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"نم

متسه یلا ییخ همادا

شعورش هک

دوب...!" وت ِنتشاد تسود

یبرقم #یلال_

. مدروآ ارباال متسد و هتفرگ هگرب یور رسزا ، قاتا نوریب یادص و همهمه زا

اهر هگرب یور راکدوخ و مدش فاص ، تفه یور هتسشن یاه هبرقع ندید اب

. مداد یلدنص هب هیکت و هدرک

مدز. هیکت ، یلدنص یتشپ ارهب مرمک دوب. هتفرگ درد و هدش کشخ مندرگ

. مداد ژ اسام ار مکلپ هشوگ و متشادرب مشچ زا کنیع
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همین مکو رون .اب مدیشک مرس اتباالی تسد و هداد شک ار منازیوآ یاهاپ

زیم تشپ زا نتسشن اه تعاس دعب ار مدوخ ، بورغ یاوه زا قاتا یکیرات

. متشگرب زیم تشپ هرابود ، غارچ ندرک نشور واب هدرک ادج

مهب یاه هگرب ریز زا یشوگ گنز یادص .اب مدروآ باال هرابود ار هگرب رساپ،

ندید .اب مدیشک نوریب اه هقرو ریز وزا مدیشک اه هگرب یور تسد ، هتخیر

مشوگ وهب لصو ار یشوگ ندش، عطق زا لبق و هدرک ثکم ناملس مسا

. مدنابسچ

ناج! فینح هتخس ردقنیا نداد باوج یشوگ هی هک مدنوم _نم

ناملس و دمآ نوریب مبل زا یهاتوک .سالم مدرک وزاب متسب یا هتسخ کلپ

دش. نشور شتیاکش روتوم

! یتفرگ دای رهق و یدش هچب ، لصحم هچب رسپ رتخد ات دنچ یطاق یتفر _

میادص . مدناشک قاتا جنک لا، چخی تمس واپ مدیخرچ هک دوب کشخ میولگ

: متفگ و هدرک هاتوک ییا هفرس کت دوب. هتفرگ شخ ، یفرح مک زا

! رسپ یبوخ _
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.. هنارگن و لولم تدوخ ندیدن زا حملا لصا طقف . مبوخ هک نوا _

و مدیشک نوریب تروبشاد زا یندیشون و هدرک زاب ار لا چخی رد تسد کی اب

. متسب جنرآ اب هرابورد

ارچ! _

،خ برغ یایم خهلا.. هنوخ برغ هتفر نگ یم ییاد ی هنوخ یایم هک اریز _

مایم مدوخ برغ مراذ یم ور هنامس همع. هنوخ قرش، نتفر هگ یم هلا

. بونج یتفر نگ یم قرش،

: متفرگ یرپ سفن ، شفرح یخلت و تقیقح ندینش زا

. نیراد تیذا و تمحز تا هچب و ونز تدوخ هک سب _

منوا دوب. ممجنپ کالس ملعم ایند کرات و شیورد .. منیبب وتدوخ نک عمج _

درک. میلست نیرفآ ناج هب ناج لا سراپ
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. مداتسیا رتفد ی هرجنپ تشپ و دیسر متسد هب یندیشون ی هشیش یکنخ

رس تشپ اه، نیشام کوت و کت یاه غارچ و نابایخ موس، هقبط و اجنیا زا

دوب. صخشم مه

؟! یاجک _االن

. هنامس رانک نوم هنوخ _

داد: شا هلمج هیقب هب مه یبات و بآ

. تقو هی داوخن تلد .. هدرک تسرد یدود جنرب اب ولپ سدع مارب _

: متفگ ، هرجنپ تشپ بورغ زا هدنام رون لثم ناج ویب فیعض

.. نوج شون _

هب تشاد . دیسر مشوگ دشوهب دنلب شتسد رانک زا هنامس هدنخ یادص

وگب! شهب ورن. هیشاح ؛ تفگ یم ناملس
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ارزاالی شرس یمیلس دشو ترپ ود نیا ثحب زا مساوح رد هقت یادص اب

دش. مامت مه اهرسپ یمیش داد،کالس ربخ و درک قاتا لخاد رد،

زاب مرد . یرب ینوت یم : متفگ و مدرک هراشا و هداد هلصاف مشوگ زا یشوگ

. راذب

. دیشک کرس مه اجنیا هب شرون و دوب نشور سنلا غارچ دش. رود یمیلس

رت میولگ ، یندیشون ینیریش زا یپلق ندروخ واب مدرک زاب ار یندیشون رد

دش.

دوب: هدش ناملس فیرح هنامس روش ورپ داش یادص هرخ بال

ادیپ مناخ یرخف هک رایب رادرب تدوخ اب راذن شنیمز هتتسد بآ فینح _

هدش!

. تسشن متروص هب یمخا . مدیشکن مه سفن هیناث دنچ یتح و هدرک ثکم

یاج ار یشوگ و درک یم ثحب ناملس هکاب دیچیپ هنامس هدنخ یادص زاب

دیع ون مسارم وت ور مناخ یرخف همع، هک داد ربخ روشرپ و دنت درب. تولخ

. تسا هدید هناورپ ردپ
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ندینش فعض ارزا مدوخ . دراد هگن تشادن ناج ار یشوگ متسد رگید

ار مرس اج نامه منک. شوگ رتشیب و رتهب ات مداد هیکت هرجنپ هبل هب شربخ

ندینش تهب اررد نم و تفگ میرظتنم هنامس . مدنابسچ هرجنپ هشیش یور

درک. اهر ، هناورپ زا ربخ کی

.دق تسب شقن ممشچ شیپ هناورپ نامشچ هرطاخ ،زاب متسد یشوگ

خلا یتح . دیدنخ یم هک یتقو شا هناچ یزیت و هدیشک تروص .. شدنلب

هراشا تشگنا اب ندرک رکف نامز تشاد تداع هشیمه ،هک شپچ هنوگ یور

. دهد شراشف راکدوخ ابهت

هوهق مشچ ومن ادص ضغب . مدیشک هآ ممشچ تشپ هدش تبث هرطاخ زا

،مه مشونب هعرج هعرج و مزیرب ناجنف نورد متشاد تسود هک هناورپ ییا

. تفرگ ناج

هناورپ هک یتقو روآدای هیناث دنچ . متسب دز، هک ینیشام غارچ ار ممشچ

ود هک ینامز ... دهدب لماک باوج نم ی هدیچیپ لا وس هب تسناوت یمن

دش. هدنز میارب ، شدای رورم نیرخآ درک،زا یم لفق مهب هراشا تشگنا

ود لفق و چیپ و مربب تسد متشادن لا جم هک تفر دوز یردق هب هناورپ

منک. زاب ار شا هدیشک تشگنا
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رس اجکی و سفن کی ار یندیشون . مدیشک متروص هب تسد و مدش فاص

هناورپ یناهگان نتفر زا گنتلد رپوزاب مسفن دش. غاد ممشچ . مدیشک

. مداد تکرح مدوخ دمآ.هب نوریب

هب ندیسر یارب ار نامز و هدز ییا هبرض متعاس هریت هحفص یور تشگنا اب

مدز. نیمخت تعاس کی ، ناملس هناخ

درک. لطعم دش یمن ، یربخ ویب یرود همه نیا زا دعب . مدیبنج یم دیاب

هگرب اب مه ار یتسد فیک . مدرک منت قاتا هشوگ یسابل بوچ یور زا تک

. مدمآ نوریب رتفد وزا هتشادرب ، مامت همین یاه

! عمتجم گنیکراپ هب مسرب دشات رارکت مبل ریز دوب اجک هناورپ یرارکت لا وس

دنک. اررپ شندوبن یخیلا هرفح ، تساجک باوج واب دیایب هکنیا

جنک #هس_
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مرود تارطاخ زا مشچ گنیکراپ ضحم یکیرات واب دیچیپ هک ناذا یادص

. متسشن و هدز نیشام ریگدزد دشو نشور گنیکراپ غارچ یمشچ . متسب

دوب. هدیسر سلا دنچ دعب میارب هناورپ زا ناشن کی . مدرک یم هلجع دیاب

ار میاهتشگنا ، هناورپ ردام ندش ادیپ ناشن وهب هدز رپ شدوخ زا یربخ

. مدرک لفق مهب نامرف یور

رانک و نامتخاس یولج ار نیشام . دندوب مرظتنم ود ره ناملس و هنامس

. مدناسر مود ی هقبط ارهب مدوخ اه هلپ وزا مدرک کراپ نابایخ

متشپ تسد و تفرگ متسد زا فیک دوب. هداتسیا رد رانک رساپو ناملس

دش. مندرگ نازیوآ هنامس ، ناشدحاو رد نتشاذگ اپ ضحم وهب تشاذگ

ناملس . مدیسوب ار شا یناشیپ و مدش مخ داد. شک مندرگ ارات شدق

یم ار راک نیا شرهوش مشچ یولج ارچ هک دیدنخ دزو مرمک هب ییا هبرض

منک!

مشچ هناورپ زا ربخ قوذ . تشاد قوذ . مسرب تشاذگن مراظتنا قبط هنامس

تشپ ار شهاتوک هدش گنر یاهوم دوب. هدرک سیخ ار شدرگ و زیر یاه

: تفگ شنازرل یاهبل و دنارس شوگ
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! مگب تارب ات نیشب _

. مدش رظتنم ، هنامس ناهد هب مشچ کالیم چیه نودب و متسشن

یاباب وارب ننیب یم ور مه اجنوا .. همع هنوخ لحم دایم مناخ یرخف _

. یناوخ هحتاف نایب لحم یانشآ و تسود ات نریگ یم نارق متخ ، هناورپ

تشاذگ متسد رانک زیم یور یاچ ینیس ناملس و متفگ مبل ریز یزرمایب ادخ

: تفگ نتسشن لبق و

و دجسم ات هنوخ نتفر بش و رهظ و حبص طقف شزا نم دوب. یتکاس درم _

. هدنوم مرطاخ ور هزاغم

: مدیسرپ هنامس زا متشگرب و مدادن ناملس فرح هب یباوج

یچ؟ شدوخ _

: تفگ و درک ناشفاص ، دیشک شیاهوم یور هب تسد زاب هنامس
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اب تشاد هنوخ وت زورما تدم همه نیا نتشذگ دعب همع . هدزن یفرح _

هش یم ههام دنچ و اهنت شردام هکنیا لثم . مدینش نم دز یم فرح نامام

. هدوب شردارب هنوخ

نابز ارهب مسرت و مفرح ناملس و متشاذگ لبم یبوچ هبل یور ، تسد جنرآ

: دروآ

! هدرک جاودزا _الدب...

: شسدح طسو دیرپ و ناملس تمس تشگرب تعرس وهب زیت شرس هنامس

.! هنزب شردام هب رس هدموین ارچ تقو همه نیا بخ _

: متفگ رت فیعض

؟ مولعم اجک _زا

: تفگ دشو دنلب سفن هب دامتعا اب هنامس
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. هرطاخ دیدجت هساو هتفر مناخ یرخف رانک راب دنچ همع _

ناکتسا میارب دشو مخ دز. شفرح هب نم ناج مک دیما هب مه یکمشچ

: تشاذگ متسد رانک یاچ

.. تارب مرایم رد ور شهت مدوخ ..! فینح هلح _

دنک. مرگ ماش میارب ات تفر دشو رود هنامس . مداد هیکت و متفگ یمراودیما

. مدنام لطعم لبم یتشپ هب هیکت نم و دروخ گنز شنفلت مه ناملس

تسد رانک ناملس نداتسیا واب دروخ متروص هب زاب سارت رد زا یکنخ میسن

و متفرگ مشچ دش. نیگنس میاه هشقن و هناورپ یوزرآ زا ملد ، هنامس

. مدرک کیدزن میاهبل ارهب یاچ ناکتسا

***

زا مناد یمن . مباوخب تحار متسناوت یمن دوب. نیگنس میارب قاتا یاوه

! مدوب ندینش رظتنم ساهلا هک یربخ ای دوب مباوخ یاج ندش ضوع
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و متشگ شلا بند یلیخ .. ینیبب هناورپ خیلا یاج ندید واب یسرب هکنیا

خیلا یاج . دوبن و متشگ گنت ولد مشچ اراب فارطا ، هلحم هب هلحم

رواب . دشن رپ رگید تقو چیه هنیاح و هنامس رانک و لحم و هچوک رد هناورپ

. دشابن هناورپ و مسرب منک، لوبق هک دوب تخس شندوبن

مه شدوخ ما هتسشن دید و دروآ اروت شرس ناملس دشو زاب قاتا الیرد

. میتسشن شیلقن رتخد یتروص قاتا طسو کشت یور . تسشن مرانک

! یدیباوخن _

. مدیشک زارد زاب، قاط و متشاذگ شلا ب یور ار مرس

. متشاذگ مکش یور هدز، هرگ مه ارهب متسد ود

. مشلا ب یور داد اج ار شرس مه ناملس

. هنوخ متفر یم یتشاذگ یم تا! هچب و نز شیپ _ورب
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. یشاب مدوخ شیپ متفگ ، یدوب هتسخ . نباوخ _

: مدرک شهاگن مشچ هشوگ وزا درک دنلب ار شرس

درم. تدوخ اب روط نیا نکن _

. ناملس مسرت _یم

: متفگ ناملس یارب مسرت زا هرابود دزن. فرح

.! نوشیگدنز هنوخ رس نتفر نوماه هرود مه همه _

. دنزب هک تشادن یفرح دوب. تکاس

دش: نییاپ ماباالو هنیس هسفق و مداتسرف نوریب یرپ سفن

... هگید یکی تسد وت شتسد منیبب و شمدید _هگا

ار متسد وود درک زاب ار متشم و تسشن ناملس و مدروخ ار مفرح ی همادا

: تفرگ مکحم و تفس
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.. نوت خیلا خلا هناورپ هشاب تخبشوخ میگ _یم

جنک #هس_
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رد هناورپ دوش، مرگ ممشچ هک هظحل نیرخآ ات بشید و دوب هدش مرید

دوب. هدش رارکت و رارکت نم یارب زاب شتارطاخ دوب. هدز رپ ملا یخ

باتفآ رون یکسورع یتختور ، مدرک زاب هک مشچ و دوب خیلا متسد رانک

تعاس و دوب تنلیاس یور . مدرک هاگن ار مرس باالی یشوگ دوب. دیبات شیور

. متفگ یاو ویا متشادرب زیخ هن. کیدزن

یاهلگ و سرخ نوباص نیب ار مدوخ . مدرک هدافتسا قاتا سیورس زا

قاتا هنیآ،هب رانک هتسشن ی هغابروق و کزود شفک و یشاک یور هدیبسچ

زاسنلا هنامس اب هیناح یادص . مدرک ارات ناملس یتحار کراولش . مدناشک

یشوگ و هتسب مچم هب تعاس و هتشادرب تخت رانک فیک اراب متک دمآ. یم

. مدرک زاب ،ردار تسد هب
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شرسپ تسد ، هدرک زاب شیاهوم زا یرسور طقف و نوریب سابل اب هیناح

نازیوآ ار شدوخ هنامس دننامه درک. اهر ار شرسپ مندید دوب.اب هتفرگ

درک. مندرگ

دش. نازیوآ میاپ زا مه شا سهلا کی کرسپ . دیسوب ار متروص و مدش مخ

درک. دزوسالمم کمشچ هنامس . مدیدنخ هداز، رهاوخ و مرهاوخ راک زا

و هدناچیپ همقل و هتخیر یاچ میارب و دندرکن یهجوت ما هلجع هب ود ره

: تفگ و دناشن متسد رانک زیم یور ار شرسپ هیناح . دنداد متسد

! ههار وت مه یضترم _

راشف شتشگنا ود اراب ما هناچ یور هک شرسپ ی هدنخ زا مرس هکنیا نودب

: متفگ مریگب داد، یم

! همرید _نم
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: دیزرل شیادص و تسشن ما هناش یور هیناح تسد

دش! حیلا هچ دینش یتقو ینود یمن _

هیناح و دوب فرح یب هنامس . مدروخ ار یاچ رخآ پلق و مدزن یفرح

: تفگ و تفرگ لغب نم، ندش دنلب اراب شرسپ

.! شاداد تسا هنوخ کیدزن _

: متفگ و مدیسوب ار شرسپ سیخ یاهبل رانک و مدش مخ فرح یب

! نیشاب نوتدوخ بقارم _

و مداد نییاپ ار هریگتسد . دیچیپ گنز یادص هک دمآ مرس تشپ ردو رانک ات

درک: میادص هیناح

! شاداد _
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: متفگ یمرن وهب متشگرب

وت! _ورب

دز. رد بوچ راهچ هب هیکت نارگن و تفرن

. مدش ور هب ور یضترم اب رخآ درگ اپ

دوب. هدیشوپ یمسر و ییا همرس راولش و تک . مدرک شهاگن و هدرک ثکم

هلپ ود اراب شدوخ داد. وسالم دنابسچ هدرن رانک مندید اراب شتسد فیک

زا یمک شبل نس. ومه نوخ مه . میدوب دق مه . دناسر نم هب هدنام یقاب

: تفگ و دمآ شک نم ندید

.! تمنیبب هک مدموا دوز _

هدرک اجباج ار متسد فیک . مدیشک مدوب هدزن مه هناش هک میاهوم هب یتسد

: متفگ و

هدش! مرید _
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یمیلس گنز هب خساپ اب هتساوخ ادخ زا نم و دروخ گنز نامزمه میشوگ

اهار هلپ . متشذگ یضترم رانک وزا مدروآ دوب،باال هتفرگ ار فیک هک متسد

. متفر نییاپ تعرس اب

دوب. میومع رسپ ، فیرش یسورع تاالرو مسارم ، یضترم اب مرادید نیرخآ

***

، روپاش اباب گنراگنر یاهلگ و تخرد رپزا طایح و تشهبیدرا و هنابش یاوه

دوب. هدرک نادنچ ود ار طایح یافص

فیدر هب یاه نادلگ و اباب ساوسو اهاب هدرن یور هدیچیپ یاه کچیپ

دوب. دنسپ هاش و ینادعمش وبو بش همه ناویا یگنس یاه هبل هدش هدیچ

مرظتنم و نارگن ، تسد هب حیبست ناویا یکیرات ورد دوب هدیباوخن مردام

بش وات متفر یم هناخ زا دوز یاه حبص هک ینم هار هب مشچ دوب. هتسشن

یم لوغشم هاگشزومآ الت کشم و سیردت و راک ارهب مدوخ تقورید و

هدینت مدوخ رود هب یتخس نیا تسناوتن مه مردام یاه ینارگن یتح . مدرک

دنک. زاب ار

مدوخ هکاب یدهع دش. یمن مه ،زاب مدرک یم هچتالش دشوره یمن

هنیس وهب منک نوفدم مدوخ واب یناهنپ مرمع رخآ ات دوب رارق ار متشاد
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.. دیایب هناورپ منک. ادیپ ار هناورپ هکنیا رگم . مربب کاخ

و هاتوک یاهوم . مدیسوب ار نامام یناشیپ و مدش مخ و هتفر اهباال هلپ زا

دوب. یندوتس روپاش اباب یارب زونه مردام یگنر

محور یاه یگتسخ یلو درک. یم رود منت زا یگتسخ شردام یشابن هتسخ

قاتا ،هب مدوب نامام هجوت دروم هک روط نامه و متشاد یمرب مدوخ اراب

. مدرب یم

اراب مچم یور خیلا یاج . مدرک زاب متسد چم زا تعاس و متفر قاتا تمس

یور ار هیناح رسپ ، قاتا غارچ ندرک نشور ضحم .هب مداد ژ اسام تسد

. مدید تخت

شرسپ ، دربب یفطصم میدوب هداد ار شدوخ . تسشن مبل یور وحم یدنخبل

! شدوخ یاج تشاذگ یم ار

دوب. مه شدوخ مدید هک مدیخرچ ، شاداد یدموا یادص ندینش اب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

جنک #هس_

4_ تراپ #

رد اهدعب و ممشچ رد لوا ، هناورپ روضح نامز و شیپ سلا دنچ نامه زا

دوب. هدرک رییغت یلیخ مه هیناح ملد،

دنخبل کی یارب هک یفطصم هارمه مدید یم و دوب هدش نز دوب. هدش مناخ

دش. یم بآ شلد و شنامشچ رد دنق راکشآ و یکدزد ، مرهاوخ

و دناشن ملد .هب دروآ نم مشچ ارهب هناورپ هک اهزور نآ روش یرپ هیناح

! مناد یمن ار هناورپ دوب. هدش نیتم و مناخ ، تفر

و دندیدنخ یم دوب. اهزور نآ رارکت ناشندش تفج هنامس اب هشیمه هتبلا

راک هناهب .هب منیبب خیلا ناشرانک متسناوت یمن ار هناورپ ی هدنخ یاج نم

دوب. هدرک نارگن ار هداوناخ یرود نیا و مدش یم رود ، مراد

مردام دنچ، !.ره روپاش تسا هدش ریگ هشوگ مرسپ تفگ یم هک مردام

.اب متسین سهلا هدجه ی هچب رسپ و فینح رگید نم درک یم شومارف

االن نیا ؛ تفگ یم نامام هب ور هک روپاش اباب یکاش و دنلب یادص و باوج

نز!. هرب هسردم دیاب شا هچب
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. مدش یم رود اباب یولهپ ود یاهفرح و نامام یارچ ندینشن زا وزاب

یسک متسناوت یمن ، دیزرل یم هناورپ دق مه نز کی ندید اب ملد هک ینم

غارس رگید ییاج ممشچ . یگدنز ی همادا یارب مناشنب و مروایب شیاج

، روکنک تست و هابتشا رپ یاه هگرب هب مدش یم راچان و ددرگب تشادن

. مزودب هاگشزومآ

ادیپ و متشگ سلا دنچ نیا هدز هفوکش یاهراهب مامت اررد هناورپ هچ ره

و متشگ و متفر ،هار لحم هب یهتنم هچوک و نابایخ ره یدورو ! مدرکن

زگره اجو چیه منک. اررپ شیاج دشن مه رگید و مدرک مگ ار هناورپ . دوبن

. دشن هناورپ نم یارب سک چیه اج... چیه . دشن رپ

. زوسلد دشو رهاوخ میارب زاب هیناح

رانک یلدنص یور نتسشن زا لبق . مدرک کبس و رود مدوخ ،زا نوریب سابل

نودب هتسهآ . تشاذگ متسد رانک زپار راخب تاجیزبس رپزا باقشب ، رتناک

: تفگ دنونشب اباب و نامام هکنیا

.! تارب مراد ربخ هک روخب _
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. تسشن مه هیناح ، شندن وچال ومیل نتشادرب واب مدرک رکشت

.! دنوسر سالم یفطصم _

! هشاب _سالتم

هگن متروص یور هدرک زیر ار شمشچ هیناح و متشادرب متسد رانک زا لا گنچ

! فینح یدب یلیخ : تشاد

: مدرک مرگ باقشب تایوتحم ارهب مرس و دمآ شک مبل

.! منود _یم

بخ؟ هیچ انوا هانگ _

: متفگ شنازرل مشچ هب هاگن و مدرک کاپ متشگنا اراب مبل هشوگ

هگ. یم یسرپب نوش یضترم _زا

داد. شرس هب مه یخرچ و درک مخا

! هشیگدنز و نز رانک یضترم نومه _عفالهک

: تفرگ متمس و تخیر میارب غود یناویل
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. مرادن نوشیراک هک منم _

. میدز یم فرح شرهوش ردارب و نام همعرسپ زا متشاد درک. مخا هرابود

. دایم شتسد راک باسح هنیبب ور تمرادن یراک ولهپ ِمخا مدآ _واال

. متشاذگ مناهد مرن یملک ، باقشب یور لا گنچ اب هرابود

یراد یفرح ، یدرک رپ ور منامام یاج و یدب ماش مارب یدموا ناج! هیناح _

. مشاپ دیاب حبص شش و مراد راک یلک حبص . مباوخب مرب هک وگب

ییا هدنخ . تسشن مرانک وزاب درک مخا و تشادرب ار مباقشب و مدیشک بقع

دوب. شمخا رانک مه

! هراد شراک هدرپس همع. هنوخ دایب هرارق مناخ یرخف _

: تفگ و دروآ مشوگ کیدزن ار شیادص
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! میرب هرارق مه هنامس ونم _

تخس ممدزاب . داتسیا و دنام لطعم زیم، یور خیلا یپهلا نتشادرب زا متسد

دمآ. نوریب

داد: همادا ممشچ هب هریخ و هدش مخ

! مراد شراک منک، ادیپ ور یرپرپ نیا _مرب

: دیشک بقع و دناشن مرس یوم یور اوه، رد ییا هسوب

! هتشاذگ رظتنم ور مشداد ارچ هگب دایب شدعب .. منکب شتسوپ _

: دیسرپ ،هک مداد مدوخ تسد یور و نییاپ هب مشچ

مه! وت یایم _

؟ اجک : مدیسرپ ناج ویب فیعض
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! یفطصم نامام نم. رهوش ردام همع. هنوخ میرب _

ار شدوخ . تشاذگ کنیس یور باقشب و دنادرگرب ار شرس و مدرک یچن

درک. باقشب کی نامه نتسش لوغشم و رود

هیناح و هنامس .اب دشابن راک رد رگید ییا هناورپ و دیایب ادرف مدیسرت یم

! شیپ سلا تفه ی هناورپ زا ربخ هچ مسرپب شردام زو مورب

جنک #هس_
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هنیس رپزا یسفن ، متشاذگ نوریب اپ هفخ و هتسب یاضف زا هک یمدق نیلوا

درک. دازآ ار شدوخ ما

ناج دیشروخ رون گنر دشواب رپ تشهبیدرا حبص یاوه زا هک یسفن
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دش. مرگ و تفرگ

مه یور یشارخشوگ ولالی یادص اب ینهآ رد مدناشک نوریب هک مود مدق

ار ندیشک سفن درد . تسشن شیور تفس ، شرس تشپ رد تفچ و تسشن

. دیشخب ناج مدوجو رد رتشیب

میاپ هب شفک دمک. انهت یوب زا هتفرگ من یاه سابل و مدوخ و مدوب مدوخ

دوب. هدش گنت مه ملد دوب. هدش گنت

یتح .. یرخف نامام یتح . میاه حرط و اهگنر و قاتا و هناخ ناج. اقآ گنتلد

.. میرم

هدیشاپ لِگ .در متخود مشچ مگنر یسوط یناتک هب هرابود و مدش مخ

کاپ شیور زونه ، شیپ تعاس راهچ و زور هس و تسیب و هام شش هدش،

دوب. هدشن

. متخود مشچ حبص لوا یباتفآ نامسآ وهب هدرک دنلب ار مرس

شقن منهذ یرارکت هملک ود رد شتوافت . تشاد قرف مه نامسآ نیا ندید

. تسب

اجنامه ار مرس تشپ هظحل هب هظحل شرامش رگید " مناخ " یادص ندینش اب

. مدرک اهر
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! یرایدنفسا هناورپ مناخ _

یرایدنفسا هناورپ مناخ ، فارطا نآ یسک نم ریغ وهب مدوب مدوخ مناخ

. دوبن

و مناخرچب رس تشادن تسود ممشچ رگید هک مرس تشپ یاهراصح زج

ِحبص و تولخ هداج یدورو تخرد کت یور هتسشن کشجنگ کی .و منیبب

و دوب کراپ نابایخ تمس نآ هدش کراپ نیشام کی اهنت ... تشهبیدرا ِکنخ

درک. ادص ار نم هک یدرم

و لا سنایم درم هب درس و کشخ ییا ،هلب یناراب بیج رد تسد و متشگرب

. مداد نیشام رانک رظتنم

هتسشن قرع هب تروص و هاتوک یاهاپ . دیبنج شدوخ کالمم، یکشخ زا درم

. دناشک ولج ارهب باتفآ ریز زا

متمس یگنر یکشم ی هلوک دشو رود ییا هرقن دیارپ نیشام زا مدق دنچ

. تفرگ
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درک. یتسد شیپ شدوخ و مسرپب دادن لا جم

. نوتتسد منوسرب ندرک شرافس منیا و ندنوسر سالم _اقآ

کشخ ، مسفن هظحل کی یتح و ممدق اب نتفرگ یارب ما هدش زارد تسد

دوب. منتفر زا لبق فیک دش.

و مدرک شمایپ و درم راک هب یمخا . دنام اج سابع نیشام رد هک ینامه

هب وزاب درپس متسد ار هلوک هک دمآ کیدزن یردق ارهب ماگ دنچ نآ درم

! نوتمناسرب هک: دیسرپ رتمرن ، متوکس

تشپ هب مشچ . مدرک اررت میولگ ، قازب واب مدرپس میاه هیر هب رگید یسفن

هدوسآ ، دوبن یسک هک نیشام خیلا یاه یلدنص ندید وزا مداد درم رس

. متشگ رطاخ

باتفآ لا دج نایم رساپو ، تسد هب هلوک طقف و منک متسناوتن مه رکشت

. مدنام دادرخ رخآ یامرگ هب ور یاوه و حبص

ار مهار زبس و تماق دنلب یاه تخرد زا هدیشوپ فرط ود نابایخ نامه رد

... نتفر یارب راودیما یاپ ود واب هدایپ . متفرگ

دوب. مرس تشپ ، بیقر ناشتماق ، متشذگ هک ییاه تخرد رانک زا

تعرس دوب. هدناسر وسالممه دوب هتشاد هگن ار مفیک هک دوب یسک هچ اقآ
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مرس، تشپ هب هاگن و متشگرب نامزمه و هدرک دایز ار مندش رود باتش و

. تفر دزو رود نیشام اب درم

... متشادن یرگید یاقآ دوب...نم نم ناج ،اقآ طقف اقآ

جنک #هس_
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. مدوب هتسشن مه هب هدز هرگ تسد وود راوید هشوگ هب هیکت و نیمز یور

رکف.. ورد فرح ویب تکاس

و هتخیر مهب هناخ یاه هلیسو . دیخرچ یم هناخزپشآ رد تشاد غورف خهلا

. دروخ یم مشچ هب رانک و هشوگ مه، یور

نوریب هساک زا غرم مخت دنچ دوب. دق دنلب الرغو ،خهلا نامام ربخالف

ما یردپ یب یاه کشا یارب تسناد یمن درک. مهاگن و تشگرب و دروآ

. ددنخب ، منتشگرب زا لا حشوخ هکنیا ای دهدب یرادلد
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.! نیشن روط نیا ، رتخد وشاپ _

دنچ نیا ...رد فرح هملک کی زا غیرد . مدناخرچ یم لاتالشخهلا بند مشچ

دنب شرس باالی هریگ اراب شیاهوم دوب. هدش الرغ مه یمک خهلا، یرود هام

هرابود . تشگرب وزاب درک تفس شرمک و ندرگ رود هب دنب شیپ دوب. هدرک

درک. مهاگن یرتم دنچ هلصاف زا ثکم اب

. سرب تیگدنز وگب..هب یلع ای وشاپ و روخب یچ هی ایب وش دنلب _

مدوب ناج اقآ یاج گنتلد هک هناخ یاضف هب هاگن ، تفگ خهلا هک یگدنز اب

و هدرک عمج ، رتگرزب و لوا ی هقبط ارزا هناخ نم دوبن رد مردام . متخادنا

باالیی! روج و عمج و کچوک ی هقبط دوب هدروآ هتخیر مهب و بترمان

یکاش هشیمه ِناج اقآ خیلا یاج دوب. زونه نویزیولت زیم رانک یتشپ یلو

یم هدید میا، هدیچ شا عالهق دروم ی هبعج نیا زا رترود ار لبم ارچ هک

دش.

. متخود مشچ خهلا هدش نهپ کچوک هرفس وهب مدیشک یدنلب هآ

دوب.رد هدمآ نم لا بقتسا هب مردام یاج ،خهلا بسچلد یاوه ورد بشید
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دوب. هتشاد هگن نشور ار شغارچ و هدنام هناخ

رهش نآ اتزا دوب تقو رید دوب. هدش نم نارگن و هتشاذگ اهنت ار شرسمه

نام. هناخ مسرب ، مدیسرن مه شدصقم هب هک ییاذک

. تخیر میرود یارب کشا هرطق دنچ و باوخ ِقرغ تروص ، مندیسر اب خهلا

هدیباوخ دعب دشو مگ شیاه مژه یور ، دنیاشوخان قافتا رثا زا هرطق نامه

دوب.

با هقبط . مدوب هتسشن ثاثا زا هتخیر مهب سنلا باوختخر نامه رد یلو نم

دوب. هدرک باختنا ود ره یارب ناج واقآ نم دوبن رد مردام الار

ناج اقا دوبن شرانک و تشذگ تخس هک هام دنچ .! مدوبن هام دنچ طقف

خلت! و رهز ار منتشگرب یشوخ

هدن! سابع نیا فرح لد هب لد متفگ تهب ردقچ . نزن کربنق ایب.. وشاپ _

ناکتسا ود تفر دشو دنلب هرابود دش. تحاران شدوخ زامالتم شدوخ

ار متسد و تشاذگ هرفس یور ار ینیس دنب، شیپ ندرک زاب واب تخیر یاچ

. دیشک
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ار حملا ندید تقاط غورف .خهلا دیزرل یم ممشچ . مدرک دنلب ار مرس

. دیشک شوغآ ارهب نم و درک زاب ار متسد هرگ . تسشن میاپ رانک . تشادن

رنه لصاح هک ار میاهوم دش. یم مهرم میارب هآ طقف . مزیرب کشا دشن زاب

. دنارس مشوگ تشپ و دیشک تسد دوب انعر

: تفگ و دیشک مرمک یاه هرهم یور ار شرگید تسد

جک نم لثم تلا وبقا تخب ملوا زا هک هریمب تَلا ..خ یدش نوج _الرغویب

دوب. هلوک و

سلا هد دعب مدرگنرب منم .هک یرخف هب داد نم یاج هب یهابتشا ور وت ادخ

. مرکف یب رهوش رانک

داد: همادا و دیشک هچب نتشادن زا هرابود یهآ

. داتفا یم سفن زا تشاد هک هدب ییا هچب یرخف هب _هن

مضه لباق میارب یقافتا درک.ره یم راگزور زا هلگ و هدیشک شوغآ رد ارم

ناج. اقآ ندیدن زج دوب

اهو همقل اب نم هتسب یولگ هکلب .ات تفرگ همقل میارب و متسشن هرفس رانک

لولس رد هدنام و هتفر باوخ رد یاهگر هب ناج دوش. زاب غورف یمرگلد
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. مسرب ناج اقآ نودب یگدنز .هب موش دنلب مناوتب و دسرب نم یاهنت و درس

درک شهارمه و تشادرب هدکشناد رد یولج زا سابع ، مدوخ یاپ هکاب یتقو

بیترت هب زیم یور میاهباتک و دوب زیمت مقاتا دوب. نییاپ هقبط نام هناخ ،

. هناخباتک ی هشوگ تیولا

و لیمکت رظتنم قاتا هشوگ ، مامت همین یاه حرط دنلب و هاتوک یاه لُر یتح

دوب. ملق اب راک

و دوب هدیرخ نان دوب هتفر ناج اقآ حبص وره هشیمه لثم متفر هک یتقو

هدیچ زیم یور هناحبص ناج واقا نم یارب ناگنل ناگنل مه شمناخ یرخف

دوب.

