرخآ و مود بش
 مک مک ھک امتح و دنک زاب ار شتسد چگ ات دوب ھتفر ناتسرامیب ھب ناجیھ اب رصع زورما، روھشم
 قوذ اب و دوب هدز رابخا یھکبش اضر.یطاف یھناخ دصقم ھب مدرکیم عمج ار مسالپ و لج دیاب
 راگن ھمانزور و راگنربخ یلک ھک ناتسرامیب یدورو برد زا ار میلس خرھاشدمحم شرازگ
 داشمشھناخ رد دعبب نآ زا.وا دوبن رکف زا دیزرلیم ملد نم و درکیم هاگن، دندوب هدرک شاھطاحا
 دشیم تکرش رد ینعی،منیبب کیدزن زا ار وا تفریم اجنآ ھب ھک یرابکی هام دنچ رھ ات مدوبن مھ
 فرح شیاھفرح یگدنز ھب تشگرب زا لاحشوخ میلس خرھاش دمحم؟دید ار وا هام رد رابود یکی
 باق نیمھ رد شندید ھب منک یضار ار دوخ دیاب دعبب نیا زا ھکنیا رواب زا مدیشک هآ و دزیم
 .شمرگ ترپسا ظیلغ رطع یوب یارب دوب هدش گنت ملد ھچ نالا زا و ییوداج
 لرتنک،غمد الاح اضر و دوب هدیسر مامتا ھب شرازگ. دوب هدرک خی ملباقم یلسع یور ییاچ ناکتسا
 هاگن نلاس یھشوگ هایس دنلب ھیاپ تعاس ھب،.درکیم نییاپ و الاب ار نویزیولت یاھھکبش،تسد ھب
 ھتخیر ھمانرب ، وا تسد چگ ندش زاب تبسانم ھب دازھب متسنادیم،شندمآ ات دوب هدنام یلیخ.مدرک
 ناشیرپ روطنآ ار هدش میتی هزات یاضر متسناوتیمن.دوب هدید کرادت وا یارب کچوک ینشج و
 ساوح متساوخ مھب تسد ود ندز اب و مدروآ مبل یور یعنصت یاهدنخ،مرس ھب یرکف ندمآ اب.منیبب
 .منک مدوخ یھجوتم ار شاهدش ترپ
 ؟اقآ سابع یگرگج میرب دایم یک بخ-
 .تخادنا یطاف دوخ دای ارم شتیاضر اب یهدنخ و تفرگ الاب ار شرس

 
 یتنعل چگ نآ رش زا هرخالاب.مدوب هدز الاح ات ھک ییاھلگ لثم متشاد یزوریپ ینیریش ساسحا

 زا کیربت مایپ روج رازھ رصع زا.اھھلجم و اھھناسر لوا رتیت مدوب هدش زاب و مدوب هدش تحار
 شرورغ ھک دوب یھایس مشچ تفج ود شیپ مساوح مامت اھزور نیا و مدوب ھتفرگ انشآ و تسود
 ود نیا رد اضر نابز ریز زا ھک یتاعالطا اب،.دوب زیگنارب نیسحت میارب شرادتقا و نیریش میارب
 ینارتخد اب تشاد قرف ردقچ وا و متخانشیم ار وا رتشیب الاح مدوب هدیشک هاگشاب هار رد زور
 وا منکیم فارتعا و درکیم بذج شتمس ارم ریگسفن و بان سح کی.دندیکلپیم مفارطا رد ھک
 نم زا ھظحل نآ رد ار ندرک رکف تردق و دزیرب ممھب تسناوتیم تحار ھک دوب یرتخد اھنت
 وا.متخادنا یھاگن مین دادیم ناشن ار نشج لحم ریسم تشاد مایشوگ یور ھک ینشیکول ھب.ددزدب
 هرھاط یمتح،دوب هدش زاب متسد چگ ھک الاح،دوبن رگید ادرف رسپ نآ و دندوب اھنت ھناخ اضر اب

 یصرح تروص اب.دوش رپ وا اب مزور بش ھک مدوب هدرک تداع ھچ و تساوخیم ار شرذع مناخ
 طوبرم  ھچ رھ ارچ و درکیم مایبصع عوضوم نیا ھب ندرک رکف..شتتامشرپ هایس نامشچ و
 یانشآ ان ساسحا یلک نیب مدشیم مگ نم و تخیریم مھب ار متاساسحا یاھیناث رد دشیم وا ھب
 هدرکن تقد الاح ات ارچ و درکیم مرتمرگلد شیاھزور نیا یاناسانشردق و نابرھم یاھھاگن.هزات
 مداد ناکت یرس.دیشخبیم شھایس نامشچ ھب یرتیشحو ینومراھ، شبش گنر زاب یاھوم  مدوب
 مایگدنز رد وا منک رواب ات مدرکیم ربص  دیاب یک ات.مدرک ملباقم تولخ نابایخ ترپ ار مساوح و
 قافتا نیا اجک و یک مھفیمن الصا و تفرگیم برض مبلق شندید اب ھک تسا یسک وا!ھتفرگ گنر
 یاھ ینامھم ھب شلد و تسد رگید ھک دوب میلس خرھاش دمحم نیا، مدرکیم رواب دیاب هرآ؟داتفا
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 ھب یرتخد یگداس ھب تساوخیم یگداس طقف شلد اھیگزات و تفریمن قرب و قرز و ینانچنآ
 .الآ مسا
 +++.مدز رود، جرب دصقم ھب یگدیرب نیلوا زا و مک ار متعرس، مداد راشف  زمرت یور ار میاپ

 
 شایناوخمھ و هایس تک ھب اپ اترس یھاگن و متخادنا مرود زاب یاھوم یور ار ماهریت یبآ لاش
 رد هدزن ادص زونھ ار اضر و مدرک رد رانک یدق یھنییآ رد مدیفس یاھینوتک و نیج راولش اب
 رس مھ اب ھک دوب هدش ییاضر نامھ الاح و دوب هدش مک شندوب غمد زا.دش رضاح نج لثم مرانک
 .متفرگ تسژ شتمس ھفایق اب و متشاذگ شاھناش تشپ تسد.میدادیم ھقباسم رگج یاھخیس ندروخ
 ؟یروخب ینوتب خیس ھنود دنچ رابنیا ترظنب،یدرب امش ھعفد نوا بخ-
 زمرق رد. دش مگ رد لفق شخرچ رد  شاهدش مب یعنصت یادص و درک ھنارورغم یاھفرس کت

 شاھناش راھچ لکیھ دعب و خرھاش دمحم شاشب و نادنخ تروص لوا و دیخرچ ھنشاپ یور یبوچ
  .درک زاب مھ زا ار شتسد ود و دش هدیشک لخاد
 ؟دیرب ییاج نم نودب هرارق-
 ندرکن لمحت یارب دیزرل سرت زا مبلق و دوب هدنام او شاهرظتنم ریغ روضح زا درگ منامشچ
 .دیدج خرھاش دمحم یعقاو تاذ تخانش
** 
 یرھوش و نز، رفن ھس ام ریغب و دوب تولخ نانچمھ ھتفھ طسو رد اقآ سابع کچوک یکرگج
 ھتسشن نوریب ھب ور یهرجنپ ھب کیدزن نلاس یاھتنا رد ،ناشلپت کمناب یھچب رتخد هارمھب ناوج
 وا تاکرح دیلقت رد یعس اضر و دنتشاد رس ھب یکیپ هالک ود رھ اضر و خرھاشدمحم.دندوب
 . تفگیم شدوخ صاخ قوذ اب مادم و تشاد
 .مرب اج رھ منوتب مدش فورعم خرھاشدمحم اقآ لثم منم یتقو! الآ مریگب دای دیاب نالا زا-
 یکرگج ات ریسم لک.دوب هدرک باختنا الاح زا ار شاهدنیآ فدھ راگنا و تخادنایم بغبغ ھب یداب
 دزیم فرح  وا یارب ترھش دعاوق زا یسنجدب اب و دوب ھتفرگ یعنصت تسژ خرھاش دمحم، ار
 .دروآیم رد ارم یادص شیاھنوناق زا یضعب و
 تارب نارگید ات یرازب مارتحا تدوخ یارب ھمھ زا لوا ھک ھنیا لوا نوناق،ناج اضر نیبب-
 ....نییاپ ھب الاب زا هاگن،فاص ھنیس نیبب، نرازب مارتحا
 .مارتحا ھن ھیگتفیشدوخ نیا مسا-
 ھب هاگن و درک مخ نم تمس ار شدوخ،دش زاب مھ زا شخر مین و دوب لباقم نابایخ ھب شھاگن

 .تخود ممشچ
 ؟ناھ..؟مدرکیم راکیچ اجنیا الاح مدوب ھتفیشدوخ ھگا-
 یھمادا و درک هاگن بقع یلدنص رد ھتسشن یاضر ھب ولج ی ھنییآ لخاد زا. دیدنخ ناطیش زاب
 نم.دوب شتروص لفق زونھ ممشچ.درک دزشوگ یکرگج ھب ندیسر ات یکی یکی ار شیاھوناق
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 مشتآ،شدوجو یکیدزن مرح ترارح.متشادن ار شایکیدزن ھمھنآ رد میقتسم یهریخ هاگن لمحت
 .منزب دایرف تساوخیم ملد و دزیم
 ینکب منووید ات ییاجنیا وت- 
 ھیدھ ماینیب یاھلولس ھب ار شرطع دنلب سفن اب و منک شھاگن قیمعروطنامھ متسناوت طقف اما.
 .مھدب

 درم ود،تفرگ ناملیوحت ھشیمھ لثم و تخانش ار اضر و نم اقآ سابع،دورو یادتبا نامھ زا
 یاھناروتسر ھک یمیلس خرھاش دمحم ممھفب ،دوبن ملد وت لد و دندوب هدرک یدنب طرش ملباقم
 ناھد رد ھمقل؟دراد رھش نییاپ کچوک و هداس یکرگج نیا رد یسح ھچ دروخیم اذغ ینانچنآ
 رس متمس ناحیر اب شاھمقل نیمدنچ ندروخ اب.مدیدنخیم ود نآ یاھلکلک ھب اورپیب و متشاذگیم
 مدرک تسرد یاھمقل.ھتسشن شوخ شجازم ھب یباسح ھک مدیمھف هدز قوذ شتکرح زا و درک دنلب
 .تفرگ نادند ھب ار شغود یھشیش لخاد ینو تفر الاب شیوربا. متفرگ اضر یولج تداع قبط و
 شیپ رابنیا و مدرک تسرد یرگید یھمقل.دوب هدیسر وھی مرس ھب ھک یرکف زا دیشک ریت متشپ
 تشاد مک مک مدوب هدرپس یشومارف ھب اھلاس ھک ار ماھنارتخد یاھهزیرغ راگنا.متفرگ وا یور
 و مدز دنخبل شواکجنک هاگن خساپ رد هدارایب.دندرکیم هدزبجعتم مھ ارم دوخ و دندشیم رادیب
 . تفرگ متسد زا ار ھمقل شوخرس ھچ وا
 ؟یدلب مناربلد یاراک نیا زا یدوب ھتفگن-
 مراک.متفرگ زاگ ار مبل نییاپ رس روطنامھ و مداد ناشن رگید یاھمقل ندرک تسرد لوغشم ار مدوخ
 شتروص ھب.متشاد وا اب ار ایند یاھھناربلد مامت یانمت نم و درک ریبعت شدوخ زا ندرک یربلد ار
 .مدرک هاگن
 .یچیھ ھک ایضعب،مدلب منیمھ نم ھبوخ الاح-
 ھچ درکیم زیر سنجدب ار شیاھلیت نامشچ یتقو ایادخ و داد الاب رس،شایکیپ هالک ریز زا

 .تشکیم ارم رخآ بلق شپت نیادشیمم رتینتساوخ
 !یاھنیمز رھ نیب....یاھنیمز رھ وت،میدلب نومناوت زا رتشیب اراکشزرو ام الوصا-
 وا و مدرک شھاگن راب تتامش.تخادنا نایرج ھب مدیفس تروص ھب ار نوخ و دوب رادوب شفرح
 مھب هدنخ اب دوب شخیس لخاد زا ینیچاپ ندیشک نوریب قرغ ھک یاهراچیب یاضر یاھوم
 یادص و دیسریم شوگ ھب رود زا نوریب یاھنیشام غیج و قوب و ناور کیفارت یادص.تخیر
 مغود ناویل زا مارآ.دوب هدرک رتییایور ار مبش،شصاخ یادص اب ناوج یاهدننزاون راتیگ یقیسوم
 یعس اضر اب شصاخ یاھلکلک اب و ملاح یندنشان فصو سح ھب مدوب هداد لد و مدیشونیم
 متسنادیم.منک هریخذ متارطاخ جند جنک نیرتقیمع رد ار وا اب یکیدزن ریواصت نیرخآ مدرکیم
 ارم خرھاش دمحم تسد نتفر الاب ھک مدوب قرغ ردقنآ.دشیم ممزال وا دعب بش و زور رھ امتح
 اب روب یرفرف وم یهدنزاون.تسیاوخیم لخاد ار یسک مرس تشپ زا راگنا و درک ھجوتم
 یسانکسا و دش دنلب یلطعم یب خرھاش دمحم.داتسیا ام زیم رانک و دش لخاد نادنخ،شراتیگ
 یلدنص یور ملباقم هرابود و درک ھمزمز یزیچ ششوگ رانک و تشاذگ شتسد لخاد تشرد
 یادص میالم متیر و مدوب رسپ نیا یاھیزاب ھناوید زا توھبم.تسشن اقآ سابع هزاغم یکیتسالپ
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 اب  ملباقم رد ھک شبوجحم و صاخ یاھھاگن نآ و دنازرلیم ار ملد شاھعطق رھ اب ھک راتیگ
 متیر اب شناوخشیپ تشپ اقآ سابع یتح و دزیم تسد مارآ قاتشم اضر.درکیم یناوخمھ هدنناوخ
 ار شدوخ مرن ییاھتنا یهداوناخ کچوک رتخد و دزیم داب ار هزات یاھرگج گنھآ
 ؟دوب هدرک ار مناج دصق بشما ایادخ.دناصقریم

ینکیم ھنووید ونم یباذج ھک سب یبان ردقچ وت ` 
یدوخیب یروجنیا نم اب ینکیم یزاب یباسح ھچ ور  

دب یامدآ نیا ندب ترییغت راذن نومب یروجنیمھ  
طقف ننزیم مشچ ومدآ ادوسح نیا نصا شابن مشچ وت  

مکی تیکشم ھلگشوخ یاشچ اب ملد بان ربلد  
نم ھب یمشچ ریز زیر هاگن ھی  

نم یاو یا مش ھنووید نم ھک زادنب  

نیبب مرادفرط ھشیتآ ود نم ملد بان ربلد  
نیمھ مرادرب وت زا ھشیمن تسد  
نم` یاو یا مترامیب نم یابیز  

 

 هدرک ھچ نم اب وت.مدوب هدش قرغ شمولعمان یگنر نامشچ رد هریخو مدوب ھتفرگ الاب ار مرس
 و دوش هراچیب نم بیصن تشاد ناکما ھک یدوب یاهویم نیرتھعونمم وت؟خرھاش دمحم یدوب

 .مدنبیم نامسآ ات نیمز زا ھلصاف یوتب لد زاب و منادیم ھک منیمز یور یاوح نیرتاوح نم الاح
ھتامشچ وت ھموظنم ھی  

هریگیم ونم هریخ شھب مشیم ات ھک  

یشابن یھ معقوت الاب هریم  
هریمیم مدآ تمھوت وت  

هریگیم ماشچ ھک یرام هرھم ھیبش ھک یراد یچ منودیمن  
هرید ندوب یارب مشنالا نیمھ تمدیدیم رتدوز دیاب  

مکی تیکشم ھلگشوخ یاشچ اب ملد بان ربلد  
نم ھب یمشچ ریز زیر هاگن ھی  

نم یاو یا مش ھنووید نم ھک زادنب  

نیبب مرادفرط ھشیتآ ود نم ملد بان ربلد  
نیمھ مرادرب وت زا ھشیمن تسد  

نم یاو یا مترامیب نم یابیز ` 
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  مگ ار مدوخ دوریم رکف ھب و دنزیم متروص ھب لز یدج روطنیا یتقو تسنادیم شاک
 و دوب هداتفا زرل ھب مدوجو مامت.شمتخانشیمن مھ نم دوخ ھک دوب ییالآ ھچ ایادخ. منکیم
 یور بترم هرابود ار میاھھناش یور هداتفا لاش و منزب دنخبل یعیبط ھک نیا رب مایعس
 زج ھب زج شیپ مساوح.مروخب ناکت مرن گنھآ متیر اب مدرکیم یعس.مھد رارق مرس
 تشاد ناکما.دیشکیم شتآ ھب شمالک و یقیسوم  ار مدوجو دنب دنب مامت  و دوب اھعارصم
 ؟مشاب نم روھشم درم یتساوخرد کیزوم نیا صاخ بطاخم ھک

**** 

 و درس یالآ و دوب ندش زاب لاح رد مدوجو رد هدز خی یزیچ اھلاس نیا مامت راگنا
 رضاح اما شمتخانشیمن مھ مدوخ ھک ییالآ.تخاسیم هرابود نورد زا تشاد ار رورغم
 و دوب هدرم الآ اھلاس راگنا.شدیدج یاوھ و لاح کت کت سمل یارب مھدب ناج مدوب

 برغ و جرع نآ اب ھک دوب یشکرتخد روھشم ناطیش رسپ نویدم ار شبلق ندیپت وا الاح
 یتح،دوب غورد رگا یتح.دادیم شرافس یتساوخرد گنھآ و تفریم یکرگج شھارمھ
 اب میلس خرھاش دمحم ھک منک رکف روطنیا متساوخیم مھ زاب،یمھف جک و تیرخ ای مھو
 ندوب وا لام رکف و تسین نم ھب لیم یب شیاھنتشاذگ رس ھب رس و اھلکلک مامت
 ریز شدنمدرد و فوئر بلق زا و مدوب ھتخانش اروا رتشیب ھک الاح.درکیم ماھناوید
 ھت.دوب هدش ینتساوخ میارب رتشیب باذج تسیلابتوف نیا، مدوب هدش هاگآ شنادنخ یهرھچ
 نتفر گوس یاھشوگ هدرک زک محور و دوب رپ مایگدنز بان و روھظون ناجیھ زا داش مبلق
 دشن میور زونھ و مدوب هدرب ھناخ ھب ناتسرامیب زا ار یطاف.تفرگیم ار وا زا یرود و
 ود نآ یارب یفاک یهزادنا ھب ھناخ نآ.مدرگیمرب ماھناخ ھب ادرف سپ ادرف مھ نم میوگب
 رد الاح ات ھک نم ھب تنعل و دادیمن ار میاھنفلت باوج مھ زاب  ھمع. دوب کچوک رفن
 و دوب اھنیا ریگرد، ناشیرپ محور.مدوب ھتساوخن وا زا یزیچ یسردآ شراک لحم دروم
 دنخبل اقمحا نیع و دوب هداد تساوخرد  خرھاش دمحم ھک یگنھآ ھب مدشیم ترپ هاگ
 ار مرس.درکیم کش  ملقع ھب دیدیم لاح نآ رد ارم سکرھ ھک یمتحو تسشنیممبل یور
 یھطوحم رد کیپ و کیش نادنمراک دمآ تفر ھب و مدرب الاب متسد ریز یهدنورپ یور زا

 ھچ  یکرگج لخاد ناشسیئر اب نم درکیم رواب اھنآ زا یکی مادک.متخادنا هاگن نلاس
 و دوب هدماین الصأ زورما.دش دنلب مھآ. شقاتا رد تمس تفر مھاگن.میتخاس یبان یهرطاخ
 ھتشذگ رھظ زا تعاس.مشاب شندمآ شوخلد دایز دیابن دوب هدش زاب شتسد چک ھک الاح
 و دوب ینامھم وا یارب.درک متوعد دارھب ھک دوب یاھتفھ رخآ ینامھم نامھ بشما و دوب
 شاھناخ زا ھنابدوم دیاب دشیمن میپ اپ مناخ هرھاط ات.یظفاحادخ یروج نم یارب
 ار ماھنیس یھسفقو نت دص یهزادنا دوب هدش یمغ وا زا ندش رود یاپ دنچ رھ.متفریم
 یهدنورپ.دنک رکفمدروم رد رگید یروج میلس خرھاش دمحم متساوخیمن اما،درشفیم
 ای بشما و متاسبیم ار مکچوک کاس و متشگیمرب ھناخ ھب رتدوز دیاب.متسب ار متسد ریز
 رد ندوب زا ار بشنآ متشاد تسود دوجو مامت اب .متفریم اجنآ زا ینامھم زا دعب ادرف
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 یاھزور یارب منک طبض مرس رد ار شروضح تارطاخ مامت راچان زاب و مربب تذل شرانک
 .روھشم میلس خرھاش دمحم یب.وا یب

 مھ سوھتنپ نآ رد یگدنز راگنا.مدز سپ مارآ ار ردو متخادنا لفق لخاد ار دیلک
 ھتفرگ ار رھش بونج ھت یرتم دنچ نآ ھب نتفر یازع ھک دوب هدش متداع
 یاھشیش یاھھلپ تمسو مدیشک لد ھت زا یھآ نلاس ھب ارذگ یھاگن اب.مدوب
 یهریگتسد یور متسد زونھ.مدش مقاتا دراو.متشادرب مدق الاب نلاس ھب لصتم
 ھتشادن نس نیا ات ھک دش یقاتا تمس ھب مھاگن نامھم ترسح و دوب هدنام رد
 اھفرح نیا و سوھ و تنپ و قاتا کی زا رتارف نم مغ.مدیشک هآ زاب.مدوب
 ربارب رد اھزیچ نیا تشاد یتیمھا ھچ و مدادیم تسد زا ار وا متشاد نم.دوب
 ار میاھناش فیک و متفر مقاتا یهرفنود تخت تمس ھب تسار کی.وا نتشادن
 و مدیشک نوریب ار مکاس، قاتا تس دمک لخاد زا و متشگرب. متخادنا شیور
 تقو مدودحم یاھسابل ندرک روج و عمج.دمک لخاد یاھسابل ناج ھب مداتفا
 تخت یور ار مدوخ تشپ زا روطنامھ و مدیشک ار کاس پیز.دربن یدایز
 نم و دندوب هدش مھرد  مرس لخاد راکفا مامت.متخادنا فقس ھب ور شکزارد
 هداتفا مناج ھب یاهروخ.مدیشک سفن دنلب زاب ناشمادک رھ یور زکرمت رد ناوتان
 تسد دیما ان.دادیم ملیوحت دنخشین و دزیم گنچ ار میولگ ھفخ یضغب و دوب
 راب نیمرازھ یارب و مدیشک نوریب ار مھایس  یشوگ و مدرب مرانک فیک لخاد

 سرتسد رد بطاخم تفگیم ھک کزان ادص نز نامھ زاب.متفرگ ار ھمع یهرامش
 رتسول یاھھشارت مشچ اب و مدز سپ مشوگ رانک زا ار یشوگ ھفالک.دشابیمن

 ار شغارس دادیمن باوج زاب رگا.مدرکیم شیادیپ هرخالاب.مدرک لابند ار فقس
 یمک ییوگ اھرکف نیا اب.تشاد ار شراک لحم سردآ امتح.متفرگیم یروس زا
 دوب ینامھم عورش کیدزن.رتشیب وا اب یفابلایخ  و دش رتمک مدوجو بارطظا زا
 وا اب ندوب بش نیرتصاخ ار رخآ بش نیا تشاد تسود یلیخ ماھنارتخد لد و
  ار شاھجوت ملد.دوبن یخرھاشدمحم رگید نآ زا دعب ھک یبش.دنک
 هدنز ملد ییوگ ناجیھ زا.شبشید زیمآنیسحت هاگن،ار شھاگن،تساوخیم
 ار اجنآ شوخ یاهرطاخ اب ھک رتھب ھچ اما متفریم اجنآ زا دیاب ھک هرخالاب.دش
 هدافتسا،دوب هدش یرابجا قیفوت ھک ینامھم نیا زا رتھب ھچ و منک کرت
 و مدیشک نوریب ار منت یوتنام و مدیرپ نییاپ تخت یور زا برض کی.مدرکیم
 ھھجاوم ناجیھ و دوب هدرک مرتلاحرس مرگ بآ شود.مداتفا هار قاتا مامح تمس
 یھنییآ یولج یلدنص یور. نایرج ھب متروص تسوپ رد ار نوخ وا اب مندش
 یدنلب ات مدنلب مشچ طخ.مداد ماجنا تقورھ زا رتظیلغ ار مشیارآ.متسشن روارد
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 ار مژر.دادیم ناشن رتدنلب و هدیشک ار منامشچ و دوب ھتفر مایدود یھیاس
 میاھوم.دوب هداد مرییغت یباسح اما دوب غیج یلیخ.مدرک باختنا گنر رپ زمرق
 ار مرس تشپ یاھوم و متخیر متروص یور خال ود زاب قرف و مدرک کشخ ار
 سابل اب و دزیم رت نوریب  مدیفس و هدیشک ندرگ یروطنیا.متسب الاب یاھجوگ
 زا رتدنلب ینماد.درکیم ادیپ  ییابیز ینومراھ دوب ھنیتسآ کی ھک یکشم یسکام
 ار مدنلب ھنشاپ یاھشفک راچان ھب و دوب مسابل لصو رمک زا ریز یسکام
 یھنییآ لخاد مدنچ راب یارب و مدز لغب ریز ار مسابل گنر یباتک فیک.مدیشوپ
  هداعلاقوف و مدوب هدرک رییغت اعقاو.متخادنا هاگن  میاپاترس ھب قاتا یھشوگ یدق
 ھب و مدز ھنییآ لخاد یهدز ناجیھ  رتخد ھب قوذ زا یدنخبل.مدیسریم رظن ھب

 .مھدب ار مدوب هدرک ربخ ھک ینیشام باوج ات متفر روارد یور یشوگ تمس

  .نییاپ مایم ھگید ھقیقد دنچ-

 رازگرب یلبق غاب نامھ رد ینامھم دوب هداد دازھب ھک یسردآ قبط
 هدامآ و ھناخ ھب خرھاشدمحم ندمآ لبق ات مداد حیجرت نم و دشیم
 اھنت وا اب ندش ور ھبور زا دیاش.مورب سناژآ اب مدوخ شندش
 لبق لاور قبط.مشاب رابرس مندناسر یارب متساوخیمن ای  مدیسرتیم
 یادص.مدش ترامع للجمو گرزب نلاس دراو و مداد لیوحت ار مایشوگ
 و بوخ یاھوب ماسقا و عاونا و دادیم شزاون ار شوگ میالم یقیسوم
 یدایز روھشم دارفا لبق لثم.دزیم مغامد ھب یبیکرت رادکرام یاھرطع
 طقف و متشادن یتبحصمھ یارب ییانشآ نم لبق لثم و دندوب نلاس لخاد
 مالس و دندرکیم مھاگن زیمآ نیسحت ھک درم دنچ دنخبل باوج رد
 یتح،مدیخرچ ار نلاس رود هاگن اب.متفگیم خساپ دنخبل اب دندادیم
 نلاس تولخ فرط غولش ھمین راب تمس.دوب هدماین زونھ  مھ دازھب
 دندیدنخیم ودندرکیم تبحص دنلب دنلب ھک ناوج رتخدود رانک رد و متفر
 مدرک دھع لد رد و مداد شرافس رادزاگ یاهویم بآ ونم لخاد زا.متسشن
 یلیخ لرتنک مدیسرتیم و دوب رخآ بش.منزن بورشم ھب بل بشما

 اب اھیلیخ  ھک دوب رتیمسر ینامھم نیا راگنا.مھدب تسد زا ار اھزیچ
 یاھهدرن رانک ھک یگرزب و لیوط زیم و دندشیم دراو ناشیاھدراگیداب

 یارب تشاد یلالد و سنارفنک زیم مکح راگنا،دندوب ھتشاذگ الاب نلاس
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 رادھیاپ تعاس ھب و مدیشک رس مبیس بآ زا یمک.ناشیاھشورف و دیرخ
 زا ملد.دوب هداتفا هار الاح ات امتح.متخادنا هاگن نلاس یھشوگ ییالط
 تشذگ رگید ردقچ.دش روم روم متخل یھناش یور و دیچیپ مھرد قوذ
 دروخیم لو دنول رتخددنچ نایم  ھک مدوب یدرم رگیزاب یاشامت وحم و
 مدوخ یاھ مشچ اب رگا.تشاد ار یبھذم مدآ شقن مادم اھلایرس رد و
 لرتنک ھک دوب هدروخ بورشم ردقنآ.دشیمن مرواب ارمع مدیدیمن

 مب رد شیادص ھک بوخ ھچ و دوبن شدوخ تسد شدنلب یاھهدنخ
 تمس مھاگن ھک دش ماھلا نم ھب شندمآ راگنا.دشیم مگ نلاس کیزوم
 تیف راولش و تک نآ رد شیراکشزرو لکیھ ندید و دیخرچ یدورو رد
 تشادیمرب مکحم یاھمدق و دوب یدج شتروص.دنازرل ار مبلق شنت
 وا زا ار متروص عیرس.دوش ماگمھ وا اب تشاد یعس شرانک رد دازھبو
 ورھبور یھنحص راب رازھ الاح ات رصع زا.متشگرب راب ھب ور و متفرگ
 تشاد راگنا ھک دزیم یروج مبلق الاح اما مدوب هدرک روصت ار نامندش
 یبصع؟دیزرلیم مناتسد و دوب کشخ منھد ارچ. دشیم هدنک ھنیس زا
 هزاجا مدوخ ھب و مدرواین تقاط؟مدرکیم رکف روطنیا نم ای دوب
 زونھ ھک منزب شدید یکدزد و مدرگرب شتمس یکشاوی  هرابود،مداد
 یلدنص یور زا دش ثعاب و داد ناکت اج رد ارم ییادص ھتشگنرب لماک
 .مدرگرب ادص تمس و موش دنلب راب
 ؟وم ھیس ھھار ھبور یچ ھمھ-
 مامت زاب و مدرکیم شھاگن گنم!ھن الاح؟الاح؟دوب یک ھگید نیا

 شاهرود رفن دنچ، رد یدورو نامھ ھک یخرھاش دمحم ھب تفر مساوح
 شتسد یشوگ ھب شھاگن و تشاد شراولش بیج رد یتسد.دندوب هدرک
 .دادیم ار شلباقم نسم درم باوج
 ؟تمدنوسرت-
 ردقچ.ملباقم ناوج رسپ یهزنرب و هدیشک تروص یور متشگرب هاگن اب
 کشخ نم یور زونھ شرظتنم هاگن؟رگیزاب ای دوب نکیزاب.دزیم انشآ
 ھگن شلباقم رد شتسد رد فاص زونھ ھک یبورشم ماج لثم دوب هدنام
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 مدوخ ھب مدرک یعس و متشادرب ماھنیس یھسفق یور زا تسد.دوب ھتشاد
 .مشاب رتطلسم
 .سین یروط،،مدیسرت،دش ترپ مساوح وھی…ھن..ھن-
 راگنا شنت یبآ راولش و تک.دش رتکیدزن و داد تعارج شدوخ ھب
 ؟تفگیم یچ شتروص یور رپ شیر.دروخیم رج تشاد
 ..دیرپ تگنر وھی.سھ تھب مساوح ھتقو یلیخ نم ھخآ-
 رسپ دنلب لکیھ تشپ زا و منزب دنخبل متسناوت طقف ملباقم رسپ باوج رد
 .منامب نامفرط ھب وا ندمآ یهریخ ناوج
 ..هرتھایس تسابل زا تاھوم.-
 .کمایس ییادنولب وم قشاع مدرکیم رکف-
 یوب ربارب رد شیاھرغمشچ و دوب هدرک قرع ناجیھ تدش زا مناتسد
 راگنا ایادخ.تشاد یتیمھا ھچ دز ما ینیب ھب ھک شترپسا رطع صاخ
 یاوھ علو اب ھچ ماینیب یاھلولس.مدوب وب نیمھ لابند راوھناوید
 ندید اب و تشگرب تشپ ھب ھنارگشسرپ کمایس.دندیعلبیم ار فارطا
 .درک زارد تسد هدنخ اب شتمس ھب خرھاش دمحم
 چگ ھک بوخ ھچ…تمنیبیم ھک ملاحشوخ رسپ!میلس خرھاش دمحم-
 .هدش زاب تتسد
 ؟هروطچ رونوا یاھمیت وت یزاب…تمدیدن ھتقو یلیخ منم-
 مھ ھب مرن ار ماهدرکقرع ناتسد ادصیب و مدوب هداتسیا یاھشوگ
 .مدوب یمیدق یمیت مھ ود یوگ و تفگ دھاش و  مدیلامیم
 ؟ھنومھ ترظن مزونھ……اباب درک ھفخ ونم امش یلم قرع-
 هاگن زاب و داد ناشن ار شتبثم باوج رس ناکت و دنخبل اب خرھاشدمحم
  کمایس.نم یاپاترس یور تفر شاھلگ رپ زیر
 .تخادنا هاگن خرھاشدمحم ھب و درک هراشا نم تمس رس اب
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 .ھشیم راتفک بیصن بوخ تشوگ ھشیمھ  یتنعل..…؟نتسھ وت اب مناخ-
 ھظحل نآ رد، یبصع خرھاشدمحم ھک دوب مولعم. دیدنخ دنلب دنلب و تفگ
 خساپیب روطنآ ار شفرح ھک درادن ار یخوم یخوش لاح
 یمک ارم متسد ندیشک اب و دمآ متمس ھب و دز رود ار کمایس.تشاذگ
 .درب راب تمسق رتفرطنآ
 .منزیم فرح تاھاب دعب…میرب ام تزاجا اب بخ-
 ناکت اوھ رد ار شتسد وا دیلقت ھب کمایس و داد الاب شیارب ار شتسد
 ھمھ نیا منادیمن و دوب وا ترارح رپ تسد رد ماهدز خی تسد.داد
 و دش یضار هرخالاب؟دوب ھچ یارب متسد راشف رد تنوشخ و تیدج
 یعس ھیقب هاگن ریز و داتسیا ملباقم تسرد و درک فقوت یاھشوگ
 و تفرگ متروص لباقم ار شتسد لیابوم.دنک تبحص شمارآ اب درکیم
 .درک ندز فرح ھب عورش شاهدرشف مھب یاھنادند نیب زا
 ؟یدب وتیشوگ باوج ندادن دای تب.ھیشوگ شمسا هدرم ردام نیا-
 مدوب هداتفا ریگ زاب نم و درکیم یسررب ار متروص زیر مخا اب اما قیقد
 ھب جیگ.مدروآیمن رد رس شزا ھک ییاھفرح و وا لمعلاسکع نیب
 .مدرک لدبودر هاگن شایبصع هاگن و شتسد یشوگ
 ؟یگیم یچ ممھفیمن…یشوگ-

 .دیشک رتکیدزن یمک ار شتروص
 ؟یدینشن مراب ھی ینعی.مدز گنز تب رابدص رصع زا-
 دنچ دنکن نم یادخ؟تشاد ار  ماهرامش الصا ھگم؟دوب هدز نفلت نم ھب
 باوج نم و دز گنز نم ھب سانشان یاهرامش نیشام لخاد ھک یراب
 هاگن ریز.مدرک ھتسب و زاب ار مناھد نم نم اب...ھن یااو...هدوب وا مدادن

 .دوب یتخس راک ندز فرح شقارب یاھلیت نامشچ و هریخ
 باوج دوب سانشان نوچ.مدش ھجوتم یراب دنچ نیشام وت-
 .....ییامش متسنودیمن..مدادن
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 شتک بیج لخاد ار شتسد رادکرام یشوگ و دز یدنخزوپ. داتسیا فاص
 .تخادنا
 .نراد ونوشدوخ صاخ یانوناق مناخ دوبن مدای ھلب-
 ادا ناھد لخاد شنابز اب یرفک و رگید یفرط تمس تخادنا ار شھاگن
 باوج ھکنیا زا ارچ نم و دوب روخلد متسد زا یلیخ راگنا.دروآیم رد
 یلیق ملد ھت؟مدربیم تذل  ،دوب هدش یبصع وا و مدوب هدادن ار شنفلت
 نورد زا.دربیم نیریش یاھیفابایور لایخ ھب ارم زاب  و تفریم یلیو
 و مداد یناکت مدوخ ھب.دش تخس مارب شیروخلد تقاط اما مدزیم داش
 نلاس لخاد دنلب گنھآ نایم زا ھک مدرب شرتکیدزن ار متروص ھنایوجلد

 .دسرب ادص ھب ادص
 باوج متشادن ھلصوح ھظحل نوا منودیمن...ییامش متسنودیمن نم-
 ...مدب ویسک
 !دیدوب لوغشم یباسح ھمولعم ھلب-
 شتبحص مدیاش .تفر مسابل و تروص ھب شھاگن و تشاد شین شنابز
 ردقچ ات اھ یمیلس یراغت ھت نیا متسنادیم نم طقف!دوب کمایس اب
 یشوخ زا. دوسح و قترس یولوچوک رسپ .دشاب دوسح دناوتیم
 ربارب رد ندرکیم یعس منییاپ بل ندیزگ اب و مروآرد لاب دوب کیدزن
 .مدنخن شروخلد یاھھاگن
 !ھسریمن شدوخ ھب ردقنیا یسورع بش سورع-
 تسناوتیمن رسپ نیا. دش زاب مدنخبل.مریگب ار مدوخ یولج دشن رابنیا
 شزیگنارب نیسحت قارب هاگن و تفگیم زیچ کی شنابز.دنک یزاب ملیف
 میلس خرھاش دمحم الاح.دوب هدمآ مشوخ یزاب نیا زا .رگید یزیچ
 یمک مدرک یعس و مداد الاب ییوربا. دوب هدش نشور زور لثم میارب

 .منک مھاگن و نحل یطاق ھنانز تنطیش
 ؟مدشن بوخ اردقنوا امش رظنب سپ-
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 و تشاد شرمک ھب تسد  ود ممشچ ود یهریخ.تفرگ الاب ار شرس
 ردقچ شتروص مک شیرھت.تفریم نییاپ و الاب مارآ شاھنیس رکفتم
 دشیمن ارچ و تخادنا لگ متروص زاب ناجیھ زا.دوب ھتخاس شرتدرم
 یتذل اھنآ رد ندش قرغ.مشاب ھتشاد شنامشچ رد لز ینالوط تدم
 یور و میاپاترس یور تفر شھاگن.دنازوسیم ار مدوجو ھک تشاد

 اب و تفر مھرد رتشیب شمخا.دنام تباث متخل و نیتسآ نودب یھناش
 .دنادرگرب هاتوک ار شرس و دیشک ار شبل یھشوگ تسش
 سابل لقادح...دوب رتھب ترود یدرکیم زاب وتاھوم ھگا مرظنب-
 ؟شوک تنیتسآ فصن.یدرکیم باختنا یرتهدیشوپ

 هدیدن الاح ات و دوب ھتسب شوگ و مشچ راگنا ھک دزیم فرح یروج
 مدرکیم دروخرب یرفک و مدشیم یصرح امتح شمتخانشیمن رگا.دشاب
 ھچ و تشاد میارب ینیریش ھچ تسنادیم ادخ، شزیر ندش یتریغ اما

 اما منک یلمع ار شفرح تشاد  عقوت دیاش.شیارب لد نیا دادیم یناج
 تریغ ندرک کلوگنا و ھجوت لابند  اھنیا زا رتشیب مدوجو یالآ راگنا
 ار مسنجدب هاگن و مدرک عمج ار مدنخبل.دوب شلباقم باذج روھشم درم
 .متخادنا شتمس
 .مراد تسود رتشیب و لدم نیا اما..ھمرتحم امش رظن ھتبلا بخ-

 ار شرس و داد الاب ییوربا.دروخ اج روطنآ ھک تشادن عقوت دیاش
 دیشکیم ناشن و طخ میارب شلد رد تشاد دیاش.داد ناکت میارب رابدنچ
 .ملد تفریم یجنغ ھچ شروخلد هاگن زا و
 .مشابن محازم..شاب یراد تسود ھک یروج رھ امش..بخ ھشاب...ععع-
 ھلصاف نم زا روخلد  ،رترود یمک مرس تشپ ھب هراشا اب و تفگ ار نیا
 بلق تسنادیم ادخ و دش قحلم نلاس فرطنآ میت عمج ھب و تفرگ
 .دوب نداتسیا لاح رد ناجیھ ھمھنآ مجح زا اجنیا کرتخد
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 رانک رد نانچمھ و دوب ھتشذگ ینامھم رد شروضح زا یتعاس کی
 تمس مھ یھاگن مین یتح و درکیم تبحص یدج شیاھانشآ و تسود
 یتیمھا ھن و تفرگیم  ار مغارس ھن !یرتش ھنیک.دوب ھتخادناین نم
 یباتفآ متمس مھ کمایس یتح؟ھن ای تسھ اجنیا ییالآ الصا ھک دادیم
 لد و تفرگیم نم زا هاگن.تسشن مشیپ یا ھقیقد دنچ دازھب طقف و دشن
 جرخ میارب ھک یتریغ زا.تشاد وا اب ار ارادم دصق راگنا ماھنارتخد
 ھچ قشع نیا ادخ.شیاھیلحممک زا تخیریم ملد و مدربیم تذل درکیم
 رھ نتخوس شطع  یارب زاب و یزوسیم ینادیم.دوب یبیجع زیچ
 لخاد و مدش دنلب اج زا تیاضر اب.دز مرس ھب یرکف.ینکیم یراک
 و مدرک زاب ار مرس یالاب یاھجوگ یاھوم نلاس یتشادھب سیورس
 سابل اب یرتخد نم زج.متخیر متخل یھناش یور ھفرطکی راد تلاح
 مدوخ ھب ھنییآ لخاد ھک یدنخبل  زا تشاد قح و دزیم ژر امندب و هاتوک
 و مدوب ھتفرگ مسابل یولج ار مایتسد فیک.دھد ملیوحت ار هاگن نآ، مدز
 ماهدیشوپ سابل و زاب یاھوم خرھاشدمحم ھک مدرکیم رکف یاھظحل ھب
 دنخبل اب.تشاذگیم رانک ار ینیگنس رس و دشیم یضار امتح.دیدیم ار
 لاح رد مرن یگنھآ.متسشن یلاخ یلدنص یور و متشگرب ملبق یاج رس
 مھ لباقم ود ھب ود و دندوب ھتخیر نلاس طسو رسپ و رتخد و دوب شخپ
 متسناوتیم مھ صقر لاح رد تیعمج نآ نایم زا نم و دندیصقریم

 و دوب هدروآ رد ار شتک.منیبب دش هدیشک نم تمس ھب ھک اروا تروص
 ناشیاھدراگیداب اب نسم درم دنچ و دازھب و نکیزاب دنچ شتبحص مھ
 ار ملد دنب شتوافتیب و درس هاگن گنر و داتفا نم ھب شھاگن.دندوب
 ریت مرمک تشپ و درک ذوفن مناوختسا زغم ات شھاگن یدرس.درک هراپ
 و مدرب تسد نئمطم ان.تسشن شبل یھشوگ ھک یزیر دنخزوپ زا دیشک
 ار یراک نم؟درکیم روطنیا ارچ.مدز سپ شوگ تشپ ار مرانک یاھوم
 شساوح مامت، متخادنا مشچ شتمس هرابود!تساوخیم ھک مدوب هدرک
 اب ھک ینز زا دیزرل ملد؟ھچ نم سپ و دوب شلباقم درم یاھتبحص ھب
 داد ناکت یرس.داد ناشن ار الاب نلاس هراشا اب و تفر ناشتمس ھب زان
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 الاب یاھھلپ تمس ناشھارمھ نارتخد اب و دنداتسیا هدامآ یگمھ و
 ؟دوب ھک رخ الآ الصا و دندرک تکرح
 ھی ار رسپ نیا.مدیخرچ راب تمس ھب و متشادرب مشچ  وا زا یرفک
 شیاج میالم کیزوم.دوبن ینیب شیپ لباق شراتفر الصا.دشیم یروط
 ار الاب نلاس زا دنلب یاھهدنخ یادص دشیم الاح و دوب هداد صقر ھب ار
 نآ اب.هراباک ای دوب شورف و دیرخ لام الاب نلاس دوبن مولعم.دینش رتھب

 و مدوب هدمآ گنت ھب تیعضو نیا زا.ناشدننام غیج یھناتسم یاھهدنخ
 مک ار منورد لاصعتسا مھ مدوب هدیشک رس ھک یدرس بآ ناویل یتح
 لمحت؟دش ھچ و مدرکیم یرکف ھچ.شوشم و مدوب هدش ناشیرپ.درکن
 و متفرگ منماد یھشوگ زا برض کی. دوب هدش تخس میارب تیعضو نآ
 منتفرگ هدیدان اما منک راک ھچ دوب رارق متسنادیمن قیقد.مدش دنلب اج زا
 یچیپرام یاھھلپ ھب مھاگن ھظحل نامھ.دیشکیم ریجنز ھب ارم تشاد
 ندمآ نییاپ لاح رد رتخد دنچ و یمیت مھ ود اب خرھاشدمحم ھک داتفا
 یشوگ ریز یاھفرح ربارب رد و تشاد شراولش بیج رد تسد ود.دندوب
 دنلب دنلب هارمھ نارتخد و دادیم ناکت رس طقف شرانک رسپ
 ارم ارچ وا الصا و دندوب هدمآ هارمھ اب شیاھیمیت مھ مامت.دندیدنخیم
 یتریغ رگا؟دوب یسح رگا؟دوب ینتشاد تسود رگا؟درکن یفرعم ھیقب ھب

 ایند اب نم و دش دنلب صقر میالم کیزوم یادص ھظحل نامھ؟دوب یندش
 مایرانک درم تسد نتفرگ دش شیاھیلحم مک باوج ھک مدوب هدرک جل
 طسو وا اب.مدینش ار شصقر داھنشیپ طقف و شمتخانشیمن الصا ھک
 و ناج ھمین یدنخبل و ولگ لخاد مدرک یضغب ار مصرح مامت و متفر نس
 .متشاد الآ ندوب قمحا زا زاب ھک یروخلد و هدرم

 
 الصا و دیشکن لوط رتشیب ھقیقد دنچ سانشان درم نآ اب مصقر
 اب.دنک مک خرھاش دمحم درس راتفر ربارب رد مدوجو ضغب زا تسناوتن
 ادص ار وا و دنتفریم شفرط ھب ھک لوگنش و داش رسپ دنچ ندید
 هاگن صقر لحم، نس طسو ھب یدج یاھفایق اب ھک وا، دندزیم
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 شتحارج ھک متشاد یمخز لاح.تفر ناشتمس ھب و دنادرگرب ور،درکیم
 ییاج راب تمس و مدرک رکشت سانشان درم زا.دشیم رتشیب ھظحل رھ
 میاھوم ھک نم؟دش ھچ ھک ھعفد کی.متفر دوب شناوخشیپ یور مفیک ھک
 ماجنا ار تساوخیم ھک یراک؟هدز خی ارچ.مدوب ھتشاذگ زاب شرطاخب ار
 راتفر ھنوگنیا ھجوتیب و لحم یب خی ور گنس الاح و مداد
 زا میت دارفا نتفگ ناتیپاک ناتیپاک   یادص و دندوب هدرک شاهرود.درکیم
 لخاد و درک عطق ارکیزوم مھ یجید یتح.دمآیم نلاس فرطنآ
 فک شیارب تیعمج و تفگ کیربت وا تسد چگ ندش زاب تباب نفورکیم
 ھجوت نم ھب روطچ،تشاد ار برغ و جرع و ھجوت ھمھنیا یتقو.دندز
 زا یصرح. تفریم هژر مخم لخاد دنلب میت یاھهدنخ یادص؟درکیم
 شیپ بورشم ناویل نیلوا و متفرگ ور ناشی هدنزرس و داش تیعمج
 اب نم.منکیم هابتشا ھک موش مھف رخ دوب رارق یک.مداد الاب ار میور
 ندرب لد بوخ میلس خرھاشدمحم و مرادن یقرف شیارب رگید نارتخد
 کد ھناخ رد زا شرطاخب ھک ینارتخد مدوب هدینش و هدید مک.دوب دلب ار
 شیارب ار تیاھوم ورب وت الاح و دادیم یزاب ارم طقف وا. مدوب هدرک
 فیک لخاد زا.متشاذگ ناوخشیپ یور ار بورشم ناویل نیمود.نک زاب
 ، هدش  ھک مھ مدوخ صرح زا و متشادرب ار میوم شک متسد رانک
 یھناتسم یاھدنخ یادص.متسب یبسا مد ار مرس تشپ یاھوم
 تفریم مباصعا یور دندوب شایمیت مھ ناتسود هارمھ ھک ییاھرتخد
 زاب؟مدوب اھنیا زا رتمک نم ینعی.تخاسیم رتهدرشف ار میولگ ضغب و
 ناج ھب هروخ لثم بش نآ ینامھم  لوا زا ھک یاهرخسم یاھ لاوس
 ھک ار ناویل نیموس.خساپ یب یاھلاوس.دش عورش،دوب هداتفا مزغم
 رود هداتسیا.مدز لز بقع ھب تقاط یب، متشاذگ ناوخ شیپ یور
 زا شبترم فیدر یاھنادند یتنعل و دنتشاد هدنخ و یخوش زونھ،مھ
 یارب شیاھهدنخ و دوب نم یارب شمخت مخا.دوب ادیپ مھاجنیمھ
 یالآ دوب هدش کزان لد ھچ و دزوسیم منامشچ مدرکیم سح.ھیقب

 . راگزور یهدیشک یتخس
 

 یوش ھتفرگ هدیدان دوب تخس ھک ادخب،یمشچ ریز،یھاگن مین زا غیرد
 یشحف و متفرگ تسد ھب ار مراھچ ناویل.دشاب وا تاهدید یھمھ یتقو
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 کیربت یارب شاهدز نوریب یاھھنیس نآ اب ھک مدرک یمناخ تبکن راثن
 مھ نم لد.دیسوب ار شاھنوگ و درک مخ خرھاشدمحم تمس ار شدوخ
 ییادگ تبحم هاگن اب و مدوب ھتسشن اقمحا لثم؟مدرکیم راک ھچ.دیزرل
 رکف.دوب میلس خرھاش دمحم وا الآ یدرک رکف ھچ تدوخ اب؟مدرکیم
 ماخ نتفر یگرگج و ناروتسر و ندرک تبحم راب دنچ اب یدرک
 ربارب رد یراد یسناشوت؟وت و دنا ھتفرگ ایک ار شرود نیبب.دوشیم
 کیزوم کی، ولھپ ود یاھفرح،هاگن کی ھب یدرک شوخ لد؟اھنآ

 یجید هاگتسد زا ھک یمارآ کیزوم ھب یسک ارچ...کیزوم.یشرافس
 ربوم یرتخد.دوب وا تمس اھھجوت یھمھ و دادیمن شوگ دشیم شخپ

 یاھیدھ و دیسوب ار مخرھاشدمحم تروص زانط ھچ و تفر شتمس
 مھ ھیدھ شیارب دیاب متسنادیمن نم.تفرگ شفرط هدش چیپ وداک
 ار میاھبل شزرل؟دنکیمن مھاگن زاب ارچ.نم یادخ.مدرواین ارچ.مروایب
 خرھاش دمحم.ار میاھمشچ ینیگنس و مدرکیم سح حوضو ھب
 رگید!ینیب شیپ لباق ریغ، شکرس،الآ یدش کانرطخ!نم
 هدرک ھیرگ شردام و ردپ گرم یارب راب نیرخآ ھک ییالآ.تمتخانشیمن
 رپ شنامشچ شلباقم رورغم کناوج یھجوتیب یارب روطچ الاح دوب
 زاب مارآ و متسب ار میاھمشچ راب کی.دیزرلیم شیاھبل و دشیم
 درم ملباقم رد زونھ اما دشاب سوباک مدوب هدید ھک ییاھنیا دنک ادخ.مدرک
 سک رھ ھک یلغب ھب تنعل و دندزیم مھب ناکتسا شیاھیمیت مھ و باذج
 وت ھب تنعل.الآ وت ھب تنعل.دادیم یاج شدوخ لخاد کیربت یارب ار
 مناوت دح زا میور شیپ یاھھنحص ندید لمحت راگنا.میلس خرھاشدمحم
 مدیزرلیم ھک دوب مگرم ھچ.تفرگ زرل ار مدوجو مامت ھک دوب ھتفر رتالاب
 یاھظحل لمحت دیدج یالآ نیا.متشادن لمحت.متخوسیم نورد زا و
 اروا یرگید و دتسیاب اجنیا.تشادن ار شقوشعم یتبحمیب و یلحمیب
 ندش المرب سرت زا و دشیم هدیشک ملد خن تداسح زا.دشکب شوغآ رد
 هدنز یارب دوبن اوھ.دوبن سفن اجنآ.منک رارف مداد حیجرت زاب ملد تسد
 میلس خرھاشدمحم مان ھب یکانسرت دوجوم زا.مدشیم رود دیاب.ندنام
 .دزیرب ممھب تسناوتیم هراشا کی اب ھنوگنیا ھک
 بورشم یهدنام ھت،متفرگ مشچ ظیغ اب ناششوج و بنج رپ عمج  زا..
 مین نودب و متشادرب ار ناوخشیپ یور فیک،مدیشک رس ار مناویل لخاد
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 اوھ نم ھب دیاب،اوھ.مدرک دنت مدق نلاس جورخ تمس ھب رگید یھاگن
 ماوتنام و یشوگ روطچ؟دندیشکیم سفن روطچ لخاد نآ ھیقب.دیسریم
 مدناسر دازآ یاوھ و نلاس جراخ ھب ار مدوخ روطچ و متفرگ لیوحت ار
 مکح  میارب،دروخ متروص ھب بش درس ھمین داب ھک نیمھ اما منادیمن

 اب ار اوھ قیمع.دشکب نوریب منامشچ زا ار کشا ھک درک ادیپ  یلیس
 مریگب الاب ار مدنلب نماد نییاپ متسد کی اب مدوب ریگرد و مدیعلبیم علو
 بش ایادخ.منزب سپ ار متروص یور یاھلیس مرگید تسد تشپ اب و
 مرس و مدوب هدرک ھفخ ولگ رد ار میادص؟دش ھچ مدرکیم رکف ھچ رخآ
 دنتسھ ھطوحم رد ھک یدارفا کوت و کت ادابم ھک نییاپ نکمم دح ات ار
 نییاپ ار غاب ھب لصو لیوط و دنلب یاھھلپ.دننیبب ار مزجاع لاح ھنوگنآ
 متسد راک دنلب ھنشاپ یاھشفک،ھتشادن ھتشادرب  مدق دنچ و مدوب ھتفر
 متسار یوناز رس و مداتفا نیمز وناز اب ھک مدمآ مدوخ ھب یتقو و داد
 ار مدوجو لک ھک یدرد زا رتشیب ھن اما تشاد درد. تخوسیم
 .دنازوسیم
 اجک وتاپ یمھفن ھک یروخب بورشم ردقنوا یروبجم؟ساجک تساوح-
 ؟یرازیم
 رب ادخ تنعل ھک یرطع و مدوب هدینش ھک ییادص دش مدوجو مامت

 رد ارم مدادیم هزاجا دیابن.مدرکیم روج و عمج ار مدوخ دیاب.شبحاص
 و مدرک کاپ راب دنچ دنت تسد تشپ اب ار مزجع کشا.دنیبب لاح نیا

 الاب ارم و تفرگ ماوزاب ریز زا شناتسد موش دنلب متساوخ ھک نیمھ
 ھب؟دیدیم لاح نیا رد ارم دیاب امتح؟درکیم ھچ اجنآ وا الصا.دیشک
 شیاھینابرھمان قحتسم ار مدوخ ھک دش یمشخ مدوجو مامت هرابکی
 ملع دق وا ھب ور و مدیشک نوریب شتسد زا ار  ماوزاب راشف اب .مدیدیمن
 .مداتسیا هدرک
 هدب دای مب ھک متشادن یباسح تسرد یاباب ھنھن امش لثم ھک دیشخبب...-
 مشکب ومدوخ روطچ مدلب مدوخ مرازب وماپ ھک ماج رھ..مروخن بورشم
 .نوریب
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 رارکت مادم مرس نورد ییادص و تفریم نییاپو الاب برض اب ماھنیس
 اب زونھ ھک وا ھب».نک رارف میلس خرھاش دمحم زا،الآ نک رارف« درکیم
 تشپ ترامع ھب هراشا اب، مدز لز، درکیم مھاگن کشخ مخت و مخا

 و دزیم داد ار منورد ساسحا مامت ھک یدایرف.مدز دایرف ابیرقت شرس
 .دیشکیم خر ھب اقیقد ار یکاش نم
 مودک الآ؟ھیک الآ.تایمیت مھ ھب.سرب تانومھم ھب ورب مامش-
 مسابل لدم نم مروخیم بورشم نم،هداریا،ھلاکشا نم یاپاترس؟ھیرخ
 ھبجحم ھمھ؟نبوخ ھمھ نراد کیلع مالس تاب  ھک ییانوا ھحاضتفا

 چولم چلم تلغب نوشریگب.سرب تاکیربت ھب ورب ورب.یلاع ھمھ
 شیپ ورب؟ھشیم ادیپ روطچ وھی..رادرب نم رس زا تسد..نک نوشسوب
 ...انومھ
 ای دھد سپ ار مباوج یرفک و یبصع متشاد راظتنا،منادرگرب ور متساوخ
 ناطیش خرھاش دمحم نامھ دش شھاگن گنر اما دنک مھاگن لقادح
 امتح دوب نامفارطا رد یسک رگا ھک دوب دنلب ردقنا شاهدنخ.ھشیمھ
 دوب ھتفرگ یزاب ھب مھ اروا داب ھک یشکرس یومھکت..دشیم ھجوتم
 شیپ لباق ریغ درم یهدنخ ھب گنگ و مدز سپ مدنچ راب یارب یبصع
 یور هدایز متفگیم امتح دوب بورشم لھا رگا.متخود مشچ ملباقم ینیب
 ھت رد ھک یتسژ اب و درک مامت ار شاهدنخ،رظتنم لبق زا رت یرفک.هدرک
 .دش ربارب دنچ مصرح تفرگ میارب شاهدنخ عیام
 .مراد تسود یتریغ نیرفآ،،یراد تریغ مھب تبسن ھبوخ یلیخ-
 الصا.متفگ ار ملد فرح نم؟یتریغ.مدوب تریح رد یگدول ھمھ نآ زا

 ماخ الآ یشن ماخ«.مدرکیم رکف شیاھفرح ھب و مدوب هداتسیا ارچ
 ».یشن
 تریغ امش یارب منکب طلغ.مشیم یتریغ شلھا یارب و شاجب هدنب-
 .هدروخن رخ ومزغم زونھ؟اجک نم و اجک امش الصا.منک جرخ
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 شاھنیس ھب ھنیس لماک متسد ندش هدیشک اب ھک مدنادرگرب ور عیرس
 .مدش سامم
 یدیمھف!ینک جرخ ھگید یکی یارب و تریغ ھک ینکیم یتقو و طلغ-
 ؟ولوچوک مناخ
 تساوخیم ھچ؟دوب ھچ لابند.دزیم ودود مھاگن لخاد شنامشچ کمدرم
 رارکت دنلب ار مزغم یادص و مدز سپ ار وا راشف اب زاب؟نم ناج زا
 غاب یاھطسو تمس ھب روز اب و دیشک ار متسد زاب رارصا اب وا و مدرک
 دمآیم نییاپ ادص اب ترامع یاھھلپ زا یرفن دنچ ھک مدوب ھجوتم.دناشک
 .دن
 ..نک ملو....نک ملو؟نم نوج زا یاوخیم یچ-
 غارچ یسوناف یاھریت زا.دوب هدش ناھنپ  نارتخد نیب ترامع ابیرقت
 نشور فارطا دندوب ھتشاذگ راک غاب طسو رد رتم دنچ رھ ھک یقرب
 رد شرس سالاب تسرد ییابیز نونجم دیب تخرد ھچ و دیشخردیم
 ھک مدوب یاھلمج لابند قیقد و مدیلامیم ار متسد چم.تشاد رارق ملباقم
 .منک یلاخ شرس ار شراک صرح
 ....وت...یتسھ یک یدرک رکف..وت-
 ور تدوخ اب لقادح ھشتقو منک رکف...نک یلاخ وتدوخ شاب تحار وگب-
 ؟ھیچ منودیم وتلد فرح ھتقو یلیخ ھک نم ھنرگو یشاب تسار
 زا ھخآ؟ دیمھفیم تسار یتسار دنکن؟تفگیم ھچ.دش لفق منابز
 ملمعلاسکع رظتنم درسنوخ،ھنیس ھب تسد و ناطیش شھاگن؟اجک
 ار مباصعا شبل یور دنخبل و مدرکیم شھاگن رب ورب.دوب هداتسیا
 .دادیم کلقلق
 باوخ..تدوخ ھساو رادھگن ھترکف وت یچ و ھترس وت یچ اقآ نیبب-
 !ھشاب ریخ یدید
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 یسناش،ھمھفب تقو چیھ رازن.ھمھفب رازن.ھنیا شتسرد.هدن ول، الآ هرآ«
 تھل طقف؟ھشیم یچ ھمھفب الثم.هرگیزاب نوا،هدیم تیزاب طقف یرادن
 »ھشیم در تزا،ھنکیم
 ؟ھگیم غورد امدآ یاشچ یگیم-
 یگیم یچ...امش ھب نداد طلغ تاعالطا ھک ندرک طلغ نم یاشچ-
 ؟الصا

 .مداتسیا رتفاص ردتقم نم و دمآ رتولج رکفتم مدق دنچ
 نم رظن ھب یراک؟یدرک نوشزاب وھی دش بارخ تاھوم امتح مبشما-
 ؟ھن یتشادن
 شنامشچ قرب.مدوب یگنر ھچ رگید نیا.مدش شایگنر نامشچ لفق
 .دادیم مبیرف تشاد زاب شبل یور دنخبل و دوب هدرک لفق ار مناھد
 بقاوع ینزب نم فرح ور فرح ھگا ھک دش یبوخ سرد تارب بشما-
 .مشاب ھتفگ نالا زا....مناخ هرادن تارب یبوخ
 هاگن و  شتاملک یایند رد مدوب مگ نم و تخادنا الاب ناطیش ییوربا

 نامرف مزغم اما منزب یفرح ات منک زاب ناھد مدمآ.ملباقم ییوداج
 ».نک رارف.تسا میلس خرھاشدمحم وا.نک رارف«: دزیم داد طقف.دادیمن
 ار شیاھفرح یتقو و دوب هدش رتشیب شپورگ پورگ  مبلق شیاج ھب اما
 .دیسریم شدوخ بولطم یھجیتن ھب تشاذگیم مھ رانک
 یروطنیا ینکیم روبجم و مدآ یتسین تسار ور نم و تدوخ اب یتقو-
 .ھنک تتیذا
 نم زا فارتعا نتفرگ یارب شبشما یاھ یلحمیب مامت ینعی؟دنک متیذا
 نیگنس ار مکلپ منامشچ دس تشپ کشا ندش عمج و دیزرل میاھبل؟هدوب
 ار مبلق یادص متسنادیم ھک دوب هدش کیدزن نم ھب ردقنآ الاح.درکیم
 و میالم داب رد هدش پاترپ یاھوم خال یال تفر شتسد.دونشیم تحار
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 نیا.دناروسیم ار منت یاھلولس قمع ات ھک شھاگن زا خآ...شھاگن
 ؟میلس خرھاش دمحم.تسوا دوخ اعقاو
 ماشچ یولج زا ھظحل ھی ارچ؟رتخد یدرک راکیچ ماھاب؟یدرک مراکیچ-
 ؟یریمن رونوا
 ...ھک منک رواب ینعی؟دوب نم اب
 یلاح ھچ ینودیم. یدیمن باوج نفلت،یتسین مدید ھنوخ مدمواآ-

 ؟یتسب ارچ وتکاس!دش مومت تفر متفگ؟مدش
 هزاجا الصا.درکیم شرتباذج ردقچ تسایس و دوب هدش یدج شھاگن
 ییاشگزمر ار شیاھفرح،گنم نم دادیمن هزاجا ارچ.منزب فرح دادن
 رانک شناتسد.دنابسچ مایناشیپ ھب و دروآ رت کیدزن ار شرس.منک

 .تشاد یترارح ھچ متروص
 باوج نفلت،یرب ییاج نم نودب ھگید راب ھی ھگا الآ ادخب-
 .مدیم مدوخ تسد راک منک یطاق مرخ ھلک نم..تمتشک.یدن
 یگنس ھب مرس مداتفا یتقو مدیاش.مدوب باوخ رد متشاد متح رگید
 اب مارآ متسناوت طقف و دیچرب ار مبل میولگ ضغب.ماهدرم و هدروخ یزیچ
  .منک رارکت زجاع ار مزغم یاھفرح زاب ھتسب یاھمشچ و دنت یاھ سفن
 ...رازب...مرب رازب..نکن یزاب نم اب افطل..نکن یزاب نم اب-
 تایس یاشچ نوا یمھفیمن وت...ونم نیبب...نک زاب وتاشچ.نیبب ونم الآ-
 نم ھک یسح منودب ماوخیم طقف...یمھفیمن ادخب،،مایند هدش ھتقو دنچ
 ؟ھن... ای یراد مھ وت مراد
 زاب.شقارب یاھمشچ  تشاد یصلاخ ھچ و دزیم فرح نابرھم ھچ
 .دروخ ناکت ییادص چیھ نودب ھتسب و زاب مناھد و دیزرل مبل روابان
 رگم.مدوب هدش لال ارچ.درک مھاگن کوکشم و تفرگ ھلصاف نم زا یمک
 ردقنآ شیاھفرح کوش؟متشادن ار ھظحل نیا یوزرآ راب رازھ ھظحل رھ
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 مزجاع روابان و رادضغب هاگن طقف سحیب و قمریب ھک دوب الاب میارب
 .مدادیم لیوحت ار
 ...ینک فارتعا روطچ مدیم تدای ادعب بخ یلیخ-
 سح میاھبل یور ار شغاد یاھبل ھک دش ھچ مدیمھفن و تفگ ار نیا
 رتشیب  علو اب راب رھ و دوب ھتفرگ ار مرمک ھک یاھنادرم ناتسد و مدرک
 شوغآ رد ھک متشاد ار یناوتان یهدنرپ مکح.درشفیم دوخ ھب ارم
 و ھناروابان شیاھھسوب باوج رد تمرحیب و دیزرلیم شاھنادرم
 ار مناتسد خی ھک دوب نازوس ردقنآ شیاھسفن .تخیریم کشا دنمھلگ
  شندرگ رود یدنلبدق اب و مدش میلست شربارب رد هرخالاب، درک بآ
 درم دنت عبط.مدرپس شرایتخا رد لماک ار میاھبل و متخادنا تسد
 اب و داد ناما میاھبل ھب، درک شک ورف ھک تشذگ ردقچ نم راکشزرو
 ھمھنیا.دزود رھ یور یاھسوب و تفرگ ار متسد ود دنت یاھ سفن
 ؟دشیم عمج رفن کی رد مھاب روطچ تنوشخ و ساسحا
 دوخ ھنرگو یش یرارف مزا منک تتیذا ماوخیمن!ھیفاک عورش یارب-
 .مناخ الآ مدرکیم ور تارب ومیعقاو
 .متخادنا نییاپ ار مرس تلاجخ زا و تفر یفعض شفرح یارب ملد
 خرھاش لام منوا ھنود ھی یاھنود ھی وت.....یتلاجخ.رورغم،شکرس-

 !نم لام یدیمھف یمیلس
 ندش هدروارب ھب.یشوخ زا الاب مجح نیا ھب متشادن تداع نم
 ممشچ یھشوگ زا کشا اباحم یب زاب ھک دوبن مدوخ تسد.وزرآ

 .دیسوب و تفرگ ار مناتسد زاب و درک یعنصت مخا. دیکچ
 میرب اجنیا زا یاوخیم.... یدش تیذا یلیخ بشما ھگا شخبب-
 .یزرلیم؟ناھ
 .دوب هدرک ملدب نوخ شبشما راتفر.متخادنا نییاپ رس روخلد و روابان
 .....مدوخ نم تاتسود شیپ ورب ھن-
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 دعبب نیا زا...ور ارتخد ھسرب دادب ادخ..نم دوسح یولوچوک مناخ خآ-
 ؟هرآ یرایم رد ونوشاشچ نشب مکیدزن
 
 و ھنوخ میریم تفگیم ھک روطنامھ گنم و مدز دنخبل شیشوخرس ھب
 مدرکیم رکف مدوخ اب و مداتفا هار شلابند عیطم،دیشکیم دوخ اب ارم
 و ھم و تشاد یاج وا طقف منامشچ رداک رد.دوب یتحار راک ھچ ندرم
 و تخوسیم غاد مناتسد رد زونھ شتسد.دوب ھتفرگ ار اج ھمھ یکیرات
 !!!ینیریش باوخ ھچ متفگیم مدوخ اب نم

 یور ھنایازوم ھک تفارظ ھمھنآ زا و دیزخ متروص یور میاھوم یمرن
 رد و مدز ناشسپ تسد اب ھک مدش یصاع  ،دیزخیم میاھھنوگ تسوپ

 یشمارآ سح و دروخیم متروص ھب یمیالم میسن.طلغ رگید یفرط، اج
 روتکاف ار مرس زک زک و ینیگنس رگا.دوب ھتفرگ ار مدوجو مامت دایز
 ار مدوخ ھک دش روم روم مناتسد.متشاد ار ایند لاح نیرتھب، دنتفرگیم
 ار شرطع یوب بجع وتپ و تشلاب.مدرک ھلاچم وتپ لخاد ھناچ ریز ات
 رتشیب ار مدوخ و مداد ورف تشلاب لخاد رتشیب ار مرس. دادیم
 یھشوگ مرن دش ثعاب و  دوب هداتفا متروص یور ظیلغ یباتفآ.عمج
 رد زا  قاتا ریرح یهدرپ.ییابیز یھنحص ھچ.منک زاب ار میاھمشچ
 اب وا صقر اب و دروخیم ناکت مرن سوھ تنپ ھب یھتنم یاھشیش
 متسناوتیم مھ اجنامھ زا.دوب هدش یندید ھچ دیشروخ رون یھارمھ
 تلاح زا.منیبب یتحارب ار شلخاد  قلعم درز یاھرون و بآ رپ رختسا

  .متشگرب فقس ھب ور نانز دنخبل روط نامھ و مدمآ نوریب ینیینج
 اب.درکیم رایشوھ تشاد ارم هزات ریت نامھ راگنا و دیشک یریت مرس
 اب و مدرک ثکم. متخادنا مفارطا یھاگن هدز نوریب ھقدح زا نامشچ
 قاتا.دشیمن مرواب زونھ.مدیرپ نییاپ تخت یور زا روابان مزغم نامرف
 و لادموحولو سکع زا رپ و شسکول یبوچ تس اب یگرزب نآ ھب
 خرھاشدمحم ؟شدوخ زج دشاب تسناوتیم یسک ھچ لام ،وا زا راختفا

 یولج یلدنص یور بترمان  شبشید تک،مدنادرگرب ار مرس.میلس
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 یور مرانک  مھ نم بشید یسکام سابل و دوب هداتفا دمک یھنییآ
 و متفرگ یناشیپ زا و مدز کلپ رابدنچ هدز تھب و نیگنس مسفن.تخت
 یھنت نییاپ ھب داتفا مھاگن.مدز سپ ار مرود تخل سانشن تقو یاھوم
 هدش ربخ ھچ.دوب منت ھک ییوناز یور دنلب یھنادرم ترشیت و متخل
 قاتا فارطا رگید یھاگن جیگ؟مدرکیم ھچ وا قاتا لخاد نم؟دوب
 ھک یتاقافتا زج دوبن مدای بشید زا یزیچ مدزیم روز ھچ رھ و متخادنا
 حبص الاح و،تسا ایور مدرکیم رکف یتسم مھو رد نم و داتفا
 یجورخ تمس ھب ارم و درک بلج ار ماھجوت نوریب زا ییادص..اجنیا
 ادص تمس ھب قاتا زا ھلجع اب و مداد نییاپ ار رد یهریگتسد.دیشک قاتا
 تجاح نتفرگ زا متسنادیمن و دوب هدش یطاق میاھسح مامت.مدز نوریب
 یریگ هویمبآ  یادص؟یصرح منالا تیعضو زا ای مشاب لاحشوخ مبشید
 ریش ،هاگتسد یاپ نانز توس ھناخزپشآ لخاد خرھاش دمحم و دوب دنلب
 ندش ھل لاح رد یاھزوم و لاحرس یوا ھب یھاگن.درکیم تسرد زوم
 ھب سرت ھک تشذگ مرس زا یرکف ھچ مناد یمنو متخادنا هاگتسد لخاد
 .مدز داد هاگتسد یادص زا رتدنلب یادص اب و داتفا مناج
 ؟هربخ ھچ اجنیا-
 یھمکد و داتسیا رتفاص  و دز دنخبل ھک دش مدورو یھجوتم هزات 