و ربا شیازفا هب ور اوه یامد و نابآ مجنپ زورما یاه ربخ تشاد مه ویدار

داد. یم طاالع ار تسه یگدنراب

. متشاد کالس حبص و۹ دوب هقیقد یس و تفه تعاس

دوب زییاپ یاوه . مدوب هدرک یهارمه سوبوتا هاگتسیا ژو اساپ ارات ناج اقآ

هداد یبیج وت لوپ میارب ناج اقآ یتح . متشگرب ، یراهب یاوه و متفر هک

. مرخب ژ اساپ یلوا هزاغم یاه شفک نیا زا مورب هک دوب هتساوخ و دوب

هتفر و مدوب هدیسوب ار ناج اقآ هناش یور ندش رود زا لبق ژ اساپ رد مد

. مدوب هتشگنرب رگید و مدوب

هدیدن هک یرخف نامام هن ییا هزات نان دوب.هن هدنام یناج اقآ حاالهن
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همین یاه باق یتح . مدوب درک شکرت بترم و زیمت هک یقاتا وهن شمدوب

. تساجک مدید یمن ار ممامت

هناورپ رس هب هچ دوب. هدنامن مه متشگرب وحاال متفر هک ییا هناورپ یتح

دوب! هدمآ نم و
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همه هب تفگ و درک رپ مشچ میارب و درک خی هک نامیاچ هب هراشا خهلا

داتفا تاقآ هکنیا .ات هاگشناد ناتسرهش یتفر میدوب هتفگ لیماف

!. ناتسرامیب

تشپ ناج. اقآ خیلا یاج هب دیخرچ مهاگن زاب نم و دروخ ار شفرح

هدش. هدیچ فیدر هب یاهنادلگ رانک و هرجنپ

بش. وهن رهظ ود تعاس رابخا یادص و نویزیولت رانک
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. مگرزبردام هتفر وور گنر تفاب تسد هچیلا ق یور هداتفا رمد خیلا یاج

. هزاغم هب نتفر لبق و رهظ ییا هقیقد جنپ یاه ترچ ای

هناورپ و مرن یاه تشگنا هب درپس یم نتفر لبق ار شرمک هک نامه

ارزا نم یتخبشوخ درک. یم یتخبشوخ یاعد میارب هک نامه . شگنشق

. شنارگن هاگن تشپ مه یریخب تبقاع و تساوخ یم ادخ

دون هقیقد سابع لوق دوب.هب رتشیب یلیخ ناشنس یرخف نامام و ناج اقآ

. دندوب هتفرگ میمصت نم ندروآ ایند هب یارب

یولج مه نم و تفرگ یم شدوخ ییازان یارب شلد تقو ره مه خهلا

داد. یجبآ و تاقآ هب یهابتشا ادخ ار وت تفگ یم ، مدوب شمشچ

نز لغب ی هچب دوب هدید یتقو ناج اقآ ارچ هک دیشک یم دنلب یهآ دعب و

رگا دیوگ یم و دوش یم نامیشپ ، تسه رتخد شا ۴۳سهلا دوخ و ۴۵سهلا

. مداد یم دوب رسپ

رون هک باوخ قاتا هت نکلا ب درب و تسش تسد اراب میاه سابل غورف خهلا

درک. نهپ تشادن مه

هام دنچ خیلا یاج سیخ مشچ نم و تفر دشو شرسمه حلا نارگن

مدز. قرب زیرپ ارهب میشوگ راشژر و مدناخرچ هناخ رد مردپ

. مدیشک هحفص یور تسد ناج، اقآ هاوخلد یتشپ هب هیکت و متسشن
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هچ ارهب مدوخ نتشگرب ربخ . متسب هرابود و مدرک زاب ار یشوگ یاهبطاخم

! مداد یم دیاب یسک

ات مدوب هدرک لصو زیرپ ارهب مشوماخ زور هس و تسیب و هام شش یشوگ

باوج مرت ناحتما هسلج نیرخآ یس ال کمه ینارگن مایپ هب نم و دوش راشژ

. مهدب

صال مدع رهم اب نم هک دحاو باختنا و یدعب مرت غارس ورب وت ژهلا میوگب

یم هاگن و مروخ یم ترسح منک. یم هاگن طقف ، لیصحت همادا هب تیح

منک.

حلا حرش ینفلت تسه رتهب ای منک مرش و مسیونب متبیغ لیلد زا شیارب ای

. مهدب ندوبن

نتشادرب و وتنام ندیشوپ .اب دشاب مرانک رتشیب رهظ ات تسناوتن غورف خهلا

. دیسوب ار متروص فیک

..االهن شاب هتشاد مه ور تردام نوا یاوه و تیگدنز هب سرب مشب تادف _

. شتسه وت هب شدیما مشچ و هسرب هک

. تفر و درک نم یرخف نامام یارب هنارها وخ یضغب هرابود دعب

. داتسیا هدش تکوم یاه هلپ نییاپ و دیسر مردام رد، زا هتفرن خهلا

، کچوک یدورو ورد رانک نامه زا نییاپ هقبط رجاتسم هظح مال نودب

درک. میادص ردام یدموا هناورپ
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. مدناسر نامام شوغآ ارهب مدوخ هنهرب یاپ

شدوخ هب سیخ مشچ و هسوب دنچ اراب نم و دروخ زیل شرس زا رداچ

درک. یگنتلد عفر و درشف

. میدوب هدرک هیرگ ود .ره مدیشک مردام هدرک قرع و لپت تروص هب تسد

. مدرک عمج ار شرداچ و ادج شا هناش ارزا شفیک

ادص یب شرس تشپ و تفرگ اهار هدرن . دورب هلپباال اتزا مدرک شکمک

. مدرک ضغب

اهر نیمز یور رداچ و فیک مه نم . تسشن رد رانک و لوا لبم، یور نامه

. مدرک

زیم یور زا لا متسد ، تفرگ هک یسفن دعب . میدرک مه هاگن هقیقد دنچ

اقآ نتفر زا هام راهچ . تساوخ بآ یناویل و درک کاپ ار شکشا . تشادرب

. میدوب هدرک ار نامیاه هیرگ رتشیب وام دوب هتشذگ ناج

شرانک تکاس وزاب مدرک هاگن ار هدیچ ار لیاسو مظن ویب هلصوح یب

. متسشن

. متسب مشچ و متشاذگ نامام یوناز یور رس
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: تفگ یگنتلد عفر یلک زا دعب دوز یلیخ

تاقآ مه راب هی نومه . تلا بند مایب وسلا نس اپو نیا اب متسنوت یمن _

درک. هتکس و داتفا وت هصغ زا شدوخ مه شدنب تشپ و دموا

مدز. مردام سابل هب گنچ و مدیشک متروص یور تسد

وت نماد وت تشاذگ ور نون نیا نوا .. هراد هدرخ هچب ودات هک هریمن سابع _

. تفر و تخوس هدرم لیلذ سابع نیا شیتآ هب متردپ ! رتخد

ینفلت سامت هکاب دوب نامه . مدرک کاپ ار ناج اقآ مولظم نتفر زا مکشا

دوب. هتفگ شنتفر درد زا نامام ییا، هقیقد دنچ و رابکی ییا هتفه

هشوگ نوتاقآ نیایب مداد ربخ نوشهب ..ات هچب ودات نوا هب هدب ریخ ادخ _

! نتفرگ شرود رخآ سفن وات ندموا ، هداتفا تخت
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. مدوب هتسشن هاگشزومآ دیتاسا اب تاسلج قاتا یاه یلدنص یور

هب میداهنشیپ یاه همانرب و میمصت زا تشاد رساپ و مرانک یمیلس

یارب تدم وطالین هدرشف یاه همانرب داد.زا یم حیضوت هسلج نیرضاح

درک. یم هاگآ ار نیدلا ،و رتهب هجیتن

ردام رانک و همع هناخ دندوب هتفر هک هیناح و هنامس تمس مرکف یلو نم

دوب. ، دنشاب هناورپ

دش. مامت تسیز داتسا تیقفوم یوزرآ و دشابن هتسخ اب هسلج

یلدنص خیلا یاج هب هریخ دش. خیلا قاتا و تفر مه رفن نیرخآ ، یمیلس

. مدش رظتنم زاب یلدنص هب هیکت و هدز هرگ هنیس هب تسد اه

یربخ یب یاه لا متحا مامت و مدنارس هگرب یور لا وس هنومن یور هب مشچ

هب طقف وات مداد خساپ مشچ واب یبیرقت ار همه . متشون ار هناورپ زا

. مدیسر ، دشاب سملا هناورپ باوج



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

یم هدرکن لح و نشور میاهلا وس یور گرزب لا وس کی مه ندوب سملا دعب

دوب! هناورپ نتفر یارچ مه ونآ دنام

اباب هب دیسر یم هناورپ زا مندش رود لیلد دشو یم گنر رپ ارچ نیمه

ساهلا. نامه رد دمآ و تفر فلا خم و تکاس روپاش

نک، ربص طقف نتفگ دعب هناورپ تروص یور هک یدنخبل نیرخآ هب مه طقف

. متشاد دیما

ات هناورپ متشاد متح دوش. مامت مه نم یروبص ، شنتفر لیلد نتفگ اب هکنیا

. تفر و دوب نئمطم نم وکالمزا رادید نیرخآ

. دسرب دروم رفص هب هناورپ رسمه و هارمه یسک لا متحا هک مدوب راودیما

. مامت و دوب هناورپ ندید ییاهنت ، هتفای نایاپ هسلج لثم کالم، متخ

. تفر و دینش و دید ار نم حلا هک ییا هناورپ

مدز، فرح متین و دصق زا شیارب یتقو یتح دنک. مشومارف تشادن ناکما

.. تفر و تفرگ ور ارچ مناد یمن اهدعب و دیدنخ

دوب. هدنز نم ورد هدنام شدای یلو دوب هتفر

****

دوب. هتسشن مگنر یکاخ یاه سابل و منت هب قرع هام، ریت رهظ یامرگ رثا رب
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و متشاذگ نیمز یور نیگنس کاس ، ندنام خساپ ویب گنز هرابود ندرشف اب

. مدناشک هبباال رد هگنل ارزا مدوخ

. تسین هناخ مردام ینعی نیا و دوب هدنام رد تشپ سنلا یدورو یروت هدرپ

اهر ریگ سفن یامرگ و شطع نیا ارزا مدوخ رلوک ریز و مورب مناوت یمن

منک.

و یشوگ هب گنز واب هدرک عمج ار مرکف مدز.کالهف مرود هب مخا اب یخرچ

. مدرک بجعت رتشیب ردام، شوماخ هرامش

یتسد مرس، کالهزا نتشادرب واب متسشن رد، رانک کیراب ی وهبل وکس یور

یولج یشوگ . مدیشک ، بوطرم و دوب سیخ هک یتناس دنچ یاهوم هب

. مدرب مشوگ رانک هیناح مسا یور ار ممشچ

: مدیسرپ و تفگ یشاداد ولا لا حشوخ شسفن سفن یادص موس، قوب اب

؟ تسین هنوخ یسک امش؟ نییاجک _

مشوگ زا هیناث دنچ ار یشوگ ، دیشک هک یشاداد یدموا هگم ، شفنب غیج

. دوبن شراک رد ندش گرزب نم، رهاوخ نیا . مدرک رود
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هب منت یگدنبسچ . متفرگ ار ما یناشیپ قرع و متشاذگ میوناز یور کالهار

درک. یم یربارب عیام بسچ اب سابل

کشا رپ هساک کی طقف رهاوخ هک مدیسر هجیتن نیا هب هیناح قوذ رارکت زا

زان راموط کی و مندیسر دعب غیج شفنب یادص . تمدخ رس منتفر تقو دوب

. ردام و ردپ رانک رافطا و

: متفگ رهظ یامرگ زا کالهف

ما. هتسخ .. هممرگ هیناح _

متخ مسارم نتفر اباب نامام هک تفگ و تفر منابرق لوا مه رس تشپ و دنت

. متسه هنامس شیپ ومع هنوخ منم . یتسود
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. متشاذگ منهاریپ بیج ورد هدرک عطق ار یشوگ

. متخادنا ما هناش یور ار کاس و هدرک سکیف مرس یور وکالهار مدش دنلب

ارات مدوخ هدرک قرع هرابود و هتسخ ، راوید رانک کیراب هیاس ی هشوگ زا

. مدناشک ومع ی هناخ

لحم رد ییا هدنبنج چیه و نیشام ، نابایخ هب یهتنم یعرف و نهپ هچوک

. دربب و دنک راوس رترود نابایخ ود ارهب نم هک دوبن

هب باتش متروص هب یمرگ میسن . مداد له ار ومع یوالیی طایح زاب همین رد

، نیتوپ یامرگ زا هدرک مد یاهاپ ،اب متشذگ یدورو رد زا هک یتقو داد. میاپ

. متشاذگ اپ ومع کنخ سنلا لخاد

. متسب مشچ و هدرک زاب ولهپ ود زا تسد و مدیشک یرپ سفن

هب رتخد هس ندید .اب مدرک زاب مشچ ، میدش هفخ فیپ هَاو یادص ندینش زا

. متخادنا میولهپ هب تسد ود ره میور هب یور ، هداتسیا فیدر

یب هیناح دوب.هب هنامس مدرک هاگن ار هتفرگ تروص یولج یرسور رتخد
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ینیب پیک تشگنا ود هک مداد مشچ شیاه یرنف و هدرک فپ ووم باجح

دوب. هدرک

هک هدز قرب و تشرد نامشچ .اب هبیرغ و دنلب الرغودق رتخد رخآ ورد

نییاپ شتروص یولج زا شلا ورپ تسد ، ممشچ ندیسر واب دیشک تلا جخ

هبیرغ ِرتخد زا مشچ هنامس یادص اب نم و تفگ یفیعض .سالم تخادنا

: متفرگ

. فیپ .. فیپ .. تسین نامام هبوخ .. هنوخ رازب اپ دعب و مامح ورب تسار _هی

. دروخرب شیاه هنارهاوخ هب هنامس فرح ،هک نابرهم و دوب رهاوخ هیناح

ما هنیس ارهب شرس دشو مکیدزن ناهد و غامد یولج تسد نامه اب

: درشف

... هسرب تسان اال ومع ،نز تمربب مدوخ یشاداد _ایب

منت زا ندیسر لبق یامرگ رلوک کنخ داب ریز . مدوب هدیشک زارد فیرش قاتا

دوب. هتفر نوریب کبس شود اب

هنوادنه فرظ و تشاذگ مه یور ار شقاتا رد مندید زا لا حشوخ فیرش
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. تشاذگ نیمز یور مرانک لا گنچ و باقشب ود اراب هدش چاق

تبرش مود ناویل . مدش زیخ مین هک یتسه یصخرم یک ات دیسرپ

. مدرک اررپ نیبجنکس

: متفگ ، ناهد کیدزن باالو ناویل ندرب زا لبق

.. تراک ارب مرب ات هتفه _هی

و درک مخا فیرش دش. دنلب طایح زا هیناح ی هدنخ غیج یادص ، ناهگان هک

دز. رانک ار هدرپ

و غیج یاج بآ، رشرش یادص و هربخ هچ هک دیپوت و درب نوریب ار شرس

. تفرگ ار هیناح ی هدنخ

هتسشن رگید هک نم هب .ور تسب باتش اراب هرجنپ و دیشک رت بقع فیرش

: تفگ مدوب

.! ترهاوخ تسا هناوید _

ترشیت یور و دوب بآ هرطق دنچ شتروص . مداد شتسد ار خیلا ناویل
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. سیخ مه شدیفس

مدز. رانک و هدمآ شک هتسشن نامه ار هدرپ ، بجعت اب

هبیرغ رتخد و دندرک یم دگل ار سابل رپ تشت ود اباپریو هنامس و هیناح

. دناخرچ یم تشت ود نیب گنلش و هتسشن ضوح هبل

تسد رتخد . تفرگ هنامس تمس و دیشک شتسد زا گنلش دشو مخ هیناح

دش. مگ ام یاهرتخد تنطیش نایم شا هدنخ ناهد یولج

: مدیسرپ و هدناخرچ فسات زا یرس و متخادنا ار هدرپ

؟ نوشرانک هیک روگنا ی هبح _

: تفگ و تخادنا تخت یور ار هلوح فیرش

! هناورپ _

فیرش . مدرک بجعت شا هنیس ریز هایس یاهوم و تخت ی هنیس هب هاگن

نس مه رتخد کی مه .نآ دنزب ادص مسا اهاراب هبیرغ تشادن هقباس

. نامیاتود ره رهاوخ
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؟ تسه _یک

: دیشک نوریب شرس زا ترشیت و درک زاب ار شدمک رد

امش. ی هچوک اموهت ییور هبور هیاسمه ماوقا _زا

داد: همادا یسابل بوچ زا ندیشک نوریب نیح ورد دیشک نوریب ار ینهاریپ

ام. لوگنم و لوگنش یس مهکال هتبلا _

جنک #هس_
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نآ دای .هب مدیشک متروص هب تسد هناورپ اب مدروخرب نیلوا هرطاخ رورم زا

شوماخ ار رلوک . مدش دنلب . تسشن منت رد درس یقرع دشو ممرگ ساهلا

. مدمآ نوریب هاگشزومآ وزا هدرک

هک تفگ نیشام مد نامه دزو گنز هیناح هناخ، تمس نداتفا هار زا لبق

یراک شیارب . فینح هدماین مناخ یرخف

. متفرگ ار شردام و ناش هناخ هرامش نم و دمآ شیپ

: مدیسرپ شوماخ نیشام رد هتسشن هب، ور هب هریخ

یچ؟ شدوخ هرامش _

.! شهب وگب : تفگ هک دوب یفطصم یادص

داد: باوج یمارآ وهب درک یثکم هیناح

! شاداد هتساوخ ور یضترم هرامش همع _زا

داد: همادا هک مدزن یفرح
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! یشاداد ، شرتفد سردآ _اب

یم روک ار ممشچ . مقطنم یور دیشک یم طخ یضترم مسا . مدزن یفرح زاب

. منزن فرح تشرد و زیر شیارب هرابود ات درک

! هدموا شیپ نوشارب یلکشم منومگ _هب

رد نامرف هب هدیبسچ یتسد وود درک عطق هیناح نم توکس هرابود اب

. متسشن نیشام نامه

گنیکراپ ارهب نیشام هرابود دوش. مامت عمتجم یراک تعاس ات مدش رظتنم

. متشگرب مود هقبط هب روسناسآ واب مدنادرگرب

مرکف . مدرک اهر سنلا طسو زیم یور ار دیلک و فیک و متخادنا رد هب دیلک

دوش. کبس ات منک ادیپ ییاج متسناوت یمن ار

***

ار هرجنپ مدز. رانک ار قاتا هدرپ ، غارچ ندرک نشور نودب ، تسد هب یشوگ
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دوب. یفطصم نیشام . مدش مخ نییاپ هب رمک وات هدرک زاب

: متفگ مشوگ رانک یشوگ هب

منک. تحارتسا ماوخ یم ، یفطصم ورب و درگرب _

: تفرگ ارباال شرس و تسب ار شنیشام دشورد هدایپ یفطصم

. نییاپ ای مایب موس هقبط _

. مود ایب متفگ و هدیشک یفوپ و مدش فاص

. متخادنا تخت یور ار یشوگ و مدیشک ار هدرپ

زاب ار دحاو ورد هدیشک مربز شیر هت هب تسد سنلا طسو نارگن کالهفو

یارب ادصو رس یب هک دوب سیلا ود ار هاگشزومآ رتفد نییاپ هقبط . مدرک

روج. عمج و هباوخ ود تییوس کی . مدوب هدرک واپ تسد مدوخ

. مدمآ یم اجنیا هب راک مجح زا دش یم مرید هک ییاه تقو یارب مه نآ

. مفارطا ی هناورپ نودب یایند مامت زا درک یم مرود اجنیا



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

مد ار شیاه شفک . تسب دشوردار لخاد هک دز یم سفن سفن یفطصم

. میداد تسد مه دشواب کیدزن متروص هب هدرک زیر مشچ . دیشک نوریب رد

: تفگ و دناخرچ خیلا هناخ رد مه یمشچ

؟ هربخ هچ همولعم _

یندیشون لا چخی زا شیارب و متشاذگ شرف نودب و کنخ کیمارس یور اپ

داد. هیکت تنیباک رانک نوتس وهب داتفا هار ملا بند . مدروآ نوریب

واتهبا هناورپ اب یاهزور نامه دوب.زا متسود و داماد و همع رسپ یفطصم

. دنام مرانک هجیتن ویب درک وتالش تشگ نم اب هناورپ نودب النو

منارگن . تشاد ربخ هناورپ یارب نم یاه ینارگن تشرد و زیر زا یفطصم

. تفگ یمن چیه دشو یم

. میدوب نس مه فیرش و مرگید همع رسپ ناملس اب

هب سلا کی رد یضترم زج امارهب هس ره دندوب هتخیر همانرب نامیاهردام

. دنروایب ایند
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یاه تنطیش شمشچ یفطصم و هداد هنامس ارهب شلد و تفر ناملس

. هیناح نتساوخ یور تشاذگ تسد . تفرگ ار مرهاوخ

کاله یب نامرس ووت نم و ندرب ور ارتخد انیا تفگ و دیدنخ مه فیرش

. رسپ دنام

؟ فینح یتسه یچ نارگن _

یور و هدروآ نوریب تنیباک زا سپیچ یرپ هساک و مدش مخ .و مدزن یفرح

. متشاذگ هناخزپشآ طسو لکش یعبرم و یبوچ زیم

. مهدب هک متشادن مه یباوج

. هشیگدنز و هنوخ رس االن نوا هک شتسه یضترم تینارگن _هگا

: متفگ هاتوک ، شردارب زا یفطصم فرح هب هجوت نودب دشو عمج میاهبل

. هشاب هدشن شیروط هناورپ _

ضوع ار ثحب و مونش یم یضترم مسا دیآ یم مدب تسناد یم درک. ثکم
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منک. یم

: تفگ منارگن مشچ هب وور تشادرب متمس هاتوک مدق ود

درم ینک رضاح دیاب یدمآ شیپ ره یارب وتدوخ ... رسپ ور تدوخ _زابن

مه تسین لحم وت سهلا تسیب رتخد نوا هگید هناورپ هک نیا . یباسح

نک. تقد رتشیب

. متفرگ شفرح تیعقاو زا مشچ

. متفرگ ندز هیکت اراب مرمک یگتسخ و هتسشن یبوچ یلدنص کت یور

هب یریگ هی هکنیا . هتساوخ یضترم هرامش مناخ یرخف تفگ یم نامام _

. هیمتح تسه نوشراک

. منیبب ار یلکشم چیه ، هناورپ رانک متساوخ یمن و مدوب نیبشوخ

! نراد ثرا ریگ ، هدرک توف شردپ دیاش _

: تفگ ثکم واب تشاذگ شناهد سپیچ رکف،رپ رد یفطصم
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. هشردپ ثراو اهنت هک هناورپ .. منکن رکف _

زیم ریز فاص ار میاپ و هدز هرگ مهب زیم یور تسد یتیعقاو ره لوبق یارب

. مدیشک

. مدرک روبجم یقافتا ره هب نارگن و هدامآ دق مامت ار مدوخ

جنک #هس_
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هچب ودات مادک منک عمج ار مساوح تشاذگ یمن ناج اقآ خیلا یاج کوش

و هچب راتفرگ و رهوش هناخ ، میرم و دوب نم هکاب سابع . دیوگ یم ار

. شیگدنز

دش ردام ، سابع یارب هرابود و متشگرب نم هک دش ادخ رکاش و وگاعد مردام

. دروخ هصغ و
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شیاهوم زا یرسور درک. کبس ار شسابل دشو دنلب زوس، ورپهآو ناشیرپ

راشف ، قافتا همه نیا دعب تفگ یم . تشاذگ زاب ار هرجنپ والی دیشک نوریب

دوش. یم گنت شسفن مادم و هتفرگ نوخ

. دیشک متروص هب تسد و دناشن نیمز یور شدوخ رانک ار نم هرابود

هب سیخ مشچ دز. مهب ار شا یتشوگ و گنر یب یاهبل هدرمش و هتسهآ

: تفگ و داد ممشچ

.! ردام راین هن مگ یم یفرح _هی

هاگن نامام یاوه یور هدش کشخ تسد هب . مداتسیا رساپ و مدش دنلب

: مدیسرپ و هدرک

؟ نامام یچ _

: تفگ و تخیر شیاه هملک یاپ هب هناردام ینارگن یمک

شلا بند نداتفا یاپ و تسد نم . هراد هانگ .. شراک لا بند سابع نز اب _ورب

وت مداتفا زور دنچ ، متفر شنز اب مه راب هی نیمه .هبوهللا مرادن

. باوختخر
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: متخادنا باال ییا هناش

منک... عمج ور مدوخ مشاب هتشاد نوج نیمه نم .. نامام هاوخن مزا _

درک. عطق ار مفرح

. هتسرف یم شارب رشت و پوت هک شنز . رتخد تسین دنب اج چیه هب متسد _

. هشب سک یب ِرسپ نیا ِریگیپ تسین یسک . تفر هک متاقآ

درک. سابع یفلخان تیاکش ادخ وهب دیبوک یتسد ود شیوناز یور هب دعب

گنرمک میارب سابع ، رادقم نامه ،هب تشذگ تخس هک یزور ره مدوخ اب

دش.

.خیلا تفر فعض ملد و مدرک لا چخی رد رس ، نامام هآ هب یهجوت یب یارب

. شردارب رانک دوب هتفر . دوبن هناخ نیا نکاس ناج اقآ توف دعب مردام و دوب

. مدیشک هناخزپشآ طسو زیم هشیش یور و متشادرب زیم یور زا لا متسد

هجیتن یب . دیشک زارد و تشاذگ شلا ب بل ریز تیاکش نامه اب یرخف نامام
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. تسب ار شمشچ ، شتساوخرد لوبق زا

رمک دیاب . متخادنا هناخ هب هاگن و مدرک ترپ ییا هشوگ ار کاخ رپ لا متسد

. مداد یم ناماس مردام و مدوخ یگدنز وهب مدش یم وهباپ هتسب تمه

و مدیشک شیور ار نامام زامن کزان رداچ و مدیشک ممشچ تشپ تسد

. مدش راک هب تسد

****

اهار هلیسو ات بشید دمآ. یم قاتا زا نوریب نامام تبحص دنلب یادص

ار هصغ و باوخب و روخب هام دنچ دوب. هدش حبص هس تعاس منک اجباج

. مدرک ناربج بشید اجکی

دوب. هتشاذگ مه وگ دنلب یور دز. یم فرح سابع ،نز رفولین اب

ریسا ..نم سابع یاراک لا بند هتفیب هش دنلب وگب . نوج ردام نک شرادیب _

ما. هچب ودات نیا
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. درپس متسد ار یشوگ نم، ندید واب دیخرچ نامام

. مداد رفولین هب یهاتوک سالم

ناج! هناورپ ریخب ندیسر _

. متفگ مارآ ینونمم و مداد نامام ندیزگ بل هب یمشچ

.. تساوه ور شیگدنز و هچب . نوریب دموا یم سابع وت، یاج شاک -

. دایب نم یاج سابع ات مدرگرب یاوخ _یم

: تفگ یناج ییب هدنخ کت واب درک ثکم

. هرادن منوا تخبدب سابع نیا . یراد یباسح مدآ ودات زاب _وت

: دینش یم مه نامام
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: متفگ و دنادرگرب ار شیور

ناج. ولین یراد مرتحم اج همه و یرازاب ردپ اب مرگ یلیخ نوبز هی مه امش _

. مداوناخ هب مزادنب ور مر یمن هایس، سلا دص _

! شوخ زور سپ _

جنک #هس_
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لوغشم زیمت ناکتسا ود اراب شدوخ هک مردام لا وبند مدرک عطق ار یشوگ

. متفر دوب، هدرک

! نامام _
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: مدیشک یدنلب سفن . تشگنرب

هگ! یم یچ ولین نامام _

: تفگ و دناخرچ نم زج هناخ یاج همه لا بند هب مشچ و تشگرب

. نتفرگ تغارس تاقآ کاخ رس ات متفگن هدهاش ادخ _

. مدناشک ار مدوخ لبم یور دشوات لش میاپ و تسد

داد: همادا متوکس زا راودیما و دیشک رتولج

.. نوشارب . نوریب ندروآ ور وت انوا _

مدز. قه و متفگ نامام هسب و متشاذگ متروص یور تسد

تقو هگید هام هک نم . طسو یدیشک ور انوا یاپ ارچ . یتفگ نوشهب ارچ _
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نامام هدب.. طالمق هک متشادن رهوش .. متشادن ردام یب هچب دوب. مهاگداد

ایک؟ هب یدرک زاب ناهد یتفر

. مداتفا لبم یور هرابود و تشاذگ ما هناش یور تسد دشو دنت

. مدرک لتق راگنا یک، هب هگ یم نیچ _مه

رتاپ. و تسد یب نم زا متاقآ . میتشادن دلب وراک سک

.. مناخ بوبحم نومه هب دوب رتهب _: تفگ رظتنم و تام نم وهب تشگرب

دوب. ابنهلا هارمه رگید مدنلب ی مناخ،هن بوبحم مسا ندینش زا

یاههار ریز نم ندش درخ هب هجوت نودب و تخادنا نیمز یور ار شدوخ

داد: همادا شا هقیتع

. شدوخ ارب هدش یسک یضترم شرسپ تفگ یم مشاداد _

داد: همادا نم سیخ و تام تروص هب وور دناچیپ اوه اررد شتسد

.. لیکو .. ندرک ربخ وت ارب هک انیا _زا
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یم نایم ،هب کمک رواب شوخ یخلا اراب نم هتشذگ مامت تشاد مردام

درد و دوب ناهنپ نم رد شیاه هشوگ و جنک هک ییا هتشذگ نامه . دیشک

هدش. نوفدم و دوب نیریش و تشاد

. دندوب هدروآ نوریب ار نم طقف هک دوبن دوخ یب سپ

یخلا هب رواب شوخ نم . تشذگ یم ناج اقآ توف زا هک همه نیا یتح

مسرپب دش مشومارف و مدینش ار ناج اقآ توف ربخ ، شراک ناربج و سابع

نادنز وزا دورب ار هناورپ هک داتفا شدای هام دنچ دعب یسک هچ و یک

. دروایب نوریب

یتح و ناج واقا نامام راک تقوم یدازآ ات مندش نادنز لخاد هلصاف نیا

. دوبن مه سابع

جنک #هس_
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ییاد ارزا ناج اقآ هعطق میارب ات متساوخ یرخف نامام زا دوز حبص

هتفگ نم رواب دوز ردام وهب دوب هتشادرب شدوخ اب مه ار منیشام . دسرپب

. دندزد یم دنیآ یمرد ومد دباوخ یم شیرطاب دوب

دوز حبص ادرف و منامب و هدرب رتکد ار شرسمه هک داتسرف مایپ ییاد

و دیزگ بل نامام و مدرک شا یهاوخدوخ هب مخا ملا. بند دیآ یم شدوخ

. تسه گنت شتسد منک. مرش هک درک تشرد مشچ

. متشاد ار مردام نس هظح ومال مدوب هدرکن ار مردپ یرادازع زونه هک ینم

. دنادرگرب ار شتروص دشو رپ شمشچ منت، هایس ترش یت هب هاگن نامام

یم مناخ یرخف نامشچ لباقم ورد متشادن ار هناخ یگتخیر مهب تقاط

هدیسر هار درک.زا یم هاگن نم هب تشاد و تسشن ییا هشوگ . مدیخرچ

یراک هب تسد دیاب . دنشاب راکیب مرکف اهو تسد متشادن تسود و مدوب

. متشادن کربنق خهلا لوق وهب نتسشن تقو مدز. یم

. دموین و درک هنوهب . هشکب هنوخ نیا هب یتسد هی دایب هشاپ متفگ میرم _هب

. مدیچ یم تنیباک لخاد ار یتسد مد یاه باقشب متشاد

و نم زا هشیمه میرم . متشادرب دبس یور ارزا مود هتسد و مدش مخ

درک. یم یرود شردام
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؟ هروطچ میرم _

: تفگ و دیشک یهآ

الت. یماف هنوخ یرن جل،هک منوا و هدرک ثحب سابع رس شرهوش .اب چیه _

. شمدیدن رتشیب راب ود تاقآ لهچ زا

دش. کشخ میرم رهوش فرح ندینش زا متسد

تسناوت یم مدوبن میرم هداوناخ زج نم هکنیا . میرم و سابع رس طقف

! دشاب ایدب بوخ

زا تسد هب یشوگ هک مدید نامام وطالین توکس زا بجعتم و متشگرب

دنک. یم یشوگ دراو هرامش تقد اب شتسد هگرب یور

. دروآ نییاپ ار یشوگ و دروخ نم هب شکنیع تشپ مشچ هظحل کی

. مریگب تارب نم _هدب
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شیوناز یور مه ار یشوگ درک. ارات ذغاک دشو له مفرح ندینش زا

. تشاذگ

هرابود دید . متشاذگ رانک ار خیلا دبس ثکم واب مدش شتاکرح کوکشم

دش. ییاد نز اب تبحص لوغشم منک یم شهاگن و متشگرب

ییاجباج یاهراک هرابود و دورب ادرف . تشاذگ یم نآرق هسلج رارق تشاد

. متفرگ رس ارزا لیاسو

انعر هکاب یرارق لا بند متفر یم دشو یم مامت هناخ یاهراک دیاب رهظ ات

دیکات اراب یشوگ نامام و مدیشک انعر دای زا یهآ . متشاد شا یتناما و

درک. عطق نک، شربخ یمتح

ار نامام تداع مه ناج .اقآ دنیشب لبم یور تشادن تداع مه یرخف نامام

. تشاد

شیاپ رانک و متشاذگ ینیس یور ود ره یارب ییامرخ فرظ و یاچ ناکتسا

ارهب شطبر متشاد تسود و دوب شرف هبل هدش ات هگرب هب ممشچ . متسشن

فیک لخاد و درک ات هلصوح اراب هگرب و تفرگ ار مهاگن .در منادب نامام

. دنارس شا یتسد

. تفر دش دنلب دشو رارقیب رفولین سامت اب دروخ ار شیاچ

ار مردام هدش مخز ار شرس و هداتفا لبم هبل زا سابع کچوک رتخد هکنیا
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رفولین زا طقف ، دناشک شا یردپ هناخ هب سیخ مشچ و ینارگن و درد اباپ

دمآ. یم رب

نم سنا آژ ندرک ربخ واب شدوخ هب دنابسچ مکحم مه ار شا یتسد فیک

. تفر و مدوخ هب درپس ار

یم میرم و سابع نارگن رتشیب ناج اقآ ندوب اب مردام دوب نیمه هشیمه

نم. دشات

. مدرک عمج ار شمیس و مدیشک هناخ مامت ارهب یقرب رواج ریگلد و هدیجنر

بصن سنلا راوید هب هرابود ار مدوخ حرط نیلوا و ملق هایس حرط یولبات

. مدیشک مقاتا هشوگ هدش هدیچ یاهباق یقاب یور تسد . مدرک

ار هدوسآ یخلا اب مامح نیمود هام، دنچ زا دعب و مدناشک مامح ارهب مدوخ

مه رس تشپ یادص هب ضغب واب مدناچیپ مرود هلوح . متفرگ شود رساپ

. متفرگ شود داد یمن شارخ ار مشوگ رگید ،هک مامح هدیسوپ رد

و دوشن زاب اوه یب رد هک مسرتب مدوخ ندرک روش هبرگ تدم مامت هکنیا

. مسرتب و منیبب ار یدنب مه زومرم دنخبل

یمن زاب کلپ ود اب وپماش زا متفرگ یم شود اجنآ یتقو رگید نم نامشچ
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. ناشمدنبب سرت زا متسناوت یمن وزاب تخوس یم . تخوس

زاال هدروخ ات هگرب و متخیر درس ریش یناویل مدوخ یارب و مدیشوپ سابل

رد مظعا یادص ات مدش رظتنم . متفرگ ار هرامش و مدیشک نوریب فیک ی

. دچیپبب مشوگ

چیه دزو یم فرح یدج . دریگ یم سامت شدوخ تفگ و دوب دنب شتسد

ار یشوگ مرظتنم نتفگ اب مه نم و تفگن ما یدازآ زا یکیربت و یفرح

. مدروآ نییاپ

هناخ زا مندوب هتسخ و رهظ رس یامرگ هب تیمها ویب مدیشوپ سابل

دهاوخب و دنیبب ار نم ییانشآ هکنیا زا هدز تلا جخ و ریز هب رس مدز. نوریب

. متفر باتش اب نادیم رس ات دوش متبیغ یایوج

ی هتسب و تولخ ژ اساپ رد رس نامه وزا مدناسر یمیدق ژ اساپ ارهب مدوخ

. منیبب ار ناج اقآ نییاپ هرکرک و مورب ات دیشکن میاپ اه، هزاغم رتشیب

جنک #هس_
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رد گرزب لفق ارهب مدوخ و مدرشف میاه تشگنا نیب مبیج لخاد دیلک

دیلک سیخ یمشچ واب مدیشک لفق تخس و تفس نهآ یور تسد . مدناسر

. متخادنا لفق یور ار

دنت واپ هتشاذگ میاهبل یور تسد قتال، راب دنچ دعب نم و دیخرچن دیلک

لحم رد یسک و دوب رهظ رس هک بوخ هچ . مسرب هناخ هب هرابود ات مدرک

درک. یمن ارمالتم هدیسر رید ِنم دزو یمن هسرپ

****

. مدیرپ باوخ زا سرت واب دیچیپ مشوگ رد هچب دنلب غیج یادص

زیم و تخت هب هاگن .اب مدرشف ار متسد ومالهف هدناخرچ مشچ مفارطا هب

تخت . تسه مقاتا اجنیا هک مدیشک ییا هدوسآ سفن زیم، یور یاهباتک و

دوب. مدوخ

هب تسد مسابل ندرک فاص .اب مدش دنلب و هدز رانک مدوخ ارزا مالهف

. مدیشک میاهوم

اقآ سکع و هدمآ هزاغم .زا دوبن نشور یغارچ مقاتا و دوب هدش کیرات اوه

لغب ار شکنیع تشپ نادنخ نامشچ و یرتسکاخ تسد کی لیبس اب ناج

. مدوب هدرشف ما هنیس هب متسناوت یم هک اجنآ .ات مدوب هتفرگ
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ییا هوهق گنر و دوب تشرد هک منامشچ دوب. ناج اقآ هب نم تهابش رتشیب

خ هی هگا ؛ تفگ یم و دوب ناج یاقآ هسوب یاج هشیمه هک ما هناچ یزیت و

نم. زرمایب ادخ ردام یدش یم یتشاد مه یتشوگ لا

.! نوج اقآ متفگ یم زان واب مدرک یم مخا شفرح یشوخ زا مه نم

. درشف یم شا هنیس ارهب نم و دیدنخ یم

هاگن مناج اقآ سکع هب رتشیب تشاذگن سابع رتخد یدش رادیب همع یادص

منک.

هب تسد . متفرگ شا هنوگ زا ییا هسوب و دمآ ادیآ ، سابع سهلا جنپ رتخد

: دیسرپ و دیشک متروص

! یدرواین منم یاباب ارچ _

.هب تخادنا ملغب ار شدوخ نانک یتات املآ شکچوک رتخد دشو لش متسد

: تفگ مشوگ رد وزاب مدرک مخا ادیآ فرح رارکت

. مینک یم هیرگ شارب بش ره منامام ونم _
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: متفگ ادیآ شوگ رد رس و مدناشن میاپ یور ار ود ره

اباب!. دایم _

: دیسرپ و متروص هب ور درک جک ار شندرگ

همع؟ شیرایب یر یم _وت

. مهدن ار ناشباوج دوب رتهب و مدنابسچ ما هنیس ارهب ود ره

یم مهب ار میاه وملق و اهباتک . متسب ار قاتا ورد متفرگ ار ود ره تسد

. دنتخیر

وزا دموا میرم همع دز غیج . دیشک ادیآ هک یکرس و دحاو هرابود گنز اب

. دیرپ نییاپ باالو قوذ

تسد و داد درس سالیم مدوب رساپ هک نم هب مخا واب سیخ مشچ رفولین

. دیشک و تفرگ ار املآ

دنلب ار شدنلب دق دوب هدیشوپ هک یداشگ راولش و زیلب و هتخیر مهب یاهوم
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دوب. رت دنلب تناس دنچ مه سابع داد.زا یم ناشن رت

هدرکن یبدا یب دمآ یم اهباال هلپ زا نانز سفن مه میرم ات مدیشک رانک

. دوبن شهارمه اه هچب و دوب اهنت . مشاب

درک. هاگن رفولین زا رتشیب ار نم و داد یلیم یب تسد رفولین رداب مد نامه

دمآ. یم مشچ هب رتشیب شدنلب یرسور و دنلب یوتنام رد میرم هاتوک دق

ور ثکم مااب یکشم ترشیت زا مشچ متروص هب تقد و رادید لوا نامه

زیمآ تبحم ی هملک ره یاج .هب رهاوخ هزرمایب ور تردپ ادخ تفگن . تفرگ

دوب: یکاش و تشاد مخا و درک مهاگن طقف

ارچ ینارگن .ایهن مگب کیربت ، مشاداد وتدوخ لگ هتسد زا یرظتنم _االن

مرب. و منامام ندید مدموا یقاچاق و اهنت

. مدرک تشم و هدرک دنب ترش ییت هبل هب تسد و متخادنا نییاپ ار مرس

دوب. گرزب نم زا ۱۵سلا میرم

فرح هب باوج یب تستاوتن هک تشادن یدایز ینس هلصاف رفولین یلو

. دشاب تکاس میرم
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رد یگدنز رس میرایب میریگب ور امش شاداد تسد میرب میرظتنم یجبآ _هن

. شنیمز و اوه

. دناسر رد مد یهاگداد هب ناگنل ناگنل ار شدوخ هناخزپشآ زا مردام

مه ار نم هناملا ظ دنتشاد . مریگب هجیتن ات مدنامن نم و درک ادص ار میرم

. دندرک یم تواضق

. مدروآ اج هب ینابزیم مسر . متسش هویم و مدرک مد یاچ ادص یب

اجک ارات شرس نم و سابع راک هک تخیر یم کشا تشاد زونه میرم

و تسناد یم گنن ار سابع . تسا هتخادنا نییاپ شرهوش هداوناخ شیپ

. شدوخ یگدنکفا رس ثعاب ار نم

یم بل رفولین ندرک کزان مشچ دوب.هب هدنام شرتخد و سورع نیب نامام

داد. یم داهنشیپ ندرک ارادم و میرم وهآ کشا یارب و دیزگ

یتخس لغب،هب هویم دبس ادیآ . متشاذگ نیمز یور اهار باقشب و مدش مخ

. تشاذگ نیمز یور

شباقشب رانک ار ولا درز دشو مخ میرم و داتفا دبس زا یتشرد یولآ درز

. تشاذگ
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: تفگ دشو خلت میرم هک ناشرانک منیشب متساوخ

. یشب هنیاعم رتکد یتفر یم رس _هی

؟ هشچ هگم : دیسرپ نم ی هداس یرخف نامام

: داتفا راک هب شدنت نابز زاب رفولین

. هدیخرچ نز روج همه رانک هام دنچ هرخ _بال

. مدرکن یهجوت نامام هنکن ادخ نیه وهب مدرک دنلب ار مرس

دوب. مراب لوا اهاج روج نیا مرادن هبرجت نم رفولین یگ یم تسار _

: متفگ میرم هب وور دیشک ار منیتسآ میرم

. هنوم یم مدای ییاج منربب نتساوخ هتفگن مهب هک هگید هعفد _
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درک. متکاس نک سب تفگ هک ییا هناورپ اب نامام

: تفگ و دیشک شدوخ تمس هب شتسد اراب متروص ادیآ

. رتکد نیرب مه اب یرایب یتفر هک ماباب همع _

. میدش تکاس همه

. مدش دنلب هدیجنر و ضغب .اب مدش رود ناشعمج وزا مدش دنلب

وزاب دنکن یهجوت نم یتشآ و رهق هب تساوخ یم یرخف نامام زا میرم

. رتکد مورب هک تشاد دیکات

جنک #هس_
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.ردار مدش قاتا لخاد دندوب هتسشن ردسنلا هک ینز هس ره ندرکن کرد زا

یم نم یاج ار یزیچ هچ ی هصغ دنتشاد . دیزرل میاهبل رد هب هیکت و متسب

دورب مه هناورپ دوب. مهم سابع ندمآ نوریب دوب. مهم سابع طقف ! دندروخ

یاهزور زا هتساوخان دشو سابع هارمه هتساوخان هک ییا هناورپ رانک. هب

دش. مورحم ندوب شردپ رانک

هزات هام دنچ زا دعب هناورپ دنتفگ یمن هک دوبن مهم نز هس نآ یارب اهنیا

دوش. شردپ شوپ هایس هتسناوت

اب مدوب هدرک تالش ساهلا نیا رد هچ دوب.ره هتفر انف هب مهاگشناد هک ینم

هب ندروخ هرگ واب هتساوخان دوب. هدش مامت سابع اب یهارمه و هابتشا کی

دوب. هدروخ تالمش یتپ جارخا رهم و هدش مامت ، سابع راک

. دندیچ یم سابع یارب تاق مال همانرب هک دمآ یم رد تشپ زا ناشیادص

و گنتلد هام دنچ هک تقو نآ مدز رشت مدوخ وهب مدیشک مکلپ تشپ تسد

. مدیسوپن ، مدوب رظتنم

نم. یدازآ ریگیپ و ناوج لیکو کی ،زج دماین متاق مال یسک

نامام نداد ربخ فطل هب مه ار نآ . هاتوک و هقیقد دنچ دح ورد راب ود اهنت

. متسناد یمن ،هک بویا ای دوب قاحسا فرط زا

ضغب .اب مداد زیم یور یاهباتک هب مدوخ یارب یزوسلد ارزا مسیخ مشچ

تسد و متفر شکیدزن . تسشن و تفر ناباسح هنهک دلج یور ممشچ

ملد ، هدنام اج اه هلا سم الی فینح زونه یادص هکنیا سح . مدیشک شیور

کرد رتهب ، شدوخ لثم ار متیراگل دوب رظتنم هک یدرم . دروآ یم درد ارهب
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منک.

، هنابیرغ یجنک ،رد شدای هارمه و مشوگ اررد شیادص هک دوب ساهلا نم و

. مدوب هدرک ناهنپ

***

کاس پیز تشاد هک هیناح هب وور تفرگ ینیب یولج تسد هدنخ اب هنامس

: تفگ درک، یم زاب ار شردارب

. شاسابل هدز کپک نک، تتسد شکتسد _

یم نوریب ار شردارب یاه سابل هدروخ نیچ غامد و وربا اب مه هیناح

. دیشک

زرم نداتسرف ور مشاداد کلفط هرباال. یم شراشف هنیبب ور انیا نامام _

. هرایمن ماود اجنوا مه کلومام و حاسمت دابآ.. مولعمان

: تفگ و درک هفاضا هیناح هلمج یزوسلد تشپ یکلفط مه هنامس
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! هدروآ ماود وت شداد _هک

. مدیدنخ دوب، هدیسر شیپ تعاس مین هک یناوج درم و هنامس الل دتسا زا

اههب سابل رطع زا هداتفا نیچ تروص اب یمخا و هدرک دنلب ار شرس هیناح

دش. عمج ما هدنخ درک. هاگن هدز هرگ یوربا اب مه ار نم درک. هنامس

. مدرک یم ناشهاگن و مدوب هداتسیا هدش، عمج یتروص ،اب ضوح رانک

. مروایب ار ضوح رانک تشت تساوخ و درک نم هب ور هنامس

. مداد شتسد ار گرزب یحور تشت ، وتنام یاه هبل ندرک عمج واب مدش دنت

و دیشک نوریب نوریب ار رگید ی هدش هلولگ باروج تفج دنچ هرابود هیناح

. تفرگ تشت لخاد بآ هنامس

!. هدیشوپ دیفس شمه همه .. تسا هقیلس اب یلیخ _

: تفگ و داد باال شراولش هچاپ هیناح و تخیر اهسابل یور ردوپ هنامس

درک. دگل هب عورش .و هشوپ یم دیفس باروج هشیمه شاداد _

. مینزب ار شفرح مه ییوشسابل یتح دادن هزاجا مه هنامس

ندرک سیخ اراب هیناح راک مه ووا دروآ مرلو بآ اب یرگید تشت و تفر
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داد. همادا اه سابل یقاب

یم اه تشت یور بآ گنلش ، ندوبن راکیب یارب و متسشن ضوح هبل مه نم

. متفرگ
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هناخ هیناح و مدوب هدمآ ییاد هناخ نم . میدوب هدیچ همانرب اهرتخد اب

. میوش عمج ، تشادن هلصاف رتشیب هچوک دنچ ییاد هناخ هکاب شیومع

ناتسریبد ینایاپ مرت همانراک ینارگن یارب مه نام همانرب مهو رود رتشیب

. میدوب نارگن ،هک دادرخ رخآ یارب یرامش هظحل هتبلا دوب.و

زا بش دوب، هتفگ مه ناج واقآ دنتخپ یم شآ ییاد نز اب یرخف نامام

دیآ. یم هدایپ و هزاغم
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مه سیلا ود نم هتبلا . مدوب الس کمه ، هیناح و هنامس و ومع رتخد ود ره اب

رتگرزب ود، نیا زا هسردم هب نتفر رید و یگلا س تفه رد یرامیب رطاخ هب

. مدوب

. دیشک متسد زا هیناح ار گنلش هک مدش دنلب ، هنامس ردارب یادص ندینش اب

. تسب ار هرجنپ یکاش مه ووا دیشاپ شتمس ار بآ

: دیسرپ نم هب وور داد متسد گنلش هرابود هیناح . دیدنخ یم هنامس

.! شارب یتسش دوب زابرس تسابع شاداد مه _وت

دشو مخ هنامس . مدرک یچن هک مدوب هتفرگ ار گنلش و هناچ ریز تسد

: تفگ و درک وور ریز اهار سابل

. هتفر یزابرس هدوب قادنق و کشوپ وت نیا ، هناورپ شاداد _

دوش. رپ شتشت ات متفرگ هنامس تمس ار وبآ متفگن چیه

زا ممشچ . تخادنا ضوح لخاد و دیشک نوریب تشت اهارزا باروج هیناح

ات متشاذگ خیلا ضوح هبل ار گنلش دشو رپ میرم و سابع اب مدوخ هلصاف

. میشکب بآ ار هیناح شاداد دنلب قاس و دیفس یاه باروج

درک. یم فیرعت شدوخ ردارب یزابرس زا هیناح یارب تشاد تذل اب هنامس
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دوب. هتخپ یهار رس ینیریش لدم کی دمآ یصخرم هعفد ره تفگ یم

نم میوگن .ات منکن سح ار ما هلصاف ات متخود مهب بل رتشیب و مدوب تکاس

. میرادن یردارب و رهاوخ کرتشم ی هطقن چیه سابع و

و هیناح ریز هب رس و ناوج یاه همع رسپ ندیسر و طایح رد گنز یادص

طایح اپهب ناوج رسپ منک.ود رارف ینامدوخ عمج اتزا داد تصرف هنامس

. مدش ادج هداد باال راولش هچاپ ی هیناح و هنامس زا نم هک دندوب هتشاذگ

یارب دنتشاد . تفکش ناش ندید اب متسود ود یره هدنخ لگ زا لگ

هناخ ارهب مدوخ و مدرک دنت اپ نم هک دنتشگ یم یقیوشت لا بند ناشتمحز

. مدناسر ییاد

و برض اراب ناتسریبد امات سابع هک وردحیلا دوب داوس وداب ره ردارب

دوب. هدرک اهر هفصن ، میرم شرهاوخ و یرخف نامام روز

زا هیناح ، تفگ یم یسدنهم رخآ سلا یوجشناد ِفیرش زا هنامس هک یتقو

دز. یم فرح راختفا اب شلیصحت همادا رظتنم و هتفرگ کردم فینح

. مدش یم هدنمرش سابع هب ندرک رکف زا نم زاب

نم هب بویا و قاحسا دای زا زیر و یناهنپ یشوخلد کی هشیمه یلو
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یم گنر یرخف نامام یاه هرغ مشچ رانک هک یدیما داد. یم یراودیما

. تفرگ یم ار شیاج یرود و تخاب

دمآ، مقاتا هب نتفر زا لبق و دنامن رتشیب تعاس کی هک میرم یادص اب

دلج یور تسد زونه هک نم هب .ور مدرک سح اهزور نآ ارزا ما هلصاف

: تفگ و درک مدیشک یم باتک

لا بند نتفیب وگب قاحسا هب ورب وشاپ نک. عمج ور تدوخ هدرخ هی هناورپ _

. سابع یراتفرگ

هیناح یومع هناخ طایح زا هزات هک ینم . مهدب یباوج نم ات دوب رظتنم

. مدوب هدمآ نوریب

، شردارب تفج هد زا رتشیب و هتفرگ کاخ یاه باروج رانک هک اجنامه

مدز. یم هریگ طایتحا اب شتفج ره یور هک اجنامه دوب. هدش کنخ مناتسد

دوب مرگ دوب. هزات میارب فینح ی هدزامرگ و هتسخ ی هرهچ زونه هک ینامه

. مدش یم شگنتلد وزاب

هیناح زابرس ردارب لثم سابع مه، نم متشاد تسود دیاش ارچ!. مناد یمن

رهاوخ شا، یکاخ یاهسابل ندرک دگل اب شیارب زوسلد روط نیا دشو یم

. مدش یم
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مخا و دیشک نوریب گنتلد و مرگ رصع نآ ارزا نم هنامحر یب زاب میرم

: دیسرپ هدرک

یر؟ یم ! هناورپ دش یچ _

مرس . مرادرب مرطاخ زا دش یمن ملد و تسد . متشادرب باتک یور زا تسد

نارگن و دوب سابع رهاوخ میرم . مدروآ باال نارگن و رظتنم میرم تمس ارهب

دوب. هدش

یارب ما یگنتلد مامت هک یسابع یارب مشاب رهاوخ رابنیا مهاوخب هکنیا نودب

: متفگ دوب، وا زا ناج اقآ

منک. یمن وراکنیا _نم

جنک #هس_
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ما هناش یور تسد . مفرح کالمو یکشخ زا دروخ اج حوضو هب میرم

داد: مناکت و تشاذگ

رهوش هچ ینیب یم هک منم . نامام اب اوعد هدموا شنز .! رتخد نکن _جل

. ماوخب یزیچ شزا منوت یمن و مراد ینوبز نیریش

یارب یرهاوخ رهِم شمشچ هایس گنر مه یمک و درک رت مولظم ار شنامشچ

: تفرگ سابع

ارب ولج نایم یاوخب .وت ندرواین هن متفگ ور هناورپ هگات یم نامام _

. شاب رهاوخ وت مه سابع یارب ، ندرک مومت ور یردارب قح انوا . سابع

اب هدش هدیچ یاه باتک . مدرب بقع میرم هتسشن یاه تسد ارزا مدوخ

: مداد شناشن ار ذغاک دنلب و هاتوک یاهلور و قاتا هشوگ پاتبل

ات هربب دایب یکمن مدب دیاب نم ور انیا حملا. هنیا سابع ارب مدش رهاوخ _

. میرم یجبآ هشابن ممشچ ولج

هچ شتساوخرد اب سابع دمآ شدای هزات و درک مخا دش. هتسب شناهد رگید

. تسا هدروآ نم راگزور هب
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، ششوگ وت دزیم ودات دوب شرس باال یباسح تسرد یاباب هی هگا هچب _نیا

.. دوب هدیگرمت شا هنوخ رس االن

دز!. یم نم ناج اقآ ینابز یب هب هنعط

. منیبن ور مناج اقآ رخآ یازور نم دش ثعاب سابع نیمه _

مزیم تشپ یلدنص یور . دیخرچ شدوخ رود و درک یثکم تحاران میرم

. تسشن

قداص طقف . یاجک وت میتفگن سک چیه ...امهب هناورپ یتسه یچ تحاران _

. هراد ربخ

دمآ. شک شفرح یخلت هب مبل

باوج و اهنآ یارب دیاب یک متسناد یمن هک یبویا و قاحسا ینعی سک چیه

. مهدب سپ باوج ، مدوب هدروخ کنخ بآ هک ینادنز هام شش

دوب. مشلا ب رانک ناج اقآ سکع باق . متسشن تخت ی هبل مه مدوخ
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داد شم هبکال هک یشمرن واب هتسهآ دش. دنلب و تفرگ ار ممشچ در میرم

: تفگ

. تفر و تشاذگ وت یارب یباسح و تسرد مدآ ودات زاب زرمایب ادخ نوا _

هک مرس ور هبوک یم هگید ودات قداص منز یم فرح ؟ات هناورپ یچ نم

. قامچ هدرک ور وت .حاالمه همورح شنون نوتسابع

هدمآ مرس رب هچ هک درواین مدای رگید . دنکن رارکت رگید متساوخ میرم هب ور

. دورب دوش دنلب و سابع یارب ندش رهاوخ و یزوسلد نیمه هک دوب

: تفگ مشوگ رانک هتسهآ دشو مخ رد نتسب و نتفر زا لبق

مگو یمن منم هشاب ... مناخ بوبحم رسپ غارس هرب نامام یاوخ یم _هگا

. هنوخ مر یم

: متفگ دز، هقلح شرود کشا هک یمشچ واب مدیلا ن

منک..ورب. یم شهاوخ . میرم _ورب
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رهاوخ نیا ، رفولین و مردام . تفر و درک عمج ار شتروص مخا اب میرم

ندوب بذعم .اتزا دندوب هدرک هطساو ار ندوب نم یاج ترسح رد هشیمه

دنک. هدافتسا هنامس و هیناح هب تبسن نم

ردپ ی همع رسپ هب همه دوب.نآ هداد شرهوش ۱۷سهلا مردام هک یمیرم

باالی ردپ ، داتفا یم شدای دید یم هک ار نم تقو ره نم رهاوخ . میرم

تخب هناخ وهب هدرک اهر ار شسرد . دنداد شرهوش هک دوبن شرس

. دندوب هداتسرف

ردام و هناخ نز طقف میرم تشاد تسود هک یرازاب و بساک ناخ قداص هب

ار شا یناوج و هاگشناد ترسح میرم هک دش نیا و دندرپس ، دشاب شنارسپ

درک. یم هسیاقم نم اب

ناشنت هب ناشرس هک مراد رگید درم ود نم و تسه سابع شردارب وا هکنیا

دوب. میرم یاههآ و ترسح زج مه دیزرا یم

کراپ ار اهنآ دنتساوخ یم هک دمآ یم رفولین یاه هچب یادص ، میرم نتفر اب

. دیشک داد ناشرس رفولین هک مربب

. مدیشک مباتک یور تسد هرابود و مدنادرگرب ار مرس
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شدنلب یناشیپ هب هتسشن مخا نآ اب شا هرهچ راب، ره رارکت وهب هدارا یب

دز. مدق متارطاخ یور

تسد هک ینامه ریگ. تخس و دوب هکالرغ یدنلب ودق ناوج رسپ نامه

رظتنم هیناح ی هناخ طایح یناتسبات رصع و دنلب ناویا رد شرمک تشپ

دوب. اه هلا سم باوج

همین یاه قتشم ، باتک نیا دلج یور نتشاذگ تسد اب شدای هک ینامه

فینح . تخادنا یم مدای ار فینح درک. یم هدنز میارب ار هگرب یور مامت

. دروآ یم مدای هب ماقرا و ددع یلک اراب یدج

جنک #هس_
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. مدیسر سنلا ییا هشیش رد رانک نام، ریبد تداع ،هب نانک دنلر وغ بل ریز

مهاوخ یدورو رد یور ار هجیتن ، ینایاپ تارمن هب ضارتعا یارب دوب هتفگ

. تشاذگ

. دندوب هدناسر هشیش تشپ ار ناشدوخ نم زا رتولج هنامس و هیناح
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رس هشیش تشپ یماسا یور ممشچ . مداد شک ار مرس هیناح رس تشپ

درک. ثکم مدوخ مسا یور . دروخ

و دیرپ مگنر . تفر ممسا یولج ی هرمن یور عیرس ممشچ و رارقیب مبلق

یاو یا یولج تسد . مدرک هاگن ار هرمن تقد اب ممسا یور هرابود روابان

مدز. رانک ار ما یتسد لغب تقد اب هرابود و متشاذگ مدنلب نتفگ

زغم ات مرس دشوزا درس یخی بآ مدص جنپ و داتفه هنو هرمن نامه

درک. ریزارس مناوختسا

. مدش رود اهرتخد همهمه ،زا ملبلب و یلگ هرمن زا نانیمطا اب بقع بقع

. مدیسر هیناح و هنامس رانک

یکی و شدوخ رس هب یکی مکحم هدز، کلف ناباسح باتک نامه اب هنامس هک

درک. هیناح رس قرف هلا وح مه

. نامس مدش تخبدب _: تفگ و دوب هدش کشخ شبل هیناح

نم! هزادنا :_هن تفگ و داد تروق ار شناهد بآ هنامس

. دندرک تشرد مه هب مشچ و دندیشک ینیه ناشناهد یولج تسد ود وره

ناتسریبد طایح طسو هدش زبس مچرپ هلیم هب هیکت هکوش ، زونه مه نم

. مداد

؟ یدش تخب دب مه :وت دیسرپ دشو میادص ویب نم حلا نارگن هیناح

: متفگ ییا هفخ یادص واب متفرگ متروص یولج تسد
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! مدب یچ ور منوج اقآ باوج _

متسد نم ندرک مارآ یارب وردتالش دندرک شومارف ار ناشدوخ ود ره

. میتفر یروخبآ فرط وهب دندیشک

رتفد یولج مدص جنپ و تسیب هب ضارتعا دیما وهب متسش ار متروص

. میداتسیا

هیناح و هنامس اب ناتسریبد رد ،مد ضارتعا هگرب ندرک رپ زا دعب

و دندوب وجشناد ناشردارب ود دوب.ره ناشلا ح هب شوخ . مدرک یظفاحادخ

. دنناسرب ار ناشدوخ دنتسناوت یم

اب نم و دنتفر هدش کراپ نیشام رانک هب هیناح و هنامس نابایخ رگید تمس

نابایخ ضرع زا یمارآ ،هب هنامس ِفیرش شرانک و زابرس ردارب نامه ندید

. متشذگ

مه هیناح . هسر یم مباسح و هنوخ هرب یم ونم فیرش تفگ یم هنامس

. هدرگ یمرب هگید هام هس هرو یم فینح رکش ور ادخ دوب هتفگ طقف
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شیپ رد ضغب اراب نام هناخ ریسم ، متخادنا باال مدوخ یارب هک ییا هناچ اب

. متفرگ

دوب. هدرک حملا یب هرمن ندید کوش و اوه یامرگ مدیسر هک هناخ هب

تفر یم تشاد و دوب هدش هدامآ و هدیشوپ رداچ و وتنام یرخف نامام

.. میرم هناخ

تسا هتفه ود ترهاوخ ایب وشاپ مه ،وت تفگ مراسخر گنر هب هجوت نودب

. تساهنت تسد و هدرک نامیاز

هشیمه هک یمیرم هناخ مورب عاضوا و حلا نیا اب متشادن تسود نم و

. ندوب رهاوخ ات متشاد شرانک هبیرغ سح

جنک #هس_

19_ تراپ #

نیا یارب مرارصا رتشیب هتبلا . مدنام هناخ و مدرک هناهب ار ناج اقآ ییاهنت

هرمن نتشاد مک مدص جنپ و تسیب ونآ مدوخ یارب و منیشنب هک دوب

منک. یرادازع

اب نامام . مدنام هتسب ی هرجنپ تشپ اج نامه و مدماین نوریب قاتا زا
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باال یدورو اترد هاتوک ی هلپ ود وزا تشادرب ار شفیک ، نیشام ندیسر

. تسب مه وردار تفر

یولج ناباسح هد ریز ی هرمن ،زاب قاتا هب هاگن و متفر رانک هرجنپ تشپ زا

. تسب شقن ممشچ

،مبل مدرک یم زاب هک ییوتنام ی همکد ره واب مدیشک نوریب مرس زا هعنقم

. دیزرل یم

یمن لوبق مه رگا .. مدش مضارتعا و هتفه رخآ باوج رظتنم و نیبشوخ

. مدرک یم دمآ و تفر هسردم و هناخ ریسم هب رویرهش ات تسیاب یم دش،

یبسا دوب.مد هدرک قرع مندرگ تشپ و مدرک زاب ار متخل و هناش ات یاهوم

. مدیشوپ یتحار سابل و هتسب مرس وزاباالی

هب یرادازع و نیف نیف اب یکرس و متشاذگ قاتا زیم رانک مه ار هسردم هلوک

. مدیشک هناخزپشآ

مه رانک رخآ، زور ودای مدرک یم هیرگ مدص جنپ و تسیب هرمن یارب

. مداتفا اه هلا سم ندناوخ

راک همه .وام مینک لا کشا عفر اموثمال هناخ دندوب هدمآ هنامس و هیناح

دشو بش هک دوب هدنام هفصن نم هلا سم تابثا دنچ لا. کشا عفر زج میدرک

. مدوب هدز ار دنگ نیا ممشچ شیپ ی هقرو هب شیدارف
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عفر دیایب میدرک توعد بش ار فیرش هک درک عمج رطاخ و تفگ هیناح

. دنناسرب متسد مه ار لا وس حرش ادرف رصع دنداد لوق مه نم وهب لا کشا

زا مه هنامس و میدیچیپ سیلباب هیناح یاهوم یارب و میتسشن شیاج هب

. دروخ صرح و تفگ ناملس

. شک رتخد یلیخ هنامس راتفگ دهاوش و دوب ناشیردپ یومع رسپ ناملس

. هنامس صرق رپواپ راگتساوخ هتبلا

. دسرب ناج اقآ .ات مدیخرچ نامروج و عمج و بترم هناخ رد

و متسشن هدرک هچنغ هزات ینادعمش رانک . مداد بآ ار یاه یزبس هچغاب

نم عفن هب مدص جنپ و تسیب مضارتعا باوج ات دننک اعد میارب متساوخ

دوش.

دوب. هدرک رید ناج واقآ مدیشک زاگ یور یلا قاب یمد هب مه یکرس

دش. لا غشا قوب دنچ دعب و متفرگ ار هزاغم هرامش

اقا تشادن هقباس دش. لا غشا موس قوب وزاب متفرگ هرابود و مدش نارگن

دجسم رد هزاغم نتسب اراب تعامج زامن هشیمه . دشابن وای دیایب رید ناج

رس مه اب تاقوا یهاگ . هناخ دمآ یم سالهن سالهن دعب و دناوخ یم لحم

ای هزات ینان و دجسم زا ناج واقآ هسردم زا نم . میدیسر یم مهب نابایخ

. میدش یم ور هب ور مه اب شتسد هویم ییا هسیک

ییاج دیاش . مسرپب نامام اتزا متفرگ ار میرم هناخ هرامش سپاولد و نارگن

قداص مکحم و دنلب یادص دوب. هزاغم یلو متشادن ربخ نم و تشاد توعد
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. متفرگ ار مردام غارس ، هدیسر ون مدق کیربت واب دیچیپ یشوگ رد ناخ

: تفگ دشو راکبلط نامام هب یشوگ ندرپس زا لبق

و تدوخ . میشابن اهنت تسد مه ام راذب نک کشخ رتو ور تاباب زور _ود

! نیتفرگ ور مناخ یرخف تقو مامت تاباب

متشادن تسود ار نامام داماد نیا تقو چیه نم دش. سبح هنیس رد مسفن

شمشچ و دوب دنت شق ..خاال مدوب یرارف ناخ قداص اب مهکالیم وزا

. تشاد لوبق ار مفرح مه میرم . تشاد مشخ زمرق یاهگر هشیمه

! مراد نوشراک _

مگ! یم شهب مدوخ وگب _

: متفگ و مدیشک نفلت یرفرف میس یور تسد

. نینوسرب _سالم

. مدرک هاگن تعاس هب هرابود و هدرک عطق ار یشوگ
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اب هدرک شوماخ ار اذغ ریز . مدیشوپ وشلا وتنام دوب. هتشذگ مه ود زا

. متفر نوریب ، طایح رد دیلک نتشادرب

و دوب خرس شمشچ هیناح . مدروخرب شردام و هیناح هب مه هچوک چیپ رس

دز هرگ شلغب ریز هب رداچ شردام . زمرق فرط ود ره زا شا ینیب یاه هرپ

: دیسرپ و

؟ یدش در انیا لثم مه _وت

یامدز هس ره هب مخا اب یرشت . مداد ناکت ار مرس ریز، هب رس و مدرک ثکم

... دیاب رتخد هرب رو هک هنیآ ولج تفگ و

لبق مه هیناح . دنام هفصن شفرح دشو طایح لخاد و داد له ردار

: تفگ مشوگرد ، مرانک زا نتشذگ

! یرپرپ دوب شتمدخ نایاپ فینح _

اقآ لا بند متساوخ یم داتفا مدای نم و تسب شردام یادص اراب طایح رد

. مورب ناج
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اراب رهظ یاوه زیت یامرگ و مداتفا هار ودنت باتش ،اب راوید هشوگ زا

. متفر شیپ تعرس

درک. یم مبرطضم رتشیب لحم و نابایخ یتولخ و مدوب هدرک قرع ، مسرب ات

هک نابایخ یدورو دوب.هب مرانک ناج اقآ ای مدوب هیناح اب ریسم نیا هشیمه

، دشاب نییاپ هرکرک ردو رس رگا هک مدرک زیر مشچ نادیم رس ،زا مدیسر

هزاغم رد مدید .هک مورن دیشروخ یامرگ و نابایخ زا هرابود همه نیا رگید

. تسه زاب همین ییا هشیش

و تولخ نابایخ هب هاگن . مدیشک تسد ار مندرگ ریز قرع یشلا هشوگ اب

نابایخ تمس نآ هرابود زاب، شیاهرد و دوب هاگتسیا رد سوبوتا هک ینادیم

هتسب دوب،مه باصق و یشورف هویم هک ناج اقآ یاه هیاسمه . مداتفا هار

. دندوب

هدیسرن دوب، کراپ هزاغم رد مد هک ینیشام هب هجوت ویب مدش نارگن رتشیب

. مداد له ار ییا هشیش ورد هدرک بترم ار ،شملا هریگتسد هب
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دنلب، دق یدرم شیور هبور و دوب هتسشن وتا زیم تشپ یلدنص یور ناج اقآ

دوب. هداتسیا رد، هب شتشپ

هک یدنلب ییا هرقن نیشام هب ممشچ مدنبب مرس تشپ ردار هک متشگرب

. دروخ دوب، باال شا یدود یاه هشیش

میادص اب ناوج درم و مدرک سالم یرتشم ندوب یخلا وهب متشگرب هرابود

. تشگرب 

نییاپ مرس و دمآ نوریب زیم تشپ زا دوب هدش دنلب نم ندید زا هک اباب

. داتفا

دمآ. رتولج مدق ود مندید اب مه ناوج درم

. دیخرچ یم ناج یب دوب دنت رود هک هک دوب دنلب یفقس هکنپ یادص

س ناج .اقآ تفرگ یم درد شیاه ناوختسا . دوبن بوخ مردپ یارب رلوک داب

متروص رد نارگن شنامشچ دوب. هدیرپ شگنر یلو داد باوج ار المم

و دیخرچ

. دیسرپ ییاباب هشاب ریخ

هب هناش و ناج اقآ دق مه ناوج درم هک مهدب شباوج ات مدروآ ارباال مرس

درم ومه ناج اقآ مه . دندوب متروص کیدزن ود وره هداتسیا شا هناش

، شیاهبل تشپ کزان لیبس و هدرک الح صا تروص و دوب دنلب دق هک ناوج

.وا دنام ناوج درم تروص یور ممشچ دمآ. ممشچ هب هظحل نآ رد رتشیب

. متشاد متح . مدوب هدید ییاج ار
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ولج هاتوک مدق دنچ . متفرگ ناوج درم زا مشچ ناج اقآ هدیزرل هنوخ ورب اب

: مدیسرپ و هتشاذگ شا هناش یور تسد و هتفر

! نوج اقآ هبوخ نوتلا _ح

دوب درک خی . متفرگ ار شتسد و مدرب نییاپ تسد و تشاذگ مه یور مشچ

دوب. درس مردپ مرگ هشیمه یاهتشگنا

: تفگ رتخد و ردپ ام هب وور دنادرگرب ار شتروص ناوج درم

. میرظتنم نیشام _وت

دوب هدرک اررپ ناج اقآ هزاغم یاوه هک یدنت و کنخ رطع اماب رانک وزا

دوب، کشخ و تام هک ناج اقآ هب وور مدرک هاتوک یهاگن شرس تشپ . تفر

: مدیسرپ

.! نیرب هرارق ییاج _

. تفگ زوس رپ یربکا هللا و دیشک شا یرتسکاخ شیر هت یور تسد ناج اقآ

یکشم تک زیم، رانک یسابل بوچ نم،زا لا وس هب هجوت نودب و دیخرچ

مه ار هکنپ دیلک . تفرگ ستسد ار خیم یور زا دیلک هتسد و تشادرب ار شا
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: تفگ و درک زاب وردار شوماخ

.. هنوخ مراذب ور وت لوا میرب _

. مداد ناج، واقآ باتفآ ریز هداتفا قرب نیشام هب مشچ بجعت اب نم و

نییاپ هرکرک هلجع نودب و یگتسهآ هب یدورو رد ندرک لفق دشواب مخ

متشپ تسد دشو فاص . تسب هرک هرک نییاپ هب یباتک و گرزب لفق داد.