 من زونھ شیاھوم و دوب هدرک نت رب زبس یباکر.دز ار هاگتسد یشوماخ
 .تشاد ار مامح
 !موناخ لبنت یدیباوخیم مگید مکی...باوخ تعاس..ھب-
 و مدروآیم راشف بشید یروآدای یارب  منھذ ھب زونھ گنگ و تام
  شرادمن یاھوم و نادنخ تروص و  ریش و اھزوم نیب مھاگن
 .مدرک رارکت ار ملاوس هرابود.داتفا روش ھب ملد.دیخرچیم
 ...زوم ریش...اجنوا...تقاتا وت نم؟هربخ ھچ اجنیا-
 اما ھن ای دوب تسرد تشذگیم مرس زا ھک یرکف ھظحل نآ رد منادیمن
 !دادیمن ناشن ار  نیا زا ریغ یزیچ دھاوش ی ھمھ
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 .دوب هدرک کرد بوخ ار ملاح دیاش.سنجدب و دش ناطیش شھاگن
 !ھشاب هدیرپ ترس زا دیاب یتسم الاح ات متفگ-
 ارچ.متفرگ ار مایناشیپ یور ریت تسدود اب و مدرک شھاگن زاب گنگ
 ؟دمآیمن مدای غاب لخاد زا دعب زیچ چیھ
 !!...یروخیم ھک یروخیم رکش یتسم دب ھمھنیا ھک امش-
 نم دوب بوخ ملاح یلو مدوب هدروخ بورشم هرا؟تسم دب!تفگیم ھچ
 ملد.مدوب هدش یتالایخ اعقاو دنکن..ھسوب نوا.دوب مدای شیاھفرح یھمھ
 کیدزن نپا ات هدنام مدق دنچ ھک دوین مدوخ تسد.مدوب هدیسرت،دز یچیپ
 .متشاذگ شدرس گنس یور  ار متسد ود فک و متفر ولج وا
 ...وت قاتا وت..طقف...طقف...ھمدای یچ ھمھ نم-
 ...وت بشید زا میدوب امش البق...ھتدای ھمولعم ھلب-
 زاب ملباقم سانشن تقو رسپ زا یصرح نم و دیدنخ سنجدب
 .هدیسرت یلیخ..مدوب هدیسرت..مدیپوت
 .منزیم فرح یدج نم-
 زا ات دموارد مردپ ینودیم؟ھترکشت یاج....اموناخ موناخ مایدج منم-
 ھک یدروآ الاب نیچمھ منلاس طسو؟اجنیا ات مدز تلغب باوخ نیشام وت
 .شیراکزیمت یارب مدز گنز اج هد بش تقو نوا
 هدزمرش تلاح نآ رد مدوخ روصت اب و مدادیم  شوگ شیاھفرح ھب جیگ
 زا دعب یهرطاخ نیلوا،یحاضتفا ھچ یاو؟مدوب هدروآ الاب.مدشیم
 .دشیم روطنیا دیابن فارتعا
 ...مسابل...تقاتا-
 زا متفر....؟تمربب الاب نوا ات یتشاد عقوت ھنکن...یتسین کبس منیچمھ-
 تنت مدوخ یاسابل زا. مدزن تسد، دوب تکاسوت ھمھ مرایب سابل تقاتا
 .مدرک
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 شین اب و تفرگ یفصنم بناج ھب قح هاگن، متامش رپ هاگن باوج رد
 .داد ھمادا زاب
 .یباوخب یسلجم سابل نوا اب دموین ملد-
 یاھزوم تمس تفر مھاگن زاب و مدش یرفک تلاح نآ روصت زا ملد ھت
 .دش زاب ششین ھک تفرگ ار مھاگن ینعم امتح.نپا یور
 ....میش تیوقت دیاب و ممیمزال زوم منالا ھگید یچیھ-
 .تسشن مشوگ ھب رتیدج شیادص ھک تفریم یروابان یوس مھاگن
 اب، دشیم بارخ تشاد ازوم؟بوخ رتخد ینکیم هاگن یھ ویچ-
 مدیباوخ ھپاناک ور بشید نم سرتن.....مینزب زوم ریش متفگ نوتزاجا
 ؟ینیبیمن

 زاب نلاس طسو یھپاناک.تشاد مشچ اب ھک یاهراشا تمس منادرگربرس
 مبشید راتفر.دوب لو فدھ یب شیور بترمان یتشلاب و وتپ و دوب هدش
 شتمس.مدیشک تلاجخ مھ ماییوھی یھناقمحا رکف زا الاح و دوب مک
 و اپ نیا..دوب هدش میلاح الاح میوناز الاب سابل یھاتوک راگنا و متشگرب
 .مدیشکیم نییاپ ار مسابل یھشوگ مرن سوسحمان و مدرکیم اپ نآ
 ...متفگ...مدرکن یرکف نم-
 و تفرگ ار متسد .دما متمس و دز رود ار نپا مدزیم فرح ھک روطنامھ
 و تسشن نپا تشپ یلدنص نیلوا یور و درب ھناخزپشآ لخاد دوخ اب

 ار مناتسد یدرس شاک.تفر یزیچ غارس لباقم تنیباک لخاد شدوخ
 رھاظ شیولج یروطنیا فارتعا دعب حبص شاک و دشاب هدیمھفن
 رد. مدیزگ ار مبل.مدوب هدیدن مھاگن مین ھنییآ لخاد ار مدوخ الصا.مدشیمن

 ریسم.دشاب هدش روخلد نم زا دنکن  .دادیم ماجنا ار شراک توکس
 یور گرزب یاھبنپ و دز وناز میاپ یولج ھک وا و متشاد ار شدمآ
 زیخ ھمین و مدیشک دنلب یخآ.تخوس مناوختسا زعم ات و تشاذگ ماوناز
 .مدوب هدرک شومارف ار ماوناز مخز الک.مداتسیا اج رد
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 .منکب وراک نیا دموین ملد یدوب هدیباوخ موصعم ردقنوا بشید-
 تقو ھک متفگیم خآ خآ تسد ناکت اب مھ رس تشپ و متخوسیم  ردقنآ
 ھچ اما مدوبن یتلاجخ نم.متشادن ندیشک تلاجخ و شفرح ھب ندرک رکف

 !مدشیم دیفس و خرس مادم وا ربارب رد دش
 تیگدنز تخس یاھاج راد ھگن...اااھ سین فوا و خآ تقو نالا...ععع-
 .هروخیم تدرد ھب
 مدرک شھاگن یلاوس رب ورب.دیباوخ ماوناز زک زک و دوب هدش رتمک مدرد
 رود.مدیزرل ملباقم یایحیب رسپ زا و مدوب ھتفرگ ار شروظنم بوخو
 .دروخیم ار شاهدنخ و دزیم دامپ ار ممخز
 نوا ھب رھش نیا زا...سین نوسآ میلس خرھاش اب ندوب هرخالاب-

 ....روشک نوا ھب روشک نیا زا.رھش
 شپت شیاھتبحص نیریش معط اما هدوبن نیا اھنت شروظنم متسنادیم
  .تسایعقاو  هزجعم متشادن رواب زونھ ادخب و دربیم الاب ار مبلق
 یربخ بورشم زا یمھرود ینومھم چیھ وت ھگید یھعفد موناخ الآ-
 و وناب هرھاط و دسا جاح باوج...منکشیم وتندرگ منیبب...سین
 ؟ھنوسرب نوششوگ ھب اغالک وھی یدب یچ یاوخیم
 یارب ارم وا ینعی.دز الاب ،خیس منت یاھوم مامت و دیشک توس مرس
 طسو مناخ هرھاط یاپ ھک یدج ردقنآ؟شدوخ یارب؟تساوخیم ھشیمھ
 زا ممشچ یھساک تشاد تحار زاب و متشاد شتروص ھب لز؟دییایب
 تفآ دوب هدش شنداد تسد زا سرت الاح و دشیم رپ یروابان
 شاک مدرک اعد لد رد زاب و مییوگب ھچ متسنادیمن اعقاو.مایگدنز
 شراولش بیج زا ھک روطنامھ و دیزرل شنفلت!دشاب دلب ار هاگن ندناوخ
 .داد رارق مبطاخم دیشکیم نوریب
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 خرھاشدمحم یگدنز یھمھ...ینک یشوخ یھیرگ مدیم قح تب ھتبلا-
 مھ یاھعمج زور،ناخ دازھب ھکرعم سگمرخ رب...سین یکلا ندش میلس
 !الاب ایب ،منک اضما رایب،منوخ ھلب..یرادیمنرب ام رس زا سد
 .تفرگ متروص یور الاب تمس ار شباذج یھنادرم هاگن
 ؟ھن ای هدش ترواب الاح....میشاب اھنت ھقیقد ود نتشاذگ ھگا-
 وج تحار ھچ.مدیبوک شاھناش یور مارآ تشم اب و مدز هدنخ زا یقوپ
 و دوب متروص یهریخ شذفان هاگن.دنک ضوع  تسناوتیم ار جنشتم
 ناج ھب داتفا زاب.متسیاب شلباقم درک روبجم ارم و داتسیا ملباقم مارآ
 .متروص یولج زاب یاھوم
 رھ؟ھتیلاح منزیمن تسد تب یشاب یتساوخن تدوخ ات هدنب نمضرد-
 ومیعقاو دوخ.. رود زیرب یدرکیم رکف نم دروم رد ھک یروج
 ؟ھلوبق یراد تقو یاوخب تقو رھ ات بشید زا..سانشب

 .دوبن دیعب میلس یهداوناخ زا یدرم ھمھنیا.مداد ناکت دنخبل اب ار مرس
 رد شریز زا یتسنوت نکن رکف،متسھ مبشید لاوس رظتنم....اما-
 ..مدرواین تفارتعا ھب ات نک فارتعا....مرادن ربص دروم نیا رد..یرب
 ....دنچ رھ
 الاب ار مضارتعا ناطیش و تفگ راد شک ار شفرح رخآ یھکیت
 مک ھک ادخب؟منک نایب وا ھب ار مسح مامت فارتعا کی اب دشیم.درب
 .مک یلیخ،دوب

 اب ھناسانشردق و  متخیر شیاھمشچ یگنر هاگن رد ار مھاگن ھناقشاع
 ار منھذ مامت و مدز دنخبل شتمس دوب ھتفرگ ار مدوجو مامت ھک یسرت
 هژر منامشچ یولج مادم ناشریوصت ھک دندوب هدرک رپ مھرد ییاھ مسا
 ...سینا،اقآ جاح،میلس دسا.مناخ هرھاط.تفریم

  
 »منزیم گنز تب مدوخ،مراتفرگ مکی ازورنیا«
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 هدش لیمکت مشیع راگنا تدم دنچ زا دعب هرخالاب ھمع مایپ نیا نتفرگ اب
 یور راگنا، متشادن الاح ات ھک مایگدنز تقو رھ زا رتشوخرس، دشاب
 اب و مداد یرغ چیھ نودب نابرھم ار ھمع باوج.متفریم هار اھربا

  ادیپ  شراک لحم زا یسردآ امتح شمدید ھک رابنیا  مدرک دھع مدوخ
 ات یتح؟دشیم ربخاب نیرسن رگا یاو و دوب هدید ارم هزات ادخ راگنا.منک
 رغ مادم شیاھنفلت رد وا و متسین امین راتسرپ رگید مدوب ھتفگن الاح
 نیا میلس خرھاش دمحم.دزیم ماهرابود تشگرب یارب ار امین ندمآ رید
 ھب  ار یگنادرم شوخرس یبلاغ رد، دشاب هدش رگید یمدآ راگنا اھزور
 شرتھتسباو ھظحل رھ مقشاع لد تسنادیمن و دیشکیم مخر
 ندمآ و دازھب روضح اب و تخاس میارب ابیز یبش زاب بش نآ.دوشیم
 رانک یفخم زیر یاھپمال رون ریز رد سارت یور شکیدزن تسود دنچ
 یدنق ھچ تسنادیمن درکیم ترپ متمس ار شیاھکمشچ یتقو رختسا
 مگرم ھچ.تسا باوخ زونھ دروخیم مسق زاب و ماھنارتخد لد دنکیم بآ

 مقاتا لخاد،اھنآ نتفر ات و مدیسرتیم ندوب وا اب اھنت زا ھک دوب هدش
 لمحت دیاب اھنت یاھناخ لخاد وا اب ار ناجیھ زا مجح نیا روطچ و مدیرپ
 .دمآیم اھھلپ نییاپ زا یکاش شیادص؟مدرکیم
 حبص ادرف وگب ریخب بش لقادح...؟یتفر رد ارچ وھی... تمروخیمن-
 ..الآ...هاگشاب مرب دیابدوز
 بش.دوب هدرک مایصاع رد تشپ زا میاھسفن دنلب یادص و دزیم فرح
 مدیسرتیم مدوخ زا؟متخیرگیم ارچ الاح و دوب هدش وا یایور مزور و
 دیاب یک ات؟شنتشادن یزور یهرھلد ای شرتشیب یگتسباو زا دیاش؟وا ای
 رتمک شلباقم رد ار مدوخ؟مشاب شیاھفرح یهدنونش طقف ای منک رارف
 زج ھک ییالآ.دوب هدرک لوبق!دوب ھتساوخ ھنوگنیمھ ارم وا اما مدیدیم
 دراو راتسرپ ناونعب یزور و تشادن ار یسک ایند رد شاھمع
 منھذ ھت؟متشاد ھچ نم رگم؟تساوخ ارم ارچ الصا.دوب هدش شایگدنز
 و مناسرب وا ھب ار مدوخ ھک زاین مدوجو مامت و دش مھرد و غولش زاب
 مک مک دیاش ات مدرکیم ار راکنیا دایز دیاب.موش قرغ ششوغآ لخاد
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 یرسپ دوشیم.تسین اھھصق لخاد طقف. دراد تقیقح ھک دوش مرواب
 قاتا رد تشپ زا.دوش نم نوچمھ یرتخد قشاع روھشم و باذج
 دوب یندنک ناج رھ اب  ات متشاذگ هریگتسد یور تسد و متفرگ ھلصاف
 .درک مبوکخیم شنفلت لصو دعب شیادص اما  مناسرب وا ھب ار مدوخ
 باوخ یھ مرب تنوبرق...؟بش تقو نیا ھخآ؟؟هدش یزیچ..نامام هریخ-
 ....ینیبیم ونم

 یهریگتسد زا تسد، مفدھ زا ماکان نم و دشیم رترود رترود شیادص
 قاتا یھشوگ یدق یھنییآ رتخد ھب ور نازیوآ یاھھناش اب و متفرگ رد
 .تخوس خلت یقیاقح زا ملد ھت شندرک زادنارب اب و مداتسیا
 ؟ننک تلوبق ھک یراد یچ وت-
 زا دیشک ریت متشپ و تشذگ منھذ سپ زا مناخ هرھاط یبصع ریوصت زاب
 .ھلصاف ھمھ نآ

 ار مدوخ تذل زا رپ نم و تسشنیم متروص یور مرگ ییاھسفن مرح
 یاھلولس نامھم صاخ شرطع یوب اھزورنیا.مدرک ھلاچم رتشیب
 یزیچ.درکیم اضرا ،شسح یتسم رد قرغ ار اھنآ و دوب هدش ماینیب
 ،میاھبل یور ھتسشن دنخبل اب نم و تسشن مایناشیپ یور مرگ
 یالاب ھک مدید ار یخرھاشدمحم و مدرک زاب مارآ ار منامشچ یھشوگ
 زا منامشچ.دنکیم مزادنارب تنطیش اب مخ تروص یور و هداتسیا مرس
 زا یزیر غیج اب ھک ناجیھ ای دوب کوش زا منادیمن و دش درگ یروابان
 ی ھنیس یور ار مرن یھفالم ارچ مدیمھفن و مدروآ الابرس تشلاب یور
 ا ملباقم رمک ھب تسد شایشزرو تس اب.مدیبسچ تسد ود ماهدیشوپ

 .درکیم مزادنارب سنجدب بناج ھب قح
 ملد نیرمت متفریم متشاد.سین میلاح نکن رکف..یدرک رارف ھک بشید-
 .مرب یظفاحادخ نودب دموین
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 نیا ات یسک یارب الاح ات ھک تشذگیم منھذ زا و مدرکیم شھاگن جیگ
 الصا.مدز شوگ تشپ ار متروص رانک زو یاھوم؟ھن ای مدوب مھم دح
 .دنیبب روطنیا ارم یحبص لوا متشادن تسود
 !مرب هدب ونم یھدب-
 یھجوتم.مدیمھفیمن ار شروظنم.ملباقم باذج رسپ تمس مدرک مخا
 رابود متوھبم هاگن ریز و دز ھمیخ رتکیدزن متمس ھک دوب میساوحیب
  .دز مایناشیپ  یور یاھسوب راددوخ و تفرگ بل ھب ار مبل مکحم
 زکرمتم ار شساوح  تساوخ،یاھفرس کت اب و دیشک بقع ار شدوخ
 .دنک
 .مدیم نومتسد یراک ھی...مریمن ھگید منومب ھگید مکی-
 یھناشراھچ مادنا ندید و شیاھلیت نامشچ کمشچ یارب دش بآ ملد
 رد کیدزن.درکیم کیرحت ار ماھنارتخد شوماخ یاھسح شینالضع
 .تشگرب متمس،ھتسب ھمین
 دعب باوخب ھگید مکی....متسھ مباوج رظتنم زونھ..ھتفر مدای نکن رکف-
 .راکرس یرب دیاب
 رد تشپ شبل یھشوگ یابیز دنخبل اب و تفرگ ھناشن متمس ار شتشگنا
 هدز ناجیھ ھک دوب یرتخد اجنیا،رد ندش ھتسب یادص اب و دش دیدپان

 روابان شایگدنز دیدج یهزجعم زا و تخادنا تخت یور ار شدوخ
 .دیشکیم غیج ھفخ ناھد ھب تشلاب

 تبحم اب اھراب دوب هدرک فارتعا یتقو زا  ، مدوب ھتفرگ ار ممیمصت
 شھاگن طقف زب نیع رابرھ نم و داد مناشن یعون ھب ار شاھقالع
 و مدرکیم هداما یلصفم ماش ھناخ ھب نتفر زا دعب بشما. مدرکیم
 رکف یتح!کیتنامر ردقچ یاو.مدزیم وا ھب ار ملد فرح ماش زیمرس
 ضبن رارقیب ار مبلق و دربیم الاب ار مبلق نابرض مھ ھظحل نآ ھب ندرک
 . دادیم
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 ؟نوج الآ ھبوخ تلاح! نامحر مناخ-
 قاتا لخاد مدش ترپ خرھاش دمحم اب ھنارعاش یگنر ماش زیم تشپ زا
 ادص ار مایلیماف مادم ھک ملباقم بجعتم ناوج راکمھ و ماھشیش کچوک
 ار متسد ریز بترمان یاھدنورپ و مدرک روج و عمج ار مدوخ.دزیم
 .عمج
 ؟ناج هراھب مناج... مبوخ نم ھلب ھلب-
 یلامروما مربب دیدیم ور هدنورپ..دیدشن ھجوتم مدرک نوتادص راب دنچ-
 ؟ھن ای
 .امرفب....ھلب..ھلب..ااااھآ....؟هدنورپ مودک؟هدنورپ-
 دنادیم ادخ،شمارآ یظفحادخاب و دیشک نوریب متسد زا ددرم ار هدنورپ

 !دوب هدرک کش اوھ ھب رس هزات راکمھ نیا لقع ھب رابدنچ

 رارق ھک یماش راب نیدنچ  هار رد و مدناسر جرب ھب ار مدوخ سناژآ اب
 باختنا ار غرم نیچھت ساوسو اب هرخالاب و مداد رییغت ار مزپب ،دوب
 ھچ ھکنیا رکف اب. تسا اذغ نیا یھتفیش خرھاشدمحم مدوب هدینش.مدرک
 ھب نداد مالس زا دعب یبال رد و مدش جرب دراو، نم متسھ ینیریشدوخ
 ار مھدزناش یھقبط  یھمکد روسناسا راوس، ھشیمھ یدج نابھگن
 رد اپ اب مدش روبجم و مدوب هدرک دیرخ یکیتسالپ ود هار رس.مدز
 مدش دراو هدیرب سفن.زاب ار دحاو رد یتخس ھب و منز سپ ار روسناسآ
 میاھھناش ھب یشک و متشاذگ نپا یور ار متسد یاھکیتسالپ و
 لطعم نیا زا رتشیب دیابن.متشاد راک یلیخ اعقاو و دوب هدمارد مردپ.مداد
 نپا یور مرس زا ار یرسور و  مدیشک نوریب ار ماوتنام عیرس.مدرکیم
 ھک مزج ار ممزع و مدرک رتمکحم رس یالاب ار میاھوم یبسا مد.متخادنا
 دمحم قاتا رد ھک مربب شیپ ار اھراک یمک و موش ھناخزپشآ دراو
 رد المع.دز نوریب نانک تبحص دازھب و وا لکیھ و دش زاب  خرھاش
 نلاس یاھطسو خرھاش دمحم و دز مکشخ ھناخزپشآ یدورو یھناتسآ
 و تک نآ رد.درک سح ار مدوجو دازھب یاھ یفرحرپ ھب ھجوتیب ھک دوب
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 یباسح ،ھشیمھ لثم شیاھوم مظنم شیارآ  و یمسر هایس راولش
 ھک الاح و مدوب هدرک نیرمت مدوخ اب بشما یارب یلک.دوب هدش نملتنج
 مگ ار تاملک ھچاپتسد و داتفا زرل ھب میاھاپ و تسد مدشیم وربوروا اب
 .مدوب هدرک
 ؟یدموا یک...الآ-
 شکنیع نداد الاب اب و دنادرگ ور متمس و دش تکاس تبحص قرغ دازھب
 زا ار ملکیھ و مداد یناکت مدوخ ھب.درک عورش ار شمرگ یسرپلاوحا
 .مدیشک سپ نپا رانک
 .مدیسر ھک تسین تقو یلیخ-
 ..میاھدیرخ یور تفر شاهراشا و دوب هدیسر مکیدزن
 .نرایم تارب نک تسیل ھمزال یچ رھ..ینک دیرخ دوبن مزال-
 شباوج مرادرب شاھمین شیر ھت اب باذج تروص زا مشچ ھکنیا نودب
 ؟دوب دنلب نم زا ردقچ شدق.مداد ار
 مریمیمن مرخب نم راب ھی الاح. مریگب هار رس متفگ،،سین یصاخ زیچ-
 .ھک
 ریز ییادص اب و دش رتکیدزن یصاخ تسژ اب راولش بیج لخاد تسد
 .درک اوجن ملباقم  مارآ دونشن دازھب ھک یروج
 .مناخ الآ سام راک ندرم...ھنتشک امش راک-
 سنجدب دنخبل و ھنادرم باذج تروص یارب تفر ملد ھک تسنادیم ادخ
 دوجو ات وا یاھمشچ گنر ییابیز ھب یگنر ینعی.شاھشیمھ
 .دیشک رتولج ار شدوخ دوب یچاشامت الاح ات ھک دازھب؟تشاد
 .ھمیات نآ ھک ینودیم..هرظتنم هرھز...اھ ھشیم نومرید خرھاشدمحم-
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 نیا.شوگ دش منت یاھلولس مامت و دوب هداتفا راک ھب مزغم هزات راگنا
 ماش یھمانرب سپ؟دوب ھک هرھز؟تفریم اجک دوب هدیسر شدوخ ھب ھمھ
 ؟دشیم ھچ نم
 .مرادن وشاینیشن بش یھلصوح.دازھب متشگرب نم ھنک اضما ودادرارق -
 .رسپ سین نک لو هریگن شوغامد رتخد یارب ور وت ات.هرازب نک رکف-
 زاب.مدیدنشیم ھک ییاھزیچ زا دوبن ملد وت لد نم و دیدنخ شغ شغ
 یهروخ دش شنداد تسد زا سرت زاب و دوب  نایم رد یرتخد  یاپ

 .مناج
 راولش بیج زا تسد و تفرگ ممومغم تروص زا هاگن خرھاش دمحم
 .درک راثن ییوشھفخ دازھب ھب باطخ و دیشک نوریب
 نم رگا.مسرتیم نم.ورن دزیم دایرف و دوب شتروص لفق مھاگن زونھ
 دردب ار مدوجو سرت دیاب یک ات؟رگید یاھھنیزگ لثم مدوب یاھنیزگ مھ
 رارق بشما.خرھاشدمحم ورن.مشکب درد زاب و منزن مد تخسرس نم و
 ینز چیھ ایند لک رد شاک و مروایب نابز ھب ار مفارتعا  نیرتگرزب دوب
 رخ رھ ای هرھز.دشیمن شیادیپ شربارب رد نم زا ریغب
 تقاط نم. مدیدیم دوخ بحاصت رد ار وا  ھناھاوخدوخ.یرگید
 دلب هاگن ندناوخ وا شاک و متخیر هاگن لخاد ارمیاھفرح مامت.متشادن
 شھاگن بات نم و درکیم یربلد روطنآ ھک مناج زا تساوخیم ھچ!دوب
 شاک زاب و مدرکیم فارتعا اجنامھ دوبن دازھب رگا دیاش.متشادن ار
 .خرھاشدمحم یتفریمن
 ؟ھگید یرادیب مایب ات-
 ناج نم.خرھاش دمحم یتفریمن شاک و شنامشچ رد دز ودود مھاگن
 ھچ رھ لد رد.یشابن وت دوب رارق الاح و مییایب رانک دوخ اب ات مدوب هدنک
 رورغ زاب و مدوب هدیدن الاح ات ھک مدرک یرتخد و هرھز راثن دوب شحف
 میاھبل ھب یعنصت یاهدنخ.مھد ناشن ار مایعقاو دوخ ات دش عنام یتنعل
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 زومرم ھک رظتنم دازھب و وا ھبور و مداد الاب ار میاھھناش،مداد
 .منک راتفر یعیبط مدرک یعس درکیم نامھاگن
 رادیب دیاش...مروخیم اذغ..منک یزپشآ بشما دوب رارق منم...منودیمن-
 .مشاب
 ؟نوماھاب یدمویم یتشادوش ھلصوح-
 رازھ و ندنام زا رتھب.تسشن ملد ھب دازھب تبحص ییالط یتصرف لثم
 امتح تشگیمرب یتقو ات.دوب ندش رمع فصن و لایخ رکف روج
 دش یبآ خرھاش دمحم یادص منک زاب ناھد مدمآ ات.مدرمیم رابرازھ
 .متسب خی راگنا و مناجیھ شتآ یور
 .هریم رس شلصوح ھیراک یاضف..ھن-
 اجنآ تشادن سود امتح و درکیم رس ھب تسد ارم تشاد امسر
 مھ ھب ارم ینامھم لخاد رگم؟مشاب یک هدنب تفگیم الثم.مشاب
 نم ھب شسح دروم رد دازھب ھب ارچ الصا؟دوب هدرک یفرعم شیاھیمیت

 نیا؟دمھفب یزیچ ھطبار نیا زا یسک تشادن تسود ارچ؟تفگیمن یزیچ
 و دندما  ھک ییاھرتخد نا ی ھمھ لثم؟ھیقب لثم،یتسھ یتقوم الآ ینعی
 و تسب خی منت مامت مشاب هدرک رواب هزات ار ضحم یتقیقح راگنا.دنتفر
 .تسیچ تسرد راک متسنادیمن،ھچاپ تسد، ندیزرل ھب عورش مناتسد
 .. متسخ ممکی..راکیچ مایب..ھن.ھن-
 ار مدح ھک ینم ھب تنعل و یطاپ یطاق یاھ سح زا دش رپ مدوجو زاب
 یعقاو شاھقالع رکا دیچیپیم مرس رد زاب ییادص.مدوب هدرک شومارف
 .نک رارف الآ نک رارف؟تسیچ شراکنا سپ تسا

 ود زاب و مرادگنز یاھ شوگ دنب دنب  لخاد   درک ذوفن شنارگن یادص
 .مدنچ دنچ مدیمھفن لد
 ؟منومب یاوخیم..یبوخ-
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 گنز زا تشک ار شدوخ ھک شنفلت لصو اب دش ربارب شفرح مامتا
 .ندز
 ناوج شیپ مساوح مامت اما مداد ناکت رس هرآ ینعم ھب شتمس
 ندرب و تفریم هار مارآ رتفرطنآ یمک ھک دوب یپیتشوخ یھناشراھچ
 درکیم رتروھلعش ار مدوجو شتآ ھک دش یتفن شنابز زا ناج هرھز مسا
 ار ملاح و ھتفرگ میور شیپ رپ یبآ ناویل ارچ دازھب مدینشیمن الصا و
 .دسرپیم

 زک زک،نم یاھاپ اما دوب ھتشذگ ردقچ منادیمن قیقد ود نآ نتفر زا
 دوب هدش روآ میاھیتخبدب مامت.تشادن ار منزو تقاط رگید و درکیم
 دلوتم زا.دادیم منالا تیعضو ھب طبر ار ھمھ قطنمیب و  مرس  یور
 ات دوبن شدنزرف قشاع ردقنآ ردام ھک ینییاپ یگداوناخ حطس رد ندش
 درم ھک الاح ات و دروایب ماود یلع اباب دعبو دگنجب شرتخد رطاخ ھب
 اقیمع مبلق.دادیم مایزاب قشع رس میلس یهداوناخ زا یروھشم
 و درکیم دنخشیر مادم ملقع و تشاد لوبق ار وا روھظون یھقالع
 رد مراکفا.وا یارب تسا یروجان یھلصو الآ ھک ناھرب و لیلد اھدص
 مھ  میالاب سرتسا زا دیدش دردرس اب دیاب الاح ھفالک و دیچیپیم مھ
 و تفرگیم رتشیب ار مقلخ ھناخزپشآ و نلاس یکیرات.مدرکیم هزرابم

 ممشچ.درکیم شیر ار مباصعا رتشیب نیرسن مارگلت یاھمایپ یادص
 یھمانرب زا تفرگ ملد.نپا یور یهدروخن تسد دیرخ یاھھسیک ھب داتفا

 ات هدوب رای نماب ادخ مھ دیاش.مدوب هدیچ بش یارب ھک یاھناقشاع
 لیم ماش مناخ هرھز اب زیم رود الاح. قیاقح یور دوش زاب ممشچ
 لایخ و رکف زا مدوب ھتسخ؟دوب هدمآ شھارمھ شرتخد دنکن و درکیم
 ار مناج ھک هدننازوس یاھرکف و قطنمیب یاھرکف زا ییاھنت زا دایز
 هزاجا دیابن.متفریم اجنآ زا ینامھم بش نامھ دیاب دیاش.دزیم شتآ
 زج مدوب هدروآ تسد ھب ھچ الاح و دنک مییاوھ شیاھفرح اب مدادیم
 رود وا زا دیاب تفگیم ملقع ھک مدرکیم ار یراک دیاب هرآ.رتشیب یگفالک
 نیا و دادیم رارق ریثات تحت ارم یاهراشا ھب وا .مدرکیم رارف مدشیم
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 تمس و متفرگ تنیباک زا ار ماھیکت.مقشاع قاتشم لد یارب دوبن بوخ
 یمایپ نآ لخاد یشوگ نتشادرب اب و متشادرب مدق لیمیب نپا یور فیک
 .مدرک دنس یطاف ھب هاتوک
 .اجنوا مایم و بش نم-

 یور ی اھدیرخ یور تشگرب مھاگن زاب.دنیبب ار ممایپ ات مدرکن ربص
 متمس ھک سانشان یاهرھز و دوب هدروخ شقوذوت یباسح ھک یلد و نپا
 تایوتحم مامت یرفک و مدرب تسد رفنت و صرح اب.درکیم یجک نھد
 یصرح.مدرک ترپ ھناخزپشا یاھیشاک یور ار نپا یور یاھکیتسالپ
 .مدیود کاس نتسب یارب مقاتا تمس و مدز رود ناشرانک زا

 زور دنچ نیا ھک ییاھایور مامت اب و دوب متسد رد مایشزرو هایس کاس
 نآ زا مدوب هدنک لد و متشذگیم نلاس طسو زا، مدوب ھتخاس دوخ یارب

 یھلیسو متساوخیمن نم..دوب مھ رگید یھار رگم.شبحاص و ھناخ
 زاب و مدروخیم ورف ار مضغب.دوب هدش مناج مامت ھک مشاب ییوا یزاب

 تیاکش،درکیمن ھلگ ھک ییالآ. رورغم و تخسرس یالا نامھ مدوب هدش
 نلاس لک ھب رگید یھاگن.دزیمن مد و تخاسیم و تخوسیم،درکیمن
 مدرکیم یتخس ھب رھاظت ردقچ رھ.مدنابنجیم تسد دیاب.متخادنا ارذگ
 تخسرس یالا ھک یزور زا مدیسرتیم نم و مدروآیم مک ییاج هرخالاب
 و متفرگ تسد ھب ار مایرسور و وتنام نپا رانک.دوش شساسحا میلست
 نودب.درک فقوتم ار مبلق،دیلک لخاد لفق شخرچ یادص هدیشوپن زونھ
 روطچ مدیمھفن وتنام ندیشوپ لوغشم و متخادنا نییاپ ار مرس فرح
 .دیسر مشوگ ھب  شاھتسخ یادص
 ؟یریم ییاج یراد....؟؟یبوخ؟ستخیر مھب ارچ اجنیا؟؟؟الآ-
 نتسب رد مدنابنج تسد و مدرک یلحمیب شتمس هاگنیب
 .تشاد قح مرس لخاد دنلب یادص.میاھھمکد
 »،نوریب نزب،شوپب عیرس،نزن فرح شاب«
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 .مناخ الآ؟هدش یزیچ!!مامش اب-
 زا ار میاھاپ نییاپ کاس ھلجع ابو ھفالک.دنزن ادص ار ممسا ردقنیا شاک
 یرسور ندیشک اب و متخادنا متسد یور ار مفیک ،متشادرب نیمز یور
 دنلب یادص.مدرک دنت اپ جورخ رد تمس و مدز سپ ار وا نپا یور نتاس
 .درک بوکخیم ار میاھاپ متسد ندش هدیشک دعب و شاھفالک و
 ؟یریم اجک؟یدش ینج؟هدش یچ؟ماوت اب-

 ناج زا تساوخیم ھچ و درکیم زیو زیو یرفک مرس رد شیادص
 یادص منک شھاگن زاب ھکنیا نودب.مدشیمن شیاھیزاب ینابرق نم؟نم
 .مدرک دنلب ارمنازرل
 .مشاب دیاب ھک ییاج-
 ؟ساجک یشاب دیاب ھک ییاج-
 یالاب یاھوم و هدرک زاب ار شتک یاھھمکد الاح و دوب هداتسیا ملباقم
 .درکیم چاق ھناودنھ زونھ شرس
 اجنیا،اجنیا ھب ھچ ونم.منوخ.مدوب لوا زا ھک ییاج،مشاب دیاب ھک ییاج-
 .ھنورتھب نم زا لام
 .دروآیمن ردرس میاھفرح زا یزیچ دوب مولعم و درکیم مھاگن گنگ
 ؟وھی دش تچ..مشاب تشیپ مدموا رتدوز نیبب..نکن متیذا..متسخ الآ-
 .دیدیم وا ھیلع رب ار زیچ ھمھ مقطنم.تشاذگیم  مرس یتنم ھچ
 هرھز شیپ دیدنومیم.بانج دیدرگنرب ماھالاحالاح دیتسنوتیم-
 ؟نصا ھیک الآ.....؟دنتشاد فیرشت منوشرتخد...مناخ
 ار ششک الآ نادنخ ناھدرود شرگید تسد اب و تشاد رمک ھب یتسد
 .موشیمن ماخ.نیبب ار شاهدنخ.درک کاپ
 یرایمرد ونمردپ ھک وت...؟ یرایمرد وشادا ای یتریغ مور ردقنیا اعقاو-
 .تتیساسح اب رتخد
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 فیعض ار ماهدارا شایگنر نامشچ رد هاگن و تفریم دنلب میاھسفن
 نودب و متشادرب زاب ار میاھاپ نییاپ کاس و مدش مخ.الا نک رارف.درکیم
 ناتسد رد متسد ندش هدیشک زاب.متفرگ تعرس رد تمس یفرح چیھ
 .تخادنا نایرج ھب رتشیب ار منورد  نوخ شمرگ
 ؟ ھتکرم ھچ...؟ینک رارف ھشیمھ یراد سود-

 موش زیربل ھک دوب یفاک میارب وا زا یبصع نحل اب ھلمج کی نیمھ دیاش
 شتمس و مدیشک نوریب شتسد زا ار ماوزاب زاب.مروآ الاب ار میور نآ و
 .مدیپوت
 .درک رارف وت لثم ییاھمدا زا دیاب نوچ منکیم رارف هرا-
 ار تصرف.دش رت لش شناتسد هرگ و دییاپ ار متروص رکفتم شزیر مخا

 زونھ و مدرک زاب ار دحاو رد ماوزاب  ندیشک نوریب اب و مدرمش تمینغ
 نآ کی رد و دش هدیشک قلعم اوھ رد مفیک و کاس، ھتشاذن نوریب اپ
 ار ملد دنب خرھاش دمحم یبصع و یدج یادص و نلاس فرط نآ ترپ
 .درک هراپ
 رارف دیاب ھک ھنوشچ نم لثم یاھمدا؟هدب ومباوج نک ربص...ماوت اب-
 ؟ینک رارف ارچ؟ناھ ینک
 ھجو شاھشیمھ یشاشب فالخرب رسپ نیا ھک مدوب هدرکن شومارف
 ھب قح ھظحل نآ رد ار مدوخ.دوب تخس نم یارب شلمحت ھک دراد یدج
 شتروص زا ار مھاگن، رد دنلب ندش ھتسب.مدیدیم ایند رتخد نیرتبناج
 نلاس طسو یھپاناک ترپ و هدیشک ار مدوخ مرن یلیخ و تفرگ
 سح حضاو ار میاھکلپ کلپ کشا ندش عمج و تخوسیم ماوزاب.مدید
 .درک رارکت ار شفرح یبصع هرابود.مدرکیم
 یور زا شتمس.دنک مروبجم مادم تشادن قح وا دروخیم ار منوخ نوخ
 .متفر ھناشن شتمس تشگنا اب و مداتسیا شلباقم و مدش دنلب ھپاناک
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 یمدا زا درک رارف دیاب هرا؟ھن یشکب ومتسد  مادم یراد تسود یلیخ وت
   .درک رارف دیاب وت لثم
 ؟مدرک تقح رد یدرمان ھچ؟ناھ مایھگ ھچ نم ھگم ارچ-
 تدای،یدرک نوشلو ھک ییارتخد ندوبن مک یلو.یدرکن نم قح رد-
 ؟ھتفر
 .دش مخ متروص یور و تشادرب متمس رمک ھب تسد مدق دنچ یبصع
 ردقنوا؟تشاد ترب رود متفگ تب ومسح ات؟ییانوا ھیصو لیکو وت-
 ؟یروک؟هدرک قرف یچ ھمھ ینیبیمن ھک یقمحا
 نومھ اب تیعقوم نومھ اب یمدآ نومھ وت؟اجک نم اجک وت بخ هرآ-
 ھک میک نم؟مایک نم ھگم؟نم رطاخب؟ارچ؟ناھ ھنک قرف دیاب ارچ،رورغ
 ؟هربب یرتخد رھ زا لد نم رطاخب   میلس خرھاش دمحم
 تفر رد شتسد زا شیاھفرح راسفا لفاقان روطچ راددوخ یالا مدیمھفن 
 وا اب شرادید زا تقو یلیخ ھک ییاھفرح دش شدوجو مامت ظیغ رپ و
 .دیوجیم ار شحور
 ربارب رد نم.ماوسرت نم؟یمھفیم مسرتیم...؟خرھاشدمحم مایک نم-
 تیگدنز دراو یدیدج رتخد ھک مسرتب دیاب یک ات.ماوسرت تنایفارطا مامت

 ھی منم  منک رکف منیشب مادم منوتیمن؟ھن ای هدش انشآ تاھاب؟ھن ای هدش
 ھتخادنا رود منم ھش مومت ماضقنا خیرات یتقو؟ھن ای ھیقب لثم میزاب
 ..تیشوگ یوت سامت در ھی ھشیم منم مشیم
 دوب یضغب یور مایعس مامت و مداتسرف نوریب تخس ار ماهدیرب سفن
 شوگ طقف ملباقم هریخ و رکفتم.درکیم زابرس تشاد ھظحل رھ ھک
 رد هریخ شلباقم تسرد و مدرک رپ ار نامنیب یھلصاف مدق دنچ اب.دادیم
 .مدز ھبرض شاھنیس یور تشگنا اب شیاھمشچ
 ھن شلوپ ھن. شرکف،شحور.میلس خرھاش دمحم بلق،منیا لابند نم-
 چیھ منودیم و ماوخیم.ماوخیم وتدوخ نم.شیتنعل ترھش ھن شنیشام
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 وت نودب یگدنز زا نم. نتفارطا ھک ییانوا ربارب رد مرادن یسناش
 و میگدنز ھمھ هدش میلس خرھاش دمحم ھک مسرتیم یزور زا.مسرتیم
 نم. هداد حیجرت الآ ھب ور ترھش، لوپ،ھگید یارتخد.شمرادن نم
 ...یزاب یارب یبوخ یھنیزگ نم.نکن متیذا ادخ وروت ،مسرتیم

 .دنازرل ار متشپ شرادشخ یهدنبوک یادص
 ینورذگ شوخ روعشیب نم....ینکیم یزاب یزاب یھ ھگید سب-
 رد یدرمان چیھا...هرب مدای دوب هدش منوج یهروخ ھک  امین مغ مدرکیم
 دقنوا وت...هدوب نوشدوخ لیم اب دوب یچ رھ و مدرکن یرتخد چیھ قح
 ھک یقمحا ردقنوا؟هدش ضوع زیچ ھمھ ھتقو دنچ ھنیبیمن ھک یروک
 ھی دیاش.... نم رسرب کاخ...وت هدش مرکذ و رکف  ینیبیمن؟یمھفیمن
 ....مدوخ مدموا تتمس مدوخ اما مدیدیمن مشباوخ زور
 رتیبصع ار وا شخرس تروص و دیشک تسد شیاھوم یال یبصع
 یور میاھاپ یولج و دیشک نوریب ار شنت تک صرح اب.دادیم ناشن
 رمک ھب تسد نآ لباقم و تفر سارت یاھشیش رد تمس و دیبوک نیمز
  .داتسیا
 تاشچ وت ویزیچ نم...؟یدرکن سح؟یدیدن و رییغت ھمھ نیا اعقاو-
 دوخ.مدید تاشچ وت ومدوخ نم.مدیدن سکچیھ  یاشچ  وت ھک مدید
 شچ یدرک رکف...ترھش ولوپ ھن، و میلس دسا رسپ میلس خرھاشدمحم
 یکی رود تمزادنب ینزب وملد؟ تلابند مداتفا سوھ یور زا ھتسب
 ..یدرک میصاع... بھذمال یوت یراد قرف مارب وت..؟ھگید
 .تشادرب متمس مدق دنچ و تشگرب متمس برض اب
 ھک مدزن فرح مدوخ اب رابرازھ یزور؟مدیگنجن مدوخ اب ینکیم رکف-
 طقف مدرکیم یراک رھ متفریم اج رھ؟ ھشاب سوھ یور زا  ھنکن

 قشع...ھب ینکیم ممھتم الاح.. وت منوا دوب مامشچ ولج یکی تروص
 تفس ھک یتسین قشاع زونھ ردقنوا سپ نسرتیم ھمھ..هراد سرت
 .یشکن سپ اپ و یبسچب
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 رکف شیاھفرح ھب دولآ کشا یاھمشچ اب و مدرکیم شھاگن
 و ندش ھتسباو،متشاد ار شننتشادن سرت نم،تفگیم تسار.مدرکیم
 مدوب ھتسخ دیاش.مگنجب شرطاخب ھک متشادن تعارج ردقنیا اما شندوبن
 .مرمع مامت یهزادنا ھب
 یرب...ینک نانیمطا مب ھک یرادن سح مب ردقنوا ھگا..متفرگ ومباوج نم-
 .هرتھب
 تشگنا رس اب دوب هدیکچن نییاپ زونھ ھک ار ممشچ یھشوگ زیر کشا
 .متفرگ
 .مریمیم نم؟ھشن و مگنجب ھگا-

 ھک وا زا.درکیم قاط ار مربص نامیود رھ نیب قیمع یتوکس
 رظتنم.متفرگ ور،تفریم نییاپ و الاب دنلب و صرح اب شیاھسفن

 مخ و متفر نلاس طسو کاس تمس هداتفا یاھھناش اب و  مدنامن شباوج
 .مداتسیا وا ھب تشپو متفرگ نیمز یور زا ار نآ هدش
 ...تمشاب ھتشادن و یشاب...تنتشادن زا مسرتیم-
 ؟یاوخیم ھک نک تباث...نومب ھشیم تاعدا ردقنوا ھگا-
 ھتفر تسد زا مھ الاح نیمھ نم؟تفگیم ھچ وا.مدرک ھلان ھنازجاع
 .مدوب
 ؟ھنکیم منووید تدوبن، خرھاش دمحم مسرتیم-
 ؟یراد مسود ردقنیا ینعی-
 یباذع ھچ نیا ایادخ.مدرک سح میاھوزاب یور تشپ زا ار شناتسد
 زاب.دوب هدش یاھفخ قھ قھ ھب لیدبت مضغب الاح و متسب ار منامشچ.دوب
 .مدرک ھلان مارآ
 .مرب رازب-
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 مھب متسنودیم ھشیمھ...نگن غورد ھک نتسھ لالز ردقنوا تاشچ-
 !یتسین لیمیب
 !خرھاشدمحم مرب رازب-
 مب.گنجب ماوت،مگنجیم ایند اب ترطاخب نیبب نومب...مریمیم نم یرب-
 .منکیم تسرد وزیچ ھمھ.شاب روبص.....هدب تصرف..الآ نک نانیمطا

 ماھتسب یاھمشچ ریز زا مرگ کشا لیس و دوب ھتسب منامشچ زونھ
 متشاد تسود ابلق و دیزرلیم مندب مامت شیاھفرح ناجیھ تدش زا.ناور
 .تسشن مشوگ ریز شسفن مرح.منک رواب وا ھب
 ؟الآ یراد مسود وگب-
 مناھد زا یزیچ مرب رازب تفگیم زونھ ھک یمارآ یادص و قھ قھ زج
 .دزیمن نوریب
 تنوبز زا ونیا ات مدرک ربص ردقچ ینودیم یتنعل...؟یراد مسود الآ-
 ..مونشب
 یالآ.دشیم سح نیگنس نامنیب ھک یفطاع یاضف و دوب توکس زاب

 مدوخ و مدرک لو ار مکاس.درواین تقاط راوھناوید مبلق تفگ ھک ار موس
 شلباقم،مھاتوک یاھقھقھ نیب زا  و مدرک  ھقلح تسد،شندرگ زیوآ ار
 .متخاونیم یزیر یاھھسوب شندرگ ھب و مدزیم فرح هدیرب هدیرب
 یشابن ادخب..متقشاع نم..نم...مراد تسود خرھاش دمحم-
 .مریمیم ادخب..وت نودب مرمیم نم..منوتیمن
 یادص و مرگ یاھسفن و دادیم یزاب ارمشوگ شیاھنتفگ ناج یا
 دوب هدش هارمھ نم اب.شزاون ار ماھنانز یاھسح شاھنادرم یھگرود
 نپا یور نانزھسوب ششوغآ لخاد و درک دنلب ارم روطچ مدیمھفن و
 یدرم ربارب رد مدوب صیرح ھچ نم و دوب هداتسیا میاھاپ نیبام.تشاذگ
 تسایس اب ھنادرم ھچ وا و مدرکیم ھفخ ھنیس رد ار شاھقالع اھتدم ھک
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 مرتھناوید شوگ ریز شاھناقشاع یاھفرح و دیسوبیم و دیئوبیم
 .درکیم
 

 تسا نتشاد تسود زاغآ نیا یرآ«
  تسادیپان هار نایاپ هچرگ
  مشیدنین رگد نایاپ هب نم
  تسابیز نتشاد تسود نیمھ هک
  مھاوخیم هچ یگدنز زا یناد
  وت رس ات یاپ ..وت ..مشاب وت نم
  دوب هراب رازھ رگ یگدنز
 .» وت رگید راب ..وت رگید راب
 
 
 

 دازخرف غورف
 
 و مدرک زاب ار منامشچ دوب هداتفا متروص یور ھک یدیشروخ رون اب
 ریرح یهدرپ صقر نیب زا.مدش رگ هراظن ار مرمع یھنحص نیرتابیز
 الاب اب  شلباقم یاھظافح ھب ھیکت نم ھب تشپ رختسا رانک، شقاتا
 ار نوریب رکفتمو دوب ھتفرگ تسد رد ار شاهویمبا ناویل، تخل یھنت
 تاقافتا یروآدای زا و دوب کبس کبس مرس.درکیم اشامت عافترا نآ زا
 یھکل اب و تشاد درد یمک مندب.تفر فعض ملد ناجیھ زا،ام نیب بشید
 خرسزاب  مرش زا مدوب هدرک داجیا شتخت دیفس یھفالم یور ھک یزمرق

 نامیشپ و مدوب ھتشاذگ مایگدنز زا یدیدج یهرود ھب اپ بشید.مدش
 و مدش دنلب تخت یور زا مارآ.مدرک باختنا مدرم ناونعب ار وا ھک مدوبن
 نآ زاب ملد.متشادرب مدق وا تمسو بترم ار منت یوناز الاب سابل

 مجح نیب رد ھک تساوخیم ار  ییاھھناقشاع و تفس یاھھلضع
 راگزور الاح و متفرگ زاگ ار مبل.دروآیم نابز ھب شاھنادرم یاھھلان
 زان دیاب سپ دیشکیم ار شزان ھک دوب هدروآ الآ یارب یشکزان
 .مدنابسچوا ھب رتشیب ار مدوخو مدرک شلغب تشپ زا.مدرکیم
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 .دروآ شلباقم و تفرگ ار متسد دش ھک ماھجوتم
 ...اجنیا ایب..ھتفر نوخ یلیخ تزا،،مزیزع یدشاپ ارچ-
 ونازود شدوخ و درک تیادھ رختسا رانک یتحار یلدنص تمس ارم
 ساھناقشاع یاھھاگن زاب و داد متسد ار شلاقترپ بآ و تسشن ملباقم
 .درک بوذ ارم
 ؟رتکد تمربب یراد درد ھگا-
 ؟دوبیم دب ملاح وا اب دشیم رگم.ھن ھک مداد ناکترس دنخبل اب
 ؟ھن مدرک تتیذا یلیخ بشید-
 نییاپ رس مرش زا و تفر هژر ممشچ شیپ بشید یاھھنحص مامت زاب
 هدرک ھبرجت یسک مراد کش ھک مدوب هدرک ھبرجت ار یزیچ نم.متخادنا
 و یتسم و تذل زا رپ ساسحا زا رپ،قشع زا رپ یاھناقشاع.دشاب

 .نتساوخ
 .شابن نارگن ھبوخ ملاح نم..ھن-

 ات درکیم تسد تسد و تشاد مرش مھ وا راگنا.تخادنا نییاپ ار شرس
 قرغ مدوخ زاب و مداد ندرک رکف یهزاجا. دوب ددرم و دییوگب یزیچ
 یاھمشچ و تلاح نآ رد تخت یور بشید ھک مدش شباذج تروص
 .دوب هدش مھ رت باذج شخرس
 !!!!یرتخد وت متسنودیمن نم...نم ال آ-
    ...ینعی...؟هراد یقرف-
 .منک هاگن شنامشچ لخاد درک مروبجم و ماھناچ ریز درب ار شتسد
 تقشاع رتشیب راب رازھ الاح ات بشید زا ینودیم..هراد قرف ھک هرآ-

 ......مرس جات،یمموناخ الاح ھگید وت...؟مدش
 .وا نابز زا اھفرح نیا ندینش تشاد یبان سح ھچ و مدیزگ ار مبل
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 الآ مدیمن تتسد زا نم.منزیم فرح انیا نامام اب مدوخ هدب تصرف مب-
 .ینم لام وت..یمھفیم
 .دیپوت متمس یکاش ھک ندش سیخ تمس تفریم منامشچ روابان 
 تزا یژرنا یفاک یهزادنا ھب...وت ھن نم ھن ھیرگ ریز ینزب زاب نارقب-
 .ھتفر
 خآ نتفگ اب و دیشک ریت ملد ریز ھک مبوکب تشم شاھناش یور متساوخ
 .تسشن مرانک لھ وا
 ؟رتکد میرب؟دش یزیچ-
 .دنک رییغت شیاوھ و لاح ات منک تنطیش یمک متساوخ
 .هاگشیاز میرب ھشتقو هرآ-
 نیب ارم و داد یلدنص ھب ار شاھکت شاشب نوا و مدیدنخ دنلب دنلب
 .دیشک تسد ار ملد ریز مرن و دناباوخ مکش یور شیاھاپ
 مھ یروجنوا میزاسب ھچب ھی ایب مگیم......نک ربص شستقوب منوا-
 هدش ماجنا لمع وت مھ  مینکیم زیارپروس ور انیا نامام
 ؟ھیچ ترظن...میرازیم
 .متشگیم رش لابند راگنا ایحیب و مدش مخ شتروص تمس
 .مشاب ھتشاد ھچب تزا ات هد ھمادخ زا نم-
 .دییاپ ار متروص شھاگن ھناقشاع و دز سپ ار متروص یور یاھوم
  .منک تتیذا زاب نکن یراک ھی ھنکیم درد تلد...رتخد نک محر تدوخ ھب-
 .مراد سود وتاندرک تیذا-
 .ذیرابیم شنامشچ زا قشع و تیاضر.دز یشوخرس باذج دنخبل
 .منک محر تب منکیم یعس...یتساوخ تدوخ سپ -
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 ار شیاھبل،دربیم شقاتا تمس و دزیم لغب ارم ھک روطنامھ و داتسیا
 .وا اب ماھناقشاع رادیب یاھیگھنانز ھب مالس و مدیسوبیم

 
 یھتفھ ود یکی نیمھ وت مایم..مشچ ...،نم ردام ریگن هروغبآ ردقنیا-
 ....تشیپ مایم  هدنیآ
 رد هدش مگ نابایخ زا ھفالک و مدیبسچ ار نامرف تسد ود اب
 یور تفر زاب شیاھنیف نیف یادص.مدیشک یفوپ  ھفالک،کیفارت
 شرسپ زا یفعض ھطقن بوخ شعفانم ھب ندیسر یارب مناخ هرھاط.مخم
 .دوب ھتفرگ
 ..مھفب..... مردام..مخرھاش یداد لوق-
 ار شلد مدرک یعس رتزاب نحل اب و مداد ناکت رسمھ رس تشپ راب دنچ
 .مروآ تسد ھب
 ...مایم..متسھ ممردام رکون نم مشچ مشچ-
 رابنیا و مراد یشوخ یاھربخ تارب مییوگب ات دیخرچ مناھد یاھظحل
 ار ارجام نودلاخ یف ات ھک شمتخانشیم بوخ نوچ اما مییآیمن اھنت
 یفاک یهزادنا ھب دوز حبص زا.متفرگ زاگ ار منابز،سین منک لو درواینرد
 هدش وا ندید و ھناخ نتفر میشوخلد اھنت ال اح و مدوب نیرمت یھتسخ
 بوخ و مدرکیم تبحص الآ دروم رد ردام اب دیاب ھک هرخالاب.دوب
 زا یاو و  تشاد رارق ملباقم یتخس هوک ھچ دروم نیا رد متسنادیم
 منادیمن.وگب ار سینا،دنکیم تمایق وناب هرھاط، دنمھفب اھنآ  ھک یزور
 الآ دشیم ھچ رھ اما دییایب رانک رتحار عوضوم نیا اب ردپ دیاش
 ات ھک دوب یسح نیرتصلاخ متفرگیم وا زا ھک یسح.تشاد ار ششزرا

 یاپ مھ ھنادرم و مدوب هداد لوق ھنادرم وا ھب نم.مدوب هدرک ھبرجت الاح
 لگ دننام و رورغم تخسرس رتخد نآ ھکنیا روصت یتح.مدنامیم  ملوق

 ھتسب دھع مدوخ اب و تخیریم مھب ار مباصعا دیشابن نم لام هدننکش
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 رتخد نیا.مروآ تسد ھب ار اھنآ تیاضر هدش یطیارش رھ اب ھک مدوب
 الاح  ھک ینم ھب یاو و دشیمن یسک رھ بیسن ھک تشاد یلیسناتپ
 دنت دنت روطنآ ار مبلق نابرض ھک تسوا ندید اھنت ھک دوب هدش مرواب
 شرگنلت رھ و دمآیم باذج میارب شکچوک تکرح رھ.دھدیم متیر
 زیر یاھھسوب یروآدای اب.درکیم مار یتحار ھب ار ماھنادرم یاھسح
 هرھاط یھقدص نابرق رگید یمک.دش گنر رپ مبل یور دنخبل شحبص

 ملباقم کیفارت نیگنس مجح زا ھفالک نفلت عطق نداد اضر اب و متفر وناب
 .مداد زاگ جرب تمس و مدیچیپ یعرف نابایخ لخاد

 
 ابیز ردقنیا الاح ات یک زا ایند.مدیدیم و مدییوبیم، مدیشکیم سفن هزات

 هدولآ یاوھ.نیرسن یاھھشیر لد ای یطاف یاھرغرغ یتح؟دوب هدش
 زا ھک دوب یقوشعم شیپ مرکف مامت و مدیشکیم الاب قشع اب ار رھش
 یمناخ شیارب یتقو دوب یندید ملد لاح.درکیم قاشنتسا اوھ نیمھ
 یارب.منک تحارتسا و مورن راک رس ات درک مروبجم ھتفھ کی،مدرکیم
 ضیرم  مایا یتح دوب هدنارذگ ییاھنت رد ار شرمع رتشیب ھک ییالآ

 یمیسن لثم وا یھناقشاع یاھھجوت ،دنامیم ھناخ لخاد اھھتفھ و ندش
 منادیمن  و مدرکیم جرخ تبحم شیارب.دادیم شزاون ار محور میالم
 و مدرکیم شجرخ ھناقشاع ھک مدوب ھتفرگ دای اجک زا ار یگنانز ھمھنآ

 قرو تشاد مرمع تاحفص نیرتھب اھزور نآ متشادن کش
 ھک اھیربلد ھچ و دیرخیم ار مزان ھناقشاع نم روھشم درم.دروخیم
 تخت یور و متفرگ مرس یالاب فقس زا مشچ!شلد ندرب یارب مدوبن دلب
 مدرکیم وج و تسج ماینیب لخاد ار شرطع یوب.مدز طلغ رد تمس ھب
 شاھنت نییاپ رد یبآ یھلوح چیپ رود اب شاینالضع یھنھرب لکیھ ھک
 تنطیش ملد منادیمن ھچ ای مدش لوھ.دز نوریب رد بوچراھچ رد
 یادص!مباوخ الثم.متسب ار میاھمشچ  ھیناث رسک رد ھک تساوخیم
 شرادبت یاھسفن مرح.درب الاب ار مبلق شپت شمارآ یاھمدق و اھسفن
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 مرس رد دش یخیم شنحل و درکیم روم روم ار مندب متروص ھب کیدزن
 .منک زاب تعرس ھب ار منامشچ ات
 ؟ھلگشوخ یباوخب نم نودب مرازیم نم ھگم...؟یدیباوخ ھک-
 مادم و میاھولھپ و مکش ناج ھب دوب هداتفا شناتشگنا اب و دزیم فرح
 طقف هدیرب و دوب هدمآ دنب مسفن زیر یاھغیج و هدنخ زا.دادیم مکلغلغ
 زونھ و دز ھمیخ میور تخت یور رتالاب.منزب ادص ار شمسا دشیم
 نیرتایریب.مدرکیم عافد مدوخ زا غیج اب نم و تشادیمن رب تسد
 تشذگیم نامز.دیدنخیم میاپ ھب اپ وا و مدادیم رس ار مرمع یاھهدنخ
 .ام یود رھ یاھهدنخ زا دوب رپ  ھناخ یاضف و

 دوب سب رگید و مدوب ھتشگرب راک رس هزات مدوخ رارصا ھب
 زا ای، دربیم ارم مادم زور دنچ نیا رد ھک یوزر مامت یاھناروتسر
 ھب ارم و درک راتتسا هرابود رابکی یتح.دادیم شرافس اذغ نوریب

 ھناقشاع و تشاد ار میاوھ یعقاو یلیخ .درب اقآ سابع یکرگج
 زا رتدوز رکف نیا اب.متخپیم اذغ شیارب مدوخ بشما.شمدیسرپیم
 هاگشاب رصع ات ھک زور رھ لثم مدرکیم رکف. متشگرب جرب ھب تکرش
 ھب گرزب نلاس طسو  زا و مدش ھناخ لخاد یتقو اما هدماین زونھ، دوب

 گرزب سارت لخاد ار شاھناشراھچ لکیھ،متشذگیم الاب یھقبط تمس
 لبم یور اجنامھ ار ملاش و وتنام،بجعتم.مدید اھظافح ھب ھیکت و
 بل ریز نانکھمزمز مارآ ار شمسا و متخادنا نلاس طسو یرتسکاخ
 رد تسرد و مدز رود ار رختسا. متشادرب مدق سارت تمس و متفگ
 و مومغم نامشچ و تشگرب یتقو.مداتسیا نارگن شایکیدزن
 مھ زا ھک حبص.دش هراپ ملد دنب مدید راب نیلوا یارب ار شاھنادرمضغب

 دنلب لکیھ ھچ الاح و میدش ادج هدنخ و قشع یلک اب میدرک یظفاحادخ
 ھب تشگرب هرابود دشاب هدیدن ارم راگنا؟دوب هدرک هدیمخ ار مخرھاش
 زاب.مدز ادص نازرل ار شمسا زاب. شلباقم مولعمان یھطقن ندز دید
 یدایز راشف دوب مولعم و دشیم ضبقنم شکف.داد ناشن یلمعلاسکع
 هدنک ھنیس زا تشاد مبلق ایادخ.دنامب راددوخ ات دنکیم لمحت
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 درس ردقچ.متشاذگ اھظافح یور شاهدرک خی تسد یور تسد.دشیم
 .مدرک رارکت ھنازجاع ار شمسا زاب.دوب
 هراد نادجو باذع...دوب قافتا ھی نوا...الآ متساوخیمن روطنیا نم-
 .ھنکیم مفخ
 فرح ھچ زا؟ تفگیم ھچ.شوگ دش مدوجو مامت
 یاھم نورد شباذج  خرمینو دیزرلیم شیادص....دنکن... دنکن؟دزیم
 .دوب ھتفر ورف مغ زا
 دیابن..متسشیم نومرف تشپ دیابن...دوب منوا.مدوب تسم بش نوا منم-
 ..میتشگیمرب یروجنوا

 امین ھب طوبرم دوب ھچرھ! مدیمھف.مدنام رظتنم تکاس هریخ شتمس
 دوب هدز نم ھب ریخا زور دنچ رد یروس ھک ینفلت راب دنچ دنکن.دشیم
 ؟دشیم خرھاش دمحم نالا لاح  ھب  طوبرم مدوب هدادن ار شباوج نم و
 نیشام نوا ؟دش یچ مدیمھفن الصا نم..ھشب فداصت نوا متساوخیمن-
 ... امین متساوخیمن؟..دش شادیپ اجک زا وھی

 ییوگ.منیبب مومغم و نوغاد روطنیا ار نادنخ ھشیمھ یوا متشادن تقاط
 ار میاھوم رصع نآ دیدش اتبسن داب. . دیربیم ار مسفن تشاد یسک
 دیشروخ بورغ رد مکمک شتروص و دادیم تکرح ھتفشآ
 .دشیم رت گنرمک،نشورکیرات
 شتسد یور نامزمھ ار متسد ود و مدیشک شرانک ار مدوخ یمک
 .متشاذگ
 نوا وت متدوخ..ھتفیب قافتا نیا یتساوخیمن وت..سین وت ریصقت -
 ..یدش یرتسب فداصت
 نآ یروآدای راگنا،تفرگ یزیر مخا گنر شاھنادرم باذج خرمین
 ھنیس زا قیمع و هاتوک یھآ و تسب ار شنامشچ.دادیم شباذع اھزور
 .متفرگ ار میاھفرح لابند و مدماین هاتوک.داد نوریب
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 اب و عوضوم نیا ھشیمھ یارب.خرھاش دمحم ینکیم تیذا وتدوخ ارچ-
 ھی طقف فداصت نوا، یتساوخن ونوا دب تقو چیھ وت.نک لح تدوخ
 باذع وتدوخ یراد طقف وت.سین ینیب شیپ لباق ماھثداح، هدوب ھثداح
 ..یدیم
 .منک رتمارآ ار عاضوا یمک متساوخ الثم
 باوج بوخ شلوا لمع.ھشیم مومت هراد هرخالاب..ینیبیم ھک مالاح-
 ....ملاس ادخ دیما ھب ایند رس نوا منالا هداد
 ..هدوبن قفوم شلمع..ھشیمن ملاس ھگید...ھشیمن ملاس-
 ار میاھتسد سرت اب.مدینشیم ھک یفرح یروابان زا دوب هدنام زاب مناھد
 ھتشگرب لماک الاح ھک وا یدج هاگن ریز مدرک یعس و متفرگ مناھد یولج
 .منک لمع رتراددوخ درکیم مھاگن و دوب
 .مدینش ومع نز زا،تفگن یزیچ مب نامام،نتشگرب هزور راھچ،ھس-
 ھچ  نز نیا تسنادیم ادخ.طخ تفھ یروس یروآدای زا دیشک ریت متشپ
 رھاظ ظفح روطچ و تشاد شاهداوناخ و خرھاش دمحم زا یاھنیک
 مغ زا  دش رپ ملد.ھتشگرب امین ھک دوب هدادن ربخ نیرسن ارچ.درکیم
 مامت الاح و تشادن یسک اب یراگزاس رس ھک ینیشن رچلیو رسپ
 مبلق وا ددرم یادص منک زاب ناھد مدمآ ات.دوب هدش دیما ان مھ شیاھدیما
 .تخاس فوتم ار
 ،هراد زاین تب امین..الآ داشمش ھنوخ یدرگرب دیاب-

 .منک شھاگن متسناوت طقف گنم و وا اب ندوبن رکف زا تفر جیگ مرس
 ...مشاب شراتسرپ دیابن ھگید نم ھک یتفگ وت.. وت اما-
 یسردآ نم  زا. هدز گنز تب یلک تفگیم..دز راز یلک زورما ومع نز-
 یلو الاح ات هدوب شاھاب هام دنچ زا راتسرپ ھی.تساوخیم تزا یزیچ
 شاب لبق لثم ینوتب وت دیاش درک رکف ومع نز.هدیمن اضر سک چیھ ھب
 .ینک رارقرب طابترا
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 و ناریح قوشعم و درشفیم ار میولگ وا زا یلامتحا یرود ضغب
 تداع متشاد هزات.دروآیم درد ھب ار مبلق ملباقم یومع رسپ نارگن
 .ندوب هدنز ھب وا اب یشوخ ھب.وا اب یگدنز ھب مدرکیم
 مکحم یلیخ و تشاذگ شاھنیس یور و درشف ار متسد ود شمرگ ناتسد
 .دز لز  متروص رد هریخ یدج و
 ھی اجنوا یلو،ھگرم لثم مشیپ تدوبن یدیسرپیم ھک ییادخ نومھ ھب-
 نوج ھب..الآ ھنک کمک شب رتشیب ھنوتب دیاش تدوجو ھک سھ رفن

 .....ھتدوخ اب میمصت منکیمن تروبجم ھمنیرت زیزع ھک مزیزع
 یگنتلد زا،شدوبن ضغب زا دشیم رپ منامشچ نم و دزیم فرح وا
 .دوب هدش گنت شیارب ملد مھ الاح راگنا و درشفیم ار مبلق یسک،
 دیاش تتقو دنچ روضح ممناخ...یتسین روبجم یلع ھب...الآ یونشیم-
 ؟یمھفیم ھنک نوغاد وتدوخ ماوخیمن اما ھنک کمک امین ھب مکی ھنوتب
 . مدیچرب بل
 تارب متکرش.شاب تقو ھمین طقف،اجنیا یایب دیاب وت،تشیپ مایم مدوخ-
 ......ھشابن مھم
 .مدرکیم شھاگن ضغب اب روطنامھ طقف
 نوا نآرقب.... یدوب وت هدرک رارقرب طابترا شاب ھک یراتسرپ اھنت الآ-
 ومع نز ھب..مدرک هابتشا..نک شلو الصا...وت ھن نم ھن هزیرب تاکشا
 ..مرادن تزا یغارس مگیم
 یور مادم و درک ششوغآ دراو ھناقشاع ارم و تفریم ماھقادص نابرق

 .دزیم ھسوب مرس
 وا تساوخرد ربارب رد متسنادیم و مدرشفیم وا ھب رتشیب ار مدوخ
 یھنیس ھب رتشیب ار مدوخ و متسب ار منامشچ.منک تمواقم مناوتیمن
 ملد الاح زا ردقچ و درکیم هریخذ ار شرطع یوب ملد.مدرشف شاھنادرم
 .دوب گنت شیارب
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 نوکس رد تکاس و هدزمغ،دنشاب هدیشاپ هدرم کاخ راگنا داشمش ھناخ 
 مدوب هدمآ ھچوک رس ات خرھاش دمحم یھارمھ اب حبص.دنارذگیم یگدنز
 مرواب.داشمش ھناخ رد یگدنز ھب دوب هدز هرگ ارم تشونرس زاب و
 یهرچنپ ھب ور رچلیو یور راز ھک یرغال تشوگ ھکت نیا دشیمن
 یاھوم و رتفیحن شندب.دشاب امین،دوب ھتسشن تکاس و مومغم شقاتا

 و  ھتسشن یھایس ھچنپ کی شنامشچ ریز.دوب هدش رتتشپ مک شرس
 ھیناث زا یرسک رد ار زیچ ھمھ لبق زا رتباصعایب رتدب ھجرد دص الاح
 رس تمحز شدوخ ھب یتح اما دوب هدرک سح ار مروضح.تخیریم مھب

 و شرف یور هدش هراپ ھکت یاھذغاک زا دوب رپ قاتا.دادن ندناخرچ
 لگ ینیچ نادلگ ھب قلعطم ھک راوید رانک یهدش نیمز شخپ یاھھشیش
 مومغم کناوج تمس زاب تفر مھاگن.متشاد ھقالع نآ ھب ھک دوب یشفنب
 سک چیھ.دیکچیم نوخ شتسد کچوک تشگنا زا ھک ملباقم
 رتشیب دیاب؟وا زا رتھب دنک کرد ار دیما عطق یعقاو ینعم تسناوتیمن
 ار رد یهریگتسد.مدادیم جرخ ھب ینابرھم و مدرکیم یروبص لبق زا
 شتمس ھب یگتخاس شاشب یادص اب و مدیبوک مھب ار متسد ود.مدرک لو
 .متشادرب مدق
 !ساجنیا یک نیبب ور اجنیا-

 نابرق یاھسیو یرفزدنھ اب مادم  ھک  مدوب گنت ملد ردقنآ بش نیلوا
 اب ار شباوج و متسھ باوخ الثم وتپ ریز و مدادیم شوگ ار شاھقدص

 دوب رارق نیرمت دعب ھک مدوب ییادرف رامش ھیناث و  مداتسرفیم تسکت
 نیلوا یروس ھک ییاھندز رغ و ھکت زا غراف اھزور نیا .منیبب ار وا
 ارم شنامشچ اھیگزات و دوب هدش رتفرح مک،درک مراثن نفلت تشپ زور
 رپ نیرسن یتح دندوب هدرک رییغت یعون ھب ھناخ یلاھا یھمھ.دناسرتیم
 وا ھب رتشیب لبق لثم منک یعس دیاب و دزیم رتھلصوحیب مھ فرح
 زا دعب مھ زونھ ھک دوب گرزب مناخ، داشمش ھناخ درف اھنت.موش کیدزن
 شمارآ نم ھب زونھ شاینارون یهرھچ و دزیم دنخبل متمس مندید
 و درکیم مبرطضم ھک دوب مناخ هرھاط یناھگان ندید طسو نیا و دادیم
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 ار مدوخ.مدرکیم رارف،منک ناھنپ شدید زا ار مدوخ راگنا ھچاپتسد
 یزور زا مدیسرتیم و مدیدیم شاھناد کت رسپ ندرب لد رد راکھانگ
 سورع رکف زا تفریم فعض ملد و دوش ربخاب دامش ھناخ ھک
 .ندش اھیمیلس