ناج! اباب نیشب ورب تفگ و تشاذگ

...

و مدوخ قاتا هب متشگرب هرابود یباتفآ زور نآ زا درک میادص هک نامام

هدرب ار اهرتخد رفولین . درشف یم ما هنیس ارهب باتک مجح لک هک متسد

. کراپ دوب

تساوخ یم و دوب هناهب دنچ ره منک. عمج ار هناخ و مورب هک درک میادص

. دشکب شیپ فرح هرابود

. شهب مدب قاحسا هرامش هخرچ یم مرود رفولین _

یم متروص هاگن ، رظتنم و سمتلم . متشاذگ نامام تشپ شلا وب مدش مخ

درک.
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! ردام مدب _

. مدادن شلا وس هب یباوج و مدزن یفرح

ود مدوخ نم . ردام هنک یم شراب فرح دایم پچ هر یم فاص شردپ _

. دیشک نوشن و طخ سابع ارب یلک مدوب اجنوا هک تعاس

دوب. هدرک ادیپ ار نم ندرک یضار هار بوخ رفولین . مدزن یفرح زاب

وراک سک هرسپ نیا منک!. راک یچ نم،وگب یاج تدوخ ردام،وت ال صا _ایب

! هرادن یباسح تسرد

. سابع ات تفرگ زا رتشیب مدوخ ندش سک یب زا ملد

. مردام نارگن تروص رد موش دنت دش یم ممرش

.!.. نامام مراد نم هگم _
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تفگن رگید . سابع تفگن رگید و دزن یفرح . متسشن شیاپ رانک و متشگرب

و ردام و ونز هچب ود اب یگلا س لهچ هناتسآ رد سابع ... سک یب سابع

. مدوب رتاهنت سابع زا نم . تسین اهنت رهاوخ

جنک #هس_
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: متفگ مردام نارگن نامشچ ین ین هی هاگن

راک مرب اج دش.ره بارخ تسابع نیمه فرح ارب دامتعا مهاگشناد نیبب _

! نامام مراد سبح هقباس نگ یم مدب، همادا مسرد و منک

: متفگ هک دوب هدش دنت شسفن و دیزرل یم شمشچ

هرب یتفگ یم . ِراتفرگ هناورپ ایب هک قاحسا هب یتفگ نامام یدرک هابتشا _

رهش نیا وت لیکو همه انیا..نیا طسو یتخادنا ونم ارچ ... تسابع راک غارس
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ودات! نیا هب نیدرک دنب رفولین و تدوخ ارچ ... تسه

. متشادن ار نامام سیخ مشچ تقاط و دروآ ارباال شمشچ و دزن یفرح

. دزادنیب نم ناج ارهب نزریپ نیا دوب هتسناوت بوخ رفولین

دلب دیاب شلیکو . هنیگنس سابع راک هگ یم رفولین ... ردام نم مگب یچ _

... هشاب

خالف. نیا لا بند تفر ارچ دوب، نیگنس لوا نامه زا شراک میوگب دش یمن

چیه و تشاد ام یارب تراقح و یریسا همه نیا و دنتسناد یم هک ناشدوخ

.. تفر و هدرک باسح

. متشگرب مقاتا وهب مدادن همادا نامام یور و گنر ندید اب رگید

گنز قاحسا یدوز نیا هب متساوخ یمن . مدرک شوماخ ار مطخ و یشوگ

یم ار شدوخ یدوز .هب مشاب شندیسر رظتنم دیاب دنچ .ره دسرپب و دنزب

دوب. هدرک رید اتحاالمه متشاد متح . دناسر

و دیخرچ نامام و نم رانک ، هناهب لا بند بش ات تشگرب نوریب زا هک رفولین

تساوخ یمن ملد یتقو . مدرک توکس شراک هب تیمها ویب تکاس زاب نم
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منک... یراک . مرادرب یمدق شرهوش و شدوخ یارب

درب. مه ار اهرتخد . دنسرب سابع تاق اتهبمال دندش دنلب نامام اب دوز حبص

هام دنچ هک مدوخ یارب ملد ناش همانرب و نتفر نیا یارب ییا هناچ نم و

ممشچ نم و دماین سک چیه . تفرگ ، مدوب ینفلت یتح یتاق مال کی رظتنم

دوش دنلب دش یم هک نامام لقادح دش. کشخ انعر رخآ هظحل ات یاهکشا هب

. دشاب ریگیپ و دیایب و

***

. مدیشوپ یکشم وتنام . نییاپ میایب تفگ دزو هک ار هناخ گنز یحتف ییاد

یناشیپ یاهوم یتخَل . متخادنا میاهوم یور یکشم دوب.شلا دنلب و ییابا

. داتفا یم متروص خر مین یور هرابود و دروخ یم رس ما

یتخل نیا هب یقاجنس چیه هک دوب وساهلا مدنارس مشوگ تشپ تسد اب

یرتچ یاهوم ندش اهر صغب . مدوب هدرک ناشیاهر . مدرک یمن دنب میاهوم

نامه . مدرک شیاهر رامشیب یاه ثلثم تابثا نامه رانک . متشاذگ رانک ار ما

. میدرک یم لح تخس و دیدج یاه هلا سم هک هیناح ی هناخ کنخ ناویا

منک. یرادازع مناج اقآ یارب هام دنچ دعب متفر یم و مدش یم هدامآ متشاد

رد هک دوب ییاهدایرف نم یرادازع . یتاریخ و امرخ و اولح چیه نودب و اهنت

مه هحتاف رکذ مه متاریخ . مدرک اهر انعر هنیس رانک و لولس تشپ ما هنیس

درک هیرگ یشوگ تشپ مردام یتقو دش. نم یاه هجز هب محر لد یاه یدنب
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هک ناج یب میاهاپ و مدش تسس داد. ار ناج اقآ نتفر ربخ غورف وخهلا

. موش نیمز شخپ تشاذگن و تفرگ انعر ار ما هناش

کشا انعر ی هنیس نم ، دندناوخ یم شرس باالی نآرق ناج اقآ هک هظحل نآ

مدز. یم راز مدوخ ندش ردپ یب یارب و متخیر یم

هب هدرک هرگ تشم . فیدر ار شیاهکلتم مامت و درک مخا میارب یحتف ییاد

. تشاذگ یم یهارمه تنم تشاد مدوخ نیشام راوس ییاد و مدرشف میاهبل

لثم مه .وا منزب متسناوت یمن مدوخ یهانگ یب زا ییاد کرد هب یفرح

درک. یم ار سابع ندوب هطساو هب رارصا نم، یارب طقف تشاد شرهاوخ

و هنیک ی هبل ود ریشمش ، نتشگرب و نتفر یاه مخز یور ندیشک تسد یاج

یمن کرد ار نم ما ییاد دز. یم شردپ و اهوزرآ رادازع هناورپ نت هب هنعط

... مدیمهف یمن ار وا نم ای درک

جنک #هس_
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هدروخ هبرض سابع نیمه زا ردقچ هناورپ هک دوبن مهم شیارب مه چیه

سابع هب نم ندش راکهدب هیبش تشاد و رتشیب هظحل ره شیاهفرح . تسا

هک دش یم

رهاوخ فرح . مشاب مدآ تفگ و تساوخ و درک ثکم زمرق غارچ تشپ

منک. کرد ار شدنمدرد

مراد ارچ ار دیآ یم رب متسد زا یکمک . راتفرگ شرسپ و تسه رادازع هکنیا

منک. یم غیرد

متشادرب ار مدوخ نیشام رد ندرک زاب ،اب شیاهرارصا لوبق یاج هب مه نم

قوب ام یرس تشپ نیشام . مدش مخ نییاپ هشیش وهبل متسب .ردار مدرب و

درک. ضارتعا و دروآ نوریب ار شرس دزو

! هعطق مودک : مدیسرپ هک دکچب متشاذگن دوب هدییاز ممشچ ی هشوگ کشا

فاص درک. ادص ما هناوید دزو دایرف یتسد ندیشک اراب ناج اقآ هعطق

رس تشپ ور هدایپ هب ندیسر اراب ربص یب یاه نیشام یاهقوب و مدش

. متشاذگ

*

و هداتسیا نیشام کیدزن دوب، شرانک ناج اقآ هزاغم رد هک یناوج رسپ

رانک ار نم تسد اب ناج واقآ درک زاب نامیارب ار نیشام ولج دوب.رد رظتنم

ولج ناج اباب متحار اب ناج درک.اقآ زاب ردار ناوج رسپ هک دیشک شدوخ
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زارد ار شتسد رساپ، و هداتسیا نم لباقم وزا تسب شیارب .ردار تسشن

شمشچ گنر . دیشک ولج ار شتروص مرس، رانک . دیشک ار هریگتسد و درک

شا هناچ یزیت . مدوب هدید هک راب نیرخآ زا تشادن مه یلیبس دوب. انشآ

. تسیک هک دروآ مرطاخ هب مه ششارتشوخ ینیب دوب. ناج واقآ نم هیبش

: تفگ متروص رانک هک یسفن و رطع یتح

! هناورپ _

دش. زاب مه زا شیاهبل دزو ممسا دییات هب یدنخبل . مداد ناکت ار مرس

درم و تسشن مرانک مه شدوخ دوب. رتکچوک ردارب کش یب نیا . متسشن

اباب! مرب، فرط مودک ؛ دیسرپ ناج اقآ هب وور دمآ شک هنییآ زا نامرف تشپ

ار شتروص . نارگن ومه دوب لا حشوخ مه . دیزرل یم شیادص زاب ناج اقآ

. مدید یمن

هناورپ یدش گرزب هچ یادص تمس هب نم و داد سردآ نامرف تشپ درم هب

. متشگرب مدوخ یرانک درم ناج،

نیا یادص زا طقف هک دوب یردق یلو . دنتشادن مه هب ردارب ود ره یتهابش

... بویا مادک و تسه قاحسا مادک مهدب صیخشت متسناوت یم ود

**
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و غاد گنس ارهب مدوخ . متشاذگ ناج ،اقآ دیفس گنس یور لگ هخاش دنچ

. متخادنا تفر ورف و تسشن ممشچ دشوهب راخ شیور هک یردپ مسا

نم گنتلد . منیبب ار ناج اقآ نتسب مشچ ی هظحل دشن هک مدوب یرتخد هچ

کشا درک. مکرت و تفر یگنتلد عفر ویب مدوب شگنتلد . تفر شا هناورپ

منک. هلگ شیارب ما یدازآ دعب دوب رارق هک ییاهفرح مدز. فرح و متخیر

و مربب رهظ هب کیدزن باتفآ ریز شگنس یور ، سابع ینادان زا متیاکش

. مهدب لیکشت یرتخد و ردپ هاگداد

محر ناج اقآ ولد مزیرب کشا . مزادنیب ریز هب رس طقف نم و دنک مخا وا

. دشکب ناشن و طخ شیراغت هت شدوخ لوق وهب شرتخد یارب . دیایب

دشو کشخ مناهد هک رتشیب یلیخ و مدز فرح یلیخ و متسشن یلیخ

. تخوس ممشچ

دیدج ی هناخ سردآ یبوخ .هب مدرک فاص و بترم ار مسابل و مدش دنلب

. مدرپس رطاخ ارهب مردپ

هک بوخ هچ . دندوب هدرک باختنا شبویا اب قاحسا شیارب ار یجند یاج

، تشگنرب و تفر شسفن هک یرخآ مد مناج واقآ دندوب ود نیا و مدوبن نم

ندید نودب و ایند نیا زا شیاه هچب هب مشچ زاب ناج واقآ دنریگب شتسد

. دورب شا هناورپ

دش، یم گنس هب رتکیدزن هک سانشان ییاه مدق و دنلب هیاس ندید زا

. مدش دنلب و هدیسرت
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نودب . متفرگ لغب ار مفیک مندنام اهنت فوخ وزا دوبن یسک اهرازم فارطا

سفن .اب مدییود ، هبیرغ و دنلب ی هیاس روضح تیعقاو و یخلا هب یتح هاگن

. مریگب سفن ات مداتسیا و مدیسر هعطق رس هب هفقو یب یاه ندز سفن

وشلا هدرب تسد . مدرک مرس تشپ هاگن هاتوک ، کشخ یناهد واب متشگرب

دنت اپ هرابود یجورخ تمس و مدیشک دوب، هدروخ رس هک میاهوم یور

. متشاد یمرب مه رس تشپ و دنلب ماگ . مدییود یمن رابنیا . مدرک

جنک #هس_
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واب مدیشک میاهوم یور ،شلا هدرن یور ،زا طایح رد ِگنز یادص ندینش زا

و هدز رانک رد ارزا نم ود ره هنامس و هیناح . مدرک زاب ردار هیک ندیسرپ

. دنتخادنا طایح ارهب ناشدوخ

: متفگ ود ره هب فساتم یچن

.! هنوتربخ _هچ
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ار شا یباخرس زاب ولج وتنام یاه وهبل دیشک نوریب شرس زا شلا هیناح

: تفگ و ناویا هلپباالیی یور تسشن درک. زاب

. هتفیب بایسآ زا بآ ات میشاب تعاس _ود

ناشلا بند نارگن . تسشن و تفر باالرت ییا هلپ هک دوب خرس شمشچ هنامس

. مداتفا هار

! نامس هدش یچ : مدیسرپ و هدرک ات میوزاب یور و هتشادرب مرس زا شلا

: تفگ شیومع رتخد یاج هب هیناح و دروآ ارباال شرس

. نرایب اج ور حملا ندشن عمج زونه هک منم ، نتفرگ شلا ح هنوخ وت ونیا _

: داتسرف نوریب دوب هتفرگ هیرگ زا هک یشخ اراب شفیعض یادص هنامس

ناملس ولج ... یرازب نوریب هنوخ اپزا رویرهش ات یرادن قح هتفگ فیرش _

. تلا جخ زا مدش بآ
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دوب: هتسشن امباالرت زا هلپ کی هیناح . متسشن شرانک

یفطصم . هنکش یم فینح وماپ ملق نم یرادن قح نتفگ وت هب هبوخ _زاب

. ناملس زا هدینش الدباتحاال مه

سرت رتشیب اهردارب زا دندیسرت یمن ناش هدروخ ینیریش و همع رسپ ود زا

. دنتشاد

یلوبق طرش وهب هاگشناد لوا سلا نامه مسارم و دقع یارب ناشرارق هتبلا

دوب.

: دنداتفا نم دای نامزمه ود ره دعب

؟ زونه یملا س ارچ وت هناورپ _

: مدناخرچ و هدرک تشرد یمشچ ود ره یتحاران زا هتفرگ تروص هب

ییاج هتفر مناج ..اقآ ِمیرم هنوخ نامام .. هدموین یسک زونه نم هکنیا _ارب

.. هدموین و
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یچ؟ سابع : دیسرپ و متبحص طسو دیرپ هیناح

: مدیشک هدرن گنر زبس نهآ یور تشگنا

.. تقو چیه تسین هنوخ ، هیزاب دزمان لا بند منوا _

: دیشک شخرس ینیب هب لا متسد هنامس

. نرادن حلا دایز و هدایز نوشنس تاباب نامام ، هناورپ وت حلا هب شوخ _

. تسین هنوخ هک مه تشاداد

دش: هزات شلد غاد هیناح

نیا تسین مه شدوخ هنک. یم لر تنک رود هار زا فینح ور نم هرا.. یاو _

هش. هدنیامن فیرش

. تسا هداد روتسد هچ فیرش داتفا شدای دشو رپ شمشچ زاب هنامس
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دندوبن مرت لوط مودک چیه : تفگ و دیشک شخرس ینیب هب لا متسد هیناح

. میداتفا نوشدای االنام هزات

و لحم رس نیا هب هک دوب سیلا دنچ . تفرگ متسود ود ره تواضق زا ملد

یم ، مدوب هدش انشآ ومع رتخد ود نیا .اب میدوب هدیشک بابسا اجنیا

یاه هناخ شزایتما هک گرزب و نهپ ، میدوب هدش ییا هچوک نکاس . تشذگ

دوب. شدایز ژمکو ارتم واب یوالیی

ود ره مه نآ هک شیومع نامهم یتقو طقف و دوب ام زا رترود هنامس هناخ

. دندوب تسود و یمیمص مه اب یلیخ . مدید یم ار دوب رابکی زور

یریگیپ و اهرادرب زا یتقو .اما مدوب هارمه و ناشرانک یهاگ مه نم

. مدش یم رود و تفرگ یم ملد ، دندز یم فرح ناشیاهراک

هیناح یوجشناد و زابرس ردارب مونشن ات متفر یم رترود مراد راک هناهب هب

سابل زورنآ هک یناوج رسپ نامه دنک. یم تکرش دشرا یسانشراک لا سما

. مدوب هدینش شمسا طقف سلا ود تدم نیا رد نم و میتسش ار شیاه

وراک باتک هب شرس زور، و بش ارتکد نومزآ یارب هنامس ردارب هکنیا ای

هاگادوخان . دنتشاد یناوج و رسحلا ِردام و ردپ ود ره هکنیا . تسه
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مناج واقآ هتشذگ شنس مه تصش زا مردام نم هکنیا . مدرک یم هسیاقم

راولش و تک دنک.ای وفر سابل خرچ یاپ دراذگ یمن نس تلوهک یهاگ

. دهد یم لیوحت ههامکی زور، جنپ یاج ارهب شتباث یرتشم

نامام مود جاودزا زا هک ینم و دناد یمن شرهاوخ ار نم سابع هکنیا

ات دنک یم تقد و تسه نیبزیر نم هب مشچ هشیمه میرم . متسه یرخف

یدج دایز رهاوخ نوچ . دناجنرب ار نم و دشارتب نامام یارب ییا هناهب

. ناشیارب متسین

نیمه و دوب شیردپ گرزبردپ هناخ رتشیب درک. یمن یگدنز ابام سابع هتبلا

یم سابع یاه اطخ لباقم ندمآ هاتوک و ندرک سول ارهب یرخف نامام

درک.

هناخ راگدنام بش یرخف نامام . دماین هناخ و دیسرن مه بش ات ناج اقآ

منک. یراک هچ ناج اقآ ندماین و ییاهنت یارب متسناد یمن دوب. میرم

شدوخ دعب و میرم هناخ وایب ریگب سنا آژ تفگ و مدز گنز هک نامام هب

. تشیپ نایب رفولین اب هشاپ منز یم گنز سابع هناالنهب درک هفاضا

. متسشن ناج اقآ نارگن طایح و ناویا یکیرات رد اهنت نم و دماین سابع

اقآ ندماین یارب .زاب متشادن ، دندرب ار ناج اقآ هک شهارمه ود زا ییا هرامش
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هرامش و مدیزگ بل منز. یم گنز ردقچ ، دیپوت هک مدز گنز نامام هب ناج

. متفرگ ار هیناح هناخ

: مدیسرپ و مدش له و هدرک نم نم شردارب یدج و مکحم یولا یادص اب

! هبوخ نوتلا _ح

هب هک یرتسکاخ سابل اب هیناح ردارب والرغ یدج تروص نم و درک یثکم

داد: باوج دشو ضوع شنحل . تسب شقن ممشچ یولج دوب داشگ شنت

رکش! امش!... نابرق _

: متفرگ مناهد یولج تسد و دینش متفگ هک ییاو

؟ تسه ناج هیناح _

: مدوب هدرک بارخ . دیدنخ
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؟ راکچ یاوخ یم هیناح یدز، نم گنز _

! مراد نوشراک دوب: متشم رد نفلت یرفرف میس مامت

درک: ادص ار هیناح و درک رود شدوخ ارزا یشوگ و تفگ هاتوک ییا هلب

امش؟ ! مناخ تسین _

ما! هناورپ _نم..نم
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. موش بآ تلا جخ زا تشاذگن هک دوب هدیسر طخ تشپ شیادص هیناح

یم یرصع هک دوب یرتخد نامه نیا متشاد کش نم و تفگ یرپرپ مناج



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دنک. ملق ار شیاهاپ دوب رارق شردارب ، دیزرل

، دایمن مه سابع . مشیپ یایب هش یم .! نتسین ماقآ و نامام نم ناج هیناح _

. هسرب ناج اقآ ات ینومب

: تفگ هتسهآ و درک رت مارآ ار شیادص نت هیناح

ایب. وشاپ وت هنکشب هرارق وماپ ملق مشاداد _

: متفگ هیناح هب دیما ان

هش! یم نارگن ناج اقا _هن

ضحم هقیقد دنچ طقف . دیایب دندادن هزاجا شردارب هتبلا و شردپ ار هیناح

. تفر مه دعب و تسشن ناویا یور مرانک یتسود

مدوخ وهب مدرک لفق ار یدورو ورد مدش دنلب . دوبن ییا هراچ و مدوب اهنت

مناتسبات یارب و مدیزخ مالهف ریز و هتفر مقاتا .هب مریم یمن هک مداد دیما

. مدیشک هشقن

ورد مدیزگ بل مناباسح هجیتن دوب.زا مزور ره راک . مدرک رورم ار مزورما
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. مدوب هدرک هتشر باختنا هابتشا هک مدرک فارتعا مدوخ

یمن ییاهنت . مدرک باختنا ار هتشر نیا و هدش ریگوج هنامس و هیناح رانک

دوب. رود شریسم یلیخ هک یناتسرنه مورب متساوخ

فیطل یاوه تذل و تحارتسا یادف ار باتفآ یامرگ ناتسبات مامت دیاب هکنیا

عالهق یور نتسب مشچ مد کی نآ هیبنت ندنام هناخ دوب.رد مقح منک، حبص

دنک. ار مدوخ یلصا ی

اجنآ .ات مدش ناج اقآ نارگن بش، همین کی و تعاس هب هاگن وزاب مدیخرچ

واقآ دندوب رود ام زا شماوقا مامت . تشادن ندنام نوریب هقباس مراد دای هک

سلا همه نیا دعب ارچ، مناد یمن .زاب تشادن دمآ و تفر هب یلیامت مه ناج

. تفر دشو هارمه قاحسا و بویا اب هرابود

تسه بویا و قاحسا اب هتبلا دص و تسا هدماین هک دینش یم نامام رگا

رغ کچوک و تشرد مناج اقا تکاس و نابز یب ناج هب بل ریز هرابود

دز. دهاوخ

دشن مرن بویا و قاحسا ندید زا زورما ی هزادنا تقو چیه مناج اقآ هکنیا

رد مد هک ینامز مه نم شاک . تشاد بجعت یاج میارب دش، ناشهارمه و

، بویا هدنام هنییآ رد طقف مشچ و قاحسا نابرهم دنخبل وزاب مدش هدایپ

. موش ناشهارمه و مشوپب بترم سابل نم ات دننامب متفگ یم
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ار ممشچ ، قاتا یباتهم ریز هدش هلا چم باتک درز دلج و مدیشک ییا هزایمخ

درک. رپ

زیرف یارب یلا قاب ات منک کمک نامام هب میاه زاکالس دعب دیاب دمآ مدای

نم ار ناتسمز مهس یاه هروغ منک.مُد زپ راخب یگنرف دوخن دنک. کاپ

. تشاد مهاوخ یناتسبات هچ هک دروآ مدای یراک مک مد جنپ و تسیب . مریگب

دوب. هدماین ناج اقآ هک وردحیلا داتفا مه یور دشو مرگ ممشچ

***

فاص ار هعنقم متشاد هدیشوپ سابل . مدوب هتسشن هدش شرف وکس یور

. مورب و منیبب ار مناج اقآ ات مدرک یم

هداتفا تخت هشوگ . دوبن بوخ شلا دوز،ح حبص نآ نتشگرب دعب زور دنچ

یم مخا اباب یارب نم و شدوخ مشچ زا رود نامام هک مدینش یم و دوب

داد. یم خساپ یدنت هیچ اراب ماقآ ناج، یرخف باوج یهاگ یتح درک.

و درسنوخ . مرظن هب دوب عملا یاباب نیرتفرح ومک نیرتنابز یب مناج اقآ

. تفر یم منابرق همه تفگ یم شرتخد و نم هب هک یتاملک رتشیب . نابرهم

. دروآ یم رد شیاهداریا و روتسد اب یرخف نامام ار شضوع هتبلا
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وهب مدرک ادج ارزااپ هدیشوپ شفک هرابود . دشن ناج اقآ یرادیب زا یربخ

ار شرس نم، دوب.ابسالم هرجنپ هب هریخ و زاب شمشچ . متشگرب قاتا

. مدیسوب شیوم یب رس وزا مدش مخ و دناخرچ

مدص جنپ و تسیب نآ هدنمرش زاب نم و دیسرپ یناج اباب یر یم یراد _

. مدنام مماکان ضارتعا

.. یباوختخر وت زونه ارچ .. نوج اقآ مدش تنارگن _

یاه شیر یتح دوب زور دنچ و داد گنر شیاهبل هب یناج یب دنخبل

. دیشک یمن مه هناش دوب. هدرکن بترم ار شا یرتسکاخ

دنچ شزامن رس دشو یم رپ شمشچ مادم و هدیشوپ یکشم سابل یتح

. دناوخ یم نآرق رتشیب هحفص

درک. کمک مه شدوخ و دزپب اولح تفگ شیاه مخا مامت اب نامام هب یتح

داد تفت شدوخ ار درآ مامت ناج واقآ دندرک لصو زپولپ زاگ ناویا نیمه رد

. تخیر یم کشا و دناوخ یم هحتاف مدید نم و

شدوخ و مدوخ یتقو . تقو رس ات مدیسرپن نامام یاه هرغ مشچ سرت زا

. دوشن اباب و نم تولخ واکجنک و دشابن نامام هک ینامز . میدش اهنت
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ون، سانکسا کی یبیج وت لوپ میارب حبص لوا و زور همه مسر هب هرابود

دوب. هتشاذگ رانک

ملعم هب ساوح و فرح رتشیب و مشاب بقارم تساوخ و درپس متسد

هب ور سابع واب مدمآ نوریب قاتا زا یتقد ویب مراک زا هدز تلا جخ . مهدب

. مدش ور

حبص لوا دوب. هدیشوپ زاب، شیاه همکد فصن ات یدیفس و نشور نهاریپ

دوب. زاب مه زا شبل و رسحلا

هت اجک : تفگ و درک هتسب و زاب نم ندید اراب شیکشم و زیر و درگ مشچ

؟ یراغت

۱۳سلا هلصاف متشاد تسود . مهدب ار شباوج ات مداتسیا و مدرک سالم

مناهد زا مشاداد هنامس و هیناح لثم و مریگب هدیدان ار نامدوخ ینس

. داتفین

کالس.. _مرب

جنک #هس_
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: تفگ و داد ارباال شتشپرپ و هاتوک یوربا

! دیرب تچیپ اج هی هرخ _ِا.بال

رسپ نزب فرح تسرد و درب یم ناج اقآ یارب مرگ ریش ناویل تشاد نامام

دش. ودر تفگ

. مدرک فاص ار هعنقم و مدرب تسد و هدرک سیخ مبل یور نابز اب

مک... مدص جنپ و تسیب . یشاداد _هن

درک. عطق شتروص ندیشک ولج اراب مفرح و داد نامام ندش رود هب مشچ

. ریگب باالدای لدم اذغ ات راهچ و کوک ودات ورب رانک رازب ور مهد و مدص _

. یراغت هت یجبآ دایم تراک هب انیا

شتسد تشگنا اراب متروص زا هدروخ رس یرتچ و دروآ ولج ار شتسد

دز: ناشمهب و دیشک نوریب

. تزا هش یم دب حملا یشاداد یگ یم _مهب

رد دص خلت کشالت شمشچ زیر و درگ یهایس . دیدنخ یمن رگید شمشچ

. مدش رود اجنآ زا داد ناج اقا هب سالمهک یادص دش.اب دص

. دنتخانش یمن تیمسر ارهب نم میرم هن وا هن دوب نیمه مراد دای هب هشیمه
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شکاخ و درک شومارف امار ردپ نامردام یروآ یم نامدای هب وت دنتفگ یم

و هتفرگ نز ودات یتقو ور شدوخ هنک یم مولظم یکلا مه تناج درک.اقا

. نومارب هتخس شرواب

دوب هدیشوپ سابل . تفرگ مهار یولج هیناح و متشاذگ مه یور ار طایح رد

هتفرگ شلا .ح دشاب مهارمه هار رسیم کی و هنامس هناخ ات تساوخ یم و

دز. فرح ریسم دوخ ات ندش رضاح ۸ تعاس یارب فیرش روتسد وزا دوب

. مدرک یسیون مان یناربج یاهس ردکال نامه ضارتعا ندشن لوبق زا دعب

درم هک درک مخا مه نامام و داد میرادلد ناج اقا یلک مخلت هابتشا یارب

هک ناج اقآ هتبلا . هتشذگ شندوب سول تقو .زا نکن روط نیا ور رتخد نیا

یم مرتخد زان مدوخ و هشاباب هنوخ ات هناورپ تفگ یم و درک یمن شوگ

مرخ.

زور کی و فیرش زور کی . دندش شیومع هناخ درگاش هنامس و هیناح

تقو مه فینح . دنتشاذگ یم یناربج کالس هدرشف ناشیارب یفطصم

دوب. یرگید رهش هاگشناد ناملس و تشادن

. داتسرف نوریب یکانزوس دشوهآ گنت اهزور نآ ندش رارکت هرابود یارب ملد

ساهلا نآ دادرم و ریت یاوه رد زونه نم و دوب هدنام مباتک دلج یور متسد

هدش مشومارف لا رگیتنا و قتشم . مدرک یم رکف اهلومرف تابثا هب متشاد

اههن. قتشم رانک یاهزور یلو دوب
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هارمه مدوخ واب متفر زاب نم و دیکچ متروص یور و دوب غاد مگنتلد کشا

یام. هناخ دندوب هدمآ هیناح و هنامس هک رصع نامه . مدش

دوب.هب هدش رهز نامروکنک هب هدنام سلا نیرخآ ناتسبات یعقاو یانعم هب

روج هنامس و هیناح یارب و مندرک دمآ و تفر اهنت و اهشاب رادیب دوز اب نم

اه. هداوناخ یاه یریگ تخس .اب رگید

هقرو دشو دنلب هنامس . دننزب رس نم هب دندوب هدمآ ود وره دوب رهظ کیدزن

و دوب رکف رد هیناح . میرب هیناح وشاپ تفگ و تشاذگ هچیلا ق یور ار لا وس

ناشفینح و فیرش یاهس مهکال نم هک دندرک رارکت .زاب تفگ ییا هشاب

نم .و تسه هدرتسگ ناشبلا طم هک لا کشا عفر یارب هدش یتح منک. تکرش

هناورپ هرتهب تارب هسردم دوب هتفگ هک مدرک رارکت ار ناج اقآ فرح مه

ناج!

نم و مشابن نارگن و مسرپب دوب یلا وس دنتساوخ ود ره ندش ادج زا لبق

. مدرک ناشیهار مشچ و هشاب یلک اب مه

یم ار هلئسم هفصن دوب.ات تخس ومکلا مامت دندوب هتشون میارب هک یلا وس

یور وزا مدروخ خرچ هچ ره بش ارات هیقب و تفر شیپ لومرف دشاب

. تشادن و تشادن باوج یلا وس نیچمه چیه، ماگ هب ماگ و باتک
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یم هچرف دراد و هدرک سیخ شرف طایح رد تفگ وهک مدز هیناح هب گنز

هگرب نتشادرب واب هدرک وکاله ،شلا هشیمه لثم ندوب اهنت یخلا .هب دشک

. متفر دوب، هچوک رس هک ناش هناخ تمس یکاش و

***

اهرتخد تبحص و بآ یادص دوب. هدرک ما کالهف قاتا زا نوریب یادص رسو

. متسشن و مدش دنلب زاسنلا،کالهف نفلت گنز ندش دنلب هکاب دمآ یم

رد، هتسهآ تشاد راوید هب هدیبسچ و دوب هدرب یشوگ اررد شرس هیناح

ار نم دنلب نهاریپ و دوب هدرک ارباالات شراولش هچاپ دز. یم فرح یشوگ

. متفر هناخزپشآ تمس و هدرک مسابل هب مخا دوب. هدیشوپ مه

و یشزومآ یاه همانرب اب یگنهامه لا بند وکالهف. مدوب هتسخ زورما

دوب. هدننک هتسخ زوجم یاهراک

زیم یور وزا مدیخرچ لا چخی هشیش زا بآ نتخیر واب متشادرب یناویل

یم شرازگ تشاد هک هنیاح یادص . متشاذگ و هتسکش مناهد تییوکسیب

دوب. فیعض یلیخ داد

. متسشن ناویا هلپ یور و متشذگ شرانک زا

. سیخ هچیلا زجق فرط ره تفرگ یم گنلش تشاد نتسش یاج هب هنامس
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: متفگ زکرمت ردحلا هنامس هب وور مدیشک میوم ویب لچک رس یور یتسد

! نوت هنوخ یر یمن ارچ وت منیبب _

تشگرب شا یناشیپ یور تسد ، دیبات یم شمشچ هب میقتسم هک یباتفآ زا

بیجع نم دوبن رد اهنیا دوب. هنامس نت مرگید نهاریپ . دنیبب ار نم ات

. دندوب هدش میاه سابل بحاص

. داوخ یم _ملد

. یراد نوبز ارصع هک مدیمهف _

. متسه ومع هنوخ نم و تسین سرد کالس هگید االن اهتنم . مراد هک _هلب

دوب. هدش مامت شفرح هیناح

ور. ام هنیبب دایب شابن هناورپ مشچ ولج ، هنوخ وت فینح ورب وشاپ _

. مدرک زارد مه ار میاپ و مداد راوید هب هیکت
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: تفگ شسیخ ییاپمد ندیشوپ نیح

. دایب هشتخس هرتخد . شاداد وشاپ _

. درادرب ار هچرف دشات مخ و دیسر هنامس رانک

. دایب هرارق نوشمیرم . تساجنوا ام هنوخ زا رتدب _

جنک #هس_
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یم باال نیمزریز یاه هلپ ،زا ینیمز بیس رپ یدبس مرانک تشاد مه نامام

دمآ؛

: متفگ ، شندز سفن سفن هب هاگن
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روش. و تسش هب یداتفا . نراد ناحتما هگید هتفه ارتخد نیا نامام _

: تفگ دزو رانک ار یدورو رد مد یروت ی هدرپ دشو در مرانک زا

هش. مومت دوز نک نوشکمک رادرب وراپ وشاپ ینارگن _

یمامتان رناژی ام یاه رتخد نیا . مردام تفگ یمن مه ودب مدش دنلب

. دنتشاد

هبتالیف دیدنخ و تفرگ متمس ار بآ ریش رس هنامس ، منتفر ولج زا لبق

... فینح وت یدروآ رد نم هلا سم

و تروص . دیدنخ یم شغ شغ نم ندش سیخ زا دوب هدش مخ هیناح

یم رتولج مدق هچ دش.ره سیخ ، یناتسبات بسچلد رصع نیا رد مسابل

زیخ زا هیناح درک. یم دایز ار بآ راشف هنامس مریگب ار گنلش ات متشاذگ

و تخادنا هچیلا ق یور ار گنلش هنامس . دندرک رارف و دیشک غیج منتشادرب

. تخیرگ هیناح لا بند

*

هیک واب مدز هبرض ینهآ رد یور ییا هزیر گنس واب دوب زاب همین ناشرد

. مدرب طایح لخاد ار مرس و مداد له ردار هنامس

هاگادوخان و سرت اب نم و دیشاپ متروص هب شدایز راشف و بآ گنلش
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و مدرکن هجوت مرس تشپ .هب متفر بقع هب متشاذگ مه یور ردار هرابود

. مدرک دروخرب وبآ، دنبب دز دایرف هلصاف هکبال ییا هنادرم ندب یتفس هب

هب هرابود و متفگ هدیسرت ییاو ویا مدنام رترود رتم دنچ ردو تشپ

مه هیناح و دیدنخ یم دوب هدروآ نییاپ ار گنلش هنامس . متشگرب طایح

دوب. هدش سیخ متروص مامت .. درک میادص ، هتفرگ شناهد یولج تسد

دش. زاب رد هرابود هک متشاذگ مه یور دوب،ردار رذگهر درم هکنیا یخلا هب

مرس دوب، هدیسر مه مسابل و متسد هگرب هکات گنلش بآ زا سیخ تروص اب

هدیشاپ وبآ مدروآ باال متسد اراب هگرب هداتفا قافتا زا مرش . تشگرب

. متفرگ ار متروص

دز. یم طایح رد عمج ی هدنخ و نم راک هب مخا هک هنامس ردارب دوب. فیرش

مراظتنا رد رتدب یدروخرب نم راک نیا دوب،اب ناوج درم نیا یاج سابع رگا

دوب.

هبل هک ناشفینح زا مشچ ، هنامس یاه ندرک ادص هناورپ هب هجوت نودب

. متشذگ ناشفیرش رانک داد،زا رکذت هنامس وهب هتسشن ضوح

ودقو تروص یایاوز مامت مدوب هدرک هسیاقم سابع اراب ود نیا هک سب

. متسناد یم ار ناشت ال صحت یتح

والرغ دنلب دق فینح . تشاد طسوتم یدق و دوب نهپ شا هناش فیرش

. هاتوک دق وهن دوب هنالرغ سابع هک دوب.ردحیلا
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مدرک ترپ قاتا هب نتفر زا لبق و هدرک شا هلا چم دوب، هدش سیخ ما هگرب

. گنیس لخاد داتفا و

***
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یور ناویا هشوگ هک ینم هب طایح یشاپ بآ زا کنخ میسن و دوب یربا اوه

و مداد راشف مپل هشوگ ار دادم کون . دروخ یم مدوب هتسشن میلگ زادنا ریز

. مدوب رکف رد اباب هب مشچ

اب شتسد یدبس دزو یم توس اه ندروخ یزبس ترک رانک تشاد مناج اقآ

مداد هیکت دیچ. یم اهار هزرم و دیوش کون دشو یم مخ تقد و ساوسو

خساپ مناوتب ات مدروآ یم راشف متابثا یاه هتسناد مامت و زغم و یتشپ هب

. مسیونب ار قتشم هب طوبرم لا وس

نک.ام لح یرپرپ تنماد هب متسد ار نیا دوب هتفگ دوب. هدروآ میارب هیناح
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نبا ندرک لح رد میا هدنام هنامس و نم و میهدب باوج دیاب هن تعاس بش

. بیجع لا وس

سفن ار هدش هدیچ هزات هزرم رطع نم و تشاذگ مرانک ار دبس ناجاقآ

دروایب ار میرم دوب هتفر یرخف نامام . متشاذگ رانک دادم و قرو . مدیشک

. دزیرب اجنیا لهچ وبآ دوش مامت شرسپ یدرز ات هناخ

هاتوک ، نهاریپ یاه نیتسآ ندز ات وردحلا تسشن میلگ هشوگ ناج اقآ

درک. مهاگن

! رتخد لگ هیچ _

: متفگ هگرب هب هاگن و مدرک یچن

منک!. لح منوت یمن _

مدوب هدیشک دایز هگرب یور هک نکاپ ودر تخادنا ملا وس و هگرب هب یهاگن

: تفگ و دید ار
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ناج؟ اباب زور ره یر یمن کالس هگم _

منک. شلح هدروآ متسود ور هتخس لا وس نیا نوج اقآ ارچ _

لبق دشو مخ . تفر نییاپ هلپ راهچ زا هچغاب هشوگ ِضوح تمس دشو دنلب

: دیسرپ شیوضو مد ،ره نتفگ قح زاای

اقآ؟ روپاش رتخد _

: تفگ ناج ،اقآ مدوخ یاه هتشون هب هریخ و مداد ناکت ار مرس

اباب! ندوب تمرحمان هک یرب متشاذن _

هناهب اتهب متشادرب ار دبس و هدش دنلب . مدیشک تلا جخ ، مفرح طابنتسا زا

: تفگ رتدنلب یمک ناج اقآ هرابود . موش رود نگل رد ندرک سیخ

. دایم هرو یم دایز رسپ نوش هنوخ اباب. دوب تدوخ ارب مدز یفرح _هگا
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سرد نوشهب ارتخد دزمان : متفگ ندش رود زا لبق و متفگ یدنت منود یم

هد! یم

. مشاب ناج اقآ باوج رظتنم متساوخن و متشاذگ هناخ اپرد

یادص . مدرک مک ار هملباق ریز و مدش مخ دشو دنلب شربکا هللا یادص

، راوید هب هیکت ار دناوخ یم هللا قح وای قح شرخآ هک ناج اقآ هماقا

. مدینش

مدرب تسد و متخادنا میاهوم یور دمآ،شلا رد ادص هب هک هناخ گنز

شهاتوک دیابن . مدرک دنب مشوگ تشپ و شلا لخاد ار متروص رانک یرتچ

. دنروخب وزیل دنوش ادج مرس تشپ یاهوم زا یه ات مدرک یم

وهب دییامرفب اراب شا سهلا جنپ رسپ و میرم رهوش ، قداص هللا ای یادص

. مداد باوج ناشلا بقتسا

یادص رسو .زا تشادرب ار یشوگ ناشردارب وزاب مدز گنز مه هیناح هب

! تسه ناشمادک متسناد یمن ، میرم رسپ

تفگ نم .هکابسالم ناشفیرش ناسردم ای هیناح لوق هب دوب ناش فینح

ناج. هیناح متفگ هاتوک . نایب مگب ور مودک
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ایب!. نوشناج هیناح _: تفگ و درک رود شدوخ ارزا یشوگ

. دوبن تخس ، دشاب هنامس ردارب هکنیا سدح

هتسهآ ار شیادص و هدش مخ هیناح و متفگ لا وس ندرکن لماک زا هیناح هب

.! هتشاد قح زغم، دوخن هتفگ مشاداد ؛ تفگ یشوگ کیدزن و

ار مود یاچ ناخ قداص شرافس یارب و مدیشک یفوپ درک. عطق ار یشوگ و

ربص منک تسرد یذغاک قیاق شیارب تساوخ یم هک میرم رسپ .هب متخیر

یباتهم ریز و وتپ رد هدیچیپ کدوک و میرم هک نم قاتا هب مه .اب متفگ ینک

هراشا . دیشود یم ار میرم هدرک مرو و ریش رپ هنیس تشاد نامام . میدز رس

. میورب نوریب درک

ذغاک ندرک هبات عورش نیمز یور و میتشگرب ناخ قداص و اباب رانک هرابود

. مدرک

دوب. ناج اقآ هب ناخ قداص دنخزوپ اب تیلست مایپ هب مشوگ

کاپ نهاریپ ی هشوگ اراب شکنیع ی هشیش و تفگ بل ریز یشاب هدنز مردپ

درک.
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بوشآ ار ملد برکالیی، تسایروج هچ انوا مسارم ناخ، قداص هرابود لا وس

درک.

رود میرم هب ندز رس دصق دشوهب دنلب ناخ قداص و دادن باوج ناج اقآ

کی دعب هزات هک مدرک دنلب رس . متشادرب متسد قرو رگید یات زا مشچ دش.

رادروظنم لا وس نیا و دنادرگرب یداع لا ور ارهب شدوخ دوب هتسناوت هام

درب. ورف شرکف رد هرابود ناخ قداص

جنک #هس_
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متسد ارزا قیاق میرم رسپ و متفگ ناج .اقآ مدش شنارگن و مدرک شیادص

شتسد کنیع زونه ناج دنک.اقآ شیاهر ضوح بآ یور ات دییود و دیشک

. متسشن شیاپ ریز هک دوب هدش کشخ

دمآ. شدوخ هب مندنام هریخ .زا متشاذگ شیوناز یور تسد یور ار متسد

دنلب و مدید مدوخ ار ناج اقآ خرس مشچ نم دزو مشچ هب هرابود ار کنیع

: تفگ دشو
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. نشاب تحار هیقب ات دنبب .دمر مدوخ شیپ ایب بش ناج هناورپ _

هک ینامه دنک. رواب ار مناخ فرشا نتفر نامام لثم تسناوت یمن مناج اقآ

رد اهتدم وات دمآ ناشیرپ حبص و تفر قاحسا و بویا هارمه زور نآ

. تفرن مه هزاغم یتح تخت و باوختخر

. دیباوخ نم قاتارد میرم شیپ نامام و نیمز یور و ناج اقآ تخت رانک

یارب ار مفیک و سابل . مدرک نهپ ار ناشیاج وردسنلا دنام مه ناخ قداص

. متشاذگ مرس هبکالسباالی نتفر حبص

و مدینش دوش مرگ ممشچ هک ییا هظحل ات ناج اقآ دنلب سفن هیبش یاههآ

. متخود مهب بل

میرم دازون . شرسپ و ناخ قداص زج . میدوب هدیباوخن مادک چیه ناذا دعب

. یرارقیب و درک یم هیرگ

درک هلا چم ار شدوخ تخت یور هرابود هک دوب دیعب . دناوخ شزامن ناج اقآ

ورد هناخ حبص تفه تعاس .اب مور یمن هزاغم حبص زورما نم تفگ وو

ات متشذگ لحم رگتفر و نابایخ زا نم هک دوب باوخ رد همه یادص توکس

. مسرب هبکالمس

دیق دیاب متفرگ یمن یلوبق هرمن ورگا دوب رویرهش ناحتما رگید هتفه کی

سرد یلوبق نیمه گنل نم ملپید مدز. یم ار نتفر یهاگشناد شیپ

دوب. ما هتشر یصاصتخا

. دندوب هتشاذگ دورو یارب لدعم طرش دحو نم لبلب و لگ سناش زا
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نیشام ندید .اب متشگ یمرب زاکالس متشاد هتسخ هک دوب رهظ مرگ یاوه

یم نیشام هب باتفآ رون . مدرک دنت ار میاه مدق هناخ رد ،مد یدنلب ییا هرقن

دز. یم ار ممشچ و دروخ

وقال بوچ اه، همع رسپ وود شردارب هک هیناح هناخ رد ومد هچوک رس زا

. متشذگ ،دنت دندوب هدش مخ بقع قودنص تشپ ناشتسد یرگیهام ب

باال یاهوم یور کنیع قاحسا دشو زاب نیشام نم،رد نامزمه ندیسر واب

هب هلوک و وتنام اراب نم دش. هدایپ ییومیل هاتوک نیتسآ ترشیت و هدز

. تشگرب دشو هدایپ هک دوب هدید هچوک رس زا متشپ

دوب. هتفرگ نم هب وور نیشام زاب رد نیب یبلا ج تس ژ

. مدیشک یتوس شتشرد نامشچ و نشور تروص قرب و دنلب دق هب مدوخ

. تسب ار نیشام ورد درک ادج شیاهوم ارزا کنیع

. دناسر نم ارهب شدوخ و مداتسیا نیشام زا هلصاف اب یمک

مرف سابل و تروص هب شهاگن ناج، هناورپ ،سالم دنخبل واب درک زارد تسد

. دنام ما هسردم

داد. شیادص نت هب یدوب اجک لا وس هب گنرمک یمخا

شا هنادرم تسد وهب مدروآ نوریب مشوپور بیج دوب.زا هدرک قرع متسد

اب هیناح ردارب . مدرک هاگن هدیسرت ار مرس تشپ و متشگرب هاگاوخان . مدرپس

و دنداد تکرح ام رانک ارزا دیفس نیشام مارآ یلیخ ، ناوج یاه رسپ

دش. هدیشک قاحسا هنیس تمس مدوخ و متسد هک دنتشذگ

هشیمه شسابل رطع سابع دوب. دنیاشوخ و دیدج میارب قاحسا نت رطع
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هب هاگن . تشاذگ مرس تشپ تسد و درشف هک ممرگ تسد یتح . تشاد قرف

. متفرگ قاحسا مشچ تقد زا مشچ نم و تخادنا تقد اب متروص

منک. هسیاقم هیناح و هنامس رادرب اراب قاحسا نم دعب هب نیا زا دشاب مدای

نم هب ناج هناورپ وت یتسود سرد نیا متخبشوخ : تفگ یتقو مشوگ رانک

. هدیشک

رانک وزا هدز رود تعرس و باتش اب دیفس نیشام درب،زاب بقع هک ار شرس

. دیخرچ مناهد رد منابز . تشذگ ام

: متفگ شهابتشا هب

دوب. یرخآ و یلوا _

ممشچ هب هچوک باتفآ ریز رتشیب قاحسا هرهچ خر مین تیباذج و دیدنخ

دمآ:

. مدوب یپ رد یپ نم هگید _هن

و درپس متسد ار گرزب ینیریش ی هبعج . تسب دشوردار فاص شرمک

درک. زاب ار هدننار ورد نیشام هرابود

: تفگ و تشادرب دروبشاد یولج زا یشوگ

. منزب اقآ هب رس ندموا دوب. هتسب هزاغم متفر _
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. هدنام هناخ متفگ و هتفرگ یتسد ود ار هبعج و مدش اپ اپونآ نیا

. متشاد پیتشوخ و ناوج درم نیا یهارمه و نامام لمعلا سکع زا سرت

. هنوخ مدب ربخ :_نم متفگ و تسشن مبل یور لوجخ یدنخبل

دنب تسد نامه اردزواب گنز و دروآ شیپ تسد درک. وزاب تسب یمشچ

همشیربا : دیدنخ و درک سمل ار ما هناچ ریز ات هدروخ زیل یرتچ ، یشوگ هب

.! هناورپ

مهاگن هک قاحسا هب .ور مدیشک ولج میرم رسپ طسوت رد ندش وزاب هیک اب

. مدش طایح لخاد دیشخبب ،اب فاص ار شترشیت و درک یم

راک.ابسالم رس دورب هک دیشوپ یم شفک تشاد و هدش مخ ناخ قداص

! هباوخ هچب هربخ هچ دیپوت ، مباتش و نم

. میراد نومهم هک مداد ربخ و مدرک ادص مارآ ار نامام

هداد هیکت هدیمخ لبم یور هک ناج .اقآ مدادن تیمها ار ناخ قداص مخا

یسفن هک دوب هدش عمج شتروص . تفرگ نویزیولت سیون ریز زا مشچ دوب.

رد! مد قاحسا : متفرگ
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: دیسرپ بجعتم تسد هب لر تنک و درک فاصار شرمک

. مدش راضحا دوب، هدینش نامام هک هناخزپشآ تمس هب نم و یچ یارب _

هب تشاد هک ناج اقآ هب وور درک مخا هک دوب هدیچیپ هناخ رد یچاک رطع

دش. دنت تسب یم نهاریپ یاه همکد ، ناویا تمس

نیا . هنوخ وت مساق هشن زاب شاپ : تفگ و داتفا هار تسد هب قشاق شلا بند

. هضیرم رتخد

جنک #هس_

29_ تراپ #

هناخ وهب دروآرد شفک هک ناخ قداص متسناد یمن . مدوب هدنام جاو و جاه

سالمرپ رطاخ هب هک قاحسا کرد !.ای موش هدنمرش و منیبب ار تشگرب

و متخادنا هچکشت شیارب هلپ مد نامه .! دماین باال نامام یضاران و موهفم

. تسشن ناج اقآ رانک

. هچب رانک شراذب دیپوت نامام و تشادرب میرم رسپ ار ینیریش هبعج
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درک: هراشا هدش کشخ نم هب وزاب

غاد هساک ینیس مه شدوخ هرب. هشاپ هروخب ربب یاچ ناکتسا _ودات

. تفر دوب میرم هک یقاتا تمس ، تسد هب یچاک

شتروص و تشاد مخا ، دندوب هدرک نشور شتآ شریز راگنا ناخ قداص

. تفر یم هار رساپکالهف و دوب.ردسنلا هدش خرس

یاچ اررپ تیباک هشوگ هداتفا یاه ناجنف نامام هیصوت هب ناکتسا ود

. متفر ناویا هب ینیریش هبعج هرابود و باقشب ود .اب مدرک

یم و دوب هتشاذگ ناج اقآ تسد یور تسد ، مردارب و ناوج ِقاحسا

: دیسرپ

! رتکد میرب _

هک یدنخبل درک.اب رکشت و دید و دیخرچ ار یاچ ینیس و درک دنلب ار شرس

درک. یم شنتشاد زا شوخ ار ملد ، دیشاپ یم شیاهبل و مشچ اب میور هب

واب مدیزگ بل . طایح تمس تفر دشو دنلب دشو رپ شمشچ ناج اقآ

نیا ات ناجیه . دوبن کرد لباق .حملا متسشن شرانک ، هسردم شوپور نامه

دوب. دیدج میارب قاحسا اب کیدزن دح

و تخود مشچ درک، هدافتسا طایح سیورس زا هک ناج اقآ ندش رود هب

: دیسرپ

؟ هناورپ هیروط نیا شلا ح یک _زا

: متفگ و هداد شتروص هب مشچ دونشب یسک مهاوخب هکنیا نودب هتسهآ
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. تشگرب و تفر امش هکاب زور نوا _زا

یموینیمولآ رد هب هقیقد دنچ درک. اهر شا هنیسزا رپ یسفن دشو تکاس

، ناجنف رد هدیسام و یاچ ندش درس ندید دش.زا هریخ ، تفر ناج اقآ هک

. متشاذگ شدوخ و مدوخ نیب باقشب

دوب. رت یاه ینیریش رپزا هبعج . مدرک زاب ار هبعج رد

منک! شضوع دش. درس نوتیاچ _

دز: کمشچ و دیدنخ و تفرگ ور هبور ارزا شنارگن مشچ

. هرادن لا کشا هک هشاب هتخیر مناخ هناورپ _

. دیشون ییا هعرج طقف و درب شبل کیدزن و تفرگ ناجنف هتسد زا

: دیسرپ و دنادرگرب باقشب یور ار ناجنف

! هتسرد هام، وود _۱۹سلا

درک. یهاتوک هدنخ دشو درگ ممشچ ، شقیقد خیرات زا

؟ ینوخ یم یچ هتشر _

: متفگ میوم دنب متسد . تشادن نم اب راتفر نیا تقو چیه سابع

! یضایر _

. سدنهم مناخ مخا اب ارچ _حاال

. مدوبن طیارش نیا رد حلا واتهب مدرک اررت مبل
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. مدرک باختنا هابتشا منک رکف _

هبعج هشوگ زا ینیریش کی لا گنچ واب درب تسد و دیدنخ ادص یب زاب

. تشادرب

. شتروص فصن هزادنا هشمشچ ور کنیع .هی ینیبب ور سیلآ تمربب دیاب _

ور مزبس .هیکاله ممناخ نم ثمال شینوشیپ ور هتخادنا مه وم ات راچ

. مشک یم لته ی هشقن مراد هگ یم . شرس

. متفگ شلا ح هب شوخ هدیدن ، تسه یسک هچ و تسیک سیلآ متسناد یمن

هراشا مه نم .هب تشاذگ شناهد و درک فصن لا گنچ هشوگ اراب ینیریش

. دروخ شناجنف یاچ زا مه یپلق درک.زاب

هوهق یاه مشچ قاحسا و دیچیپ دازون هیرگ یادص ، نامام دنلب یادص اب

درک. دنلب ار شرس و مدش دنلب . دیدنخ دشو زاب رتشیب شتشرد و ییا

زا ناج .اقآ مدش رود و متفگ ییا هلب نامام هناورپ هرابود یادص هب

دوب. هدمآ نوریب سیورس

رشت واب هدرک تشرد مشچ و دیشک رد مد نامه نامام ار ما وتنام نیتسآ

: تفگ

وش. شتبحص مه نیشب ورب هک متفگن .. یدرگرب و یراذب یاچ یتفر _

: متفرگ زاگ ار یمبل هشوگ و هتفگ سیه ، دنونشن ار میادص هکنیا سرت زا

. هتشز نامام _

دوب: هدرک قرع شتروص . دیشک بقع ار شیرسور

. هنیبب هزاغم نومه وت هرب هشاقآ . طایح وت هتسشن هدموا ورپ _ورپ
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ناشن و طخ دنک تکاس ار هچب تشاد یعس هک میرم یارب مه ناخ قداص

. متسب ار قاتا رد ادص نتفرن نوریب .زا دیشک یم نومدوخ هنوخ میرب وشاپ

. دونشن دوب، هدش دنلب ناج اقآ ندیسر حاالاب هک قاحسا ات

یم شمتسرف یم :االن تفگ ناخ قداص هب ور شداماد رشت نارگن نامام

هر.

رد یاهاپ ناویا هب ،ور متفگ هک ینامام و نم رارصا هب هجوت نودب و

هچب هک میرم هب نارگن دز. رانک ار دیفس روت هدرپ درک. دنت ار شباروج

. مورب درک، هراشا و متخادنا هاگن دوب هدش تکاس

: تفگ و دیشک ولج یناشیپ ارات شیرسور نامام

. هتیذا میرم . هزاغم دیرب تسه یراک مساق _اقآ

هب یراک : تفگ و تفرگ هدرن هب تسد ناج واقآ تشگرب بجعت اب قاحسا

. لخاد ورب امش . میرادن هنوخ

نش! یم هتسخ رساپ :اقآ تفگ و تخادنا ارباال شا هناش هرابود نامام

و دمآ فرح هب قاحسا . متخادنا نییاپ نامام فرح مرش ارزا مرس

: تفگ هنامرتحم

. مدوب اباب حلا نارگن منک. یم تمحز عفر _نم

و تفرگ شناهد یولج ار شیرسور وهبل تفگ ییا هصخشم هلب نامام
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. دیرب ار قاحسا وکالم فرح

دش. یلکش نیا تشگرب و تفر امش .اب رسپ اقآ دوب بوخ شلا _ح

. تشاذگ مه یور وردار سنلا تفر دشو رود نامام ! یرخف نک سب اب

دوب. شیاپ رد زونه شگنر یسوط یناتک دمآ. اهارباال هلپ هرابود قاحسا

: تفگ مارآ ییا هدنخ اب نم هب ور

. تلا بند مایم دش، مومت تیراک نیریش _

: تفگ ناج اقآ هب وور مداد ناکت نامام تاکرح زا لوجخ یدنخبل اراب مرس

اقآ! هدش گرزب هگید _

: تفگ و تفرگ هدرن هبل زا ناج اقآ

امش! ارب بش ات حبص زا زور _هی

جنک #هس_

30_ تراپ #
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ما هدمآ شک یاهبل هب قاحسا و مدش لا حشوخ ، میهارمه ی هزاجا زا

. دیدنخ

. متشاد شهگن تساوخ ملد دیاش مبش _

هناچ یور شمرگ تسد و شرطع . تفر و دیشک ما هناچ یزیت هب تسد و

نامام ، مدرک رواب هک ار شنتفر . دیزرل مناج اقآ هدیمخ هناش ردو نتسب مااب

. درکاپ هب اغوغ یرخف

داد مخا و رشت اراب نم یاه سابل داد. لسغ و دیشک بآ ار ناویا نآ مامت

. میوشب اتاب متسد

، هملک دنچ نیا اب رتشیب و تسب شقاتا ،رد یرخف یداد متلا جخ هب ناج اقآ

درک. رو هلعش ار نامام ترفن شتآ

یم هاوخدوخ رتشیب ار نامام هک مدش روخلد ناج اقآ ینعم اب توکس زا

درک.

. تشاذگ هدننک دیفس لخاد ار ناجنف وود ینیس نآ مامت یتح

مامت شبل ریز دز. فرح هبوخ واال نم ی هنوخ هتشاذگ اپ سجن سجن هب

داد. انف ارهب نتشاد و ندید قاحسا لثم یردارب یشوخ هقیقد دنچ نآ

لخاد دزادنیب ،ات درپس ومخا ناخ قداص تسد مه ار ینیریش هبعج یتح

. نابایخ رس بزهلا لطس
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دوب. هدرک جاودزا شرانک ، مخا شنزو ولیک دص و قداص کی اب میرم نیا

دوب. هتخاب گنر شدنخبل یکشم و نهپ لیبس تشپ . دنزب دوبن دلب دنخبل

یمبدیلا اجک، رد دوبن مولعم شرسپ و ربون داماد نیا هب مه یرخف نامام

. تفرگ یم هدرخ ناج اقآ پیتشوخ قاحسا هب هک

***

هیناح و هنامس هاگن ، هگرب زا ممشچ لماک نتفرگ نودب هاتوک و یمشچ ریز

. مدرک

. دندوب زکرمت ثمالرد ییا هقیقد دنچ لا وس یاپ و دندوب هدمآ مقاتا هب

هرجنپ رانک هنامس دوب. هتشاذگ شیور شیپ هگرب وناز ود متخت یور هیناح

دوب. هتسشن نیمز یور و راوید هب هیکت و

: متشون دوب دایز شیور نکاپ در هک مامت همین لا وس ریز و هگرب یور

فاصوا نیا اب مفساتم اما یداد صیخشت هابتشا بوخ ور یفارحنا لا "وس

"... مزاب
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شیاهبل نیب ار دوتا رس کون هک هیناح هب .ور مدرک دنلب هگرب یور ارزا مرس

: مدیسرپ ، درشف یم

... نیا هرمن دوب دنچ _

دوب. هدش مشومارف ، قارب و تشرد نامشچ نآ اب ناشتسود مسا

: تفگ و هیناح باوج طسو دیرپ هنامس

یگ! یم ور هناورپ _

دوب. دوتا رس ریگرد زونه هیناح و مدرک نییاپ ارباالو مرس

! یکلا .. یکلا ، فینح دش عالف مدص جنپ و تسیب یارب _

یاوه هب رس رتخد ود ره هب باطخ ، متشون یم هگرب یور هک روط نامه

: متفگ نام هناخ
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و دیرب ... هگرب یاپ متشاذ یم لگشوخ جنپ هسات ،هی مدوب نوتریبد یاج _

. نوتمنیبب هرابود هگید سلا

چیه تحت میومع رتخد و رهاوخ اب دوب هتساوخن هک ار ناشتسود هگرب

. مداتسیا ود ره رس .باالی مدش دنلب و متشاذگ رانک ، دشاب ام شزومآ

دوب. هتفرگ ناسآ ناشیارب دح زا دایز یفطصم

هب هتسجخ و بوخ هک دوب شوخ یفطصم یدج یاه دنخبل هب ناشلد

. دنتشاد زکرمت دش یم یتعاس مین نم داریا رپ لا وس

دوب. هتفرگ ار لا وس هتکن ، رتهب ود نیا زا ناشدنلب دق تسود نآ مه زاب
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متشگنا و هدروآ شوج هیناح تسد رانک هدش رارکت هابتشا هرابود ندید اب

. متشاذگ هگرب و شهابتشا یور ار
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شرس یداد ، تشاد همادا و ندرک لح هب رارصا هک هیناح دیکات اب یلو

درک. دنلب ار شرس و دیرپ شیاه هناش . مدیشک

هدیرب . تشاد ار هابتشا نیمه ام رهاوخ زا هتسشن ییا هلصاف اب مه هنامس

: تفگ هدیسرت و هدیرب

لح... هار نیا هناورپ ریبد _

: تفر باال میادص . مدرک عطق ار شفرح

. هلحرم زا هترپ امش زا رتشیب هک مناخ کرپاش نوا _

هچرف مردام و دندیشک هگرب یور رس هرابود ود ره مدنلب یادص ندینش زا

هنوخ تاباب .! ردام هربخ هچ : تفگ و دروآ اروت شرس زاالیرد، تسد هب

. تسا

انف ارهب ههام ود تصرف تحار یلیخ ود نیا هکنیا زا هرابود و متسب ردار

. مدش دنت دندوب هداد

مشچ و هتخود مه هب ،بل هدشن و هدش ناشهابتشا هجوتم ، دیدهت و روز اب

. دنتفر نوریب قاتا زا هدرک رپ
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ناشمشچ یولج ار ناشتسود هگرب . متفر هیناح قاتا مد ات ناشرس تشپ

: متفگ و مداد ناکت

. مرایب نوتدای نم ات هلیطعت یزاب هرخسم هتفه _هی

مشچ هیناح و تفگ ییاباب ورب ، نمیشن رد هتسشن اباب ندید زا هنامس

دش: دنلب مرس تشپ روپاش اباب یادص . دنلب یشاداد

تسد تردام انیا، رس داد یاج ! رسپ شوپب سابل یباسح و تسرد ورب _

نیا ، فیرش و یفطصم . ننوخ یم سرد هک هداد ربخ یفطصم . تساهنت

. هدوب بوخ نوشراک تقو دنچ

هگرب ، نوشاباوج نیا زا مدید .. یلیخ _: متفگ و متشگرب اباب عافد و فرح اب

. مورب نوریب تمس مدیخرچ و متشاذگ سنلا زیم یور ار

: تفگ وادا زان واب دنابسچ روپاش اباب یوزاب ارهب شدوخ هنامس

هدب... تضایر ام هب داوخ یم ترسپ ومع، _

یکدرم داد، یم ناج هنامس یارب هک ناملس هبعالهق بل ریز و متسب رد

. متشاذگ طایح واپهب متفگ
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یاه هچیلا .ق طایح هشوگ درک یم سیخ یشرف دش یم راکیب ات مه ام ردام

دوب! هتفر ناشدوپ و رات هب بآ ردقچ ناتسبات نیا ام

***

هنامس متشاد ربخ هک هیناح رانک میایب مدوب هدرک رارف نام هناخ یاضف زا

. تسا هدروخ رگنک اجنآ مه

تسد زاب هک هنامس و هیناح ندید .زا مداد له ، متشگنا ی هبرض الیرداراب

. مدیزگ ،بل ناشرانک هیناح ملعم یاعدا ردارب و دوب بآ رد ناشیاپ و

ار نم و تشگرب هنامس و هیناح یاج ،هب شردارب هک موش فرصنم مدمآ

اب ناشفینح هک مورب دندشن هجوتم ات مشکب بقع متساوخ ار مرس دید.