 لصتم لیوط یورھار زا و دوب متسد رد امین رھظ رس یھناحبص ینیس 
 لک یروس یازسان و شحف یادص و مدرکیم روبع تقد اب شقاتا ھب
 و دوب هدرک رود ار هراچیب مادک زاب .دوب ھتفرگ  ار الاب یورھار یاضف
 ادخ ،دزیم یشیتآ روطنیا ھک،دوب هدماین شوخ شجازم ھب ھچ
 مولعم دوش تسرد دوب رارق یک ھتفیشدوخ نز نیا.تسنادیم
 ار مھار لحم یب و مداد ناکت شرخآ شحف یارب فسات زا یرس.سین

 و مدرک زاب جنرآ اب ار رد یهریگتسد ھنارھام.مدرک جک امین قاتا تمس
 شگرزب دیفس موب لباقم شرچلیو یور هدیلوژ ھک وا تمس شاشب
 دنزب کلپ ھکنیا نودب.متفگ یرادشک ریخب حبص دوب ھتسشن توافتیب
 دوب هدش رتدب رفس زا لبق شعضو اعقاو.دوب شلباقم موب ھب هریخ زونھ
 هدرک بوذجم ار نآ ردقنیا موب نآ یور یشقن ھچ ھک واکجنک نم و
 میاھتسد نداد رارق اب و  متشاذگ شروارد یور ار ھناحبص ینیس،تسا
 مدق ھنینأمط شتمس ھک منک میاضرا ار میواکجنک سح متساوخ تشپ  ھب
 .متشادرب
 مراد متح..سریخ شب روطنیا ھک هدز یحرط ھچ ام دنمرنھ منیبب بخ-
 ...نشق یلیخ دیاب
 و مدیسر موب لباقم و وا رانک رد تسرد ھک دوب هدشن مامت مفرح زونھ
 دزیم ار مشچ دیفس موب طسو ھک یطخ طخ هایس یھطقن اھنت ندید اب

 یور رچلیو ندش هدیشک یادص و شمرن دنخزوپ.دیسام ناھد رد مفرح
 مورب زاب و مدنبب ار ماهدیسام ناھد دش ثعاب و دروآ دوخ ھب ارم شرف
 لیلحت لبق زا رتشیب شتالضع ایادخ.زاسب و نابرھم راتسرپ دلج لخاد
 شاک.تفریم تخس شسفن شرچلیو یاھخرچ ناکت یارب و دوب ھتفر
 شتروص.مدرکیم عورش وا اب ار یشزرو تانیرمت و دادیم هزاجا
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 خر ھب ار شایگلصوح یب حالصا نودب ششیر و رترغال
 یاھھتسد و مدناسر وا ھب کمک یارب ار مدوخ و مدز یتسج.دیشکیم
 .متفرگ ار شرچلیو تشپ
 .منک تکمک نم رازب-
 .ماوخیمن کمک-
 سح لد رد اما.دروخ ناکت ملد دنب ھک دز دایرف تیدج اب و دنلب ردقنآ
 زا زابجل یامین ھک دوب یفرح نیلوا نیا متسنادیم و متشاد تیاضر
 رتشیب لوازور دنچ متفگ مدوخ اب .دوب هداد رارق مبطاخم الاح ات زورید
  اب زاب و مدیشک رچلیو یاھهریگتسد زا تسد عیطم.مصقریم شزاس ھب
 .مدز تسج ھناحبص ینیس تمس ھب مھب ناشندیبوک
 ؟داوخیم لپت یھنوحبص ھی یک..یایمرب شسپ زا تدوخ.. ھشاب-

 ھک شضارتعا ھب لحم یب و متخیر شاکام ناکتسا لخاد ار شریش
 و ینیس لخاد ار ناویل، داشگ یاھبل اب مرادن لیم  یزیچ نم تفگیم
 اب ھشیمھ لثم ار شدوخ ات مداتسیا شرس یالاب رظتنم تسدب ار ینیس
 یارب القت زا دید شرس یالاب رظتنم ھکارم.دشکب تخت یور تمحز
 متسد ینیس ریز ھنادرم یااهدبرع اب و دیشک تسد تخت یور نتفر
 ندز مھرب مشچ کی رد .درکیم مامت ار نونج تشاد اعقاو رسپ نیا.دز
 ار میاھتسد روابان.دش قاتا زا فرط رھ ترپ ینیس لخاد تایوتحم مامت
 ھتفشآ ھب و مدوب ھتفرگ هدش داجیا شارخ شوگ یادص زا مشوگ رانک
 دوب امین یبصع و دنت یاھسفن یادص اھنت و مدرکیم هاگن ملباقم رازاب
 نآ ھب ار مھاگن برض اب رد ندش زاب یادص.تشاد تیذا ار مشوگ ھک
 و کیپ و کیش ھشیمھ لثم روطنامھ تسد ھب نفلت یروس.دیشک تمس
 یھناحبص و جیگ نم ھب ھک شھاگن.دش قاتا دراو ھمیسارس شیارآ اب
 شتسد ارجام ھت ات داتفا ھک شایرفک رسپ و هدش نیمز شخپ
 باطخ و دیشک یبصع یسفن.اھھنحص نیا ندید ھب دوب هدرک تداع.دمآ
 .دیپوت امین ھب
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 ؟یدش راھ؟یدش یشحو زاب ھتچ-
 و داد بقع رد یال زا ار شاھنت مین، تخادنا نم یور ار شظیغ هاکن
 زاب و مدیشک یھآ.دندوب ھناوید ود رھ رسپ و ردام.تسب تدش اب ار رد
 تسناوتیمن سک چیھ.مزاسب وا اب رتارادم اب ھک مداد لوق مدوخ ھب

 مخ وا ھب تشپ رتولج یمک و مداد ناکت یرس شتمس..دمھفب ار شلاح
 .مھد ناماس ورس ار شیراکبارخ ات مدش
 مرس زا تسد ارچ..ماوخیمن ونوتمودک چیھ محرت..ماوخیمن-
 ؟نیرادیمنرب
 یاھابرم  ندرک عمج ھب قشاق اب مدرک عورش منک شھاگن ھکنیا نودب
 .شرف یور
 .ھنکیمن محرت تب سک چیھ-

 رتکیدزن رس تشپ زا شدنت یاھسفن متیر و رچلیو شخرچ یادص
 .دشیم سح
 دینک سب، دیرادرب مرس زا تسد؟ماھچب نم؟مرخ نم دینکیم رکف-
 .ومحرت
 یقطنم رسپ نیا اب یمک دوب هدیسر شتقو راگنا و دوب هدش عمج اھابرم
 ھنشاپ یور و مدرک اھر اجنامھ ار ابرم یھتسکش فرظ.دز فرح
 .مدیخرچ شفرط و مداتسیا
 ھک ییوت نیا..تدوخ زج ھنکیمن محرت تب سک چیھ میلس امین بانج-
 مشچ اب ھیقب ھک ینکیم یراک ھی و ینکیم نوغاد وتدوخ یراد طقف
 .ننک تاگن محرت
 ھک راگنا و تسشن شباوخ مک و ھتسخ تروص یور یبصع شدنخبل
 عیرس ھک دنک درگ بقع تساوخ و داد ملیوحت ییوگن ترچ دنک رارف
 ار وا درک ھک یتمواقم ھب ھجوت یب و مدیبسچ ار شرچلیو یھتسد
 . مدرب شدمک لباقم تخت نییاپ یھشوگ
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 ؟ارچ؟سین ھنییآ ھی تقاتا وت ھک ینکیم محرت تدوخ ھب ردقنوا-
 تمس شدنت و یرفک یاھسفن ھب ھجوتیب زاب و مدز رود ار شرچلیو
 تشپ و زاب ار دمک رد  تکرح کی رد و متفر ناملباقم سابل دمک
 .مدرک میظنت ھنییآ لباقم ار وا قیقد و مداتسیا  زاب شرچلیو
 محرت تب ھک یسک اھنت؟میلس امین یدیدن ھنییآ وت وتدوخ ھتقو دنچ-
 تیعقاو اما ھتخس.ھنیا یعقاو یامین.ییوت نیا نیبب،یتدوخ ھنکیم
 ھک ینیمھ نک لوبق ،نک رواب وتدوخ،ھتسشن رچلیو ور ھکنیا،ھنیا

 .و یتسھ
 ھگن نییاپ ار شرس ناشیرپ،دنک رکف میاھفرح ھب یمک ات مدرک ربص
 ؟ھن ای هدز دید ار ھنییا لخاد الصا متشاد کش و دوب ھتشاد
 وت.محرت رازن وشمسا نراد تسود نوچ ننکیم ھجوت تب ھیقب ھگا-
 ھکنیا ای،ننک راختفا تب مھ تیعضو نیمھ اب ھک ینک یراک ینوتیم
 و یزادنب هار دادیب و داد  هرارق یک ات.نروخب وتھصغ، نارگن ھشیمھ
 اما ھتسرد مینک تکرد مینوتیمن؟ینودب تتشونرس لوسم ور ھیقب
 .ایب رانک شاب نک شرواب طقف ،یراد قح و ھتخس ھک مینودیم نوممھ
 ھتفرگ لکش شیاھھناش رس رد ھک یسوسحمان زرل زا مدیسرت
 .مدرک رت میالم ار میادص.دوب
 دش مزاب اما دش عطق شاتسد و دوب نادقیسوم ھک متخانشیم ویکی نم-
 ..نک رواب وتطیارش..نک رواب وتدوخ امین....روھشم نیسیزوم ھی
 .تنایفارطا مھ هرتگنشق تدوخ یارب مھ یگدنز یروطنیا

 رد مرفک رگید شیبصع یهدرشف مھب یاھنادند تشپ زا ھفخ شیادص
 .دروآ
 
 رثا تور شاب ینیشنمھ..ینزیم ور ھکیترم نوا یاھفرح!ه -
 ؟دوب روطچ نوا زا یراتسرپ منیبب؟هدرک
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 دنچ رد.سح مدوجو مامت اب ار شمالم رھز و مدرکیم شھاگن هریخ
 .دناخرچ متمس ار شرچلیو تکرح
 فرح گنشق ردقنیا مزاب دیدوب نم یاج نوتمودکی منیبب متشاد سود-
 ؟دیدزیم
 وناز شیاپ رانک تبحم اب .تخس اعقاو دوب تخس نتشاد ار نآ تیعقوم
 .مدز
 باذع ینیبب ھک یتسین ام یاج مھ وت میتسین وت یاج مودک چیھ ام-
 خرھاش دمحم، مدھاش نم  امین...هدیم باذع مھ ورام ردقچ تندیشک
 ..نوا.. ھنوغاد
 ..راین ونوا مسا...راین ور ھکیترم نوا مسا-

 ایب.تتروخیم لخاد زا ھنیک..،ھشب مومت رازب ینکیم هابتشا وت امین—
 .ایب تدوخ ھب..نک کمک ھمھب
 .نوریب ورب..راین ونوا مسا..وش ھفخ-
 یاپ روطچ مدیمھفن و متشاد شنداد یرادلد یارب فرح یلیخ زونھ
 و داد اب وا و مدزیم فرح مھ زاب دیاب.دش هدیشک طسو خرھاش دمحم
 قاتا لخاد هدنام یاھمزاول ندرک ترپ و مھب دمک رد ندیبوک و  دادیب
 جراخ ھب ناشک ناشک ارم نیرسن ھک مدمآ مدوخ ھب یتقو و دادیمن هزاجا
 زا امین روآرجز یاھهدبرع یادص زونھ ھک یلاح رد و دوب هدرب قاتا
 تسد ود، نارگن یضغب و کانمن یاھمشچ اب دشیم هدینش رد تشپ
 شیاھبل و  وبل شتروص و دوب هدرک عمج شناھد یولج ار شنازرل

 .داد مرارق بطاخم ملباقم کشخ
 !دب یلیخ شلاح...نکن شتیذا ادخ ور وت الآ-
 و ملباقم شطع رپ رتخد ھب متخود مشچ نارگن ممامتان فدھ زا ماکان
 زیر یاھھاگن مین امین قاتا رد ھب مادم سرتسا رپ ھچ مدرکیم رکف
 .دزادنایم
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 ریسا وشرسپ ھنود کت بلق لاحرھ ھب..یسرتب منامام زا یراد مقح-
 !موناخ یدرک
 مشکب رانک شلغب زا ار مدوخ متساوخ ات و مدیبوک شاھنیس یور مارآ
 یشیا.درشف دوخ ھب رتشیب دوب ھتخادنا مرود ھک یاھقلح تسد اب ارم
 رگا ھک خآ.متشاذگ شاھنادرم یاھوزاب یور ار مرس هرابود و متفگ
 وا ھک دمآ مدای.مدرکیم قد مدشیمن لح ششوغآ رد زاب رصع زورما

 یرود زور دنچ زا دعب الاح و دوب ریگیپ نم زا رتباتیب روطچ شدوخ
 .میدزیم فرح هدنیآ یهرابرد مھ شوغآ رد ھناقشاع ھچ وا زا

 تنامام یاھتسایس زا ارچ منودیمن...مایدج نم خرھاش دمحم-
 ؟ھشیم یچ نمھفب ترظن ھب...مسرتیم
 رارق شرس ریز  ار شتسد و دیشک رانک میاھوم سمل زا تسد
 شاهداوناخ اب یناسآ هار تسنادیم و دوب هدش رکفتم مھ وا راگنا.داد
 .درادن شیپ رد
 یضار نروبجم هرخالاب....منکیم نوشیضار نم شابن نارگن...یچیھ-
 ...هرایبرد وتاشچ شالوگنچ اب منک رکف..سینا خا خا...نشب
 ......خرھاش دمحم،عععع-
 یور زیر یاھوم کوت و کت اب هدیچرو بل نم و دیدنخیم زیر زیر
 .متفریم رو شاھنیس
 ؟نشن یضار  ھگا-

 ھب یگتفیش اب ھچ،مھایس زاب یاھوم یال درب تسد زاب و دیخرچ متمس
 .درکیم هاگن مدیفس تسوپ و میاھوم یھایس ینومراھ
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 ..ینم لام وت..میرادن ھگا-
 اھیدوز نیا ھب نم درم دنت عبط متسنادیم و دروآ رتکیدزن ار شرس
 .مدیشک رانک یدنول اب ار مدوخ.درادن یشوماخ
 دنچ اجنوا ینودیم.مشاب ھنوخ ھگید تعاس ھی ات دیاب نم ناوترپ یاقآ-
 ؟ھشوماخ غارچ
 نم زا ور رھاظتم و  درک مھاگن روخلد دشاب هدروخ شقوذ لخاد راگنا
 .تفرگ
 .تمنوسرب شوپب سابل-
 مخ.شیاھھتساوخ ھب در تسد ندز و ار شمخا  یاهرذ دمآیم ملد رگم
 نم و تفریم رو شایشوگ اب تشاد الثم.مدز ھمیخ شیور و مدش
 .دز ار مشوگ شتحاران الثم یادص.شندرگ ندیسوب ھب مدرک عورش
 مرخ..یراد قح الماک مشیم مار اراک نیا اب یدرک رکف ھگا موناخ-
 .یدرک
 میور ار شدوخ نم ندیشک ریز اب و دز لغب ارم مکحم و تفگ ار نیا
 زاب.منزب ادص ار شمسا متسناوت طقف هدنخ و غیج اب نم و تخادنا

 .دز مایناشیپ یور یاھسوب و مکلغلغ ھب درک عورش
 .منکیم یفالت ادعب تمربب وشاپ..منکیمن تیذا زورما یارب ومموناخ-
 ھب ار امین اب تبحص یھیضق ھک بوخ ھچ و مدرک هاگن شتمس قشع اب
 مدوخ.دش دنلب میور زا و دز ماھنوگ یور یرگید سوب.مدوب هدادن ول وا
 رد تفریم شدمک تمس ھکوا ھب هاگن اب و مدرک اج ھباج تخت نورد ار
 .راد شھگن میارب مدرک سامتلا ار ادخ لد

 
  اب و متشاذگ نپا یور لاتسیرک  نادلگ لخادار متسدزمرق زر یاھلگ
 یارب یاھناھب ھب اب رصع زورما.مدننادرگرب شیاجرس ار نآ ساوسو
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 دیاب هد تعاس لبق ات و مدوب هدز نوریب داشمش ھناخ زا  شندید
 ھن راگنا و دوب لبق زا رت تخس امین زا یراتسرپ.متشگیمرب
 و تفرگیم ار میاوق مامت،وا رد میاھفرح رثا یاهرذ زا غیرد،راگنا
 تمس .دزاسب یژرنا رپ ارم هرابود تسناوتیم خرھاشدمحم ندید
 متشگرب ار ھتفر هار مایشوگ کمایپ گنید یادص اب ھک متفریم لاچخی
 نیرخآ و دوب شدوخ امتح.مدز ھمیخ زیم یور هداتفا یشوگ یور و
 مامت شنیرمت ھک یمایپ و  ھقدص نابرق یلک مدوب ھتفرگ وا زا ھک یمایپ

 اب ندوب یارب دنکیم یرامش ھظحل و جرب ھب تشگرب هار رد و هدش
 .نم
 خآ.دیایب الاب ممارگلت یھحفص ات مدش رظتنم و متفرگ زاگ ار مبل قوذ اب
 زاب ار مایپ.مدوب شمیت نھاریپ و تروش اب شمارگلت سکع قشاع ھک
 مناج ھب هروشلد و دیچ مبل یور زا ار دنخبل  شنومضم ندناوخ و مدرک
 .تخادنا

 شب ورد دیلک..اجنوا هدموا منامام دندز گنز ینابھگن زا نالا.. الآ«
 »منوسریم ومدوخ منومرف تشپ،ھسرب ھک ھنالا نداد
 تشذگیم مرکف ھک یزیچ اھنت ھک مدوب هدش ھچاپتسد و لوھ ردقنآ
 نتشادرب دمآرب متسد زا ھک یراک اھنت و دوب مناخ هرھاط یھفایق
 یروخراھان زیم یور زا ماھلوک فیک و نپا یور زا ماوتنام و یرسور
 تبحص یادص ھک دوب هدش رید ردقنآ ایوگ اما،ندیود رد تمس و دوب

 مدیمھفن.مدینشیم رد تشپ زا حوضو ھب رفن دنچ اب ار مناخ هرھاط
 مدیود الاب یھقبط یاھشیش یاھھلپ تمس و متشگرب ار ھتفر هار روطچ
 زا ار مدوخ.مداتفا ریگ یاھشیش نلاس لخاد مقاتا ھب هدیسرن زونھ و
 نییاپ نلاس یامن ھب یھتنم یھشیش رانک اھلبم یال، الاب نلاس طسو
 رپ و مدرک عمج مکش رد ار میاھوناز.مدیشک وبماب گرزب نادلگ رانک
 اھنت راگنا. مناخ هرھاط شب و شوخ یادص ھب مدرپس شوگ هرھلد
 مسفن و دزیم یکشخ ھب مناھد بآ سرتسا زا.تشاد یناھارمھ و دوبن

 ار خرھاش دمحم مایپ رترید رگا ایادخ. تفریم نییاپ الاب هدرمش
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 رد رب ورب متسناوتیمن.دیشک ریت مرمک مھ شرکف زا؟ھچ مدناوخیم
 ربص دیاب .مھد ناشن شرسپ بحاص ار مدوخ و موش هریخ شنامشچ
 بترم ار اھراک شدوخ ،متشاد نانیمطا خرھاشدمحم ھب نم. مدرکیم
 .دوب هداد لوق ،درکیم
 یھنوخ مزیزع امرفب ناج موناخ میرم..ناج تابن نم ھب هدب وتوتنام-
 .ھنوتدوخ یھنوخ مخرھاش دمحم
 یاھگرب تشپ زا ار مرس ھک درک ھبلغ نمرب یواکجنک سح؟میرم،تابن
 ناھارمھ زا یریوصت ییوگلا مناوتب ات مدیشک ولج یمک نادلک گرزب

 شھایس رداچ ھک یراولش زولب مادنا رغال ینز.مشاب ھتشاد مناخ هرھاط
 ات تشگرب یتقو و دوب نم ھب شتشپ،درپسیم مناخ هرھاط تسد ھب ار
 اب.متخانش ار وا دنیشنب مناخ هرھاط یفراعت یهرفن ھس یھپاناک یور
 طایح رد ھک یبش نامھ.بل یور حیلم دنخبل و تروص شمارآ نامھ
 نآ شرانک و دیسرپ ار مراز لاح ھک دوب وا اھنت و درک جنشت امین
 ھچ اجنیا خرھاش دمحم رانک رد نکلاب یور یابیز رتخد نآ،رتخد
 ؟درکیم
 ؟نوتارب مرایبیچ..ردام رانک نیشب..شاب تحار نوج تابن-
 شتسد یشوگ ھتسشنن شردام فیرظ تروص نامھ اب ناوج زانط تابن
 و درک موناخ هرھاط و  مناخ میرم ھب ور و تشاذگ لباقم یلسع یور ار
 .تفر ھناخزپشآ تمس کباچ یلطعم نودب
 .مدیم و ییاچ بیترت نم،نامام رانک دینیشب امش-
 رانک وا زا دیجمت و فیرعت اب و  دوب تابن یور شھاگن در مناخ هرھاط
 بقع ار مدوخ و مداد الاب ار متسد نھپ گرب یھخاش.تسشن مناخ میرم
 نیب ار  مرس.دادیم یدب یاھیھاوگ مبلق و متشادن یبوخ سح.مدیشک
 ھب ندمآ دصق یسک خرھاش دمحم ندما ات مدرکیم اعد و متفرگ مناتسد
 اما مدیمھفن تشذگ ناشندمآ زا ھقیقد دنچ.دشاب ھتشادن ار الاب یھقبط
 ھتخادنا لگ یلین دیدج راگتساوخ و سینا دروم رد مناخ هرھاط یاھفرح
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 ملد  شاھنادرم بدوم یادص دعب ھیناث دنچ رد ندش زاب یادص ھک دوب
 مھ شروضح مھف زا مبلق اما شمدیدیمن ھک ادخب.تخادنا فعض ھب ار
 روطنیا امتح و تشاد بارطضا شیادص.دشیم هدنک ھنیس زا تشاد
 اب و دوب شنت هاگشاب یاھسابل زونھ.تشگیم نم لابند مشچ اب نارگن
 ھیناث دنچ و تفر شقاتا تمس شتسد یشزرو کاس اب یاهزاجا اب نتفگ
 .دیزرل متسد یشوگ دعب
 »؟یتفر..الآ«
 »ھگرزب نودلگ رانک نلاس وت مالاب«
 رپ ملد یور زا ایند مغ راگنا شمسا ندید اب و دیزرل مارآ زاب  منفلت
 و دوب مارآ شیادص.متشاذگ مشوگ رانک ار نفلت  و مدرک لصو.دیشک
 .مکحم
 یاراک تسد زا..نریم نتسھ یاھقیقد دنچ.. شابن نارگن مرب تنوبرق-
 .منامام
 .مدمویمن یراد نومھم متسنودیمن مبوخ نم-
 بکر وناب هرھاط درگش. مدش ھکوش ممدوخ یدید..متسنودیمن منم-
 .ھندز
 .درک غاد ار متروص شیادص زاب؟درک دشیم راک ھچ.مدیشک یدنلب سفن
 دنچ نیا وت دوب هدش ولوچوک ردقچ ملد ینودیم...  شاسفن نوبرق یآ-
 ؟زور
 ادص ار وا ھک مناخ هرھاط یادص اب و دمآ مبل یور یدنخبل قوذ اب
 و مدرم عطق ار نفلت.درک عطق ار نفلت و داتسرف ییاوھ یسوب یدرکیم
 ھب یزبس ترشیت.مدیشک ولج نادلگ تشپ زا ار مدوخ زاب شدورو اب
 رد و تفر رتولج.دوب الاب نلاس تمس  شھاگن مین نیلوا و دوب هدرک نت
 نلاس فرطنآ لبم کت یور مناخ میرم یهرابود یسرپلاوحا خساپ
 یعمج رھ رد تسنادیم ھک بوخ ھچ.تخادنا اپ یور اپ و  تسشن
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 یاھوم یور ار شلاش ھک یتابن تمس نتفر مھاگن.دنک راتفر روطچ
 دمحم لباقم ار ینیس لخاد ییاچ ناکتسا و درک اج ھباج شاهربمآ

 .تشاذگ خرھاش
 .ھبسچیم تخس نیرمت ھی دعب-
- تفگ ھنابدوم یتقو دش کنخ ملد و درک رکشت دنخبل اب خرھاش دمحم
 .نونمم.مروخب ییاچ منوتیمن نالا مدروخ ومیلصا یهدعو نیرمت دعب
 .دش محور ناھوس زاب مناخ هرھاط یادص و تفر جنغ ملد
 میرم هزیریم رنھ ناج تابن تشگنا رھ زا..ییاچ ھچ هللااشام رازھ-
 .ییامش شردام ھک قحلا.نوج
 .ھسوب تسد.. دیراد رایتخا-

 یاھھاگن ھچ مناخ هرھاط و دوب هدرک شوخ اج ھمھ نیب قیمع یتوکس
 .مدیشک بقع ار مدوخ.تخادنایم شرسپ تمس یردانعم
 ناج خرھاش دمحم تدایع مییایب انیا زا رتدوز دوب نومفیظو شتقیقح-
 و دموا شیپ لکشم مکی ملیماف یارب ینودیم نوج هرھاط بخ  اما
 .میرب هزور دنچ رفس میدوب روبجم
 وت دندرک فداصت ماوقا زا نتفگ ردام ھلب،ناربنع مناخ دیراد رایتخا-
 .نناتسرامیب
 .ادخ هدنب دوب نووج زونھ؟ ناج میرم   هروطچ شلاح-
 .سادخ ھب مام دیما..نراد دیما ارتکد..سامک وت زونھ،اجنیا شمیدروآ-
 ھک ییاھتقو تمس تفر مرکف و مدرک لغب نادلگ تشپ ار میاھوناز
 مھ رخآ و داتفا رتسب رد اھھام نیریش نامام و درک فداصت یلعاباب
 اھنت یھلاس هدزنوپ هدراھچ رتخد یارب اھنیا ردقچ و اباب شیپ تفر
 .مشکب ولج ار مدوخ درک بیغرت ارم زاب مناخ هرھاط یادص.دوب دایز
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 و سفن.هرتحار اھلاس سینا زا ملایخ.هراد ینس ھی مرتخد ھک هرخالاب-
 ردقنوا.اھھچب و ھسردم نوا هدش شرکذ و رکف مامت ،نیبب

 دمحم تسد...هرادن رھوش یھلصوح الاح ھک درک در وشاراگتساوخ
 .هریگیم مورآ ملد منک دنب بوخ یاج ھی ھک ممخرھاش
 مھاگن تابن ندش دیفس و خرس و خرھاشدمحم یعنصت یھفرس یادص
 .تفرگ ار
 ؟هدیم نم ھب وشرتخد یک نم ردام اباب یا-
 وروت نیبب ناج مناخ میرم...هللااشام رازھ ھمک تیچ!!!مخرھاش ااااو-
 ابش .ھنوبسچب مرسپ ھب وشدوخ یکی ادرف زورما مسرتیم ردقنیا...ادخ
 ...ارتخد نیا نتسین مک..مرادن باوخ
 میرم.دشیم ھلاجم یسک ناتسد رد مادم راگنا مبلق و دوب بوشآ منھذ
 ناکت رس دیکات یارب و تشادرب زیم یور زا ار شاییاچ ناویل مناخ
 .داد
 تارداص وت هدشن مومت شاگشناد زونھ نتسین ناج تابن لثم ھک ھمھ-
 .ھشیم ادیپ مک بوخ رسپ و بوخ رتخد ادخب..ھکمک تسد شردپ
 رس یاھدنخبل و خرھاشدمحم تمس شراد ینعم یاھھاگن هرابود
 بقع یصرح و باتش اب ار مدوخ.درک گنت ار مسفن تابن ھب شتیاضر
 مبلق.دادیم یدب یاھیھاوگ ملد.مدش ناھنپ نادلگ تشپ زاب و مدیشک
 راترات و مدشیم عمج دراو ھک متشاد ار نیا تردق شاک و دوب ھتفرگ
 مدزیم داد ھمھ یولج و مروایمرد ھشیر زا ار تابن یاھوم
 مامت.تسایگدنز نیا رد مایاراد مامت وا.تسا نم مھس خرھاشدمحم
 توس مرس و مدوب هدرک تبث مرس لخاد ار تابن تروص و مادنا
 .تشاد ضغب  میولگ. نم ات وا یگداوناخ تلاصا یھلصاف  زا دیشکیم
 گرم یارب دنتشاد اھھشقن ھچ ات مدینشیمن و مدوبن اجنآ شاک
 مامت دوب مایتسھ مامت وا دندیمھفیم ھچ اھنآ..الآ گرم یارب.مقشع
 یور ارچ و مدوب هدرک کرد یگدنز رد نس نآ ات ھک یگنشق ساسحا
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 مسا،یلیصحت کردم ھب تلاصا ھب شنتخورفیم؟دنتشاذگیم تمیق قشع
 .نادناخ مسر و
 تسد زا سرت زا زرل رپ ملد و اھ ینزھنامگ مامت زا دوب رپ مرس
 میاھشوگ یور ار متسد ود.منیبب ھن مونشب ھن متساوخیمن رگید.شنداد
 و ھنادرم یادص یتقو طقف و متشاذگ میاھاوناز یور ار مرس و مدنابسچ
 ششوغآ رد ار مدوخ،دزیم ادص ار ممسا ھک دیچیپ مرس لخاد شنارگن
  مادم ششوگ ریز  و مدش نازیوآ ھتسشن، شندرگ رود تسد و متخادنا

 وت نودب الآ ،خرھاش دمحم مریمیم وت  نودب. مدرکیم ھمزمز ار مقشع
 .هریمیم

 زیخ نم تخت تمس یاھفخ غیج اب و تفرگ شناھد یولج ار شناتسد
 .تسشن مرانک روابان درگ نامشچ اب و تشادرب
 ؟یگیم تسار رتخد-
  رابدنچ ار مرس و مدز دنخبل شبجعت زا رپ دیفس و درگ تروص ھب
 موز ،ثکم روطنامھ ھیناث دنچ.مداد ناکت تبثم یھناشن ھب شیارب

 لخاد زا ار میاھفرح ندوب غورد و تسار تشاد دصق راگنا. دش متروص
 شروب کزان یاھوربا یور مخا، شھاتوک یناشیپ یور.دناوخب ماهرھچ
 .دیپوت متمس یکاش و تسشن
 ؟ممھفب دیاب نالا روعشیب-
 .ینودیم مامش ھک نالا، هداتفا قافتا ایگزات ھخآ-
 مرگ یاھتسد یور ار شیاھتسد و دیشک یرتزیر غیج روابان زاب رکفتم
 .درک کیدزن نم ھب تخت یھبل رتشیب ار شدوخ و تشاذگ میاھزور نیا
 ؟هراد تسود تفگ دموا شدوخ ینعی-
 شیارب میاھفرح نیگنس مضھ لمعلاسکع ھب زاب و مداد ناکت رس زاب
 .مدز دنخبل
 .نک رکف،الآ دییایم مھب ردقچ...... یاو-
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 رتخد.دوب رکف متولخ مامت اھھام نم تشادن ربخ و نک رکف تفگیم
 یاھایور دنت دنت و دیبوک مھب هدز قوذ ار شتسد ود ملباقم روپوت
 .دروآیم نابز ھب ار منھذ گنشق
 دمحم نز یاو...اھ یشیم روھشم مھوت رتخد!نوا اب وت الآ یاو-

 سکع ور الآ...مرس ور شکب وتتسد سناشرخ طفاصک.میلس خرھاش
 ....؟ھن یریم مانیا و اھھلجم
 و ملد رد دنق ندش بآ قوذ ھمھ نآ ربارب رد مباوج نم و دزیم فرح
 دشاب هدمآ شدای یزیچ هزات راگنا.دوب وا اب ی هدنیآ یارب نآ نتفر جنغ
 ار شتسد زاب لد ود و نارگن شنحل و تفر مھ رد رتشیب شیاھ مخا
 ینارگن و سرت زا رپ ھکت ھکت ار محور شلاوس و تشاذگ متسد یور
 .درک
 ھب ینعی...ینعی؟ھیتحار نیمھ ھب،ندش میلس سورع  ترظن ھب ....الآ-
 ؟ننکیم تلوبق ینعی؟نقفاوم ترظن
 ھمقل مقشع یارب ھک دوب هدش یتابن و مناخ هرھاط ترپ مرکف و تفگ وا
 دمحم  یھناخ نامھم شردام اب تابن ھک یرصع ھب.دندوب ھتفرگ
  مدرم شوغآ رد ار مدوخ روطچ سرت اب ھک یاھظحل ھب و دندوب خرھاش
 .شنتفر رد هروک زا و وا ندش یبصع ھب. مدرک  ترپ
 زا و تابن نم؟یسانشیمن ومنامام وت..یدیم باذع منم یروجنیا الآ-
 مزاب متفگ شب رابدص....سفن...ولین،ھسینا لثم یکی مسانشیم یگچب
 ولج داشمش ھنوخ میریم ادرف نیمھ ھیچ ینودیم نصا..هراد رارصا

 ...و یتنعل یھیرگ و ضغب نیا نک مومت؟ھلح..مگیم وزیچ ھمھ عمج
 زا رپ داشمش ھناخ زونھ یتقو.مشاب هاوخدوخ ردقنیا متسناوتیمن نم ھن

 میلس اقآ جاح و وا یرسپ ردپ یھطبار زونھ و دوب امین مغ
 ربص رتشیب دیاب،ھناخ نآ بوشآ نایم مشاب ینافوط متسناوتیمن،بوشآ
 مدیسرتیم مھ دیاش منادیمن.دشیم رتلامرن طیارش ات میدرکیم
 یضغب رپ دنخبل.دنریگب نم زا ار وا و دوش ور زیچ ھمھ مدیسرتیم،
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 طیارش نالا منامھفب وا ھب مدرک یعس و مدز ملباقم نارگن درم تمس
 لخاد مدش ترپ نیرسن تسد ناکت اب.سین شاهداوناخ ھب نم یفرعم
 .مقاتا
 ایب..دییاوخیم ومھ امش ھنیا مھم نوشاباب روگ نک شلو؟؟ییاجنیا الآ-
 ھک ییوھی..ینک فیرعت ھنود ھب ھنود مارب وش ھمھ دیاب نارقب منیبب
 یچ ھساو تدیدج یایزاب مایپ و ھنوبش یاندز فرح چپ چپ وگب؟ھشیمن
 ؟یدش شقشاع یدیمھف یک..دوز... منیبب شابدوز؟هدوب
   زا ھظحل مادک اقیقد مدرکیم رکف دنخبل اب نم و دزیم فرح دنت دنت
 مامت،مایتسھ مامت، مایگدنز مامت دوب هدش میلس خرھاشدمحم مایگدنز
 ؟نم

 وت و دھد نالوج تایکیدزن رد تقوشعم ھک دوب نیا ایند راک نیرتخس
 ھب  یھایبورب داشمش ھناخ زورما.یدزدب وا زا ھیقب سرت زا ار تھاگن
  مناخ هرھاط یراغت ھت،اھتدم زا دعب تسارارق دنتسنادیم ھمھ و  دوب اپ
 دروم یاھاذغ روتسد قوذ اب مناخ هرھاط.دییایب یردپ یھناخ ھب

 هار ضوح طسو بآ یهراوف و زیمت طایح زاب و دادیم ار شاھقالع
 و دندوب ھتسشن ضوح لباقم تخت یور طایح لخاد ھناخ لھا.دوب هداتفا

 هرچنپ زا، امین قاتا لخاد.درکیم بلط ھناودنھ ناتسبات لوا یاوھ
 ھمھنآ نایم زا یاھفرح ھچ وا و مدوب  هداتسیا قشاع یدرم رگاشامت

 و مدون ھچاپ راولش لخاد یشوگ شزرل زاب و درک میادیپ هاگن اب، مشچ
  .دناکت ار مبلق وا فرط زا مایپ ندید
 »ام رانک ساجنیا ممناخ یاج یدوزب«
 لخاد شیپ زور دنچ ھک یاھقلح سمل یور  تفر متسد هاگادوخان
 هدیدن ھقلح نآ ییابیز ھب الاح ات.دوب ھتخادنا متشگنا ھب، ناروتسر
 زاب و دوب هدرک هدش وزر مامت ناروتسر ھب توعد ارم ھشیمھ لثم.مدوب
 وا و مدزیم رغ شتمس.نم یارب دیرخ یاھھسیک زا دوب رپ شتسد
 .دروخیم ار شلباقم پوس لایخیب
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 .یدیدن ونیا ونھ؟مرخب یزیچ مموناخ یارب مرادن قح نم ینعی-
 اب .دز مکشخ شلمعلاسکع یهریخ هدرکن زاب ناھد زونھ شباوج رد
 . دادیم تمالع ناطیش وربا و مشچ
  رد  ار شلخاد یھقلح و دیشک نوریب شبیج زا ار یکچوک زمرق یھبعج
 .دناپچ متشگنا
 هار ھقلح نودب یچ ینعی،یدرکیم تتشگنا لخاد لبق زا دیاب منیا-
 .یراد باحاص نمھفب دیاب.رونوا رونیا یتفیم
 ای مشاب متسد یابیز یھقلح روابان متسنادیمن و درب ار ملد شزیر مخا
 شراک ھب یراک دشاب ینز رھ تسد لخاد ھقلح ینعی.شتشادرب زا مدنخب
 ؟دنتشادن
 یالآ نم بخ اما منک بارخ ار شھیفس ردنا لقاع تسژ دماین ملد
 رتفاص و متشاذگ باقشب لخاد ار متسد قشاق.مدوب رورغم
 ار مرامخ هاگن شتمس زان اب و مدرک متشگنا یھقلح ھب یھاگن.متسشن
 .متخادنا
 تب ھک نم؟ هدرک یراگتساوخ نم زا  میلس خرھاش دمحم نالا ینعی-
 !منک رکف دیاب....مدادن باوج
 قوذ زا ھک  تسنادیم ادخ و  مدوب ھتفرگ ھفایق شتمس زاب شین اب

 ار شپوس قشاق یصرح.مدینشیم ار مبلق پورگ پورگ یادص مدوخ
 .درکیم هاگن تتامش اب مفرط و دوب ھتشاد ھگن هار طسو
 .ھنیمھ شرخآ و لوا..موناخ الآ سین راک رد یرکم رکف-
 و نحل و رتمارآ ار شیادص و درک مخ زیم یور متمس ار شدوخ
 . سنجدب ار شھاگن
 لام شرخآ و لوا؟یگب ھن میلس خرھاش دمحم ھب ینوتیم ھگم-
 .سین یجایتحا ترظن ھب،،ینم
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 اما شیوگروز نحل زا دمآ مروز و مدوب شگنر تفھ نامشچ رد هریخ
 نم ھب وا ھک ییاھتیکلام میم یارب مدرمیم نم  ھک تسنادیم ادخ
 .دنابسچیم
*** 
 
 مناخ جاح رس ندمآ الاب اب و مداد ناکت تسد مرن الاب نامھ زا شیارب
 ھب داتفا ممشچ.مدیشک رانک هرجنپ تشپ زا ار مدوخ، نابرھم ھشیمھ
 هدینش وتپ ریز زا شمارآ یاھسفن متیر ھک یباوخ قرغ یامین
 و مداتسرف یزرمایب ادخ شرتکد ناگتفر ھب راب نیمرازھ یارب. دشیم
 نآ رد ارم ھک بوخ ھچ و دوب روآ باوخ شدیدج یاھوراد بوخ ھچ
 .دیدن لاح

 
 اب ھک ھتفرگ یرود ھمھ نآ زا ملد ھک دیمھف دیاش و دوب رھظ یاھفرط
 ھتفرگ ملد ھلصاف ھمھنآ زا.تساوخ طایح لخاد ارم مھرس تشپ یاھمایپ
 ھناووید .متشادن ار سک چیھ یھلصوح و مدوب هدیپچ مقاتا لخاد و دوب
 یلک اب.دوشیم یفرطنیا ترامع دراو شدوخ مورن رگا درک مدیدھت
 لباقم ھک شتمس مارآ رشت اب و مدش طایح دراو سرتسا و هروشلد
 تسد،دوب هدرک تسرد ریصب هزات ھک تخرد یور یهدنرپ یھنال
 .مدیپوت، درکیم شیراک
 ؟ھنیبیم مھ اب ور ام یکی نالا!خرھاش دمحم یدش ھنووید وت-
  ؟یدیمن ومامایپ باوج ارچ؟یاھفایق وت حبص زا ارچ وت-
 شاهداوناخ اب یتقو متساوخیم  طقف نم، مدوب هدش  مھ راکھدب راگنا

 .مشابن شمحازم تسھ
 .. منووید ینودیم..این ھفایق نم یارب،،الآ ماوت اب-
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 میدوسح نم مییوگب؟ مییوگب متشاد ھچ. مدرکیم شھاگن رب ورب طقف
 ای درکیم لغب ار مناخ جاح ای دیدنخیم یلین اب هاق هاق یتقو دوب هدش
 کرتخد لد و مدیدیم رود زا ار اھنیا!تشاذگیم سینا رس ھب رس
 دیابن ارچ الصا و دیدیم شدوخ ھب قلعطم طقف ار وا  مدوجو دوسح
 ھناقشاع ھک تشاد دوجو یسک؟ننک لوبق ناشدوخ سورع ناونعب ارم
 یراکیفخم و سرتسا نیا ایادخ؟نم زا رتشیب دتسرپب ار ناشرسپ
 .تشکیم ارم تشاد
 نامام ھب ویچ ھمھ مریم نالا الآ یتساوخ تدوخ بخ یلیخ...ماوت اب-
 .. ھگید هرب ھش مومت..مگیم
 یور تفر منامشچ سرت اب نم و ترامع تمس دنادرگرب ور نم زا

 .دوب ام ھب شمشچ و دز  نوریب ترامع زا ھک یمناخ هرھاط
 .تقاتا وت یتفر مدرک رکف؟ییاجنیا خرھاش دمحم-
 یرفک ھک  یبصع خرھاش دمحم تمس و متخیر مشچ لخاد ار مسامتلا

 ندمآ هاتوک دصق راگنا اما.مدنادرگ، تخادنایم هاگن متمس
 یگداما اعقاو نم و دشیم رتکیدزن ام ھب تشاد مناخ هرھاط.تشادن
 دمحم ھب سامتلا رپ و مارآ ار میادص.مدرک یطلغ ھج ایادخ. متشادن

 .مدناسر ملباقم خرھاش
 ؟بخ مینکیم شلح دعب...ھن نالا..افطل خرھاشدمحم-
 .مینکیم شمومت زورما.. ارمع-
 ..مزیزع..خرھاش دمحم-

 .دوب یرفک یباسح  زونھ. تشگرب متمس
 .....نکن مولظم روطنوا وتفایق-
 .دیشک متمس ھب ار شاھنتالاب  رمک ھب تسد ود
 .مشاب ھتفگ موناخ الآ ھنیگنس یلیخ تمیرج اما یتفر رد رصق مرابنیا-
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 یرسک رد ھنارھام ھچ وا و مدزیم فرح وا اب ھناسمتلم زونھ هاگن اب
 یاھبیج لخاد تسد شوخرس و سنجدب  و داد ھیور رییغت ھیناث زا

 ام رانک رد الاح ھک مناخ هرھاط تمس ھنشاپ یور و تشاذگ شراولش
  .تشگرب دوب هدیسر
 یتقاتا وت متفگ.ننوشرھظ باوخ ھیقب ات منزب فرح مکی تاھاب متساوخ-
 ؟اجنیا،
 خرھاش دمحم و نم نیب و دوب ھتسشن نم یور شھاگن روطنامھ
 .دش راک ھب تسد وا ھک تفریم ینیگنس ھب ور نامنیب وج.دناخرچیم
 .وناب هرھاط منزب فرح تاب متساوخیم منم اقافتا-
 متسناوت طقف ، مناخ هرھاط زومرم یاھھاگن ریز و متفرگ زاگ ار مبل

 .مراد ھگن نییاپ ار مرس
 تیادھ ترامع تمس ھب اروا و تخادنا شردام ندرگ رود ار شتسد
 .درک ندز فرح ھب عورش، نانک
 ....یدرکیم تسرد البق دوب ییاذغ ھی-
 دمحم ندناخرچ رس اب نارگن نم و دادیم شوگ تقد اب مناخ هرھاط
 ھک مدرکیم هراشا، ندز لاب لاب اب و  مدادیم ناکت ار مرس خرھاش
 دراو ود رھ ات مدنام اجنآ ردقنآ و دزیم دنخشین رتسنجدب..ینزن یفرح
 ھیبش درم نیا ردقچ ایادخ و مدرک شراثن یاھناوید.دندش ترامع
 ناکت ار ملکیھ،متخادنا شنتفر در ھب ار هاگن نیرخآ.دوب شیاھفرح
 ییامین یور  الاب تمس  ممشچ ھک اھراکتمدخ نامتخاس تمس ھب مداد
 شیاھاپ ریز طایح مامت و دوب ھتسشن هرجنپ ھب ور رچلیو یور ھک  داتفا
 و مداد ناکت شتمس قوذ اب ار متسد.دوب هدش رادیب هزات راگنا.حضاو
 .داد ار مباوج شتسد نداد الاب اب رابنیا بیجع وا

 .شکن طسو ورتخد نوا یاپ؟یگیم یچ یراد یمھفیم وت-
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 یاوخن یاوخب؟یمھفب یرادن سود مدیاش ای،مگیم یچ یمھفیمن وت-
 .سھ طسو رتخد نوا یاپ

 تشاد .متخادنا یزیر هاگن دایز باوخ زا شاهدرک فپ  تروص تمس
 ھن.؟دوب ھچ الآ دروم رد اھفرح نیا زا شدصق.درکیم ماھناوید

 .تشادن لبق لاس دنچ ملاس یامین ھب یتھابش شتریص ھن و شتروص
 ھک ینزب فرح ماھاب یاوخیم یداتسرف ربخ راب نیلوا یارب اھلاس دعب-
 ؟یدب ملیوحت ور اترپ و ترچ نیا
 مایبصع رتشیب شایدرسنوخ و دوب هدرک بالق مھ رد ار شناتشگنا
 .درکیم
 ؟یدش یبصع ردقنیا ارچ سین تسرد ماھفرح ھگا-
 تشپ زا  مھ کزان ترشیت نآ اب ھک دوب ھفخ ردقنآ قاتا نآ یاضف
 تسود الصا.متفرگ شتمس ار ماهراشا تشگنا.دیکچیم قرع مندرگ
 اب وا رس نم.دوب طسو الآ یاپ اما دوش دنت ردقنیا امین اب مراتفر متشادن
 .متشادن یخوش سک چیھ
 .شکن طسو و رتخد نوا یاپ،ھنم اب تلکشم وت-
 .دز قیمع یدنخشین
 !ومع رسپ یدوبن یبوخ یوگغورد ملوا نومھ زا-
 !یاھنیک، صیرح ردقنیا...امین یدوبن یمدآ نیچمھ مھوت-
 ار شناتسد الاح.دروخیم ار شنوخ نوخ تشاد مک مک مھ وا دوب مولعم
 .تفگ دنخشین اب ار شفرح و دز دایرف رابنیا.دوب هدرک تشم اپ یر
 بش نومھ زا؟یدرک یوطنیا ونم وت،ومع رسپ مدوبن نیا نم-
 ؟مزادنب تدای ای....؟ھتدای.فداصت
 یھنحص نآ راب کی یتح مدوب هدرکن تعارج اھلاس نیا مامت رد
 سوباک تباث یاپ دوب هدش شیاجب و منک رورم ار یتنعل فداصت
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 یاھسامتلا دیاب دیاش.درکیم یگنت مقلخ و دشیم تخس مسفن.میاھ
 ھب متفر.مدرکیمن لوبق شقاتا ھب ار امین توعد و مدادیم شوگ ار ردام
 یشھشال یال امین یاھھلان ناج ھمین یادص زونھ راگنا و لبق یاھلاس
 ار متسد ھظحل کی و تفر جیگ مرس.دیشکیم هزوز مشوگ لخاد نیشام
 عورش مایبصع یاھھفرس کت زاب و متفرگ مرانک یهرجنپ راوید ھب

 .دش
 .یدرکن شومارف زونھ ھک منیبیم-
 .مناسرب تسرد ار متاملک مدرک یعس مکشخ یاھھفرس طسو
 نوا رادرب رتخد نوا رس زا تسد؟امین ینکیم وراکنیا نم اب ارچ-
 .ھھانگیب

 شاهدرشف مھب یاھنادند نیب زا و دنار متمس ار شخرچ رت یبصع
 .داتسرف نوریب ار تالمج
 ومینووج..یدرک دوبان ومایند مامت.میگدنزوت یداتفا هروخ  لثم نوچ-
 .ماوخیم نم ھک یرتخد ور یتشاذگ تسد مالاح و یتفرگ
 قشاع؟دوب شقشاع اعقاو.مدرک شھاگن روابان و مدرک دنلب رس
 ؟ھیاهرخسم ھیزاب ھچ نیا.... دوجو مامت اب نم ھک یرتخد..الآ
 ،یدب رازآ ونم یاوخیم طقف؟یگیم غورد-
 ؟شیاوخیم ھک یدرک فارتعا سپ-
 رازآ یارب درکیم یراک رھ مشناھاوخ ھک دیمھفیم اعقاو رگا
 .مھد ناشن طلسم ار مدوخ مدرک یعس.منداد
 و لقع رتخد نوا.رازب شیپ اپ شیاوخیم ھگا......ھتاھوراد مھوت-

 .ھنک باختنا ھنوتیم هراد روعش
 .ھنیبیمن ونم ھک ھمولعم یشاب وت ات-
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 سح، ماقتنا سح.مندناسرتیم ھک تشاد یصرح شنامشچ
 اجنآ دیابن رگید.دنازوسب ارم منازیزع قیرط زا تساوخیم.یفالت
 شخرچ.مدوب هداد شوگ ار شیاھترپ و ترچ یفاک یهزادنا ھب مدنامیم
 .درک مفقوتم شیادص ھک مدز رود ار
 .منک شیضار روطچ منودیم مدوخ ،رانک شکب وتدوخ طقف-

 .متشگرب صرح اب شتمس
 ؟؟الآ و وت بھذمال ھخآ-
 ندوب فیح زا تفرگ شتآ ملد و مشکب خر ھب ار شعضو دیخرچن منابز
 .گرگ نیا یارب الآ
 ممورآ ھک ھیسک اھنت الآ...یتخاس مارب وت ھک ھتیعضو نیا؟ ھیچ-
 .ھنکیم کیدزن اتیعقاو ھب ونم،ھنکیم
 هرابود ار الآ دیابن ھک مدوب هدرک شک شحف ار مدوخ ملد رد
 ھفخ.دوب هدیمھف نامیطبار زا امتح. موش ترامع نآ ھب مدنادرگیمرب

 مدق  اب ار رد ات هدنام هار منک شھاگن ھکنیا نودب و متفگ یرفک ییوش
 .مدرک یط دنلب یاھ
 ھتشذگ منوتب یروطنیا دیاش ،وش گنرمک،رانک شکب وتدوخ طقف وت-
 ...مشخبب ور
 نایم رد الآ یاپ یتقو رخ ھلک نم.دوب ضحم هابتشا قاتا نیا ھب مندمآ
 و متشگرب ار ھتفر هار ھک دش روطچ مدیمھفن.منکیم یطاق الک دشاب

 ندیشک الاب و مدیبسچ ار شاھقی تسد ود اب و متشادرب زیخ شتمس
 .تشادن یتخس میارب وا یاھزور نیا فیحن و راز لکیھ
 . مدییاسیم مھب نادند و مدادیم ناکت ار وا
 ..ھکیترم ھخآ-
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 ؟مدرکیم راکچ.دوب هدروآ دوخ ھب ارم هزات شیاھدنخ هاق هاق یادص 
 ؟مدرکیم دنلب عافدیب و فیعض یوا یور تسد
 .دزیم فرح شیاھدنخ طسو هدیرب دیرب و دیدنخیم یبصع
 .شکن تلاجخ نزب...ھئوت تسد تردق.. نزب،،ومع رسپ ھیچ ااااھ-
 رد ارم ھک دوب یگنگ سح ھچ نیا و مدوب هدش هدزمرش متکرح زا اعقاو
 متساوخ ابیرقت و متشاذگ شیاج رس ار امین؟دیشکیم نونج ھب الآ دروم
 یکیرتسیھ یبصع یاھهدنخ و منک رارف شراب تتامش یاھھاگن ریز زا
 .متفرگ ار رد یهریگتسد.رود تفریم مرس لخاد خیم لثم ھک ار شا
 یارب شضوع رد هرادن یریخ تارب رتخد نوا ومع رسپ دنبن لد شب-
 ...ارچ نم
 نم ندرک نیبدب و تاملک اب یزاب اب تشاد دصق؟دوب ھچ شروظنم
 قاتا زا و مدرک شاھلاوح ییوش ھفخ هرابود.دوش زوریپ الآ ھب تبسن
 زا شحتاف یاھدنخ یادص.متسب مکحم رس تشپ ار رد و مدز نوریب
 .دیچیپیم نلاس لخاد رد تشپ
 .مداد رادشھ تھب..ومع رسپ یشیم مھف رخ یدوز ھب-
 نییاپ یکی ھلپ ات ھس ود،رکف قرغ ردقنآ ومع ترامع یاھھلپ یور زا
 مدش ھک طایح دراو. متساوخن رذع ار مدز نیرسن ھب ھک یاھنعط ھک مدمآ
 یور نارگن و رظتنم ھناخ لھا.مدرک اوھ زا رپ یسفن اب ار  میاھ ھیر
 .دیود متمس اعیرس ردام نم ندید اب و دندوب ھتسشن تخت
 .هدرک یشوج یچ ومچب نیبب!ناج نامام ورن متفگن تب-
 تمس تسار کی..تشاد مرظن ریز،رظتنم اھ ھشوگ نیمھ مھ الا امتح
 زا روارد یور ار ما یشوگ و متشادرب ار مسابل کاس و متفر مقاتا

 ملابند ھک ردام نارگن یاھلاوس ھب نداد باوج نودب و مدیشک رژراش
 ھناخ زا و مدرک در ار الآ سامت و مدش در طایح زا، دوب هداتفا هار
 .اھنت. مدوبیم اھنت دیاب.مدز نوریب داشمش
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 ھک یاھمیق یوب زا مدرب تذل و مدز ھملباق یهرانک ھب ار مریگفک رابدنچ
 نداد زا دعب نم و دوب ھس و ود یاھفرط.مدوب ھتخادنا هار ھناخ لخاد

 زا متشاد یقوذ ھچ و مدوب هدز نوریب داشمش ھناخ زا امین یھناحبص
 هدش گنت شیارب ملد اعقاو.بش هد لبق ات خرھاش دمحم اب ندوب هرابود
 رتھلصوح مک مدیمھفیم دش شفرح امین اب ھک یزور دنچ رد و دوب

 روط نآ زا دعب اما مدوب امین اب شندرک تبحص ناقفاوم زا نم.هدش
 و درک افتکا دش مثحب امین اب نتفگ ھب طقف داشمش ھناخ زا شجورخ
 مندمآ زا.مھدن شرازآ و مریگن ار شایپ دایز مدرک یعس مھ نم.نیمھ
 ار شدوخ رتدوز نیرمت زا دعب امتح و تشاد ربخ اجنیا ھب
 زا یکیتسالپ ساوسو اب و متخیر زپ ولپ لخاد ار مجنرب.دناسریم
 متشادرب نلاس طسو لبم یور زا دوب هدیرخ میارب شدوخ ھک ییاھسابل
 ھب ار مبل اجنیا یشطع رپ و ابیز یاھهرطاخ ھچ.مدش شقاتا دراو و
 دنبرمک و مدز مھاتوک نیج راولش لخاد ار ممرک زیموش.درکیم زاب هدنخ
 سیلباب اب ار میاھوم.متسب ار مرادھنشاپ زاب ولج یاھشفک تس یاهوھق
 دروم نیریش رطع.دنکیم مرتباذج رف یوم متسنادیم و مداد رف
 زمرق ژر راب نیرخآ یارب و مدز میاھتسد و ندرگ ریز ار شاھقالع
 تشپ یدود یھیاس اب تشاد یمرگ ینومراھ ھچ.مدرک دیدمت ار میاھبل

 یهربیو  زورما ردقچ و مدرک قوذ ھنییآ رد مدوخ ندید زا مدوخ.ممشچ
 یور راب دنچ نیرسن  مایپ.دوب باصعا یور  تخت یور ماهداتفا یشوگ
 زا مھ مایپ دنچ.منک ناشزاب متشادن تقو العف و دوب هداتفا مایشوگ
 ھی مھ نیرسن نیا؟دوب ربخ ھچ زورما و متشاد هاگشاب یاھھچب

  نم زا رتدوز یتح و درکیم رارف نم زا راگنا بشید زا.دشیم شیروط
 الاح و ار شلاح مدیمھفیمن الصا و دوب هدیشک شرس یالاب ات ار وتپ

 مایپ ھکنیا لبق و متشادرب تخت یور زا ار یشوگ.دوب هدز گنز راب دنچ
 .دوب شدوخ امتح.درک ماهدز ناجیھ دحاو گنز یادص منک زاب ار اھ
 اب رد ندرک زاب زا دعب نم و دز ار دحاو گنز دورو لبق مھ رگید رابکی
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 زاب ار متسد یشوگ.مدش ھھجاوم ملباقم یگنر زر یاھلگ زا یسکاب
 و متخادنا رگید یھاگن یدق یھنییآ فرط.مدرک منیج بیج لخاد هدرکن

 هدنخ شندید قوش زا و دزیم دنت ھناقاتشم مبلق.متفر دحاو رد تمس
 نتفرگ اب و مدرک در  یھاتوک سفن.دوب هدرک شوخ اج میاھبل یور
 هدز کوش، مدیدیم ملباقم رد ھک ھچنآ زا و مدوشگ ار نآ رد یهریگتسد
 دوب یزیچ.مدرک خی،دنشاب ھتخیر میاپ ات رس قرف زا خی بآ یلطس ییوگ
 نم.میاھزور نیا نامایب یاھسرت سنج زا میاھسوباک سنج زا
 چیھ نامرف ھک دوب هدز خی ردقنآ مزغم. مدیدیم هدنز ار میاھسوباک
 و دوب هدنام کشخ هریگتسد یور زونھ متسد.دادیمن ار یلمعلاسکع
 اب و مدرک زاب ار مناھد موھفمان راب دنچ.دوب رامرھز میولگ معط
 و مدش ترپ بقع ھب ابیرقت، دیبوک ماھنیس ھب مناخ هرھاط ھک یاھبرض

 ماھنیس نورد قیمع یدرد.هدیسر تیعقاو ھب میاھسوباک دش مرواب هزات
 رداچ.درپس یشومارف ھب ار مدرد مناخ هرھاط یادص و دوب هدیچیپ

 ھفخ ار شیادص درکیم یعس الثم و دوب هدیبسچ تفس ار شھایس
 اب ھک یسینا نامشچ فالخ رب دوب سیخ شنامشچ.دراد ھگن نییاپ،
 .درکیم ماھکت ھکت تشاد هاگن
 ...ناھ؟ینکیم راک ھچ اجنیا ایحیب یهرتخد-
 .درک ماهدنمرش ارچ شریزارس کشا و شاھنوگ یور دز تسد اب
 ..ھمھفب دسا ادخ..ریگب لیوحت ایب..متفگن،،تب متفگن سینا...ادخ یا-
 طقف ھلان و زجع ھمھنآ ربارب رد و متشادن ندرک رکف تردق اعقاو
 رداچ مناخ هرھاط.منک هاگن طقف درد رپ و نازرل یاھشوگ متسناوت

 طسو یھپاناک یور هدیمخ ھک روطنامھ و دیشک شرس زا ار شھایس
 .شیاپ یور ندز ھب درک عورش تسشنیم نلاس
 تسار؟ینکیم یطلغ ھچ اجنیا..ھیعضو ھچ نیا ایحیب یهرتخد-
 وگن مورآ ریز ھبرس راتسرپ نوا.ساهرب سابل وت ھشیمھ گرگ نتفگیم
 .ام هرسپ ھساو ھتشاد ھشقن .هدوب یگرگ ھچ
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 طسو نآ.دزیم مھب ار ملاح شدنت رطع یوب ردقچ و متفرگیم زاگ ار مبل
 تصش یھھد یاھملیف دای ارمو شراد لپا یوتنام یاپ تفر مرکف ارچ
 شدنلب یادص و دوب یبصع شسفن؟دوب شتقو نالا.تخادنایم
 نلاس فرط نآ زا ار مناخ هرھاط یاھھلان و هآ تشاذگیمن
 .داد ناکت اج رس ارم مارآ و دروخ ماھنیس یور شتسد هرابود.مونشب
 .یریگب نوخ ھفخ مدیاب ؟یدش ھفخ-
 کوش زا یمک مدرک یعس. دشیم المرب روطنیا دیابن عوضوم نیا
 ھک ییادص اب.دادیمن ار میولگ یکشخ فافک مھ منھد بآ.منک مک مایگدز
 .مییوگب یاھلمج مدروآ راشف مدوخ ھب دزیم نوریب هاچ ھت زا
 و دمحم و نم ینعی..ام...سین دینکیم رکف ھک روطنیا مناخ سینا-

 خرھاش
 ھلمح متمس ابیرقت و تشاذگ رانک نپا یور ار شاھناش یور مرچ فیک
 .درک
 تسرد ھک یھیعضو ھچ نیا...ایحیب یهرتخد راین ومشاداد مسا-
 .هداس منم شاداد؟ھن یدرک شرخ ادا و هزمغ نیمھ اب؟یدرک
 روطنیا نم اب دندادیم هزاجا دوخ ھب ارچ و دروخیم ار شنوخ نوخ
 مشوگ ھب فافش شیاھھلان نیب زا مناخ هرھاط یادص؟دننزب فرح
 ارم تشاد یصرح یاھمشچ اب ھک دوب سینا بوکخیم مھاگن و تسشن
 .دروخیم
 رتخد.سین اھھمانرب نیا لھا ادخب..سدروخ کاپ ریش مخرھاش دمحم-
 .ھمھفب دسا ھگا یاو یا؟ھشیمن ترس مرحمان مرحم وت
 اھنآ اب مارآ طابترا یارب یھار مدرک شالت زاب و دش دیدش شاھیرگ زاب
 اب.دمآیم الاب تشاد شتایوتحم مامت راگنا و تخوسیم ماهدعم.منک ادیپ
 .مرادرب مناخ هرھاط تمس مدق دنچ مدرک یعس نازرل یندب
 ...ام سین دینکیم رکف ھک یروطنیا مناخ هرھاط ادخب-
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 نداد ناشن و ملباقم رد نداتسیا اب زاب و دش معنام سینا دنلب لکیھ
 .درک مفقوتم متمس شدیدھت تشگنا
 ات دمویمن رد شدنگ ھگا. تسا نایب ھب تجاح ھچ تسا نایع ھک یزیچ-
 ؟یبالق راتسرپ مناخ ینوزاتب دوب رارق اجک
 یھفایق ھب مدز لز ھناروابان نم و درکیم مھاگن ھنادنمزوریپ
 تمایق راگنا.مدرکیم رکف ھک دوب یزیچ نآ زا رتبارخ راک..شحتاف

 دنشاب هدز شتآ ار مناخ هرھاط. رشحم یارحص مھ اجنیا و دوب هدش
 ھک یلاح رد و دش دنلب لبم یور زا یشوج و درک رانک ترپ ار شرداچ
 .داتسیا یشتآ ملباقم، دوب ھتفرگ متمس ار شتسد فک
 زور دنچ یایب متفگ مدوب هدرک دامتعا وتب نم ایحیب یهرتخد ھخآ-
 ..یسانشیمنور ادخ..یرادن مرش وت..یشاب شبقارم

 .دروآ رتنییاپ ار شیادص
 ؟ھخآ ھنکیم اطلغ نیا زا رادرھوش نز-
 ھک رشت اب و شتفرگ لغبود زا سینا و شیاھاپ یور دز تسد ود زاب

 ؟مدینشیم ھچ ایادخ.دنادرگرب شلبق یاج رس ار وا ینکیم ھتکس الاح
  ،لفق و مدوب هداتسیا اجنامھ گنم.دوب هدمآ رد اجک زا اھفرح نیا؟رھوش
 ود نیمز یور منامشچ.مدرکیم رکف و مدوب ھتفرگ لغب ار منازرل ندب
 ھتشون نیمز یور ار مدادیم ماجنا دیاب ھک یراک راگنا دزیم ود
 لاحیب  تسد چم  و دوب هدز وناز شردام لبم لباقم سینا.دندوب

 .دیلامیم ار مناخ هرھاط
 ھنالف ھگیم غورد لوپ رطاخب ھک یسک،تفگ یچ ومع نز یدینشن-
 ھب ھبسچب رھوشیب ای رھوش اب ھنکیم یقرف ھچ شارب مراد و کردم
 .مدرم رسپ
 زونھ ایادخ.دیخرچیم ترفن اب نم موز شھاگن و مدوب نم شبطاخم
 مدوب قشاع نم مدوبن یسک نوزیوآ نم.دش روطنیا زورما ارچ دوب دوز



	 لصف

197	

 متفرگ الاب رس ود نآ تمس باتش اب دشاب هدمآ مدای یزیچ راگنا.قشاع
 .متفر ناشفرط ھب مدق دنچ و
 اھفرح نیا نوج سینا ،مناخ هرھاط..نم ؟مرادرھوش نم ھتفگ یک-
 .....شسود نم مخرھاش دمحم قشاع نم ،نم ...ھتمھت ھغورد
 رد مفرح مدروخ ملباقم یبصع مناخ هرھاط زا ھک یمکحم یلیس اب
 نینچ راظتنا اما دننک لوبق یدوز ھب ارم متشادن راظتنا.دیکشخ مناھد
 و مدوب ھتفرگ مخرس یھنوگ یور ار متسد.متشادن مھار ییاھدروخرب

 گنچ ار مدوجو مامت ھک یبیرغ ضغب زا تخوسیم منامشچ
 !تشاد درد ردقچ  ندش قشاع.تخادنایم
 لو وت لثم ونوشدوخ دیاب،ننمرسپ یھتخابلد و قشاع رتخد اترازھ -
 اب یمھفیم وت......؟یدرک مچب نوزیوآ وتدوخ یدرک رکف یچ؟ندب
 ھسرب اسکع نوا ھگا؟وشرابتعا وشوربآ؟یدرک ھچ مخرھاش دمحم
 هدش مچب یوربآ ادخ یا؟یچ ننیبب تابن یهداونوخ ھگا؟یچ دسا تسد
 .ھخرچیم تسد ھب تسد مدرم یایشوگ وت هداتفا قوب
 ادخ زا.نیا زا رتھب یچ ھگید.. هرادلوپ هروھشم ھپیتشوخ هرسپ هدید-
 ؟یدرک یراک نیچمھ مشاداد اب یدیسرتن
 یرات ھب منامشچ کشا دس تشپ زا ناشریوصت و مدینشیم
 ارمندوب کولفم و درکیم رتشیب  ار مضغب تابن مسا ندینش.تفریم
 ار ممشچ تشپ کشا تسد تشپ اب؟دنتفگیم ھچ.دروآیم مدای ھب رتشیب
 .مدرک کاپ  نتخیر لبق
 .مرایمن رد رس دیگیم یچ ممھفیمن-
 ملباقم یبصع و تفر نپا یور فیک لخاد یشوگ تمس یشیتآ سینا
 . دزیم فرح بل ریزروطنامھ و تشگیم یزیچ لابند یشوگ لخاد
 ،مسانشیم بوخ ور وت لثم یارتخد..ناھ میگیم یچ یمھفیمن ھک-
  لوپ قشع...نترھش قشع
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 ...الاح نیبب ندروخیم مسق مرسپ نوج ھب-
 سکع اب تفرگ سینا یشوگ ار ممشچ لباقم و شیاھاپ یور دز زاب
 .خرھاش دمحم و نم ناروتسر لخاد
 .نوزیوآ یهرتخد...طخ تفھ رام یدرک راکیچ نیبب ایب ایب ھیچ-
 باوخ ھک راگنا درگ نامشچ اب نم و تفگیم هاریب و دب روطنیمھ سینا
 یپیلک لخاد ھک ییاھ سکع و متفرگ ار ملباقم یشوگ ثکم اب مدیدیم
 یفلس.لگ یاقآ عورشمان یھطبار.مدرک هاگن روابان دندوب هدش ھتخیر
 ناویل اب نم یاھنت سکع.ناروتسر لخاد وا و نم نادنخ
 و غاب ھت و درک فارتعا ھک یبش.ینامھم لخاد خرھاش دمحم.بورشم
 ار شدوخ تماق و دق اما دوب کیرات سکع.تفرگ میاھبل زا ھک یاھسوب
 جیگ نم و دوب هدز نوریب سرت زا یشوگ لخاد منامشچ.دادیم ناشن
 مناھد یولج ار متسد روابان.مدینشیم و مدیدیم ھک ھچنآ مامت زا مدوب
 زا ھشیمھ،مدیدیم ھچ ایادخ.موشن ھناووید مدرک یعس و مدوب ھتفرگ
 دندوب ھتخیر قوب لخاد نم اب ار شیاھھیشاح الاح و دوب رفنتم ھیشاح
 .دندزیم راج و
 شنامشچ لخاد ھتخیر رفنت و درکیم هاگن ھنیس ھب تسد ملباقم  سینا
 متساوخ ھتپ ھت ھت اب و مدروآ الاب رس یشوگ لخاد زا.دنازرلیم ار منت

 . منزب یفرح
 ...نم ادخب...؟ھنم راک دینکیم رکف ارچ-
 مرس تشپ ھب.درک ھفخ ارم شرطع یوب و لفق رد دیلک شخرچ یادص 
 ھشیمھ زا رتھتفشآ شاھفایق و دوب تسد رد زونھ شدیلک.مدرک هاگن
 اجنیا ار شرھاوخ و ردام ندید راظتنا مھ وا راگنا.دادیم ناشن
 شیاھوم یال یرفک یتسد و تشاذگ نیمز ار شا یشزرو کاس.تشادن
 زا نم و دزیم یزمرق ھب شنامشچ یدیفس؟درکیمن مھاگن ارچ.دیشک
 یچ ھیقب دوبن مھم میارب.مدیسرتیم میلس خرھاش دمحم یور نیا
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 تمینغ ار تصرف.دوب مھم وا طقف،وا. دندرکیم رکف ھچ و دنتفگیم
 .مدیود شتمس متسد یشوگ اب و مدرمش
 . هرادن ربخ ممحور ادخب منودیمن نم...خرھاش دمحم-
 ھچ لابند  متروص رد هریخ وا و مدرکیم شھاگن ضغب اب
 زادش ثعاب دمآیم ام تمس ھب ھک مناخ هرھاط یاھھلان یادص؟تشگیم
 .دریگب ور نم
 ..نامام-
 منکیمن تلالح ومریش.مدیدیمن ورازور نیا مدرمیم...درم تنامام-
 ...ھک وت یدوبن یروطنیا ھک وت.منکیمن تلالح نارقب.. خرھاش دمحم
 ردام یاھھناش نتفرگ اب سینا و دروآیم رد یزاب ھلوک مناخ هرھاط
 ھب ار مدوخ زاب و مدرمش تمینغ ار تصرف.درکیم دایز ار شغاد زایپ
 .متفرگ الاب ار متسد سینا یشوگ و مدناسر شرانک
 ...نم؟هدش شخپ روطچ اسکع نیا منودیمن نم خرھاشدمحم-
 و مدوب هدرک مگ ار مایشوگ تعاس دنچ یارب ھک حبص تمس تفر مرکف
 مداد شطبر.مدرک شیادیپ اھنادلگ رانک ھناخزپشآ ناوخشیپ یور رخآ
 ھیضق نیا اب  طبریب متسنادیم الاح اما مقوذ رس زا یساوح یب ھب
 نیگنس و دوب ھتخیر شایناشیپ یور ھتخیر مھب شیاھوم.تسین