دش.. دنلب شیادص شتسد یوراپ

: تفگ دنلب و درک شدوخ هاگ هیکت ار شا هتسد دزو نیمز هب وراپ

.. هنوم حیرفت گنز تقو . مناخ نییامرفب هب. _هب

رپس ار میوزاب ، تسد هب گنلش هنامس نتشگرب زا لبق و تشگرب هیناح

. مدرک متروص
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هیناح و مرادن تیراک ایب تفگ . دیدنخ دشو مخ شغ شغ شراک زا هنامس

رد رانک و طایح هشوگ دمآ. متمس و تشاذگ نیمز ار شتسد دیات یطوق

. مدش شرظتنم

رد نم یاهلا وس نآ .اب دوبن نک لو نم هب ور وراپ هب هیکت مه شردارب

: تفگ هک شیدروآ

مک مدص ۲۵ ارچ یدیمهف ور لا وس یفارحنا هتکن گنشق ردق نیا هک امش _

! یدروآ

دز شیومع رسپ یوزاب دوب.هب هدش مامت شا هدنخ هنامس و مدیشک تلا جخ

داد: باوج و

امباالرت.. زا هرمن .ود هزات دوب ام هشوهاب هناورپ _

شرف یور وراپ هرابود ام، تمس هب هاتوک هاگن واب داد ناکت یرس فساتم

یتفگ یم هگا متفگ و مدرک مخا وت. ایب تفگ و تفرگ ار متسد هیناح . دیشک

. مدموا یمن تسه تشاداد

راک بلط ردقچ دینش مه شردارب نوچ دیزگ بل هیناح مرب. ات رایب ونم هگرب

اب شدوخ لثم لوا زا هک همه دنک. هرخسم ار نم تشادن قح ما. هدش

منک، کزان مشچ ی هشوگ مدمآ و دوب هدش جک میوربا هک. دندوبن شوه

درک... راکش ار مراک شردارب زیت نامشچ
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ار میاهلا وس رتشیب دوب. هتشاذگ سرس یور ار هناخ ، میرم رسپ و متشگرب

مقاتا رد نامام . حبص لوا زا مه ونآ میتشاد نامهم . مدوب هدرک اهر فصن

سک چیه . دندوب هچب یدرز نارگن میرم رهوش رهاوخ و رهوش ردام واب دوب

. دوبن ناح اقآ تحارتسا و توکس هب نم جایتحا نارگن

و دمآ و تفر رد مادم منک. لح لماک ار نیرمت کی دوب هدشن حبص زا

ار ماش هک دوب صخشم اهنیا نیگنس رس نتسشن وزا مدوب اهنامهم ییاریذپ

. دنتسه نامهم مه
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نامام اراب غرم و یزبس همروق طاسب و مدش دنلب ضغب دشواب مه نامه

عیرس و دنت ار اهراک مامت مطیارش زا نارگن و هدرک ضغب . میدرک هار هب ور

اب هدش گنهامه میمصت وزا دیایب هک مدش ناج اقآ رظتنم . مداد ماجنا

دنیآ یم ناملس ای یفطصم طقف دوب هداد لوق هنامس . منزب فرح اه رتخد
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. دنتسه هاگشزومآ تبث و مادختسا یاهراک ریگرد فیرش و فینح و

زکرمت زا شیارب و مدرک هدافتسا ناج اقآ رهم و یتسود رتخد و نف زا

مدز. فرح نتشادن

ود نیا هکنیا نانیمطا زا شیارب دنک. لوبق تساوخ یمن و تفر رکف رد

هشاب یضاران و درک لوبق ناج واقآ مدز فرح دوب، اهرتخد هدروخ ینیریش

دوب، یسرد تاکن یاپ نتسشن و نتفر نیا هتفه کی طقف هکنیا . تفگ ییا

دوب. یلوبق رد رثوم رتشیب

لغب هب رتفد و باتک صخشم تعاس و رصع تعاس ود اهزور دش. مه نامه

و دوب یدج . میدش یم یفطصم یاهلا وس و همانرب رظتنم هیناح قاتا رد

هنامس شهجوت دش. یم صخشم مه لا وس حرط رد هیناح اب شراتفر یمرن

درک. یم هدز تلا جخ نم رانک ار یفطصم و ضارتعا ارهب

ندینش هکاب مدوب هدش هدامآ ، هیناح قاتا رد یاهس هبکال منتفر موس زور

زاب شروتوم ندروآ یارب ردار هگنل . متفر رانک ناخ قداص روتوم یادص

دوب. یکاش اجک، مور یم هک دید رد مد هکنیا زا وزاب تشاد مخا . مدرک

س ییورشوخ .اب مداد سالم درک یم کاپ یزبس هک هیناح نامام هب ناویا رد

قاتا مورب درک، هراشا میرم و مردام حلا ندیسرپ واب داد خساپ ار المم

. هیناح
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ربخالفود زورما مدز. ناشقاتا رد هب هک دمآ یم هیناح زیر ی هدنخ یادص

. دندوب هتفرگ یدج یلیخ یلبق هسلج

هدیچیپ یدوگیب زاب هیناح یاهوم و دوب اهر باتک و رتفد ناشیور هب ور

درک. یم هایس ار شکلپ ی هشوگ هنیآ هب ور دادم اب تشاد مه هنامس دوب.

: تفگ هیناح نم، هب هجوت نودب

. یدرک رید رتخد _ایب

. متشاذگ شزیم یور ار مباتک

امش. نیدش سرد قرغ مردقچ منیب یم _

: تفگ و تخادنا باال هناش هنامس

. ندرک ریگ کیفارت وت ریبد بانج _

یتفلک یادص واب درک شبل تشپ لیبس ار شیوم زا تشرد ییا هلول هیناح

: تفگ
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! هدنوم باوخ مه ناخ ناملس _

. مدیدنخ ود ره تبحص دیلقت و هفایق هب

. هشاب مارب انوا لثم هرذ هی سابع داوخ یم ملد هک نم . هنوت رکشت ضوع _

. مدش یم هیسروب ناشوهزیت االنوت

هنیآ یولج ناویل لخاد و تسب دادم دش.رد فاص مارآ یلیخ هنامس

: تفگ نم هب وور دنادرگرب

سورع هتفگ همع ننز. یم بلابلا نراد انوا میتسین نارگن اباب!.ام هیچ _

. هدرکلیصحت طقف

هنامس و نم هب ور کشخ و درک فاص ییا هفرس کت اراب شیادص هیناح

: تفگ و درک مخا رساپ

.. هریاد و ثلثم اج نیریگب دای کوک ودات دیرب _
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. تفگ یم ار هنامس ردارب ، فیرش مه نیا . متشاذگ مناهد یولج تسد

درک. ادج هیناح هاتوک یاهوم ارزا یدوگیب یاه هلول و درب تسد مه هنامس

دوب، یفیرظ دنبتسد و تشادن تعاس هک شتسد چم هب یشیامن مه هیناح

: تفگ و درک هراشا

هب تخود و کوک شزومآ تقو رس نیرب نینک عمج .. ریخات تعاس مین _اب

... نامام تیریدم

: تفگ و درک عمج ار هدش لح هفصن یاه هگرب و باتک دشو مخ هنامس و

منک. یم رکف یبیغ یاهدادما هب مراد هک _نم

ود ره ردارب ومع.هک رتخد ود نیا جبلا یلا یخ یب زا دش تشرد ممشچ

رخآ مرت یوجشناد و شوهاب یاه همع رسپ و دوب داتسا دح رد ناش یضایر

. هاگشناد کیزیف و یضایر

: متفگ و متسشن تخت هبل

منک. رکف منوت یمن مه دادما نوا هب هک _نم

: تفگ درک یم کاپ ار شمشچ هشوگ تشگنا هکاب ردحیلا هرابود هنامس

ام رظتنم دز گنز ناتسریبد یتم سال هب ینایاپ نشج ارب نینزان یتسار _

. نتسه

: تفگ دزو هرگ و تخیر هسیک لخاد اهار یدوگیب لا حشوخ هیناح
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. میشاب هداد ور ناحتما مه ام هک هعمج هزادنب یتفگ _یم

: مدرک جک ار مبل

. میدب بوخ هرارق ناحتما ام مردقچ تقونوا _

و تسیب هضرع هک مفساتم ینعی _: تفگ و تخادنا باال ییا هناش راب هیناح

. یروخ یم کوک درد هب نومه ...وت یتشادن ور بلقت مدص جنپ

. میدش فاص ناشفینح یادص و هنادرم هفرس یادص اب

و عمج هاگادوخان نوریب یامرگ زا هدرک قرع و سیخ تروص و یدج هفایق

درک. نامروج

. تفگ یم اهار هتکن یدج و کشخ ، ناوج درم نیا یفطصم ربخالف

دوب. هتفرگ امار یاهقتشم فعض چم هک نامه

لا کشا عفر ملعم دوشب فینح هک دنک روصت تسناوت یمن مه هیناح یتح

یم نابرهم و بوجحم یفطصم رانک رد هک یزیر یاه هزم رتشیب ام.و

. دنارپب ار میدینش

. مرذگب کالس ریخ ارزا زورما و موش دنلب متشاد تسود ، نتسشن الف خرب

هکنیا ضحم وهب مدرپس هلسم زا یرصتخم حرش هب شوگ و متسشن راچان

. مایم و مرب نم تفگ هک

هتفرگ یدج و کشخ تشاداد ردقنوا مرب. نم اه هچب نتفگ واب مدش دنلب

. دیرپ یچ همه رتدب .. متفرگن دای یچیه هک
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هدینش الیرد فینح . دیرپ باال شیوربا هنامس و دیزگ ،بل مفرح اب هیناح

درک: هراشا تسد واب تفرگ مهار یولج تسد و دمآ دوب.وت

زاکالس. هدنوم تعاس مین . مناخ امرفب _

. مدش اپ اپونآ نیا

درک مفرح تالیف یارب یچن و متفگ شتروص هب هاگن اب ییا هتسهآ مرب نم

. مورب و موش دنلب مدش ممصم شتروص زاحتلا رتشیب و

: تفگ نم زا نتفرگ مشچ نودب هیناح هب هراشا

ناج؟ هیناح تساجک تشخپ هاگتسد نوا _

: دیسرپ هیناح

؟ شاداد یچ _ارب

: تفگ هک دوب نیب شوخ هنامس

بخ. هتخس بلطم .. مینک طبض ور شادص داوخ یم -الدب
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: تفگ رت کشخ نم، زا نتفرگ مشچ نودب زاب

ور هسنارف سند کیزوم هک یرایب منم شلف نوا ماوخ یم ناج هنامس _

هنک. لمحت کالسور هنوتب رتهب مناخ نیا ات مرازب قتشم اب نامزمه

و درک ادص شاداد هیناح . داتفا نییاپ مرس و مدیزگ بل

: دیچیپ شیادص هک هدربن هریگتسد یور تسد . متفر رد تمس نم

منک. لماک ماوخ یم ور بلطم رسکالس.. نیشب مرتحم مناخ _

نم و دیشک رس تشپ ارزا متسد هنامس . تفر یم زاحلا تشاد میاهاپ

هرگ مهب متسد یاهتشگنا . متسشن و متشگرب ، هتفرگ ناهد هب بل هرابود

دوش. مامت تعاس مین نآ مدش رظتنم ، هدروخ

مه مسابل یور مبلق یاه پورگ یادص نم دشو مکاح قاتا رد یدب توکس

: تفگ و تخیر شدوخ یارب بآ یناویل دوب. هدیسر

. ناویا میر یم ادرف .زا کیچوک و همرگ اجنیا _

هلسم تروص هرجنپ رانک کچوک هتخت یور و درک فاص ار شیادص هرابود

. هگید هقیقد جنپ : تفگ منک، شهاگن هکنیا نودب و تشون ار
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ما هناش ، هگرب یور هب مشچ نم و دیبوک هتخت یور تسد همک تفگ هیناح

. دیرپ هظحل کی

و رورغ یور تسشن و تفر مساوح مامت لا، وس هب هاگن و دیرپ یم ممشچ

. فینح کشخ یادص

و مدش دنلب یلو مدرک لح تسرد هزادنا هچ وات روطچ ار لا وس مناد یمن

. متشاذگ هیناح تسد و هگرب رانک ار هگرب

هیکت هرجنپ هبل هک شردارب هب هاگن نودب ، باتک و یتسد ریز نتشادرب اب

: متفگ دوب هدرک هرگ شا هنیس یولج تسد و هدز

دوب. دیفم نوتس کال نونمم _

هناخ زا مونشب متشادن تسود هک یباوج ندش رظتنم نودب و مدرک دنت اپ

. مدش رود ناش

دروخرب دوب شتسد کگنس نان هک هیناح ردپ ندش،هب رود زا لبق رد مد

. متسب ار طایح ورد مدرک

اباب، دیشابن هتسخ هب نیگنس رس . میدیسر هناخ رد مد نامزمه ناج اقآ اب

کی مشاب هتشاد راک هناخ غولش عاضوا هب هکنیا نودب و هتفگ مه امش

هدیچ ار هفاضا لیاسو و باوختخر مامت مردام هک کچوک کقاتا هب تسار

. مدرک لفق مه ار شرد و متفر دوب،
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ریز تسد درک. زاب ار مقاتا رد هک دوب هتفرگ ار املآ تسد یرخف نامام

: تفگ و درک نشور قاتا غارچ نامام و مدیشک ممشچ

. تسه مرفولین نوریب !..ایب هشب تسرد یچ یتسشن یکیرات _

. مدیشک باتک دلج یور تسد دش. هتسب قاتا ورد متفگ ینامام ورب هشاب

هرطاخ اه قتشم و فینح یادص زا ردقچ شیاه هگرب ولک لوا ی هحفص

.هب دیشکن هک ییاهزور هچ هب دلج نیا اراب نم دش. یمن مامت . تشاد

. تفر ناج ..اقا قاحسا اب ساهلا دعب مدروخرب نیلوا ناج..هب اقآ ...هب فینح

ار شدوخ زونه ، شرهاوخ تسد کمک مرس، تشپ رد قاحسا و دوبن فینح

دوب... هدادن ناشن

دوب. شیور فینح ...کالم شمدییوب قیمع ، متروص یور و مدیسوب ار باتک

. مدرک ناششومارف مه نم فینح نودب هک یتاملک

جنک #هس_
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یتح و فرح ییا هملک نودب . تفر و دنادرگرب ار شیور نم ندید اب رفولین

. سابع راک زا مرش

یم کاپ شسیخ مشچ هشوگ تشاد دوب، هدیسر هک ینامز زا مه نامام

. تفگ یم سابع لا وحا زا زوسرپ و گنتلد درک.

درک. مخا شنز دایب، سابع ات همخد نوا وت میتفر هک لوا ،زا هناورپ یدیدن _

تسرد تشاذن مه ور شارتخد نز نیا دوب. غمد مسابع درک. نوخ ور شلد

هنک. لغب یباسح

. میوگب متشادن کالیم چیه و مدینش یم ار مردام فیصوت و اهفرح

یچ :وت تفگ و داتفا نم دای مه رابکی سابع یارب نتخیر کشا نایم

! ردام یدیشک

و دمآ یم مدای مدوخ یتاق مال یب یاه هظحل مامت دز، یم فرح هک مردام

داد. یم مباذع شیروآدای

و هتسشن کشا هب مشچ گنتلد وزاب تفرگ یم ناج ممشچ یولج انعر اهنت

. تسب یم شقن میارب انعر، رخآ زور هدیرپ گنر
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هب درپس هک دوب هدرک شومارف ار نم و دوب سابع یگدنز نارگن نم ردام

. دهد تاجن مرگید ردارب ینادان ارزا نم و دیایب ات درپس مردارب .هب قاحسا

. متشادن سابع هب نامام دح زا دایز یاه ینارگن زا یسح چیه

یم مردام ییاهنت هب یبدا ویب اهنت قاتا متفر یم رگا . مدرک یم هاگن طقف

دش.

. دروآ نابز هب زاب وهآار کشا زا شفده و درواین تقاط مه رخآ

یم یتقو یاوخ یمن ارچ . تسین تردارب هگم ! هناورپ یگ یمن یچیه ارچ _

؟ ینک یراک شارب ، ینوت

چیه ار نم دید. یم ار سابع الت کشم طقف مردام . موشن دنت دش یمن رگید

. دروآ یمن باسح هب

. شدوخ ونم نماد تخادنا رسدرد نیا شدوخ . مامام مگب یچ _

. دندادرگرب ار شیور رشت واب درک کاپ لا متسد اراب شمشچ هشوگ هرابود

زورما . نوسرب شهب یتسد هی منیا .. یتحار و یدش مومت تدوخ _حاالهک

. مدش هناورپ هدنمرش تفگ یظفاحادخ عقوم

: دروآ نابز هب مردام هک سابه هام شش دعب ندش هدتمرش زا دیزرل ممشچ
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ارچ .. مدوبن نم و تفر ماباب . نامام شتسه یگدنمرش زا رتشیب یزیچ _هی

نماالن نیبب . مدش هارمه ، ردارب تدوخ لوق وابهب مدش قمحا نوچ

یچیه هک مشاب یهاگداد هجیتن نارگن منود یمن مدموا هک یزور !.زا ماجک

؟ مسرب مراک هچ هب مشاپ هکنیا ای مگب منوت یمن

درک. یم شوگ ، میاه هلگ زا یضاران و تشاد مخا اب

یم و مرظتنم نآ ره هک ینم ملا. یخ یب وگن نامام .. تفر هک مهاگشناد _

... متسود ...هب بویا ..هب مگب شهب یچ هکنیا . قاحسا ندموا زا مسرت

! هدرک مراک یچ سابع نیبب .. مدش یچ ونم نیبب

ورب هک تسین گرم نتفگ دشواب دنلب ، شکشا یهآو هجیتن زا یضاران

.. یراک هشوگ هی بسچب

هب دایز تشاد . دیزرل یم هک متسد ود نیمه .اب متفرگ ار نامام هار یولج

داد: یم نادیم سابع

فرح شنز هکنیا زج . یتفرگ ور اجک .. نامام یتفر شلا بند همه _نیا

منم یراد هک هدنوم تسابع زا یچ درک.. ریسا مه شدوخ هنک. یم نومراب

! ینک یم انوا یادف

ود یره هشوگ و شتروص دوب. هدرک خی شتسد . تفرگ ار متسد نامام
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دوب. خرس شمسچ

نیا راک لا بند هتفیب وگب نم. رطاخ هب زادنب ور تردارب نیا هب _ورب

... هتاردارب ودات نیا هب ما هراچ مید. یم دش یچ ره مه شلوپ .. هرسپ

ود نیا زا هراچ وحاال درک ناشرود نم زا یزور کی . مدیشک نوریب ار متسد

. دهاوخ یم

. هریگب لیکو هرب شارب رفولین _

ننک.. یمن لوبق ... متفر هگ _یم

هدش معفن هب ناج اقآ گرم اب قاحسا و بویا ندمآ طسو نیا . مدزن یفرح

! مدوب هداد هچ یازا رد هچ دش. شیر مدوخ تعفنم زا ملد دوب.

دش: رت مرن متوکس اب نامام نحل

و هنوخ نیا نوخ ِهامآال هدنچ !االن هشرس ور اباب تنم هنز!. . هدیسرت منوا _

. تسا هنوخ نوا

. نداد شلد هب لد ات درک یم رثا رتشیب نامام سامتلا نتشاذگ باوج یب

سدع سس نداد تفت هب عورش زاگ یاپ ، رطاخ هدرزآ و ریگلد . مدرکن شوگ

. مدرک ولپ

ندینش هکاب دوب یشک بآ رظتنم و جنرب زیر ندز لق وهب هملباق هب مشچ

. متشگرب یشوگ تشپ شتبحص
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: دنادرگرب ار شتروص منک. یم شهاگن دید

! مناخ بوبحم _سالم

دش. کشخ متسد یبوچ قشاق

.. دوبن دنب اج چیه هب متسد ... متشاد یراک .هی متسه _واال

دش. سبح مسفن و کشخ متسد زاب

؟ تسه ناج یضترم _هلب...

رساتاپ نم یلو منیبن نم ات دیخرچ رتشیب و دیشک شیوناز یور تسد

. مدینش یم شوگ

دوب متقورید ...هگا امتح .. هنزب گنز مهب هرامش نیا اب نیگب تمحز یب دموا _

... مریگ یم سامت نم سپ ... هرادن لا کشا

با ناشیور . گنیس لخاد دبس رد نامه . مدرک اهر ار جنرب ی هتخپ یاه هناد

: متشگرب تسد هب یشوگ نامام تمس هب ضرتعم . مدرک زاب ار درس

، هتشاک لگ یلیخ . سابع یاراک هب ینک یم زاب یراد ور انیا یاپ ارچ نامام _

؟ ینک یم ربخ رهش

درک: یمن مهاگن . تشاذگ زیم یور و شتسد رانک هرابود ار یشوگ

یب . هدرم هنن سابع هدنورپ لا بند هتفیب مگب انشآ هی هب ماوخ یم ... هشراک _

ما.. هچب ِسک

. دنازرل یم ار منت یضترم ندید هرابود روصت . متسشن شیاپ رانک

. دروآ یم درد هب مه ار ملد



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دلب! راک مدآ همه نیا .! لیکو همه نیا نامام _

.! دیفس سیگ نم منک زاب نوبز ردقچ . تدوخ وت شیکی _

: متفرگ ار شسابل نماد

هر! یم نوموربا نامام _

منز!. یمن یفرح هک وت _زا

. نمهفب انوا ماوخ یمن نم . تسه منم مسا ! هریگ ماپ منم _

. تفر سیورس تمس مسامتلا هب هجوت دشویب دنلب

جنک #هس_
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. دیایب ناشمسا هرابود مهاوخ یمن ارچ و مدرک رارف هک دنک کرد تساوخن

. تشاد هگن دش یم ار هرطاخ دش. یم رورم تشاد شتارطاخ یفاک ردق هب

! مدرک یم هچ ار ناشدوخ

رداچ درک. یم نهپ زامناج تشاد و تفرگ وضو نم هب هجوت یب نامام
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درک. فاص ار شرس

درک. اهر مه نم ندرک یضار یارب ار شریت نیرخآ

. هزادنب هار تردارب راک وگب قاحسا هب ورب ، یندیمهف تحاران یلیخ هگا _

مندید هعفد ره کیچوک و تشرد شردپ و شنز منک. ربص منوت یمن نم

. نگب

یم هک سابع لکشم ندرک لح یارب مردام رارصا زا مدش یم هناوید متشاد

. دشکب نایم ارهب نم یاه هعونمم تساوخ

. دیرپ مگنر دزو روش ملد مه نم دروخ گنز نفلت هچ ره بش رخآ و بش ات

یشوگ تساوخ یمن ملد و مدیشک زارد تخت یور ، جنرب نداتفا مد رظتنم

منک. نشور ار مشوماخ

هار هب ور نامز . مرخب نامز نامام یاه لیلد اب مدوخ یارب دش یمن اما

. ندمآ رانک نامز . ندش

شا هملا کم زا هک درک مواکجنک زاسنلا نامام تبحص فیعض یادص

. مونشب

****

داش مرد، تشپ متفگ . مداد باوج هیناح ، شاداد ییاجک لا وس و گنز هب

درک. زاب ردار دش

. مداد له ار طایح ،رد فیک ندرک تسد هب تسد واب مدز ار نیشام ریگدزد

زاس. وون یدحاو هس نامتراپآ دوب. یبونج همع ینامتراپآ هناخ
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نکاس همع موس هقبط ، داماد هزات ِفیرش دوب. ناشدوخ تسد دحاو هس ره

. مدوب هدمآ اجنیا هب زاب وطالین تدم دنچ دعب و هتشذگ گنیکراپ دوب.زا

و هدرک فاص ار متک هقی . مدرک رت هناورپ یارب طقف مندمآ هاتوک یارب یبل

. مدش روسناسآ راوس

هب تسد ار فیک داد. متلا جخ همع لا بقتسا هب ممشچ و دوب زاب دحاو رد

دش. زاب مه زا همع یاه تسد و مدرک تسد

همع رهوش رانک و اباب عمج، هب ور همع نتشاذگ تسد تشپ ابسالمو

دوب. مه هب زونه اباب مخا . دنداد ناکت ار ناشرس

دزو رانک ار شرداچ رپ مردام دوب. هدیجنر نم زا هک دش یم سیلا دنچ

. تفگ مرگ یدیشابن هتسخ

. مایم مروشب تسد ؛ متفگ و متشاذگ یدورو لوسنک رانک ار فیک و مدش مخ

داد. ناکت میارب ار شرس و دوب هداتسیا هناخزپشآ بوچ راهچ هبل هیناح

تسد زا هلوح و تفرگ ار متک و دروآ شیپ تسد هنامس سیورس رد مد

. متفرگ هنامس

؟ نوتارهوش _وک

: تفگ و درک ورهار هت قاتا هب هراشا هنامس

. ننوباوخ یم ور اه هچب _

دمآ: شک مبل هشوگ و مدنادرگرب هنامس تسد ار هلوح

انیا! نربون _

: تفگ دزو میوزاب هب هلوح ابرپ
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.! هسر یم مه امش یربون نامز _

! متشادن هناورپ نوچ دوب. هدیسرن شنامز

مکیدزن تنیباک هب هیکت . متخادنا دماین ولج و دوب رود هک هیناح هاگن هاتوک

. دیسر یمن ممامشم هب هیناح ی هرهچ زا بوخ یاه ربخ یوب دش. یمن

. مسرپب شدوخ ارزا متروص یور رادشک ثکم تلع تشاذگن همع یادص

. متسشن شرانک همع، ینابرهم رابجا وهب راچان

مندرگ ضبن و متفرگ رگ یضترم ندیسر واب دمآرد ادص هب هرابود گنز

دز. رتدنت

و یفطصم . تفر یضترم دوخ و رسمه لا بقتسا هب هیناح دشو زاب دحاو رد

. دندمآ نوریب قاتا زا مه ناملس

متمس ار شتسد و دروآ باال رورغ اراب شرس و مداتسیا یضترم یاپ هب

دوب. هتخادنا هلصاف نامتقافر نیب ترودک و میدوب قیفر درک. زارد

.هن تشادن ار هناورپ دنلب دق هک بوخ هچ . مدرک یسرپلا وحا مه شرسمه اب

هب هداتفا قرب ی هشیش یفافش هب شمشچ وهن شدرگ تروص و لکش

دوب. هتفر هناورپ

دنخبل مک. یبیجعزرط هب شرس یاهوم و دوب هدش هدیمخ یضترم یلو

و متشگرب یفطصم فرح واب تخادنا لبق یاهزور دای ارهب نم شبل یور

. مدرک شهاگن
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نیب ار ییاچ ینیس هک ناملس هب هراشا و تسشن متسد رانک یفطصم

: تفگ تشاذگ زیم یور و نامدوخ

. رسپ نیا هتفر شتسوپ ریز بآ هچ هتقو دنچ _نیا

ندیشک هکاب دهدب رارق نامتسد یولج اهار ناکتسا ات دوب هدش مخ ناملس

: متفگ زیم هبل ناکتسا

. نیتفر بآ یلک نوتدوخ هک نیراذن نم ور مسا یکلا _

دنخبل ، هتفر باال یوربا اب شبل هشوگ تسد و دیدنخ دش. فاص یفطصم

ود لبم یور امو نیب ار شدوخ ، هناهب لطعم مه هیناح درک. هاگن ار هیناح

داد. اج هرفن

: متفگ ناشتروص رانک هتسهآ و مدیبسچ لبم ی هبل هب

... شزا شاب رود هدرخ _هی

: دیدنخ ناملس هناش هب نتخادنا تسد واب دناسر ار شدوخ مه هنامس

ناج. اقآ امش یراین .مک هرازاب لیوحت _

یفطصم درک. رود ار شدوخ و دیزگ بل ناملس ام، یاهرتخد مرش یاج هب

دوب. ام عمج هب شهاگن ور هب ور زا یضترم و دیدنخ

هب فرح ات مدوب رظتنم نم یلو دوب. داش امو عمج هب شهاگن مه مردام

دوب. هدناشک عمج نیا هب هرابود ار نم هک دسرب یتمسق نآ

تسشن و تفر یضترم باجح واب هزیر رسمه هک مدید و میدروخ یاچ

و یفطصم و دندوب هناخزپشآ رد هیناح و هنامس ام. عمج زا رترود . شرانک

. اهردپ ثحب رظان مه ناملس
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عمج زا هدوسآ یخلا واب منیشب ربخ یب متسناوت یمن و مدوب کالهف

منک. تکرش ، مدوب رود ناکما دح هکات یگداوناخ

. شیاهراک و هاگشزومآ ود هرادا دوب. راک طقف یرود یارب ما هناهب

جنک #هس_
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. مدناشک شتمس ار مدوخ دش، دنلب همع رانک زا مردام ات

شا هحفص هب مادم شمشچ دوب. شتسد یشوگ و تکاس نانچمه یضترم

دوب. سامت رظتنم دوب.

نم زا مشچ یضترم . مدیسوب ار شتروص و متخادنا همع ی هناش رود تسد

. تشادنرب شردام و

. مدرک یم ار راک نیا حاال دیاب و مدوب رازیب نتفر هیشاح زا

: تفگ ملا وس یاوه یب ندیسرپ واب دیسر مداد هب هنامس
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؟ اجنیا دوب هدموا مناخ یرخف همع، _

اه ناکتسا دشو دنلب یفطصم دوب. هدشن هجوتم زونه اباب دش. تکاس عمج

: دیشک شیوناز یور تسد لبم یتشپ هب هیکت مه همع درک. عمج ار

دز. گنز امش یاپ شیپ یلو . دموین ردام _هن

اراب لا وس دنب تشپ و رانک مه هیناح منک. لیلحت ار هلمج نیا ات مدنک ناج

: دیسرپ نم هب هاگن

دوب!. بوخ نوشلا _ح

طقف و متفرگ عمج زا مشچ . مونشب نم و دهد باوج همع ات مدنک ناج زاب

. مداد همع خر مین هب

توف هیهام دنچ شرهوش ور. یرخف مدیدن رتشیب راب دنچ نم هک بوخ _

دوب. هدش هتسکش یلیخ مه شدوخ و هدرک

تعرس تیاهن واب دنت نم و دنتفگ یزرمایب ادخ بل ریز هدش، تکاس عمج

: دیسرپ و دمآ فرح هب هنامس هدناوخن و هدناوخ هفصن ار هحتاف بل ریز
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همع؟ یچ هناورپ _

: تفگ ندش فاص نیح دشو دنلب همع هک متشاد مک سفن . مدنک یمن ناج

هی هتفگ .حاال شسورع هب مداد منم و تساوخ ور یضترم هرامش مزا طقف _

. دایم زور

شرسمه هک دوب هداد نم ندنک ناج و ندیشکن سفن ارهب شمشچ یضترم

. تفرگ شفرح هب

دنک. ربخ مه ار وا تساوخ دشو لا حشوخ مردام

. هرابود نینکن زاب ور انیا یاپ : تفگ و درک مخا هک داتفا اباب هب ممشچ هزات

. تخادنا نییاپ ار شرس هنامس و دیزگ بل اباب فرح زا هیناح

: دیسرپ ومع

... نتفر هعفدکی ارچ _

درک. ناهنپ شرداچ ارابرپ شبل نامام دزو دنخشین اباب

ندوب هتفر سیلا دنچ مه مناخ یرخف ردارب دمآ،هک فرح هب یضترم

... ناتسرهش

. متسناد یم و متشاد ومکلا مامت ار هناورپ زا یربخ یب دعب رابخا مامت
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دوب. هتسب نم راظتنا یور هب هام دنچ ات هناورپ ییب هناخ و خیلا یاج

یضترم دوبن مهم میارب و مدوب نارگن سلا، تفه نیا و هشیمه لثم

. دروخ گنز شیشوگ دزو دنخزوپ

: تفگ هک مدینش ار شیادص طقف و تسشن نم توکس یور یضترم هاگن زاب

. ننوشدوخ _

ادابم ات دننک توکس میاهبل تشپ رگید هک تفر مسفن . دریگب هک تفر مسفن

. مونشب رتمک هملک کی

هک یضترِم کیدزن شناهد هب تسد هیناح . تشادرب زیخ ، دینش هک هنامس

. داتسیا دش، رساپ

زا مه نم ات مدرک زیت ار میاهشوگ دوب. اهرتخد تاکرح تام یضترم نز

! شردام ای تسه هناورپ مونشب هلصاف نیمه

و تروص هب هک ییاه تشم وهبتالیف یهاوخدوخ تیاهن رد یضترم یلو

دش. رود عمج زا تسد هب یشوگ . دنادرگرب ار شیور ، مدوب هدز شا هنیس

: تفگ هیناح هب رشت و درک فاص ار شمخا اباب

مناخ یرخف و گنز هی لطعم همه هک نیرایب ماش دیشاپ .. هربخ _هچ

.! نیدش
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کالمو کی نامه دوب. هدرکن رییغت اه ناشن و طخ نامه اب شعضوم مردپ

. مدوب هدشن هدایپ نتساوخ هناورپ و یهاوخدوخ بسا زا مه نم دوب. هن

رمک یور ات یاهوم هب مسرب ات متخات یم ردقنآ . مدش یمن هدایپ تقو چیه

. هناورپ ی هدروخ بات و چیپ

. تفر و دنامن هک ییا هناورپ وهب دنخبل قرب نامشچ هب

مک یلیخ ار هناورپ نم منک. تبث ار شنامشچ ی هرطاخ رتشیب دنتشاذگن

... دوبن رگید و مدیسر زور کی هک متشاد

دش. تشم میاه بل لباقم مرگید تسد و میوناز یور تشم متسد کی

. دنام یضترم هلا چم شدوخ رد نز هب ممشچ

ناملس تسد اهارهب باقشب ینیس یفطصم و درک نهپ ار هرفس هنامس

و درک زاب ار سارت رد یضترم و مدناخرچ مشچ هدرک هرگ تشم نم داد.

دوب... هدش مامت شسامت دش. لخاد
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دز. یمن یفرح دوب. تکاس شیور هب ور هب هریخ و دوب هتسشن نامام

. متسناد یمن اجک، هب دوب هدرب ار شساوح

زمرق یتشپ رانک و .ردسنلا متشاذگ شتسد رانک ، ناویل اب کنخ یبآ چراپ

. مدرک نهپ ار شیاج ناج اقآ

مساق یاج تفگ یم منک. هار هبور ار ناشقاتا تخت دوب هتشاذگن زورید زا

ملد! و ممشچ وت هش یم راخ

رانک هک ار یشوگ . مدزن یفرح و متسشن . متشاذگ شرانک ار چراپ فرح یب

نودب هناخ توکس زا مه مدوخ دش. هدرشف مهب میاهبل رتشیب مدید شتسد

اب یرود هام شش وزا منیشب هکنیا . متشادن غامد و ناج،لد اقآ یاه سفن

. دوبن مناوت ،رد منزب فرح مردام

نیا طقف ناج اقآ دعب درک. میادص ، شرانک زا ندش رود لبق و مدش دنلب

روصت درک. یم هبرجت ار سلا داتفه باالی تشاد هک مردام . متشاد ار ردام

. دناشن یم میولگ رد ضغب ناشندرک کرت

هکنیا یارب طقف ، مداد باوج فیعض ییا هلب نم و درک ادص هک ییا هناورپ

شهاگن رطاخ هدیجنر داد، یم ماجنا تشاد هک ییاهراک دوب.زا مردام

. مدرک

. تفرگ ار متسد درک. مهاگن و متسشن . منیشب شکزان یوتپ رانک تساوخ
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. تشاذگ یم یرتخد و ردام هنگنم نایم ار نم شتساوخرد اب تشاد نامام

عمج یوناز یور ار مرس ، مراذگب نامام ناتسد اررد متسد هکنیا یاج هب

. متشاذگ مناخ یرخف هدش

ییاهزور دوب. هدش گنت مراگزور و مدوخ شیپ سلا دنچ یارب ملد زورید زا

فینح رادید یاهلا س هارمه ارهب نم و دندروخ یم قرو منهذ رد بیجع هک

. دندرب یم

یراک هچ تسین صخشم هک یسابع یارب مراد نم .! هناورپ یتحاران ارچ _

. ینک مکمک داوخ یم منک...ملد یم قتال شیگدنز اب هدرک

. مونشب سابع زا نامام نتشاد سح نیا حاالورد متساوخ یمن

سبح نوا زا مینک شکمک .ایب سابع ینودان زا هدموا راب تلد منود _یم

شنز . نکیچوک شاه هچب ... شیگدنز هنوخ رس هرب . نوریب دایب

... هرادن ینس شدوخ ... هناووج

سلا، دنچ دوب.زا هدرک زاورپ منهذ و هداتفا مه یور ممشچ و مدوب تکاس

شوخ اه زور نامه نیب ندیخرچ و مدنخبل و اهرصع نآ نیب . مدوب هتشذگ

. مدوب
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هناورپ ادرف متفگ منم . شرتفد میرب راک عورش یارب تساوخ یضترم _اقآ

. رفولین اب دایم

مردام . مدرک شزاب هک دیزرل مه یور مکلپ و ممشچ ، نامام فرح ندینش زا

! تخس و رابجا هب یتح منک! ناششومارف تشاذگ یمن ارچ

شاهاب ، اجنیا دایم حبص .. ینفلت هدز فرح شدوخ متفگ مه رفولین _هب

ورب.