 رمک ھب تسد و دیشک تسد اب ار شناھد رود.دشیم نییاپ الاب شاھنیس
 .تخادنا نم تمس ار شھاگن
 ؟هزمرق تتروص فرط ھی ارچ-
 ھمھنآ نیب.دوب ماھجوتم زونھ یمارتحایب ھمھنآ طسو. دیزرل میاھبل
 ؟تشاد یتیمھا ھچ متروص یخرس یتمرحیب و تمھت
 نیا ھب تھجوت زونھ وت ھنزیم رپ رپ هراد اجنیا تردام خرھاش اقآ-
 ؟ھئوگغورد
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 .مداتسیا خرھاشدمحم لباقم و مرواین تقاط زاب
 تباث منوتیم..هدموارد اجک زا اھفرح نیا منودیمن نم.مرادن دزمان نم-
 ..منک
 .سینا و مناخ هرھاط تمس مدرک ور
 مناخ یروس نوا ونیا مرادن یراتسرپ کردم نم ھنودیم خرھاشدمحم-
 سین طبر یب ادخب دوب مگ تعاس دنچ میشوگ زورما..امش ھب مگب تفگ
 ... ومھ طقف میدرکن هانگ ام.شاھتشادرب یکی امتح
 .درک ھلمح متمس  و دوش مامت مفرح دادن هزاجا زاب مناخ هرھاط
 .هراد مینوبز ھچ هریخ یهرتخد-
 ھمھنآ ھک میارب دوب هدش یبلق توق اجنآ خرھاشدمحم ندوب راگنا

 .مدرکیم جرخ مھ اب ار تردق و تراسج
 رد اما نوتتیتحران یاپ مرازیم ور اھفرح نیا مومت نم مناخ هرھاط-
 نوشن نوتھب یروس ھک متسین ینوا نم.دینکیم هابتشا نم دروم
 ...نم.... هداد
 وت ونم نامام کمنو نون وت.هدرک یق ور ایح،هدروخ ور مرش هرتخد-
 .شرسپ ور یتشاد مشچ روطچ یدوب هدروخ ھنوخ نوا
 ھک یدایرف اب ھک مراد شتسود نم، مقشاع نم منزب داد مدمآ
 .درک توکس ھب روبجم ار ھمھ دز خرھاشدمحم
 .دینک سب-
 هدش لاحیب ھک راگنا و درک هدافتسا شاھناردام تردق زا مناخ هرھاط
 ار وا ھتفگ یاو یا سینا و درک مخ ار شدوخ سینا یاھتسد یور
 خرھاش دمحم راگنا.درک شندز داب ھب عورش و درب لبم یھپاناک یور
 نم تمس و تشادنرب مدق زا مدق ھک دوب دلب ار شردام بوخ میلس
 زاب و داتسیا ملباقم تسرد و درک رپ نماب ار ھلصاف مدق دنچ.دیخرچ
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 ھک دوب وا یاھھاگن طقف و دیزرلیم مندب مامت.درک شاکنک ار متروص
 و دوب هدش ور یچ ھمھ رگید.درک مک ار مدوجو سرت و مارآ ار مبلق زرل
 لد نیکست یارب منزب یفرح و منک زاب ناھد مدمآ.وا طقف دوب وا مھم
 .درک زکرمتم ار مشوگ شاھنادرم یادص ھک مدوخ
 .دوب هداد رادشھ مھب امین-
 لد درکیم ناشگنت یتقو ھک ینامشچ و باذج تروص رد مدش قیقد
 .دربیم رتشیب ار مقشاع
 ؟ھیچ تروظنم-
 و دیشک نوریب ار شبیج لخاد یشوگ و تشادرب متمس ھگید مدق کی
 .مداد ناکت ملباقم
 ..یتشاد وت طقف..الآ متشادن منم یتح وراسکع نوا-
 ھب ار شیاھفرح و مروخب ار مضغب مدرک یعس روابان.مدینشیم ھچ
 .تفگیم رگید زیچ شراب تتامش هاگن اما منکن ریبعت دب یھنوگ
 دمحم منکب ور اک نیا دیاب ارچ نم..سرخسم...؟ھنم راک یگیم ینعی-

 ؟ارچ؟ خرھاش
 .دروآرد ار مرفک نلاس فرطنآ زا سینا یادص
 وت..سھ یک یهدش ریجا سین مولعم.لوپ یارب ترھش یارب ھمولعم-
 ...ناوت لثم ھمھ ینکیم رکف نم ردارب یاهداس وت یرخ
 .مدنبب ار شناھد  تشرد یفرح اب ات متشگرب سینا تمس
 ؟تتدیرخ دنچ-
 هدنشک ردقچ شھاگن نآ.درکیم مھاگن تشااد یدج ھک وا تمس متشگرب
 ھک یلیس ای شردام و رھاوخ یاھنیھوت زا رتشیب تشاد درد و دوب

 .مدوب هدروخ
 .یش نومیشپ ادعب ھک نزن یفرح؟خرھاش دمحم یگیم یچ یمھفیم-
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 .درک هراپ ار ملد دنب شداد یادص
 نم رخ نم،،داد رادشھ، تفگ مب امین.مدوب هداد لد تب بھذمال نم-
 رطاخب؟ یچ رطاخب الآ ارچ..داوخیم ومرطاخ منوا متفگ وگب و مھفن
 .یناطیش دوخ ادخب یناطیش وت؟لوپ
 ندینش ناوت میاھ شوگ و مدیدیم ار مرورغم درم ضغب روابان
 مدوخ رد ار لبق رباربدنچ ییورین ھک مدوب یصرح یبصع ردقنآ.تشادن
 و متیثیح، میوربآ ربارب رد مدیگنجیم، مدرکیم عافد دیاب.مدرک ساسحا
 .مایقشاع یاعدا
 ھشوپاپ انیا یھمھ مھفب، یتسین هداس ماردقنوا وت.یگیم یچ مھفب-
 ومراک؟منومب الاح ات ارچ منک  ارچ دوب لوپ رطاخب ھگا.خرھاشدمحم
 ؟ینکیم زاب وتنھد یکلا ارچ؟رانیا یمھفیمن وت.متفریم مدوب هداد ماجنا
 ؟ھتشاد رھوش مناخ یتسنودیم..طخ تفھ رام-
 .متشگرب شتمس عیرس لفق یاھنادند اب
 نیا مدیم نوشن نوتھب وممانسانش نم.مگیم امش ھب یزیچ ھی-
 ؟ھیچ ھناقمحا یاھتمھت
 .درک شتسرد ھشیم نموت هاجنپ لھچ اب ھک ور ھمانسانش بوخ رتخد-

 یربون مناج ھب مھ عوھت تلاح و ناتھب ھمھنآ زا دیشکیم توس مرس
 .دوب هدش
 .شنادرگرس هاگن دوب ناشیرپ ردقچ و متشگرب خرھاش دمحم تمس
 نم اما دوب یزیچرھ زا رتمھم تارب توربا ممھفیم..ایب تدوخ ھب-
 خرھاش دمحم الآ منم، نیبب ونم..مشاب تییوربآ یب لابند ھک متسین ینوا

 رصقم امین  زونھ،هرادن وتندید مشچ تومع نز ینودیم متدوخ
 سک چیھ تسد یهدش ریجع نم اما سانوا راک مگیمن نم .تنودیم
 ..متسین
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 ام زا ماھنیک چیھ خرھاشدمحم یارب هریم شنوج یروس ومع نز-
 ..هرادن
 تروص سمل یارب مدرب تسد و مدرکن سینا یاھفرح ھب یھجوت
 شتروص.دنکیم رکف میاھفرح ھب دوب مولعم.مخرھاش دمحم  مومغم
 راگنا شیاھمشچ لخاد مغ.متشاذگ شاھنوگ یور تسد. دوب قرع سیخ
 .دزیم فرح
 ؟خرھاش دمحم ینکیم رواب ھشاب تالآ راک ینکیم رواب وت-
 رارف ارچ دیدزدیم نم زا ار شھاگن ارچ دش منامشچ یهریخ
 رانک ار شتروص ندز مھ ھب مشچ کی رد ھک دش ھچ مدیمھفن؟درکیم
 شلباقم یکیمارس نیمز ترپ ار شتسد یتمیق یشوگ یبقع و دیشک
 یولج سینا و داتسیا سرت اب مھ مناخ هرھاط یتح ھک دز دایرف و درک
 .دوب ھتفرگ ار شناھد
 .دیرازب ماھنت نوریب دیرب..دیرازب ماھنت-
 شاک. دوب ھتساوخ ار مرذع روطنیا نم خرھاش دمحم دشیمن مرواب

 منکیم رواب سین وت راک منکیم رواب. الآ مراد ترواب تفگیم لقادح
 لخاد گنچ طقف نم توھبم یاھھاگن ریز اما.سین یسک یهدش ریجا
 هاتوک،یبصع و نیگنس یاھسفن اب رکفتمو  مارآ و دوب هدز شیاھوم
 .دزیم مدق
 دراو ریحتم ریصب و سفن و دش زاب دحاو رد ھک تشذگ ردقچ مدیمھفن

 .دندش
 ؟هربخ ھچ اجنیا..نامام،یجبآ-
 .ریدم مناخ یدمویمن منالا-
 .دش قحلم اھنآ ھب و  تفر شردام تمس نارگن
 دمحم....ملابند دموا ریصب مدز گنز دش بارخ منیشام زاب اباب-

 ؟خرھاش
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 درم موز طقف مھاگن و دوب مشوگ لخاد ریصب خساپ یب مالس یادص
 .دز فرح دنلب یروتسد.تشاد وس وس ملباقم ناشیرپ و یبصع
 .ھنوخ نوسرب ور انیا نامام ریصب-
 الآ تفگیمن ارچ؟ھچ نم سپ.درک تکرح شقاتا دصق ھب و تفگ ار نیا
 .مدیود مدق دنچ شتمس؟مراد ترواب الآ مدرک هابتشا
 .منزب فرح تاب دیاب خرھاش دمحم-
 زور دنچ نیا ھک یدرم یمدق دنچ رد مداتسیا و داتسیا نم ھب تشپ

 زغم ات شیادص.رود یلیخ دوب هدش رود.دوب ھتفرگ ھلصاف نم زا یلیخ
 . دنازوس ار مناوختسا
 .مرادن وت اب یفرح ھگید نم-
 و تفر جیگ مرس، عطق مھ نم دیما راگنا دش ھتسب مکحم ھک شقاتا رد
 مھ ممکشا یتح روابان.مداتفا نلاس یاھکیمارس یور ونازود
 قاتا رد یهریخ ردقچ.دندرکیمن مدزاب و مد میاھھیر ارچ و تخیریمن

 .تسشن ماھناش یور سفن نابرھم تسد ھک مدوب شدیفس
 .هدش چگ لثم شگنر،ور هراچیب دیتشک...دینکیم شغولش ارچ-
 شندرک یلاخ اج اب  ھک دوب یتفرعم یب یهوقشعم شیپ  مرکف مامت
 ھتخپ قشع مامت اب ھک یاھمیق یگتخوس یوب و دوب ھتشاذگ میاھنت
 .مدوب

 ناراب یراج بآ ھب و مدوب هداتسیا مایمیدق قاتا کچوک یهرجنپ ھبور
 ملباقم رھش ھت یاھھناخ یاھنادوان و کیراب یھچوک طسو یوج رد
 ھناروابان یلیخ زورید ھک ییوا.دوب وا شیپ مرکف مامت و مدرکیم هاگن
 تشاد زاب ریدقت تسد و دزیم یگریت ھب زاب مییایند گنر.تشاذگ مییاھنت
 ھک زورید زا.سانشب ار تھاگیاج رتخد ھک درکیم یجک نھد نم ھب
 کرت ار شا ھناخ شنارھاوخ و ردام نامشچ لباقم کوش اب روطنآ
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 یطاف یھناخ تمس تسار کی.اذغ ھن و مدوب هدروخ بآ ھن مدرک
  مدیسرپ وا زا مدید ھک ار اضر. مدمآ
 ؟یدب ضرق مھب وتقاتا زور دنچ ھشیم-
 :تفگ مباوج رد ھک تشذگ ھچ شناوجون رکف رد منادیمن
 ؟نبوخ خرھاش دمحم اقآ-
 ھک ییاھھمانزور زا و دوب هدش لبق لثم رتکیراب شمادنا الاح یطاف
 ھک الاح.ددرگیم راک لابند ھک دش رادربخ متصش،مدوب ھتخیر لاھ طسو
 عبنم لابند تسناوتیم، مولعم شرھوش فیلکت و دوب هدش کبس شراب
 دعب و دیخرچ اھھمانزور و وا نیب ماھتسخ هاگن.دشاب یملاس دمارد
 و متفرگ مرانک رد ار مفیک، متفریم مایمیدق قاتا تمس ھک روطنامھ
 .مدز فرح دنلب دونشب ار میادص مھ اضر ھک یروج
 ادیپ رتگرزب یھنوخ ھب نومارب رتالاب یاھھلحم مرپسیم هاگنب ات دنچ-
  .ننک
 ھب یعون ھب دوب هدرک یعس یلیخ یطاف زورید زا.مدش قاتا دراو و متفگ
 و مشاب اھنت متساوخیم طقف نالا.دوبن شتقو العف اما دوش کیدزن نم
 زا، مدش میلس یهداوناخ دراو یتقو زا ھک ییاھارجام مامت ھب.منک رکف
 ریقحت ھمھنآ.زورید ییوربایب نآ زا.مندش قشاع زا،وا اب ماییانشآ
 ارچ؟درکن مرواب روطچ؟دوب ھچ نم مرج رگم.ندش کچوک ھمھنآ
 یگنر یھلیت ود نآ دوب نادرگرس ردقچ و دیزدیم نم زا ار شھاگن

 متسشنیم ھشوگ کی اھ هدنزاب لثم دیابن مدرکیم یراک دیاب.شیاھمشچ
 یھشوگ مرازھ راب یارب.دش یجرف دیاش متفرگیم لغب مغ یوناز و
 هاگن شاھحفص ھب و مدیشک نوریب راولش بیج لخاد زا ار مکچوک
 زا رکیتسا زا رپ مایپ دنچ و نیرسنزا خساپ یب سامت دنچ.متخادنا
 ھن راگنا؟ھتسیلابتوف هرسپ نیا اب یتدوخ نیا الآ ھک یمیدق ناتسود
 مسر و مسا ھناھاوخدوخ طقف.دوب هدش روپیش رد مھ نم یوربا راگنا

 ھنرگو تشادن ھتفرشیپ یشوگ یطاف رکش ار ادخ.دندیدیم ار ناشدوخ
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 مھب زونھ ھمع ھک دوب بیجع و درکیم ما ھناووید ندرک چیپ لاوس زا
 هدرکن یگدنز  وربا اب اھنت اھلاس ھن.دنک مراب رشت دنچ ات دوب هدزن گنز
 مشخ ھمھ نآ  مدیمھفن.دوش یزاب نآ اب یتحار نیا ھب الاح ھک و مدوب
 قاتا زا و مدیرپ ملاش و وتنام تمس ھک درک لتخم ار مزغم روطچ وھکی
 ھیقب ھب دیاب مدرکیم مولعم ار یچ ھمھ فیلکت دیاب.مدز نوریب
 .نھابتشا رد مدنامھفیم
 رد یتقو.متفریم دیاب اما ھن ای منکیم یتسرد راک متسنادیمن مھ زونھ
 سپ ار ییاد روطچ مدیمھفن دش زاب میور ھب داشمش ھناخ یراکشارت
 ھناخ طایح رد.مدناسر یروس ترامع ھب ار مدوخ طایح طسو زا و مدز
 تخت یور روکفم شتسد یاصع اب ھک دوب موناخ جاح اھنت
 دوبن ترفن اب  سینا و هرھاط لثم شھاگن. دروآ الاب رس متمس،ھتسشن
 شمارتحا ھب.ھناخ نآ لھا رب ھتشذگ ھچ تشادن عالطا الصا مھ دیاش و
 مبوکب مدمآ ات.مدرک دنت اپ ترامع فرط ھب شلباقم زا و مداد ناکت رس
 نم طقف هدزکوش اجنآ مندید زا.درک زاب ار رد لخاد زا نیرسن ھک رد ھب
 یاھراک العف مدزیم فرح وا اب دعب.دزیم ادص ار ممسا و درکیم نم
 .متشاد یرتبجاو
 ؟سھ یروس-
 یالاب ھب و دنادرگرب رس ھک دوب نم نارگن ای تشاد سرت شھاگن
 زا مدیمھف طقف و مدش در شرانک زا.درک هاگن یروس قاتا تمس،اھھلپ

 .تسب ار رد و تفر نوریب ترامع
 زا متخوسیم و مدوب هدرکن ھک یراک زا دوب مشخ مدوجو مامت
 هدش یروس یھمعط متسنادیم بوخ.دوب هدش اور نم ھب ھک ییاھتمھت
 ندرک وربایب اب.دریگب دسا یهداوناخ زا ار شماقتنا ھک ییاج ات مدوب
 طخ تفھ نز نیا؟مدرکیم یلاح ھیقب ھب روطچ ار نیا و  خرھاش دمحم
 .دنک یزاب بوخ ار ششقن و دور ورف یدلج رھ رد دلب بوخ
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 یارب  ھک یزور تشذگ مرس زا و داتفا امین یھتسب قاتا رد ھب ممشچ
 .درکیم یفرعم وا ھب ارم راب نیلوا
 .نک یروبص مکی سپ،ھبوخ نومفدھ یارب..هداتسرف ریین ونیا-
 و مدوخ یمھف چک یاپ متشاذگ ار اھنآ چپ جپ ھک نم مدوب قمحا ردقچ
 ار میولگ  خرھاش دمحم یبصع یادص زاب.مدرواین رد ار ارجام ھت
 .درشف
 .دوب هداد رادشھ مھب امین-

 مادک اب دوبن مولعم زاب و دمآیم قاتا لخاد زا لومعم قبط شیادص
 و مدرک زاب ار شقاتا رد هزاجا نودب.دنزیم فرح شاھتفگ رھاوخ
 .مداتسیا و متفر دنت قاتا طسو ات ھناراکبلط
 کشخ شتسد رد یشوگ و دوب هدنامزاب مماگنھ ھب ان دورو زا شناھد
 زیم یور یهزات یهوھق یوب  ھک تشاد فعض ماهدعم ردقنآ.دنام
 ار شتسد نفلت و تشادرب اپ یور زا ار شیاپ.دز مھب ار ملاح شرانک
 .درک عطق رگید یفرح نودب
 .وت یایم نییاپ یزادنیم وترس ساھلیوط احنیا ھگم-
 رتگرزب نم زا لاس دنچ وا مدرک شومارف یتح ھک مدوب یبصع ردقنآ
 شوخ دنولب یاھوم و شیارآ رپ دیفس تروص ھیبش الصا شتاذ. تسا
 .دوبن شگنر
 .یتسین مدآ وت نوچ ییاجنیا امش ھک ساھلیوط امتح-
 فقوتم تفرگیم شبل یولج یدرسنوخ اب ھک ار شتسد یهوھق ناجنف
 زا نامزمھ و تشاذگ شیاجرس ار ناجنف.تخادنا یھاگن متمس و درک
 .دش دنلب شایرگج یهرفن کت لبم یور
 هرسپ نوا اب یگدنز ھیچ...شاب تندز فرح بقارم اپرسیب یهرتخد-
 !هدرک تعاجش بوخ
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 یطخ طخ ار مباصعا شفرخضم دنخزوپ و دوب هداتسیا ھنیس ھب تسد
 .متفرگ شتمس ار مدیدھت تشگنا.درکیم
 وت یکی نم.ینک نوشگنر تاراتفر اب ھک متسین ھیقب نم یروس نیبب-
 یھنیک روطچ..یتسھ یفیثک مدآ ھچ منودیم بوخ متخانش بوخ ور
 شاھقدص نوبرق شدوخ و ھیقب یولج و یتفرگ لد ھب و خرھاشدمحم
 .یریم
 .داد باوج یدنول اب و تخادنا الاب ییوربا ھناحتاف
 نیب.هدب ھگید یاج وتیزور ادخ ورب..،یگیم یچ ممھفیمن ھک نم-

 .مناج ورب. منیبب ورب مزیزع سین اج وت یارب اھیمیلس
 .مدز دنخرھز؟دوب یراوناج ھچ رگید وا .دروخ ار منوخ نوخ
 وتاھھشقن مومت ھک الاح؟هرادن یجایتحا راتسرپ ھگید امین نالا ھیچ..ه-
 دنیاشوخ تارب نوا یوربا اب یزاب.یتفرگ وتماقتنا؟یدرک یلمع
 رس نم؟یدرک یزاب نیا دراو ونم ارچ؟ نم ارچ؟دش کنخ تلد؟دوب
 ؟زایپ ھت ای مدوب زایپ
 وحم شدنخبل.مدوب هدناوخ ار شتسد بوخ نم تسنادیم راگنا

 و دیشک ھت ات ار شلمخم هدرپ و تفر شقاتا گرزب یهرجنپ تمس. دش
 .نز نیا دوب دلب ار نیناوق بوخ ھچ.دروآ نییاپ ار شیادص
 ؟ھتفر ھتدای..هدوب نیمھ لوا زا تراک!یتفرگ وشلوپ ھکنیا یارب-
 ارم شنیگمشخ نامشچ و دش رتکیدزن؟تفگیم ھچ .دنام زاب مناھد
 .دناسرت
 تسد فک نرازیم لوپ ردقنیا ،ھنوحبص و وراد نداد یارب ایند یاجک-
 یادا منالا.نوج رتخد یتفرگ شیپ شیپ ور اراک نیا مامت لوپ وت؟یسک
 .راین رد و سدقم میرم
 ازیچ نیا زا یفرح میدز فرح ھک یزور وت و نم؟یگیم یچ-
 ..یراتسرپ.. نم...دوبن
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 !ھشاب هدرک تھیجوت ریین مدرکیم رکف-
 .شلبم تمس تفر و تفگ
 یهدنخ یادص.رکف ھمھنآ یهرابکی موجھ زا دوب غاد مرس ردقچ
 .درک ھکت ھکت ار مراکفا شھاتوک
 قحلا. داد اپ عیرس  فرط ھک یدلب و تراک نیچمھ دموا مشوخ یلو-
 دموا دید یچ وت یوت قمحا خرھاشدمحم نیا..ریین تفرعم ھک
 .ساھقیلسدب شردپ لثم..تتمس
 لخاد مادم ییادص،رگید ییاج شرکف و دوب نم یور شترفن رپ هاگن

 نیا یزاب دراو ھتساوخان دشیمن مرواب؟نم ارچ نم ارچ دیچیپیم مرس
 متشاد ار یقمحا ساسحا.مدناسر شفیثک فدھ ھب ار وا و مدوب هدش نز
 .دوب هدروخ بکر یباسح ھک
 . تفر رد متسد زا میادص لرتنک
 کت کت ھب یریم الاح نیمھ، ترطف تسپ مدآ ممھفیمن ورانیا نم-
 میدز فرح وت ونم ھک یزور.یتفگ غورد یگیم نییاپ نوا یامدآ مومت

 رد یدرک مروبجم وت وگب نوشھب.ھگید زیچ ھن دوب امین یراتسرپ رس
 متفگ وت ھب نم؟ مراد رھوش نم درمان ھخا....مگب غورد متالیصحت دروم
 ؟نم ارچ؟نم ارچ....؟مراد رھوش ھک
 و تفر هرجنپ تمس و دش دنلب شیاج زا میاھدایرف زا نارگن و یبصع
 ترامع مدادیب و داد زا دیسرتیم راگنا.دز رانک یمک ار هدرپ یھشوگ
 و تشاد یاهرخسم دنخبل تفرگ متمس ھک ار شتروص.دنزب نوریب لباقم

 .دوب مرن نابرھم شیادص
 یدزن ور اھفرح نیا یھمھ امش مدرک تبحص تاھاب ھک یزور ناج الآ-
 تلیصحت کردم یتفگن؟مراد دزمان یتفگ ھمنووج رسپ نارگن متفگن؟
 دیاب یروجنیا؟مداد راک راکیب راتسرپ ھی ھب مدرک هانگ ایادخ؟..ھیراتسرپ
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 هدرک تب یدب ھچ خرھاش دمحم نوا؟یدرکیم یزاب اھ میلس یوربآ اب
 .مدوخ شیپ یدمویم یتساوخیم لوپ؟دوب

 طایح لخاد نوریب نآ ھک متشادن کش.مدز دنخزوپ شتمس ھناریقح
 .دندینشیم ار نامیاھفرح ھک دندوب یاهدع
 وت.ناطیش نز هرذگن تزا ادخ هرذگن تزا ادخ؟ یگیم فرخزم ارچ-
 شرب مرادن کش؟ھن دوب وت راک ممیشوگ ندش مگ؟یتسھ ینوویح روطچ
 یاھوتآ ھک یدرک ریجا ویکی.یدرک شخپ وشلخاد یاسکع یتشاد
 ادیپ و هانگیب ھی دعب تتسد یهژوس ینکب ھک هریگب و خرھاشدمحم
 وت؟مدوب هدرک اھامش ھب یدب ھچ نم.شندرگ یزادنب وراریصقت یدرک
 یرذگیم زیچ رھ زا تفدھ ھب ندیسر یارب ھک یاھنیک و یاهدقع مدآ ھی

 .ترسپ یتح
 ھک دش مکیدزن ردقنآ.وحم شتروص یور شدنخبل و دش یدج شاھفایق

 .تسشن مشوگ لخاد مارآ ترفن اب و راو ھمزمز شیادص
 دوخ ات ھتفرگ شاباب نوا زا.سین نیا زا رتشیب هداونوخ نیا قح نوچ-
 .........تفرگ مامین زا و یگدنز ھک شقمحا هرسپ
 .داتسیاا ملباقم و دیشک رانک مشوگ رانک ار شتروص، حتاف ییوربا اب
  هدرک تیفرعم ھک یریین زا ورب ؟وت ارچ یگیم ھک نیا نمض رد-
 .هداد تداھنشیپ ھک هدید وت یوت یزیچ ھی امتح.سرپب

 درکیمن یراک تقو چیھ ھمع ریین .دوب ھتفرگ ار میاھمشچ یولج نوخ
 و متشادرب زیخ شتمس.دوش وربآ یب و ریقح دح نیا ات شاهدازردارب ات
 ریز جنرآ اب و شرس تشپ راوید ھب مدیبوک ار وا شاھنیس یور تسد
 تاکرح بوخ هاگشاب رد ندوب لاس نیدنچ.مدرک هرصاحم ار شیولگ
 .دوب هداد مدای ار یصخش عافد
 چیھ .ھماھممع ریین..سھ یاھگید زیچ ھی امتح.یگیم غورد یضوع-
 !ھنک وت یھمعط ونم  ھشیمن یضار تقو
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 القت متسد ریز تشادن ار متکرح راظتنا راگنا هدز قو نامشچ اب یروس
 یھفرس دنچ.مدرشفیم شیولگ ھب رتمکحم ار مجنرآ نم و درکیم
 یاھسفن و یشحو یهریخ نامشچ لباقم تسناوت تخس و درک یکشخ
 .دنزب فرح مایبصع
 ؟ھشاب ھتشاد هدازردارب ھک دوب اجک ششاداد ریین...قمحا یهرتخد-
 .رتشیب وا یاھالقت و دش لش متسد یمک ارچ منادیمن
 .نم یاباب.دوب شردارب یلع اباب! هراد-
 .مدناشکیم نونج ھب شاھفرس نیبام یاھهدنخ
 دنزرف کت ریین...مدش گرزب ریین اب یگلاس تشھ زا نم نوج رتخد-
 ؟دوب اجک شردارب.ھنایردنمس اقآ جاح
 تصرف زا یروس.دش زاب لش  مناتسد و تفر جیگ مرس ھظحل کی رد
 و شحف نیب. دیشک نوریب ار شدوخ مناتسد ریز زا و درک هدافتسا
 رتخد کت.مدوب شتاملک کت کت قرغ زونھ نم تفگیم ھک ییاھازسان

 زا و تشاد مادم ھک یتارھاوج...الاب لدم نیشام نآ...نایردنمس اقآ جاح
 .دمآیم نوریب هاچ ھت زا راگنا میادص..تفرگیم ھفحت ھب  شاھناخ مناخ
 ؟ھیک نایردنمس اقآ جاح..ھنیشن نویع یھنوخ ھی تفلک نم یھمع-
 .یبصع رابنیا  و هدنخ ریز دز یقپ
 

  ھک دمآیم یلع اباب یادص
  مرادن رارق و مورآ بش ھی..وشمسر و مسا ھنودب دیاب سین شقح نیا-
 مدیسرت ردقچ و دادیم شمسق ھک نیریش نامام یاھھجز یادص و
 چم و تشاذگ ماھناش یور تسد رس تشپ زا شوپ هایس یھمع یتقو
 ھشیمھ اما تسرد دوب زومرم شراتفر.دوب ھتفرگ ار منداتسیا شوگ لاف

 یاھشفک نآ اب شنتفر هار یتحو دادیم ناشن لیصا و مارآ و تکاس
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 دوب مولعم دروآیم میارب رابرھ ھک ییاھوداک اب .شاھنشاپ ادخ یھشیمھ
 رکف اھزیچ نیا ھب نم ارچ الصا و درکیم درد مرس.تشاد متسود
 ھت.درکیم متیذا اھفرح نیا اب تشاد ھک دوب یضوع نز یروس؟مدرکیم
 .دوب زونھ شیاھهدنخ عیام
 درکیمن باسح مدآ و سک چیھ یگچب زا یروس نوا-
 .ادخ یاو..تفلک..ھشب... ھشب
 ریین امتح درکیم هابتشا ھتیرفع نیا امتح؟ھچ ینعی.مدرک ضغب هدارایب

 .دوب ھتفرگ هابتشا رگید ریین کی اب ار ھمع
 ماھناکدوک تسد مارآ و تشاد منامشچ یھایس ھب لز مومغم و تکاس زاب
 .درکیم شزاون ار
 .ھیبش یلیخ!ھنوا ھیبش تامشچ ردقچ-
 .مدزیم لغب ار میاھچراپ کسورع ھناکدوک نحل نامھ اب
 ؟ھمع ریین یک ھیبش-
 .تاباب ھیبش-
 .ھیبشت نیا زا ماھناکدوک لد رد مدرکیم یقوذ ھچ و
 .هدب ور اقا جاح سردآ_
 ؟یرادن وتمع سردا روطچ-
 .مدرک هاگن ظیلغ یرفک شتمس.درکیم ماهرخسم تشاد
 ...ریین ھیتقو دنچ ھی -
 .دنک مامت ار شفرح مدادن هزاجا
 .مش مالک مھ وت لثم یمدا اب داوخیمن ملد ھگید هدب و سردا طقف-
 لبم رانک یلسع یور یشوگ تمس دنخزوپ اب و درک کزان یمشچ تشپ
 .دیزرل مبیج لخاد یشوگ دعب ھیناث دنچ و تشون ییاھزیچ و تفر
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 مایگدنز زا یاهدرپ الاح و مدرکیم ساسحا مایگدنز رد ییالخ ھشیمھ
 یاھفرح زا دصرد کی رگا.تخادنایم متشحو ھب ھک دوب هدش ھتشادرب

 ھک یاهرطاخ ھمھنآ موجھ زا دیشک توس مرس؟دشاب هدوب تسرد یروس
 ھقباسم راگنا.دنتشذگیم مرس زا دص رود یور و متشاد ھتشذگ رد
 ار یروس ریوصت طقف و دیخرچیم مرس رود قاتا.دندوب ھتشاذگ
 هابتشا وا.مدینشیمن چیھ و دشیم ھتسب و زاب شیاھبل دنت دنت. متشاد
 زا ھلجع اب و مدز سپ ملباقم زا تسد اب ار وا.تفگیم غورد وا درکیم
 مندید ھب مادم ھمع مسا ھب ھک یشوپ هایس نز نآ.مدش نوریب شقاتا
 ھچ دوب هدرک لوبق ار میتسرپرس مردام و ردپ گرم زا دعب و دمآیم
 .تسشن مشوگ ریز شیادص؟ھن ای دوب منوخ مھ الصا؟دشیم ماهراک
 .ینک هدافتسا ینوتیم رتھب تیلگشوخ زا یلگشوخ وت-
 نم دشیمن یضار مایھابت ھب اما بیجع و فرح مک و دوب ومخا رگا

 !ردارب.شردارب نوخ مھ مدوب شنوخ
 رتولج نیرسن و یبوط و مناخ هرھاط مدرک زاب ھک ار ترامع رد
 هاگن تمس نیا ھب تخت یور نانچمھ مناخ جاح و دندوب هداتسیا
 .یرازیب و دوب ترفن زا رپ زونھ مناخ هرھاط هاگن.دندرکیم
 ھک ونومربا،یدرک اوسر ھک ومچب..اھ یرادیمنرب ام رس زا تسد ارچ-
 .. ام نوج زا یاوخیم یچ یدرک قوب وت
 عیرس.دریگب ار شیولج تشاد یعس یبوطو دزیم راز ھلان اب و تفگیم
 مکرتشم قاتا لخاد. مدش اھراکتمدخ نامتخاس دراو و متفرگ ور اھنآ زا
 رپ میاھ سابل زا ار مکاس و متسشن دمک لباقم وناز ود یور نیرسن اب
 اب رد مد مقاتا یھشوگ ھک یاهدیرپ گنر نیرسن یور تفر ماھجوت.مدرک
 .درکیم هاگن متمس و تفریم رو شا یرسور
 !یدوب ه داد مایپ.ماب ینزب فرح یتساوخ-
 .تخادنا نییاپ رس و دش لھ
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 .تشیپ مایم ھگید تقو ھی الاح، ھن ھن-
 ھک دوب بیجع متفرگ رس زا زاب ار مراک و مدرک شتمس هاتوک یھاگن
 یظفاحادخ. دوب هدیسرت رتشیب تخادنایمن هار یراز و ھیرگمنتفر یارب
 یشوگ،مناخ هرھاط یاھنیرفن و ھیقب یهریخ ی اھھاگن نایم زا و مدرک
 .مدز نوریب داشمش ھناخ زا  و مدرشف ار ماوتنام بیج لخاد

 ار شرطع ترپسا یوب نیشام لخاد یامرگ. درشفیم ار مبلق یسک
 شمنیبب یتقو مدرکیم سح یربخیب زور دنچ زا دعب و دوب هدرک شخپ

 توکس ھک دشیم یاھقیقد دنچ الاح اما مراد نتفگ یارب اھفرح یلیخ
 ھک تسکشیم نیشام دنت یاھنکاپ فرب یادص طقف ار نامنیب
  ھک رکش ار ادخ.دندزیم سپ ھشیش یور زا ار نامسآ لیس ھنالووسم
 مدوخ اب مفیلکت.دوب هدرک ینادنز ناشیاھھناخ لخاد ار اھ ھیاسمھ ناراب
 زونھ؟گنتلد ای مدوب روخلدوا زا رتشیب متسنادیمن و دوبن صخشم
 ھکنیا نودب.دیخرچیم مرس لخاد درکیم باطخ ناطیش ارم ھک شدایرف

 .مدمآ فرح ھب منک هاگن شتمس
 ؟یدرک ادیپ اجک زا ور اجنیا سردآ-
 متمس ار شتروص.نامرف یور شتسد کی و دوب ور ھب ور ھب شھاگن
 .تفرگ
 .متفرگ اضر زا-
 زج، تشاد قح.ولوچوک سوساج یا. مدرک زاب و ھتسب مارآ ار منامشچ
 مایبیرغ ھمھنآ یارب ملد ھظحل کی.مورب متشادن رگید ییاج ھک اجنیا

 سردآ ھب یتقو و دوب شوماخ الک ھمع نفلت الاح ھک اصوصخ تخوس
 نامز رھ زا ار مدوخ،درکن زاب میور ھب ار رد سک چیھ متفر یروس
 شروضح گنتلد و قاتشم مقشاع لد.مدرکیم باسح رتسکیب یرگید
 دنت ار منحل.نکن لوبق دوز ،یدرگرب تساوخ رگا ھک دزیم رشت اما دوب
 .شتمس مدرک
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 اھھلحم نیا وت اجنیا ات ندیسرتن نوشوربا زا لگ یاقآ؟ هدش یچ-
 ملیف ات دص الاح ات ھک دوبن نومسآ لیس نیا ھگا. نیشام نیا اب؟ندموا
 !دمویم رد تزا
 ار شھاگن مھ زونھ.دیبوک نامرف یور تشم اب ھک تفرگ ار مدنت نحل
 .دیزدیم نم زا
 هدز یا ھگید فرح عوضوم نوا دروم رد ماوخیمن.نکن مراب ھکیت-

 !ھش
 ؟ییاجنیا ارچ سپ ینزب فرح یتساوخیمن ھگا-
 مگنتلد نوچ تفگیم شھاگن دیاش.دنادرگرب متمس ار شھاگن یصرح
 تمس تفر شتسد.دوب هدرک توکس زاب اما سین وت راک مراد رواب نوچ
 .ماھنوگ
 .تشوگ ریز دز ممنامام مدید انیبرود زا-
 یتاساسحا  تقو نالا و تفرگ مسفن. درکیم سمل تشگنا اب ار ماھنوگ
 .مدز روابان یدنخزوپ.دوبن ندش
 درد وت راتفر زا رتشیب...دوبن نوشاریقحت واھتمھت زا رتشیب شدرد-
 .تشادن
 
 تب اج دص زا نیرمت رس؟یدیمن قح مب وت؟ناھ الآ دوب یچ نم راتفر-
 وت نزیریم راگنربخ ات دص،ماھھمانرب ریدم، دازھب.ننزیم گنز
 ...سینا و ومردام ھنوخ مایم..تایمیت مھ،مویداتسا
 تشاد مک مک مضغب.دیبوک نامرف یور تشم اب زاب و دیشک رادشک یفوپ

 .درکیم رپ ار میولگ بیس
 ؟یدش مورآ؟دش لح انیا یھمھ نم ندنور اب-
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  نیا و دش تکاس زاب.ندیلام ار شایناشیپ تشگنا رس اب  درک عورش
 هداد هزاجا شدوخ ھب ارچ ؟درکیمن ییوجلد ارچ.درکیم متیذا توکس
 ھب مسفن دیمھفیمن ؟منارگن دیمھفیمن؟مشاب ربخ یب وا زا زور دنچ دوب
 ؟ تسا دنب شسفن
 .شابن نارگن .مدرک عمج یزاجم وت زا ور ھمھ-
 یدوب هدرک رییغت ردقنیا ارچ.تفگیم ھچ وا و متفگیم ھچ نم
 .مدوب شدوخ نارگن نم مدوبن نارگن؟خرھاشدمحم
 ؟ھنم راک یدرک رواب وت-
 .مداد ار مدوخ باوج مدوخ
 .یتساوخیمن ومرذع ھیقب ولج یروطنوا یدرکیمن رواب رکا-
 .درکن مھاگن زاب
 .میشاب مورآ مکی رازب..نک مومت الآ-
 ؟دیمھفیمن ینعی؟مشاب مارآ نوا نودب دشیم رگم؟میشاب مورآ
 ندیمھف ھمھ ھک الاح؟ھشب یچ هرارق شرخآ ممھفیمن طقف ممورآ نم-
 ؟ ھشب یچ هرارق

 دیاش.متخادنا نییاپ ار مرس.تشاد تتامش شھاگن.درک هاگن متمس
 دندیمھف روطنیا الاحو دندیمھفیم ھک هرخالاب دوش ھچ دوب رارق تفگیم
 شیاھزور نیا یهدش ھفاضا یهزات زیچ شھاگن لخاد مغ گنر اما
 کال لخاد تفر زاب ارچ.دوب ھتفرگ برض شیاپ اب نادرگرس.دوب

 ھمھ نیا ارچ تشاد مرواب رگا؟خرھاش دمحم دوب تچ وت؟ششوماخ
 ییوجلد ارچ تفرگیمن ار متسد ارچ؟درکیم مدرس نامنیب ھلصاف
 مھ اب.منکیم تسرد ار زیچ ھمھ مدوخ الآ درگرب تفگیمن ارچ؟درکیمن
 .دوب شاھفالک تاکرح و نییاپ رس موز مھاگن.مینکیم تسرد
 .مینک رکف رتشیب مکی نومودرھ..میشاب رود مھ زا مکی دیاب-
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 شاھناخ رد درک مروبجم  ھک وا زا .دوب تخس وا زا اھفرح نیا ندینش
 دیاب؟مینک رکف ھچ ھب.رتقشاع ارم و درکیم یربلد ھنایوگروز و منامب
 اھنت رورغ اما مدیسرپیم باصعا یب و مدزیم داد دیاب مدیتسرپیم
 و منزب رتشیب یفرح دش عنام دوب هدنام میارب اھزور نآ زا ھک یزیچ
 .دنز نوریب راوھلان میادص ماھفخ ضغب نیب متسناوت طقف
 .درک رکف رتشیب دیاب مقفاوم_
 گنر شھاگن ھک دوب هدرک کرد بوخ ار منحل امتح.درک هاگن متمس
 و دادیم ھک یا هدننک راودیما یاھهدعو تمس تفر مرکف.تفرگ یروخلد
 دسا جاح دنکن ؟دوب هدیربن شغیت دنکن.نم اب انیا نامام تفگیم هدنخ اب
 حیجرت اھنآ ھب ارم وا؟دندوب هدرک تجح مامتا وا اب مناخ هرھاط و
 طقف ملد و تشادن اوھ رگید نیشام نا.دادیمن حیجرت سک چیھ؟دادیمن
 رد ناوجون یاضر اھھچورق نادند نیب.تساوخیم ار مقاتا جند یھشوگ
 ھب مدرکیم رکف و متفرگیم لغبوناز نیمز یور میاکتم یور باوخ
 تچ وت.دنازوس ار مبلق ھک دیشک هاتوک یھا.مایقشاع هاتوک یاھزور
 ھب داتفا مھاگن و دیزرل متسد یشوگ یهربیو؟خرھاش دمحم دوب هدش
 زا دعب و دوب هدز  گنز راب نیمدنچ یارب زورما ھک یسانشان یهرامش
 .درکیم عطق باوج نودب لصو

 
 شھارمھ و مدز ھناخ گرزب ینھآ رد ھب یتشم صرح اب رخآ راب یارب
 رابرھ زا دوب هدیرب مسفن و درکیم زگ زگ متسد.مداتسرف شحف  دگل اب
 ھناخ.دوبن میوگباوج یسک و ییالیو و گرزب غاب ھناخ نآ رد ھب ندمآ
 زونھ؟.دھدب ار مباوج ات تشادن رادیارس کی یرگیپ و رد یب نآ ھب
 رپ شلخاد ھک دوب ملباقم یهدیشک یاھراوید و دنلب ینھآ رد یور مھاگن
 ماوتنام بیج لخاد یشوگ یادص ھک هدیشک کلف ھب رس یاھورس زا دوب
 ار مناما زور دنچ ھک دوب یسانشان یهرامش نامھ زاب.درک ھجوتم ارم
 قد ھک درکیم ایحم میارب ار تصرف ادخ راگنا.دزیمن فرح و دوب هدیرب
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 ار لصو یھمکد.مروآرد محازم سانشان رس ار ھمع ندرکن ادیپ یلد و
 .مدرک عورش یفپ اب و مدرشف
 مدآ؟یشیم محازم  هزور دنچ ھتگرم ھچ،یضیرم وت یفالا وت نیبب-
 ...یضوع
 .درک متکاس ییانشآ یادص ھک مدشیم مرگ متشاد هزات
 !الآ منزب فرح تاھاب دیاب-
 ناج زا رگید وا. متخانشیم بوخ ار ادص نیا نم.دیشک ریت میاھشوگ
 وا.تشادن یرثا وا رد فرح و شالت ھمھنآ؟تساوخیم ھچ نم
 .دوب ھتفرگ ار شمیمصت
 ؟یدرب وشوربا؟یدرک تومع رسپ اب وراک نوا یتحار،یمورآ نالا-

 .دیچیپ یشوگ لخاد شسفن یادص
 .هرادن نم ھب یطبر چیھ یروس یاراک-
 مدوخ دیاب.  ندز مدق ھب مدرک عورش مارآ راوید رانک زا و مدز یدنخزوپ
 .مدناسریم سوبوتا هاگتسیا ھب ار
 .ماقتنا زا رپ ھنیک زا رپ .تردام لثم یکی وت-
 شدوخ اما منک تبحص کر ردقنیا ناوتان یوا اب تساوخیمن ملد
 .تساوخیم روطنیا
 .هرتھب ملاح  یشاب وت..یدرگرب ماوخیم طقف-
 ؟دوب داشمش ھناخ رد زاب دشیم رگم.مداتسیا
 ؟یرادن ربخ یچیھ زا ھکنیا لثم؟ھشوخ تلد-

 .دش مشوگ دراو درسنوخ یلیخ شیادص
 یکرتشم یاھفدھ نالا وت و نم.....درگرب مگیم نیمھ یارب اقافتا-
 .میراد
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 .گنت ار میاھمشچ و مدرک زیت ار میاھشوگ
 ؟یگب یاوخیم یچ-
 طخ تسپ زا ھک دوب شھاتوک یاھ سفن یادص طقف.درک توکس یمک
 .دشیم هدینش
 ناونعب ھن..رابنیا اما اجنیا یدرگرب هرابود ماوخیم-
 .منز...ناونعب... مراتسرپ

 رسپ نآ؟دوب یدیدج یزاب ھچ نیا.مدینشیم هابتشا راگنا درگ منامشچ
 راشف اب نوخ مدرک ساسحا.تشادن تیمھا شیارب سک چیھ هدقع زا رپ
 قو یاھمشچ نآ اب سینا و مناخ هرھاط یاھنیھوت.دش در مرس زا
 .دیچیپیم مرس لخاد مادم شاهدمآ
 ...ممھفیمن-
 .مینکب اراک یلیخ مھاب مینوتیم.هداونوخ نیا زا مدیدن مک وت و نم الآ-
 .دیدیم دایز لایرس امتح.مدز دنخزوپ
 ؟ینک راکیچ یاوخیم و تردام....؟ینکیم یراکتساوخ مزا سپ-
 .....منک شیضار روطچ مدلب ...نم اب نوا-
 .دناسرتیم ارم شردام لثم رسپ نیا.مدیشک یفووپ
 یاھنیک زا رپ ردقنیا یتقو ات  .یتفرگ ھتقو یلیخوتمیمصت وت امین-
 ...ینک یگدنز رتھب ینوتیمن
 .ھتسخ یلیخ مدوب ھتسخ.مدیشک ھفالک و هاتوک یھآ
 یکی نم.ارجام دراو دیدیشک ونم اج ھمھ زا ربخ یب روطچ ھتفرن مدای -
 دز یتمھوت، درک مھب ینیھوت رھ سک رھ. امین متسین تردام و وت لثم
 .دیرادرب مرس زا تسد.. . متسین نوتایراک طفاصک وت نم.ادخب مرپسیم،
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 نم .نک رکف مداھنشیپ ھب..سین طوبرم نم ھب یروس یاراک  متفگ-
 .مرظتنم
 مایگدنز ریخا تانایرج تاقافتا و ھمع دوبن راد شخ مباصعا ردقنآ
 زاب و ھتسب مارآ ار منامشچ.دزیم یدایز میارب یکی نیا لمحت ھک مدوب
 .مدرشف ار نفلت عطق یھمکد توکس رد و مدرک

 ناراب زاب ھک دشاب هدش یطاق راھب اب ناتسبات یاوھ راگنا 
 لثم نم و دمآیم تخت یور زا اضر یاھھچورق نودند یادص.دیرابیم
 و مدوب هدش ھلاچم قاتا یھشوگ میاکتم یور تقو دنچ نیا بش رھ
 و تشذگیم ھناخ رد ھب شندما زا زور دنچ.مدرکیم رکف لغب ھب وناز
 رکف تصرف نم زا هدمآ مدنادرگرب یارب ھک مروصت فالخ رب
 ریز مب یادص و شترپسا رطع یوب یارب دوب هدز کل ملد.تساوخیم
 مدا دوب بوخ.مدرک رکف شیاھفرح ھب زاب.دزیم فرح ھناقشاع ھک مشوگ
 زا تساوخیم ھکنیا ھب؟ھچ ھب اما دننک رکف مھ زا رود و ییاھنت رد اھ
 ھب؟مدرکیم رکف ھچ ھب دیاب اقیقد؟ھن ای دشاب نم اب مھ زاب دعبب ننیا
 ینعی؟مدوب هدش یزاب نیا دراو ربخ یب نم و تسا نم اب قح ھکنیا

 ھک منک رکف نیا ھب متساوخیمن و دزیم روش ملد؟دوب ھتخانشن ارم زونھ
 ار شلد و هدوب تسرد  وا ھب منتفگ ھلب لبق یاھ سرت مامت دنکن
 عمج دوخ رد رتشیب و راکفا نیا رذگ زا دیشکیم ریت مرمک؟ماهدز
 ھچ دوب هدمآ راب ھب ییوربا یب نآ و دندوب هدیمھف ھمھ ھک الاح.مدشیم
 یتفرگیم ھلصاف رتشیب ارچ؟خرھاش دمحم یدرکیمن یراک ارچ؟دشیم
 باوج یب ھک ییارچ نارازھ زا دوب رپ مرس؟یتساوخ تقو ارچ و
 نآ رد ممشچ.دیدزدیم منامشچ زا ار میاھ بش نیا باوخ و دنامیم
 ھتخادنا متشگنا ھب یروتسد ھک دوب یرتشگنا قارب نیگن یور یکیرات
 .دزیم لاب لاب نامیرفنود تارطاخ نورد مقشاع بلق و دوب

 نوریب ھناخ زا عیرس دعب و مدروخیم یزیچ حبص شاک
 یفعض نیرسن یاھفرح ندینش و متشاد فعض مھ روطنامھ.مدزیم
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 ار مرس روابان.مراد زرل یمک مدرک ساسحا و تخادنا مناج ھب رتدیدش
 مرانک زونھ ھک ار وا یاھفرح مدرکیم یعس و مدوب ھتفرگ میاھتسد نیب
 و غیج یغولش اب شانیف نیف یادص.منک مضھ دوب ھتسشن تکمین یور
  زا غراف یزاب نیمز لخاد رس تشپ ھک یناکدوک داد
 ھیجوت ار شراک درک یعس زاب.دوب هدش یطاق دندرکیم لاح ایند یھمھ
 .دنک
 .مدرکیم ور راکنیا دیاب، الآ درک مدیدھت طفاصک یروس نوا-

 یور زا یبصع.درکیمن مارآ ار مبارخ لد لاح مھ شاهدنمرش یادص
 .دوب مناھد یور روابان مناتسد  و مدش دنلب تکمین
 ؟موربا اب؟یدرک راکیچ نم اب یمھفیم وت..ییاو... نیرسن یاو-
 خرس شدرگ نامشچ. دیشک الاب ار شغامد نامزمھ و دیکرت شضغب زاب

 ارم و دیشک ار متسد.دزیم دوبک شدیفس تروص تسوپ و دوب خرس
 .درک هاگن متمس زجع اب و دناشن شرانک
 .ناطیش نز نوا ھیضوع نوا،، یمھفیمن وت .درک مروبجم  نارقب الآ-
 ؟یدرک وراک نیا ارچ وت؟یچ وت ھیفیثک نز یروس-
 ..درکن محر مھ شاهون ھب یتح نوا-

 فرح ھک دیمھف هزات راگنا وا و مدرک هاگن شتروص ھب نیگنس
 .هدز یطوبرمان
 ار شدرد رپ یھنارتخد مسج ھظحل کی رد و تفرگ الاب شقھ قھ
 .تخادنا مشوغآ نورد
 ھشب فداصت نوا ھکنیا لبق هام دنچ..قشاع.. مدوب امین قشاع نم الا-
 .داوخیم ونم منوا مدرکیم رکف...منوا.. منوا.. و داشمش ھنوخ مدموا
 دنخبل ھی اب هدیدن و سک چیھ تبحم الاح ات ھک یناتسرھش رتخد ھی الا
 مدیمھف دوب شھام ود یتقو.......دیزرل شلد و تسد تکاس رسپ نوا
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 دیشک و شدوخ و شردام تسد فک تشاذگ منوا و متفگ امین ھب..ملماح
 ....رانک
 و تفرگ ار شغامد نیف لامتسد اب و دیشک رانک مشوغآ زا ار شدوخ
 رتخد دشیمن مرواب.درک یزاب شتسد لامتسد اب نییاپ رس هدنمرش
 .دشاب هدیشک درد و رادوت دح نیا ات مرانک نادنخ ھشیمھ
 دعب و ھگیم مییاد ھب مزادنب ور ھچب مرن شاب ھگا درک مدیدھت یروس-
 نز،ییاد،دیمھفیم منامام ھگا ینودیم وت الا...منامام شیپ ھتسرفیم ونم
 یارب متساوخیم لوپ نم،ھنکیم جارخا مرانوا تفگ یتح؟یبوط ییاد
 امین یاپ ھب مداتفا شاھاپ ھب مدرک شسامتلا یلیخ...مردام نومرد اود
 دیشک وشدوخ شتوکس اب زاب یلو نک محر تدوخ یھچب ھب متفگ مداتفا
 رھ ھک مدیشک درد ردقنوا..ینوناقریغ یاج ھی درب ونم یروس...رانک
 مھ یزیر نوخ مھ و متشاد درد مھ هامود .مدرکیم گرم یوزرآ زور
 .مدرکیم ومراک ھنکن کش یسک ھک ھکنیا یارب داشمش ھنوخ وت
 مرانک یاھنت رتخد تسد یور یردمھ یارب ار متسد تساوخیم ملد
 دنچ یوربا اب شدوخ یوربا ظفح یارب وا درکن یرای متسد اما مراذگب
 .دوب کراپ نمچ یور مولعمان یھطقن ھب شھاگن.درک یزاب رگید رفن
 ھچب نوا و نم ها متفگ شب درک خی مرگیج مدید روطنوا ور امین یتقو-
 ....دادن یکدنز یهزاجا شب ھک دوب موصعم نوا تفرگ وتنماد

 ود ار میاھتسد زاب و دشاب هدما شدای یزیچ راگنا دیخرچ متمس عیرس
 .تفرگ یتسد
 رس ھک ینوا ھب منوسرن وتیشوگ تفگ درک مدیدھت  مزور نوا ادخب الا-
 زور نوا زا اما مدش روبجم ادخب الا...ھگیم ویچ ھمھ هرظتنم ھچوک
 .مدیشکیم تلاجخ، متسنوتن منزب فرح تاب متساوخ رابرھ
 .تسا مدان و نامیشپ ردقچ دوب مولعم و تخادنا نییاپ ار شرس-
 ؟دوب یک شب یداد و یشوگ ھک ورای نوا یدیمھفن-
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 دایز ھچون شاراک ماجنا یارب یروس.شمدیدیم ھک دوب لوا ھعفد، ھن-
 .هراد
 رخاوا نیا مایگدنز.زیچ چیھ و تشگیم زیچ ھمھ لوھ قیمع مراکفا

 مادک یور دیاب مزکرمت متسنادیمن القا و دوب هدش یتاپ یطاق یباسح
 .دروا دوخب ارم متسد یور شیاھتسد ناکت.دشاب
 ؟یشخبیم ونم-

 و دوبن نس نآ رد تبیصم ھمھ نیا شقح.مدرک یروخلد هاگن شتمس
 و مدیشک نوریب شناتسد نیب زا ار متسد.دوبن یقیفران نیا نم قح
 .متخادنا مشود یور ار مرانک فیک هداتسیا
 .مرب دیاب نم-
 ھک متشذگ شرانک زا.درک ضغب زاب ھک دوب هدیمھف ار مروظنم ھت ات

 .درک فقوتم وا ھب تشپ ارم شلوجع یادص
 زا وتاپ: تفگیم...ھتسیلابتوف نوا و امین،مدینش ونوشافرح نم الآ-
 رسپ انیا الآ...تمشخبیم منم نم ھب هدب ور الا،رانک شکب الآ یگدنز
 .روخن وشلوگ..زابن وت متخاب نم. نشامق ھی زا ناومع
 ار میاھمشچ و مدیوج دوب هدرک ذوفن مناج ات ھک یقیمع درد زا ار مبل
 مقح رد نیرسن ھک دوب یقیفران زا رتکاندرد یلیخ فرح نیا ندینش.متسب
 رگید و دندوب ھتفرگ روس مرس رود کراپ ناتخرد راگنا.دوب هدرک

 یادص دوب ھچ رھ و دوبن یربخ کراپ داش و غولش یاھھچب زا ییادص
 یادص حضاو ردقچ الاح. تسشنیم مشوگ ریز ھک دوب وا یھناقشاع
 روطنیا باتفا لز طسو ارچ و دشیم هدینش  کراپ یاھغالک
 متسد.مدرک زاب ار میاھمشچ.دز ادص ار ممسا نارگن نیرسن.مدیزرلیم
 نودب و مدیبسچ رتشیب ار ماھناش یور فیک و مدرک تشم مرانک رد ار
 ھتقو یلیخ نم مدرک رارکت منوخ رپ لد رد و متشادرب مدق یفرح چیھ
 .متخاب دب.متخاب
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 مرکف مامت و مدوب هدنابسچ غولش ھمین سوبوتا یھشیش ھب ار مرس
 مدرم در منامشچ.درکیم رورم ار مایگدنز ریخا هام دنچ تاقافتا مھرد
 تقو دنچ ات.مدیشک هآ کانزوس ھچ و تفرگیم ار نابایخ و ھچوک لخاد
 دننام مھ نم مایگدنز رد خرھاشدمحم یھلک ورس ندش ادیپ و شیپ
 و راک ندرک ادیپ ماھقدقد اھنت و متشاد یلومعم یگدنز اھنیمھ زا یکی
 طقف؟دش مایگدنز دراو ارچ الصا.دوب یطاف اب رتگرزب یاھناخ یهراجا
 ھتساوخ تصرف نم زا.دورب و دناشچب منابز ریز  ھب ار قشع معط دمآ
 رگید ھک دنک ممھف رخ مک مک؟دھد رس ار شنتفر قوب مک مک ات دوب
 وا؟مدوب هدرک شرواب روطچ. دوب هدش مامت مرابتعا رگید دھاوخیمن
 بیس ضغب.!دیخرچیمن رابود یرتخد رھ اب ھک دوب میلس خرھاش دمحم
 ھفاضا ماھظحل نآ دب لاح ھب مھ یگفخ ساسحا و درکیم رپ ار میولگ
 یولج شاھناقشاع یاھھاگن و ترارح رپ یاھفرح مامت زاب.دش
 نیب الاح و درکیم ینیگنس مبلق یور یزیچ.دش رھاظ ماھتسب نامشچ
 لوضف نانز هاگن ریز مدرکیم شالت دیاب مضیقن ودض ساسحا ھمھنیا
 شرواب دیابن.دوشن زیر رس مکشا ات مشاب راددوخ ردقنآ سوبوتا لخاد
 موش ھتخادنا رود ات مدرکیمن ربص، مدوب الآ نم.دیابن مدرکیم
 و مدیشک نوریب ار منفلت و میاھاپ یور فیک لخاد مدرب تسد.زگرھ
 . مدرک سمل مایشوگ یور ار شمسا

 یاھھوک نآ لباقم و بآ لالز رختسا ھب تشپ جرب زا عافترا نآ یالاب
 لغب گنت رد ار مدوخ و هداتسیا مارآ، دیفس یمک و هدیشک کلف ھب رس
 رھ.میایب اجنیا وا اب ندرک تبحص یارب مدرکیم لوبق دیابن.مدوب ھتفرگ
 هدروخ مقر ھناخ نیا رد مایقشاع و شوخ یاھزور مامت.اجنیا زجب اج
 نیا.مدینشیم رتحضاو ار شیاھاوجن و ھناقشاع یاھادص الاح و دوب
 ار منامشچ؟رگید تفگیم یچ ناتسبات یھلچ  طسو مناج ھب هداتفا زرل
 ردقچ و مدوب ھتسخ ردقچ.مدرک لغب رتمکحم ار مدوخ و متسب
 .دمآیم رس تشپ زا شمارآ یاھمدق یادص.اھنت
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 ...؟یدروخ راھان-
 مین.منکشن وا ربارب رد رگید مداد لوق مدوخ ھب و مدیوج مکحم ار مبل

 شتسد، شلخاد هویمبآ ناویل ود زا ینیس ھک وا فرطب و مدز یخرچ
 نم و دش رتکیدزن.درکیم رتدب ار ملاح ولابلآ زمرق گنر.مداتسیا ،دوب
 مھ وا زور و لاح راگنا.درکن یضارتعا.مدز سپ ار ملباقم ینیس مارآ

 و تشاذگ رانک زیم یور ار ینیس و درک یزیر مخا.دوبن نم زا رتشوخ
  مرگ یهرطاخ ھمھ نآ نتفرگ هدیدان و وا لباقم رد ندوب.داتسیا اجنامھ
 مدوب یشتآ مکح رد ھظحل نآ  اما دوب تخس اعقاو منھذ سپ رد کرتشم
 شتاکرح زیر و مداتسیا رتفاص.دوش شوماخ ات دنازوسب دوب هدمآ ھک
 .شلمعلاسکع رظتنم و مدش
 !هدرک یراگتساوخ مزا امین-

 و دروآ الابرس ھک دینش هابتشا راگنا ھظحل کی رد و دوب نییاپ شرس
 . دیسرپ
 ؟یچ-
 ؟یتسنودیمن یگب یاوخیم..تومع رسپ..امین-
 گنر و رتشیب شمخا ھک تفرگ راگنا ار  میاھبل یور دنخ رھز
 یتحار کترش یاھ بیج لخاد ار شتسد ود رھ.دش رتیدج شھاگن
 .تشاذگ شا
 ؟الآ یگب یاوخیم یچ-
 .مداتسیا ھنیس ھب تسد و مدرک ملع دق ھناراکبلط
 .مگیم یچ یمھفیم بوخ وت-
  تفرگ ور نم زا. دیشک شتروص یور یتسد و دز یدنخزوپ ھفالک
 کرد سین بوخ مزور و لاح.مرادن یلاوس تسیب یھلصوح..الآ متسخ-
 .نک
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 رس سفن کی و تشادرب ینیس نورد زا یاهویمبآ ناویل و دش مخ 
 یاھلصوح و لاح مھ نم ھک مدوب هدرک عورش دب ردقنآ ار زور نآ.دیشک
 مرتھفالک مھ مناج ھب هداتفا عوھت تلاح و مشاب ھتشادن للعت یارب
 .درکیم
 منوتیمن ....،منکیمن تکرد ،منکیمن؟کرد؟ھبوخ ملاح نم ینکیم رکف-
 .منک تکرد
 مشچ مفرط ھب هریخ و درک ادج ار شیاھبل زا هدیشک رس ناویل
 رامرھز یهزم مناھد و درکیم ینیگنس مبلق ،متشاد ضغب.تخادنا
 .مدوبیم اپرس دیاب اما دادیم
 .. منک نوشیضار منکیم یعس مراد-
 .متشادرب مدق دنچ شتمس یبصع و مدیرپ شفرح طسو
 ؟وتدوخ ای ور انوا-
 شتروص یوم مک شیر ھت نآ یور شمخا یارب ملد.درک مھاگن زومرم
 هدوب باوخ اھنیا یھمھ مدیدیم و مدشیم رادیب باوخ زا شاک.تفریم
 ششوغآ رد ار مدوخ و مدیدیم هدیباوخ ار وا مرانک رد دعب، سوباک و
  تروق روز ھب ار مشکرس ضغب و مدرک عمج ار مبل.مدرکیم لح
 .درکیم هاگن رمک ھب تسد و دوب تکاس زونھ.مداد
 رارف نوا انتفرگ مشچ نوا.یدرکن مرواب وت.یدرک کش مب وت-
 ؟هرا؟دوب امین رطاخب شمھ،یتفریم رد مھاگن ریز  زا ھکنیا. اندرک
 ؟دوب نوا رطاخب
 .دادیم راشف ار شتشد یلاخ ناویل  و دیشک شتروص ھب یتسد زاب
 ...امین نوا....مدادیم حیضوت  وزیچ ھمھ  مدوخ شتقو ھب-
 .دوب ھتفر رتالاب هدارایب میادص و متفر ولج شتمس یشتآ رگید مدق کی
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 وت.مونشب ور وت یاھفرح ھک متسین اجنیا نم.خرھاشدمحم وگن یزیچ-
 یدید مگب تب طقف ماجنیا.یتفرگ وتمیمصت یباروج ھی و یدز وتاھفرح
 ؟ھت ات یتسین ندنوم لھا وت متفگ یدید ،دوب نم اب قح
 ندش سیخ یولج دشن ناوتان ھک مدرکیم سح ھلاجم ار محور ردقنآ

 شلباقم قیقد.مدشیم کزان لد وا ربارب رد ردقچ.مریگب ار متروص
 .مدز لز شیاھمشچ رد هریخ روابان و مارآ و مداتسیا
 ؟ونم؟نم؟ششخب؟یچ ضوع رد؟تومعرسپ اب؟یدرک ھلماعم ونم-
 ییوش ھفخ یبصع ھک مدیمھف و دیشک شیاھتشگنا اب ار شناھد رود
 .مداد ھمادا و مدماین هاتوک نم اما.درک مراب
 رارف مزا یدش رود مزا ھکنیمھ یلو.یشاب هدرواین نوبز ھب دیاش-
 دموین تدب ینعی، یتساوخ ینعی رکف یارب یتساوخ تصرف مزا یدرک
 یدرک ھلماعم ونم وت.مافرح ھب تافرح ھب نومقشع ھب یدرک کش ینعی
 .یدرک ھلماعم ومقشع وت
 دایرف یادص.دیزرلیم رت حضاو مندب الاح و تخیریم انھپ ھب میاھکشا

 ار متشپ راشف اب شتسد ناویل ندش ھتسشکش شبقاعتم و وا وش ھفخ
 راگنا.درکیم رارف تقیقح زا و دزیم لوگ ار شدوخ تشاد زاب.دنازرل

 و تفر رتولج.دوب هدروآ راشف یلیخ شیور نم نابز زا تقیقح ندینش
 متفین وپاکت زا. دز لباقم یاھ ظافح یور مکحم رابدنچ تسد فک ود اب
 .مداتسیا تشپ زا شایمدق دنچ رد و  متفر راب کشا شلابند و
 تحار یلیخ ھک یدیدن و قشع ھمھ نوا روش ھمھنوا؟خرھاشدمحم-

 نیدنچ هانگ گنر ات ینک ینابرق یتساوخ ونم؟ازیچ یلیخ ھب یدرک کش
 دوب شزرا یب ردقنیا مقشعا؟ھشیم کاپ؟دشیم کاپ؟یروشب وتلاس
 ؟مدوب مک ردقنیا؟دوب مک تارب ردقنیا
 نییاپ ار شرس توکس رد نانچمھ وا و دوب هداتفا هار مغامد نیف نیف
 ندید ھب تشاد مرش امتح.دوب ھتخادنا اھ ظافح زا زیوا تسد ود نیب

 و دوب شتآ مبلق.متفرگ ار متروص یور یسیخ تسد تشپ اب.متروص
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 هابتشا الآ تفگیم شاک،دنزب فرح متشاذگیم شاک.شوج رپ مدوجو
 ارم رتشیب شتوکس اما درکیم راکنا شاک،درکیم مھیجوت شاک ینکیم
 .تفرگیم ور میاھمشچ زا میقتسم زونھ و تشگرب متمس. دناسرتیم
 ... و اجنوا تمربیم مراد غارس بوخ نانز رتکد ھی...الآ منکیم ناربج-
 ھک دناکش ارم شفرح زوس ردقنآ و مدوب هدناوخ ار شفرح ھت ات
 نیا اب.مدناباوخ ششوگ ریز یمکحم یلیس و مدرب الاب تسد هدارایب

 رس یور دش راوآ مدیما  یھکیراب خن و دوب هدرک مامت ار تجح شفرح
 قشاع ناوج نامھ هداتسیا ملباقم ھک ی درم نیا دشیمن مرواب.مناج یب
 بیجع و شیاھفرح لثم لالز دوب لالز یلیخ ھک دوب یاھشیپ

 مدوب رداق شاک دزیم نوریب نیگنس مسفن.تسشنیم ملد ھب شیاھفرح
 رسپ تسد رد یکنکداب دوب هدش مبلق راگنا. داد و مشکب راوھ، منزب زاب
 .شدناسریم ندیکرت زرم رد شنداد راشف اب و خوش یاھچب
 .مدیشک نوریب یلطعم نودب ار نآ و متسد رتشگنا تمس تفر متسد
 ھب نم فرط زا، هدوب مدوخ تساوخ اب هداتفا نومنیب یقافتا ھگا سرتن-

 .هروخیمن ھمطل تترھش
 ار مفیک.نوریب رد تمس مدنادرگرب ور و متخادنا شیاپ ریز ار رتشگنا
 رگید اجنآ.متفر رد تمس نازیوآ یاھھناش اب و مدیشک یلدنص یور زا

 .درکیمن مراخ نینچنیا وا و مدرمیم شاک.دوبن نم یاج
 نامسآ.رگید یاھرطق شدنب تشپ و داتفا متروص یور تشرد یاهرطق
 یدورو رد لباقم.ام رابغ و دود نایم نامسآ اب تشاد قرف مھ الاب نیا
 الاب ار مرس.مدرشفیم ار متسد رد زیوآ فیک و و مداتسیا نلاس ھب
 ھب درس یاھهرطق دروخرب زا مدرب تذل لاح نآ رد  ھناقمحا و متفرگ

 ای شندمآرد فرح ھب یارب مدوب هدرک زیت شوگ مدیاش.منازرل تروص
 یارب ییاج شرخآ فرح ینیگنس اما دییوگب یزیچ ات مدیشکیم راظتنا
 مندب زرل و دشیم رتنوغاد ھظحل رھ مبلقنم لاح.دوب ھتشاذگن ثحب
 ھچوک یهرجنپ ھب ور یکیرات رد اضر قاتا لخاد نالا شاک.رتشیب
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 کیراب یوج و ھیاسمھ یاھھناخ نادوان زا بآ زیررس و مدوب هداتسیا
 ھتسشن اباب و نیریش نامام کاخ رس ای مدرکیم اشامت ھچوک طسو
 دوب هداد یروس ھک یسردآ رد ارچ؟دادیمن باوج ھمع ارچ الصا. مدوب
 دنت و یطاق رس رد وا اب میاھریوصت و اھادص مامت؟دزیمن رپ هدنرپ
 یطاف شاک. مھرد یادص ھمھنآ مجح زا دیشکیم ریت مرس.دنتشذگیم
 مرس و متشادرب ولج ھب یمدق.بیرغردقچ و مدوب اھنت ردقچ.دوب مرانک
 یور منزو ھک متشاد فعض ردقنآ.متفرگ ار رد یهرانک و مدرب تسد جیگ
 ارم وا مغ متسنادیم.مدوب ھتفرگ شتآ نورد زا. درکیم نیگنس میاھاپ

 گرزب نلاس و داتفا متسد زا لش مفیک.تشک دھاوخ ادخب. تشک دھاوخ
 .تفر ورف یزیگنا مھو یھایس رد ملباقم

 متسد یور و تشاد درد مرس.مدرک زاب مرن یراشف اب ار منامشچ
 نوریب راخب راگنا میاھمشچ زا ھک تشاد ترارح ردقنآ مندب.تخوسیم
 فقس.درکیم رومروم ار منت مایناشیپ یور کانمن و مرن یزیچ .دزیم
 رد قاتا نآ رد ندوب زا مدوب رفنتم نم و دوب انشآ یباسح مرس یالاب
 ھب مندز یلیس و وا اب ماھملاکم ریوصت نیرخآ.ھناخ نآ مدآ زا،ھناخ نآ
 ار مرس.متسب ار منامشچ یاھظحل مبلق ریت زا و دمآ منامشچ یولج وا
 دوب مرس نزوس.دروآرد ار مخآ شدرد ھک مداد الاب ار متسد و مدرک جک
 زارد تسد.دربیم ار مناج شدرد و  دوب هدز نوریب مگر زا الاح ھک
 اضف.متخادنا یفرط و مدیشک نوریب متسد زا یخآ اب ار نزوس و مدرک
 دمآیم بآ رش رش یادص.وگغورد یوا،تفرعمیب یوا رطع زا دوب رپ
 یور ی ھلوح و مدش دنلب تخت زا جیگ.تسا مامح لخاد دوب مولعم و
 متشاد دیاش و درکیم درد مندب.مدرک اھر اجنامھ ار ما یناشیپ
 و مدرک ادیپ قاتا یھشوگ لبم یور ار مفیک و مدناخرچ  مشچ.مدرمیم
 و داش  یالآ یاھدنخ یادص،متشادرب ار مفیک.متفر شتمس ھب هدیمخ
 یاھھنحص راگنا و دوب هدرک هراپ ار مشوگ قشاع خرھاشدمحم
 دنچ ھن دوب ینالوط یاھلاس ھب قلعتم قاتا نیا رد ملباقم یھناقشاع
 مرس یور راوآ و دش بارخ زیچ ھمھ دوز ردقنیا روطچ.شیپ یھتفھ
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 رگید .متفریم دیاب.متفر نلاس ات ھنالس ھنالس و مدنادرگنرب ور.تخیر
 یور زا.دوبن نم یارب ییاج ھناخ نآ درم بلق رد ھن و  اجنآ رد ھن

 ار مبلق شیلاخ یاج ردقچ و متشگنا یھقلح یاجب مدرب تسد تداع
 اب راب نیرخآ یارب.منک تداع مدوب  روبجم .مدرکیم تداع دیاب.دز شتآ

 ادیپ نپا یور هاگن اب ار مرتشگنا و مدناخرچ مشچ ار ھناخ لک مشچ
 ینت اب و مدیشک دنلب یھآ.درکیم رتشیب ار مبلق ضغب شندید.مدرک
 من زونھ ناراب.مدز نوریب جرب زا هداتفا یاھھناش اب راز یلاح و دنمدرد
 کت اب و مدشیم هدیشک بآ شوم امتح ھناخ ھب ندیسر ات و دیرابیم من

 یدیدش یگدروخامرس متسنادیم دندوب هدش عورش هزات ھک یی اھھفرس
 .دشکیم ار مراظتنا

 

مدرگیم یروجچ وت لابند نیبب نالا ییاجک وت  
مدرکیم ینوغارچ ورھش یدوب  

طقف یرن ھک مدرکیم ینودنز وروت نم  
مدرگیم یروجچ وت لابند نیبب نالا ییاجک وت  

مدرکیم ینوغارچ ورھش یدوب  
طقف یرن ھک مدرکیم ینودنز وروت نم   

تارب مریمب مرضاح نم ینودیمن ییاجک وت  
تارب مریگب لُگ نم ینک رھق وت  

طقف منکیم یراک رھ نم  
تابل نریگب هدنخ لکش  

وراذب ماھنت ورب یتفگ وت یلو  
وراب ھی نیمھ طقف نک شوگ متفگ  
وراشف ومولگ هدیم هراد ضغب ھی  

وراد بانط مندرگ زا نک او وت  
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 نابوتا نآ رد تعرس دیاش ات مدادیم زاگ یروآ ماسرس تعرس اب

 یارب مروآ گرم ینارگن زا دناوتب متسیس دنلب یادص و حبص ھس تولخ
 نلاس طسو ناوتان و فیعض و شمدید ھک یراب نیرخآ  ..دنک مک الآ

 رتکد شیارب.تخوسیم بت رد ھک مدیسر وا ھب یتقو و درک طوقس ھناخ
 زونھ وا و تشذگیم هام ود.دوبن متشگرب مامح زا یتقو و مدرک ربخ
 نفلت،نیمز ریز دوب ھتفر و دوب هدش بآ رھش نیا رد راگنا .دوبن

 وج و سرپ ھمھنآ زا دعب و دوب شوماخ مھ اضر نفلت یتح شدوخ
 ھتسکش ار شلد رپجدب رخآ راب.مریگب مرس ھب یلگ ھچ متسنادیمن رگید
 نم ھب شاک.دشیم ممرش اعقاو مدوب هدز ھک یفرح زا مدوخ و  مدوب
 تبحص یارب دیابن و مدوب ریگرد مدوخ اب نم. دادیم یرتشیب تصرف
 و دب نیب مدوب ریگرد نم، مدوب ھتساوخ تقو وا زا نم،  درکیم ھلجع
  مھ مھاوخب رگا ھک تسا ییالا طسو نیا مدوب هدرک شومارف و رتدب
 رد ھک یبش نیلوا نامھ زا راب رازھ یزور.مریگب شاهدیدان مناوتیمن

 و دشیم رورم مرس رد،نامرادید نیرخآ ات شمدوب هدید داشمش ھناخ
 بلق نیا فیرح نم.مدشیم رتصیرح شندرک ادیپ یارب رتناوتان رابرھ
 و سینا یاھداد و غیج و نامام یاھھیرگ یادص.مدشیمن فیرح مدوبن

 مرس رد زونھ دناباوخ مشوگریز وا رطاخب  دسا یجاح ھک یلیس
 و توکس اب ھک دندوب نوج ردام و یجاح اباب طقف طسو نآ و دیچیپیم
 .مدرک رتشیب ار متعرس.دنداد نیکست ار مبلق دنخبل
 

مزور ھی منکیمن یگدنز یرب مدوب ھتفگ  
مزونھ مدنز و مریمیم وت دعب مدوب ھتفگ  

ھگرم زا رتدب تسھ ییامخز ھی یلو  
ھک ما ھعفد ھی تاب مدوبن دب یدش دب  
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مدرگیم یروجچ وت لابند نیبب نالا ییاجک وت  
مدرکیم ینوغارچ ورھش یدوب  

طقف یرن ھک مدرکیم ینودنز وروت نم  
مدرگیم یروجچ وت لابند نیبب نالا ییاجک وت  

مدرکیم ینوغارچ ورھش یدوب  
طقف یرن ھک مدرکیم ینودنز وروت نم  

 
 

 نز شاک،غولپ و غولش و توھرب رھش نیا رد مدوب هدرک شمگ الاح
 دندوب هدرک هراجا ھک یدیدج یھناخ زا یسردآ ھناخبحاص ریپ
 فرح ھب مھ نم دادیم هزاجا و تفریمن روطنآ بشنا شاک،دادیم
 متفریم رتدوز و متفرگیمن ار شغارس دعب زور دنچ شاک.مییایب
 و دروخیم ار مزغم هروخ لثم اھزور نیا اھ شاک یا نیا.شلابند

 ھب مکحم.تفریمن نوریب ممشچ یولج زا ھظحل کی وا نایرگ تروص
 ھنییآ لخاد ار مھاگن رس تشپ زا سیلپ ریژآ یادص. مدیبوک نامرف
 یچیپرس نوناق زا لگ یاقآ دنروآیم رد فرح ادرف زا زاب.دیشک
 یور ار میاپ. مرس تشپ تمس تفر ھنییا نورد زا مھاگن هرابود.درک
 زا ھتسخ مدوب ھتسخ.مدرک راثن یمنھج ھب و مداد راشف رتشیب زاگ لادپ
 یرتخد یوج و تسج رد ناریح و دشیم متمس ھب ھک یتاھجوت مامت
 و دیدیمن نم ناش رد ار وا ماهداوناخ. شمدوب هدرزآ یباسح ھک مدوب

 اما مارح ار شریش ردام و درکیم باطخ دوخرس ارم میلس یجاح
 .دروخیم مسق رتخد نآ یموناخ و تیموصعم ھب بلق نیا دیمھفیمن

 مخا اب و مدرک نیمز  ترپ تسد کی اب ار زیم ور یاھهدنورپ یکفالک اب
 .مدیپ وت ملباقم رکفتم دازھب تمس
 ات ھک ننکیم یطلغ ھچ یدرک فیرعت ھمھنیا نوشزا ھک ییامدآ نیا سپ-
 ؟ننک شادیپ نتسنوتن الاح
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 و تشاذگ شرانک لبم یور ار شتسد مرچ فیک و تخادنا الاب ییوربا
 .درک زاب ار شتک یھتسب یھمکد کت
 وت.یدرک مناووید ھھام دنچ یکی وت نآرقب،خرھاش دمحم شاب مورآ-

CINینیریش ھی ندب یربخ الآ زا مدوب هدرپس نوشھب. ننکیمن راک ھک 
 ھک مالاح، تیقشاع،تایردلق،تالک لک.ھبیجع تیچ ھمھ....نراد نم شیپ
 ور ودرا  ارچ،ینزب نوبایب و هوک ھب رس نونجم لثم هدنوم مک
 ...دوب ھناتسود یزاب نوا تسرد؟یتفرن
 دازھب.مدوب هداتسیا هرجنپ ھب ور وا ھب تشپ و مدرک تشم ار مناتسد
 تشاد وا زا یربخیبو ینارگن.مدینشیمن ار شیادص نم و دزیم فرح
 ار منامشچ یبصع....دنکن؟دشاب هداتفا یقافتا شیارب دنکن.دنکیم ار مناج
 ؟نم هایس مشچ ییاجک.ییالآ ییاجک وت.متسب

 
 کیزوم ِمب یھفخ یادص و دزیم ماینیب ھب بورشم و راگیس دنت یوب

 ھفطاع یھناتسم یهدنخ یادص.دادیم رازآ ار محور،مرس تشپ یوکیاس
 دوخ.مھد صیخشت متسناوتیم یتحار ھب وھایھ ھمھ نآ نیب رس تشپ زا ار
 ھب تشپ،صقر نادیم زا رود ھک تسا تدم ھچ اقیقد متسنادیمن مھ  نم
 ھتسشن یمرچ زمرق یھپاناک یور،رون صقر نشور کیرات ریز ،اھنآ
 رس ھک دوب ماج نیمدنچ.مدرکیم هاگن متسد یھمین بورشم ماج ھب و مدوب
 نالا؟مرکیم ھچ اجنآ نم الصا.دوب ھتفر رد متسد زا شباسح؟مدیشکیم
	.مدرکیم یموناخ،ھتسشن داشمش یتنس ترامع نآ رد تسیابیم
	.درک رتشیب ار میاھزور نیا یھفخ ضغب و دز گنچ ملد ھب میظع یمغ
 مرس.مدیشون ار شلخاد زیت تایوتحم یقبام سفن کی و مدرب الاب ار ماج
 جل مھ مدوخ اب راگنا.دیدیم ھتفرگ ھم ار زیچ ھمھ منامشچ و دوب نیگنس
 تسد،دشیم در ملباقم  زا ھک تسد ھب ینیس  راکتمدخ یارب ھک مدوب هدرک
 و متفرگ هدیشکوتا راکتمدخ زا ار ماج. رگید یناویل ینعی نیا، مدرب الاب

 و تفر رانک مزبس یسکام سابل کاچ.مدیشک رتالاب ھپاناک یور ار مدوخ
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 و دوبیم اجنیا،وا رگا مدرک رکف دوخ اب .دز نوریب ماهدیشک دیفس یاھاپ
 یتح ھک مدوب قمریب و جیگ ردقنآ؟دشیم ھچ دیدیم تلاح نیا رد  ارم
 یاھعرج و مدرب الاب ار ماج.مدرکن  میاھاپ ندناشوپ یارب شالت یاهرذ
 مدوب ھتفرگ دای مک تدم نیا رد.متخیر مدننام رھز ناھد نورد رگید خلت

 ات مدروخیم ردقنآ دیاب.منک شوماخ ار  نازوس تمھت نآ شتآ روطچ
 یدنخ رھز.درک شومارف ار شندشن رواب و وا ھب مسامتلا یھنحص
 رابنیا و مدروآ الاب ار ماج.منک شگنرمک،درک ششومارف دشیم رگم.مدز
 یاھعرج و مداد یتمالس ناشن درکیم مھاگن نارگن ھک ھفطاع ھب ور
 یرسپ یوزاب زا ار شدوخ و درک ماھلاوح یکمشچ زانط.مدیشون رگید
 نازیوآ،دیشکیم الاب یاھقاتا ھب لصتم یاھھلپ تمس ار شتسد تشاد ھک
 یقرف ھچ!دوعسم،اضر،شرآ؟دباوخب ھک اب دوب رارق بشما.درک
 مقر شیارب ریدقت ھک ھفطاع دننام یتشونرس زا مدش یرفک زاب؟درکیم
	 !فیثک ریدقت.دوب هدز
 تکرح کی،متسد رپھمین ماج اب و مدز مایبسا مد تخل یاھوم ھب یتسد
 ریگ میاھشفک دنلب یاھھنشاپ ریز مایسکام دنلب نماد.متساوخرب اج زا
 ناروخ ولت ولت.مدربیم تذل ینزویب ھمھ نآ رد ندش قرغ زا  و درکیم
 ار مدوخ و متفرگ شنھپ یزلف یاھهدرن زا و مدناسر اھھلپ ھب ار مدوخ
 یور ھک یاھنعط و دشیم رتمک مرس تشپ کیزوم یادص.مدیشک الاب
 عوھت تلاح و تخادنا نارود ھب ار مرس،مدروخ مرانک تسم رتخد زا ھلپ
	 .ماهدعم ناج ھب ار
 اورپیب ،رسپ و رتخد ھک ار میورشیپ یھنحص ھلپ یالاب زا و مدز یرود
 راگنا.مدنارذگ رظن زا دندرکیم میظنت یراجفنا کیزوم اب ار دوخ مادنا
 نتشادھگن ناوت یتح ھک مدوب هدرک یور هدایز بورشم ندروخ رد بشما

 ادص ھمھنآ زا زئمشم.نداتسیا دوخ یاپ یور دسرب ھچ متشادن مھ ار ماج
 ملد.مدیشک الاب ار مدوخ ،رانک یاھهدرن کمک اب زاب و مدنادرگ رب ور
 هدمآ ینامھم راتس غاب راب دنچ الاح ات.توکس یاهرذ،تساوخیم شمارآ
	!یراک ھچ یارب دناوزر نالا الاب قاتا نیدنچ متسنادیم و مدوب
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 ریت یهدعم یور تسد،منک ادیپ یلاخ یقاتا مناوتب ھکنیا دیما اب
 کوت و کت و دوب تولخ الاب نلاس.متفر رتالاب و متشاذگ ماهدیشک
 یاھمدق اب هدیمخ رمک.دندوب هدروآ ریگ ار یاھشوگ یرسپ رتخد
 تشپ زا ھک ییاھھلان و هآ زیر یادص هاگ و متفریم ولج میظنتان
 ھب.تخادنایم مناج ھب یرفنت،دیسریم مشوگ ھب ھتسب یاھرد
 یور تسد شندوب یلاخ دیما ھب ، مدیسر ھک قاتا نیرتییاھتنا
 تدش اب ار رد دیچیپ مندب رد ھک یاهدعم درد اب و متشاذگ هریگتسد
 نم و دزیمن رپ  هدنرپ قاتا رد ھک دوب رای نم اب تخب.مدرک زاب
 ار دوخ، الاب ھب ماهدعم تایوتحم یناھگان موجھ رد متسناوت تحار
 عیام نآ مامت و منیشنب نیمز یوروناز اب،مناسرب قاتا یھشوگ ھب
 ھب ممادنا ھک، مدروآ الاب و مدز قع ردقنآ.مروآ الاب ار یرامرھز
 و متساخرب تسارمین اج زا و مدز مرانک راوید ھب تسد.داتفا ھشعر
 زاب قاط و مدناشک میورھبور یهرفنود گرزب تخت ات ار مدوخ
 ارچ متسنادیمن و متشاد ماهدعم یور تسد.مدیشک زارد فقس ھبور
	.تفریم مشوگ ریز ات و دیشوجیم منامشچ رانک زا غاد کشا
 نانز رتکد زا یتقو شایدج یادص؟مدرکیم ھچ دوخ اب متشاد
 ریز ھک یمکحم یلیس یاون و درک رپ ار مشوگ یاضف زاب،تفگیم
 شیاھوم رد گنچ ھتسشن نوخ ھب نامشچ اب وا  زاب.مدناباوخ ششوگ
	 .درک مباطخ ناطیش محریب ھچ و تشاد
	 .یناطیش دوخ وت،یناطیش وت...؟یتسھ یمدآ روطھچ وت-
 ار مکشا و تسب ار منامشچ،شفرح ینیگنس ھمھنآ یروآدای

	 منادیمن .درک رتریزارس
 ھک یاھنادرم یاھتسد و تسشن ناج ھب شنت یوب ھک تشذگ ردقچ
 زا   و مدرک زاب مشچ قمریب.درک مدنلب و دیشک شوغآ رد ارم
 مدید ییوا ناتسد یور ار دوخ،ماھتسخ نامشچ دولآھم یهدرپ تشپ
 ار شاھشیمھ بضغ،شمھرد تروص و دیشکیم سفن نیگنس ھک
 ھچ مدوب هدرم رگا و ینیریش یایور ھچ مدرک رکف.دروآیم دای ھب
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 کنخ داب ندیسر و میدوب هدش غاب دراو.دشیم تشھبوا اب ھک یمنھج
 هرابود.درکیم مرترایشوھ، شاھنادرم رطع بیکرت اب غاب یاضف
 ھب نایوگھلان ار وا مسا متسناوت طقف نابز ریز و مدرک زاب مشچ
	 .مدروآ نابز
	 دمحم...،خرھاش دمحم-
 ھمھنآ زا رود ھب وا یادص کت و متفریم شوھ زا متشاد زا ابیرقت
	 .داد هرابود ناج نم ھب وھایھ
 نارگن،تمربیم مراد،ماجنیا نم شابن نارگن،یونشیم ومادص الآ-
	.شابن
 موصعم یهرھچ اب فیرظ رتخد ھب شنارگن هاگن و دزیم فرح وا

 ایور نیا رگا مدرکیم رکف ملاع نآ رد نم و دوب شناتسد یور
 تکوش ھمھنآ زا روطچ،تسا یعقاو خرھاش دمحم درم نیا و تسین
 دنریگب یملیف و سکع وا زا رگا؟تساجنیا الاح و هدیسرتن ترھش و
 نارگن ھشیمھ ریصب و میدوب هدیسر شگرزب نیشام ھب؟ھچ
 نوریب بیج زا تسد،دمآیم نیشام تمس ھب ام ندید اب،شھارمھ
 و درک زاب ام یارب ار رد  .تفاتش نارگن نیشام رد تمس و دیشک
 ھتساوخان.دناباوخ بقع یلدنص یور ارم ساوسو اب  خرھاشدمحم
 بقع زا ار دوخ خرھاش دمحم؟درک ھچ نم اب و مدوب هدرک ھچ وا اب
 تشپ یلطعم نودب.دیرپ هدننار یلدنص تمس باتش اب و دیشک نوریب
 زاورپ راگنا غاب یجورخ ات بقع هدند و داد زاگ، و تسشن نامرف
 بقع  ھب شاھجوت مامت اب و دوش راوس ریصب ات درک یفقوت.درک
   .درشف لادپ یور زاب، کیراب و کیرات یهداج رد نیشام
 اھھتفھ ھک یندب رطع یوب و مدشیم ھجوتم ار نیشام زیر یاھناکت
 متسناوتیمن ھک مدوب قمریب ردقنآ اما،متشگیم شلابند ھب

 دیکچ نییاپ ممشچ یھشوگ زا کشا هرابود.مھد ناشن یلمعلاسکع
	نامتمس ھب میقتسم ورھب ور نآ زا ھک مدش یدرز رون یهریخ و
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 رتکیدزن ھظحل رھ رون.مدرکیم ینزویب ساسحا و دوب مدرس.دمآیم
 ار اج ھمھ،تلافسآ یهدش هدیشک یاھکیتسال شارخشوگ یادص و دشیم
 یالآ.شیپ تقو دنچ یالآ مسج ھب مدش ترپ نآ کی رد و تخاس کیرات
  .رود نادنچن
 

 هدیسر یدبا یشمارآ ھب ییوگ ھک دوب کبس ردقنآ مرس مدرک زاب ھک مشچ
 لوق ھب. مدوب هدیباوخن برض کی هدوسآ و تحار روطنیا دوب اھھام.مشاب
 ییادص.دیدج یھقاتا ھس یھناخ نآ رد درگبش حور مدوب هدش یطاف
 یزیمت زا ھک یقاتا لخاد مدناخرچ مشچ.دادیم شزاون ار مشوگ نیشنلد
 ،شلخاد لمخم یتحار لبم تسد کی و تمیق نارگ یهدرپ.دزیم قرب
 ھب ور  ھشیش رساترس ملباقم راوید و دوب هدش هدیچ نردم و سکول
 و مدش دنلب تخت زا ھتساوخ ان.درکیم کیرحت ار مایواکجنک،نوریب

 ندید اب و مدش هدیشک دوب زاب شرانک گرزب رد ھک یاھشیش راوید تمس
 اب ایرد بآ.تفکش مھ زا مدنخبل ھناخ زا رترود رتمولیک دنچ رد  بآ یبآ

 لثم درکیم مبیغرت و دروخیم لحاس زیر یاھگنس هولق ھب ادصورس
 ھچ لامش نم.موش هدیشک شلخاد ھنھرب یاپ اب مدیدیم ار ایرد ھک رابرھ
 نم ینعی.مدز قاتا لخاد یخرچ و متشگرب شوخ سح نامھ اب.؟مدرکیم
 دوب یگنر درز رون و ھم زا یا ھلاھ ،دوب مدای ھک یزیچ نیرخآ؟مدوب اجک
 یروآدای اب...و دیشکیم هزوز مشوگ نورد دتمم قوب یادص اب ھک
 ھب ار متسد و مداتسیا مھ مدوخ.داتسیا مبلق راگنا خرھاشدمحم یهرھچ
 ینامھم زا وا شوغآ لخاد بشید اعقاو.مدز مرانک ییودرگ روارد یھبل
 ھب داتفا مھاگن؟مدیدیم ایور ھک مدوب تسم ردقنآ ای مدوب هدمآ نوریب
 فداصت بشید. متخادنا هاگن میاپاترس ھب .ملباقم یھنییآ لخاد رتخد
 اب یرانا ھناد یھسیلپ دنلب نماد.!شارخ کی زا غیرد؟میدوب هدرکن

 ھتسشن منت ھب ھنارتخد و صاخ دوب هدش هدز شلخاد ھک یدیفس زیموش
 یور یهدش زو یاھوم ھب یتسد ؟ھنانز یاھ سابل نیا؟مدوب اجک نم.دوب

 ھک متفر یقاتا رد تمس.مدناسر یفاص ھب ار اھنآ یدح ات و مدیشک مرس
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 یور ندیشک تسد اب و مداد لھ ار رد.دوب کیرات زاب ھمین اجنآ یھشوگ
 اب.مدش قفوم و متشگ قرب دیلک لابند ھب یکیرات نآ رد مرانک راوید
 و یشزرو یاھسابل و راولش و تک زا لاکر نیدنچ، قاتا ییانشور
 یوب.تشاد ییانشآ یوب.دش رھاظ ممشچ یولج ھنادرم مزاول.. شفک
 ییوگ.مدروآیمن وربا ھب مخا و مدشیم بآ شغارف زا اھھام ھک یتنعل

 ات اپ کونزا مندب مامت دشاب هدش ریزارس مرس قرف زا شوج یبآ لطس
 زا ھتفرگ شتآ لد نیا. تفرگ ار مدوجو مامت سرت.دش غاد رس قرف
 متساوخیم رگا ھک تساوخیم ھن و تشاد اروا اب ییایور ناوت ھن شقارف

 رترود یاھلحم ھب میدرکیمن یشک بابسا یطاف اب ناشن و مان یب ھنابش
 نوریب قاتا زا عیرس متساوخ و متشادرب مناھد یولج زا ار متسد.اجنآ زا
 و مان وا زا ھک ییاجرھ زا رتدوز و منک عمج ار  مطاسب ودنب، منزب
 یلگ و یکاخ ھک مبش زبس سابل ھب داتفا ممشچ ھک مزیرگب تسایناشن
 سابل ضیوعت و شفارتعا بش دای.دوب هدش ھلاچم هایس ییامشم لخاد

 زا ار مندب یاضعا کت کت امتح رسپ نیا.درک دنب ار مسفن وا طسوت مبش
 ھب مدرک یعس میاھمشچ ندرک زاب و ھتسب اب و مدیزگ ار مبل.تسا ظفح
 و مدیشک ھفخ یھآ.مبش سابل تمس زاب تفر مھاگن.منکن رکف دروم نیا
 رد نامزمھ ھک مدز نوریب اھسابل قاتا زا و متفگ سابل یاباب روگ لد رد
 نوریب رد زا وا یھنادرم و ھناشراھچ لکیھ و دش زاب قاتا یلصا
 مھ یمد، مدرک شومارف دشاب هدش سبح مسفن راگنا ھظحل کی یارب.دز
 قاتا لخاد یدج یتروص اما ھغیت تفھ و بترم ھشیمھ لثم.تسھ
 امندب روطنیا شنت ترشیت ھک دوب ھتخاس شیارب مایرود راگنا.دش
 دوب هدش مخز شایناشیپ رانک.دادیم ناشن ار شیراکشزرو یاھھلضع
 نیرخآ زا دعب متسنادیمن الصا و دیبوکیم دنت مبلق.دزیم یدوبک ھب و
 راتفر وا اب روطچ دیاب الاح اھفرح نآ ندش لدب و در و نامرادید
 تسد اب سوسحمان و متسش نخان یھشوگ ناج ھب مداتفا هدارایب؟منک
 ار وا لمعلاسکع لوا ات مدنام رظتنم و متفریم رو وا اب منماد یور
 یور زیر مخا و دوب هدرک شھایس راولش لخاد ار شتسد ود.منیبب

 شلباقم رد راددوخ ھک تشذگ ردقچ. شیپ اھھام ھب دربیم ارم شتروص
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 نودب و داد ناکت رابدنچ ار شرس.دیشک یدنلب هآ.مدیمھفن، مدوب هداتسیا
 .تفر رد فرطب نم ھب تشپ دنک مھاگن ھکنیا
 !یاھنشگ امتح،هدش رھظ گنل روخب یزیچ ھی نییاپ ایب-
 یور ات ار ماتسس ندب ات مدنک ناج نم و تفر نوریب قاتا زا و تفگ
 ناھنپ   ار مدوخ وا زا ریگلد اھھام ایادخ.منیشنب نآ یھبل و مناسرب تخت
 ارچ الاح، الاح و شایرود و قارف زا متخوسیم زور رھ و مدوب هدرک
 ناج ھمین یالآ زا تساوخیم ھچ؟دوب ھتشگرب ارچ؟دوب هدش شیادیپ زاب

 یلیخ  رتخد نیا!نک مکمک ایادخ. متسب یاھظحل یارب ار منامشچ ؟ھتسخ
 شلد دوز شرطع یوب و اھمشچ گنر،اھھاگن نآ ربارب رد،دوب فیعض
  .نک مکمک ایادخ.دیزرلیم
 زا دیشک ریت ماهدعم و مدرک زاب ار منامشچ وا نابز زا ممسا ندینش اب

 .دزیم ادص ار ممسا ابیز مھ زونھ.مناج ھب هدش دراو سرتسا مجح
 گرزب ینلاس لخاد ار مدوخ و مدمآ نییاپ نلاس شرفگنس یاھھلپ زا

 ناتخرد و قیچالآ و ایرد، دشیم مھ اجنامھ زا ھک مدید ھشیش رساترس
 .دمآ رس تشپ زا شیادص.دید ار الیو فارطا
 .مرایب وتییاچ نیشب-
 هرک زا یفرظ اب شدوخ و دوب لباقم لصفم یھناحبص زیم ھب شاهراشا
 مقاتا ھب هرابود و منک یزابجل تساوخیم ملد.تفر زیم تمس رینپ و
 کیرحت ار میاھتشا تخس، هزات نان یوب و یگنر زیم نآ ندید اما مدرگرب
 زا.دوشیمن ادیپ شلخاد یزیچ متسنادیم و تخوسیم ماهدعم.درکیم
 .تشاذگ زیم یور ار گنر شوخ ییاچ ناکتسا و دش در مرانک
 ؟یداتسیاو ھک زونھ-
 ھمھ یابابروگ.متخادنا یلدنص یور ار مدوخ و متفر زیم تمس عیطم
 یلدنص شدوخ.مدزیم نوریب هاگلتق نآ زا و مدروخیم ار ھناحبص ،زیچ
 لخاد ار ھتشرب نان زا کچوک یاھمقل نتسشن لاحرد و دیشک ار ملباقم
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 یاھوم یور دصق زا ھک یھایس لاش تمس تفر شھاگن.تشاذگ شناھد
 دیاب.رتزاب میاھتشا و دش کنخ ملد.دش رتشیب شمخا.مدوب ھتخادنا مزاب

 لبق اھھام الآ!تسایربخ لبق لثم درکیمن رکف و دمایم شتسدراک باسح
 رکف ھک دوب کشخ ردقنآ میولگ، مداد تروق ار ھمقل نیلوا!دوب هدرم
 ناکتسا عیرس.دش مھاوخ ھفخ امتح و دیبسچ دھاوخ میولگ رد ھمقل،مدرک
 ناکتسا زونھ.دش رتھب یروطنیا.مدروخ نآ زا یپلق و متشادرب ار ماییاچ
 اب  ریصب یانشآ یهرھچ و دش زاب نلاس رد ھک متشاد تسد رد  ار ییاچ
 یهریگتسد و نم تسد رد ناکتسا،مداتفا ھفرس ھب.تشگ لخاد نییاپ رس
 رود یدناب اب و دوب چک لخاد جنرآ زا شتسد.دش کشخ وا تسد رد ،رد
 خرھاش دمحم راگنا.دوب ھتشادرب شارخ مھ شیوربا رانک.نازیوآ شندرگ
 .درکیم کرد بوخ ار  ماهریخ هاگن ینعم
 .سام فرط ریصب-

 .دش دنلب زیم تشپ زا روطنامھ و تفرگ وا تمس ار شتروص
 .هاگریمعت یربب و نیشام سین مزال متفگ تب لاح نیا اب....-
 هاگن ام تمس تشاد یعس یزیر مخا اب و تفرگ ام زا هاگن ریصب
 ششوخ نم زا امتح و دوب اھ میلس زا مھ وا دوب ھچ رھ.دزادنین
  ریصب تسد کیتسالپ ؟دوب ھچ تسام فرط ھکنیا زا شروظنم.دمآیمن
 دمحم یادص.دندش ھناخزپشآ دراو نیشام ثحب اب مھاب ود رھ و تفرگ ار
 .مدوب نم شبطاخم.دمآیم مھ اجنامھ زا خرھاش
 تسد و تفر لماک نیشام رو ھی...،یکاخ تمس مدیچیپ دوز درک محر ادخ-
 .یروطنیا ریصب
 ریصب ھب خرھاش دمحم فراعت.درکیم خیس منت ھب وم بشید فداصت رکف
 .دشونب ار شاهویمبآ ھناخزپشآ لخاد اھنت داد حیجرت وا و درکن رثا
 ندرک تسرد ھب درک عورش و تشگرب شیاج رس هرابود خرھاشدمحم
 اب الاح و میدزدیم وا زا ار مھاگن.... و رینپ و نوتیز زا تشرد یاھمقل
 ھک مدوب لوغشم ماییاچ ناکتسا اب.مدوب هدش مھ رت بذعم ریصب ندوب
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 و هدشزارد تسد و ھمقل نیب مھاگن.دش ھتفرگ ملباقم شتسد یھمقل
 .؟دتفیب یقافتا ھچ  دوب رارق ایادخ؟اھراکنیا یچ ھک الثم.دیخرچ شتروص
 تانوختسا مامت.ھشاب ھتشاد ناکما منکن رکف نیا زا رترغال ھگید..ریگب-
 .هدز نوریب
 شتسد  ی ھمقل ددرم و مدیزگ بل.مسابل ضیوعت و بشید یپ تفر مرکف
 شنیبزیت نامشچ دید زا ھک متشاذگ ملباقم باقشب لخاد اجرد و متفرگ ار
 و داد یناکت ار شرس.مدیشک شیپ ار ماییاچ ناکتسا هرابود.دنامن رود
 وت نآ زا یریمب وت نیا دوب هدیمھف مھ وا.دش ندروخ لوغشم توکس رد
 مھآ نآ یور یطاف مسا ندید و مرانک یشوگ زرل یادص!تسین اھ یریمب
 یب زورید زا.مھدب ار ملاح ربخ وا ھب دوب هدرک شومارف الصا.درک دنلب ار
 ھب ار شاییاچ ناکتسا خرھاشدمحم.درکیم مشکشحف امتح و دوب مربخ
 مایشوگ یور هداتفا مسا ھب یمشچ ریز مدیدیم و و درکیم کیدزن بل

 هدرمش و مارآ  یطاف یاھرغرغ نیبام و مدرک لصو ار نفلت.تسا هریخ
 اب و مدرک عطق ار نفلت».العف.مدیم حیضوت تھب مدرگیمرب بش ات «متفگ
 .مدرشف ار مایناشیپ مناتشگنا رس
 !ھشیم هدامآ ادرف ات نیشام-

 مشچ دیشونیم ییاچ ھک شلایخیب تروص تمس میقتسم و مدرک دنلب رس
 .دادیم رازآ مادم ار منھذ ھک دوب رتمھم یلاوس اما؟یچ ھک بخ.متخادنا
 ؟یدرک ادیپ اجک زا ونم-

 .تخادنا الاب ار شیاھھناش
 .دش هرخالاب اما دوب تخس-
 ھک مسرپب متشادن تسود الصا.درک مھاگن حتاف و دنارپ میارب ییوربا

 زا ار مھاگن ثکم اب؟دوش ھچ شرخآ ھک؟ھچ ھک یدوب ملابند؟ارچ
 تشپ زا منفلت نتشادرب اب و مدیشک بقع ار مایلدنص، متفرگ شتروص
 .مدش دنلب زیم
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 .مدرگیمرب یروج ھی مدوخ مشیمن محازم نیا زا رتشیب-
 زاب مشچ اجنآ حبص ھک دوب یقاتا تمس مدصقم و مدرک وا ھب ار متشپ
 .مدشیم رود اجنآ زا رتدوز ھچ رھ دیاب.مدرک
 .میدرگیمرب مھ اب ھمھ حبص ینکیم ربص؟یچ ینعی مریم مدوخ-
 هدش ادج مھ زا یراخ نآ اب.متشادن تسود الصا ار شایروتسد نحل
 تدرد.دزیم فرح ھناراکبلط و دوب ھتشگرب هام دنچ زا دعب الاح و میدوب

 باوج نودب.مریگب شاهدیدان تساوخیم ملد؟میلس خرھاش دمحم دوب ھچ
 دنشاب هدز ششتآ راگنا.متفر الاب ار ھلپ نیلوا و متفرگ ار مھار روطنامھ
 رتزابجل و رتقترس رتخد نیا تسنادیم امتح.دش دنلب زیم تسپ زا تدش اب
 .تساھفرح نیا زا
 ؟هدش نوغاد متاشوگ هام دنچ نیا وت؟تشادن باوج نم فرح-
 ھیرگ و اھیرادیب بش ھمھ نآ زا دوب رپ ملد ای مدوب هدش سنجدب
 خی مرگج شندروخ صرح اب الاح ھک وتپ ریز زا یکشاوی یاھیراز
 لحمیب.دشیم
 .متفر الاب ار یدعب یاھھلپ
 .مدرگیمرب مدوخ نونمم متفگ، مداد باوج-
 ادرف مھاب ساگریمعت نیشام مگیم.یزابجل و هدند ھی مزونھ-
 .منک تبحص تاھاب دیاب.میدرگیمرب
 یور  مرس تشپ تسرد الاح ھک مدز شتروص ھب لز میقتسم و متشگرب

 .دوب هداتسیا رتنییاپ ھلپ دنچ
 ؟میلس بانج هدنوم ام نیب مایفرح ھگم ؟یتبحص ھچ-
 ناشن ھجوتیب ار شدوخ تشاد یعس ھک یریصب تمس تفر مارآ مھاگن
 .دریگب هدیدان ار شلباقم ثحب و رج ھناخزپشآ زیم تشپ و دھد
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 تدوخ شیپ؟مینزب فرح تاھاب یداد هزاجا وت ھگم؟هدنوم ھک ھمولعم-
 ملمحت ردقنیا؟یتفر یتشاذگ رادبت و ضیرم روط نوا یدرک رکف یچ
 ؟دوب تخس
 هزرل ھب ار میولگ بیس ھشیمھ شیاھفرح شین و بش نآ دای
 یولج بش نآ زا ھک ییاھھنحص ات مدرک ھتسب ار منامشچ.تخادنایم
 .دور رانک دشیم هدنز ممشچ
 لابند یداتفا هرود ھکنیا.میدرک او منوماگنس .میدز ونومافرح یھمھ ام-
 ؟ھیزاب ھچ زاب منودیمن ینزیم ندز فرح زا مد زاب و نم
 رگید یاھلپ و تفرگ ظافح زا تسد.درکیم هاگن مناھد ھب گنم و روابان

 .دمآ الاب متمس
 دنچ ارچ ینودیمن وت!یشاب هدیمھفن ومروظنم ھک یتسین گنخ ردقنوا-
 ؟متشگ تلابند ور هدش بارخ رھش نیا بجو بجو هراگزآ ھھام
 .درکیم ماھفالک ھنادرم رادبت هاگن نآ رد ندش هریخ
 و تسرد یزیچ ھی، هدنومن نومنیب یفرح مگیم ھک مدیمھف وتروظنم-
 .نارھت مدرگیمرب مدوخ مشوپب یباسح
 شایبصع یادص  زاب ھک اھھلپ تمس متشگرب روطنامھ و مدشن رظتنم
 .داتسیا ملباقم تسرد و دمآ الاب اھھلپ زا رابنیا.درک دنت ار مبلق متیر
 هام دنچ نیا وت،مباوج ھشب نیا ھک متشگن تلابند رد ھب رد هام دنچ نم-
 یدروخیم لو ینومھم مودک وت زور رھ بشرھ؟ناھ یدرکیم یطلغ ھچ
 نوا زا و مدیسریمن تقو رس بشید ھگا،هدرک خرھاشدمحم یاباب روگ؟
 یسومانیب مودک کاروخ دوبن مولعم نوریب تمدیشکیمن هدش بارخ
 مان یب؟نوریب یدز منوخ زا ھنوبش یدرک رکف یچ تدوخ شیپ!یدشیم
 مولج نالا؟منک تادیپ منوتیمن یدرک رکف،یدرک یشک بابسا نوشن و
 ؟مرادن تاھاب یفرح ھک یتسیاو
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 راوھ مرس ار شاهام دنچ یاھهدقع تشاد راگنا و دزیم داد ابیرقت
 ھمھ نیا زا ھک یلد ھب تنعل و دناسرتیم ارم شظیلغ مخا.دیشکیم
 و دوب هدید یتیعضو دب رد ارم هام دنچ زا دعب.دیزرلیم زونھ یکیدزن

 لد نیا محرم یارب دوب یاھناھب ھنابش هاگیب یاھینومھم تشادن ربخ
 .دوب نآ زا  یکچوک زج وا ھک اھزیچ یلیخ یشومارف و هدروخ مخز
 نوا ندرک هدنز هام دنچ دعب نالا. مدینش و مدینشیم دیاب ھک ییازیچ-
 ھلصوح ھن ھگید.متسین شیپ هام دنچ یالآ نوا نم؟هراد هدیاف ھچ اھفرح
 .نارھت مدرگیمرب نم.....وشباصعا ھن و مراد وش
 .تشادرب زیخ متمس زاب ھک متشاد ار شرانک زا ندش در دصق
 و سکیب ردقنوا یدرک رکف؟هرآ یبشید یاھھمقل مورح زا یکی اب امتح-
 ؟ینکب ینوتب یاوخب یطلغ رھ ھک یدش راک
 ھچ دوبن شیلاح و دزیم یرفک و دنت شیاھسفن و دوب ینابصع اعقاو
 شرگید تسد اب و دوب هدرک تشم هدرن یور ار شتسد کی.تفگیم
 شکرد.تفریم یضاق ھب ھکی یبصع.دوب ھتفرگ ھناشن متمس
 ھمع ریین هرخالاب ھک مداتفا یلبق هام ود دای ھب.مدیمھفیمن الصا.مدرکیمن
 وا زا دشن تصرف یتح ھک رید ردقنآ.رید یلیخ، رید اما مدوب هدرک ادیپ ار
 جک شسکع باق رود ھک یھایس نابر و اھنویش نآ  دای؟ارچ مسرپب
 هاگن هریخ ملباقم یبصع زونھ.درک نیگنس ار مضغب دوب هدش ھتفرگ
 .درکیم
 مامش ھب رتھب.ینک یروآدای مب دوبن مزال، مراک و سکیب منودیم-
 رھ یگدنز!هام دنچ.سین ام نیب یزیچ ھگید ھھام دنچ نالا منک یروادای
 .ھطوبرم شدوخ ھب سک
 ھچ وا.متفر الاب رگید یھلپ دنچ زا و مدز سپ ار وا هاتوک یثکم اب
 ھک یتارطاخ و مدوب هدیشک وا زا ھک یقارف زا ادج هام دنچ نیا تسنادیم
 یور ھک شتسد.مدوب هدیشک ھچ دنازوسیم ار میاھناوختسا دنب ھب دنب

 .درک روم روم ار مندب دنادرگرب شدوخ فرط ارم و تسشن ماھناش
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 ؟ینم نزوت ھتفر تدای؟ھتفر تدای اھزیچ یلیخ ماوت ھکنیا لثم-
 متح.یکیدزن نآ رد ریصب ندوب زا تشادن ییاورپ و دوب دنلب شیادص
 یور ار شتسد ناکتسا ھک وا یور تفر ممشچ.دشاب هدینش مھ وا متشاد
 نودب خرھاشدمحم ھب باطخ و دز نوریب ھناخزپشآ زا و تشاذگ زیم
 .درک دنت اپ یدورو رد تمس هاگن
 .منزب یرود ھی ھطوحم وت مریم نم-
 مندرگ زا خی بآ ،وا نابز تیکلام میم روطنیا و متفرگ زاگ ار مبل

 ھب تراسج.دوب رظتنم ملباقم ظیغ رپ زونھ ریصب ھب هاگن نودب.دناکچ
 .اھنآ  لخاد مدز لز و مدرک عمج ار شگنر تفھ یاھمشچ زا ھتفر جرات
 ؟نوناق و عرش مودک اب-
 .متفر نییاپ شتمس ھب یاھلپ
 ضوع ور ازیچ یلیخ ھشیم نانز رتکد ھی اب ھتفر تدای ماوت ھکنیا لثم-
 .درک
 راگنا.دوب ھتسشن قرع ھب شایناشیپ و دیاسیم مھب ار شیاھنادند،هریخ
 تصرف زا.جرب نآ عافترا رد ییاذک یناراب رصع نآ ھب دش ترپ مھ وا
 اھھلپ یالاب قاتا فرط ھب و مدز شتمس رادانعم یدنخزوپ.مدرک هدافتسا
 رد ھب ار ماھکت و متخادنا قاتا لخاد ار مدوخ.مدیود ابیرقت
 متساوخیم رگا.مشخبب تحار ھمھنیا ار باذع ھمھ نآ متسناوتیمن.مدز
 .... ھک الاح ھن ،دشیمن  مھ
 ارم نارھت ات مدرکیم ادیپ یزیچ دیاب اجنآ.داتفا سابل قاتا رد ھب ممشچ
 و تفر رانک یلصا  قاتا رد هدشن اھسابل قاتا دراو زونھ.دناشوپب
 قاتا یهریگتسد یور متسد.دش قاتا لخاد هزاجا نودب خرھاشدمحم
 .دشاب رتمارآ تشاد یعس و تشاد مخا زونھ شتروص.دش کشخ سابل
 یلیخ دندرک ادیپ یارب  تقو دنچ نیا وت.الآ میشاب رتمورآ نومودرھ دیاب-
 ..مینک تبحص مینیشب مورآ دیاب..تارب مگن ھک ملایخ و رکف ،مدش تیذا
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 .دنک مھیجوت تشاد یعس ھفالک نییاپ رس وا و مدرکیم شھاگن زونھ
 ور ھنیک نیا دش لدب و در ام نیب ھک ییازیچ و ھتشذگ تاقافتا مراد لوبق-
 .مینزب فرح شمارآ وت رازب؟الآ یک ات اما ھنک دایز
 ارچ ؟خرھاشدمحم الاح ارچ متفگیم منھذ رد مادم و دوب نم ھب شھاگن

 ؟الاح
 فقوتم ار وا شنفلت گنز یادص اما دنزب فرح ات دمآ شیپ یمدق
 یطعمیب نآ یور مسا ندید اب و تشادرب شبیج لخاد زا ار یشوگ.درک
 .درک لصو
 .نامام مناج-
 اب و مدیشک هآ شیاھنیرفن و مناخ هرھاط کشا رپ یاھمشچ یروآدای اب
 زا یھوک نیب و مدش سابل قاتا دراو ملباقم رد یهریگتسد نداد نییاپ
 نارھت ات ارم وتنام مکح اب ات متشگیم یزیچ لابند ملباقم یاھسابل
 .دمآیم رد  تشپ زا شیادص.دناسرب
 ھب مامش ھشاب....ھتخس زیزع گرم هرآ...ننک هدامآ ور الیو مگیم ھشاب-
 .دینوسرب مالس ناربنع مناخ
 ار یلیماف نیا اھزور نیا ردقچ؟ناربنع مناخ.دش فقوتم متسد ھظحل کی
 یسک راگنا شیابیز و بجعتم یاھمشچ و تابن یروآدای اب.مدینشیم دایز
 مک سفن مھ شمسا اب یتح.متشاذگ میولگ یور تسد درشفب ار میولگ
 ھب گنم و دش قاتا دراو.دمآ رس تشپ زا شیاھ مدق یادص.مدروآیم
 .درکیم هاگن نم تاکرح
 ،مدرگیم یزیچ ھی لابند مراد.نارھت مدرگرب رتدوز ھک لیلد ھی منیا-
 .متفرگ ملباقم و مدیشک نوریب یدنلب دیفس زولب لاگر نیب زا
 .ھشاب ھتشاد وتنام مکح  مارب-
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 نیا وت نمضرد..نتفیب هار هرارق حبص ادرف ،ھک نایمن نالا انیا نامام-
 یاسابل،سھ یلین یاسابل زا رونوا قاتا ات دنچ..ھنم یاسابل طقف قاتا
 .ندوب اجنیا شیپ ھتفھ دنچ.متشادرب اجنوا زا متنت

 اجنآ ،ھیحور ندش کبس یارب دوب رارق شاهدنیآ سورع اب مناخ هرھاط
 و مانیب راک و سکیب رتخد نیا دشیم رود دیاب رتدوز ھچ رھ و دنیایب
 یور و مدیشک نوریب یسابل اج زا ار دیفس سابل ھجوتیب.احنآ زا ناشن
 یاھوم ھک مدوب یزیچ لابند الاح.مدز نوریب قاتا زا و شمتخادنا تسد
 .دنک عمج ار مرود
 .متخانشیم ھک سین یرتخد نوا نیا.یدش ضوع ردقچ الآ ھتچ وت-
 نیا ھک ینیگنس مغ یهزادنا ھب.درکیم درد مبلق، متشاد درد.متشاد ضغب
 اما.حوریب یالآ ،درسنوخ یالآ نیا زا مدوب رازیب.مدرکیم لمحت اھزور
 .سایند یھنالداعان نیرتتلادعیب ربج
 .نریگیم سرد نوشتشذگ زا....نشیم ضوع زور ھی امدآ یھمھ-
 نم نفلت یادص رابنیا ھک سابل تمس متفر.مدش میاھوم نتسب لایخیب
 لیابوم یھحفص ھب کشخ شھاگن.وا رانک روارد یور تسرد.دش دنلب
 ظیلغ مخا نآ و شاهریخ هاگن مدیمھف متشادرب ار یشوگ یتقو و دوب
 رد ھک یمیلس اھنت.هداتفا مایشوگ یور ھک تسھ یمیلس امین مسا رطاخب
 کی تقیقح ندرک ادیپ رد و مدوب طابترا رد وا اب هاگیب و هاگ،هام دنچ نآ

 اھھام و دوب هدرک یراگتساوخ نم زا ھنیک اب یزور.درک مکمک  ییاروج
 کی ود رھ راگنا.دروایم نم شیپ یلین یدزمان زا ار شقارف و ھلگ دعب
 ھب رتشیب الاح یگدنز رازاب غولش نیا نایم و میتشاد کرتشم درد
 دناسریم مامتا ھب ار شیاھولبات یشاقن ھک نیمھ و درکیم رکف میاھفرح
 یارب نیمھ و درکیم یتشآ شیایند اب تشاد مکمک راگنا دوب رتمارآ و
 ندرک تبحص وا زمرق تروص و زومرم یاھھاگن ریز.دوب یفاک شتاجن

 دنلب ار مھآ، تفگ ھک یزیچ نیلوا.مدرک لصو ار یشوگ.دوب تخس
 .دوبن شیب یسوباک اھنیا یھمھ شاک.درک
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 ؟شیامزآ یرب دیاب ھتفھ رخآ ھک ھتفرن تدای-
 ندرک زاب ناج ھب مداتفا و متفرگ ھلصاف خرھاشدمحم زا یمشچ ریز
 اضر ات متفرگ یطاف و وا زا فرح یلک.تخت یور دیفس سابل یاھھمکد

 .شیامزآ نداد ھب مدش
 .تیروآدای زا یسرم.ساھتفھ رخآ یارب شخیرات منودیم هرآ-
 .ھشب صخشم شدوخ اب شفیلکت مدآ ھبوخ-
 یاھنیک وا زا لبق لثم الاح.دادیم لیوحت مدوخ ھب ار مدوخ یاھفرح
 یروس یھتشذگ یاھهدقع و اھھنیک ریسا مھ وا حور متسنادیم و متشادن

 رکف دنتشاد شتسود ھک یناسک ھب رتشیب شاک و دوبن دب امین تاذ.هدش
 ار وا تسناوتن تقو چیھ زونھ ھک ینیرسن لثم خرھاشدمحم لثم درکیم
 باوج رد و  منک عطق دیاب متفگ وا ھب.دنک شومارف شقشع نیلوا ناونعب
 اب و مدرک هاگن خرھاشدمحم تمس یمشچ ریز، وا شاب تدوخ بقارم
 .مدز بل مامت یمحریب
 .روطنیمھ منم-
 ھک دزیم دایرف مدوجو مامت.مدرک عطق ار نفلت و مدنشن شباوج رظتنم
 هدرک مرو گر اب روطنیا ھک هدش شتشادرب متشاد تسود ھک یزیچ نامھ
 شیاھوم لخاد یتسد و دیشک تسد شناھد رود راب دنچ دنخزوپ اب ھفالک
 .درب
 زا لفاغ متشگ و رھش نیا یاشوم خاروس لک مومت ھھام دنچ! ھبلاج-
 ....مومع رسپ اب مدوخ شوگ خیب ریز ھکنیا

 رد.داد ملیوحت نک دروخ باصعا یدنخزوپ شیاجب و دادن ھمادا ار شفرح
 و مدزدب وا زا مشچ دوب نیا مایعس مامت و مداتسیا ھنییآ یولج توکس
 .درک گنت ار مسفن مشوگ خیب شیادص.دوشن راکشآ مندب زرل
 ؟ارچ؟منک رکف دیابن ھک ینوا تدروم رد ھک ینکیم راتفر یروج ھی ارچ-
 .مدرک ملع دق و متشگرب شلباقم.دوبن یتسس و فعض تقو
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 یتیمھا مارب ھگید ،یدز متافرح ،یدرک وتارکف نم دروم رد البق وت-
 .میلس خرھاش دمحم ینکب مدروم رد یرکف ھچ هرادن
  زونھ.دوب نتفر تقو.دیفس سابل ندیشوپ تمس متفر و متفگ ظیغ اب ار نیا
 ار سابل و درک ھلمح متمس یشتآ یزرگ لثم هدرکن تسد ھب نیتسآ کی
 متمس سابل نامھ اب و تفرگ مفرطب ار شخرس نامشچ.دز گنچ متسد زا
 .درک هراشا
 ات ینومیم اجنیمھ.یریمن یروگ چیھ ؟ھن ینک لخ ونم یاوخیم وت-
 .ھشب مولعم نومتفج فیلکت
 زا یفرح چیھ نودب و درک نیمز یور ترپ ار سابل متوھبم هاگن ریز
 یناکت اج رد جاو و جاھ.دیبوک مھب مکحم ار قاتا رد و دش جراخ قاتا

 متسد زا میاھکلپ تشپ لیس و یفخم ضغب ھمھنآ راسفا رگید و مدروخ
 .تفر و دش اھر

 یوناز و مدوب ھتسشن لحاس یاھنش یور بورغ لاح رد یایرد ھب ور
 یربخ ریصب زا ھن و وا زا ھن ھک دشیم یتعاس دنچ.مدوب ھتفرگ لغب مغ
 دندرکیم یگدنز  غاب یادتبا نامتخاس رد ھک ینزریپ درمریپ اھنت.دوبن

 هدرک ھیرگ ردقنآ شنتفر روطنآ زا دعب.دندشیم بوسحم اجنآ یهدنبنج
 دوب ییایرد ھت ھب هریخ الاح خورف یب و خرس هدرک مرو منامشچ ھک مدوب
 ماھفالک رتشیب مرانک ناصقر یاھوم و دوب درس اتبسن داب.تشادن ینایاپ و
 مگردرس مدنچ راب یارب ھک دوب شیپ هام ھس ود ھیبش اقیقد مسح.درکیم
 دنچ، مدش ھچوک دراو یتقو اما متفر دیما ان. متفرگ شیپ ار ترامع نآ هار
 رتشیب ار ماھلوک یاھتسد.دندش غاب دراو مھ رس تشپ سکول نیشام
 دندوب یناسک نامزمھ و دوب زاب غاب رد.مدرک رتدنت ار میاھمدق  و مدیبسچ
 اپ و مدرک هدافتسا تصرف زا.دندادیم نالوج دمآ و تفر رد نآ لخاد ھک
 نز دنچ و دمآیم نآرق یادص لباقم نامتخاس لخاد زا.متشاذگ ھناخ لخاد
 ینزریپ یاھھناش نز ود.دندش نامتخاس دراو شوپ هایس و کیش درم و
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 لخاد ار وا و دندوب ھتفرگ ار تشاد  هایس هالک و تشاد روت شکتسد ھک
 .دندرکیم تیادھ نامتخاس
 ؟یراد یراک اجنیا مرتخد-
 ھناشراھچ و لاسنایم ی درم.متشگرب ادص تمس و مدروخ زیر یناکت
 و پیتشوخ یدایز نس نآ رد و دوب هدیشوپ هایس مھ وا.درکیم مھاگن

 شتمس و مدیشک رتولج بترم ار ماھعنقم و مدرک ینم نم.دزیم باذج
 .متشگرب
 .ننکیم راک ھنوخ نیا وت راگنا.مدموا ماھمع لابند نم-
 .درکیم رکف تشاد.درک مھ رد ار شیاھمخا درم
 .هریین ممع مسا،ریین-
 .درک رارکت مارآ ار ریین مسا  بل ریز و دیواک ار میاپاترس هریخ درم هاگن
 .ساضر شم منوا هراد راکتمدخ ھی اجنیا اما-
 تسار یروس یاھفرح زا مادک چیھ تساوخیمن ملد.متفرگ زاگ ار مبل
 لماک.تخادنایم ماهدنخ ھب قمحا نز نآ یاھفرح ھب ندرک رکف یتح.دشاب

 .متشگرب شتمس
 ...دینیبب اقآ-
 راگنا نوریب ھب انشآ ینز ندمآ اب و دش زاب نامتخاس رد ھظحل نامھ
 دید ارم مھ وا..انشآ یلیخ، دوب انشآ.مدرک هاگن طقف دشاب هدش لفق مناھد
 اجنیا متشادن سود الصا.درکیم لدب و در هاگن درم  و نم نیب رکفتم و
 دوب هدیشوپ هایس  اترس مھ وا.موش ور ھبور اھمدآ نیا اب ھظحل نیا رد و
 هولق یور زا و درک یتسد شیپ درم.دمآیم متمس نوزمان یدنخبل اب و
 .تفر شفرطب طایح یاھگنس
 ریین راکتمدخ اجنیا وت.شمع لابند هدموا ھگیم مناخ رتخد نیا-
 ؟میرم یسانشیم
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 کی دیاب دیاش. نم تروص یور تسشن درم یور زا مناخ میرم هاگن
 .مدمآیم رگید تقو
 متساوخ .»مدرگیمرب ادعب،یدیشخبب «اب و مداد نییاپ اھھناش زا ار ماھلوک
 .موش رود اھنآ زا
 ..ھک تشاد ریین ھی ھنوخ نیا...میرادن ریین راکتمدخ اجنیا ام- 
 ریین گرزب سکع ھب داتفا مروابان هاگن و دش زاب هرابود نامتخاس رد 

 یراون و دوب هدش ھتشاذگ عمش زا رپ یزیم یور سلجم یالاب ھک ھمع
 نز یهریخ هاگن ھب ھجوت یب.تخیر نییاپ یرھ ار ملد شاھشوگ رد هایس
 ار ھمع گرزب باق تسد اب و متشادرب مدق دنچ رد تمس ملباقم درم و
 .مداد ناشن
 .ھمعریین... ریین،ھمع ریین-
 .تفر یھایس ھب منامشچ شیپ ایند و مدیمھفن وھکی

 یقرف ھچ.درک لاح ترپ موش زور نآ زا ارم و دروخ میاھاپ ھب بآ یدرس
 و دوب هداتفا مناج ھب زرل.دوبن یفیرعت نادنچ مھ منالا تیعضو، تشاد
 یور جاوم درس بآ  یھچیزاب زاب ات مدرک لغب رتشیب ار میاھوناز هدارایب

 شنابرھم نادنچن یادص و دش ھتخادنا مرود مرگ یاھفالم.دنوشن اھنش
 .دیچیپ مشوگ رد
 
 .یروخب امرس ھکنیا زج ھنکیمن تسرد و یزیچ نتسشن اجنیا-
 .دیشک هاتوک یھآ
 ؟ھتدای یدوب هدروخامرس یتفر ربخیب ھک مایراب نیرخآ-

 ھتسخ یتقو اھبش و دشیم رس وا یایور اب مبش ات زور. مدرک هاگن شتمس
 مرانک الاح.شتارطاخ شتآ و دوب وا حبص ات مدمایم یتفوک هاگشاب نآ زا
 فرح یلک.دماین هار نم اب تقو چیھ ھک ریدقت ردپ دزوسب و دوب ھتسشن
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 قشاع ھی ھک ییاھھصغ مامت یهزادنا ھب دوب هدش رابنلت مبلق لخاد ھلگ و
 طیارش نیا رد و الاح اما دشاب ھتشاد تسناوتیم شیافویب رای قارف زا
 ایرد شرغ و داب یادص.منک رارکت ار ماھتساوخ ھنازابجل متسناوت طقف
 .مینزب فرح رتدنلب درکیم نامروبجم
 .نارھت مدرگرب ماوخیم-
 .تسشن اھھسام نش یور ھناعضاوتم و دیشک یفوپ
 .متخانشیم ھک یرتخد نوا اب یدرک قرف یلیخ-
 .درم الآ نوا، یتشک وت ورتخد نوا-
 ھمھ مدوب هدرک قرف الاح تفگیم تسار.دوب هدش یرفک میباوج رضاح زا

 ترپ ار یگنس هولق ھفالک.دنزب ار شفرح دوب ددرم.دوب هدرک قرف زیچ
 .درک ایرد
 ...وت و امین.. ینعی..امین و وت-
 تبسن ار وا مدوب ھتسناوت ھنارھام.مونشب ھچ دوب رارق متسنادیم بوخ
 .مداد ار شباوج طبریب یلیخ.منک ساسح امین ھب
 هرھاط هرخالاب.. مدنوخ اھھلجم وت؟یریگب یدزمان مسارم هرارق یک-
 .ھسریم یوزرآ ھب موناخ
 .متفرگ ایرد تمس ار متروص و مدز یدنخزوپ
 .مدش راودیما یدرکیم ملابند اھھلجم زا لقادح ھبوخ-

 .درک شلباقم مارآ ان یایرد ترپ رگید یگنس
 .سین یربخ نیچمھ.زبس یاھھلجم نیا دوخ نھذ راوخشن سھ یچ رھ-
 شربخ ھک هرخالاب، یچ ھک هرخالاب متفگ لد رد و متخادنا الاب ییوربا
 .دوشیم
 .یتفر رد ملاوس باوج ریز زا-
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 .یدرک یزاب دراو ور امین ھک یدوب وت نیا-
 دیابن اما تفرن شیپ بوخ لبق تاقافتا مراد لوبق نم...الآ نک سب-
 ...مدیم لوق تب نم متسھ نم مگب ھک ماجنیا منالا،یتفریم یتشازیم
 زا و متشاذگ مشوگ ود یور تسد مونشب دوب رارق ھک ھچنآ زا تشحواب

 و دوب تسرد ھیقب فرح رگا.مدینشیم دیابن و تفگیم دیابن.مدیرپ الاب اج
 هرابود ندنک لد یارب متشادن ییان رگید تبثم ھتفھ رخآ شیامزآ باوج
 نتسیرگ یاھ یاھ و شوغآ سمل یارب دوب صیرح مدوجو مامت.وا زا
 میاھھظحل نآ ساسحا نیرتدب یگتسباو و نداد لد هرابود سرت،سرت اما
 .دوب
 .مونشب ماوخیمن یچیھ،مونشب ماوخیمن-
 ار شیادص دوب روبجم الاح و دیزویم رتدیدش داب.دش دنلب اج زا یرفک
 .دربب رتالاب
 مدشن مھفن ردقنیا زونھ...تابل و ھگیم ھگید زیچ ھی تاشچ..تممھفیمن-
 ..مدلب تدوخ زا رتشیب ور وت نم الآ.تمسانشن ھک
 ...ھک یدوب دلب هرآ-
 مارآ ملد ارچ.متسنادیمن الاح ات و مدوب یاھنیک ردقچ.مدروخ ار میاھفرح
 اب و متفر ولج؟درکیمن مک ار مدوجو شتآ درس داب نیا ارچ ؟تفرگیمن
 .مداد لھ بقع ھب ار وا شاھنیس یور راشف
 یرازیمن ارچ؟یتشگرب هرابود یچ ھساو.تیگدنز لابند ورب! ورب-
 ؟یاوخیم منوج زا یچ؟منکب ومیگدنز
 تسد اب.مھ ھب لفق شیاھنادند و دوب هدش خرس شتروص زاب.دمآ رتولج
 .درک هراشا مولعمان ییاج لغب ھب
 ؟هرآ؟سامین هرسپ نوا وت یگدنز-
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 ار اجنیا رکف دیاب رانک یدیشک نوا رطاخب یتقو.هرا هرآ هرآ-
 .رادرب مرس زا تسد.منک جاودزا شاب ماوخیم.یدرکیم
 مدوخ رد و متسب ار منامشچ هدیسرت.دش دنلب اوھ رد ھک مدید ار شتسد
 ھک تشذگ ردقچ.مدوب متروص زا یشزوس رظتنم ھظحل رھ.مدش عمج
 نازرل  تینابصع طرف زا ملباقم  اروا و مدرک زاب ار مسرت رپ نامشچ
 ندیکرت لاح رد راگنا شندرگ گر و دوب هدش تشم اوھ رد شتسد.مدید
 .دزیم ضبن
 ؟ھترخآ فرح-
 مامت.تشاد ھگن ام یکیدزن رد و دش غاب دراو نیشام اب ریصب ھظحل نامھ
 رد هریخو متخیر منامشچ رد ار مایمگردرس و ھنیک و ترفن و مشخ
 .هدب تردق نم ھب ایادخ. مدز لز شیاھمشچ
 .ھمرخآ فرح-
 نم زا هاگن نودب و دیوج رابدنچ ار شیاھبل.دیشک تسد شندرگ تشپ
 .تشذگ مرانک زا
 .نارھت میدرگیمرب،وش هدامآ-
 یاھکلپ تشپ زا ھنابیرغ ھچ میاھکشا و دش رود مغامد زا شرطع یوب
 .دنتخیر ماھتسب

 و مدوب هدرک شریقحت ردقنآ.توکس و دوب توکس نارھت ات ریسم مامت
 ظیغ اب ھک دوب مندرک ادیپ یتخس ھمھنآ دعب مراتفر یهدز کوش ردقنآ وا
 کسام ھب ظیلغ یراب دنچ مدوب ھجوتم و دزودب مشچ هداج ھب طقف
 قیاقح دوب زورید نیمھ راگنا و دناریم وا.درک هاگن مایدج و توافتیب
 و مرس یور دوب هدش راوآ، وا ھب ماھفخ تاساسحا مامت نیب مایگدنز
 مین.توکس مھ زاب و مدوب هدرک توکس مایگدنز یھظحل رھ زا رتزجاع
 وا مادم ینز و تسیرگیم ھفخ مرس یالاب  مناخ میرم ھک دشیم یتعاس
 ینزوس درد و مدوب هدیشک زارد تخت یور شوھیب.دادیم یرادلد ار
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 نایم زا.منک زاب ار منامشچ متشادن تعارج و دوب هدیچیپ متسد گر لخاد
 ھفالک یدرم ھک مدینشیم یمومھفمان یاھزیچ ھناخ میرم یھفخ یاھھلان
 .دش قاتا دراو
 تدوخ ھب.مدرک یھار دمس اب مھ ور ومع، ناروتسر تمس نتفر ایرتشیب-
 .میرب هرتھب مینابزیم الثم ام،ناج میرم ایب
 ادخ هرخالاب یدرکن رواب،یدرکن رواب زونھ وت،ناج نسحم میرب،میرب-

 نومھ.ناج نسحم متفگن تب، متفگن...وماھ ھجز،دینش وماسامتلا یادص
 ھیبش ردقچ نیبب،مبلق وت داتفا یزیچ ھی میلس اقآ جاح ھنوخ  ینومھم بش
 .ھمرھاوخ ھبیط
 سکع.دش ماهدعم لخاد سرتسا زا ھک یچیپ زاب و شاھیرگ یادص زاب
 بل ھب ار مناج مایگدنز یاھتیعقاو زا سرت و هایس نابر اب ھمع ریین
 راگنا.مدرک دنلب تشلاب زا رس وھی نایوگ ھمع ریین و دیرب سفن و دروآ
 اب شاک و دوب سوباک مدیدیم شیپ تعاس دنچ ھک ییاھھنحص رورم
 مناخ میرم و دندناخرچ رس متمس رفن ھس رھ.دشیم مامت باوخ زا مندیرپ
 .تشادرب زیخ متمس ھیقب زا رتدوز
 ؟یرتھب؟مش تادف یرتھب-

 زونھ ضغب طرف زا شیاھبل و دزیم یخرس ھب شنامشچ یدیفس
 وا و تشاذگ شیاھھناش یور تسد تشپ زا هآ اب رتنسم ینز.دیزرلیم
 مارآ و دوب هداتسیا رد رانک رتفرطنآ یمک نسحم اقآ.درک رود متخت زا ار
 .درکیم اشامت طقف
 رس شربص دوب مبویع لاس جنپ راھچ تسیب دعب ادخب،ایب ناج موناخ ایب-
 .ھگید دمویم
 مادم ھک دوب ھمع ریین یهدز نابر سکع طقف و مدرکیم ناشھاگن گنم
 ماھمع اما دوب یدرس نز.رتشیب ار مضغب و تفریم هژر ممشچ یولج
 تفر شفیک تمس ھک مناخ میرم دایرف یادص.منوخ مھ اھنت.منوخ مھ دوب
 .درک متوھبم تفرگ نسحم اقا تمس ھب ار یرتفد و
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 وریین رتفد ھگم ؟یدنوخن ھگم؟ ناھ نسحم ینکیمن یراک ارچ-
 .مشخبیمن ادخب ریین تمشخبیمن؟یدنوخن

 دنابسچ لغب ھب ار رتفد و داتفا نیمز یور وناز ود شرھوش یاپ یولج
 یطابترا ھچ دوب مایقشع بیقر شرتخد ھک ینز.دش رتشیب شیاھ یاھ و
 تمس نسحم؟درکیمن لالح ار وا شگرم زا دعب الاح ھک  تشاد ماھمع اب
 رد رس ناشیاھفرح زا.تفرگ شنازرل یاھھناش زا و تفر مناخ میرم
 طسو روطنآ ار گرزب سکع نآ یتقو مدوبیم اجنآ دیاب ارچ ،مدروآیمن
 مدوخ یاھ مشچ اب کیدزن زا و متفریم دیاب ،مدید هابتشا دیاش.مدید لاھ
 نزوس مدرک دصق و مدز رانک ار میاھاپ یور یوتپ.مدرکیم شیادیپ زاب
 ھک نسحم اقا یادص اب.مدوب دلب ار راک نیا.مشکب نوریب ار متسد لخاد
 .متفرگ الاب ار مرس دمآیم متمس ھب
 ؟هدشن مومت زونھ تمرس؟ناج رتخد ینکیم راکیچ-
 .مخا رپ شتروص و دوب کوکشم شھاگن
 منیتسآ و مدش دنلب تخت زا و مدرک مامت ار ممامت ھمین راک درم ھب ھجوت یب
 .مدیشک نییاپ ار
 ..نلاس طسو اجنوا ماھمع سکع،دش یچ وھی مدیمھفن نم-
 شناھد رود یتسد روکفم درم.منزب لماک ار مفرح تشاذگن ضغب زاب
 .درکیم هاگن هریخ ام تمس و دوب هدش رتمارآ الاح مناخ میرم.دیشک
 ؟یسانشیم و زرمایبادخ نوا امش نوج رتخد-
 یادص.تخادنایم ھنییآ دای ارم شمشچ یھایس و مدوب شنامشچ رد هریخ
 .دیشک فرطنآ ار مھاگن دمآیم درم تمس ھک مناخ میرم یھلان
 ؟ورتفد یدنوخن.ھمع رین ھگیم مادم لوا زا ینیبیمن ناج نسحم-
 .تفرگ ار متسد ود لباقم و تفرگ نم تمس ار شکشا و درد رپ هاگن
 .ھمدنگ رتخد نیا.ھمدنگ  نیا نسحم منودیم-
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 یزور تمس دیشک مرکف و متشاد ملباقم نز درد رپ نامشچ رد هاگن جیگ
 نیا تقو نالا.دندوب هدمآ خرھاشدمحم یھناخ مناخ هرھاط و تابن اب ھک
 و لاوس زا دوب رپ مزغم.مدیشک نوریب شناتسد زا ار متسد.دوبن اھزیچ
 میادص.گنت ار مسفن و دزیم تخس میارب شمھف ھک یمومھفمان تاقافتا
 .دنک قیدصت ار مفرح ھک سامتلا زا دوب رپ راگنا
 ؟درکن مربخ یسک ارچ؟؟ارچ  ماھمع ماھمع؟دیاھمع ریین مناخ امش -
 یور یکشا هرطق هدنامرد. میوگب گرم زا فرح ذیخرچیمن منابز

 نیرتسکیب ار مدوخ یدج راگنا دوب ھتفر مھ وا ھک الاح.دیکچ متروص
 تخت یھبل رانک دوخ اب ارم و تفرگ ار متسد ود زاب.مدیدیم ایند دوجوم
 ھب تسد رکفتم و رد رانک تفر زاب و دیشک یگفالک زا یفوپ درم.دناشن

 رانک ار ماھعنقم زا هدز نوریب یاھوم ھنانابرھم مناخ میرم.داتسیا ھنیس
 .دز
 .دوب مومع رتخد ریین-
 تخس شیارب ضغب طرف زا ادص و بل شزرل ھمھ نآ اب ندز فرح
 .درک رارکت هرابود.دوب
 .دوب مومع رتخد ریین-
 سمل ار مھایس یاھوم نانچمھ و دیواکیم هاگن اب ار متروص مامت
 .درکیم
 تساوخیمن ملد زونھ.مدرک اتراھچ اتود ود مدوخ اب ملباقم نز زا جیگ
 تسد تشپ اب.دیگنلیم مایگدنز زا یرد  اھلاس نیا مامت رد منک رواب

 .متفرگ ار ماھنوگ یور یسیخ
 .ھمع ریین و دوب ماباب طقف ،تشادن و یسک.تشادن ومع نم یاباب یلو-
 ودر اقآ نسحم و وا نیب یرادانعم یاھھاگن و دیزگ ار شبل مناخ میرم
 یاھ نیف نیف اب هاگ و دوب هدیچیپ قاتا رد یروآ باذع توکس.دش لدب
 .دشیم بیکرت مناخ میرم
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 .ایند تردپ هزوسب یا-
 جراخ قاتا زا و درک روبع قاتا طسو زا و دز شتسد یور لاسنایم نز
 تروص هاگ ھک ینز ضغب و انعمرپ یاھھاگن نآ زا ھتسخ مدوب ھتسخ.دش
 .تخیریم کشا و درکیم شزاون ار متسد هاگ و
 ؟ناج رتخد مینک تبحص تردام و ردپ اب ھشیم-
 .مدوب نم شبطاخم و دوب هدمآ رتولج مدق دنچ درم
 ھمع ریین طقف.ندرک توف شیپ لاس دنچ ینعی ینعی.مرادن ردام ردپ نم-
 . دوب
 ردام و ردپ گرم و یناوجون رد یتح.تخادنا گنچ میولگ ھب ضغب زاب

 و یگدنامرد زا مجح نآ تسناوتیمن الآ الاح و دوب توکس اب میرادازع
 کشا مناخ میرم.لاوس و ینادرگرس زا مجح نآ.دنک لمحت ار ییاھنت

 زونھ.درک رت کیدزن مفرط ھب تخت یور ار شدوخ و تفرگ ار شمشچ
 .دوب شغاد ناتسد لخاد مناتسد
 انشآ نوا قیرط زا منسحم اب.میدش گرزب مھاب یگچب زا ریین و ونم-