و مدینش دمآ. دنمجرا یضترم مسا . دیزرل ما هتسشن مه یور مکلپ زاب

مشچ اهو هدرن هب هدز هیکت ِفینح یهاگ رصع هرطاخ نامه تشاذگن

یاج اجنیا . مروایب مرطاخ هب خلت و نیریش و تذل اراب فارطا رد ندناخرچ

. دوبن فینح اب یاه هتشذگ هب زاورپ

ندید رتشیب ترسح و نم یگنتلد نیب تسشن دنمجرا یضترم هک حاالیی

ساهلا! نیا مامت لثم . رظتنم فینح

ساهلا نیا مامت لثم . مدرک یم میاهوم هب هراشا طقف هک ییاه هظحل یمامت

منک. رارف متساوخ هک

واب مداتسیا . تخات نم زا رتولج هرطاخ نآ متفرگ تعرس هچ وره دشن

. تفرگ سفن نم اب متفرگ سفن . داتسیا نم

لصو و هتخود نم هب فینح رظتنم هاگن . تسب مشچ نم واب متسب مشچ
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دش. یمن ادج دوب. هدش لصو هناورپ و نم مامت هب ساالیر فینح دوب. هدش

: دیسرپ ما هتخود مهب یاهبل و ممشچ ی هشوگ هب هاگن مردام

؟ ردام ینک یم یچ _

محر ارهب ملد شهاگن قرب هک مردام راودیما مشچ هب یگنتلد رپزا یچن

مامت مردام زا یگنتلد مهس نم و درک فاص ار شیاپ و دینش . متفگ ، دروآ

دش.

بش یاج .هب دیباوخ ناج اقآ سکع باق هب وور نم هب تشپ و دیشک زارد

. مراذگب زاب مه ار هناخزپشآ سارت هرجنپ تساوخ ریخب

! دناشک یم اجک ارهب نم تشاد یرخف نامام ، مردام

قاتا هب نتفر و مندش دنلب اب مضغب هب هتسب میاهزور نآ زا یگنتلد کی

درک. ما یهارمه کیرات

یتح ، مدرک یم رکف فینح هب یتقو منک. زاب مدرک شومارف مه ار هرجنپ

طقف دمآ. یم مدای فینح ی هرطاخ طقف . مدش یم راکشومارف رکف،

.. فینح

...

س هب سوباک و هرطاخ بش، کی ارزا نم شرتخد و رفولین یادص زاب حبص
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.هب تفرگ یم همقل املآ یارب تشاد رفولین و دوب حبص هن تعاس . دناشک نلا

: تفگ تحاران یلیخ منت، یتحار سابل زا بجعتم و درکن یهجوت سالمم

! منامام شیپ هدنوم هنوخ ادیآ . هناورپ بنجب _

: تفگ شنیریش نابز واب دیدنخ . مدیسوب ار املآ تروص و مدش مخ

! رایب ور ماباب ورب هناورپ _

تبحص ابخهلا تسد هب یشوگ و هتسشن لبم یور هک مردام و مدش فاص

دوب،رپ هدرپس خهلا هب هک یشوگ اب شمشچ داد. نم ارهب شساوح درک یم

دش.

: تفگ و دنادرگرب ار املآ تروص رفولین هک

! میایب اتام ینکن تیذا ور گرزب نامام . نامام روخب _

نشور یرتک ریز . متشاذگ هناخزپشآ هب هاتوک هلپ کی یور واپ مدش فاص

خ یارب تشاد نامام . متخیر یاچ مدوخ یارب راد، هتسد ناویل نورد دوب.

. مدش رادیب هزات تفگ یم هلا

. مبنجب تساوخ وزاب تشاذگ گنیس لخاد ار املآ ریش خیلا ناویل رفولین

: متخود مشچ ناویل راخب هب تیباک هب هیکت
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! مایمن _نم
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و نامام هب هجوت نودب . دروخ واج دناخرچ ار شرس ، مفرح ندینش زا

دش: دنلب شیادص ، شتسد یشوگ

ریت هنوخ وت حبص یفاک هزادنا !هب هناورپ این اه هفایق نیا زا ادخ ور _وت

. مدش نوراب

کزان یاهبل و تشرد یاه مشچ و درگ تروص هب وور متفرگ ناویل زا مشچ

: متفگ رفولین ی هدرشف مه یور

! مراد راک _

: دیشک بقع ار شندرگ رود هدش تفس دزوشلا یدنخزوپ

! سابع زا رتبجاو _
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دشو لُه ار یشوگ مه نامام . متسشن و هدیشک بقع ار یبوچ یلدنص

درک. عطق

رتشیب . تشاذگ زیم یور شتسد ود ره فک و درک مخ ار شرس رفولین

. متشادن تسود درک یم بجعت یتقو ار شمشچ دش. مخ متروص کیدزن

درک: یم تشرد دایز

! هتفیب ولج سابع نیا راک میرب !ایب یدوب قیفر و تسود انیا _وتاب

: متفگ و هدز هقلح ناویل رود تسد

... هشابن تراک نم ..هب رفولین هشابن تیراک نم _هب

روتسد و نامرف نیب ار شا هناردام تبحم و دناسر ام ارهب شدوخ نامام

داد: اج رفولین

.وت هرظتنم دوز حبص تفگ بشید . هرسپ نیا رتفد ورب شوپب سابل ورب _ایب

. مرادن نتفر یاپ هک منم . ینزب فرح یچ یدلب
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: متفگ دوب، شردام سابل هب هدیبسچ رساپ هک املآ رظتنم تروص هب هریخ

و دنک مارب هک یهاچ نوا وت متفیب و مرب سابع اب مدوب دلب طقف نم _

.. شوت تخادنا ور مدوخ و شدوخ

. مدرب قاتا هب مدوخ واب متشادرب ار ناویل

: تفگ رت یکاش و درک زاب ار قاتا دمآ.رد مرس تشپ رفولین

یم وگب .. سابع هب یلا یخ هچ نوریب یدموا تدوخ نم. هب هک وگن ور _انیا

منک... تالیف ندروآ ابهن ماوخ

. رفولین ورب ردو دنبب _: متفگ هدرمش هدرمش ، مدرگرب هکنیا نودب

. دندرک یم دنتشاد یهاوخدوخ . متشگنرب . مدرگرب ات دیشک ار میوزاب

منوت یمن نم نک. یهاوخداد نوا زا نوریب دایب شرامزوم دوخ راذب نیبب _

اراک... نیا لا بند متفیب شا هچب ودات اب

رفولین هتخورفارب تروص هب مشچ هدروآ هبباال رس و متسشن تخت یور
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: مداد

نک. شلح تدوخ و رانک شکب یزاب نیا زا ور نم . مرادن یراک چیه هگید _

دایرف درب. مردام تمس ارهب مندماین و مفرح تالیف مامت و دیبوک مهب ردار

هعرج هعرج و خلت ار یاچ . تخوسن مه ملد و مدینش درک. هیرگ دزو

. مدیشون

ملد " یتشاذگ انیا تسد ارچ ور نم ادخ " تفگ نامام هک یفرح یارب یلو

تروص و رفولین سیخ مشچ هب ور هتسهآ . مدرک زاب قاتا ورد دمآ درد هب

: متفگ نامام هتخورفارب

... هشاب هگید لیکو .هی یضترم شیپ میرن هک یطرش هی ...هب مایم _

نییاپ ام تفگ نامام سیخ مشچ هب وور تشادرب رشت اب رفولین ار شفیک

. میرظتنم

. تفر یدورو رد نتسب نودب و تخادنا شرس یور رداچ مه نامام

. دنام ناشیلا خ یاج هب ممشچ رد هگنل هب هیکت نارگن



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

و خلت ار ناویل ی هدنام یقاب دوش. رارکت متساوخ یمن ار دنمجرا یضترم

. مدیشون درس

نامشچ یور کلپ ایهن، دراد دای ارهب نم شیگدنز رس فینح هکنیا رکف زا

. تسشن رت خلت ملا یخ هب خلت یاچ ، یضترم رکف .زا متسب مرپ

، دشاب ییاهر و ییاهر اه سرت و اهراوید دنب زا ندش دازآ دعب هکنیا یخلا

یم رود مدوخ ارزا یگدوسآ نم نام هناخ فاصوا نیا دوب.اب هدوهیب

. مدید

. ینادنز و دوب ریسا هتشذگ راصح رد مرکف زونه هک ینم

ناشرانک زا هتسب مشچ مدید یدرم ساالیر،ره فینح زا دعب هک ارچ

. دوبن ملد و تسد ناوت رد فینح یاج هب ندرک نیزگیاج . متشذگ

یراصح شا، هیاس دنمجرا یضترم هدروخ رس تروص اه هظحل مامت یتح

درک. یم هارمه نادجو باذع اب میارب

جنک #هس_
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. مدوب هداتسیا یدق هنییآ هب رساپوور

دصقم هب مندیسر رد قرغ تروص هب ممشچ . متسب ار منهاریپ لوا همکد

. مدرک تسار و پچ ار مرس دوب.

ی هناورپ مشچ رد ردقچ سلا دنچ نیا رد مناد یمن مدوخ هب قیقد هاگن اب

. مدوب هدنام اهزور نآ

؟ دوب هدنام شدای ار نم هناورپ ال صا ! مدوب هدرک رییغت شمشچ هب ردق هچ

. دنام منهاریپ مود همکد یور متشگنا ود ره

ریوصت ات متسب مشچ دش. هناورپ بوجحم ی هدنخ یادص رپزا مشوگ

. منیبب مدوخ یاج ار هناورپ تروص

! طایح رد..وت مد یایب هش "_یم

. مدینش یشوگ تشپ ار شندیبوک برض ، دیبوک هک شا هنوگ یور تسد

.. مدب نوشن یزیچ هی تارب ماوخ _یم

: دروآ نییاپ هتسهآ ار شیادص

.! فینح میراد نومهم هخآ _
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ورب.. دعب و تمنیبب هظحل رد..هی مد _ایب

! ناویا وت هتسشن ناخ قداص هش، یمن _

.. هیناح ندید _ثمالایب

: تفگ رت هتسهآ و دیدنخ زیر زیر

... تسه شساوح ناخ قداص ! دهشم هتفر هیناح تسین تدای _دعب

... ماوخ ...یم مدموا هام هس ...دعب هناورپ _

: تفگ ییا هلجع و دنت

". فینح دموا منامام _

هتسب ار همه میاه تشگنا دوب. هدش هتسب میاه همکد مامت . مدرک زاب مشچ

میاهشوگ رد شیادص رارکت زا یهآ . متسب ار نهاریپ تسد رس همکد دوب.
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. مدیشک میاهوم ی هتفشآ بات یور و متشادرب هناش . مدیشک

... هناورپ سلا تفه دعب میوگب .. شمنیبب زورما و مورب

... رتخد متگنتلد سلا تفه ی هزادنا رد... مد ایب

باق شیاهوم رود ارابشلا شتروص داد. شک ارزاالیرد شرس هیناح

: تفگ لا حشوخ دزو دنخبل دوب. هتفرگ

دش! .هد شاداد بنجب _

. مدرک فاص هاتوک ییا هفرس کت اراب میادص شخ

. مدموا طایح وت ورب : متفگ

. تفر و تشاذگ زاب ردار هیناح

تسد . متفر شکیدزن دیاش . مدیشاپ متسد ود ره چم هب رطع و مدش مخ

! هناورپ ، دروخن شقوذ یوت سلا همه نیا دعب . دنشاب وبشوخ میاه
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دیاش . مدش مخ دیاش ، شمدید رگا مدز. رتشیب رطع، رابود مندرگ ضبن رانک

. مدیشک اروب شیاهوم مشیربا طقف

. دشکب سفن ار نم تساوخ شلد دیاش مه هناورپ

... هناورپ و هناورپ

! دروآ بات ار یرود همه نیا شلد روطچ

جنک هس_
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ار نیشام و هدیسر مه هنامس هک متشاد هگن ار نیشام عمتجم کیدزن

درک دنت واپ تشاذگ اهنت نیشام اجرد نامه ار، نم هیناح درک. کراپ رتولج

. مدیشک ار شنیتسآ هشوگ . دورب ات

؟ ندموا نیبب نزب گنز _

هرامش . دیشک نوریب یشوگ شیاپ یور فیک وزا تفگ یگ یم تسار یناهآ
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. تفرگ ار یضترم

، کراپ یاج . مدرک کراپ هنامس نیشام تشپ و عمتجم یور هب ور مه مدوخ

تخرد ورپزا دوب نهپ ینابایخ یضترم رتفد و تولخ هلحم دوب. حبص لوا

حبص لوا یاه کشجنگ . بترم یاهداشمش و هدیشک نامسآ رب رس جاک یاه

. دندرک یم کیج کیج و دندوب داش نم اب ناشلد

مدوخ هک ییا وابهن ندیسر دیسرپ یضترم زا هیناح و مداد نییاپ هشیش

دش. اهر مرپ سفن مدوب هدرک قاتشم ندینش ارهب

. مورب ناشهارمه مه نم تساوخ هرابود هیناح ، هنامس نیشام قوب یادص اب

. تشاد ینعم مدوخ یارب اهنت شتلع متفگ هک ییا هن

هب قرب یاج شتشگنا هناورپ دیاش مدز رشت مدوخ هب گنتلد و ماهبا رپ

. ندیسر و ندید دوب، تخس عقوم نآ هک دنیبب ار نم و منیبب . دشاب یدهعت

و تسشن هنامس یاهوم یور کنیع . دنداد تسد هنامس دشواب هدایپ هیناح

هناورپ . دندوب هدش مهارمه ود نیا . داتسرف دنخبل اب میارب رود زا سالیم

. دنیبب مه رانک امار زاب یتقو درک یم ادیپ حیلا هچ

.هدو مدرک هاگن ار مچم تعاس و هداد هیکت . مدیشک رت بقع نیشام یلدنص

دوب. هدیسرن زونه هناورپ و دوب هتشذگ مه ار جنپ و یس
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تباقر وهب یربارب ار نیهاش و باقع ممشچ . دنام تباث ور هب ور هب مهاگن

هناورپ ادابم . مدناشن شیور مه کنیع طایتحا ضحم درک.زاب یم توعد

دوب. مراظتنا یاهلا س مامت قح رد یملظ نیا و شمسانشن و دسرب

هناورپ و دنتفر نانک تبحص و تسد هب فیک ، ناوج درم ود ور هب ور زا

ی هناورپ . تفر دشو در زمرق یاهدنلب هنشاپ اب مه دنلب دق مناخ . دیسرن

. دیشوپ یمن اهگنر نیا زا نم

. دوبن اهنیا هیبش هناورپ وزاب رسپ و رتخد دنچ هرابود .. رگید ینز هرابود

اراب نیشام یاوه دش تخس یمک طقف ، دشن هتسخ ممشچ لثم مه مرمک

.. مشکب سفن ، راظتنا رد یاپ رسات

. دیسرن هناورپ .زاب متفر ولج ، بقع عمتجم رد هب ور مدق دنچ و مدش هدایپ

نیا درک لوبق مربص زاب نم و درک رارکت ار منک ربص . متفرگ سامت هیناح اب

. شیور مه هقیقد دنچ نیا سلا، همه

راب ود نانیمطا یارب ار اهرد . مداد اهارباال هشیش و متشگرب نیشام تمس

. تشذگ یم مه هدزای زا تشاد متعاس . مدرک کچ شلفق

اب هناورپ دوب هداد ربخ بشید شردام . دشاب هدنام باوخ هناورپ دنکن
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. رفولین

دوب. شنت هب یسابل هچ هناورپ متسناد یمن طقف . دیسر یم و دمآ یم سپ

. منادب و مسانشب رتشیب هک دشن مه ار سابل باختنا رد شا هقیلس

تباث مروابان یاه مشچ ربارب یتقو ، لحم رد ناش خیلا یاج . مدرک شمگ

.. مسانشب رتشیب ار هناورپ دنتشاذگن ، تسا هتفر هناورپ هک درک

. مسرب رید زاب مدیسرت یم . منیبن نم و دسرب توافتم یسابل لدم اب دیاش

. دشابن و مسرب زاب

. متفر نانز مدق عمتجم یدورو رد کیدزن ات میاه دیاش لیلد و یباتیب یارب

، یرتسگداد کی هیاپ لیکو دوب هدش هتشون تشرد تنوف اب یضترم مسا

سفن هدوسآ ملا یخ . دیایب اجنیا هب تسه رارق هناورپ هک داد یم نانیمطا

. تسین درجم رگید یضترم هک دیشک

. متشگرب عمتجم رد یولج تسرد ، نیشام یاه خرچ زمرت یادص ندینش اب

یاهتسد ، شتسد دشو هدایپ ناوج ینز دوب. یسکات گنر، درز نیشام

و تفر مسفن . تشاد هگن وردار دیبسچ تفس ار هچب رتخد کچوک

. مدرک شدازآ هک دیاین نوریب تساوخ
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متساوخ تسه رتدنلب نز نیا زا هناورپ ودق تسین هناورپ هکنیا یخلا هب

دش، هدایپ نیشام زا طایتحا هکاب ینز هرابود ندید اب یلو . مریگب مشچ

. تسه شردام رگید نیا هک متشاد متح

. مداتسیا و هدش کشخ اج نامه . داتسیا هظحل کی میاهاپ اب مبلق

، هتسشن ولج یلدنص ، شرس یور دیفس شلا هک ینز نآ هک یرکف یداش

، نیشام ندش رود ردو ندش هتسب .هکاب تفرگ ناج نم رد دشاب هناورپ

. دوبن هناورپ . مدیشک متروص یور تسد

تمس شمتخانش یبوخ هب هک هناورپ ردام هب هجوت نودب ناوج نز

. تسین هناورپ نیا متشاد متح زاب نم درب، باال مشچ یور هبور یاهولبات

و متشگ . مدرک هاگن ار شردام رس تشپ . مدیشک رترانک و مدمآ مدوخ هب

نم ی هناورپ هیبش مادک چیه و دندوب نز .ود دوبن ناشهارمه ییا هناورپ

. دندوبن

سپ مسرپب ات مدنامن رگید . دندش در میرب مجنپ هقبط ندینش اب مرانک زا

وک! سپ . دیروایب مه ار هناورپ دوب رارق

دش؟ هچ

! دیتشاذگ شیاج اجک ار هناورپ

ار ور هدایپ ضرع و لوط راب دنچ میاهبل یور تسد و متفر نیشام تمس

. دوبن اجنآ هناورپ هیبش سک چیه . مدنادرگ مشچ
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***

زا وکالیم یفرح مدوب رظتنم . نیشام رد دنتسشن و دندمآ هیناح اب هنامس

رظتنم و تکاس . دندوب هتسشن تشپ یاه یلدنص رد ود .ره دننزب هناورپ

دنک. زاب بل یکی مدوب

جنک #هس_
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شهارمه هچب و ونز شردام زونه هک متفرگ عمتجم یدورو زا مشچ

. دندوب هدماین نوریب

: تفگ نم ی هدیخرچ بقع هب هتشگرب تروص و مشچ هب ور هنامس

! هنوا ارب مه هچب .! فینح دوب سابع _نز
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: تفرگ ار شفرح هلا بند هیناح

سنلا. وت تسشن شردام و قاتا وت تفر رفولین _دعب

: دهد همادا هرابود هنامس

درک. یفرعم ور شدوخ هیناح و تخانشن ور _ام

. مدناخرچ یم ، دنداد یم ربخ یتبون دزو یم فرح هک مادک ره هب مشچ

: تفگ و دیزرل شبل هیناح

و درک هیرگ شا هون . هبوخ تفگ طقف و دزن یفرح مدیسرپ هناورپ _زا

.. یضترم شیپ قاتا وت تفر ندرک شادص مشدعب

میاهتشگنا . متشگرب دشو نییاپ باالو مدیشک هک یدنلب سفن زا ما هنیس

دش. لفق نامرف یور

یضترم منزب گنز تفگ هیناح ، سابع ونز ردام ندید ور،اب هب ور زا ممشچ

. میورب ناشلا بند تفگ هنامس و
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. نوشمنوسر یم مرب یم مدوخ االن تفگ دشو فرصنم ندش هدایپ واب

یگنتلد وزاب لا وس یلک اراب نم دش. شهارمه و هدایپ هلجع اب مه هیناح

. دنتشاذگ اهنت

درک. ناشراوس دشو قفوم هنامس . مدیشک متروص هب تسد

. شاداد میریگ یم تارب ربخ هی زورما ام هک داتسرف مایپ هیناح

. مدما نوریب کراپ زا ناشرس تشپ و مدز تراتسا مه مدوخ

***

. مدناشک قاتا ارهب مدوخ ناشک .اپ مدوب هدرکن بترم ار مراک یاه هلیسو

تبث سکع نیرخآ و مدرک زاب ار منیبرود . متشاذگ رانک ار بترمان یاهباق

باق ره یور لا متسد . مدرک هاگن دنخبل اراب ابژهلا یباختنا حرط زا هدش

یاه حرط نیا اب نم ردق هچ . تسشن اهباق یور و دمآ نوریب مهآ . مدیشک

منک. شومارف ار فینح دشن و مدیشک شقن دیفس و هایس
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. دروخ گنز مشوگ رد شیادص و مدنارس مشوگ تشپ وم

لا وحا و درک سالم ناج واقآ نم وهب دوب هداتسیا هچوک رس هک ینامه

. دیسرپ ناج اقآ رانک ار مسرد

رد زا شردپ ندمآ نوریب اب ناج واقآ مدرک هیناح ردارب یریگیپ هب مخا

رد فینح و نم هب هیناح ردپ هاگن یلو داد. وا یسرپلا وحا هب ساوح طایح

دوب. تشگرب و تفر

خلت ار فینح و نم نیریش یاهدعب و هظحل ونآ زور دشونآ رپ ممشچ

. موش ور هبور فینح اب رگید مدیسرت هک درک خلت درک.

دش. ریگیپ فینح و مدرک رارف

میاهلوق ریز ندز اب دعب هام دنچ . مدرکن کرد زور نآ ار شردپ ندید کوش

هجوتم زور نآ ات فینح ردپ داد. مباذع رتشیب ندنامن یارب ، فینح راظتنا هب

.... متسه اقآ مساق ، رتخد نم دوب هدشن

جنک #هس_
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هب ور ار مدوخ ملق هایس باق و گرزب حرط و هدرک کاپ ار ممشچ ود ره ریز

. مدرک نازیوآ راوید ،هب تخت یور

دوب. یلکش نیا تفر و درک تشپ فینح هب هک اهزور نیرخآ ی هناورپ

مناد یمن فینح . تشاد شیاه هناش ریز ات یتسد کی و تخَل یلیخ یاهوم

" راذب نوشزاب هشیمه هناورپ دوب." هدید یک

همیرج رتشیب ، یدنخب یچ ."ره دیدنخ یم سکع نیا هیبش اهزور نآ هناورپ

". هناورپ یش یم

زا ندش رود دعب رگید تسناد یمن درک یم هاگن یتقو اهزور نآ هناورپ

باق،هک یور هناورپ . دنزب هناش رس یوم . ددنخب تشادن تسود ، فینح

. مدوب نم ، مدرک شنازیوآ

ندیدن و نتفر .هکاب دروایب رارق متفگ ، مدوخ یاه یرارقیب هب هک یزور

. تسین راک رد یفینح رگید

ار مامت همین وگول یاه حرط . مدیچ ساوسو اب یراوید دمک رد همه ار اهباق

ات متشاذگ ار اهنیا و مدوب فیلکت .بال مدرک رود ممشچ یولج زا یتخس هب

. مهدب ماجنارس ار مدوخ
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مدز. گنز هناخ یشوگ اب مظعا .هب مدش دنلب و مدناخرچ قاتا رد مشچ

دیاب دوز و رید هک یقاحسا زا رارف یارب دوب. شوماخ زونه میشوگ

. مدش یم شرظتنم

. مسرن قاحسا .هب مسرن فینح هب هک مدرک رارف نم

یمدق دنچ وحاالمه قاحسا تسد رد هرابود تشاذگ ار متسد سابع

. فینح ندید هرابود

. متفر یمن و تسکش یم مظعا لوق هب میاهاپ ملق شاک

نتشادرب واب متخادنا مرس یور ییا هریت .شلا مدرک منت ار ما یکشم وتنام

هتسب یاه هرجنپ زا مشچ ، سنا آژ رظتنم رد .مد متفر نوریب هناخ زا فیک

. متفرگ لوا هقبط

هام دنچ هناورپ مه نم . تسین ناج اقآ دروآ یم مدای لوا، هقبط هب هاگن

. متسین شیپ

. مدوبن مدوخ هک دوب ساهلا

و مدرک رود ممشچ زا باتفآ مه میاه مشچ هب کنیع واب مدش نیشام راوس

. شا یخرس مه

نابایخ هب مشچ . مریگب نیشام و ناش هناخ رد مورب دوب هتفگ یحتف ییاد

هکنیا . تسا هدیمهف یضترم حاال هک دش هدرشف ملد ، مفیک یور تسد

مه ار نم مسا رگید زور دنچ دیاش و هدرک یراک هچ سابع ، تسا هدیمهف

. دونشب
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دوب. مرظتنم ناش هچوک رس نیشام اب ییاد . مدش هدایپ و مدرشف مهب بل

: متفگ ، هدرک داشگ مشچ و داد متسد ار نیشام چئیوس مخا اب یحتف ییاد

! ییاد نونمم یلیخ _

: تفگ ، هدرک قرع یناشیپ یور نیتسآ ندیشک دعب و تشگرب

مهب. میتشاد تداع ... دوب متسد یاصع _

تسد ار منیشام دوب لا حم . مدش راوس و مدیدنخ هدش، هکوش شفرح زا

. مناج اقآ راگدای ومه دوب متسد هلیسو مه . مراپسب ییاد

رارق ، هقیقد یس و هدزای تعاس و دوب هدش دازآ شتقو هرخ بال مظعا

دش. یم مرگ تشاد حبص لوا یاوه و دوب کیفارت رپ ریسم . میتشاد

نییاپ اراتهت فرط ود ره یاه هشیش و مدرک دازآ کبس ار شملا یمک

. مدیشک
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تشاد و دوب هدیشک شا یناشیپ یور دیفس هککالیه مدید ار مظعا رود زا

دز. یم فرح نابایخ رانک یشوگ اب

تبحص لوغشم نانچمه و درک زاب مدز.ردار قوب و هدرک زمرت شیاپ رانک

. تسشن و درک مهاگن

شراک هک مدوب دنب ومه انشآ مظعا اب هام کی دوب. هتفر شتسوپ ریز بآ

. تفر و دمآ شیدازآ مکح دشو تسرد

مه شلیلد و رتشیب رارصا . میشاب طابترا رد مه هکاب داد نفلت هرامش یلو

. انعر یتناما و دوب انعر

ار ما هنوگ . مدرک شهاگن هاتوک و هدناخرچ ار مرس و درک عطق هک یشوگ

یکاش . درپس نم هب ور ضارتعا اراب شتخمز یمک و هگر ود یادص . دیشک

. دیسرپ ار حملا یشوگ ندوب شوماخ

طخ و دوب وتت شیوربا طقف . تشادن یشیارآ چیه و دوب هزبس شتروص

ار سکاتوب مه رابکی هام شش .ره شکلپ باالیود یتفلک و گنر مک مشچ

، مدوب هدرک زک زور دنچ ار نم یتقو ود ره انعر و مظعا درک. یمن شومارف

. دندوب هدید

مه باوخ یاج هک ورهار رانک و ودنب طایح هشوگ فرح یب هک ینم

. دندش مکیدزن ، متشادن
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نابرهم شا، هتفر باال یوربا و نشخ تروص الف خرب و هداتفا اج نز مظعا

بصن هب ضارتعا یارب ار مظعا دوب. نامسآ ات نیمز شقرف هک انعر دوب.

بآ شدوخ لوق .اتهب دندوب هدروآ مشچ رهز یارب هام دنچ تارباخم لکد

... انعر و دروخب کنخ

. شنتفر زور و متفگ انعر زا طقف نم و دیسرپ دنب لخاد یاه هچب زا لا وس

. میدش تکاس رگید و هدیشک کانزوس یهآ ود وره دزن یفرح

ار ناش هلحم و دوب هتفر نم زا لبق . میدوب شرسپ و انعر تیصو نارگن

دوب. هدز رس مه ار انعر رسمه هزاغم یتح داد. سردآ هک دوب هدرک ادیپ

هزاغم یور هب .ور میورب شرسمه ندید هب دش رارق لوا شداهنشیپ هب

ار شدنبرمک مظعا . مدرک کراپ تسه شدوخ درک هراشا هک یکچوک یرپوس

اب مه مدوخ . تشاذگ یلدنص یور و تشادرب مه ار شه وکال درک زاب

هتفه کی ار نیشام ییاد . مدرک لفق ردار بقع یلدنص زا فیک نتشادرب

دوب. هدرک المز هاگریمعت

هب مدنارس ار ما هدش اهر یوم مدرب تسد و مدرک تفس ار مندرگ رود شلا

شلا. لخاد

هک ملا حشوخ تفگ و درک ملغب . دیسوب ار متروص و تفرگ ار ما هناش مظعا
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... هگید اجنوا هب یدرگنرب . یدش مومت

تشاذگ متشپ تسد هک ما هدشن خالص زونه نم دش. یم رپ تشاد ممشچ

: تفگ و

یچ. همه هش یم تسرد _
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روت هدرپ ندز رانک اب رلوک کنخ میسن یاوه دش. یرپوس لخاد نم رتزا ولج

. تفر اه یندیشون لا چخی تمس ، هاتوک ابسالم مظعا . دروخ متروص هب زیر

دوب، هتفگ ار شمسا طقف انعر هک یرسمه و درم لا بند مشچ واکجنک

وهت درم . مدرک هتسشن و ناوخشیپ تشپ هاتوک دق درم هب هاگن . مدناخرچ

درد ارهب ملد و درک مرثأتم یکشم نهاریپ و دوب شتروص یور هک یشیر

. دروآ

نوریب ار شلوپ فیک و تشاذگ زیم یور کنخ یندیشون یرطب ود مظعا
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لا وس هب هاگن و یدج . تشاذگ هسیک لخاد درسنوخ و یداع درم . دیشک

. تفرگ ار تراک و تفگ ار تمیق مظعا دش دنچ

. میتسه انعر یاتسود _زا

رانک بجعت و درک مخا دمآ. باال مظعا ی هلمج ندینش زا هرابکی هب درم رس

یفرعم ار شدوخ اج کی دحو نیا وات دوب کر مظعا . تفرگ ناج شمخا

درک.

توکس زا مظعا . تشاذگ زیم یور دیسر ذغاک اب دوب هدیشک ار تراک هک درم

مظعا زا رتمی مال یمک و مدیلا م مهب ار ومبل تخادنا نم هب یهاگن درم

: متفگ

ور. نوتمناخ هزرمایب ادخ _

و تسشن هیاپ راهچ یور دش. خرس شتروص و لفق شکف دوب. شتخس درم

گنتلد انعر هک یمشچ . دیخرچ ام تروص هب شمشچ هدز، هرگ مهب تسد

. دننزب ار اهفرح نیرخآ مه اب دندادن لا جم یتح . تفر شندید

درک. تحار ار نامراک ، میتشاد هک یدصق و تین نتفگ اب مه مظعا
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. میسرپب شلا .ح مینزب رس تفگ . درپس ام هب ور شرسپ _

یرتشم و تشگرب درم ی هدز متام تروص هب گنر شرسپ مسا ندینش زا

. دهد ماجنا ار شراک ات میدیشک رانک مظعا دش.اب هزاغم لخاد

کشخ . روخب ؛ تفگ متسد هب هراشا . دروخ و درک زاب ار شیندیشون مظعا

! هشب یچ هک یدز

مظعا و میریگن ار شرسپ غارس و لا بند تساوخ . میدش اهنت درم اب هرابود

دش. نوخ هرابود ام هس ره ولد تفگ انعر تیصو زا

. مدرک اررپوخیلا انعر ندوب شرسپ و رسمه رانک ترسح یارب ممشچ

. مینزن شردام زا یفرح میداد لوق

، دصقم ودات .ره مدناسر هزاغم اترد انعر رسمه اب هاتوک رادید دعب ار مظعا

ییاد هک نیشام بارخ رلوک و رهظ یامرگ و دوب نامکشا نیف نیف طقف

دوب. هداد ار شبیترت

مدیشک تسد ممشچ ریز . منزب رس رتشیب تساوخ دش. هدایپ هک مه ینامز

: متفگ و

. تشیپ مایم منک عمج ور مدوخ . تسین جبلا دایز هنوخ عاضوا _
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یسکول یتشادهب و یشیارآ مزاول هزاغم دوب. یلقتسم و هویب نز مظعا

ریپ ردپ درک.اب یم هیهت هیاسمه یاهروشک ارزا شسانجا شدوخ و تشاد

دوب. سهلا تفه شرسپ درک. یم یگدنز شرسپ و

هی شاب سرتسد .. ریبک ریفس راذب شنشور : تفگ شتسد یشوگ هب هراشا

مک..