 شرتفد ھک شیپ ھتفھ ھس ود ات ،متسنودیمن نم.شدلوت نشج وت. مدش
 .هدوب نسحم قشاع منوا منوا متسنودیمن دیسر متسد

 هرابود مناخ میرم.تخادنا نییاپ ار شرس درم و درک هاگن نسحم تمس
 سح میاھتسد یور ار شناتسد شزرل سح.تشگرب متمس
 .مدیسرتیم دشیم وگزاب تشاد ھک یاھصق ھت زا مدیسرتیم.مدرکیم
 رتدب یلیخ ومع نز گرم زا دعب اما دوب ھتفرگ، دوب هدش ضوع ریین-

 .دوب شلاس ود ممدنگ و میدوب هدرک جاودزا هزات ام انامز نوا.دش
 .مدیدیم شکشا ندشن ھتخیر یارب ار ششالت و دیزگ ار شبل
 ام.دشیم رترود نوا اما مشب کیدزن شھب لبق لثم مدرکیم یعس- 

 مدنگ یارب میدوبن ھنوخ ھک ییاتقو یارب.تخبشوخ یلیخ میدوب تخبشوخ
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 نسحم ناتسود زا یکی ینومھم زا یتقو بش ھی.میتفرگ راتسرپ
 .مدنگ ھن راتسرپ نوا ھن..دوبن...میتشگرب

 شتمس اقآ نسحم.تفرگ ار شتروص یولج تسد ود اب و رواین تقاط
 .دیشک شا ھناش یور یتسد شرس یالاب زاب و تشاذگ مدق
 ؟تشاد نم ھب یطبر ھچ اھفرح نیا.مدرکیم لدب ودر ود رھ نیب ار مھاگن
 ؟ھسرب یچ ھب داوخیم اھفرح نیا ممھفیمن نم-
 و دنک مک ار شنیف نیف درک یعس مناخ میرم.دیخرچ ود نآ نیب مھاگن زاب
 .دوش طلسم شدوخ ھب
 ینک رکف ھک یراک رھ،نسحم مھ نم مھ.میدش ریپ لاسدص یهزادنا-
 راتسرپ نوا زا ھن دوبن ینوشن اما میدز رس ینک رکف ھک ییاج رھ میدرک
 رتکد و سانشناور روز ھب و مدش نیشن ھنوخ ومینوج لاس دنچ...مدنگ ھن
 مک ھشیمھ مدوجو زا ھکیت ھی ھکیت ھی اما.مش ھلماح و تابن مدرک لوبق
 .دوب یلاخ ھشیمھ دوب
 .دیرب ار شناما زاب قھ قھ
 شگرم دعب درپسیمن و دادیمن ترامع راکتمدخ ھب و رتفد نیا ریین ھگا-
 هدرپس و مدنگ و هدرک ریجا وراتسرپ نوا  مدیمھفیمن ام میرم ھب ھنوسرب
 ...رتخد نوا.. رتخد نوا دیاش و نتشادن ھچب ھک یاهادنوخ ھی تسد ھب
 نیرترادهدنخ متشاد مرظنب و مدرکیم هاگن ملباقم باذج درم نامشچ رد 
 یور زا باتش اب.دندوب ھتخادنا تسد ارم ارچ.مدینشیم ار ایند یھصق
 .ناشیرپ.مدوب ینابصع.مداتسیا ملباقم دق دنلب درم لباقم و مدش دنلب تخت
 و راددوت یدایز ھمع ریین ھتسرد ھتسرد...اقآ دیگیم ترپ و ترچ ارچ-

 راکتمدخ شرمع مامت نوا.دینزب تمھت شب ھشیمن لیلد یلو دوب تکاس
 الصا.دیدرکن ادیپ نوا زا رتھاتوک یراوید الاح و دوب امش لثم ییامدآ

 ؟ارچ ھنکب وراکنیا دیاب ارچ



	 لصف

260	

 نیا وت ھتشون اجنیا.ھنیبب ونومندیشک باذع زور رھ..هدب قد ورام نوچ-
 .رتفد
 .دوب هدش رتمارآ شنحل.داتسیا ملباقم و تشادرب ار تخت یور رتفد
 اھنت. دشیم رتمیخو شلاح دوب هدش رت ریگھشوگ یلیخ رخاوا نیا ریین-
 یھشوگ شرتخد اھنت گرم مغ زا الاح ھک مجلف یومع دوب هدش شمدمھ
 هدیم ورتفد نیا شلبق و هداج ھنزیم لامش یاوھ ھب ھنوبش...ھناتسرامیب
 تشر ناتسرامیب زا  وشربخ ات میدوب ربخ یب شزا زور دنچ.راکتمدخ ھب
 شلقتنم.دوب امک وت مھ شدوخ و دندوب هدرک ادیپ هرد وت شنیشام. ندروآ
 .سین ھک سھ زور تسیب نالا و نارھت میدرک
 منک رواب متسناوتیمن.درکیم هاگن نیمز یور مولعمان یاھطقن ھب هریخ
 و دنناوخیم اھ رتخد هاگ ھک ییاھباتک و اھملیف نیع دوب هدش نم یگدنز
 میرم تسد زمرق یمرچ دلج رتفد ھب دش هدیشک مھاگن.دنتخیریم کشا

 ار منامشچ.مدوب هدید ھمع ریین تسد اھراب ار رتفد نآ نم.مناخ
 مشوگ لخاد راقواب و صاخ یھجحل نآ و شدرس یادص.متسب
 »تاباب-؟ھمع یک ھیبش-،ھنوا ھیبش یلیخ تاشچ«.دیچیپیم
 نامام یاھسامتلا و یلعاباب یاھضارتعا،یگچب رد منداتسیاو شوگلاف

 مرادید نیرخآ.الاب لدم نیشام نآ و ھمع ریین سکول تارھاوج نآ،نیریش
 و مدرک زاب مشچ.دنازوس ار مناوختسا زغم ات ھک شنامشچ ترفن و وا اب
 مھاگن مگردرس ھک دوب ملباقم درم هایس مشچ ود مدید ھک یزیچ نیلوا
 .درکیم
 ام زا ودیما نیا ھشاب تسرد رتفد نیا وت یافرح دصرد ھی یتح ھگا ھگا-
 ام ھب یچ میدنوخ ورتفد ھک ھتفھ دنچ نیا وت ینودیم، مدنگ ریگن
 ؟مرتخد یمھفیم؟ھتشذگ
 دوب ھتخادنا سفن ھب ارم مدوجو رد یبالقنا ھچ.دریگب ار متسد ات تفریم
 .مدیشک سپ ار متسد. مدرکیم تمواقم زونھ ھک
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 ممھفیمن. دوب نیریش ممردام..الآ،سالآ نم مسا.موناخ متسین مدنگ نم-
 .دیگیم یچ
 مناخ میرم یاھندز راز لباقم زا فرح یب و متشادرب تخت رانک زا ار مفیک
 .متشذگ
 .ھشیمن مولعم یزیچ مشیامزآ نودب مناخ رتخد سین مایتحار نیمھ ھب-
 سامم ھظحل نامھ و مدرک زاب ار قاتا رد مدرگرب ادص تمس ھکنیا نودب
 لخاد تمس ھب نارگن و دزیم مھ ار تبرش یناویل.مدش ورھبور تابن اب

 .تشاد مشچ
 زا سرت زج مدیدیمن زیچ چیھ نم اما. دمآیم ھناخ میرم یاھھلان یادص

 شھاگن گنگ و دش هریخ متروص ھب مشچ اب.دوب هداتسیا ملباقم ھک یرواب
 دشاب تسار تسناوتیمن نیا ھن.شنالان ردام فرط  تفر
 ھک تشاد ار گرم مکح رتخد نآ هاگن ریز ندروآ تقاط.تسناوتیمن
 هار یوج و تسج رد ود اب و مدز سپ ار وا و مدیبسچ ار مفیک یھتسد
 هرب رازن نسحم ھک دمآیم مناخ میرم دنلب یاھھلان یادص. متشگ رارف
 رود ات مدرکیم جرخ ار میاپ لخاد یاھقمر نیرخآ نم و شلابند ورب،

 گرزب نلاس زا.دوب هدش ھتخادنا ملد ھب هزات ھک ییاھ سرت مامت زا موش
 ھمزمز»ھغورد« بل ریز.مدرک ثکم ھمع سکع لباقم و متشذگ ھناخ
 و دمآیم اھھلپ یالاب زا اقآ نسحم یاھنتفگ مناخ رتخد یادص. مدرک
 ریز زا و مدش طایح دراو، ،مدیود  طقف هاگن نودب.مناخ میرم شلابند
 هاگن بجعت اب و دوب هدز نیشام ھب ار شاھکت ھک یناوج درم یاھھاگن
 سوباک زا ییاھر تمس مدیود و مدیود،مدیود زاب و مدرک دنت اپ درکیم
 .مایگدنز دیدج
 .داد ناکت ارم خرھاش دمحم یادص
 ور ھچوک قیقد سردآ،یرب تنوخ ات هدایپ نوراب نیا وت یتسین رویجم-
 یدلب بوخ ممدش.مشیمن تمحازم ادعب شابن نارگن....تمربیم یدادیم
 .ینک ضوع اج ھنوبش
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 هدرک تسم رامخ ار منامشچ شرطع نیریش یوب و نیشام لخاد یمرگ
 هرجنپ یھشیش زا ار مدوخ.متفرگن یدج ار شمالک شین ھک ردقنآ.دوب
 هداد ار رتنییاپ لحم دنچ سردا.متفرگ تسد ھب ار مایشوگ و مدیشک رانک
 . دیدج یاھ ھیاسمھ یارب موش یاهژوس متساوخیمن و مدوب
 .هرتھب یروطنیا-

 زونھ، مدرک زاب ار نیشام رد و مدرب تسد.دنازرل ار ملد شدنخزوپ یادص
 ھکنیا نودب.دیما ان ھچ و دنمدرد ھچ.دز میادص ھک ھتشاذگن نوریب اپ
 یا ھلمج لابند دیاش.رظتنم زاب و مدنام رظتنم.مدنام رظتنم منک شھاگن
 و دیبوک نامرف یور یتشم بولغم،رس رخآ ھک تشگیم دیدج فرح ای

 رد و مدش هدایپ شنیشام زا لیم یب .دناخرچ رگید یتمس ھب ار شتروص
 .مداتفا هار یلین یوتنام بیج لخاد تسد من من ناراب ریز شفلاخم تھج
 ربخ نیشام زاگ یادص و متشذگ  ھچوک چیپ زا ھک ردقنآ درک مھاگن رظتنم
 .یرود ھمھنآ زا تخیر نییاپ ملد و داد شنتفر زا
 ھتفھ ھب.مدوب ھتفرگ لغب مغ یوناز تخت یور  مکیرات قاتا رد الاح 
 مرظتنم رد مد سانشان یدرم راگنا،دز مقاتا رد ھب یطاف ھک دوب هدیسرن
 اج میرازود دعب اما متخانشن لوا مدرک زاب ار ھناخ ینھآ رد یتقو.دوب
 شراک رد  ار وا شامرچ فیک و تشاد نت ھب یمسر راولش و تک.داتفا

 هدز نوریب ھمع ریین یھناخ زا ود ھب زور نآ.دادیم ناشن رتیاھفرح
 اب و درک مھاگن قیمع.دوب مدای بوخ ار درم نآ بحعتم یهرھچ اما مدوب
 .دمآ شیپ دنخبل
 ردارب .....ھتبلا و ناربنع یهداوناخ لیکو.نایردنمس نیعم متسھ نیعم-
 .ناج میرم
 ار تشذگیم منھذ زا ھک یرکف تشاد مھ وا امتح. دش رتزاب شدنخبل
 ...و دوب تابن ییاد درم نآ راگنا.دناوخیم
 .مدرک مخا
 ؟دیدرک مادیپ روطچ-
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 .تشاذگ شتک یھقی یولج ار شتسد
 ھب اما دوب تندرک ادیپ یارب یدایز ینوناق یاھھار، منوناق درم  نم-
 تساوخ ھب، یدز نوریب ومع ھنوخ زا ھک زور نوا نوچ دیسرن اجنوا
 .مدرک تبیقعت نسحم
 مھاوخن ار اھنآ رگید تمایق ات مدرکیم رکف ھک مدوب هداس ھچ و مدیشک هآ
 .دید
 ؟دیاوخیم یچ نم زا-
 .دوب لاوس نیمھ رظتنم راگنا.تشاد یراد شک دنخبل زونھ
 امش و ریخب ور ام ھک یفنم رگا.یدب ماجنا ور  DNI شیامزآ، سداس-
 .اھارجام یھیقب لابند میریم ھن ھک رگا تمالس ھب ور
 ردام ردپ نم.مدوب اھفرح نیا زا رت ھتسخ نم. مدرکیم شھاگن ظیغ اب
 چیھ نم دزیم دایرف قترس یالآ مرس رد.نیریش نامام و یلع اباب متشاد
 . مدز داد  نایردنمس نیعم تمس روطنامھ تبسن ھب و مایمن اج
 .مدیمن مشیامزآ.مریمن اج چیھ.مایمن ییاج نم-
 طایح لخاد یطاف.مدیبوک شیور ھب مکحم ار رد و مدشن شباوج رظتنم
 یھلصوح یتح.درک هاگن متمس تتامش اب و دز شتروص یور
 طایح  خیم یور زیوآ  یگنر رداچ  تمس.متشادن مھ ار وا یاھیدردمھ
 نایردنمس نیعم اب شیاھتبحص یادص.درک زاب ار رد و تفریم کچوک
 مرس زا تسد ایند نیا ارچ !دوب سب.مدش مقاتا دراو ھفالک نم و دمآیم
 و میتشاد شیامزآ تقو ھک دوب یاھتفھ رخآ نامھ زورما.تشادیمن رب

 یلعاباب کاخ رس ات گنم ارم  و ناتسرامیب ھب ار مناخ میرم شتبثم باوج
  .دناشک نیریش نامام و

 ھتفرگن نم زا یغارس  خرھاش دمحم  رگید لامش زا تشگرب زا دعب
 اما هدوب هدننز دح زا شیب مدروخرب و مدوب هدرک یور هدایز دیاش.دوب
 بیقر راگزور شخرچ ھک یتقو ھن یاهراچ چیھ، متشادن یاهراچ نم
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  نسحم اقآ اب مناخ میرم ھک دوبن یزور.دوب هداد رارق مرھاوخ ار ملباقم
 متح و مدوب هدش نیشن ھناخ  اھزور نیا.دوشن ناشیادیپ ھناخِرد ،یدج
 ار مدوخ.داد مھاوخ تسد زا مھ ار هاگشاب رد تقو ھمین راک نامھ متشاد
 و یباتیب روج ھک دوب هراچیب یطاف نیا و مدرکیم ثبح قاتا رد
 ھب یضار نیعم تطاسو اب مھ رخآ و دیشکیم ار مناخ میرم یاھیرارقیب
 ھک یزیچ رھ زا یلاخ اما دوب رپ ،دوب یلاخ منھذ.دندشیم نتفر
 هدرک یفخم قاتا لخاد ار مدوخ توکس رد.دنک رتھب ار ملاح تسناوتیم
 .مدوب هدش رب  زا وم ھب وم رگید ار یطاف یاھتحیصن مامت رگید و مدوب
 ھنھن ھگب دایب یکی زور ھی ھنوشوزرآ لحم وت ھمھ.مدنوم ادخ راک وت-
 سین مبوخ ادخ یا...ترس ھب ھنزیم یروجنیا وت تقونوا ،مییام تاباب
 ھی شاشچ،تسشن ملد ھب تمع  ملوا نوا زا اما دز فرح هدرم رس تشپ

 ...دوب یلاح
 رییغت ار اھ ھکبش فدھ یب و مدوب ھتسشن نویزیولت لباقم توافتیب
 .تشذگ ممشچ لباقم زا خرھاشدمحم یانشآ ریوصت ھک مدادیم
 ...درکیم وشرشکف یک-
  رد مادم ھک  یرتیت.دش رطق رد ودرا یھار هام دنچ تدم یارب یلم میت
 ھک شیاھیمیت مھ و دوب شدوخ،دوب دمآ و تفر رد  نویزیولت سیونریز
 یکمشچ شود یور فیک وا و دندادیم ناکت نیبرود یارب یتسد نادنخ
 ھچ شنورد متسنادیم نم طقف اما تشاد بل ھب دنخبل.دز نیبرود تمس
 راتفر رییغت زا زیچ ھمھ ھب رگید نم. متشاد کش ھتبلا،تسا یبوشآ
 ھمھ ھب رگید اھلاس زا دعب مایعقاو ردپ و ردام ندشادیپ ات شایناھگان

 تبحص یارب ھک یشالت و لامش تمس دوب هدیشک رپ رکف.متشاد کش زیچ
 یارب؟دوب نم یارب شیوشت ھمھ نآ و بارخ لاح نآ.تشاد نم اب ندرک
 زا راک.دنک رکف وا ھب تسناوتیمن دیشخبیم مھ رگا الاح ھک ییالآ
 ھک دوب نیمھ دیاش و دوب ھتفر رتارف دسا جاح و مناخ هرھاط یتیاضران
 !ھعونمم قشع نتفگیم
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 هراپ ار مراکفا درکیم درخ وھاک تشاد نپا تشپ ھک یطاف رادانعم یادص
 .درک
 . مدشیم یقای مدوب منم...هدنوماو ھنکیم میشک رتخد یاھھدنخ ھچ-
 ادا ار شتاملک هدرمش هدرمش  و دوب هدرک دنلب ار شیادص دصق زا
 تشاد  ھک یراگنربخ و تسشن نویزیولت ریوصت یور ممشچ.تخاسیم
 فرح دنخبل اب اما یدج.درکیم ھبحاصم ودرا دروم رد خرھاش دمحم اب
 متیر مھ یاھشیش دس نآ و ینالوط یھلصاف نامھ زا دشیمن مرواب.دزیم
 متشاد وا زا ھک یریوصت نیرخآ شاک.درک ضغب میولگ و تفرگ الاب مبلق
 ات دزیم نانز رتکد و ناربج زا فرح یدرمناوجان اب ھک دوب ھفالک یدرم
 گنز یادص.ترودک ھمھنآ عفر و نم اب ندز فرح یارب شالت ھمھ نآ
 یاپ شنتفگ نایردنمس بانج و یطاف ندش دیفس و خرس زا.دش دنلب رد
 دنخبل هدنز منامشچ یولج تابن ریوصت.دشاب نیعم دیاب مدیمھف نوفیآ
 مھب ھیبش یزیچ راگنا نامدق و مادنا زج و متشاد ییابیز رھاوخ.دزیم
 مدناخرچ مشچ.ھن نم و تشاد یکدوک زا وا ھک یلابقا و تخب زجب.میتشادن
 ار نویزیولت.متشادرب ار مرانک لرتنک.ملباقم خرھاشدمحم ریوصت یور
 یارب ار شرادلگ دیفس رداچ لوھ ھک یطاف ھب ھجوتیب و مدرک شوماخ
 لبم یور زا،دوب ھتخادنا لگ شتحیصن زاب و درکیم رس رد یاپ نتفر
 .متسب مرس تشپ مکحم ار رد قاتا دراو و مدش دنلب مود تسد
 
 لخاد ھک یاھفخ یاھ چپ چپ و دمآیم نیریش نامام یاھھیرگ یادص زاب
 و متفریم هار میاھیکدوک کچوک یھناخ رد.دوب هار ھب اھھلپ ریز قاتا
 یلع اباب یادص.تشاد نس لاس یاهدروخ و تسیب ھک مدوب ییالآ دلج رد
 .دوب یبصع یمیدق یبوچ زابھمین رد تشپ زا ھفالک
 ..ھمھفب و تقیقح ھمھ هراد قح ھچب نوا ،نز دایمن شوخ ور ادخ-
 یور دیبوکیم تشم ھفالک یلع اباب و دادیم شمسق ادخب نیریش نامام
 .شرانک کرچ زبس راوید
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 نوشیرپ و مورآ ان ردقنیا درک غیرد و ندش رادھچب مزا ادخ  هللاو ھب-
 دش زاب ھنوخ نیا ھب موصعم یھچب نوا و نز نیا یاپ یتقو زا ھک مدوبن

 شربمغیپ و ادخ زا مسرتیم نز مسرتیم.مرادن مشچ ھب تحار باوخ
 .مسرتیم
 ..سام رتخد ھنم رتخد الآ،یمھفیمن ارچ یلع مردام نم-
 دراو.مداد لھ ولج تمس ھب ار رد مناتشگنا کون اب و مدرب شیپ تسد
 تکاژ نامھ یلعاباب.دش هدیشک نم تمس ود رھ هاگن مدش ھک قاتا

 زا ار شیاھاوماک و میتفر نیریش نامام اب ھک تشاد نت ھب ار یاھمروس
 رادلگ یرسور نامھ نیریش نامام و میدوب هدیرخ نابایخ رس
 ردقچ.دز دنخبل متمس و تفرگ یرسور لاب اب ار شغامد نیف.شھاتوک
 ییاھنت الاح ات ھک یرتخد نس مامت یهزادنا.دوب گنت ناشتفج یارب ملد
  درکیم مھاگن یگدنمرش اب یلع اباب.دوب هدرک ھبرجت ار ندوب بیرغ و

 .دنازوس ار منت تشوگ شیادص
 .نک لالح..مرتخد نک لالح-
 یالاب ار متسد ود ھلجع اب ھک درکیم رک ار مشوگ شیادص یوکا
 رد ار یلع اباب و نیریش نامام و دیخرچیم زیچ ھمھ.متشاذگ میاھشوگ
 ھک مدرک زارد تسد ناشتمس. یرود زا تفرگ مضغب. درکیم لح دوخ
 میادص یگچب نامھ لثم.درک مکشخ رس تشپ زا ھمع ریین یانشآ یادص
 اب و دوب هدمآ مندید اھتدم زا دعب ینعی دزیم میادص روطنیا یتقو.الآ دزیم
 شراک لحم نیشن نایعا یاھھچب تمیق نارگ یاھیکاروخ نآ زا دوخ
 ار یگچب نامھ قوش و روش و مدوب لاسگرزب یالآ دلج رد.دوب هدروآ
 شاھتخوس و هدش ھلاچم تروص ندید اب و متشگرب شتمس قوذ اب. متشاد
 طفاصک و لگ رپ شھایس رس اترس ھشیمھ لثم یاھسابل.دنام زاب  مناھد
 نالان و دزیم یدیفس ھب لماک شنامشچ.درک زارد ملباقم ار شتسد و دوب
 یاھھناد.متشادرب تشلاب زا رس مدیشک ھک یغیج اب.دز ادصار ممسا زاب

 مرود یهدش اھر یاھوم.دوب هدرک سیخ ار متشلاب و ندرگ تشپ قرع
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 و توکس رد ھناخ.متفرگ ار مایناشیپ یور قرع و مدرک عمج تسد اب ار
 هرابود.مدوب هدرکن رادیب ار اضر و یطاف ھک رتھب ھچ و دوب قرغ یکیرات

 رد مدش قرغ مرس یالاب فقس ھب هریخ و متشاذگ تشلاب یور رس
 رس اھتدم زا دعب دیاب.شمدیدیم دیاب. شوخ اما دوب مک ھک یاھتشذگ
 .متفریم شرازم

 دوب یدرس ھب ور اوھ منادیمن.دنازوسیم ار متسوپ قمع ات امرس زوس
   و یربا یاوھ؟دوب نیا ناتسربق تلصخ ای مدوب هدیشوپ مک سابل نم ای
 یدرم نارق یادص.دندزیم ملد ھب رجنخ بیجع گربیب و دنلب ناتخرد
 مرظن زا بشید سوباک مادم و دیچیپیم مرس لخاد شربق رانک شوپ هدنژ
 ھمھنآ.نایردنمس ریین.مدناوخ ار ربق یور مسا رگید راب لد رد.تشذگیم
 ھشیمھ ریین!تشاد ھلصاف ردقچ نم بشید سوباک اب ش لالج و توکش
 لد شتآ یشوماخ یارب درک ھناھب ار قشع یزور  ھک یفرح مک و تکاس
 ھی الاح یردپ مسر و مسا زا.درک یزاب اھ یلیخ یگدنز اب و شناشیرپ
 یھنادرد زیزع.دوب ھتسب شقن شاهزات ربق گنس یور ھک تشاد یلیماف
 ترپ یاھشوگ و دوب هدش مورحم نایردنمس یگداوناخ ربق زا یتح ھک ردپ
 رس یالاب ھتسشن یروت زبس هالک اب یدرمریپ الاح رخآ هاگتسیا نیا رد
 و مدیدیم منوخمھ اھنت ار وا یزور ھک ینم و دناوخیم نآرق و شربق
 هدش شبیصن،شھاگیب و هاگ یاھندوبن و ندوب نامھ ھب مدوب عناق
 دیاش.متفرگ درمریپ یولج لوپ یسناکسا و مدرب ماھلوک لخاد تسد.دوب
 تئارق یحتاف ھمع زا یدای ھک دشاب هدوب وا اھنت زور لھچ نیا رد
 اج زا شبویعم یوناز رد للعت اب و دناوخ دنت رود یاهروس و دمح. هدرک
 هرابود.تشگ رود  نم زا رتفرطنآ ربق دنچ فدھ اب ناگنل گنل و دش دنلب
 یارب مرانک زا ھچب رسپ دنچ یودب ودب یادص و وا مسا تمس تفر مھاگن
 گنس زا ار مھاگن تسناوتن مھ رتفرطنآ یمک نز زا اولح مھس نتشادرب
 تخادنایم گنچ مھ عقوم نآ یربا یاوھ و دوب ھتفرگ ملد.دریگب شربق
 ،ھلگ یلک منزب ھک مراد فرح یلک میایب یتقو مدرکیم رکف .بوشآ نیا ھب

 تسد؟دمآیمن مدای میاھیلد و قد، میاھ فرح زا مادک چیھ ارچ اما تیاکش
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 ضغب اب دزیم نوریب مقلح ھت زا ھک ییادص اب و شربق گنس یور مدیشک
 :متفگ
 ؟ارچ-
 .دیکچ ممشچ یھشوگ زا یکشا هرطق
 مایعقاو یهداونوخ نتشاد زا ونم رمع کی نسحم زا وت یھنیک رطاخب-
 هانگ؟مدوب نسحم و میرم قشع لصاح نوچ؟یمرج ھچ ھب،یدرک مورحم
 وتومع رتخد..ضوع رد یدرک داش و نیریش نامام لد؟ دوب یچ نم
 ھکنیا مرج ھب طقف؟یدربیم تذل شناردام یاھھلان زا شھآ زا؟یدید
 اب،یدمویم مندید رید ھب رید،یدرکیم یلحم مک؟درک باختنا ونوا نسحم
 رتخد نوچ ارچ،نیدرک دب دسا یهداونوخ ولج ونم یروس تقیفر نوا

 ؟یدرک راکیچ وت؟یدرک راکیچ ھمع ریین؟مدوب تقباس قشع
 ھب.متشاد یلقن یھنوخ نوا وت ھک یمک تارطاخ ھب مدوب یضار ھک نم
 مدوب یضار ایداش نوا اھدنخ نوا ھب،نیریش نامام و یلع اباب مک ندوب

 یروطنیا؟یتشون شوت وزیچ ھمھ و یتشاذگ رتفد ھی و یتفر، مدوب شوخ
 .هرآ؟ھمع ررین ینک مک وتاھانگ راب یتساوخ
   مھ شالت یاهرذ نم و درکیم سیخ ار متروص مھ رس تشپ کشا الاح
 مدیبوک شدرس ربق گنس یور تسد فک اب.مدرکیمن ناشندرک کاپ یارب
 .مدرک مخ شک زارد گنس یور ار مدوخ و
 یدرک دب یلیخ یدرک دب.ھشیمن مک تاھانگ راب ادخب ،ھمع ھشیمن،ھشیمن-
 و نادجو باذع اب ھک یدرک دب نیریش نامام و یلعاباب اب. نوممھ اب
 .تدوخ اب نم اب یدرک دب تومع رتخد اب.نتفر ایند زا یتحاران
 زارد متمس ھک یتسد و دزیم یدیفس ھب ھک ینامشچ و بشید سوباک دای
 .تسب ار منامشچ، دوب
 یدرک رکف؟ھشیم؟منک تلالح؟تمشخبب؟یچ ھک مباوخ وت یایم الاح-
 ؟ھتحار
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 هدمآ دنب مکشا.مدش هریخ رتفرطنآ یمک نیمز یور مولعمان یھطقن ھب
 لثم شربق تمس و متفرگ ار ماھنوگ یسیخ  دنت دنت تسد تشپ اب.دوب
 . مدرک ور یدج، درکیم مراب ھکیت ھک ییاتقو نامھ
 نوخ زا مدرکیم رکف و دوب تور ھمع مسا ھک لاس دنچ نیا تمرح ھب-
 قح زا نم، داد مدای و ششخب و ندوب بوخ یلع اباب، تمدیشخب، یمردپ

 ننوتیم ماھیقب نیبب ورب، متسین نم اھنت اما متشذگ دوخ
 ...میرم،نسحم؟تنشخبب
 
 یکاخ مرانک نیمز یور ھک یاھلوک تمس تفر متسد و مدیشک یدنلب هآ

 .دنازرل ار منت ییانشآ یادص ھک دوب هدش
 و لاوس نیا شزا زور رھ نم....؟ارچ یسرپب شزا اجنیا یدموا مھ وت-
 .مسرپیم
 ار شھایس رداچ مناخ میرم!تسیک متسنادیم.مدرکن هاگن مرس تشپ ھب
 ماھناش یور ار شتسد و دز دنخبل متمس .تسشن مرانک و دز لغب ریز
 .ناملباقم ربق گنس یور تخادنا مشچ هرابود  و تشاذگ
 ... ھشیمن مرواب زونھ..رتکیدزن ھبیط زا.دوب مرھاوخ لثم-
 .درک هاگن طقف و تخود نم تمس ار شسیخ هاگن.دروخ ار شفرح
 اما تشاد ار میاوھ ،دشیم منارگن، تشاد متسود ھناقشاع نیریش نامام
 .شھاوخ زا رپ دوب درد زا رپ تشاد قرف نز نیا هاگن گنر
 یور لفاغان   ھک یکشا  ساوسو تشگنا اب و ماھنوگ یور دمآ شتسد
 .تفرگ ار دیکچ  ماھنوگ
 درک ھیرگ ماھ ھیرگ رانک لاس ھمھ نیا!وممدنگ.درک ادج مزا ومنت یهراپ-
 رتشیب دیاب دیاش یشاب رفنتم ام زا یشاب ھتشاد قح دیاش.درکن زاب بل و
 نامام ھملک ھک منکیم ربص ردقنوا منکیم ربص اما...اما میدوبیم بقارم
 .مونشب تنوبز زا راب ھی طقف راب ھب و
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 قھ نییاپ رس اب و دیشک تروص یولج ار شرداچ ھک دادن شناما ضغب
 یاھھناش و دوب شنپاژ لصا یتمیق رداچ یور مھاگن.درک زاب ار شھ
 منابز اما متسین رفنتم امش زا نم میوگب متساوخ.دیزرلیم ھک یاهداتفا
 .تفگ رگید یزیچ هدارایب
 .ندوب یبوخ یامدآ نیریش نامام و یلعاباب-
 تفرگ ار شکشا یسیخ لامتسد اب و دز رانک تروص یور زا ار شرداچ
 و دوب ھتفر لیلحت شییابیز مک تدم نیا رد.دنزب دنخبل متمس درک یعس و
 .تفرگ ار متسد زاب.دزیم قوذ وت شمشچ یھشوگ کورچ
 ور وت ھک ھنیا رطاخب طقف مشخبب وریین متساوخ زور ھی، زور ھی ھگا-
 دالوا یدش نوشارب وت و نتشادن دالوا ھک درپس یدرم نز تسد
 .نوشتشادن
 و مدیشک الاب ار مغامد.دوب هداتفا هار ماینیب بآ کشا  و امرس زوس زا
 و تساوخیم ار مقاتا ملد.دوب نتفر تقو.مدز گنچ مرانک یھلوک ھب  زاب
 و دش دنلب نم اب هدیسرت هراچیب نز.مدش دنلب اج زا.رکف و رکف و ییاھنت
 مندرگ یاج ات شھاتوک هروک یاھ شفک اب.داتسیا ملباقم متسد نتفرگ اب
  .داتسیایم
 نسحم و نم لد وت و لاس دنچ نیا ترسح ایب،ایب ام اب ممدنگ،ایب نم اب-
 تسد اھلاس نومھ نیع،مدزن تسد وتقاتا زونھ ینودیم...نک مومت
 .هدنوم هدروخن
 .دیزرلیم متسد یور شدرس ناتسد.دیرابیم شھاگن زا سامتلا و رجز
 .مراد ومیگدنز ھنوخ منم،دیراد ھگید رتخد ھی نوتدوخ امش-
 وت،هراد وشدوخ یاج مودک رھ دنشاب ھتشاد دالوا ردقچ رھ ردپ و ردام-
 شترسح هدب هزاجا مدرکن یردام تارب ھک ارھز یھمطاف مناخ ھب مسق ور
 ترھاوخ تابن،یردپ نسحم،منک یردام تارب هدب هزاجا ھنومن ملد ھب
 .ایب ام اب.ھشاب
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 ھشیش زا رس یکشم دنلب یساش بقع ھک مدیدیم ار تابن نابایخ رو نا
 ھب تسد نسحم اقآ و درکیم هاگن شردام ھب نارگن و دوب هدروآ نوریب

 صخشم مھ شایدود یاھکنیع تشپ زا و دوب هداد ھکت نیشام ھب ھنیس
 .تسام تمس شنامشچ دوب
 تسامتلا یاوخ یم؟یزادنب نیمز ور ھتسکشلد ردام ھی یور یاوخیم-
 .متفیب تاپ ھب یاوخیم منک
 ایادخ.مدیشک بقع ار مدوخ و متفرگ ار وا هدز تشحو ھک  دشیم مخ تشاد

 ھک یدنزرف ھب قشع.قشع و دوب شھاوخ نز نیا دوجو ارساترس
 .دنک جرخ شیارب ار شیاھھناردام دنتشاذگن
 .مشاب یسک محازم ماوخیمن نم..نم-
 ،تشاذگ مرمک تشپ تسد و دمآ متمس تھب اب
 ھک یاھنوخ نوا یداش وت یاھنوخ نوا رتخد وت،،ییامرس جات وت ،وگن-
 نم اب.نک داش وتلد ھب ترسح تردام و ردپ لد و ایب..ھتفر ھلاس نیدنچ
 .مدنگ ایب
 شسیخ نامشچ. .دزیم فرح نم اب راگنا کشا و   سمتلم ینامشچ اب
 باذع ھمھنآ ھب.دیشکیم ملد ھب رجنخ شیادص مغ و درکیم  شیر ار ملد
 تحار امتح فقس کی ریز اھنآ اب یگدنز اما مدوبن یضار ناشرجز و
 ناشفرح دندشیم یطاف تبحص مھ و دندمآیم ھناخ رد ھعفد رھ.دشیمن
 هدرک رکف یلک.دوبن تحار تابن یرھاوخ.دنتساوخیم ار نیمھ.دوب نیمھ
 رھ اما مدشیم سبح قانا رد ییاھنت ھک ییاھتقو مامت یهزادنا ھب مدوب
 شایناراب هاگن زا مشچ.دروخیم مرس قرف ھب یدیما ان اب یاھتسب رد راب
 شیپ متمس رداچ ریز زا ھک داتفا شنازرل تسد تمس مھاگن و متفرگ
 ھب هزات ردام باذع ھک مدوبن هاوخدوخ ردقنآ، متسناوتیمن نم.دوب ھتفرگ
 ھب منک رکف مدوخ ھب ھک مدوبن هاوخدوخ ردقنا. منک راکنا ار هدیسر دنزرف
 قشع نآ یلصا کلام دیاش ھک یرھاوخ  و دنام ماجرفان ھک یقشع
 درک ممصم دیکچ نییاپ دیما ان مناخ میرم نامشچ زا یکشا هرطق.دشیم
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 مدوخ ھب. مدادیم تصرف اھنآ ھب دیاب.مھد ماجنا دوب رارق ھک یراک رد
 ندوب مدیمھفیم دیاب.دندوب منوخ مھ زا ھک مدادیم یناسک اب یگدنز تصرف
 زا ھن ار ھبرجت نیا دیاب؟دراد یسح ھچ دنتسھ وت زا ھک یناسک رانک رد
 تسس اما مدوب ددرم میمصت رد زونھ..مدرکیم غیرد اھنآ  زا ھن و مدوخ
 کاپ ار شکشا رداچ اب روابان.متفرگ ار شتسد و  متشاذگ شتمس یمدق
 دمآیم ام فرط ھب اقآ نسحم رونآ زا.دیشک شوغآ رد مکحم ارم و درک
 اب و درک ادج ششوغآ زا ارم مناخ میرم.دوب هدش هدایپ نیشام زا تابن و
 ربخ نیا تساوخیم امتح.دز ادص ار نسحم اقآ ود نآ  تمس متسد ندشک
 اب.متخادنا نییاپ شلباقم ار .مرس.دناسرب مھ وا ھب رتدوز ار شوخ
 مشچ زا ار شایدود کنیع.دناخرچ مشچ مناخ میرم و نم نیب یروابان
 نز رظن ریز ادابم ات درشفیم ار شنامشچ تشگنا اب ام ھب تشپ و تفرگ
 کیدزن.متفرگ زاگ ار مبل.دنک هولج فیعض کشا نتخیر اب شنارتخد و
 وحم یدنخبل؟مدوب رتگرزب وا زا لاس دنچ اقیقد. دش هدایپ  تابن ،نیشام
 نم.مدیدیمن مھ ار یزور نیچمھ باوخ  دیاش.دز لغب ارم ضغب اب و دز
 ...وا و
 و تشگیمرب بقع ھب مادم روش اب مناخ میرم مدوخ یھناخ ھب ندیسر ات

 زا اقا نسحم و تفرگیم ار شردام یاھفرح لابند تابن و دزیم فرح
 ھشیش یھیکت ار مرس.دادیم ناکت رس و درکیم هاگن ار بقع ھنییا لخاد
 ناراب.مدیشکیم شراخب یور مولعمان یشقن تشگنا اب و  مدوب هداد
 رانک رد شیپ زور دنچ  ھک ییایرد  تمس دیشک رپ ینعم یب منھذ.دیرابیم
 رپ شیارب ملد و دوب هدرک ار شیاوھ ملد ردقچ.مدوب خرھاش دمحم
 ..دادیم یبوخ یوب  تابن ردقچ.مدیشک الاب ار مغامد.دزیم

 
 و کاس نیا اب  طقف مریدقت راگنا،دیسرن مھ تعاس کی ھب مکاس نتسب
 یاھ نیف نیف زونھ.دوب هدروخ هرگ رگید یھناخ ھب یاھناخ زا نتفر
 رگم،تفریم هژر ممشچ یولج اضر ضغب و دیچیپیم مشوگ یوت یطاف
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 لوق ھب ات تخادنا گنچ یتحیصن رھ ھب ھک راگنا ھن؟ متفریم راھدنق
 .دروایب تسار هار ھب ار مرس شدوخ

 یناسآ راک متشاد ار شراظتنا ھک روطنامھ ناربنع یهداوناخ اب یگدنز
 مسبت و مدوب مناخ میرم یاھھقدص نابرق و ھجوت ریز مادم یتقو ھن.دوبن
 مدوب روبجم ھک یاھناخ رد.متشاد هارمھب ار اقآ نسحم لثم یدج یدرم
 و تسا مرتکچوک رھاوخ وا منک رارکت زور رھ و منیبب ار تابن مادم
 نادنچ مھ وا راگنا.منک رورم ھتسکش اپ و تسد ار یرھاوخ یاھ نوناق
 یھتفگ ھب و دوبن نردم اما یمیدق یھناخ نآ رد نم ندوب ھب یضار
 مدنارذگیم رظن زا ار مدنگ یمیدق قاتا مناخ میرم اب متشاد یتقو شدوخ
 مایگھام دنچ لام کسورع مادک دادیم حیضوت سوسفا و ها اب وا و
 نوریب قاتا زا  نفلت یادص زا دعب؟یتبسانم  ھچ لام سکع مادک ای هدوب
 یدورو رد ھب ھیکت دنخبل اب ھنیس ھب تسد ھک دوب تابن نیا ،تفر
 دوب هدرک اھر ار شاهربمآ یاھوم یرسور نودب ھک الاح. هداتسیا
 شھاگن و تشاد دنخبل ھشیمھ لثم.دزیم ار مشچ رتریگسفن شاییابیز
 .درکیم زادنارب ار متروص میقتسم
 مارب رابرازھ لقادح مرب زا ھنکیم فیرعت نامام ھک ییانیا کت کت-
 ...هدرک نوشفیرعت
 لخاد کچوک یکسورع سرخ تمس مدرب تسد و مدز یناج یب دنخبل
 .ملباقم نیرتیو
 ھب هرخالاب..نلاحشوخ نامام اباب ھنیا شلقادح،ییاجنیا ملاحشوخ -
 .ندیسر نوشوزرآ

 رھاوخ یارب دوب درس دایز . منک هاگن شتمس ات مدرکن دنلب رس
 شردام و ردپ قشع اھلاس زا دعب دایمن ششوخ دایز مھ وا ھک امتح.ندوب
 متمس،تشگرب ششوگ لغب نفلت اب مناخ میرم.دوش فصن وا ھب تبسن
 .تفرگ ار متسد و دز دنخبل
 .شدوخ یارب هدش یموناخ... شینیبب دیاب هرآ-



	 لصف

274	

 رییغت زا مجح نیا مدرک رکف و متشاذگ شیاج رس ار یکسورع سرخ
 ور و گنر سکع ھب دش هدیشک مھاگن.تسا دایز ردقچ مایگدنز یارب
 یدرم و نسحم اقآ رانک رد ناوج مناخ میرم لغب ھک ھلاس کی مدنگ یھتفر
 یاھزور ھچ هدنیآ رد تسنادیم رگا.دیدنخیم کاپ و موصعم رتریپ

 .دشیم کشخ شیاھبل یور هدنخ امتح دشکیم ار شراظتنا یھایس
 گرزب رتخد ناونعب و دوب هدش نم ھب قلعطم طایح ھب ور قاتا نیرتھب
 نم ناگدننک ھقدص نابرق عمج ھب مھ مناخ نوتاخ الاح میرم و نسحم
 دیاب الاح لیماف لخاد مدنگ ندش ادیپ ربخ ندیچیپ اب.دندوب هدش ھفاضا
 هاگ زا رھ ھک متفریم ورف یریز ھبرس ناوج رتخد کی شقن رد رتشیب
 اجنآ هدش هدوبر رتخد ندید یارب یردام و یردپ لیماف زا یسک
 ھچ و دیشک اجنآ ھب زاریش زا مھ ار نسحم اقآ ردام و ردپ یتح.دمآیم
 مھاگن قشع اب ھک کچوک و گرزب مدآ ھمھنآ نیب ھک دوب یشوخ ان سح
 مھ زونھ.متشاد یبیرغ ساسحا زونھ دنتشاد تبحم نم ھب و دندرکیم
 رد میقتسم،اقآ نسحم میارب اقآ نسحم و دوب مناخ میرم میارب مناخ میرم
 میرم روش رپ یاھھقدص نابرق ربارب رد و مدرکیمن هاگن ناشیاھمشچ
 یور ار مرس باوخ لبق بشرھ.مدرکیم افتکا هاتوک یدنخبل ھب مناخ
 دیسریم و تفگیم شیناوجون تارطاخ زا وا و مدیدیم مناخ میرم یاھاپ
 رد یگدنز روش و قوش ندید اب مندوب اجنآ باذع. نم یاھتنطیش ھب
 دیلانیم ضغب اب و درکیم شزاون ار میاھوم؟دیزرایم مناخ میرم دوجو
 نامام هرخالاب ات  منکیم ربص ردقنوا اما،ھتخس مھ وت یارب منودیم«

 دعب و ام ام یگب یدوب ھتفرگ دای هزات ھک اتقو نومھ لثم،ینزب مادص
 نز روش رپ یاھفرح ربارب رد نم باوج مامت و»یدیدنخیم شغ شغ
 .منزب باوخ ھب ار مدوخ و مدنبب مشچ ھک دوب نیا مرس یالاب

 
 یاھینارگن اب ھک ییاھزور و دوب رارقرب یطاف و نم نیب زونھ دمآ و تفر
 و درکیم هزات ار ماھتفر تسد زا یاوق یمک مدنامیم اجنآ مناخ میرم
 میرم توعد ھب ناربنع یھناخ ھب یطاف ندمآ دوز ھب دوز متسنادیم بوخ
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 تساوخیم رتشیب ھک تسا ھتشذگ یاھینارگن نیمھ زا ھتفرگ تاشن مناخ
 رد اھرصع و دوب رخآ لاس یوجشناد تابن. مشاب شدوخ مشچ شیپ

 ردرس مھ اھباتک باسح یھمھ زا راگنا و درکیم راک شردپ تکرش
 و زرا رازاب دروم رد رتخد و ردپ بش رخآ ثحب الومعم و دروآیم

 فرظ نیرخآ ھلصوحیب.تشگیم اھزیچ روج نیا و قاروا و تارداص
 یھار و مدرپس ھناخزپشآ لخاد دنخبل اب ھشیمھ نوتاخ ھب ار زیم یور
 وجرنھ یلک هاگشاب ادرف،مقاتا ھب نتفر یارب مدش نلاس طسو یاھھلپ
 ھک تابن لثم مدوب یکی نالا دیاش تشگیمنرب مایگدنز قرو رگا و متشاد
 .شدوخ یارب دوب یسک شردپ تکرش لخاد مک نس اب

 
 میرم ھک ینیگنس و کیش یاھسابل ھب و مدوب هداتسیا مقاتا دمک لباقم
 و دنتسشیم تخر ملد رد.مدرک هاگن دیرخیم نم زا ربخ یب رابرھ مناخ
 ای تسا یتسرد راک مناخ هرھاط تاولص یهرفس ھب نتفر ایآ متسنادیمن
 ار ھناخ نانز و دوب هدز گنز مناخ هرھاط ھک شیپ بش دنچ زا اما؟ھن
 نتفرن راب ریز زا متسناوتن یاھناھب چیھ اب،دوب هدرک توعد هرفس یارب

 زا تابن قوذ و دوب مرس یوت وا  یهدننز یاھ نیھوت زونھ.منزب زابرس
 ھتفرن مھ تکرش یتح زورما.درکیم متسس سابل باختنا رد لبق زور دنچ
 شتروص یفاص و شیاھوربا ریز یزیمت زا تشگرب ھناخ ھب یتقو و دوب
 سابل و مدرب تسد توافت یب و مدیشک هآ.ھتفر مھ هاگشیارآ دوب مولعم
 اھسابل نیا.متشادرب لاگر زا یدیفس زیر یاھلگ اب یاھمروس یھمین

 و هاتوک نیج رد دشیم ھصالخ نم یاھسابل رتشیب و دوبن نم یھقیلس
 الاح و مدوب رتحار راولش و زولب اب الک. ھمین یاھسابل و رادکاچ نماد
 مدوب هدش یریزھبرس و نیشنھناخ نارتخد ھیبش رتشیب اھسابل نیا اب
 سابل ھب یتسد .تفابیم ار شیاھایور  بسانم یراگتساوخ رظتنم ھک
 یالآ ھب مدش هریخ ھنییآ لباقم و مدیشک هایس یباروج قاس اب یاھمرس
 دیدج رتخد دنادب میلس یهداوناخ مدادیم هزاجا و متفریم دیاب.ملباقم
 ھک هرخالاب؟مدرکیم رارف اھنآ زا رخآ ات ای؟تسیک ناربنع یهداوناخ
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 مولعم زیچ ھمھ  ھک دنیایب تابن یراگتساوخ دندرک دصق یزور رگا؟ھچ
 راگنا،دوبن رود دیاش ھک یبش یروآدای زا دش نیگنس ماھنیس،دشیم
 رھش روھشم رسپ شوغآ  رد  ھک یروشرپ یالآ اب متشاد ھلصاف اھلاس
 رتشگنا یلاخ یاج ھب.تفرگیم ار ھناخ لک شیاھدنخ یادص و دشیم لح
 دوب ھتشگرب ودرا زا.مدیشک تسد دوب مروھشم درم ناشن یزور ھک متسد
 یاھلک لک و شزیمآ تنطیش یاھ یشوخرس یارب دیشکیم رپ ملد؟ھن ای

 مارآ ان ھچ،مدرشف تشم رد ار مبلق و متسب ار منامشچ.شراردصرح
 ! دزیم
** 
 نتاس یرسور ریگرد منھذ و دوب نابایخ ھب ممشچ تابن نیشام لخاد
 شیاھوم زا یرات ات دوب هدیچیپ شرس رود یاھفرح روطچ ھک وا یهریت
 ندوب یارب شدوخ نیا و دوب ییوتنام مھ وا ھک دوب بوخ.دشابن مولعم
 بوخ رتخد نیا.دشیم بوسحم یبلق توق  یرداچ مناخ میرم رانک رد
 . دمآیم مناخ میرم یادص.دوب دلب ار میلس یهداوناخ زا ندرک یربلد
 ..یروج نیا..ناج الآ یگدننار شزومآ یرب مک مک دیاب مھ وت-
 دمآیمن ناششوخ نم زا ھک دوب ینانابزیم شیپ مرکف مامت و دزیم فرح
 .مدیشک مدنلب هایس یوتنام ھب ار میاھتسد فک قرع مدنچ راب یارب و
** 
 و متفریم تاولص یهرفس کی ھب ھک دوب یراب نیلوا نیا مرمع مامت رد
  و ھبجحم ینانز.مدروآیم رد میلس نانز سلجم زا رس ھک یراب نیمود
 کرام ای اھالط ساوسو اب سک رھ ھک  تمیق نارگ یاھ سابل رد هدیشوپ

 تابن و مناخ میرم اب.دیشکیم یرگید خر ھب ار شرداچ ای فیک دیدج
 نز یادص سرتسا تدش زا و  نییاپ مرس و میدوب ھتسشن سلجم یالاب
 یاھ مخا ریگرد مرکف مامت.مدینشیمن تفگیم ھلئسم ھک ار ناخ ھضور
 اب و داتسیا ناملباقم ھک سینا یاھرغ مشچ و دوب مناخ  هرھاط مھرد
 .تفرگ متمس ار شتسد یروابان
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 ؟ھنیا نوتدشمگ رتخد-
 .دمآ شدوخ ھب رتدوز مناخ هرھاط و درک مخا حضاو مناخ میرم
 .دییامرفب ننک عورش ناوخیم ندموا مناخ جاح،الاح وت دییامرفب-

 سفن.دییاس نادند ترفن زا ینامشچ اب نم تمس و دز یدنخبل تابن تمس
 توھبم و سرت اب  یلین و دیشک شوغآ رد ارم اما دش ناریح مندید اب

 اما مدشیم در سینا رانک ترامع یدورو رد زا.درک هاگن شردام تمس
 . دوب نم یور زونھ شناریح و نیگنس هاگن  نانچمھ
 .هدینشن و هدیدن یازیچ قح ھب-
 یلدنص یور زا شتسد یاصع اب ھک دوب نابرھم کولملا جات اھنت زابو
 ھب دنخبل اب و درک ثکم متروص یور، داتسیا ناملباقم ھسلجم سار

 دندرک نھپ ھک ار گرزب یهرفس.درک نتسشن فراعت یلاخ یاھیلدنص
 مناخ میرم ھک داتفا یشآ فرظ ھب ممشچ. دش هدیچ نآ یور اھاذغ عاونا
 وا امتح. درکیم مھاگن دنخبل اب ھتفرگ متمس و دوب هدیشک میارب قشع اب
 ار شآ فرظ.دوب هدرب یپ منورد سرتسا و هدیرپ گنر تروص ھب مھ
 ار مناھد رام رھز معط مدرک یعس ناھد رد یقشاق نتشاذگ اب و متفرگ
 مرازیب ندروخ زا الک مناخ هرھاط نیگنس و یمشچ ریز یاھھاگن ھک مربب
 یروس زا یرثا بجعت اب و مدوب هدناخرچ مشچ سلجم رد رابدنچ.درک
 نییاپ رس دورو یھظحل و دوب ھناخزپشآ لخاد یبوط اب نیرسن.مدیدن

 امتح اھ چپ چپ زا.مداد خساپ  ار شباوج مارآ نم و داد هدنمرش یمالس
 مھاگن نلاس رس نآ زا  بجعتم ھک دوب هدیمھف مناخ میرم اب ارم تبسن
 ھتسد زا دعب دوب مرارصا مرحم  ھک لبق لثم ھتشاد راظتنا امتح.درکیم
 رتخد زا و مدز یدنخلت.مرازب شنایرج رد مھ زاب دوب هداد بآ ھب ھک یلک
 دعب.مداد ناشن ندروخ لوغشم ار مدوخ و متفرگ ور ملباقم تسوپ دیفس
 باسح الاح ات دیاب مدرک شیاھر خساپ نودب ھک شاینفلت سامت دنچ زا
 نآ رد ندوب رگید اما مدرک یزاب مشآ فرظ اب یمک.دمآیم شتسد راک
 هرھاط هاگیب و هاگ یاھ فراعت و ھناراکبلط یاھھاگن ریز ھفخ یاضف
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 فیک نتشادرب اب و متشاذگ رانک ار مباقشب.دوبن نم راک تابن ھب  مناخ
 .مدرک مناخ میرم ھب ور مایتسد
 .منزب رس امین زا مریم-

 .داتفا هرگ شیاھوربا دوھشم و تفرگ الاب ار شرس
 ..یدوب شراتسرپ تدم ھی ھک نومھ؟یروس رسپ اھآ؟امین-

 راگنا دناخرچ رود ار شھاگن و درک یمسبت وا و مداد ناکت ار مرس
 .تسھ اھفرح نیا زا رتیوق یلیخ ھناردام یاھسح
 .مینک تمحز عفر ھک درگرب رتدوز طقف مزیزع ورب-
 مرانک نز دنچ طایتحا اب و مدرک ھتسب و زاب ھشاب یھناشن ھب ار منامشچ
 ھفخ ترامع نآ زا مناخ هرھاط و سینا درس هاگن ریز زا و مدز رود ار
 لخاد ارچ.مداد نوریب یدنلب سفن و متفرگ مرس یور تسد.مدز نوریب

 ھتسشن یامین اجنامھ زا و مدز رود ار ضوح؟درکیم بمگ بمگ مرس
 و مدروآ  الاب تسد شبقاعتم.داد الاب تسد میارب ھک مدید ار هرجنپ لباقم
 اب یروس رانک نامتخاس یدورو ھک نیرسن یومخا یاھھاگن ریز زا

 .متشذگ توافت یب ،دوب هداتسیا یزبس یدبس

  هرخالاب امین راگنا.دروآ قوذ رس ارم لیمکت و یرنھ یاھولبات نآ ندید
 رھ هدنز یاھ گنر اب ولبات نیدنچ ندیشک و دوب ھتفرگ یتسرد میمصت

 ات رود ھک دوب هدش یشاقن یرلاگ ھیبش شقاتا.دادیم نآ زا ناشن مک دنچ
 ھناخ نیا ھب مدورو یھظحل زا اھ کبس عاونا اب گرزب یاھ ولبات شرود
 زا هریت ییولبات ھب مدوب هدز لز.دروآ میور ھب دنخبل راب نیلوا یارب

 .دزیم دایرف ھک یاهرھچ
 ؟هرجنپ ھب  یتسب لیخد-
 .ملباقم یولبات رد درم تروص یھایس یور مدیشک تسد
 .ویو نیا ھب مدرک تداع ھگید-
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 .رانک یولبات تمس متفر
 یگدنز قح ھیقب یهزادنا ماوت،نوریب نزب،یاوخیم روطنیا تدوخ-
 .یراد
 .مراد مزال هارمھ....،مک مک ھشیمن وھی اما متسھ شرکف وت-

 .منکن رکف شفرح تشپ یانعم ھب مدرک یعس
 .؟ینزیمن هاگشیامن ھی ارچ-
 ار شرچلیو.متسشن نآ یھبل و متفر شتخت تمس و مدیخرچ ھنشاپ یور
 .متفرگ ار مفرح یھمادا نم و دمآ نم تمس و داد ناکت
 ؟ساجک تاھشیمھ هارمھ..-
 طابترا رد نم قیفش یومع رسپ اب ھگید و مدوب قفوم مشاب راودیما-
 ؟ینودیمن ھک یتسین
 .هدن او ھک دوبن قشاع ردقنوا نوا یدز رگنلت طقف وت-
 ھب نامیاھ ثحب ندیسر و ملباقم نیشن رچلیو درم یانعم رپ یاھھاگن
 .متشادن تسود الصا ار میلس خرھاش دمحم
 .شمدیدن؟ساجک تھارمھ ھشیمھ ردام یتفگن-
 .نوریب شنتخادنا-
 زا ار مدوخ  یمک و متخادنا الاب ییوربا مدوب هدینش ھک یزیچ زا روابان
 .مدیشک رتولج تخت یھبل
 ؟یگیم یچ؟ندرک شنوریب یچ ینعی-
 .دز رود هرجنپ تمس شرچلیو اب
 منوا و درک ادیپ دوب هدرک شخپ وراسکع ھک ویسک نوا  ناج ومع رسپ-
 و خرھاش دمحم یوربا هدرک شریجا یروس ھک درک فارتعا ھمھ ولج
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 ھب یسورع ھگید تفگ تساوخ وشرذع ھگرزب یجاح بش نومھ..هربب
 .دوب تمایق اجنیا بش نوا..دزی شداتسرف، هرادن یروس مسا
 و دوب هدنامن ربا تشپ هام سپ.مدوب ھتفرگ مناھد یولج ار مناتسد روابان

 یفرطنآ ترامع نانز هاگن زونھ و دش اوسر،دش اوسر هرخالاب یروس
 حضاو خرھاشدمحم یادص و متسب ار منامشچ؟دادیم ریقحت یوب نم ھب
 .دیچیپ مشوگ رد
 .منکیم ادیپ و سومان یب نوا هرخالاب-
 .تسشن ماھنیس یور نت دنچ ینیگنس ھب یاھنزو هرابود
 ؟ھیچ هرفن ود ماش ھی اب ترظن-
 .مدرک هاگن امین تمس،مدینش هابتشا راگنا
 ؟یچ-
 ھی،سین ماھشیمھ هارمھ ھگید ھک الاح،نوریب مایب مکال زا یتفگ تدوخ-

 .ماش میرب وبش
 تکرح هرجنپ فرط ھب مفلاخم تمس ار شیاھخرچ.دید باوج رد ار مللعت
 .داد
 ..نم لثم یکی اب ماش نتفر ھک ھتبلا-
 شیایند اب و دوش ضوع دوب ھتفرگ میمصت وا ھک الاح.مدیرپ شفرح طسو
 رتھب شیارب مھ یروس دوبن  متشاد متح؟منکن شکمک ارچ دنک یتشآ
 وا شوگ رد مادم ماقتنا باب رد ار شیاھدقع ھک ینز.تسا
 .متفرگ ار شرچلیو یاھھتسد شخرچ تشپ و مداتسیا.دناوخیم
 نوریب مربیم تلیخد لحم زا ور امش و مدیم راختفا تب باسح للع الاح-
 .ینک منومھم هرارق ھک یماش نوا ھب میسریم دعب یروخب ییاوھ ھی

 .دیدنخ
 ؟ینوسرتیم یچ زا ونم-
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 یاھیجابماخ ھلاخ مدوب راودیما.متخادنا شیاھاپ یور ار کزان یھفالم
 .دنشاب ھتفر طایح رونآ ترامع
 .رھش یالاب منوا ینویع یاھناروتسر طقف، متسین یعناق رتخد نم-
 .داین میک رھ هربن یک رھ-
 ،دوب هدش  ھتشاذگ راک امین یارب طقف ھک  ھناخ روسناسآ زا.مدیدنخ زیر
 .میدیسر طایح ھب  و میدز نوریب
 ؟هروطچ تدیدج یهداونوخ نیا اب تاضوا منیبب-
 .مدیشک یدنلب هآ مدزیم فرح مدوخ اب راگنا
 ھب مرادن تداع نم،ناربنع نسحم یجاح یھگرزب رتخد مدش ھبش ھی-
 .مارتحا و تزع ھمھنیا

 هداتسیا اولح یفرظ اب میلس ترامع رد مد ھک ینیرسن تمس تفر ممشچ
 ار ناشیاولح مھس یرداچ نز ود.درکیم هاگن ام تمس مخا اب و دوب
 ضوح رود ار رچلیو.دنتفر رد تمس طایح رانک زا  رکشت اب و دنتشادرب

 .مداد تکرح
 ؟نیدروآ هراچیب نیا رس ییالب ھچ مرادن ربخ نکن رکف-
 .تفرگیم یروس ومیگدنز تخس تامیمصت رتشیب-
 مزونھ ینیبیم.ینک هاگن شامشچ ھب ھیفاک،هدایز ناربج یارب هار-
 !تب سین لیمیب

 ینز رگا ھک متخادنا ترامع یوس نآ ھب یھاگن.یبصع و دنلب، دیدنخ
 و دیدنخیم زونھ،منک تکاس ار امین نانز رشت دز نوریب ترامع زا یسک
 .درکیم یصقان یدنبھلمج هدیرب هدیرب شیاھفرح نیب
 ...نک رکف...نوا...نم-
 دروم رد  ینارنخس ات مدرک فاص ییولگ و مدز دنخبل شیشوخرس زا
 مشچ تفج کی رد تسشن مھاگن ھک منک شمیدقت نانز قوقح زا عافد
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 نییاپ، طایح یدورو یکیدزن و ام ھب ور اقیقد.مھرد ییاھوربا اب یگنر
 زا ھشیمھ لثم و تشاد نت ھب هایس و دنلب یتکروآ.دوب هداتسیا اھھلپ

 ھب عورش مناتسد.دمآیم مھاجنیمھ ات شرطع یوب.دزیم قرب یکیش
 روخلد  یگنر یھلیت ود نآ زج دیدیمن یزیچ منامشچ راگنا.درک ندیزرل
 وا زا ار مھاگن رتدوز دشیم شاک.دوب هدش گنت شیارب ملد ردقچ.ار
 لد نیا راک،دوبن نم راک ینتساوخ تروص  نآ زا نتفرگ هاگن   اما مریگب
 ظیلغ مخا نیا منزب سدح متسناوتیم و  هدش تشم رانک  رد شتسد.دوبن

 هدرک ثحب مھ اب ایرد رانک ھک دشیم یراب نیرخآ ھب طوبرم ام تمس
 .درک ھجوتم ارم درسنوخ و هدرمش امین یادص.میدوب
 .الآ مقاتا میدرگرب-
 رد ار رچلیو مناتسد و دتفیب راک ھب مزغم ات دوب یدییات شفرح راگنا

 متشاد ار یسک مکح.درک مبلقنم رتدب مناخ هرھاط یادص.دشکب بقع تھج
 ھتفرگ مرج یھنحص رد ار شچم منادیمن ای.درکیم رارف تشاد المع ھک
 .دنشاب
 .ناج نامام یدموا شوخ مخرھاش دمحم-
 ھتفرگ ار شروپیگ یگنر رداچ لغب ریز اب و دوب هدرک زاب ار ششوغآ
 ترامع زا تابن و مناخ میرم رس تشپ.تفریم وا تمس قوذ اب و دوب
 نایوگ ییاد ھک یکین و سینا و سفن یھلک ورس مک مک و دندز نوریب

 هداتفا مراشف راگنا.دش ادیپ تخادنا خرھاشدمحم شوغآ رد ار شدوخ
 ار نامنامدود تندید اب ھک فعض نیا ھب تنعل.دیدیم رات منامشچ ھک دوب
 .دمآ نامزمھ مناخ هرھاط و مناخ میرم یادص.دزیم شتآ
 ؟ھبوخ تلاح،مزیزع الآ-
 !ناج تابن و ناربنع مناخ ساجنیا یک نیبب ایب مدمحم-
 دمحم رانک ھک یتابن یور دش هدیشک مناخ میرم نارگن نامشچ زا مھاگن

 ھک متشاد ار یسک سح.دزیم یخرس ھب شیاھھنوگ و داتسیایم خرھاش
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 تیمھا یب ؟مدوب یبوخ رھاوخ نم. دوب ھتخیر شرس یور راوآ ینمرخ
 .دش ایوج ار ملاح نارگن ھک دوب مناخ میرم زاب اھنت ھمھ یارب
 اب یاھنامرتحم یسرپلاوحا و تشاذگ نیمز یور ار یکین خرھاش دمحم
 یھمزمز و ھنادرم مب یادص.متسب یاھظحل ار منامشچ.تفرگ ھناخ میرم
 هدرک شاهرصاحم شرطع یوب ھک قاتا نآ نشور کیرات رد شاھناقشاع
 یتح.تشگ اوھ رد شرطع لابند ھنازجاع ماینیب و درک رپ ار مشوگ دوب
 و دنپسا یوب و اجنآ کیدزن یاھمدا یبیکرت رطع نیب تحار تسناوتیم
 زا دیزرل منت.دھد صیخشت ار وا صاخ رطع مھ لخاد یاولح و دوع
 ار منابیرگ تشاد ھک یتبقاع زا و وا اب تخت یور مکرتشم تارطاخ
 رانک رد تابن یادص؟مدوب هدرک ھچ نم؟میدوب هدرک راک ھچ ام.تفرگیم
 .تخادنا نییاپ ار مرس وا
 دیسانشیم ھک ھتبلا.دید ومھ زورما..متفگ مدشمگ رھاوخ دروم رد زورید-
 .هدوب نوتدوخ راتسرپ متدم ھی،ور الآ
 .دش ھچاپتسد مناخ هرھاط و دیرپ الاب مناخ میرم یوربا
 .دوب ناج امین راتسرپ نوشیا منوج ھن-
 زونھ ھک مدوب شایبصع نامشچ ھب هریخ موز نم و دز یرادشک دنخبل
 رھاوخ ناونعب  نم یفرعم زا ارچ ناریح  نمو دیخرچیم امین و نم نیب
 طابترا رد تابن اب ھک امتح و ھتسنادیم لبق زا سپ؟درکن بجعت تابن
 لخاد یزیچ.دیدوب هدموا تکرش ھک زورید تفگ الاح نیمھ شدوخ!تسھ
 لخاد میاھنخان  و دش تشم متسد ھک دوب مشخ زا راگنا و دشیم رپ میولگ
 .دادیم راشف ار متسوپ
 دیتفر نوشیا فرح تابثا یارب امش ھشابن یلوضوف ناج میرم مگیم-
 نوتلد ات ھک مھ وگغورد مدآ. اھ هدش دایز رادربھالک نگیم؟دیدب شیامزآ
 ...ھلوضف سینا دیگن ادخ ور وت..داوخب
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 بقع ار رچلیو.درکیم میادص رسنوخ ھک امین یادص اب و متسب ار منامشچ
 رگید دیاش مداتسیایم اجنآ رگید یاهرذمدرک تیعمج ھب تشپ و مدیشک
 .مریگب ار منابز یولج متسناوتیمن
 ..میتفر ھک ھلب ھیچ افرح نیا نوج سینا-
 .میرب شقاتا مربیم ور امین-
 مدرکن هاگن مھ وا تروص ھب رگید  یتح. مدشن مناخ میرم باوج رظتنم
 امین قاتا ات نوخ یلد اب.منک زیلانآ شرانک رد ار تابن تاکرح متساوخن و
 .مدرک توکس

 زومرم دنخبل نآ و مدرک ومع ترامع یهرجنپ ھب یھاگن،رد ندش ھتسب اب
 تکرش رد تابن یاھفرح زا زورید.درک رتدب ار ملاح امین یاھبل یور
 نادنخ ھن اما.دید مھاوخ اجنیا ار وا زورما متسنادیم و مدوب هدش کوش
 .دیچیپ مرس رد ایرد ناشورخ یاھ جوم تشپ شیادص.امین اب مھ نآ
 .منک جاودزا امین اب ماوخیم،رادرب مرس زا تسد-
 امین ھب ھچ ار وت ھخآ. مدرشف رتمکحم ار متشم و متسب ار منامشچ
 یزابحل اب ار مایھاتوک هانگ تشاد متسنادیم.درکیم جل تشاد. رتخد
 هاتوک یاھھلپ زا مرس تشپ زا ردام یادص ھب ھجوت نودب .درکیم ناربج
 لخاد زا سینا و ردام یادص زونھ.مدش مدوخ قاتا دراو و متشذگ ناویا

 .درکیم رتیمخز ار مباصعا و  دمآیم طایح
 یروطچ..امین ھب هدیبسچ الاح دوب مک مشاداد ھنکن بیصن ادخ یاو-
 ؟درک اج ناربنع یهداونوخ وت وشدوخ
 ھتیرفع نیا شرھاوخ الاح مدمحم یارب مدوب هدرک نوشن ور هرتخد نیا-
 ؟منک ھچ ھشاب
 .مناخ رتنع هزوسب ھنیبب رازب نم ردام رتھب-
 یالآ نامھ ندید یارب یراکھار رھ ھب و متفریم هار قاتا رد ناشیرپ
 رتکیدزن رتخد نیا ھب مدرکیم یعس ھچ رھ راگنا.متخادنایم گنچ لبق
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 یور ار مقاتا میخض هدرپ و متفر هرجنپ تمس.دشیم رترود نم زا موش
 مشوگ لخاد امین اب جاودزا دروم رد شیادص زاب.مدیشک شتشپ روت
 زا وناب هرھاط دیاش هدش ور یروس تسد ھک الاح مدرکیم رکف.دیچیپ
 تمایق مایق ات متسنادیم مدوجو قمع زا اما و دیایب هاتوک یمک شعضوم
 مدروارد متک بیج زا ار نفلت.دنیبیمن شرسپ ناش رد ار الا لثم یرتخد
  شدوخ تسد راک قمحا یهرتخد نیا ھکنیا زا لبق دیاب مدزیم فرح دیاب
 تراک هرامش لامش قاتا لخاد ھک دوب رای نم اب سناش.مدزیم فرح دادیم
 ندرک ادیپ و مدرک ادیپ نیمز یور زا ار درکیم راک نآ رد ھک یھاگشاب

 زاب و مایشوگ ویس یهرامش یور تفر متسد.تشادن یراک شاهرامش
 اجک ھب.دش تسس متسد. دیچیپ مرس لخاد رابرھ لثم شایتنعل یادص
 ھک مدیدیمنمھ ار یزور نیچمھ باوخ؟میلس خرھاش دمحم وب هدیسر
 فک ود.مدرک تشم متسد رد ار نفلت.دنک مزجاع روطنیا یرتخد قشع
 ..مدز دنخلت ملاح یناشیرپ ھب ھنییآ تمس مخ و مدز زوارد یور ار متسد
 دنگ ھک یرورغ ھب تنعل .ھنکیم ملخ هراد ھک تیرود ھب تنعل! وتب تنعل-
 .شب یدز

 یهرامش  ھک نز فیرظ یادص اب و مدوب هداتسیا روسناسآ نیباک لخاد
 دازھب منادیمن.مدش جراخ نآ زا و مداد یناکت مدوخ ھب دزیم ادص ار ھقبط
 دوب هدرک متوعد، اجک رھ زا اما دوب هدرک ادیپ ار مدیدج یهرامش روطچ
 تکرش  رد لباقم.مریگب لیوحت نآ زا ار مباسح ھیوصت شیف و مورب ات
 یراولش و تک یدرم ھظحل نامھ ھک دوب رای نم اب سناش و مدوب هداتسیا
 تشاد ھگن ار رد دید ار مللعت یتقو و دز نوریب تکرش زا شمرچ فیک اب
 میارب رابجا ھب وا ھک متشاذگیم یلحم ھب اپ اھتدم زا دعب.موش لخاد ات
 شوپ ینوتک رتخد نآ اب متشاد قرف ردقچ الاح و دوب هدرک روج راک اجنآ
 ھک یراولش اب ما تس هاتوک یوتنام الاح.تخادنایم شود یور ھلوک ھک
 یمرچ فیک و داتفایم مھاتوک ھنشاپ یاھشفک یور و دشیم داشگ وناز زا
 یھقیلس.دوب راتخاس رتراقو اب یمناخ نم زا دوب نازیوآ متسد یور ھک
 و درکیمن متاضارتعا ھب یھجوت و تمیق نارگ و دوب کیش مناخ  میرم
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 اب یسناش شوخ راگنا زورما.دادیم یردام یھفیظو و وزرآ ار مخساپ
 فارطا.دوبن یربخ نلاس رد مھ نیشن ژل ھشیمھ رذآ زا ھک دوب رای نم
 زیم ھب یھاگن متشگرب و مداتسیا  تیریدم قاتا تشپ.،دزیم مارآ و تولخ
 ات ود ود رد قرغ ناوج یرسپ نم نیزیگیاج الاح ھک متخادنا مراک
 مدنادرگربور مدیشک ھتساوخان یھا.دوب شتسد ریز یاھهدنورپ یاتراھچ
 قاتا  لخاد ار مدوخ لماک و مدرک زاب ار نآ ،رد ھب یاھغت اب و
 زیم فرط نآ خرھاش دمحم ندید اب و متشاد ار دازھب ندید راظتنا.مدیشک
 رگا مشاب قمحا.دش کشخ رد یهریگتسد یور میاھتسد ابیرقت
 رید ندز اج یارب.دوب هدش نییعت شیپ زا یھشقن کی نیا مدیمھفیمن

 رکف.مدرکیم لمحت ار ھقیقد دنچ دیاب دوب ھک یندنک ناج رھ اب و دوب هدش
 ھناھاوخدوخ دوب ھتفرگن نم زا یغارس رگید لامش زا دعب ھکنیا

 تکرش ھب شدمآ و تفر و مھ رانک رد تابن و وا ندید و درکیم مایبصع
 ھک دوب یفاک میارب داشمش ھناخ رد شندید.رتشیب ار ملد یھنیک  ناربنع
 زا تسد.دنک متام و شیک مدوخ اب لادج اب دوش شیاوھیب زاب مرارقیب لد
 ات و مداد یبل ریز شدوخ لثم ار شمالس باوج و متفرگ هریگتسد
 زکرمت رتشیب میاھتسد و ادص شزرل یور دیاب.متفر شیپ قاتا یاھطسو
 .مدرکیم
 .متشاد و دازھب ندید راظتنا-
 دوبن مدای ھتبلا...امین،دازھب،ینزیم ادص یمیمص ور ھمھ ردقنیا ھشیمھ-

 .ییاھفرح نیا زا رت یمیمص امین اب امش
 فاص ملباقم الاح و دوب ھتشاذگ شایشزرو نک مرگ بیج رد ار شتسد ود
 .درکیم هاگن متروص ھب ور رپ و  هداتسیا

 سابل زاب؟مدرکن کش دازھب مادم  یاھرارصا ھب قمحا  نم ارچ
 .دروآیم رد ار گنتلد نم رفک و دوب هدیشوپ ار شاھناراکبلط
 .هدب ماجنا ومباسح ھیوست یاراک دازھب ات ماجنیا نم-
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 شندز رود اب و تفرگ ھلصاف نم زا شزیم فرط ھب و درک یزیر مخا
 .تسشن شلوا یاج رس
 رخآ ھک هرخالاب، مدیم ماجنا نم هدب ماجنا تارب دازھب دوب رارق ھک یراک-
 .هروخب ھگرب نوا یاپ نم یاضما دیاب
 یتقو.درک زاب ار شلباقم یهدنورپ و درک اج ھباج ار شدوخ زیم تشپ

 .دیپتیم یاھشوگ مومغم هدرک زک مبلق ردقچ دشیم کشخ و یدج
 ،هرادن یجایتحا الغش نیا ھب ھگید ناربنع نسحم جاح گرزب رتخد-
 بناج ھب قح زا مدوب یرفک. دزیم اضما ار شلباقم یاھ ھگرب
  ،دز اج شدوخ یتقو ،درک یتفرعم یب شدوخ یتقو دوب ھچ لابند؟شندوب
 رتخد نم و دننیبیم یرگید مشچ ھب ارم شاهداوناخ تسنادیم ھک یتقو
 ھتفرگ ار شیپ تسد  ھناھاوخدوخ  مھ زاب ،تابن رھاوخ و مناربنع
 .داد ھمادا دش ینالوط ھک متوکس.دوب
 تقیقح اما دوب هدننک کوش،مونشب ھیقب نوبز زا ھک دوبن یزیچ نیا-
 .تشاد
 .متسنودیمن شیامزآ نداد و لامش زا دعب ھتفھ ھی ات مھ نم مدوخ-
 ھن تشازیم نایرج رد ونم دیاب لوا ھک یدوب ینوا وت یراد لوبق سپ-
 ؟ھگید سک
 یگتفیشدوخ.داتسیا ملباقم  شتسد یهدنورپ اب و دز رود ار شزیم زاب
 مھاگن و دش زاب دنخزوپ ھب ھفرط کی شبل.دوب  روھشم درم  نیا تاذ رد
 دنخزوپ متمس ورپ ورپ الاح و دوب هدرک بارخ وا ار زیچ ھمھ.درکیم
 ردقچ تسا تخس ردقچ یربخیب و یرود درد تسنادیمن ھک امتح.دزیم
 .تسروآ باذع
 ...تشادن یلیلد ،دش بارخ،تفر شیپ روطنوا یچ ھمھ یتقو-
 ،ھشب لح یدادن هزاجا وت دشن بارخ-
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 .دوب ھتفر ھناشن مفرط ھک  یتشگنا و دوب شمخا تمس مھاگن
 .مداد ناکت مرن مرس و مدز  راد ادص یدنخرھز
 مکی ات،یدب مصرح  ات یدز لامش وت ور اھفرح نوا مدرکیم رکف-
 ؟.منیبیم ھک ییازیچ یلو ینک مک وتیتحاران
 ؟دزیم یمھفن ھب ار شدوخ ای دیمھفیمن اعقاو،دوب یشسرپ شھاگن
 .دیشب یصرح نم یاھفرح رطاخب دیاب ارچ-
 .مدربیم تذل بیجع نم و درکیم شایرفک رتشیب نتسب عمج نیا
 ؟ارچ یمھفن ھک یتسین یقمحا رتخد اردقنوا-
 رکف تصرف نمزا،دزیمن اج روطنآ ھک تشاد رگا؟تشاد متسود نوچ؟ارچ
 رکف عوضوم نیا ھب رابرھ ارچ و دش نییاپ الاب میولگ بیس.تساوخیمن
 ؟دیچیمرب ار مبل مضغب و درکیم ینیگنس مبلق دوب زونھ ھک زونھ مدرکیم
 اب تندش کیج وت کیج ای وتنیدزد هاگن ای وتاشچ وت مغ؟منک رواب ویچ-
 ؟ور امین
 نادند تشپ اب درکیم یعس ھک شایبصع تروص تمس تشگرب مھاگن

 یهدنورپ و مدرک زارد ار متسد.دروآ نییاپ ار شیادص مولو شندز فرح
 .مدز گنچ ابیرقت ار شتسد
 .متابن رھاوخ ھک منم نیا و دز اج یدوب وت نیا ھک نک رواب ویزیچ ھی-
 نیا ینکیمن مومت ارچ؟ھن ینکیم حیجوت  اھفرح نیا اب یراد وتدوخ-
 ؟ور ھنیک
 مرمک  ھک ییاج ات مدش هدیشک بقع ھب الباقتم نم و تشادرب مدق متمس 
 رطع  ھک کیدزن ردقنآ دش رتکیدزن زاب وا و دیبسچ  تشپ راوید ھب
 .هدنز ار منیریش تارطاخ و .درک بوشآ ار ملد شغاد یاھسفن
 لد لوا، یمیدق یھصق نومھ؟ھن یدیم مرازآ یراد مراد تسود یدیمھف-
 .هللامسب و نج نشیم یاوخیم ونوشرطاخ نمھفیم ھک نیمھ نربیم
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 بل شیاھلیت نامشچ رد هریخ ھلصاف نآ زا ھک متشادن تقاط ردقنآ
 یزیر ناکت مشوگ ریز شاھفخ دایرف اب ابیرقت و متسب ار منامشچ.منزب

 .دیرابیم شنامشچ زا نیا و دوب ھفالک.مدروخ
 .نک ماگن،دنبن وتاشچ-
 شتروص رد هریخ زاب ار منامشچ و مدرشفیم ملباقم ار هدنورپ ھناعیطم
 .متشاد ھگن
 مرب یتفگ ایرد رانک..وت نودب یھنوخ نوا زا،الآ یفیلکتالب نیا زا متسخ-
 .....امین اب هرارق یتفگ،مرادرب تیگدنز رس زا تسد
 یور متروص رانک ار شتسد.تسب ار شنامشچ و دیشک یبصع یفوپ
 .درک تشم راوید
 وت نیب وگب،یدب مصرح ات یدز ور اھفرح نوا وگب نک هاگن ماشچ وت-
 یصلاخ ھب شاشچ ھک یرتخد یارب دیزرل ملد مدرکن هابتشا وگب.... نوا و
 ؟مزادنب تدای ونوملبق یارارق و لوق یاوخیم.دوبن سک چیھ
 ھنامحریب وا و متشاد وا ھب تبسن ھک صلاخ قشع نآ یروآدای زا
 هدیشک وا نودب ھک ییاھ یتخس،مناخ هرھاط،تابن ریوصت زا،درک متواضق
 ار میاھ گر نوخ دنازوسیم ار مناوختسا زغم ات ھک شقارف درد و مدوب
 .مداد لھ بقع ھب ار وا و متشاذگ شاھنیس یور ار متسد.دروآ شوج ھب
 ھب ھگید ھشیم روطچ،یندز اج مدآ وت اما متسین یراکشومارف مدآ نم-
 اب ومساسحا ومقشع رابرھ هزرلن ملد روطچ،؟درک دامتعا وت لثم یمدآ

 ھنکیمن یبوخ ھب رھاظت لقادح هدب مرگا امین نوا؟ینکن ھلماعم ھگید زیچ
 ...وت اما
 مرس تشپ راوید ھب زاب مرمک نآ بقاعتم و دیچیپ ماھناش لخاد یدرد
 .دروخ
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 ماشچ وت راب ھی طقف ،راب ھی...یدرواین، یرایب ونوا مسا ھگید راب ھی-
 لد اب ومفیلکت ات دش مومت وگب مرادن تسود وگب میاوخیمن وگب نزب لز
 .منودب مبصمال
 دشیم رگم.تسا کاندرد ھچ قشع تسنادیم ھچ و دوب هدیزرل صلاخ ملد
 زا مدوب رپ ،شقشع زا مدوب رپ نم.میوگب غورد و منزب لز شنامشچ رد
 رادیب وا اب میاھھنانز مامت.شاھناربلد یاھیزاب قشع و یشوغآمھ سوھ
 ردقچ.دناسر یگنانز ھب میاھھنارتخد یایند زا ارم ھک دوب وا و دوب هدش
 اما .تسا هاتوک یقشاع رمع ردقچ و متشاد تسود وا اب ار ایند نآ

 هدش بلس نم زا ھک یدامتعا،دادیم مباذع زونھ مبلق یھناگود یاھسح
 زا دش سیخ متروص و دیزرلیم میاھبل. مدوب هدیشک ھک یقارف درد،دوب
 .درک ھل شلباقم ار مرورغ ابیکشان ھک یکشا
 .مناخ هرھاط لد ھب یدب لد ھک ھمولعم تفیلکت-
 ییاوھیب زا امتح مدنامیم اجنآ رگید یاھقیقد رگا و مدز شسپ تسد اب
 .موش اوسر ات مدزیم راز ردقنآ و مدرمیم
 منوتیم الاح نیمھ،الا نکن جل نم اب؟هراد یراک نم ھساو یدرک رکف-
 یزاب جل و جل یاپ..مرازب یراگتساوخ رارق ناربنع یجاح منزب گنز
 .مرتزابجل وت زا ھشاب
 لمحت،رد یهریگتسد یور مدرب تسد و مدرشف ار ماھنیس یور یهدنورپ

 زاب قاتا رد هدیسرن رد ھب زونھ،دوب ندنک ناج میارب شیاھفرح ندینش
 دراو شاشب باقشب رانک رد یصرق و بآ یناویل اب شوخرس رذآ و دش
 .دیسام شیاھبل یور هدنخ نم ندید اب. دش قاتا
 ... مداتسرف میتشادن دردرس صرق-
 مامت رذآ ھب ھجوت یب،تشگ لدب ودر خرھاش دمحم و نم نیب شھاگن
 .مدز بل وا ھب تشپ  و متخیر ممالک رد ار مماجرفان قشع و ناوت
 .ھیاھنالقاع راک-
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 ھیوست لایخیب و مدز سپ ار ریحتم رذآ،مدشن شلمعلا سکع رظتنم
 .مدش جراخ تکرش زا هدنورپ و باسح

 یزابجل یور زا ھک ار یراک خرھاشدمحم ات مدوب رظتنم ار بش نآ مامت
 شیاھفرح کت کت قرغ ردقنآ  ماش زیمرس.دھد ماجنا دوب هدز ار شفرح
 ھب بل متمس نارگن، نابرھم مناخ میرم ھک مدرکیم یزاب ملباقم یاذغ اب
 .درک زاب ضارتعا
 ؟سھ تساوح یدش رترغال یلیخ ام شیپ یدموا یتقو زا،ناج الآ-

 تمس دش هدیشک مھاگن و مدز دنخبل شتمس ھنارازگساپس و مدرک دنلب رس
 و دزیم مھ ار شپوس فرظ  لخاد شتسد قشاق اب ھک شرانک تابن
 اھ میلس ات مشاب رظتنم و منیشب دوب رارق یک ات.دوب ام تمس شھاگن
 نیا دوب تخس ردقچ و ننزب الاب نیتسآ خرھاشدمحم و وا یارب
 نامیاھ ھنارھاوخ مامت ھک یرھاوخ!مرھاوخ طسوت مقشع جرات،راظتنا

 دروم رد شاینفلت یاھتبحص نایم ھک هاتوک یدنخبل رد دشیم ھصالخ
 یارب منتفگ ریخب بش ای تکرش ھب نتفر یارب شندش هداما ای تارداص
 قشع زا نتشذگ شزرا ھنارھاوخ نیا.دشیم ھلاوح متمس، قاتا ھب نتفر
 .میلس خرھاش دمحم یهدارا یتسس ھب یقشع؟تشاد ار
 .دشکیم نوریب ار مرمک درس قرع نسحم اقآ یادص و دنزیم دنخبل متمس
 ؟ناج اباب یبوخ-
 نسحم اقآ ھک تسا راب نیلوا نیا.دوشیم هدیشک زیم سار ھب ھمھ هاگن
  تابن و دوشیم زاب ھناقشاع مناخ میرم یاھبل.دنزیم میادص روطنیا

 نم خساپ مامت زاب و دوریم رو شپوس اب زاب و دزادنایم نییاپ ار شرس
 .تسا یتحلصم مبوخ و هاتوک یدنخبل نارگن یاھھاگن نآ ھب

 ریخ یاعد باوج رد و متشاذگ ییوشفرظ گنیس لخاد ار متسد فرظ
 نفلت و ھناخ گرزب تعاس ھب یھاگن.مدز نوریب ھناخزپشآ زا نوتاخ
 یاعدا زا دش تحار ملایخ راگنا،متخادنا نلاس یھشوگ ییالط یھقیتع
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 و تابن یداصتقا ثحب زاب و دوب هدیسر ماش زا دعب ییاچ.وا یباصعایب
 رد.مدرک جک مقاتا فرط ھب نلاس طسو زا ار مھار.دشیم عورش نسحم اقآ
 یھاگشاب ندز ای لیصحت ھمادا ھب دیاب و مدوب راکیب یدایز ھناخ نیا
 میرم.مدرکیم رکف رتشیب  دوب نسحم اقآ یاھھداھنشیپ زا ھک یصاصتخا

 ھلپ نیلوا یور میاپ نم و تشاذگ ود نآ لباقم یلسع یور ار ینیس مناخ
 .درک فقوتم ار مبلق نلاس یوس نآ تابن یادص ھک دوب
 ؟درک لوبق ور ھتفھ رخا ماش توعد سپ-
 لوبق ور هژورپ نوا اب تکارش ارچ،ھیلقاع رسپ  خرھاش دمحم-
 .هداد ماجنا و لوا یایگنھامھ  شکیرش.؟ھنکن
 ندمویم دسا جاح اب مھ هرھاط مدزیم گنز دوبیمن یراک نوتثحب ھگا-
 .میشاب مھ رود
  .ھشکیمن لوط  دایز، ناج میرم ینودیم حالص روج رھ-
 مشچ ریز تابن ھک ییاھھمانرب ای قوذ ندید رظتنم و متفر الاب اھھلپ زا

 شیپ اپ ھلئاق نیا متخ یارب سپ.مدشن .تخیریم  شردام و ردپ نادنخ
 .باذع نیا دشیم مامت رتدوز شاک و دوب ھتشاذگ

 یھنارتخد قوذ ندید،تشذگ نکمم لکش نیرتحاضتفا ھب ماھتفھ مامت
 نم زا و دادیم ناشن مناخ میرم ھب ار شسابل تس یرسور یتقو تابن
 دروآرد ار هراچیب  نوتاخ داد ھک  ییاذغ یونم روتسد ای تساوخ رظن مھ
 مخز یاج زونھ یتقو درکیم یدج ممیمصت رد ارم ھشیمھ زا رتشیب
 ھب راب نیدنچ امین نیب نیا رد.تخوسیم مراد ھشدخ دامتعا و ییافویب

 تصرف نیا دندوب ناتسرھش یاھتفھ میلس لیماف ھک الاح و درک متوعد ماش
 یاھفرح یاپ ھک مدوب نآ زا رتھلصوحیب نم  اما.دناوخیم ییالط ار
 یشوگ تشپ رھظ رس ھک یدنلب هآ زا و منیشب نآ تشرد و زیر و یفسلف
 و تحاران و ریگلد ردقچ مدیمھف مدینش شاهرابود توعد در زا دعب
 .درک عطق ار نفلت ھتسکشلد
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 دوخ لمحت اما دندمآیمن ار بش دسا جاح و مناخ هرھاط ھک دوب بوخ
 شرادانعم یاھھاگن ریز و ناربنع یھناخ رد ییاھنت ھب مھ خرھاش دمحم
 یکی نم ھک تساوخیم نیدالوف یباصعا تابن یھناربلد یاھیزانط و
 زا مک مک دیاب هداوناخ نیا یهدرک زیزع نامھم.متشادن ار شتقاط رگید
 شود مناخ میرم.مدز نوریب قاتا زا و متشادرب دمک زا ار مفیک.دیسریم ار
 و دوب ھتسشن روارد لباقم ھک مدید ار تابن رد زرد یال زا و تفرگیم
 اب تقو چیھ نم.دیچیپیم رس رود صاخ تراھم اب ار شدیدج یرسور
 مناخ هرھاط و متسبیمن تفس یرسور ریز ار میاھوم ساوسو ھمھ نیا
 ھیبش ششوپ عون ات یگداوناخ تلاصا و ناش زا یسک بوخ یور تسد
 تمس وا قاتا رانک زا و مدیبسچ ار ماھلوک دنب.دوب ھتشاذگ ناشدوخ ھب

 مناخ میرم ھب یکمایپ نابایخ رس.مدیرپ نییاپ اھھلپ زا نییاپ نلاس
 ھناھب.منامیم اجنآ ار بش ھکنیا و متفگ یطاف بارخ لاح زا و مداتسرف
 روآ باذع بالجنم زا ار نامدوخ ات دوب نم لاثما و نم یارب یراکھار
 اب و مدوب هداتفا ریگ رھش نیگنس کیفارت لخاد.میشکب نوریب نامرود
 ار مدوخ. داد کلقلق ارم مرس زا یرذگ رکف نابایخ یھار ود رس ندیسر
 میلس زا یسک ھک الاح.مداد ار داشمش ھناخ سردآ و مدرک مخ هدننار تمس
 ماش کی ھب شندرب زا دعب و منک زیارپروس ار امین دشیم دوبن اجنآ اھ
 یربا اوھ.مدش هدایپ داشمش ھچوک رس.مزاس رتمک ار شایریگلد هرفن ود
 اھنآ زا یسک متسنادیم ھکنیا اب.دیرابیم ناراب بش رخآ ات امتح و دوب
 یاھ مدق اب و منک راتفر رتھناطاتحم تساوخیم ملد اما تسین ھناخ رد
 رون و دوب تولخ غاب ھچوک.متفر شیپ داسمش ھناخ تمس هدرمش و مارآ
 نارگن نفلت.دادیم ینشور ار ھچوک لک، داشمش ھناخ ردرس غارچ وحم
 هرخالاب یطاف یضیرم ،ماھناھب زا هدشن عناق  و مداد باوج ار مناخ میرم
 نیا یلاھا.دوب ھتفر الاب مبلق ضبن هدارا یب ھناخ لباقم.درک عطق ار نفلت

 ناھد بآ اب و متخادنا رب رود ھب هاگن.دندوب رفنتم نم زا ھنامحریب ھناخ
 ھب؟مدمآیم اجنیا و دزیم مرس ھب وھی دیاب ارچ الصا.متفرگ ار نآ یکشخ
 یمک ملد و منکیم ریگ لفاغ ار مومغم یامین ھک مدرک رکف یاھظحل
 یارب مدرب شیپ تسد و متفر ولج ھناخ رد تمس یمدق.دش رتصرق
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 خل خل نوضمر شم ات مدنامیم رظتنم یلیخ دیاب امتح. رد گنز ندرشف
 ارمھجوت رد زرد رون  هدیسرن گنز ھب متسد.دنک زاب ار نآ رغ رغ اب نانک
 دیخرچ الول یور رد و مداد یراشف،نآ یور مناتشگنا رس اب. درک بلج
 غاب ھناخ لخاد ھب مدق و متخادنا مرود یھاگن.تفر رانک ملباقم زا و
 یھلپ دنچ زا.ددنبب مکحم ار رد دوب هدرک شومارف امتح درمریپ.متشاذگ
 زا ار ماھناش یور هداتفا یھلوک و  مدمآ نییاپ طایح ھب یدورو هاتوک
 و متفر رتولج مدق دنچ.مدیبسچ رتمکحم ،ملباقم ترامع فوخ و یکیرات
 ترامع.مدیشک یتحار سفن.دوب یتسار تمس ترامع یور زونھ مھاگن

 طایح رگید فرط.دندوبن اھ میلس اعقاو ھک دادیم ناشن یکیرات رد ھتفخ
 تمس و مدز یدنخبل.درک صرق ار ملد امین قاتا نشور غارچ و مدرک هاگن

 رد قرغ کچوک نامتخاس تمس مھاگن.متفر شیپ یروس ترامع
 یارب یشوماخ نوناق و دوب بش رس زونھ،تفر  اھراکتمدخ یشوماخ

 ار نوضمر شم مارآ و متفر ولج رگید مدق دنچ.دشیم ماجنا دعب ھب١١
 ابیرقت.دنورب دنتشاذگیمن اھنت ار امین ھک نوضمر شم و یبوط.مدز ادص
 شقاتا. خرھاش دمحم قاتا تمس دیخرچ مھاگن و مدوب طایح یاھطسو
 و دش در ھک مدید ار یاھیاس راگنا روپیک یاھهدرپ تشپ زا و دوب نشور

 اب و مدناخرچ رس فارطا رد هرابود.دزیم انشآ بیجع میارب ھک ییادص
 جک ار مھار وا قاتا تمس ھب ھناش یور مفیک یھتسد رتشیب راشف
 ھس زا.مدوب هدید ه ار وا اج ھمھ زا لفاغ راب نیلوا یارب ھک ییاج. مدرک
 یهدنخ یادص و متفر الاب مارآ زارد ناویا ھب یھتنم یگنس یھلپ
 ھب منزب لز هرجنپ لخاد زا قیقد ات درک گنت ار منامشچ،ینز یھناتسم
 شوخ رس و ھناتسم یاھهدنخ.دندرکیم تکرح هدرپ تشپ ھک ییاھھیاس
 .تخادنایم پات و چیپ ھب ار ملد روجدب هروشلد و دوب دنلب هرابود نز
 !ھتخوس ردپ دایم تب یلیخ زمرق پات نیا-

 ات متفر رتولج رگید مدق دنچ نم و دش دنلب زاب رتخد زان اب یهدنخ یادص
 یور ھتسشن روب وم رتخد لباقم ھک تسد رد یماج اب درم یھیاس مناوتب
 فیعض یروژابآ اب قاتا یاضف.مھد صیخشت ار،دوب هداتسیا تخت یھبل
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 لکیھ و ادص نیا اما دشیمن هدید حضاو یزیچ و دوب هدوب نشور
 ھعرج ھعرج و درک نتفر هار ھب عورش نوزوم ان قاتا لوط رد درم؟انشآ

 یاھوم یال ار شتسد و داتسیا رتخد لباقم هرابود.دیشکیم رس ار شماج
 نیا راگنا ھیناث دنچ یارب،متفر رتولج تسس یاھاپ اب. درب وا رس تشپ

 سفن .دشیم هدنک ھنیس زا تشاد  ھک دوب مبلق و ھقدح زا ھک دوب منامشچ
 لمحت ھک دوب هدش لش ردقنآ متالضع  و مدوب هدرک شومارف ار ندیشک
 باوخ امتح.مدز کلپ فدھ یب رابدنچ.متشادن مھار مکبس یھلوک نزو
 نیچمھ.دوب هدرک ملخ رخآ تدم دنچ نیا یبصع راشف و مدوب هدش امن

 .تشادن ناکما یزیچ
 .مووووا..،ھلوت یدیم یبوخ یوب ھچ-

 هرابود رسپ.تفریم الاب مورگ مورگ مرس یوت رتخد یاھدنخ یادص
 نیچ رپ هاتوک نماد اب رتخد و درک قاتا لوط رد ندز مدق ھب عورش
 رود ار شتروص یولج یاھوم و دیشک تخت یور ار شدوخ شزمرق
 بارخ مرس یور شتمظع نآ اب داشمش ھناخ مامت راگنا.دیچیپ تشگنا

 ابیرقت ییاھمشچ اب ریحتم زونھ و مدوب ھتشاذگ مناھد یولج ار متسد.دش
 داتسیا رتخد لباقم زاب درم.متشاد مشچ ملباقم روت تشپ یھنحص ھب سیخ
 . تخادنا شرف یور ییاج ار شتسد ماج و
 .شابدوز؟یدلب و ندرک مورآ..نک ممورآ-
 ملباقم رد ھک ھچنآ تشحو زا.مدیزرل دوخ ھب اجنیا دیشک ھک یبصع داد اب
 هدید عضو نیا رد وا ندید زا ھک یگرزب کوش و داتفایم قافتا تشاد
 مدق دنچ.مدز بل ار شمسا راب دنچ روابان و  دش رپ مکشا یھساک، مدوب
 لفاغان یتسد ھک منابز یور تفر شمسا زاب و متشادرب رد تمس رگید
 ریز.دیشک هرجنپ رانک راوید ھب دوخ اب ارم و تفرگ ار مناھد رود تشپ زا
 ریز مولعمان صخش و مدزیم اپ و تسد ھفخ، یوق و مکحم تسد یالقت
 تحار مھ لاح نامھ رد.درکیم توعد شمارآ ھب ارم مادم مشوگ
 و متشگرب خر مین.مھد صیخشت ار شنت رطع یوب و ادص نت متسناوتیم
 لباقم ناربنع یهرفس رس دیاب الاح ھک مدید ییوا شوغآ رد ار مدوخ
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 تشذگ ردقچ منادیمن!طیارش نیا اب و اجنیا الاح و دوبیم  ھتسشن تابن
 ربخ ھچ اجنیا بشما.مدرکیم شھاگن طقف شتروص یور لز ھک
 ھلمج کی رد ار متھب مامت.تشادرب مناھد یور زا ددرم ار شتسد؟دوب
 .میوگب مارآ متسناوت ماھتفر لازنا ھب ناوت اب و متخیر
 .هریم هار-
 ظافلا ھک دش رتشیب یتقو شزیر مخا و داد ناکت ار شرس راب دنچ یبصع
 نامیاضف حضاو، مھاب ماغدا قاتا لخاد زا تشز دولآ سوھ یاھھلان و
 زا.تفر رانک قاتا تمس ھنالس ھنالس و دیشک مارآ ار متسد.پرک رپ ار
 زاب ار رد طایتحا اب و تشادرب یدیلک رد رانک شوماخ سوناف یور
 مدوب درس و  کیرات ھمین  قاتا.دش لخاد مرس تشپ دعب و نم لوا.درک
  مھ اجنیا  ات ھک یرانک قاتا کیکر یاھفرح و یروابان ھمھ نآ مجح زا
 و دشیمن هدید حضاو یزیچ شیاھلیت نامشچ زج ھک بوخ ھچ.دیسریم
 و مشکب قاتا زا یاھشوگ مرش ھمھنآ نایم زا ار مدوخ متسناوتیم تحار
 مرانک رد یگداس ھب گنر دنچ مدآ ردقنیا دشیمن مرواب.مریگب لغب وناز
 .مدروخیم بیرف هداس ھچ اعدا رپ نم و دندوب
 هرآ ھتسرد تراک دوب ھتفگ ھلاخ.شاب دوز ینوبایخ یهزرھ شابدوز-
 .ھنیمھ
 راتفرگ نآ رد وا اب ھک یطیارش زا متفرگ رگ و مدش عمج مدوخ رد رتشیب

 .تفریم هار قاتا رد یبصع خرھاش دمحم.مدوب  هدش
 ..امین تمشکیم ادخب؟هربخ ھچ اجنیا-
 ھب ندیشک تسد رد شراتفر یکفالک زا.دوب هدشن ھکوش نم زا مک مھ وا

 بل روابان زاب و متفرگ الاب ار مرس.دوب مولعم شیاھوم و تروص و ھناچ
 .مدز
 .هریم هار امین-

 . دنابوک شرگید تسد لخاد ار شتشم یرفک و درک هاگن متمس
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 ...نووج..ھنیمھ هرآ-
 دمحم دولآرفنت هاگن.متفرگ زاگ ار مبل و درک منیگمرش رتخد زیر یاھ غیج
 .دوب قاتا ود نیب زرم ھک یراوید ھب دش هدیشک خرھاش
 هژر منامشچ یولج تقو ان و تقو ھک  وا اب یاھیزاب قشع ھب تنعل
 نآ رورم و ماھنانز باذع رد ضیارغ ندش رادیب تقو نالا.تفریم
 یهزادنا ھب راوید تشپ یتوھش یاھدایرف و اھ ھلان یادص.دوبن تارطاخ
 مرتاسرفتقاط مدینش امین نابز زا ار ممسا یتقو و دوب تخس یفاک
 .متشاذگ میاھشوگ یور ار متسد ود و متسب ار منامشچ روفنم.دش
 یالآ رایب موود، ییالآ بشما وت. رایب موود..نم هایس مشچ رایب موود-
 ..نم
 یاھھاگن ریز و دوب ھتفرگ ار منابیرگ نامزمھ مرش و زئمشم تلاح
 یور یبصع.دیکچیم قرع متشپ زا یاھلیت یاھمشچ نآ راب تتامش
 راوید یور متروص رانک مارآ  ار شتشم و دز وناز اپ کی ملباقم ھنشاپ

 .درک زاب ناھد شاهدرشف مھب یاھنادند ریز زا و دناباوخ
 اب هدش بارخ نیا یایب یتساوخ؟یدروآ ردرس اجنیا زا روطچ وھی وت-
 ؟اجنیا ندوب ھتخیر تارب؟نوریب یدز ناربنع ھنوخ زا لاح نوا

 اب و مدش قارب شتمس.درکیم تتامش طقف مھ وا دوب بوخ یلیخ ملاح
 .مداد باوج مارآ اما صرح
 ھنوخ رد زا.یشاب تینومھم وت دیاب نالا؟ینکیم راکیچ اجنیا تدوخ وت-
 ؟یدرک مبیقعت
 مرانک اجنامھ و داد ناکت فسات تلاح اب رابدنچ ار شرس، دز یدنخزوپ
 .تسشن نیمز یور
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 .مربب یزیچ مقاتا وت زا مدوب هدموا....،منک تبیقعت نک کف-
 .تفگ بل ریز زیر یسومان یب و دروخ شتشپ راوید ھب زاب شھاگن
 درم نیا ات متشاد ندرک رکف یارب یرتبجاو یاھزیچ نالا.مدز یدنخلت
 .مرانک رورغم
 ؟یتسنودیم وت،هریم هار امین-
 لوگ ونوممھ تسنوت روطچ دوجو یب..،ھتخیر مھب منھذ ھیچ ھمھ-
 ....؟ھشیم ھگم؟ هریم هار یک زا؟ھنزب

 شفرح یروس یادص شدنب تشپ و یرانک قاتا رد  ندش هدیبوک یادص
 .دناشک نامدوخ  قاتا رد ھب ار ام هاگن و درک عطق ار
 ؟ترس  ور یتشاذگ ور ھنوخ هربخ ھچ،! امین..امین-
 و ردام نیا ھب ھک یزیچ رھ رگید.متفرگ مناھد یولج ار متسد سرت زا
 نامیھتسب قاتا رد یور زونھ شھاگن.دناسرتیم ارم دشیم طوبرم رسپ
 .تفر مشوگ ریز شایرفک و مارآ یادص و  دوب
 ؟داوخیم یچ اجنیا ھشاب زیربت نالا دیاب یروس-

 و شفک تفج دنچ یادص و دوب هدش عطق یرانک قاتا لخاد یاھادص
 .دش دنلب رانک قاتا ندش زاب نآ بقاعتم
 ؟بشما هربخ ھچ نوریب نوا-

 باوج.مشکب خرھاشدمحم تمس رتشیب ار مدوخ دش ثعاب یروس یادص
 ؟تسنادیم یک ار شلاوس
 !یرھ....وشمگ.نوریب تنزادنب مادنن ات کاچ ھب نزب هزرھ-
 .دش  رترود ام قاتا رد زا راد ھنشاپ شفک و رتخد ضارتعا 
 .طفاصک و نجل وت نکن ھفخ وتدوخ.یدش بوخ هزات،دیدب دیدن-
 ...دایم رد نم ردپ اجنیا روخن صرح نوج یروس-
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 .دیدنخ دنلب
 .متفگیم تب یدوب رچلیو یور لاسدنچ ماوت-
 ینک یراک ینوتیم منیبب. داوخیم لمع تاپ ھی زونھ،وتدوخ نک عمج-
 .یشب تسد ھب اصع رمع رخا اترابنیا  هدرکن لمع
 یوتلاپ رد یشوگ شزرل ،رود زا رفن دنچ یاھشفک یادص و دوب توکس
 نودب و تشادرب ار شایشوگ باتش اب.درک هراپ ار ملد دنب خرھاشدمحم
 .هدش نارگن یلک الاح ات شنابزیم امتح.درک شوماخ ار نآ یلطعم
 زاب وشرد ھنوتب ات ھشاب یاھفرح مدآ ھی دیاب،سین ادزد لد نیا راک-
 .ھنوخ نیمھ قودنص واگ وت نوشتتشاذگ صیرح دسا نوا منئمطم،ھنک
 
 وترھوش ثاریم و ثرا،هداونوخ نیا نوج ھب یداتفا هروخ لثم ماوت-
 ؟یتسھ ماھالط نوا لابند، یتفرگ
 شمھ مرازیمن،وت مھس دوب منم رھوش مھس اھالط نوا،متسھ ھک ھمولعم-
 .دسا یاھھچب یاباسح وت هرب
 ؟دسا دوخ ای دسا یاھھچب اب تنیک-
 ناتسرھش زا ات دیاب .یاچیم قرع نیا اب شوپب سابل رتدوز ،وش ھفخ-
 .نوریب مینزب زرم زا دعب و منکب ماھالط نوا یارب یرکف ھی نتشگنرب

 خرھاشدمحم یبصع غاد یاھسفن و مھرد تروص. متفرگ الاب ار مرس
 .دوب هدرک  مرتنارگن
 ؟نایب یک یتفگ نوضمرشم ھب-
 رس ترایز زا حبص نک عمج وتامدآ رتدوز.....نھایس دوخن لابند العف-
 .نسریم

 خرھاش دمحم یهدرشف یاھتشم اب.دش دنلب یروس یھنشاپ شفک  یادص
 .مداد تروق سرتسا اب ار مناھد بآ شندییاس نودند و شیاھاپ یاھور
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  منک ادیپ و یکی هدنیا زور دنچ ات منکیم یعس، ......دینک عمج،میرب دیاب-
 مومت دیاب ناتسرھش زا نوشندموا لبق ات !ھنک زاب و قودنص واگ ھنوتب

 .وت اب مالودگ ادگ نیا،ھش
 رتدنت خرھاشدمحم یاھسفن یادص یتقو مدینشن ار یروس فرح یھیقب

 .درک هراشا متمس یروتسد مکحت اب و تساخرب اج زا یبصع و دش
 ؟یدیمھف.این نوریب  متفگن ات و شاب اجنیمھ -
  موش شعنام ات شتمس مدرب تسد و مدش دنلب ات و دادن تفلاخم تصرف
 .دناشک بقع ارم یروس داد و شدایرف یادص، سین یاھنالقاع راک ھک
 مدرکیم رکف؟ھلجع نیا اب اجک..!یروس ومع نز الاح دیتشاد فیرشت-
 وت؟ومع رسپ یچ امش؟اجنیا الاح، تتخادنا نوریب ھنوخ نیا زا  نوجاقآ

 یراد ھتقو دنچ؟ ینکیم یزاب شقن ھمھ یارب یراد ھتقو دنچ؟ناھ یچ
 ؟ھگید دیتسھ ییارونوج ھچ امش،ینکیم عمج محرت تدوخ یارب
 ...وت..اجنیا؟دش تادیپ اجک زا وت دسا رسپ-
 .یروس یهدیسرت یادص ندینش یارب مدرک زیت شوگ
 ..ام مدیم حیضوت تب ومع نز-
 ھچ شچب و نز دیدن و درم رتھب.راین وممولظم یومع مسا.. وش ھفخ-
 ؟لوپ امش دیا یچ لابند.ندش ییاروخشال
 .دمآیم ھناراکبلط رابنیا یروس یادص و دوب تکاس زونھ امین
 .مینومقح لابند میاوخیم ونومقح ام..یجاح رسپ میرب مھ اب وش هدایپ-
 تترپ اجنیا زا؟یگنر ود اب؟ینکیم ادیپ مدرم یوربا اب یزاب اب وتقح-
 کلک وزود و یدزد اب وتقح؟یتشگرب هرابود ییور ھچ اب نوریب ندرک
 ؟قح مودک؟یریگیم

 عقاوم رد میلس خرھاش دمحم.درک ربارب دنچ ار مدوجو سرت امین یادص
 .دشیم رکفیب تنیباصع
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 ؟یزوسیم نوا زا دادن تب گس لحم الآ  ھیچ-
 یروس یاھدایرف و امین و وا نیب یریگرد و خرھاشدمحم دایرف یادص
 و اپ نیا نتفرن و نتفر نیب ددرم.درک بات قاتا رد ندنام میارب ار متقاط
 ار مفیک  روطچ مدیمھفن و تفر الاب خرھاشدمحم یاھدایرف.مدرک اپ نآ

 نارگن مشچ اب و منک ترپ نوریب ھب قاتا لخاد زا ار مدوخ و منزب گنچ
 سفن شیاھدایرف ینارگن اب هرھلد و سرت.مدرگب خرھاش دمحم لابند
 اب . دوب ھتخادنا اھنآ توھبم نامشچ لباقم و طایح لخاد ارم هدیرب

 درم ود طسوت، نم زا رتولج یمک ھک متشگیم وا لابند بھتلم یاھمشچ
  امین تمس زونھ .مدرک شیادیپ  هدش راھم هایس راولش و تک رد یوق
 هدش ھلاچم نیمز یور شرانک  رد هداتفا ییاصع اب امین.دیشکیم دایرف
 شغامد  نوخ تسد اب و  دزیم ودود نم تمس شریحتم یاھمشچ،دوب
 نامشچ اب و مدز ادص مناوت یھمھ اب ار خرھاش دمحم مسا.درکیم کاپ ار
 خرھاشدمحم یھفخ دایرف و امین رانک رد ھتسشن  یروس یهدز قو
 اھر نشت لوق یاھدرم گنچ زا ار شدوخ تشاد یعس ھک مدش وربور
 .دنک
 .اجنیا زا ورب  ورب،این متفگ تب،نوریب این متفگن تب-
 ملباقم رد ھک ھچنآ زا روابان  نم و دزیم دایرف درم ود نیب هدش روصحم
  .مدز ادص ار شمسا نتفر زا ددرم زاب و دش یراج مکشا، داتفایم قافتا
 !الاح نیمھ،نوریب ورب،الآ ورب-
 گنچ مکحم ار مفیک،دشاب هدرک نوریب کوش زا ارم ییوگ شرخآ دایرف
 نازرل مدق دنچ و متفرگ  امین تام و یروس ناریح هاگن زا مشچ،مدز
 زا؟مراذگب اھنت ار مخرھاشدمحم دشیم یضار ملد روطچ. متشاذگ بقع
 ییاھمدق اب و متشاد خرھاشدمحم یالقت یور مشچ سیخ نامشچ تشپ

 و تسشن ماھناش یور نیگنس یتسد ھک متشادیمرب ماگ بقع تسس
 یادص  و  متخادنایم گنچ اوھ رد فدھ یب  . ماینیب یور درس یلامتسد
 و دوب ریوصت.دش ھفخ راگنا ییاھر و القت لاح رد ملباقم خرھاش دمحم
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 ناج مک مک ھک منامشچ لباقم ھم نایم رد و  راگنا دز خی مزغم.ھن ادص
 قلطم یکیرات و مداتفا میاپ ریز تخس نیمز یور زیچ ھمھ  ،تفرگیم
 .درک خوسر مدوجو قمع ات

، 
 عمج دوخ رد رتشیب ارم فارطا یدرس و دشیم رومروم متخل یاھاپ
 مدادیم رس ھفخ یاھلان شزیر ناکت رھ اب دشاب ھتفر باوخ مندرگ.درکیم
 کلپ راب دنچ اب.دوب نیگنس نیگنس  لابتکسب پوت ینیگنس ھب مرس و
 ھتفر رد متسد زا نامز اما متسھ اجک مھد صیخشت دشیم مھ ندز
 عمج ار متروص مناھد رام رھز معط ھک تشاد یکشخ میولگ ردقنآ.دوب
 رود ھک ینھپ بسچ راون و دیچیپیم مناتسد چم رد قیمع یدرد.درک
 و مدناخرچ رگید یمک ھلان اب ار مندرگ.درکیم متیذا دوب هدش ھتسب مناھد

 ھتسب اپ و تسد.منک کرد رتھب متسناوتیم ار متیعقوم الاح.متسشن رتفاص
 لبق دمآیمن مدای.امین قاتا لخاد هاتوک ینماد و پات اب روصحم یناھد و
 نم ایادخ.مشاب هدرک منت ییاھسابل نیچمھ ناربنع یھناخ زا ندز نوریب
 روبع منامشچ یولج زا ملیف لثم مایتخرک لبق تاقافتا؟مدرکیم ھچ اجنیا
 ار خرھاشدمحم مسا ھتسب ناھد اب لبق زا رتنارگن ھظحل رھ نمو درکیم

 زج یاهدیاف اما مداد ناکت یلدنص یور ار مدوخ راب دنچ.مدزیم ادص
 دوب هدرک رپ ار قاتا راگیس یوب.تشادن میاھاپ و اھتسد رد درد ندیچیپ
 رابدنچ.مدرکیم ساسحا هرجنپ لباقم،رس تشپ رد ار یسک روضح و
 ادص ار خرھاشدمحم مسا نامزمھ القت اب و مدیشک ھفخ ییاھدایرف رگید
 ھچ رد الاح و مدوب  هدمآ اجنیا یدصق ھچ ھب مدوخ یاھاپ اب ایادخ.مدز
 دمحم الصا و تشذگیم طایح لخاد تاقافتا زا ردقچ؟متشاد رارق یعضو
 یتاقافتا و مدوب هداتفا ریگ شلخاد ھک یتیعقوم زا هرھلد؟تساجک خرھاش
 ریت متشپ و دزیم گنچ ملد ھب، منک ناشمضھ یتحار ھب متسناوتیمن ھک
 .درکیم مرتریگرد ھظحل رھ ھک یناشیرپ راکفا زا دیشکیم
 ؟ولوچوک مناخ یدموا شوھ ھب سپ-
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 و مدیلان کاندرد یخآ مندرگ دیدش درد اب و مدنادرگرب ار مرس برض کی
 زا ھک ییاھ مدق و دوب امین یادص.مدنادرگرب شلوا یاج رس ار مندرگ
 مناھد شاک و تفر الاب مبلق نابرض.دشیم ھتشادرب نم تمس رس تشپ
 هرگ نم یهدنیآ و ھتشذگ.مدرکیم باترپ شتروص یور یفت ات دوب زاب

 سابل رد یناطیش.تاذدب گنر ود مدآ تشم کی ھب دوب هدروخ
 سح دشیم هدیشک ماھناش یور رس تشپ زا ھک ار شتسد.شیم
 یزاب شقن مامت .دندادیم راکسا وا ھب دیاب رگیزاب ناونعب.مدرک
 قاتا نآ رد ھک یکیکر یاھفرح و ھنحص و تدم نیا رد شیاھندرک
 ات.ترفن و درک مشخ  ار مدوجو مامت مدوب  هدینش و هدید وا زا روصحم
 سوھ تسد  نانچمھ وا اما مدیشک بقع ار مدوخ متسناوتیم ھک ییاج
 ولج مدیفس پات کاچ زاب یھقی ات مارآ دعب و مندرگ تمس ات  ار شدولآ
 .دروآ
 !الآ یراد یپوت مادنا،ھیبوخ سانش سنج ناج ومعرسپ-
 ھکنیا ھب نیدرک رکف.متسب ار منامشچ و مدرک ضبقنم ار متالضع زئمشم
 و ریس لثم ملد.دزیم مھب ار ملاح مھ هدرک ضیوعت ار منت یاھسابل وا

 رد ییاج  وا دولآ توھش یاھیزاب قشع لمحت و دیشوجیم ھکرس
 راون تشپ زا و مدش قارب ظیغ اب ھک تشادن منارگن و ھتسخ باصعا

 شتسد؟تساجک وا ھکنیا و مدز دایرف ار خرھاش دمحم مسا زاب نھپ بسچ
 مشوگ و ندرگ تشپ شغاد یاھسفن مرح.درک ثکم ماھنیس یور اقیقد
 ار مراک هرابود.تفرگیم ار مقلخ کانشدنچ یساسحا و دنازوسیم ار
 مدوخ زاب مرود مکحم یاھبانط نآ زا یصالخ یارب رابنیا و مدرک رارکت
 شتسدود.داتسیا ملباقم و دز رود ارم و درک یزیر یهدنخ.مداد ناکت ار
 یدنوکژ دنخبل دشاب هداتفین یقافتا چیھ ھک راگنا و درک زاب مھ زا ار
 .داد ملیوحت
 .نیبب....مریم هار مراد هرخالاب نیبب،نیبب الآ-
 .دش هریخ متمس زاب و دز شدوخ رود یخرچ
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 .ھبوخ منیمھ العف اما،مش لمع مزاب دیاب هراد راک زونھ ماپ ھی ھتبلا-
 رود شدوخ رود زاب و دیدنخیم لاحرس.دیرابیم دیما رون شنامشچ زا
 تساوخیم ملد و دوب میاھھتساوخ زا رسپ نیا ندش اپ رس یزور  کی. دز
 الاح اما.منکن غیرد یگدنز ھب شندنادرگرب یارب یکیچوک کمک چیھ زا
 دمحم زا مرادید نیرخآ ھک یطیارش نیا اب،اھیناشوپال نیا اب عضو نیا اب

 یارب تفریم ملد و دوب طایح لخاد نشت لوق ود نآ نیب شیالقت خرھاش
 ار مترفن مامت ،روصحم مدوخ و دوب ھتسب مناھد ھک الاح،وا زا یربخیب
 .مدز دایرف یبصع و متخیر منامشچ رد
 ؟ساجک خرھاشدمحم-
 مھ رتمیلیم دنچ دیاش ناکت راب رھ اب و  مدادیم ناکت ار مدوخ یبصع
 سفن.درکیم رتگنت ار رتگنت مناتسد راصح طقف دشیمن اج ھباج یلدنص

 الاب دنت دنت ماھنیس.مدش هریخ شتمس ھفالک ماهدیافیب یاھالقت زا هدیرب
 ھقی نشور زولب.تخیریم مرمک تشپ زا یگتسخ قرع و دشیم نییاپ
 و دیشک شاھتشادن شیر یور یتسد.دادیم ناشن رترغال ار وا شزاب

 متروص یولج هدشھتخیر ناشیرپ یاھوم شناتشگنا رس اب و دمآ متمس
 .دش مخ ملباقم وناز کی رس و دز سپ منامشچ لباقم زا ار
 فیعض و نوزیوآ ارتخد زا یلیخ لثم.دموایم مشوخ تتراسج زا ھشیمھ-
 .یدوبن
 مشخ زا و متسب ار منامشچ.دوب متروص یولج یاھوم سمل لاح رد زونھ
 .تفر  ماھنوگ یور شزاون ھب شتسد.مدییاس مھب نادند
 ؟الاح ات ھتفگ تب یسک. یشیم مرتلگشوخ یشیم یشحو یتقو-
 ار شلابند ترفن اب هریخ و مدرک زاب ار منامشچ نامزمھ و دش دنلب اج زا
 ملباقم قاتا لوط  رد و دوب هدرک شھایس راولش یاھبیج رد تسد.متفرگ
 .تشادیمرب هاتوک ور مدق نازیمان
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 لاس نیدنچ. امین نیا ھیدایش ھچ یگیم امتح،نم ھب نکن اگن یروجنوا-
 رجز،مدش هدنز و مدرم، مداد نوج قاتا نیا وت رچلیو نوا یور
 اپرس هرابود منوتب ھک یزور دیما ھب مدز ھجز،مدرک ھلان،مدیشک
 ناملآ وت ممود لمع......مریگب ونوا ندیشک رجز یازور  منوتب.....مش
 .میگن یزیچ یسک ھب العف میتفرگ میمصت یروس اب.تفر شیپ بوخ
 یاھھیرگ و کشا.دنشاب تسپ دح نیا ات رسپ و ردام نیا دشیمن مرواب
 داشمش ھناخ دوب هدمآ ناملآ زا هزات ھک اھزور نآ؟دوبن مھم ناشیارب ھیقب
 ریز زا زاب.دوبن مدوخ تسد مایبصع یاھسفن لرتنک.تشاد ازع راگنا

 و دیخرچ متمس ھنشاپ یور.مداد ناکت ار مدوخ و مدز دایرف نھپ بسچ
 .درک جک ار شرس یمک
 ؟ارچ یگب یاوخیم-
 و وت ھکنیا یارب ،محرت ندیرخ یارب مدزیم داد ات دوب زاب مناھد شاک
 زا وتردام یاھھنیک و هدقع ات رازبا یدش وت. دیترطف سپ تردام
 نم لمعلاسکع رظتنم.تساھناھب فداصت یریگب دسا یهداوناخ
 .تشگرب شلوا یاج رس و دیخرچ ھنشاپ یور هرابود.دنامن
 و دوب هدشن مومت خرھاش دمحم اب مراک زونھ نوچ،ھمولعم بوخ-

 .دوب هدیسرن قدنصواگ نوا ھب مایروس
 ار شیاھفرح  یھلابند رکفتم و مارآ مشابن قاتا نآ لخاد نم ھک راگنا
 .تفرگ
 نوا زاب اما نم ھمولظم دوب نوا  رش ھچب،دوب وا لام اھنیرتھب ھشیمھ-
 الگ تسد.دسا یمشچ رون و دوب اباب یجاح یهدرک زیزع نوا.دوب رتھب
 میدوب ھنوخ سرد ام،دوب ریصب و نم لام شناوات ،دادیم بآ ھب نوا ور
 دش نوا؟دش یچ شرخآ.دشیم قیوشت نوا مزاب، یرارف ھسردم زا نوا
 یتفوک قاتا نیا وت ومرمع یاھلاس نیرتھب نم  و رھش ھیروھشم ھچب
 تافرح، مدرک رکف یلیخ تافرح ھب نم الآ ینودیم.مدنورذگ رچلیو یور
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 ھنوسآ اھامش لاثما یارب شنتفگ،ھنوسآ اما تدوخ لثم، یلیخ ھگنشق
 ؟ارچ ینودیم
 شھاگن درک مروبجم و درب ماھناچ ریز ار شتسد و داتسیا ماورھبور 
 .منک
 .دیدوبن نم یاج نوتمودک چیھ نوچ-
 هدرک رتگنت ار منامشچ نآ ریز شتسد راشف و دیزرلیم ماھناچ
 میمصت و هدرک ادیپ ار شھار هرخالاب مدرکیم رکف ھک مدرک هابتشا.دوب
 زا دوب رپ شراکفا و ترسح و ھنیک زا دوب رپ شنامشچ.ھتفرگ تسرد
 زا یربخیب رکف و درکیم رومروم ار منت شھاگن ماقتنا قرب.تداسح
 اب ملباقم مدق دنچ و درک اھر ار ماھناچ مشخ اب.ماھناوید  خرھاش دمحم
 .دادیم رییغت ار شاعضوم تحار ھچ.دز مھب ار شتسد ود دنخبل
 ھب منوا ھشیم مومت یچھمھ اجنیا بشما،مناخ الآ طخ رخآ اجنیا اما بخ-
 .خآ خآ خآ...و میریم اجنیا زا ماھگید زور دنچ ات.ام عفن
 شاک.دزیم دنخبل و درکیم رکف شدوخ اب،مدروآیمن ردرس شیاھفرح زا

 ناربنع یھناخ زیم رس ار بشما کی و متشاذگیم رانک ار یزاب دغ
 یروطنیا و مدرکیم لمحت ار خرھاشدمحم روضح و تابن یاھیربلد
 ریگ نآ رد ھک یتیعضو زا ھفالک.متخادنایمن رسدرد ھب ار وا و مدوخ
 مدوخ نداد ناکت و ندز دایرف ھب مدرک عورش زاب زیمآ نونج مدوب هداتفا
 تفر رد متسد زا یلدنص لرتنک ھک مدروخ لو ردقنآ.روصحم یلدنص یور
 زا و دروخ برض متسد یھناش.مداتفا نیمز یور یلدنص اب ھفرط کی و
 تفوکرس اب و دیود متمس ناسارھ امین.دز نوریب مکشا درد تدش
 نم و دیچیپیم ماھناش رد رتشیب ھظحل رھ درد.درک فاص ار مایلدنص
 .دش ھنایوجلد شنحل.دوب یراج مارآ مکشا ھفالک
 اراک نیا...مرادن وتاکشا تقاط نم، یایوق رتخد ھی دامن مارب وت، الآ-
 .رتخد ریگب مورآ ؟الصا ینکیم یچ ینعی
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 ھتخود وا تمس ار منارگن نامشچ و تخیریم نییاپ مدرد رپ یاھکشا
 .درب تسد مناھد بسچ تمس ھک دید ھچ مھاگن رد.مدوب
 سین یسک اجنیا!بخ شاب مورآ طقف..منک زاب و بسچ نیا رازب نصا-

 ؟ھشاب ،ھنک تتیذا یسک سین مرارق هونشب وتادص
 نایرج رد مسحیب یاھبل یور نوخ  و تخوس مبل رود تکرح کی رد
 مشچ شتمس زجاع هاگن نامھ اب و مدرک ھتسب وزاب ار مناھد رابدنچ.تشگ
 .متخود
 .سین شھار نیا امین؟ساجک خرھاشدمحم وگب، امین-
 قرب نیا متسنادیم و ملباقم درم یکرتسیھ یهدنخ زا تفرگیم شتآ ملد
 یور یلرتنک ھک دوب مولعم.درادن یبوخ بقاوع شیاھمشچ رد ماقتنا

 یھشوگ  زاب یدنخزوپ.دشیم گنر ھب گنر ھظحل رھ ھک درادن شتاکرح
 .داتسیا رتبقع مرانک زا و تسشن شبل
 یاھمشچ اب ویچ ھمھ ات ھنومب هدنز دیاب، دایمن شرس ییالب، سرتن-
 !ھنیبب شدوخ
 تسد ،اھر ھمین فصن ار شفرح و دمآرد ادص ھب  شنفلت ھظحل نامھ
 تسناوتن مھ داد نم ھب ھک یراودیما یتح. درب شراولش بیج لخاد
 .دنک مک خرھاشدمحم یارب ار ماینارگن زا یاهرذ
 زا میتفر شیپ وت یھشقن قبط الاح ات.مدز تاب ومافرح نم،یروس ھیچ-
 تب ھکنیا لبق ات .میشیم جراخ زرم زا ادرف.ھنم یھشقن قبط  دعب ھب نیا

 .بشما ھشب رازاب سیلپ هرارق نوچ وشن یباتفآ ارونیا مدادن ربخ
 ار ملد شتروص یور رادانعم دنخبل و درک عطق ثکم نودب ار شنفلت
 .تخیر نییاپ یرھ
 یرادلد مھ زاب ،دزیم فرح شاک.درکیم یط ار قاتا لوط توکس رد زاب
 .تفگیم خرھاش دمحم ندوب ملاس زا غورد و تسار و دادیم
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 .میروخب ماش هرفنود ات اجنیا مدوب هدموا بشما نم،افطل امین-
 .... وت ھشیمن مرواب... وھی
 اما.. دیدرک بارخ ومشقن لک نوتییوھی ندموا رطاخب روھدنل نوا اب وت-
 .داتفا رتولج ماراک دشن مدب

 هاگن متمس الابرس و دز وناز ھنشاپ یور ملباقم و تشادرب زیخ متمس
 .درک
  .شابن نارگن، رمع ھی دق، میراد دایز تقو ندروخ ماش ھساو-
 ..خرھاشدمحم نوا ھن ماوت نمشد نم ھن رادرب تسد امین-
 قح ھگید یشب منز هرارق ھک دعبب نیا زا،اھ یدرواین یدروآ ونوا مسا-
 ..؟یدیمھف یرایب ور یاھگید درم چیھ مسا یرادن
 شتشپ مک یاھوم لخاد ار شتسد،تفرگ ملباقم زا ار شاهراشا تشگنا
 مخا اما درکیم یخوش تشاد امتح.تفرگ ھلصاف نم زا یبصع  و درک
 .تفگیمن ار نیا شھاگن قرب و شتروص یور ظیلغ
 تنز؟یفابیم ھصق تدوخ ھساو.مرب نک ملو..وتاراک نیا نک مومت-

 و ینک ربخ دقاع یاوخیم ھتسب اپ و تسد روطنیمھ  امتح؟وت نز؟مش
 ؟هرآ  یریگب مزا ور ھلب
 نیا دشیم مامت رتدوز شاک ایادخ.متفرگ وا زا مشچ و مدز خلت یدنخزوپ

 تشذگ ھقیقد دنچ.دربیم الاب ار مبلق متیر شاھناحتاف دنخبل.هایس بش
 .شیلابوم لصو یھمکد یور شتسد و دوب نم یور زونھ شھاگن،
 و متفگ ھک ییاھفرح وم ھب وم،نوشھب نزب گنز ھگید ھقیقد دنچ ات ولا-
 .ظفادخ. ینزیم نوشھب
 یور کانسرت  ھچ شدنخبل و دروآ نییاپ ششوگ رانک زا ار یشوگ

 روارد زیم یور روطنامھ ار شتسد یشوگ.دوب ھتسشن شتروص
 ناشزاب تساوخیم راگنا و درب شسابل یھمکد نیلوا یور تسد. تشاذگ
 .دمآ مفرط ھب لاح نامھ اب.دنک
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 عورشمان راک نراد قاتا ھی وت قشاع مرحمان ات ود یتقو ترظن ھب-
 ؟ھیچ شمرج ھسریم رس یقالخا تینما سیلپ دب تخب زاو ننکیم
 تشاد سرت.درکیم زاب ار شزولب یاھھمکد یکی یکی و دشیم مکیدزن
 هابتشا تشاد میاھشوگ امتح و تشاد سرت اعقاو ،یتنعل رادانعم دنخبل نآ
 نامھ رد ییاج و دیشک نوریب شرغال نت زا لماک ار شزولب.دینشیم
 .دش مخ ملباقم وناز یور زاب.تخادنا یکیدزن
 ؟ولوچوک مناخ هدروخ تشوگ ھب الاح ات یقالخا تینما سیلپ مسا-
 قرغ و دوب شدولآرھز هاگن لفق منامشچ و دوب هداتفا هرامش ھب مسفن
 و درک رتمارآ ار شیادص.دیزرلیم ار ملد دنب شتاملک کت کت تقیقح رد

 .درب مشوگ ھب رتکیدزن ار شتروص
 .یرابجا دقع.ھیرابجا دقع شتازاجم نیرتکچوک-
 و هاتوک یاھسابل نیا و ندش ینادنز لزاپ ھک الاح.دیزرل مدنب مامت

 نآ رد ھک یاھعجاف قمع ھب رتشیب ،مدیچیم مھ رانک ھک ار شیاھفرح
 اباما تخادنایمن هار یزیر نوخ و نوخ امین.مدربیمیپ مدوب راتفرگ
 رد مشالت.دنک گرم یوزرآ رابدص یزور ھک درکیم یراک شلباقم فرط
 .دوب هدیافیب میادص شزرل لرتنک
 وتطاسب ودنب نیا؟ناھ ننکیم رواب اسیلپ،امین ینکیم رکف یچ تدوخ اب-
 رکف، خرھاشدمحم ای مدیمن تول مریگیم نوخ ھفخ یدرک رکف؟ننیبیمن
 راکیچ خرھاش دمحم اب؟ناھ یدرک شراکیچ؟ھنومیم تکاس نوا یدرک
 ؟یدرک
 ھنومھم زور دنچ طقف ھتفیب نوا یارب یقافتا سین رارق متفگ تھب،الوا-
 غاد یارب زور رھ ات ھنیبب ات ھنومب هدنز دیاب.هرب ننکیم شلو دعب سام
 .هریمب شقشع
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 رھ نوا و نم نیب،سین ینکیم رکف وت ھک یروجنوا ینکیم هابتشا وت-
 نیا مدیم تمسق امین، تابن یراگتساوخ هرب هرارق نوا دش مومت دوب یچ
 ؟یمھفیمن ارچ هرادن یبوخ تبقاع ھنیک نیا رخآ نک مومت و یزاب

 کشزپناور ھب زاین امتح وا.تواقتیب و دوب خی شھاگن، دمآ متمس
 .دیپوت شایصرح تروص تشپ زا و تفرگ ار ماھناچ مشخ اب زاب.تشاد
 ؟ھن ای یدیمھف،یدیمھف الآ یرپیمن نم فرح وت دعبب نیا زا-
 ردقنیا درک رتشیب ربارب هد ار مدرد دز مرس ھب ھک یداد و شتسد راشف
 .مدرک شومارف ار ماھناش درد یتح ھک دوب مفارطا تاقافتا جیگ
 وت.ھسرب روھدنل نوا ھب بوخ یازیچ مرازیمن ھگید،الآ مراد تسود نم-
 . هزوسب و ھنیبب ات یشب نم لام،یشب نم لام دیاب
 هدرک مینودنز مگیم، مگیم سیلپ ھب ویچ ھمھ منکیمن  لوبق نم... نم-
 ..مگیم یدوب
 .دوب لبق زا رتیصرح شیادص.دیرب ار منامآ شتسد راشف زاب
 تنوبز زا یفرح ھگا، هدش ایگنھامھ مامت نوچ، ینکیمن وراکنیا وت-
 لام وت ھگا.ھئوت یاپ هدزاش نوا نوخ تقونوا ھنزب نوریب تسرد ای طلغ
 داوم یدایز قیرزت گرم ربخ......هرتھب هریمب خرھاشدمحم یشن نم
 ؟ھن!ھشاب غاد یلیخ دیاب شیبلق تسیا و روھشم تسیلابتوف
 ندز فرح یارب مشالت مامت و دزیم ودود شھاگن رد مسرت رپ نامشچ
 خرھاش دمحم یهداتفا دسج روصت و تفگیم ھن ھناروابان ھک یاھلان دش
 تفر و درک لو ار ماھناچ.دیرب ار مسفن، وا ھب داوم یالاب زود قیرزت و
 .یلدنص ھب میاھاپ یهدش ھتسب یاھبانط تمس
 نوریب زرم زا یروس اب و میدرک دقع وت و نم هدرگرب نوا ھک مایتقو ات-
 ...تابن ترھاوخ مالاح و دز اج نوا ھک روجنوا ھشیمن دب ماوت ھساو.میدز
 سح ار میاھاپ دنب ھب ھتفای شھج نوخ،داتسیا فاص ملباقم
 .دز زیر یکمشچ.مدرکیم
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 .هرفن ود ماقتنا ھشیم؟ ینیبیم-
 یاھبانط ندرک زاب ناج ھب داتفا مایلدنص ندز رود اب و دزیم فرح زونھ
 و مدوخ ییاوسر دح ات ھن اما متشاد ھنیک خرھاشدمحم زا.متسد رود
 مبلق رابخا لوا رتیت یور لاح نآ رد شروصت زاب.وا یتسین ھبرس روطنآ
 ارم بشما ایادخ.دش سیخ ماھنوگ ھنازجاع و متسب ار منامشچ. درشف ار
 ھب یضار و ندمآ هاتوک مدآ نم.مدرکیم یرکف دیاب،نک مکمک ایادخ،نیبب
 شدمک لخاد ار اھ بانط.نک مکمک ایادخ. مدوبن  خرھاش دمحم یدب
 راگنا ھل و دوب درد هوک مندب مامت.داتسیا یلدنص تشپ هرابود و تخادنا
 مرایشوھ مشوگ ریز شیادص.دوب هدرک در ارم شراب اب نویماک
 .تفریم مسابل کاچ ریز مارآ مارآ شتسد. درک
 .ھنک رواب ات مینکیم یراک بخ؟ھن ای ھنکیم رواب سیلپ ھکنیا اما و-
 رد ندش هدیبوک اب دش فداصم مندرگ یور شسوھ رپ زیر یاھسوب

 یقمر ماهدرم نوخ ناتسد.مدرک زاب ار منامشچ رایشوھ.داشمشھناخ
 دنلب یلدنص یور زا و مدز سپ تشپ زا ار وا ورین مامت اب اما تشادن

 .مدیود رد تمس  و مدش
 . مرازیمن مرازیمن، مرفنتم تزا-
 طایح لخاد میسیب و دنت یاھمدق یادص و دوب رد یهریگتسد یور متسد
 یھنیس یور مگنچ درد زا و هدش هدیشک تشپ زا مرود یاھوم.دمآیم
 تشاد یخرس یھگر شنامشچ.مرانک راوید ھب مدش هدیبوک و داتفا شتخل
 تشپ زا.دور شیپ شاھشقن زرد یال وم یتمیق چیھ ھب دوبن رضاح و
 .درکیم مرتیصاع ماقتنا و توھش یوب شا هدرشف مھب یاھنادند
 لام وت الآ یزیرب مھب وماھھمانرب مرازب نک رکف دصرد ھی دصرد ھی-
 .مراد تسود تماوخیم نم ینم
 ھلان مھ زاب اما دوبن القت یارب ییان. تفرگ نادند ھب ار میاھبل ھنایشحو
 یرپسا.مدز گنچ دیسر متسد ھب روارد یور ھک یزیچ نیلوا ھب و مدرک
 یاھلصاف زا. مدز شسپ نامزمھ و مدرشف ار یرپسا شتروص رانک.ندب
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 زونھ رابنیا اما رد تمس مدنادرگربور و مدرک هدافتسا داتفا نامنیب ھک
 تخادنا تخت یور ارم.مدش هدیشک تشپ زا هدیسرن هریگتسد ھب متسد
 مکشا. داد رج ار منت یخن پات تکرح کی رد و دز هربمچ میور نامزمھ،
 رس یالاب ار مناتسد ھک شدرد رپ یاھیزاب قشع اب  نامزمھ. تخیریم
 الول یور رد میسیب یادص اب، شیاھبل ریسا ار میاھبل و دوب هدرک لفق
 .مدید دوجو مامت  اب هانگیب، ار  مندش مامت نم و دیخرچ

 کوش.مدیدیم رات میاھوزرآ رتسکاخ زا یدود تشپ دوب یچ رھ نآ دعب
 دیاش.دیکشخ مھ میاھکشا یتح دوب هدز مقر  میارب ریدقت ھک ھچنآ زا
 رشت اب و تخادنا میور ار ھفالم یدج یتروص اب یرداچ رومام یتقو
 اجنامھ»هرادا نایب تاباب ھنن نزب گنز،ھسب یراز ھیرگ«.دیپوت متمس
 درکیم هراپ ار مراکفا اھمیسیب ددعتم یادص.دش کشخ مکشا یھمشچ
 مرس لخاد ھلاس هد یالآ یاھهدنخ یادص ،گنم طیارش نآ رد نم ارچ و
 نامام و دیخرچیم ضوح رود ھناخ کچوک طایح نورد ھک دیچیپیم
 منت کاخ و درگ رپ یوتنام رد هدیشوپ.تفرگیم تسوپ بیس میارب نیریش
 یروس ترامع زا یرداچ نز رومام ود کمک ھب  نازیوآ یاھھناش اب
 .دیشکیم نوریب روسناسآ زا ار امین رچلیو درم  یرومام.متفریم نییاپ

 ندرب یارب.دندوب هداتسیا هدنکارپ طایح لخاد رگیدرومام دنچ
 رد؟دنتخادنایم هار یزاب رومام نینچمھ مھ نادزد ای اھرگصالتخا
 تعاس دنچ ھک طایح یوس نآ.درشفیم ار مبلق خرھاشدمحم قاتا یھتسب
 درمریپ نیا.سیلپ نیشام یگنر یاھرون.مدید اجنآ ار وا راب نیرخآ شیپ
  یهریخ و درس هاگن؟دزیم شرس یور یتسد ود ھک دوب نوضمر شم
 قرع و اپ یبیکرت یوب،یھاگآ هرادا یغولش،نیرسن یانشآ
 متشپ ھک یدرس راوید و دنب یھشوگ قاچ ینز یاھفپورخ.هاگتشادزاب
 درس راوید ھب رس و دروخ رس مقمریب یاھاپ یور مندب و مدز وا ھب ار
 ��.درک رات ار میایند لوپمآ و گنرس نیب رد خرھاشدمحم  دسج ریوصت
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 طیارش نوا وت ونم لکوم و امش،نامحر مناخ دیرادن یاھگید یھار-
 مکح  منوتیم امین طیارش رطاخب.،متفگ ھک ھنومھ امش تازاجم و نتفرگ
 .مرخب و قالش
 یلیخ ماھتسخ؟دشیم مامت یک بش نیا.مدرشف مناتسد نیب رتشیب ار مرس
 ارم تشاد تشونرس ھک دوب راب نیمود نیا مایگدنز لوط رد.ھتسخ
 شچپ چپ ھب ھیبش و مارآ یادص.دادیم رارق ماقتنا و ھنیک یھمعط
 .دمآ مرتکیدزن
 !نامحر مناخ دینک رکف خرھاشدمحم یاقآ ھب-
 ییوربا اب و تسشن فاص شایلدنص یور،متفرگ الاب رس شمان ندینش اب
 .درک بترم ار شتسد قاروا الاب
 ؟ھملاس-
 .دیشابن نارگن.سام نوھم دیرب ناریا زا ملکوم و امش ھک ینامز ات-
 و دتسیاب ملظ ربارب رد دوب هدروخ مسق روطچ.مدرکیم شھاگن هریخ
 ؟دوب امین قح،دریگب ار قح فرط
 !نامحر مناخ هراد نوتدوخ ھب یگتسب یچ ھمھ-
 یتمالس روط نیمھ،میمصت نیا ھب دروخیم هرگ ماهدنیآ
 ؟دوبن یفاک نم یارب، دراد ناوات قشع مدوب هدینش ایادخ.خرھاشدمحم
 هاگداد و ینوناق یکشزپ نوتنربیم دیشن یرابجا دقع ھب یضار ھگا -
 ھک ینامز زا ھک دیسیونب اجنیا هرتھب.متفگ ھک ھشیم ینیمھ تیاھن رد... و
 شاھاب عورشمان بش نوا و دیتشاد ھقالع شھب دیدوب نوشراتسرپ

 .دیدیباوخ
 یھیام و مدوب هدش رھش رتخد نیرت وربآیب مھ الاح ات.متفرگ زاگ ار مبل

 زا دیشک توس مرس!متفریم مھ ینوناق یکشزپ رگا.ناربنع یگدنکفارس
 ھب   بوخ،ینوناق یکشزپ یھگرب نآ تشپ ھک ییاھناتھب و خلت قیاقح
 زا نم رطاخب ھک تشاد متسود ردقنآ میلس خرھاش دمحم.دیبسچیم نم



	 لصف

314	

 ناج ھب ار اھ تمھت مامت؟ دشکب تسد شاهداوناخ و هدنیآ و وربا مامت
 ظفح ار مناج ھکنیا رطاخب طقف؟سین ھک دنک یزیچ ھب دومناو و درخب
 .مدزیم فرح مدوخ اب راگنا مومغم.دنک
 ؟ھبوخ شلاح-
 .هرتھب یشوت امش ھک ییاج زا نامحر مناخ تحار نوتلایخ-
 منامشچ.متخادنا شیور راکدوخ و زیم طسو شخپ یاھھقرو ھب یھاگن
 کشا هرطق نیلوا...اقآ نسحم،یطاف،تابن،مناخ میرم یھفایق،متسب ار
 دوب خرھاشدمحم و نم یزتناف.مدز سپ ار مفیثک یاھھنوگ یور  هدیکچ
 ھک ناطیش یاھچب رسپ و دشاب وا و مشاب نم نامیسورع لاس نیلوا ھک
 ردقنآ شیاھدنخ یادص و دیخرچیم ضوح رود داشمش ھناخ طایح  طسو
 سپ ار مود کشا هرطق.مونشب تحار دشیم مھ الاح نیمھ ھک دوب دنلب
 الاب مکش  یور تسد و مدوب ھتسشن تخرد زا زیوآ بانط یور.مدز
 یزتناف مھ اب.دادیم مبات یغامخچ لیبیس خرھاش دمحم  و متشاد ماهدمآ
 یادص.متفرگ ار متروص یسیخ هرابود.مدیدنخیم شغ شغ و میتخاسیم
 .درک زاب ار منامشچ نز رومام یدج
 . لیکو بانج ھمومت تقو-
 یاپ و مدیشک شیپ زیم یور زا یقرو قمریب.متشاذگ ماھنوگ یور تسد
 .مدز اضما مراگزور یھابت و اھتمھت و اھناتھب مامت
 ندش هدیشک یادص و دوب هدش ھقلح مناجیب یوزاب رود نز رومام تسد
 یزلف رد.دوب فارطا درس و کیرات نلاس نآ یادص اھنت میاپ یاھشفک
 مھ داد لھ هاگتشادزاب لخاد ارم ھک یرومام تسد و دش زاب ادص اب
 یکیدزن نامھ ینز شاشب یادص.دنک نوریب تھب نآ زا ارم تسناوتن
 .دیشک مخر ھب ار مراگزور یخلت
 ھب،هدش مک درم نگیم سار،هدش بارخ ھنومز،دموا الب نوطیش،اھھچب-
 .ننکیمن محر منیشن رچلیو
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 یولگ ضغب یور تخادنا گنچ زاب رگید ینز یادص و دندیدنخ یگمھ
 .ماھفخ
 ؟هدوب رادلوم رادلوپ فرط،منیب-
 .ولوچوک یخآ.....اب دایمن شب-
 .مھایس تخب زا تفابیم ھفسلف سک رھ و دوب هداتفا عمج طسو ھمھمھ
 نیمز یور مارآ و مدنباسچ درس راوید ھب ار مدوخ ،متفر قاتا یھشوگ
 هدارایب مقھقھ و متشاذگ میاھوناز یور ار مرس، متفرگ لغب وناز. مدیزخ
 ؟مدرک ھچ نم،مدرک راکچ نم.دناباوخ ار فارطا یھمھمھ

 ...نمف یتنس حاکنلا-
 مناخ هرھاط یاھنیف نیف اب و تسکشیم ار اضف توکس دقاع یادص
 دنادیم ادخ و  تسنادیمن مھ امین ناش رد ارم امتح.دوب هدش طولخم
 لثم مسارم نیا زیچ چیھ ارچ.دوب هدش رتدب راب رازھ نم زا شتشادرب
 اب ظیغ رپ و وشیر یدرم سکعرب و تشادن ھمامع دقاع؟دوبن لومعم
 ھمزمز یبرع تاملک ملباقم یناشیپ رب رھم یاج و هایس راولش و تک
 رازگرب رتهوکشاب یلیخ خرھاشدمحم اب مدقع مسارم متاروصت رد؟درکیم
 ھک ییالاح ھب تبسن مدوب رتابیز یلیخ نتاس دیفس سابل رد نم و  دشیم
 یوب و دوب هدش ھتخادنا مرس یور نز رومام فطل ھب مرک کرچ یرداچ
 زا رتشیب هاگتشادزاب قاتا یھشوگ رد مشیپ تعاس کی غارفتسا و قرع
 ھنادنمزوریپ و شاشب رچلیو یور امین.دزیم ار مغامد دوع و رطع یوب
 تلاح.دزیم دنخبل متمس وناز یور و زاب شیاھتسد فک و دوب ھتسشن
 مرس تشپ زا دسا یجاح یاھنتفگ رکذ یادص و دز گنچ ماهدعم ھب عوھت

 مولعمان یاھطقن ھب هریخ.تخادنایم مدای ھب ھظحل نیا رد ار ادخ بجع
 مھاگن زیم تشپ دقاع یادص؟یتسھ ایادخ مدز بل. مدوب قرغ زیم یور
 .دیشک شتمس ار
 ؟ملیکو-
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 لگ، هرایب بالگ ھتفر سورع تفگیمن یسک ،دیشکیمن لک یسک ارچ
 و مناخ میرم دای اب؟تشادن روضح یسک سورع یهداوناخ زا ارچ؟ھنیچب
 ناشراختفا ثعاب ھک مدوبن یمدنگ نم ھک امتح ،دش هدرشف مبلق اقآ نسحم
 ؟ساجک خرھاش دمحم سپ؟وک جاودزا یاھھقلح.دشیم
 ؟ملیکو؟مناخ مشاب وت رظتنم وزور لک منوتیمن ھک نم-
 ردقچ داتفا مدای هزات ماهدید بیسآ یھناش یور نز رومام تسد ناکت اب
 ھظحل رھ ھک دوب هدرک مرو کچوک یکنکداب لثم مبلق اما تشاد درد مندب
 .دوب رتشیب شدرد و درکیم رادیب ار ھمھ و دیسریم راجفنا زرم ھب
 !اباب یا-
 ؟الآ-

 نشخ درم یادص.دیشکیم ناشن و طخ شھاگن اب متفرگ شفرط ار مرس
 ریز، دیرخیمن ار سورع زان یسک اجنیا.دوب درس،تشادن محر لباقم
 .دوب هار رخآ اجنیا.دادیمن یظفل

 
 ھتشگرب یھاگآ زا یتقو زا.مدوب ھتفرگ لغب رد تخت یور ار میاھوناز
 داشمش ھناخ ھب زاب.مدوب ھتسشن توکس رد گنم و قمریب اجنامھ مدوب
 یا یدوب ینودرگ رود ھچ.امین نز ناونعب رابنیا و مدوب ھتشگرب
 متروص یور اقآ نسحم یلیس یاج و درکیم درد مندب مامت.راگزور
 زاب و دندوب هداتسیا یھاگآ نوریب تدم مامت یطاف و نیعم اب.تخوسیم
 ار شدوخ ھیرگ اب و دیشک شوغآ رد ارم ھک دوب مناخ میرم نیا مندید اب
 هاگن رد دوب هدروخ هرگ مھاگن و مدوب ششوغآ رد کشخ.درکیم نیرفن
 یرھاوخ نیچمھ دوجو اب شرابتعا،تشاد قح.تابن یھفالک و مشخ رپ
 اب و درک اھر ارم مناخ میرم.دوب هدش رادھشدخ میلس یهداوناخ شیپ
 شراب تشرد و تشادرب زیخ شفرط یھاگآ رد زا امین رچلیو دورو
 دربیم بقع ار شردام تابن و دادیم سپ باوج روخلد مناخ هرھاط. درک
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 راب نیلوا یارب ھک نایرگ یطاف ھب مدز دنخبل.درکیم سامتلا ششیپ و
 ریز ھب رس اقآ نسحم یھفالک هاگن ریز و دوب هدرک رس ھب  هایس یرداچ
 . متفر دوب رظتنم ھک ریصب نیشام تمس و متفر رانک
 .میریم میراد بش.یدیم هاگتشادزاب یوب مومح ورب وشاپ-
 هدش  ھتشاذگ مامتان قاتا دمک لباقم زونھ شاھتسب ھمین نادمچ؟میریم
 نیرتھب نتفر نیمھ دیاش؟میتفریم اجک ھک درکیم یقرف ھچ الصا.دوب
 رارف ھناخ نیا یلاھا نیگنس یاھھاگن ریز زا ات دشیم مرمع یھیدھ
 تراقح نیا ھب نت  خرھاشدمحم ناج ظفح رطاخب دندیمھفیم اھنیا رگا.منک
 ؟دندرکیم رکشت نم زا، مداد
 شفیک.مامح و دادیم راگیس یوب.مدرک سح تخت یور مرانک ار شروضح
 .درک یزاب شقن رچلیو یور ھمھ شیپ تحار ھچ زاب.دوب کوک بوخ
 .مشچ ھگیم شاقآ ھب ھشیمھ بوخ نز ھی-
 ریز کرچ یاھوم یال تفر شتسد.مدرکن شفرح ھب یھجوت
 .مدرک مخا شتمس ظیغ اب و مدیشک رانک ار مدوخ روفنم.مایرسور
 ھگم دعبب نیا زا یدرک مروبجم انوا شیپ؟ یدرک رکف یچ تدوخ شیپ-
 !ینزب تسد مب ینوتب یشب در مزانج یور زا
 .دمآ شک یدنخبل ھب شبل و درکیم مھاگن یدرسنوخ اب
 یرامش ھظحل نم.میرذگیم منوا زا میدنورذگ تیقفوم اب وشتخس یاھاج-
 دمحم مادرف سپ ادرف......مدوخ لام یشب  ھک یاھظحل نوا یارب منکیم
 ھسریم یتقو اما ھشاب هدینش و رابخا دیاب نالا ات،ننکیم لو و خرھاش
 .میتسین ام ھک
 بوخ.میدوبن ام دمآیم ھک یتقو دوب بوخ.مدز یراد ناج دنخزوپ شتمس
 ار مساسحا ی ھمھ هدیرب سفن و منیبب ار شنامشچ مدوبن روبجم دوب
 یور درک رامق ار مایگدنز مامت. متخیر مھاگن رد ار مرخسمت..منک راکنا
 .دزوسب وا یمک دوب شتقو الاح و یمیدق یاھنیک
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 ...ھک مدوب خرھاش دحم قشاع ردقنوا،ناخ امین یدز نودھاک ھب-
 تفرگ ماوتنام یھقی زا.دنارپ ار منامشچ قرب مشوگ ریز شمکحم تسد
 .دز ھمیخ تخت یور میور و
 یدنوادخ ھب مونشب تنھد زا ونوا مسا تمایق ات نالا زا.ینم نز نالا وت-
 ؟یدیمھف..؟ھن ای یدیمھف منکیم هایس وشراگزور  ادخ
 دادیم مرازآ.مدادیمن ناشن یلمعلا سکع چیھ و مدوب ھتسب ار منامشچ
 و ندینش روز درم  نم.دربیم تذل خرھاشدمحم باذع روصت زا و
 . مدوبن توکس
 ترپ شتروص یور یفت و متخیر منامشچ رد ار ممشخ مامت
 نییاپ تخت یور زا.تساوخرب ملباقم زا لماک و دش لش شناتسد.مدرک
 .مداتسیا شاور ھبور تسرد و مدیرپ
 ھک ھشب وت لام ممسج دیاش ،نک ورف تشوگ وت ونیا ھشیمھ ات نالا زا-
 ھتقو یلیخ بلق نیا لد نیا اما ھشاب مگرم زور زور نوا مدیم حیجرت
 تدوخ ھب..ییوت تخاب یزاب نیا وت ھک یسک نوا اما....ھتخاب مدب ھتخاب
 . میلس امین منھج ھب ورب،امین منھج ھب ورب...،تحور ھب،یتخاب

 دعب یھلمح یارب هدامآ و تفرگیم شتسد نیتسآ اب ار شتروص یسیخ
 مکحم ار رد و دش قاتا دراو یروس نیگمشخ لکیھ و زاب رد نآ کی ھک،
 ھک یتابرض و مناخ هرھاط  یادص.دناچیپ ار رد لفق و تسب شرس تشپ
 .دوب دنلب دزیم رد ھب
 ھنوخ یدموا ھمھفب یجاح ،میرادن یتخبدب مک نومدوخ ام یروس ورب ایب-

 ؟شیسانشیمن!ھنکیم اولب داشمش
 روارد یور ار شتسد فیک مناخ هرھاط یاھفرح ھب ھجوتیب یروس اما
 و دوب نم یور شھاگن.تشادرب مدق رفنود ام تمس میقتسم و تشاذگ
 .درکیم ظفح ار شنییاپ مولو اما یبصع شیادص.امین تمس شزیخ
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 نیمھ مشقن مشقن؟نیدرک یطلغ ھچ؟رس هریخ یدرک وتدوخ راک هرخالاب-
 ؟دوب
 ؟نوج یروس یدش یشیتآ یدیسرن تقودنصواگ ھب ھیچ-

 .درک یکاکش هاگن متمس یروس
 ؟ناھ دوب یچ؟دوب یچ نومرارق!امین دنبب وتنھد-
 ھظحل نآ رد ھک دوب یزیچ نیرخآ رسپ و ردام نآ ثحب و رج ندید
 .متساوخیم
 .منزب فرح امین اب اھنت ماوخیم نوریب ورب-
 مترفن مامت. مدناخرچ ود رھ نیب ار مھاگن.مدز شروفنم نحل ھب یدنخلت
 پاترپ متمس یروس یهریخ هاگن ریز یکدول اب امین ھک یاھسوب یور ار
 .مدش جراخ قاتا زا و متفر رد تمس و متخیر درک
 ھب توکس رد یمک ات تساوخیم ییاج ملد.دوبن مناخ هرھاط زا یربخ
 یھنزو و درد ندب و مدوب هدیباوخن ھک دوب تعاس نیدنچ.مسرب شمارآ

 مدوخ تعاس نیدنچ.درکیم رتدب ار ملاح دوب هداتفا مبلق یور ھک ینیگنس
 و نوغاد  عضو نآ اب نتشگ تشاد یتیمھا ھچ و مدوب هدیدن ھنیآ رد ار
 .متشادن مھ مکرچ ھمین هایس یاھتسد نتسش یارب یقمر  یتح .ھتخیر مھب
 دنلب یروس یادص؟دادیم یاج دوخ رد ارم یتعاس یارب  ھناخ نیا یاجک
  ترامع یاھھلپ زا و متفرگ قاتا رد یور زا ار مھاگن ھلصوحیب.دوب هدش
 نیلوا یسک.مارآ ان ردقچ و مدوب ھتسخ ردقچ.مدش طایح دراو و متفر نییاپ
 نآ ھب ھقالع یاهرذ ھک یسک اب مھ نآ؟هدوب یحاضتفا نیا ھب شدقع زور
 گرزب یھناخ نیا رد.تفر خرھاش دمحم قاتا رد ھب ممشچ.؟دشاب ھتشادن

 لپت تماق.مریگب مارآ تعاس دنچ دشیم ھک دوب ییاج نیرتاھنت اجنآ دیاش
 رھ زا ھفالک ناسارھ نم و دز نوریب یفرطنآ ترامع زا مناخ هرھاط
 قاتا رد ار مدوخ و متخیر میاھاپ رد ار مناوت مامت یتتامش ای نیھوت
 ھلصاف نآ زا و مدناخرچ رد لفق رد ار دیلک.متخادنا خرھاشدمحم
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 هدرک رپ ار مماشم لکلا دنت یوب و دوب ھتخیر مھب  تخت یورزونھ.متفرگ
 شمغ راب ریز اھلاس و دیسریمن بشید ھب اھارجام نیا تمدق راگنا. دوب
 مدوخ و متفرگ ھلصاف تخت زا بشید زئمشم یھنحص یروآدای اب.مدوب ھل
 زا.متخادنا تشاد ار شیاھسابل دمک مکح ھک یرانک کچوک قاتا رد ار
 و مدناپچ دمک رانک شرف یور ار مدوخ و  متشذگ کیرات قاتا طسو
 هدش مامت تاقافتا نیا مدرکیم زاب ار منامشچ یتقو شاک.متسب ار منامشچ
 دمحم هآ،خرھاش دمحم و  تشگیمرب ماھتفر تسد زا یوربآ.دوب

 دیبسچ مرانک سابل دمک ھب جک مرس؟دوب بوخ تلاح اعقاو ینعی.خرھاش
 ھک دوب ھمع ریین.مدش قرغ یرادیب و باوخ نیب ھتسب منیگنس نامشچ و
 نامشچ اب یلع اباب. درکیم مھاگن سمتلم متمس ھب شاهدش زارد  تسد اب
 خرھاش دمحم ناج یب دسج.دزیم میادص قھ قھ اب مناخ میرم و نایرگ
 هداتسیا عافترا نیرتدنلب یالاب ھک مدوخ و  شرانک رد داوم یاھ لوپمآ اب
 یلاخ ار ملد ھت ھک یطوقس.مدرک طوقس  و مدیزغل  الاب نآ زا و مدوب
 رازھ یور مبلق و دوب هداتفا هرامش ھب مسفن.دش زاب منامشچ سرت اب. درک
 زا نوضمر شم اب یبوط دادیب و داد و مناخ هرھاط غیج یادص. دزیم
 نوریب قاتا زا ار مدوخ و مدش دنلب اج زا جیگ.درک مھ شرتشیب طایح لخاد
 هرھاط و دزیم شرس یور یروس ترامع رد مد نوضمر شم.متخادنا

 کشا هدش هدرگ نامشچ اب نامتخاس رد ھب هریخ ھچغاب لخاد مناخ
 و یبوط یاھھجز یادص و دوب زاب یروس نامتخاس رد.تخیریم
 ار نراویا یھلپ ھس ود روطچ مدیمھفن.دنازرلیم رتشیب ار ملد شیاھھلان
 دوب ملباقم رد ھک ھچنآ.مدناسر یروس  ترامع ات ار مدوخ  و مدیرپ نییاپ

 هراوف اھھلپ نییاپ امین یهدش ھتفاکش رس قرف زا ھک دوب نوخ ییوج
 و شخپ رتولج شزاب نادمچ و دوب هداتفا رتفرطنآ یمک شرچلیو.دزیم
 بقع مدق دنچ ملباقم یھنحص زا روابان.دوب هداتفا فارطا ترپ الپ
 مھاگن نم و تشذگ   اھھلپ چیپ زا هداتفا یاھھناش اب یروس یھیاس.متفر
 ھب و دوب ھتسشن وناز ود امین رس یالاب گنم ھک ینیرسن یور تسشن
 مناھد یور یتسد و مدز کلپ.درکیم هاگن شنوخ قرغ ناتسد
 .مدیدیم باوخ. مدوب باوخ زونھ امتح. متشاذگ
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 مشچ شدولآ نوخ ناتسد ھب یدرس  اب دزیم کلپ،درکیمن یتکرح نیرسن
 یلیس یاج ھک دوب ییامین لام ناجیب دسج نیا دشیمن مرواب.دوب ھتخود
 .تخوسیم زونھ مایناشیپ یور شگنن غاد و متروص یور شا

 یاھغیج.دناخرچ رد تمس ار مھاگن مھب یزیچ دروخرب دیدش یادص
 ار نایرگ یبوط، نوضمر شم دایرف و درکیم رک ار شوگ مناخ هرھاط
 ار مناھد بآ.متفرگ ور نیرسن  زا.دایرف و دوب ھلان یادص. دناشک نوریب
 و دیزرلیم میاھاپ.متفر نوریب تمس هدرمش ییاھمدق اب و مداد تروق
 قرغ نیمز یور یبوط.تشادن یرادیب ھک یسوباک رد دیشکیم ریت متشپ
 دروخیم ناکت زونھ ھک یروس یهزانج رس یالاب و دوب ھتسشن نوخ رد
 ترامع یدورو رد مناخ جاح و دزیم غیج مناخ هرھاط.دزیم ار شدوخ
 ناتساد دب یاھ مدآ متسنادیم.دوب ھتشاذگ شبلق یور ار شتسد لباقم
 زا رت کانمغ رسپ و ردام نیا رخآ اما دنتشادن یشوخ تبقاع تقو چیھ
 و درکن لمحت ار منزو و دز یتسس میاھاپ.مدرکیم روصت ھک دوب یزیچ
 یاھوم ھک شیارآ رد قرغ نز نیا.مدز وناز نیمز یور لاحیب اج نامھ
 تفھ سنجدب یروس نامھ دزیم یزمرق ھب  نوخ قرغ شاییالط شم
 تشپ تخمز راوید ھب ار مرس؟درک ماقتنا ینابرق ار شرسپ ھک دوب طخ
 داد و اھنویش زا دوب رپ مشوگ و دادیم نوخ معط مناھد.مداد ھیکت مرس
 لبق یالآ رگید زورما زا دعب مدوب نئمطم.منایفارطا یاھھلان و
 و مدرک رارکت بل ریز ار شمسا زاب.ھتسخ یلیخ مدوب ھتسخ.مدشیمن
 خرھاشدمحم نابیرگ دیاش ھک ود نیا ھیبش یتشونرس زا دیشک ریت متشپ
 دنلب هایس تک روآ  نامھ اب شاهدیزرو لکیھ.دوب ھتفرگ الاح ات مھ ار
 یاھھنحص توھبم بترمان و یکاخ.دمآ ممشچ لباقم طایح یوسنآ
 مدق اب و تشاد  گنچ رد  روابان  تسد ود اب ار شیاھوم. دوب شلباقم
 رپ ار مغامد شدوخ زا رتدوز شرطع یوب.دمآیم ام تمس تسس یاھ
 گنچ ار شرس یاھوم و تخادنا ششوغآ رد ار شدوخ مناخ هرھاط.درک
 تمس تفر  و تفرگ یروس یهزانج زا ار شاهدز کوش هاگن  .دزیم
 یب ناتسد.دوب ھتشگرب ملاس وا دوب خرھاشدمحم وا.مناجیب ندب و دنخبل
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 رد مدش قرغ و داتفا نییاپ  منامشچ مارآ یسفن اب و داتفا مرانک رد مسح
  .ینزویب و الخ
****   
 رتدب زا یدب ھشیمھ دنتفگیم تسار.مھاب ود رھ مراگزور و ایند،دوب درس
 قافتا نم یگدنز رد دشیم مھ نیا زا رتدب ینعی و دراد دوجو مھ
 یقشع،دش ادج شاهداوناخ زا ریین ماقتنا اب ھک یاھلاسود مدنگ؟دتفیب
 دیمھفن قیقد یسک،..بشما الاح و میلس امین یهزور کی یهویب و ماجرفان
 دوب نیرسن فارتعا اھنت و تشذگ رسپ و ردام نآ نیب ھچ موش زور نآ
 امین و هداد  لوھ ار امین ھتساوخان یروس اھنآ دیدش ثحب نیب هدید ھک
 نامھ هرخالاب، هدرک طوقس اھھلپ زا و دنک لرتنک ار رچلیو ھتسناوتن
 هدرکن لمحت یروس ھک یراشف تیاھن رد .دش شیدوبان ثعاب شغورد
 شرت یوب مماشم زونھ.تخادنا نوریب امین قاتا یهرجنپ زا ار شدوخ و
 .دادیم نوخ
 ملباقم مرچ نادمچ لخاد و مدز ات ھلصوح یب مھ ار متسد سابل نیرخآ
  یور زیوآ راد نیتسآ و دنلب روپیگ سابل تمس دش هدیشک مھاگن.متشاذگ
 نیمھ یارب مطیلب شاک.دندوب هدید کرادت میارب بشما رطاخب ھک دمک رد
 ھناخ ھب اپ تقو چیھ شاک، مدوبن تابن رتگرزب رھاوخ شاک.دوب بشما

 مھاوخن حبص ھب نم  بشما مسارم اب متسنادیم!شاک.متشاذگیمن داشمش
 مدرم و ینوناق یکشزپ و سیلپ یغولش و ھمھمھ ریز راب نیرخآ.دیسر
 مامت اب متسناوت،دندوب ھتخیر داشمش ھناخ لخاد ھک رتالاب ھچوک دنچ
 دیدش قاتا رد ھک دوب ناتسرامیب قاتا لخاد و منزب دنخبل شتمس مفعض

 قاتا یاھطسو ات یبصع مشخ زا ھتخورفارب  تروص  اب وا و دش زاب
 ھنخر مندب مامت رد تشاد نکسم لوپمآ اب ھک یشمارآ و مرس ریز.دمآ ولج
 مھب شعضو ورس.دیزرلیم شندب مامت.متفرگ شتمس ار متروص درکیم
 مامت تیاھن رد و درکیم ھتسب و زاب فرحیب ار شناھد و دوب ھتخیر
 .تخیر شیادص لخاد ار شراز لاح و مشخ
 ؟الآ یدرک راکیچ وت... وت-
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 ات نکسم داوم،تشادن دنت شپت مبلق و دیچیپیمن مرس لخاد ییادص رگید
 راظتنا باوخ رامخ منامشچ و دوب هدرک خوسر مناوختسا زغم
 فداصم مدنخبل و دمآ شک مھ زا ماهدروخ کرت کشخ یاھبل.دیشکیم
 دنمدرد.دیکرتیم مبلق امتح دیکچیمن رگا ھک جمس یکشا هرطق اب دش
 ھتفشآ عضو و رس اب.مدناسرتیمن رگید شتروص مخا و درکیم مھاگن
 هالک نآ یتح دوب هدمآ ناتسرامیب تحار ھچ شترھش زا سرت نودب
 .درشف ار مبلق شدنمدرد یادص زاب!ھتخادنین رس یور مھار شرادکیپ
 ...راکیچ؟یدرک راکیچ الآ-
 قاتا زا ظیغ اب و دنادرگربور.منیبب ار شنامشچ یسیخ ات دنامن رظتنم
 ھیرگ متساوخیمن رگید.مارآ و دوب توکس اج ھمھ ردقچ.دش جراخ
 ار مھاگن. قیمع دوب یباوخ تسم منامشچ.دوب اجنیا وا.دوب ملاس وا. منک
 .موشن رادیب تقو چیھ شاک. متسب ار منامشچ.متفرگ قاتا رد زا

** 
 یارب ار تابن رارصا.دیخرچیم روپیگ یریش سابل یور مھاگن زونھ
 فرح مرس تشپ اھ میلس متشادن سود.مدرکیمن کرد  سابل نیا باختنا
 ھک یاھنزو و میولگ یھفخ ضغب ھب مدوب هدرک تداع رگید.دنروایب رد
 دشیم مامت یتخدبدب رھ اب ھک بشما.درشفیم ار مبلق یور کتخب لثم
 زج متشادن یاهراچ.دزوسب و دنیبب ات دوبن رھش نیا رد ییالآ رگید ادرف
 شدوخ لوق ھب ات متفریم،سیلگنا  ھب نتفر یارب اقآ نسحم داھنشیپ لوبق
 و باسح لھا نم ھک نم مھ و تسنادیم شدوخ مھ اما.مدرگرب رادباسح
 هدیشخبن ارم ییاوسر نآ یارب زونھ دیاش مداتسرفیم، مدوبن ، باتک
 مبلق ھت شایلیس یاج زونھ.دولآربج یھلب نآ،هراچیب رابجا  نآ یارب.دوب
 و مدیشک یھآ.درکیمن هاگن منامشچ رد دوب زونھ ھک زونھ و تخوسیم
 لثم.دوبن ییاھنت زج یزیچ نم ریدقت راگنا.متسب ار ملباقم نادمچ پیز
 شش.مدش هدیشک دمک  تمسزیوآ سابل تمس و مدش دنلب اج زا.رمع مامت
 رد  میلس یهداوناخ زا رفن ھس زور نآ و تشذگیم موش قافتا نآ زا هام
  کرادت ھک دوب یاھتفھ کی اقیقد و درکن زاب مشچ رگید داشمش ھناخ
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 رومام یادص.تابن تراظن و ساوسو اب.دشیم هدید بشما مسارم
 نوشیا کشزپ یراکمھ و تاقیقحت قبط«.دیچیپ مرس لخاد یسرپزاب
 تدش و دندربیم جنر یگتخاس لالتخا زا میلس امین یاقآ ھک هدش مولعم
 نتسنوتیم اھنیا زا رتدوز ھک اسب،دندادیم هولج رتشیب و نوشیرامیب

 » نشاپارس
 زیر یاھنداد ناج و دمآ منامشچ لباقم شنوخ رد قرغ یهزانج
 نامشچ لخاد ھک مداتفا یترفن و مخا دای ھب. مدز سپ ار مراکفا.یروس
 ھکنیا ھب رکف؟شناج تاجن یارب ارچ .دوب ھتفرگ ار مقلخ یھاگآ لباقم وا

 ھب فارتعا .درکیم مروفنم دوخ زا دیدیم امین یهویب مشچ ھب ارم الاح
 یهداوناخ توکس زج تشادن یرمث تیعقاو زا ھمھ ندیمھف و سیلپ

 یهدش هدیدزد یاھھاگن و یطاف و مناخ میرم یاھھیرگ و کشا،میلس
 ندیمھف. دیرابیم خرھاش دمحم نامشچ زا ھک یترفن زاب و اقآ نسحم
 ارم یگدنز تقیقح ایآ تشذگیم اھ میلس فارطا رد ھک ھچنآ تیعقاو
 ثکم نودب،نتشذگ مرانک زا ،نم زا لحمیب، دش شرخآ؟درکیم ضوع
  مرابمغ نامشچ لباقم زا نیشام رب راوس و دز ار شایدود کنیع
 ریز سابل زا ھتسجرب یلگ.دش رود و داد زاگ یھاگآ نامتخاس ھب ھجونیب
 مادنا رغال لکیھ و دش زاب یاھغت اب  رد.دروآ مقاتا ھب ارم و دمآ متسد
 رد.دوب لاحشوخ یلیخ شتابن یارب ھک امتح.تشگ دراو نادنخ مناخ میرم
 .متشگرب شتمس و متفرگ سابل زا تسد و مدز دنخبل شخساپ
 نومھ ،مراد سرتسا یلیخ...وت قاتا دایم دعب ھتابن قاتا، هدموا رگشیارآ-

 !رسپ نیا تسھ ملوجع ھچ.نرایب دقاع ناوخیم یراگتساوخ بش
 تفر شمشچ.دناشن تخت یھبل شدوخ اب و درک تیادھ ارم،دیدنخ زیر
 .دش گنر یب شدنخبل،مرس تشپ یھتسب نادمچ یور
 ؟یتسب وتنودمچ-

 .مداد ناکت دنخبل اب ار مرس
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 رگشیارآ ھب مزال مدلب ییاراک ھی مدوخ نم، مدعب... دیشیم تحار مرش زا-
 .سین
 رتگرزب رھاوخ وت اما ننومدوخ یاھ هداونوخ طقف ھتسرد؟ھشیم ھگم-
 .یدب نوشن فیعض وتدوخ دیابن..نک روج و عمج وتدوخ..یتابن

  نیعم ییاد.مدرکیم کرد لماک ار شروظنم.متخادنا نییاپ ار مرس
 رگم اما، مدوب هدش ناربنع یالآ الاح و دوب هدرک دیفس ار ماھمانسانش
 .!رایتخا ھچ ربج اب ھچ مدوب میلس امین یهویب نم دنک شومارف یسک دشیم
 ،مرتخد یراد یگرزب حور وت..الآ مدرکیم وراکنیمھ مدوب وت یاج منم-
 .یریگب مک تسد وتدوخ دیابن
 نیا مامت ھک دوب بوخ.دزیم دنخبل متمس تبحم اب و دوب ھتفرگ ار مناتسد
 یاھسوباک سرت زا و تشاذگیم شیاھوناز یور ار مرس اھبش تدم

 هزاجا ھمع ریین یهدشزارد تسد و یروس و امین دولآ نوخ تروص
 .مربب هانپ ششوغآ ھب دادیم
 یتشذگ نیچمھ ھنوتیم قشاع ھی طقف.. مزیزع سین یسک رھ راک نیا-
 !ھسرن ھمدص شقشع ھب ات هرذگب شدوخ زا،ھنکب ور
 رتشیب ار شدوخ و دز دنخبل.متخادنا  مشچ درم  شیانعم رپ هاگن تمس
 ور هرابود و تخادنا قاتا یھتسب رد تمس ارذگ یھاگن و دیشک متمس
 !دنتسنادیم دایز اھردام راگنا.درک نم فرطب
 ؟ینک لد ودرد تردام اب یاوخیمن ینئمطم وت-
 صاخ شمارآ.تشگیم شھاگن لخاد شفرح ناھنپ یانعم لابند منامشچ
  مناتسد یور شتسد شزاون و درکیم رتصرق ار ملد شتروص و هاگن
 یشمارآ عبنم و مکحم هوک نیچمھ دوب اھلاس.مرگ ار ماهدز خی بلق
 ھچ لد و درد،درکیم دقع بشما تشاد وا و متفریم متشاد نم.متشادن
 ھک یقشع زا ماهدرک مرو بلق یھنھک مخز ندش زاب زج تشاد یاهدیاف

 .دیرپ مراکفا طسو شیادص اب.درد و تشاد ناوات رساترس
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 !مشاب یبوخ رادھگن زار  منوتیم..متردام نم الا-
 دشیم مامت مھ بشما رتدوز شاک. تفریم قاتا زا و درکیم مومت شاک
 ار میولگ بیس ردقنیا میولگ لخاد هدش زیربل یهدناماو ضغب نیا شاک و
 .درب شدوخ تمس ار مھاگن شیادص زاب.درکیمن گنت
 ھی..هراد یوق یاسح ردام ھی و مردام اما مشاب هدرکن تگرزب دیاش-
 هاگن وت ھک یزیچ نوا..هدرک در و یقشاع و قشع ینامز ھک یردام
 زج دشاب ھنوتیمن یزیچ یدرک هرھاط رسپ قح رد وت ھک یراک،ھئوت

 ...ینودیم تدوخ ھک یزیچ
 رپ شنامشچ.تفریم نییاپ و الاب نیگنس ماھنیس و دوب ھتفرگ متیر مبلق
 متسناوتیم روطچ.تبحم زا رپ شیاھتسد شزاون و دنخبل و دوب قشع زا
 ... لبق اھھام،، البق ترتخد رھوش اب تداماد اب میوگب

 یور مارآ راب دنچ.ماهدارا ندش تسس زا مدیزگ بل و متسب ار میاھمشچ
 .دز متسد تشپ
 ھشوت ھک ییادرد زا هدرک ینیگنس تاھنیس یدید یزور ھی ھگا لاحرھب-
 .نومرد یب درد نیا مرحم و شوگ ھشب تارب ھک سھ یکی نودب
 هآ شمدوب هدیدن لباق ھکنیا زا زاب مدیمھف بوخ و دز یرت نھپ دنخبل
 ییاھنت زا دش یلاخ مبلق، دز وناز ھب تسد ندش دنلب یارب زیخ ھمین، دیشک
 رگید، دوبن اما. مدادیم تروق ار مضغب زاب و مدرکیم لمحت زاب دیاب ھک
 ھکنیا لبق.دوبن ھکترازھ لد نیا راک یتنعل شکرس ضغب نیا ندروخ ورف
 کشا یهرطق نیلوا ندیکچ اب و مدیبسچ ار شتسد تسدود اب دوش دنلب
 .دوب شقیال وا.راب نیلوا یارب.مدز شیادص متروص یور
 !نامام-
 حوضو ھب شتسد و تفریم یسیخ ھب شنامشچ.دنادرگرب رس روابان
 .هدینش هابتشا درکیم رکف دیاش.تسشن شیاج رس نم ھب هریخ.دیزرلیم
 !یچ-
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 !نامام-
 !نامام ناج-
 .ھتسخ یلیخ، ماھتسخ نامام،مشیم ھفخ مراد، مدروآ مک نامام-
 ندز سپ تمس درب تسد و دیکچ شکشا شاهدش داشگ نامشچ سپ زا
 .درک مھاگن قشع اب و متروص یور یاھوم
 مرب تنوبرق،ردام مرب تیگتسخ نوبرق..ردام ناج،،نامام ناج-
 یدرک ملوبق هرخالاب ترکش ایادخ ترکش ایادخ؟مدرم نم ھگم،نامام
 .میدنوسر موزرآ ھب هرخالاب
 !نامام-
 یاج  ھچ.داد یاج ششوغآ لخاد قشع اب  ارمو تفگ رگید یردام ناج
 هدرکن ھبرجت تقو چیھ الاح ات ھک یبیجع ساسحا ھچ و دوب ینما
 نیلوا نیا و مدوب هداد تسد زا یناوجون جوا رد ار نیریش نامام.مدوب
 .مدوب ھتفیرذپ ردام ناونعب ار وا ھک دوب یسک شوغآ رد ماھبرجت
 نم..ھکرتیم هراد ھک تسھ وت نیا فرح ردقنیا،نامام ھکرتیم هراد مبلق-
 ..یلیخ مدوب اھنت یلیخ..اھلاس نیا مومت.مدیشک یتخس یلیخ
 شزاون ھناقشاع ار مرس یاھوم و دوب ھتفرگ لغب ارم مکحم
 یور میاھھنوگ یسیخ و دیکچیم میاھوم یور شکشا یسیخ.درکیم
 .شایخن مرک سابل
 !ردام ناج منودیم،میگدنز منودیم،مرتخد منودیم منودیم،نامام ناج-
 اھنت زاب و ندیگنج زا نداد ناوات زا،ماھتسخ یلیخ،ماھتسخ نامام-

 تسد اما اما تشاد قرف ماھاب نوماھایند مدرک هابتشا نم نامام.ندش
 رتدوز  ماوخیم ،مرب ماوخیم..وھی دش یچ مدیمھفن ،مدیمھفن..دوبن مدوخ
 .مرب
 .ھنزیم رتدنت تبلق شندید اب ینیببیم ینکیم زاب مشچ وھی!ھنیمھ-
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 ار ماھنوگ یسیخ تسد تشپ اب و مدیشک نوریب ششوغآ زا ار مدوخ
 .مداد نوریب ار منازرل یادص نییاپ رس نیف نیف اب و متفرگ
 سح نیا مدیمھف شیپ تقو یلیخ  زا ام..ملاحشوخ یلیخ تابن یارب نم-
 شومارف مرب، مرب ماوخیم طقف طقف...دوب تابن نوا باختنا و ھھابتشا
 .ھشیم بوخ یچ ھمھ منئمطم،ھشیم
 ار شدوخ و دز شوگ تشپ ار شاهریت هاتوک یاھوم میرم نامام
 .تفرگ ار مناتسد زاب و درک مرتکیدزن
 یعقاو ھگا،هدنمتردق یلیخ قشع،سین قشع شمسا ھشابن ادرد نیا ھگا-
 تادیپ اھلاس دعب نم ینکیم رکف مدعب...،ھنکیم ادیپ وشھار شدوخ ھشاب
 تاسرد ات تشیپ مایم،سگید هام یارب نم طیلب؟یشاب اھنت مرازیم مدرک
 یمنووج وت..ام شیپ نایم نسحم و تابن ای میایم ام ای تالیطعت.ھشب مومت
 شنوسک سک ھب.هرادن یک رھ ھک داوخیم تقایل تنتشاد ..یمرتخد وت
 .مدیمن شنوشن ھمھ ھب مدیمن
 لخاد  ارم دولآ کشا و دیدنخ مھ وا.مدیدنخ راب کشا نامشچ تشپ زا
 .دییوب  ار مھایس یاھوم و دیسوب ار مرس ھناردام،دیشک ششوغآ
 اھلوان و اسأک ردا یقاسلا اھیا ای الا-
 اھلکشم داتفا یلو لوا دومن ناسآ قشع ھک

 دوب بوخ.متشاد مک اھلاس نیا مامت ار شاھتشادن شوغآ ار ششوخ یوب

 ای تسرد ار مساسحا ھک دوب بوخ، تسنادیم ار مزار الاح و دوب وا ھک

 ادیپ ار شھار قشع.درکیم ممارآ اھفرح نیا اب و درکن بوکرس طلغ

 یھنییآ نورد رس تشپ روپیگ سابل ھب ممشچ.دوب هدرک ادیپ.درکیم
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 رکف یصلاخ قشع ھب و متسب ار منامشچ،داتفا یتختاپ یور لباقم کچوک

 .مدوب مورحم نآ زا اھلاس ھک مدرک

 

 رخآ لصف 

 

 نیا رد مھ نآ؟دشیم رگم اما،منک رکف بوخ یاھزیچ ھب دھاوخیم ملد
 یادص نییاپ نآ زا و مدوب هدرک میاق ار مدوخ قاتا رد اجنیا نم؟طیارش
 و ھتکس زا دعب.دمآیم ربمایپ تنس دروم رد میلس اقآجاح ندرک تبحص
 یریش سابل و ماهداتسیا ھنییآ لباقم.دوب هدش اھنت امتح موناخ جاح گرم
 یاھلولس مامت و دوب نیریش مرطع یوب.دنکیم یجک نھد متمس دنلب
 زا.اروا نودب یاھزور و بش مامت،درکیم بلط ار وا راگدنام رطع ماینیب
 اب ھشیمھ و مدیرخیم ار شرطع دنرب زا یاھشیش شاک، تشذگ مرکف
 ھب ھک ھنییآ نورد رتخد زا دش مشدنچ و متفرگ زاگ ار مبل.متشاد مدوخ
 اما دوب هدیجنر،تشاد سح دوب زونھ ھک زونھ شرھاوخ رسمھ
 کیراب یمشچ طخ تمس دوریم مھاگن.دنزب لوگ ار شدوخ تسناوتیمن
 ار مھایس یاھمشچ ییاریگ و دوب هدش هدیشک ممشچ تشپ ھنارھام ھک
 متشاذگیم رس تشپ ار لوغ نیا و دوب بش نیرخآ بشما.درکیم رتشیب
 رد نم زاب و دروخیم قرو مایگدنز زا دیدج یاھحفص ادرف.دشیم مامت
 تعاس ود نیمھ!نیعم ییاد و یطاف یسورع دیاش.مدوبن منازیزع رانک
 رداچ زاب.دندش هدایپ نیشام زا، طایح لخاد اضر هارمھ مھاب ود رھ شیپ

 یاضر یھناش یور تسد ھک نیعم تمس شھاگن قرب و دوب شرس
 ار مرس.تشاد یگزات میارب درکیم شب و شوخ و تشاد ناوجون
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 در مرانک زا یطاف ھک یتقو مارآ و مداد ناکت مالس یھناشن ھب ناشتمس
 .مدنارپ هدنخ اب ار ماھکیت دشیم
 بوخ؟مناخ یطاف یدرک نھپ روت ام لیکو ییاد ھساو منودیمن نکن رکف-
 .نیدش  گیج وت گیج
 مشوگ رانک ار شرس و دز یکانمرش دنخبل هدش غولب هزات یاھرتخد لثم
 .دروآ
 !الآ درک یراگتساوخ مزا نیعم-
 یاھیگریت نایم.مدرشف مشوغآ رد ار وا و مدرک شھاگن یروابان اب
 .مونشب دشیم ھک دوب یربخ نیرتھب نیا مایگدنز بوشآ عاضوا
 یسابلاک ژر نآ اب  دز ار ممشچ ھنییآ لخاد رھاظتم رتخد کانمغ هاگن زاب
 یور زا یذغاک یلامتسد مشاب هدرک جل مدوخ اب.شگنر مھ یھیاس و
 .متخیر شیور رنوت عیام یمک نانکرغرغ و مدیشک روارد یور یھبعج
 ...مارب هدیشک مشچ طخ روطنیا مسورع راگنا-
 لکیھ و دش زاب مرس تشپ قاتا رد ھظحل کی رد ھک شناج ھب مداتفا
 اوھ یور اجنامھ متسد. تفرگ اج ملباقم یھنییآ باق لخاد وا یشزرو
 و رکف  تدش زا ای دوب هدز مرس ھب اعقاو دنکن.درک لفق مزغم.دنام یقاب

 وا ریوصت ھب تقد اب و مدز کلپ فدھیب راب دنچ؟مدوب هدش نونجم لایخ
 و  یکشم راولش و تک نآ رد باذج.دوب شدوخ.مدش هریخ ھنییآ لخاد
 کیش رطع یوب نآ اب دوب شدوخ،ھشیمھ لثم  بترم  یوم شیارآ
 یھشوگ یدنخزوپ و الاب ییوربا اب و تشاد بیج لخاد یتسد.شترپسا
 منت و کرتشم سح،هرطاخ،ادص زا دش رپ مرس راگنا.درکیم مھاگن بل
 مارآ داد روتسد دمجنم دمجنم هدز خی مزغم.شایناھگان روضح زا دیزرل
 یاھلکلک، شرطع. دوب گنت ملد ردقچ.منک شھاگن طقف و مدرگرب
 رادادص یدنخلت هدارایب.شایگتفیشدوخ،شیاھیردلق،نامیھصغیب
 نییاپ نآ و دیدیم ارم اھھام زا دعب؟دوب یگنر ھچ نالا شنامشچ.مدز
 رگ و متخوس زاب.مرھاوخ و وا دقع یارب دندوب هدش عمج مھ رود یاهدع
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 شتمس یدج و تسشن متروص یور گنر رپ یمخا.ییافویب زا متفرگ
 .مدز رشت
 !سین بوخ دایم یکی نالا؟ینکیم راکیچ اجنیا-
 .تفرگ تراقح گنر شھاگن و دش رتگنر رپ شدنخزوپ
 !ومع سورع یدش لگشوخ-
 یصرح یسفن اب و متسب ار میاھمشچ.دنازوس ار مناوختسا زغم ات شفرح
 رسپ اب ھتعاس دنچ تبسن نیمھ طقف دوب هدمآ.متشادرب شتمس مدق دنچ
 لرتنک دیاب ار میادص.دزاسب رتبارخ ار ملاح و دنک یروآدای ار شیومع
 ھک ھلگ زا مدوب رپ،یروخلد زا مدوب رپ،یگنتلد زا مدوب رپ نم. مدرکیم
 نیا زا رتشیب متشاذگیم دیابن.متخیریم نوریب ار ھمھ رگنلت کی اب دیاش
 .مدرک هراشا رد تمس تشگنا اب.دشیم رادھحیرج مرورغ
 .نوریب ورب-
 سود؟هروطچ نز رھاوخ بخ؟مگب ومع سورع تب دایمن تشوخ ھیچ-
 ؟یراد
 هدیرب ار مسفن ھک یصرح زا دربیم تذل و درکیم هاگن متمس تحاقو اب
 .دوب
 دقاع نییاپ نوا.دیشاب اجنیا نالا دیابن امش زیزع رھاوخ رھوش-
 .تتدیدن اجنیا یسک ات یرب هرتھب.ھنوترظتنم
 ھب ار مدوخ مدق دنچ اب و متفرگ شتمس ار متشپ و مدنامن شباوج رظتنم
 رارکت ار مفرح هرابود  و متفرگ شاھبل زا و مدناسر ھنییآ لباقم روارد
 .مدرک
 .نوریب ورب-
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 زا و مدرکیم زاب ششیپ ار ملد دنمھلگ یهرفس دنامیم رتشیب رگا دیاش
 شباختنا ھک الاح اما تسشنیم شنت ھب هدنزارب ھک مدزیم فرح ییافویب
 .متخیریم ورف،متسکشیم رتشیب دیابن ھن، ....دوب هدرک ار
 . دش رتکیدزن ھنییآ لخاد شریوصت
 .منک دزشوگ تب و ییازیچ ھی تمایق ات نالا زا متساوخ-
 .مدیرپ شفرح طسو و متشگرب شلباقم  اج رد،یشیتآ، مدش یرفک

 
 ؟یشکب نوشن طخ مارب ھک یشاب یک وت-
 لخاد لز میقتسم تعارج اب و مدوب ھتفرگ الاب رس نیگنس یاھسفن اب

 شیپ روطنیا شمسارم لبق یوگ و تفگ نیا شاک.متشاد شنامشچ
 ھب شدنخبل اورپیب و دمآیم رتکیدزن درسنوخ نانچمھ  وا اما.تفریمن
 .دشیم رتزاب رخسمت
 !ترھاوخ رھوش،یک رھ-
 .درکن ھجوت.مداد شلیوحت رادادص یدنخزوپ
 ...تمایق ات نالا زا-
 .الاح نیمھ..نوریب ورب-
 شرذع هدش لفق مھب یاھنادند تشپ زا و مدوب هدیرپ شفرح طسو زاب
 ھب ارم تراھم اب و دش مندش در عنام. تفر مھرد شیاھمخا.متساوخ ار
 مندب اب شندب ندرک سامم و مناتسد نتفرگ اب و دیشک بقع
 اھسفن نامھ دق نامیھلصاف و تفریم یبصع شیاھسفن.درکملفق
 نھپ یھنیس ھب تنعل،شغاد یاھسفن مرح و شمرگ ناتسد ھب تنعل.دوب
 مدوخ القت اب متشادن ان یتح.کرتشم تارطاخ مامت ھب تنعل،شاینالضع و
 شوغآ زج دوب نیرتشخبمارآ ایند یاجک.مشکب نوریب شراصح زا ار
 .ملاظ نیا مرگ
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 یساسحا ای ھناقمحا تامیمصت ینک اطخ اپ زا تسد،ایند رخآ ات الاح زا-
 ھب یدز شیتآ طلغ میمصت ھی اب راب ھی.منکشیم وتندرگ مدوخ یریگب
 تدوخ شیپ؟نشکن ونم یتساوخ؟ینک ظفح ونم یتساوخ الثم،نومنامدود
 ور وت مھ مدوخ مدیسریم رس نم و دوب هدنز امین ھگا ھک یدرکن رکف
 نیا اب یدیمھفن.نادنز ممدوخ و نوتسربق یھنیس مداتسرفیم ونوا مھ
 ...مدرم رابرازھ یزور شاجب مدرمن ھگا  میمصت

 .تشاد درد،تشاد رازآ مھ  شنیگنس یاھسفن نآ و توکس
 زیزع تداونوخ،ھش تیذا تابن وت رطاخب ماوخیمن،الآ مدیم راطخا تھب-

 .وش گرزب،وش گرزب.نش
 ار ممشچ یھشوگ قترس کشا هرطق متشادن ناوت و  مدیزرلیم مدوخ ھب
 فرح شتابن زا علو اب ھچ.متسب ار منامشچ و دیزرل ماھپاچ.منک لرتنک
 درکیم فاص ار شتک.تفرگ ھلصاف نم زا و دش لش شناتسد راشف.دزیم
 .دز دنخزوپ متمس یمحریب اب ھک
 فیرشت مناخ سورع رھاوخ دب،هرظتنم دقاع نییاپ ایب رتدوز مالاح-
 !نشاب ھتشادن

 نیمز یور وناز یور.تفر نوریب مقاتا زا و دز شکرتخد یکمشچ
 میاھکشا.شنتفر زا داتسیا مبلق. تفریم نیگنس گنت گنت مسفن. متسشن

 .دادیم ار شرطع یوب ھنادرمناوج ان ھچ مقاتا و  دندوب ھتخادنا هار لیس
*** 
 
 ھب یلامجا یمالس اب.مایگدنز رات و هایس یاھبش نیا دشیم مامت شاک
 و  بوطرم تسوپ مدوب هدرک یعس.مداد یاج یطاف رانک ار مدوخ ھمھ
 ھنوگژر یخرس اب میاھھنوگ یور و مناشوپب ردوپ مرک اب ار مدوگ نامشچ
 هرھاط.مھد ناماسورس ار منورد یھتفشآ حاضوا  بل یور یدنخبل و
 متمس یلین و سفن،دیدزدیم نم زا هاگن و داد ار مباوج بل ریز مناخ



	 لصف

334	

 دوب نییاپ مرس.تفرگیم نم زا مشچ یروخلد اب سینا و دندزیم دنخبل
 الاب نم سفن و تسکش عمج یانعم رپ توکس میرم نامام فراعت اب و
 ابیز.مدرک ساسحا مدوخ یور ار تابن دنخبل میقتسم و مدروآ الاب رس.دمآ

 یداش گنر شھاگن.مدناخرچ مشچ خرھاشدمحم تمس هدارایب،دوب هدش
 ار نسحم اباب یاھ تبحص تشاد الثم و دزیم قرب شنامشچ و تشاد
 رو شتسد دوصقم هاش حیبست اب دسا اقآ جاح شرانک رد و دادیم شوگ
 تشاد یظیلغ مخا،دوب مھ ریصب.دشیم هدید  حضاو الماک شمخا.تفریم
 دنخبل.درکیم یزاب  شناتشگنا اب یبصع و نییاپ رس دسا اقآ جاح رانک و
 و دش اجھباج یلدنص یور  مرانک رد وا و تسشن یطاف یور نیعم ییاد
 یتخس مک،وا یاھیربلد یارب تفر ملد.دیشک رتالاب ار شایگنر رداچ
 .یتخبشوخ دوب شقح و دوب هدیدن
 اقآ جاح نیا زا رتشیب و ارجام لصا رس میرب دیدب هزاجا ھگا بوخ-
 .میراذن رظتنم مھ ور یتشدورم

 ھمامع.درک هراپ ارم لد دنب و دیشک شدوخ تمس ار اھھاگن اقآجاح یادص
 اب ھتسب ھقی زولب و یرتسکاخ راولش تک اب دوب ینارون،تشادن رس ھب
 هللاای اب.دادیم تناتم اب ار دسا جاح باوج، شرانک رد هایس گرزب یرتقد
 لبم تشپ زا و دش دنلب شلبم یور زا،دندش زیخمین اج زا ھمھ دقاع
 .درک زاب شیاھاپ یور ار گرزب هایس رتفد و دروآ ار شفیک
 لباقم لبم یور موناخ سورع و هدازاقآ افطل یتنمیم و یتمالس ھب-
 .ننیشب
 دنخبل ھب دش هدیشک، یلسع زیم یور دقع کچوک روکد زا مھاگن

 ار ملاش رپ و متفرگ وا زا هاگن،دش هدرشف مبلق،خرھاش دمحم شوخرس
 هدرک لفق ھک دوب هدش لح مایگدنز تالداعم مامت راگنا.مرشف تسد رد
 رھ ھب.دوب هدز نوریب مدیفس لاش یھشوگ زا ھک کچوک یخن یور مدوب
 یاھ نیف نیف و عمج ھشاب کرابم یادص.شمدنکیم دیاب دوب یتمیق
 ار عمج تیمسر جاودزا تنس زا دقاع ینارنخس طسو مناخ هرھاط
 .تشادن ھیرگ،هرخالاب دیسریم شلد دارم ھب تشاد.تسکشیم
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 یالاب ات دندش دنلب سفن و یلین و تسشن خرھاشدمحم رانک دنخبل اب تابن

 متسد ریز خن ھب مشچ زاب و متفرگ اھنآ زا ار مھاگن.دنباسب دنق ود نآ رس
 لد دارم ھب یراگتساوخ بش نامھ خرھاشدمحم یتشاد ھلجع ھچ.مداد
 منامشچ یولج زا ھکت ھکت وا اب متارطاخ مامت زاب هدارایب!یسرب
 ار ماھناچ ناشرورم مدادیم هزاجا دیابن.مدوب ظفح زا ار مامت،تشذگیم
 نوریب طایح دصقم ھب عمج زا و تفگ یاهزاجا اب ریصب.دنازرلب
 نیا رتدوز شاک و درکیم درد مرس.دوبن نم زا رتھب شلاح راگنا.تفر
 .دقاع و دمآیم مناخ هرھاط و میرم نامام یادص.دشیم هدنک یتنعل خن
 ...داماد اقآ و  مناخ سورع،مینکیم عورش بخ-
 تارطاخ ھب تشادن قح رگید ھک ییالآ،دیدج ییالآ اب،دوب یدیدج زور ادرف
 ساسحا زا مجح نآ ندش ھتفرگ هدیدان،دوب تخس.دنک رکف وا اب شکرتشم
 مناتسد و تفریم راجفنا زرم رد مبلق ھک متشاد قح. دوب تخس نتشذگ و
 یابیز و نادنخ تروص.دیشک الاب ار مرس ماھناش ناکت.تشاد زرل دوھشم
 شتسد.تشاد ام ھب مشچ و دوب مارآ عمج.درک هدز کوش ارم ملباقم تابن

 .مدش دنلب عیطم شھارمھ نم و تفر متسد تمس
 !اقآ جاح ننوشیا مناخ سورع-
  نامزو نیمز.تخیر نییاپ مرس قرف زا شوج بآ ھظحل کی رد راگنا
 تشاد.منک مضھ ار شتاملک ینعم متشاد یعس نم و دوب هدش فقوتم
 و دنتساوخیمن ارم اھ میلس،دشیم اپ ھب تمایق نالا؟درکیم راکچ
 شناتسد نایم زا ار متسد سرت اب.دوب هدرک باختنا اروا  خرھاشدمحم
 .مدیشک نوریب
 ؟ینکیم راکیچ یراد-
 دنخبل یطاف و میرم نامام.دیخرچ فارطا تیعمج یور مھاگن
 جاح.درکیم کاپ ار شمشچ کشا یلین،دنادرگیمربور سینا،دندزیم
 دادیم ناکت رس رکفتم نسحم اباب و تفریم رو شحیبست اب زونھ دسا
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 وا تساوخیمن ارم وا،وا،خرھاشدمحم.درکیم هاگن جاو و جاھ دقاع و
 وا و مدیشک رانک تابن لباقم زا ار مرس.دیدیم امین یهویب مشچ ھب ارم
 ناھد لباقم ار شناتسد و دوب هدز شیاھوناز یور تسد ھفالک. مدید ار
 .متفرگ رگ.دندوب تکاس ھمھ.درکیم رکف
 !ھیزاب هرخسم ھچ نیا-
 ارچ.دندیدزدیم مشچ نم یاھھاگن و لاوس ریز زا و دادن باوج یسک زاب
 ؟تفریم شیپ رتخس ھظحل رھ ارچ دشیمن مامت
 ..اشنا و مریم نم دییاوخیم-
 !ننکیم شلح اھ ھچب دوخ یجاح ھن-
 ار تابن تسد راشف؟دننکیم لح ار ھچ اھھچب،متفرگ مشچ دسا یجاح زا
 .مدرک ساسحا  مدرس ناتسد یور
 !تسین نتسشن اجنوا قیال وت یهزادنا ھب سک چیھ نک رواب-
 .خرھاشدمحم لبم ھب شاهراشا یور تفر شدنخبل زا مھاگن
 .مدروآ رتنییاپ ار میادص و مدیشک نوریب شتسد زا ار متسد
 ؟ینکیم راکیچ؟یگیم یچ ینودیم وت-
 .درکن داجیا شیادص مولو رد یرییغت و دیخرچ عمج رود شھاگن
 ..نوا ھب مساسحا مدرکیم رکف،متخانشیم یگچب زا و خرھاشدمحم نم-

 .داد ھمادا دنخبل اب و درک توکس
 شراتسرپ شتسد تیمودصم نارود وت متسنودیم،دش تادیپ وت ھکنیا ات-
 راگنا.داوخیم ونم ھگب مھب ھک درکن راتفر یروج تقو چیھ نوا، یدوب
 ھک دوب نیا مرکف اھھام نیا مامت...رگنلت لابند و مدوب تلفغ باوخ ھی وت
 زا نوا نوج رطاخب مدوب رضاح وت طیارش وت و مدوب وت یاج منم ھگا

 ؟مشب امین نز راجان و مرذگب مزیچ ھمھ
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 یدنلب هآ.درکیم متیذا رتشیب عمج توکس. مدوب هریخ شتروص رد روابان
 ار توکس یلین مارآ نیف نیف و  دش هدنک دسا اقآ جاح یھنیس زا ھک
 .درک مغاد مناتسد یور شتسد یمرگ.تسکشیم
 زا ور وت.تفگ ویچ ھمھ و اباب تکرش دموا خرھاشدمحم شیپ یھتفھ-
 .میدیچ تارب ور ھمانرب نیا مھام.درک یراگتساوخ اباب
 نیمھ دنتفگیم ھک ھنارھاوخ تبحم.دوب نابرھم شھاگن و رتزاب شدنخبل
 دوب نییاپ زونھ شرس ھک ییوا و مدرک هاگن مفارطا عمج ھب روابان؟دوب
 هدنمرش.متشگرب مناخ هرھاط فرط هدارایب.ھتسشن لاح نامھ رد و
 اب میرم نامام ناتسد؟ درکیمن مھاگن روفنم رگید ارچ.دیدزد ار شھاگن
 تمس.دوب کان من شنامشچ.تسشن ماھناش یور شمرک رادلگ رداچ نآ
 یدورو نامھ و دش نلاس دراو بجعتم ریصب ھظحل نامھ.متشگرب تابن

 .درکیم هاگن ار شلباقم یھنحص
 ..وت تابن.. وت-
 .تشاد مرش شنامشچ.دیرپ مفرح طسو
 ...ندب هزاجا نسحم اباب ھگا نم-

 .تخادنا نییاپ ار شرس هزمرش و تشگرب ردپ تمس
 مارب شنوج و دوب ماھیگچب یزابمھ منوا ھک منک رکف یسک ھب ماوخیم-
 شلبق داھنشیپ ھب رتشیب ماوخیم و متسکش روجدب وشبلق منک رکف.هریم
 .منک رکف
 دنخبل نسحم اباب.دیشخرد یداش زا و بجعت زا ریصب داشگ نامشچ
 تابن.دندرک ناشیھارمھ ھیقب و دش دنلب دقاع و اقا جاح تاولص یادص.دز
 تسشن شلبق یاج لبم یور و درک لو ار متسد، دز متمس رگید یدنخبل
 ینامز کی ریصب متسنادیمن.شیاج رس وا ھب هریخ ناریح ریصب و
 هداتسیا جیگ و تام عمج  طسو زونھ.هدینش ھن و هدوب تابن راگتساوخ
 بش دای ارم شنارگن هاگن و دوب ھتفرگ الاب ار شرس خرھاشدمحم.مدوب
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 نم نم زاب و مدناخرچ رس هاگن اب.تخادنا قاتا لخاد داشمش ھناخ ییاذک
 و دش دنلب لبم یور زا، درک عمج ار شتسد حیبست دسا یجاح.مدرک
 .دمآ فرح ھب ھیقب زا رتدوز
 مشچ لثم مردارب نز و ھچب زا اھلاس نیا مومت ھنودیم ادخ شتسار-
 نیا میتسنودیم ھچ، مشابن مشاداد یهدنمرش ایند نوا ھک مدرک تبقارم
 ھھاتوک ایند زا شتسد ھک منالا..ھگید یازیچ یارب هدرک زیت نودند یروس
 ،مرتخد وت زا تیلالح بلط ھنومیم.دز فرح هدرم رس تشپ سین بوخ و
 دموا رد نومنھد زا هدیجنسان ھک ییاھفرح و ھلجع اب ھک ییارکف رطاخب
 !ییوت شافرح رخآ و لوا و هریگ وت شیپ ھک دسا رسپ کت نیا لد و
 دوب راب نیلوا دیاش.مدرک هاگن دسا یجاح یهراشا و خرھاش دمحم تمسب
 ششخب نم زا تھبا نآ اب و متفرگیم رارق لباقم یومخا درم بطاخم ھک
 .دیشک شتمس ار ماھجوت شیادص هرابود.تساوخیم
 !مناخ هرھاط-
  هرھاط تمس دش هدیشک اھھاگن یھمھ اقا جاح یروتسد نحل اب

 زا هاگن.دیشک رتولج ار شھایس رداچ یھبل و تفرگ الاب ار شرس.مناخ
 . تفرگ خرھاشدمحم
 رواب وشافرح هدیدن،مازار محرم.دوب مرھاوخ لثم یروس-
 زیزع یور ھنیک و لام یور هراد عمط مدرکیمن رکف... مدرکیم
 مھانگ زا و یشخبب ونم ھک مدرک ھبوت زامناج رس ردقچ ھنودیم ادخ.منوج
 مولعم یدوبن وت ھگا..مرتخد نک لالح... مرازب شیپ اپ دشیمن مور. یرذگب
 !دمویم مخرھاشدمحم رس ییالب ھچ دوبن

 میرم نامام تسد راشف. دشیمن مرواب. مدیدیم باوخ امتح،دیزرل ماھناچ
 عمج رد رگید راب.شکشا نایم دنخبل نآ و مدرک ساسحا ماھناش یور ار
 قرف میارب ناشھاگن گنر راگنا دندزیم دنخبل ھمھ.مدناخرچ مشچ
 نیچمھ باوخ.دزیم دنخبل نم تمس اھتدم  زا دعب نسحم اباب.تشاد
 نامام یادص، !خرھاشدمحم؟یدید ارم ایادخ.مدیدیمن مھ ار یاھظحل
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 ادیپ وشھار ھک هراد تردق ردقنوا قشع«.دیچیپیم مشوگ رد میرم
 ...وا و نم دوب رارق تیعقاو رد ھک ایور رد ھن نالا ینعی»ھنکیم
 ضغب.متخانشیم بوخ ار شبل یھشوگ سوسحمان سنجدب دنخبل
 درد قشع ردقچ.درکیم ناغف مبلق یھشوگ رد ییاج.درد،متشاد
 .درک ھجوتم ار ھمھ دقاع یادص.!تشاد
 ؟مینوخب ور ھبطخ یتمالسب سپ بوخ-
 ندش اوسر زا مدیسرتیمن الاح،سرت نودب هریخ،مدرکیم شھاگن
 نم و تشذگیمن مقاتا رد شدروخرب زا تعاس کی زونھ.وا ھب مساسحا
 ھتخیر مھاگن رد ار تدم نیا یاھھصغ و اھدرد مامت راگنا.مدوب جیگ
 رتظیلغ شمخا ھک دوب ھتفرگ دای ار هاگن ندناوخ الاح وا راگنا و مدوب
 متفگ یدیشخبب.مدرکن لمحت دیکچ ھک ممشچ کشا یهرطق نیلوا.دشیم
 .دوب دنلب نوزحم میرم نامام یادص.مدیود ھناخ طایح تمس نلاس زا و
 .دید جنر یلیخ تدم نیا وت مچب،ھشاب اھنت مکی دیرازب-
 تسوپ،مدرم شدوبن زا نم،جنر.دش یراج میاھھنوگ یور رتشیب مکشا
 یبوچ یھتخت یور ھناخ طایح نونجمدیب تخرد کت ریز اقیقد.متخادنا
 دنچ!یفاص بش ھچ و یتوکس ھچ.مدش هریخ نامسآ باتھم ھب و متسشن
 راک؟مدرکیم ھچ دیاب نم.مدز سپ ار متروص کشا تسد تشپ اب راب
 شدورو مناج نمشد رطع یوب و شیاھمدق مارآ یادص؟دوب ھچ تسرد
 کشا مروخب یناکت ھکنیا نودب.داتسیا مرس تشپ تسرد.درک مالعا ار

 .دوب ملباقم باتھم خیم زونھ مھاگن و متفرگ ار متروص
 ییالآ دموا تدای هام دنچ دعب؟یدموا رد فرح ھب هام دنچ دعب ارچ؟ارچ-
 ؟سھ مھ
 دنچ نیا تاقافتا ھمھ دیاب،وت ھب مدوخ ھب،ھمھ ھب.میدادیم تصرف دیاب-
 .دندرکیم مضھ وتقو



	 لصف

340	

 قد نم،تشک ار الآ یدرک توکس و یداد ھیقب ھب وت ھک یتصرف نوا-
 .تایلحمیب،تیرود مغ زا مدرک
 !یدشیم ھیبنت دیاب،دوب مزال اما دوبن وت زا رتھب منم لاح-
 و مدز سپ ار مکشا؟مدوب هدش قترس مدآ نیا قشاع نم یک، مدرک مخا
 .مداتسیا شلباقم تیدج اب
 وت تقونوا منکیم یراک رھ،مدیم ممنوج وت یارب نم؟یچ رطاخب ھیبنت-
 ؟یگیم ھیبنت زا

 .دوب سنجدب و گنتلد ھچ شھاگن. دز یرادشک دنخبل درسنوخ
 !منودیم-

 هداد ول زاب ار مدوخ تحار هدارایب ھک مرسرب کاخ.دیشک توس مرس
 ربخ دقاع شھارمھ ھک هدوب نئمطم ردقنآ..ھتفیشدوخ،دنسپدوخ.مدوب
 .مدش ھنیس ھب تسد و مداتسیا فاص.مدش رتیصرح.هدرک
 نم باوج ،دینک صخرم ونوتدقاع رتھب،نالا ھن دوب اتقو نوا لام انیا-
 .ھیفنم
 .تنطیش زا دش رپ شھاگن و درک نیریش یاهدنخ
 ماوخیم اھتدم دعب،نم یھنوخ یایم امش ناروتسر ماش دعب بشما-
 .مباوخب تحار
 مراد زاورپ ادرف نم نمض رد..نکن تیذا وتدوخ مدیمن تبثم باوج نم-
 .سیلگنا مریم مراد
 شندش هریخ و دیشک شناھد رود یتسد.دوب هدرک ظفح ار شنریش دنخبل
 .دنازرل ار ملد منامشچ رد
 ..امود..یدیم متبثم باوج،یدیم-
 .تفرگ ملباقم و دیشک نوریب یطیلب و درب شدنلب تک بیج لخاد ار شتسد
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 ...مراد سالک تسرف ھی ادرف زاورپ نومھ اب منم اقافتا-
 .درک رتکیدزن مشوگ ھب ار شرس
 !لسع هام یارب هراد یگنشق یاھاج سیلگنا نگیم-

 زا دوب هداتسیا مبلق.داتسیا ملباقم دنوکژ یدنخبل اب و دیشک رانک ار سرس
 شھاگن و دیزرل هدارایب ماھناچ زاب.شتسد طیلب و وا اب لسع هام رکف
 میاھگر نوخ وا مخا و دیکچ ممشچ زا یکشا.دیواک ار متروص ھناقشاع
 .دناشوج ار
 شبقاوع ھنرگو ھشاب ترخآ راب..منیبن وت کشا اما مریمب مرضاح منم-
 .مناخ الآ ھتدوخ یاپ
 .دوب دنب مسفن و تفریم دنت شیاھسفن.دیدنخ مھ وا، مدیدنخ کشا نایم
 قیقع گرزب نیگن اب یدبندرگ دعب ھظحل دنچ و درب شبیج لخاد ار شتسد
 .دروخیم ناکت متروص یولج
 راگنا،ندیمھف ونوممطبار ھک لوا یازور نومھ داد مھب کولملاجات ونیا-
  تفگیم. وتب شمدب تفگ.هدیخرچ نوشلسن ھب لسن،تشاد مرواب نوا طقف
 .ھتفر شلد اعقاو ھک یسک لام طقف و قشع قیقع
 یارب مدرک زارد تسد . مدوب ملباقم دنبندرگ ییابیز بذج هدارایب
 گنر رپ منھذ رد مناخ جاح حیلم دنخبلو ینارون یهرھچ.شنتفرگ
 .دوب ابیز یلیخ.دش
 !هرب داوخیم دقاع،نامش رظتنم ھیقب اھھچب-

 .دیشک شدوخ تمس ار نامھاگن نامام یادص
 دیاب مگب نم یتقو رھ متفگ، مدرک تدیدھت ملیف نوا اب الوا نوا ھتدای-
 تزا مراد نوچ،یرب یرادن قح تقو چیھ، تقو چیھ مگیم نالا،یرب
 !منکیم یراگتساوخ امسر
 .هاگن و دوب توکس طقف
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 ؟ینک رکف رتشیب هرب مگب اقآ جاح ھب یاوخیم-
 تمس و مدز یناطیش دنخبل،مدرک زاب ار منابل شنارگن و یدج هاگن تمس
 .مدرب الاب ار میادص میرم نامام
 .نامام مییایم نالا-

  
 یطاق مھ اب مناخ هرھاط و میرم نامام یشوخ یاھھیرگ و دقاع یادص
 ھک ییوا و دوب نم نادنخ ریوصت، لباقم کچوک یھنییآ لخاد.دوب هدش
 ار منامشچ. مدز دنخبل شقوذ رپ دنخبل ھب.تشادن ینعم وا یب  مییایند
 ھناخ ضوح رود ات رود ھک ربوم کچوک یھچب رسپ یهدنخ یادص.متسب

 طسو بات یور الآ منھذ یارف رد و دوب هدرک رپ ار مشوگ دیودیم داشمش
 و درکیم اشامت ار شایگدنز یالاح درم ود و دروخیم بات مارآ ھچغاب
 هدروارد ار شخآ  ھک شمکش لخاد یھھام دنچ یھچب رتخد دگل باوج رد
 یلگ ھخاش ھیقب مشچ زا رود ریصب.دیشکیم تسد مرن شمکش یور دوب
 جاح و دسا یجاح دنخبل و دش مھارمھ رس دیکات اب یلع اباب. داد تابن ھب
 سمل ار م دبندرگ قشع نیگن متسد اب.دوب یندید راب نیلوا یارب اقا
 ھک شناتسد یمرگ . دوب متسد کیش و هداس یھقلح ھب مھاگن و مدرکیم
 لثم یوق و  مرگ،شروضح زا مرگ.درک ممرگ دشیم ھقلح مناتشگنا رود
 .قشع
 !قشع ناگداد ناوات یھمھ ھب میدقت
 Hamburg.٢٠٢١/march/٣.ناتسمز
 )ایرپ(یسابع ھنامس 
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