ندرک نشور نودب و مدیشک نوریب مفیک ارزا یشوگ و دمآ شک خلت مبل

. مدنادرگرب فیک هب هرابود

مامت . متشگرب رتگنتلد و متفر گنتلد . مدناشک ناج اقآ تمس ارهب مریسم

فرح ریسم لک شیارب دنلب یادص واب مداد نییاپ ار نیشام یاه هشیش

دوب. هدش مامت میاهفرح مسرب مدز.ات

یور هبور ار نیشام دوب. بورغ کیدزن تعاس مدیسر هک هناخ رد مد

مال نینکاس رتشیب و دوب تولخ نابایخ . مدرک کراپ تخرد ریز و نابایخ

. دندرک یمن لا غشا ار هناخ ره کراپ یاج و هدرک هظح

بقع ارهب شلا یاه ،هبل چیئوس و فیک نتشادرب واب مدز ار قودنص رد

کی ی هسیک هرابود . مدرک عمج متسد ود ار دیرخ یاه هسیک . مداتسرف
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دوب. هدش خیلا شیرطاب مه ریگدزد مدز. ار ریگدزد . متشاذگ نیمز ار متسد

راک .اب درکن راک متشگنا رتشیب راشف واب متشاذگ نیمز یور اهار هسیک

دش.زا دنلب ریگدزد هرکن یادص و مدز کیتس هبال یدگل ، ریگدزد ندرکن

هتسب قودنص نیشام یور ار متسد . یبصع و مدش لُه ییا هعفدکی یادص

نانز رغ بل ریز اه هسیک نتشادرب .اب داتفا ادص هب ریگدزد هرابود و مدیبوک

. متشذگ نابایخ ضرع زا

. دندوب هتفر سابع راک لا بند حبص وزا دوب هدش بش . دوبن نامام زا یربخ

اجباج اهار هسیک و مدش یبصع دندوب هتفر یضترم شیپ هکنیا رکف زا

. مدرک
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ار نم حبص زا کچوک ییا هویمبآ و کیک و تفر یم فعض یگنسرگ زا ملد

دوب. هتشاد هگن رساپ

و متفرگ یکبس شود . متشاذگ هناخزپشآ درگ زیم یور و متسش هویم یمک
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تسد واب متشاذگ زاب ار مسیخ یاهوم زبس، هجوگ دنچ نتشادرب اب هرابود

توکس رد شدنب تشپ قیمع یسفن . متسب مشچ شرات هب نالیرات دیشک

. مدیشک هناخ

یور ار دوب شوماخ هک یشوگ . متشگرب مقاتا وهب مدیشاپ باقشب رانک کمن

متشگنا الیود ندروخ لبق زبس هجوگ ییا هناد و دیزرل .مل متشاذگ زیم

. متفرگ

هبل یور گرزب هشیش اراب کمن هیناح دمآ. ممشچ یولج هنامس تروص

هنامس . تشاذگ شناهد و درک هتشغآ کمن هب یتشرد هجوگ و تشاذگ ناویا

درک: هراشا و تشادرب رت تشرد هجوگ کی مه

. تساه همع رسپ هناربون و هفحت روخب _

: متفگ و مداد ارباال میوربا

. شارب ندرک هناقشاع یاعد یلک _االن

وت هتخیر طقف یفطصم َریگ. وج ناملس نیا راک شمه تفگ و دیدنخ هیناح

. هسیک

: تفگ و تشاذگ شناهد یرگید تشرد هجوگ هنامس

! یرپرپ هگید ایب مه _وت

: متفگ ناویا هدرن هب هیکت و متفرگ متسد ار هدز زاگ هفصن هجوگ
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. دادن هزاجا منامام . هریم و دایم نومهم . هنوم هنوخ میرم _

و تشادرب رگید ییا هجوگ . دیبوک ضارتعا هناشن ، میوزاب هب یتشم هیناح

: مدیلا شیور کمن

.. هاگشناد ات هگید هر یم و هتعاس هس شمه _

ینامهم هب نتفر یانب . موش ناشهارمه و مسرب متشاد تسود مه مدوخ

. میشوپب هنارسپ سابل و پیت هک دیدنخ ، هیناح یزیر همانرب واب دنتشاذگ

ار. ناشدوخ یاه ردارب یاه هنادرم نهاریپ مادک ره

و دراد بذج هاتوک نیتسآ کی تفگ یم هک ار ناشفیرش نهاریپ هنامس

دنلب هیناح دشو عمج مبل شردارب مسا ندینش .زا فینح شردارب مه هیناح

: تفگ و دیشک ار متسد دشو

. هدزای میدش میتفر تفرگ تخس . نکن جک نهد نم شاداد ارب دوخیب _

درک: تسار و پچ ار شرس دشو یدج هنامس

اب دعب سلا متشاذگ یم منک، مومت دوز و مرب هک دوبن ناملس طرش نم _هگا

.. منوخب هلصوح
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، ناحتما ات هدنام زور راهچ نآ دنتسناد یم بوخ ود ره هک مدزن یفرح

ارابکالس اجنیا . درواین هک نامرس هب ناویا نیمه رد هچبالیی فینح

دوب. هتفرگ هابتشا سرد

یارب هک یمخا و یدج هرهچ ندروآ دای .زا میتفر ناشفینح قاتا هب مه اب

قتال هیناح هچ .ره تفرن شیپ و دنام شقاتا یولج میاپ درک، یم مهابتشا

: متفگ و متسشن سنلا لبم یور نم . تسین تفگ و دیدنخ هنامس و درک

. شتسه ومخا شدوخ لثم مشقاتا ال _صا

اهار نهاریپ تشاد هیناح . دنتفر دمک رس و دنتشاذگ زاب قاتا ورد دندیدنخ

یارب منتفر فیلکت هک نم . تساوخ یم رظن و تفرگ یم شتروص یولج

یلیپ دنچ و داشگ یاه نهاریپ منتفر دصرد ود نآ یارب دوب، مولعم ان ادرف

نشور گنر یاه ترش ویت مدنارذگ مرطاخ ارزا مناج اقآ ندرگ تشپ

هک یرطع .زا تسشن متسد یور هناخ راهچ ینهاریپ مدز. رانک ار سابع

یاه نهاریپ زا یرگید نهاریپ مرانک هنامس . مدیشک بقع ار مدوخ ، مدیتش

تفرگ ینامهم وج هیناح درک. یم زادنارب ار شدوخ و دوب هدیشوپ ار فینح

هقی و دناپچ راولش لخاد ار نهاریپ یاه وهبل دیشوپ ار شنیج راولش و

. تشاذگ زاب ار شا

و ِباذج مه مندوب مرسپ ییادخ _. دیخرچ و دیدنخ و دوب بسانم شیارب

. هیتنعل

: تفگ دزو شرانک هنامس
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هنک. یم بذج بیجع مه تاه یرنف نوا _

اراب ما وتنام ریز ناتک راولش . مدیشوپ ار نهاریپ مه نم ناش هراشا هب

وت راک هتسار هک دندرک دییات ود .ره مدیدنخ و دندید نهاریپ ندیشوپ

. هناورپ شتسه

. ماین دیاش اباب :هن متفگ و مدرک یمخا

: تفگ و دیشک دیسر یم ما هناش نییاپ هکات میاهوم یتخل هب تسد هنامس

. رتخد هگنشق متاهوم _

گنهآ و درک نشور شدوخ قاتا نامه اررد شتوص طبض شوخ رس هیناح

هس وره دیدنخ مه هنامس درک. ندز نکشب هب عورش . تشاذگ یداش و دنت

: مدیدنخ و میتفرگ مه تسد

هب ییا هبرض نکشب اب هیناح . نیتفرگ ناشخرد یاه هرمن ارب نشج _االن

: تفگ دزو نم

. هشنورب هلب هگید هام هنامس .. هناوید _هن

شتسد هاگشناد مرب هدش لُه ناملس درک:_ هفاضا دزو یکمشچ مه هنامس

. هسرن مهب
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و لُه هب بورغ کیدزن و تعاس هب هاگن . مدوب هدرک قرع و میدیصقر یلیخ

. مورب هک تخادنا المی

دوب هتفرگ ار هیناح تسد هنامس دوب. هدش اهر سنلا نامه رد وشملا وتنام

. دندرک یم نیرمت هرفن ود صقر و

. مدمآ نوریب قاتا زا ناشتاروصت زا هدمآ شک یبل اب

هب ممشچ مدش، هک فاص و متشادرب ار وتنام . مدرک دنت اپ مسابل ندید اب

دمآ. یم نوریب شقاتا زا تشاد دش. کشخ هیناح ردارب

و درک بجعت ، مندید دش.اب رتشیب قاتا زا هیناح دنلب ی هدنخ و ادص نت

و مدرک .سالم مدرشف رتشیب وتنام سابل هچراپ نایم رد تسد دمآ. رتولج

دمآ. رتولج زاب

مدق دنچ میاپ و مداد تروق مناهد دنام،بآ منت نهاریپ یور هک یمشچ زا

. تفر رت بقع هب
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. منزن مهب ور نوتمزب _

دنک یم هرخسم دراد متسناد یمن قیقد . مدرک شهاگن و هدروآ ارباال مرس

هدز خی مدرک سح متسوپ یور هک دوب هدیرپ مگنر . دیوگ یم یدج اعقاو ای

.. دشاب

دش: مکیدزن رگید مدق وود درک مخ شا هناش یور یمک ار شرس

. کرپاش ناهآ ؟.. یدوب یچ _

. هناورپ _

. متفگ مکحم

دشو عطق گنهآ و هدنخ یادص . تفگ یناهآ و تفر باال شیوربا هگنل

. دروخ مشوگ هب رتهب و رتشیب شلا وس

. دناوخ ار نم هک یکرپاش یادص زا مدرک مرش

دش. سیخ ممشچ نم و دوب رادبآ دوب. هدش عمج زبس هجوگ یشرت زا مناهد

کرپاش هک دیسرپ و دنام مهب هدرشف میاهبل یور فینح زیت مشچ دای یتقو

ناهنپ مپل نایم هجوگ هتسه . متفگ ییا هن سلا دنچ دعب شلا وس .هب یدوب

دش.
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مناخ هناورپ .. ناهآ : دیسرپ متروص هب هریخ مشچ و مدرک رارکت ار ما هناورپ

! یرویرهش نومزآ یدش دنچ

. یلوبق ، مداد باوج فیعض سلا، نامه لثم و متسب مشچ

ی هنحص اب دندوب هدش هجاوم قاتا زا داشگ ییا هدنخ اب هنامس و هیناح

. فینح و نم ییور هبور

زور .نآ مدیشک منیتسآ یب یوزاب هب تسد دشو هتسب ساهلا نآ لثم ممشچ

. دایم منوتهب هچ دوب هتفگ و هدیدنخ هک ینامه دوب. منت شنهاریپ

اج هب یشرت زا هدش کشخ مناهد . مدش رت گنت لد دوب. سیخ ممشچ

هچ و یزور هچ تخادنا مدای هب هک ییا هجوگ ی هزم و هرطاخ هدنام

. تخادنا زور نیا ارهب نم یراگزور

هک یزور هب مدوب هدرک رفس تسد هب یباقشب اب هدش کشخ قاتا رساپورد

ینامهم یارب هک ییا هیناح دشو نم مرش هب لصو شهاگن دوب. منت شسابل

درک. منت ار نهاریپ نامه

زا دعب رگید ار سکع نآ تقو چیه نم و میتخادنا سکع ییات هس مه اب

. مدرکن هاگن ، یرود و نتفر
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وباالی نادمچ اررد سکع . تفرگ یم ار مغارس هک دمآ یم نامام یادص

هرطاخ و فینح . مدوب هدرک شناهنپ رگید هرطاخ دنچ الی یراوید دمک

دوب. ناهنپ ، مدوب مدوخ اهنت هک یجنک اررد شیاه

. متفگ دنلب ییا هلب مردام ییاجک هناورپ هرابود وهب دوب کشخ مین میاهوم

. متفر نوریب قاتا وزا مدروآ نوریب ار هجوگ هتسه تسد هب باقشب

جنک #هس_

46_ تراپ #

باال یارب . درپس متسد ار شرداچ و دروآ ارباال شرس سالمم، هب نامام

نیرخآ یور . هتسخ شتروص و دوب اهنت دز. یم سفن سفن هلپ، دنچ زا ندمآ

! ردام رایب مارب کنخ بآ ناویل درک:هی فاص ار شرمک و داتسیا هلپ

رهق اب حبص هک میدرواین نامدوخ یور هب المه وصا مداد شفرح هب شوگ

دوب. هتشگرب بش تقو نیا حاالو ارچ . تفر رفولین اب هناخ زا مخا و
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اب کنخ بآ یناویل طقف ، تکاس نم و درک یم هلگ اوه یامرگ زا تشاد

. متخیر شیارب هتفرگ بآ ییومیل

رلوک دز. یم داب ار شدوخ ، وتنام ریز نهاریپ وابرپ لبم یور دوب هتسشن

: دیسرپ ، دروخ هک ار شبآ . مداتسیا رانک هچیرد ریز وزا مدرک نشور ار

دش؟ یچ تراک _

. مدرک همزمز یمارآ چیه و متشادرب ار خیلا ناویل

: تفگ قوذ واب درک عورش شدوخ

! هناورپ مدید ور ایک وگب _

داد: همادا شدوخ و مدیسرپن

.! ندوب مناخ و لگشوخ هللا..هچ شام رازه . تیس مهکال یارتخد _ودات

. دنام یروخ هویم باقشب یور متسد . متشادرب ار هدش هتسش هویم دبس

هرابود ، تسه خرس ممشچ ین ین دید هکنیا اب مردام و مدروآ ارباال ممشچ

داد: همادا
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! نتفرگ ور وت غارس ، نوشفرح ِلوا نومه _

ادیپ یدر هیناح و هنامس زا دوز و رید مردام ی هدش زاب یاپ اب متسناد یم

دش. دهاوخ

هدش راک هب تسد دوز زا رتشیب یلیخ ، قیفر ود نیا روضح اب یضترم ایوگ

دوب.

فینح مسا ندروآ دای یارب میولگ هت زبس هجوگ معط ونآ دیزرل ما هناچ

. تخوس

هن. متفگ یم نیا _ارب

هک نامام . منزب سپ ار مناتسود فرح درس ردق نیا تشادن راظتنا نامام

ارچ!. تسناد یمن

میارب بات و بآ اب تساوخ یم دش. دنت شتبحص نحل و درک مخا طقف

دش. خلت شتاقوا مفرح هکاب دنزب فرح

منم و ندیسرپ انوا یه .! یدش خاالق شوخ هچ هک نوشهب متفگن ! سرتن _

و ریز و نتفرگ ور میشوگ . مرادن داوس متفگ و نتساوخ هرامش . یبوخ متفگ

. یدوب شوماخ ندز متگنز ... ندرک شور
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قاتشم یاه وساالیر اهدنمجرا مامت لا وحا زا نداد ربخ ، هتسخ ِنامام یارب

. متفرگ تسوپ یرایخ ، نارگن و

ار رایخ کزان تسوپ . منزب یفرح مه نم دش رظتنم و درک ثکم ، متوکس زا

: متفگ توافت ویب هتشاذگ باقشب یور

.! هرطاخ دیدجت ای راک ارب نیدوب هتفر _

: تفگ دزو سپ ، تشاذگ زیم یور شیارب ار باقشب هک متسد

. دیسرپ رفولین زا ایچ یضترم مرواین رد رس هک نم _واال

: متفگ و هدرب باال یاوه تبوطر زا شسیخ تروص هب مشچ

! نامام دیشکن طسو ور نم یاپ _

.. شتسه سابع هیلا قتنا لا بند طقف رفولین : تفگ فیعض و ناج یب
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رس و مدش دنلب دزن. رفولین یاه تین هیقب زا یفرح رگید و تفر رکف رد

قاحسا زا رارف یارب دصرد کی .حاالرگا متخود مشچ میشوگ هب مگرد

. مدرک یم شوماخ هنامس و هیناح ندش ادیپ زا دص رد دص دوب. شوماخ

مدوخ تراکمیس و مدرک اج یشوگ اررد مدوب هدیرخ هک یرابتعا تراک میس

. متشاذگ ریرحت زیم یوشک نورد ار

. تشگرب و تفر باتک درز دلج یور ممشچ زاب

؟ دندش یمن مامت ارچ . مدوب هدرک مامت شیپ سلا دنچ نم

***

دوب. ام یاه مشچ یور شیپ زیم، درگادرگ لا وس عملا کی . دوبن درگزیم

ی هدامآ و یرخآ مرت یاهدرگاش یارب هک ییاهلا وس اب مه یتهابش چیه

ی هرامش ِرکف رد هنامس متسناد یم طقف . تشادن ، میدرک یم حرط روکنک

. تسا هدنام ناملس یاهبل یور شهاگن ، شوماخ

. تشاد دیکات سابع ونز هناورپ ردام ندناچیپ هب رتشیب یلو، هیناح

. تشاذگ زاب همین ار ناشدحاو دشورد دنلب یفطصم

ام. ییا هناورپ درگزیم هب دیسر یم تشاد و دوب رد تشپ یضترم
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: تفگ رساپ نامه و عمج هب وور تشاذگ زاب ار دحاو رد یفطصم

. نیتشگرب لا وس عالتم ِدوخ ، دینک ادیپ لا وس باوج ودات دیرب میداتسرف _

دوب. هدرک ادج شیاهوم زا شلا طقف دوب. شنت نوریب سابل زونه هیناح

درک: کزان یفطصم یارب یمشچ ی هشوگ

! تسافرح نیا تقو _االن

داد: همادا و دیشک ورهار هب یکرس یفطصم

. مدش یمن نک لو هناورپ هنوخ اترد مدوب هگا نم _

: تفگ و داد یچیپ ار شتسد یشوگ و هتسشن ناملس تسد رانک هنامس

. شسورع هنوخ هرب دیاب هک درک تمواقم هظحل نیرخآ ات شردام _

. دیوگب و دیایب یضترم ات مدوب رظتنم فرح ویب لا وس رپ

تسه نم روضح یارب رتشیب متسناد یم هک یشمارآ واب دیسر مه یضترم
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. دیشک نوریب شنت زا تک ،

زونه و دروخ هویم و وبآ یاچ . تفرگ هلوح و تسش تسد و داد سالم

.. رظتنم و تکاس . مدوب هتسشن نم

. یضترم راک هب دشاب هتشادن یطبر هناورپ هک دوب نیا منابز ریز فرح مامت

تسناوت یمن رگید دوب. شیگدنز رس و تشاد نز یضترم هکنیا رت مهم

. دشاب یلکشم هناورپ یارب
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کال رهز و مشچ ریز . تخادنا شیاپ یور اپ دیفس یاه لبم هب هیکت یضترم

فینح مدرک تترایز راب ود بشید زا هک هدش یتداعس هچ نتفگ اراب شم

. تخیر ناج

. مدییاس مهب نادند درک. مهاگن یضاران یفطصم و تفگ ییاباب یا ناملس
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. منزن هرابود یروخلد یارب یفرح دشات لفق مکف

ناج!. یضترم :او تفگ ولبات یلیخ و دیدنخ هیناح

دایز تشاذگن دوب، متوکس و مکف یور هک یضترم هداتفا قرب مشچ یلو

. منامب رظتنم

. ییاد رسپ یراد راک هگا میشابن تمحازم _

رارقیب . متسشن هرابود و متفر هار مدق دنچ . مدش دنلب و متفگ هاتوک ییا هن

یضترم . تفرگ ار شرسمه غارس و درک ضوع ار فرح یفطصم ربخ، کی

دز. دنخبل رتشیب

. تشاد دوب، نایم رد شیاپ هناورپ مسا هک یدربن رد یزوریپ سح

. تفرگ نم ارزا شا هدز قرب مشچ و شرس هنامس لا وس هب هک

حاال؟ دوب یچ نوشلکشم _

داد. هیکت و دشاج اجهب یمک شیاج رد یضترم

: تفگ و درک کیدزن شیاهبل هب یرگید یندیشون ناویل
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منک! ور نوتارب ملکوم هدنورپ نم نیدش عمج _االن

درک. یم تالیف هناورپ درک.اب یم مهتالیف دب هچ و درک یم تالیف تشاد

: تفگ و تشاذگ شا هناش یور تسد و تسشن یضترم رانک یفطصم

. شا هداوناخ ِلکشم و میتسه هناورپ نارگن طقف هک هیعیبط بوخ _

تفرگ مشچ نم .زا متسشن هک دیشاپ میور هب زاب ار شدنخبل لوا مه رابنیا

: تفگ هیناح و هنامس هب وور

. ندوب دلب راک لیکو لا وبند هنادنز شردارب _

: دیسرپ مه ار نم لا وس و تشاذگ باوج یب هنامس ار تفگ هیناح هک ییاو

یچ؟ _ارب
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داد: باوج هدرمش هدرمش و نم هب ور هرابود و دیشک دنلب یفوه یضترم

هب روشک برغ زا زوجم نودب ... یراکش هحلسا هضبق تسیب لمح مرج _هب

مشلا..

هملک ندینش .زا دیشک سفن نم لثم وهن دیسرپ لا وس هن رگید سک چیه

یراطق توس هیبش داد. مرازآ دشو دنلب یتوس میاهشوگ ،رد یضترم یاه

دمآ. یم نوریب کیرات لگنج لد زا هک دوب

یاهرس و هدش اهر یاه سفن نامزمه . مدش دنلب و متفرگ لبم هتسد زا

و متفرگ یضترم یدج تروص زا مشچ . دندش هدیشک نمباال اب بجعتم

. مدش دنلب ارچ متسناد یمن

هسلج وهب مورب .ات دهدب نم هب یتردق تسناوتن رت نارگن میاپ رسات مامت

یمن شنارگن مشچ و هیناح ، متفر یم مه رگا . مسرب ینایاپ کالس دنچ

. تشاذگ

اب یضترم هک دوب هدش قرغ یرگید لا وس زا تشحو ِتوکس رد هناخ یاضف

زا چیه نم و دشک یم لوط شراک تفگ . تسکش ار توکس شیشوگ گنز

. دماین مشوخ یضترم دنخبل
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ادص یب هنامس . دهدب شریش ات درب ار شرسپ دشو دنلب هناروابان هیناح

دش. شرسمه هارمه یفطصم . تفر زاگ یاپ دشو دنلب

ناملس مه. رانک میدنام ما ینارگن ی هلق حتف زا زوریپ و یضترم اب هرابود

. سارت تمس تفر ، نفلت ی هناهب هب مه

و مکش ی هلا وح یاه تشم تالیف رتشیب شلد ما ینارگن هب یضترم

هدافتسا دوب هدمآ دوجو هب نامتفج ره یارب هک ییاهنت دش.زا مخ ، شتروص

درک:

. هشب راد ربخ مراذ یمن هک روپاش ییاد ! رسپ یتسه یچ نارگن _

مدز: بل یضترم یبلط تصرف هب هلصوح یب

... هراد یطبر هچ هیقب هب سابع مرج وگن.. ترچ _

هب مدرک یعس ار ناش سابع ی هرهچ هدرک تشم مناهد یور ار متسد

دنک. مه اهراکنیا زا تسناوت یم و دوب سهلا دنچ رگم منیبب .ات مروایب رطاخ

یضترم . شزوجم نودب مه ،نآ هحلسا قاچاق هب هچ ار دنب روتامرآ سابع

دوب! ینادنز هک تشاد ..ای تشادن لا کشا شیراکش لمح . یراکش تفگ
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و مدوخ دشات مخ رتشیب . تشادرب ار شا هیکت لبم، یور هتسشن یضترم

: میونشب شدوخ

.! ینارگن زاب ارچ هنیشیپ نیا اب مدنوم _نم

! هرادن یطبر _

: تخادنا شیاپ یور واپ داد هیکت هرابود

هک! تسه تساوح دوب! هگید زیچ هی شرظن شیپ سلا دنچ ییاد _
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چیئوس و مفیک لا بند مشچ اباب،اب رظن و یضترم کالم نیقی هب هجوت نودب
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. متشگ یم

رد مد گرزب ِلوسنک زیم رانک فیک هک دوب هدرک اررپ مدید مامت سابع مرج

. مدید یمن ار

مشچ رد مشچ شیاه هنعط و یضترم واب منیشب و متشادن تقاط و مدنامن

. مدرک ندش رود مزع و مدش دنلب . موش

. دندناسر یم رتشیب یاه ینارگن ارهب نم و دنتشادن هناورپ زا یربخ

دوخ مسا .هب مدرک تبث نیبطاخم اررد هناورپ قلطم شوماخ ی هرامش

ما. هناورپ

یم هفخ متشاد هک ناش هناخ زا هیناح رارصا و کچوک ی همقل نتفرگ اب

. مدمآ نوریب مدش،

! هناورپ مناخ _"

هراشا دش.اب دنلب ناشرس مه هنامس و هیناح نامزمه و درکن دنلب ار شرس

. مدرک شیادص هرابود ود، ره هب

.. هناورپ مناخ _
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فافش ییا هشیش مه اهزور نآ هناورپ نامشچ . دروآ باال متروص ارات شرس

. دندوب

... تنا ناتژ لیدبت لا وس هب هراشا میوربا اب

". دیشک ما هراشا یور نکاپ و تفگ هدش لُه ییاو یا

تخس نیشام رد ندش گنتلد هناورپ یارب مسفن . مدیشک متروص هب تسد

دش. یم لدب درو

" هناورپ مناخ "، مدرک رارکت زاب بل ریز . متشادرب ار مفیک . مدوب هدیسر

مدوب هدیسر نام، هناخ طایح یاج .هب مدوب عمتجم گنیکراپ .رد مدش هدایپ

. اجنیا هب

. دنشاب لفق هک مدرک کچ ار اهرد

"... مرادن تزا ینوشن چیه ... تفرعم یب یتفر .. هناورپ مناخ _"

رد مندوب هتسخ زا نیگنس ییا هنزو . مشکب باال دندوب تخس میارب اه هلپ
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دش. هتسب میاهاپ سلا،هب تفه نیا

. مدرشف ار روسناسآ دیلک

منک." یم مگ هار شمه نم یتفر هک ،وت هناورپ مناخ _"

راد، هکل هنیآ یور هداتفا ریوصت ندید .زا متشاذگ روسناسآ کقاتا نورد اپ

. تشذگ تعرس هب مرس تشپ ، ناشک توس ، هناورپ ردارب هابتشا ِراطق

یم مناشن ار سابع یاه خالف دادعت تشاد ، هدناچیپ وربا هک اباب ی هرهچ

. تفرگ ناج هنیآ یور داد،

نیا تسین سب ... مسیون یمن وت یاپ هک تردارب هانگ ایب.. وت هناورپ مناخ "

"..! هشکب لوط ام یرود ، نارگید هانگ زا ردق هچ ! یرود همه

درک. اررپ راطق توس یاج و دیچیپ مشوگ رد شیادص

منک." یم شتسرد ناج،االن فینح هدش هابتشا "

.. مدش یم هفخ متشاد . مدیسر دوز هک بوخ هچ . مدرک زاب ار کقاتا رد
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. مود ی هقبط مدوب هدیسر

ییا هلیسو و سح چیه نودب و کیرات هناخ .اپرد متخادنا رد هب دیلک

. متسب مرس تشپ .ردار متشاذگ

مسرب ات مدوب هتخات ، نیشام هب نداد زاگ هکاب یتولخ .زا تفرگ ناج میاهبل

. اجنیا

... دیچیپ هناخ رد ما یرود ی هلصاف زا هدیسرت یزرل اب میادص

مومت تارب مدوخ ناج... فینح هدش هابتشا یگب یایب مرظتنم هناورپ مناخ _

دای تنا ناتژ ... مشک یم طخ مه ور اه سونیس منک. یم کاپ اهار قتشم

... ترس یادف ، یتفرگن

نوناق یارب نم یاه مخا هکاب نومه ناج. هناورپ مهاوخ یم ور تدنخبل

... دیشک یم رپ تنابل دشوزا یم کاپ سونیسک

یور . دروخ رس متسد زا مفیک . متشاد مک هناخ نیا اررد هناورپ مناخ نم

مدیشک تسد شمسا یور . مدرک زاب ار میشوگ . داتفا یسنلا هنهرب شوپفک

دوب. شوماخ هرابود هک

.! هشوماخ ارچ تیشوگ هناورپ مناخ "
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دنز. یم شرانک ساوح ویب شمشچ ات هدروخ رس یوم هب درب یم تسد

: دیوگ یم

"! فینح یدوب یطخ تشپ یاو..وت _یا

یم رانک ار هشیش تشپ یکیرات یور هدش هدیشک ی هدرپ و مرب یم تسد

دهد ربخ هناورپ هب مراپس یم بش فیطل یاوه هب نانک اوجن بل ریز . مشک

طخ تشپ فینح رخآ دنک. شنشور هک دراپسب . تسه شوماخ شیشوگ

.. تسه شرظتنم

***
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زاگ رانک رساپ ،مه مدرک یم تبحص مظعا اب متشاد ،مه تسد هب یشوگ

. مدوب هداتسیا
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و درک یم درد شمکش منک. تسرد هتخوس تابن شیارب دوب هتساوخ نامام

اراب انعر رسپ و هتفر هکنیا زا مظعا دوب. شرظتنم و هدز گنز رفولین

دز. یم فرح دوب هدروآ شدوخ

خیلا تابن یور ار عانعن قرع ناجنف دشو رپ ممشچ انعر، مسا ندینش زا

و درک ثکم مظعا ! دیسرپن یلا وس و یفرح شرسپ هک مدیسرپ . مدرک

! دایمن شدای ! هناورپ :هن تفگ و دیزرل شیادص

تابن نتخوس دنت یوب دوش. لح تابن ات مدیشک مکحم ار فرظ ،هت قشاق اب

یم مظعا منک. مک متساوخ هدرپ ندیشک رانک و سارت رد ندرک زاب اراب

مخا ندید اراب میادص . ناششیپ مورب ، یربا یاوه نیا ورد موش دنلب تفگ

زا هک رفولین هب ممشچ و هتفگ مد یمن لوق مظعا وهب هدرک مک نامام

. داتفا دش، هدایپ شردپ نیشام

. مدرک زاب ار نییاپ یدورو ورد مدرپس نامام تسد ار عانعن و تابن ناجنف

مه ار دحاو ،رد هدرک بترم میاهوم هب تسد و متشاذگ زیم یور ار یشوگ

. متشاذگ زاب

. دروآ شنابز ارهب یندیشون یخلت ، عانعن و تابن ندروخ زا لبق نامام

اه. هبیرغ راک لا بند یداتفا و هگنل شراک اجنیا تردارب واال. هبوخ _
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: متفگ و هتفرگ زاب ِرد زا مشچ دمآ. یم رفولین یاپ یادص

! نامام هدرک تخبدب ور نم یگ، یم هک یردارب نیمه _

نامام تمس و هدش در نم لباقم ،زا شبل یور درس وابسالم دیسر رفولین

. تفر

یهجوت یب زا مخا . دناسر یم ییاج امارات مردپ تفگ و تشاد هلجع

درک. میادص هک مورب قاتا تمس متساوخ و هدرک رفولین

. میرب یایب و یشب رضاح دیاب مه وت هناورپ _

ضبن دوب، هدش لیمحت نم هب هتساوخان هک یروز طرف زا متروص و متشگرب

دز: یم

. ماین نم هرارق یتقو تسین راک وت یدیاب _

هب هریخ و درک زیر ار شمشچ نم هب ور هرابود درک. یهاتوک هاگن نامام هب

: تفگ متروص
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هی یارب یایب دیاب و یدوب سابع هارمه لوا ناج،زا هناورپ یاوخن یاوخب _

. اهراک یرس

درک. تلا خد دشو لُه نامام

تشاد دیکات . مینک گنهامه هناورپ لیکو اتاب دوب هدز گنز زورما شردارب _

... تسین زاین شدوخ

نم و تشادرب ار شفیک هرابود دزو نامام فرح زا ییا هدنخ کت رفولین

نیتسآ رفولین قاتا رد نتسب لبق . متفر قاتا تمس وهب متفرگ ار میور

: دیشک ار مسابل

هتشاد روضح تدوخ دیاب ییاهاج هی هشاب مه یچ ناج!ره هناورپ نیبب _

. یشاب

. مدرک ادج ، دروآ یم راشف مه میوزاب تسوپ هب هک یتشگنا ود ارزا منیتسآ

مدش: قاّرب ، ملیکو اب یگنهامه مشخ زا هدش خرس تروص رد

طقف امش مه ...دعب سابع وتو هن منم هراکبلط هک ینوا تسه تساوح _
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... نوریب هرایب ور سابع ، لیکو تقوم یاوخ یم

فرصنم قاتا هب نتفر دز.زا هاتوک یدنخلت شبل و هدروخ چیپ رفولین یوربا

هدامآ ار شدوخ و دیشوپ یم باروج تشاد . متشگرب نامام رانک و مدش

راکهاش زا یضترم یارب هرابود دورب . دورب رفولین هارمه هرابود درک، یم

. دنزب فرح شسابع

نوا و نیا و نم هب یزاین ال صا .! نامام ینک یم وکاله شلا یه اجک _

یم هدنورپ هرامش شدوخ لیکو هک هراد المز هقیثو طقف سابع . تسین

. شلا بند هر یم و هریگ

: تفگ و درک تفس ار شلا ش هرگ دوب. رد رانک رفولین

یتفر هام دنچ هک یئوت ای هتساوخ ونیا هک هراد هبرجت لیکو میدیپهفن _ام

! یدش لیکو هیاپ تدوخ و

نامام حلا رطاخ هب طقف شیراک بلط وهب رفولین تمس مدنادرگرب ار مرس

. متخود مشچ

رد، رانک یسابل بوچ .زا تشادرب ار شکبس هشیمه فیک و یشوگ نامام
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درک. شرس ار شرداچ

هد،ردار یم منوشن هراد ور مازور نیا نم هانگ مودک هب ادخ : نتفگ اب

. تشاذگن شزرا چیه ارهب نم فرح دشو رفولین هارمه . تفر و تسب

نوریب مسرب مدرک یم رکف هک یقافتا یارب و مدیبوک لبم یتشپ ارهب مدوخ

. متخود مشچ هتسب رد هب رارقیب دوش، یم مک المت کشم زا

نم لثم سابع تقوم یدازآ لا بند طقف یضترم هک مدوب نیا رواب شوخ

لوبق ار سابع هدنورپ مدرک یم اعد زورید زا هک .ردحیلا مامت و دور یم

دوب هتساوخ .زاب تشاد ناشراک زاب مه زورما ایوگ و دوب هدرک لوبق . دنکن

... شرتفد دشکب ار اهنیا

ایوگ و هداد نوریب ، متقوم یدازآ دعب راک لحارم نتسنادن زا یرپ مدزاب

دش. یم فیدر میارب هار هب هار رسدرد مندوب نادنز نامز زا رتشیب

دوبن ... بویا ای قاحسا رفس ندش مامت و نتشگرب زا مسرت ... رفولین یاهراک

التو کشم میارب همه سابع ییاهر یارب نامام سامتلا و رارصا و ناج اقآ

دوب. هدش یندشن لح لیاسم

نابایخ و لحم نآ یاوه ورد هرابود . متسکش یم ار یرود میرحت دوب رتهب

ار ملکشم هلا سم تروص ساالیر فینح ما، یدج خاالقو دب ملعم راظتنا هب

. مداد یم ناشن
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،هار لومرف مادک داد یم مناشن زکرمت و تقد .وااب تسناد یم فینح

درک. یم لح تقد اهاراب هلا سم فینح . تسه تسرد
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دز یتوس ناشرد رانک و هچوک رس زا هیناح ، مدیسر هک نامدوخ هناخ رد مد

. مداد ناکت تسد و متشگرب وحم ییا هدنخ واب

مدرک هراشا متسد دز.اب یم توس ام رد مد هدش کراپ نیشام یارب تشاد

ار زاب همین ورد مدیخرچ منز. یم گنز هک مداد شناشن ار یشوگ وعالتم

. مداد له

منک. باختنا ار ما یشوگ لدم و میورب ناحتما دعب دوب هداد لوق ناج اقآ

دشو زاب داشگ ییا هدنخ هب مبل قاحسا نیشام ندید هرابود یشوخ زا

کال یاه هچب رانک ناتسریبد نایاپ ینامهم . مدیشک میاهوم و شلا هب تسد

دوب. هتشذگ شوخ س

زا یدر لا بند ممشچ . دروخ مماشم هب هناخ هدش یشاپ بآ طایح رطع
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درک. مشوخرس دوب، هتسشن ناج اقآ هکاب یناویا ،هب داتفا قاحسا

مه یور وردار هتفگ مقوذ زا مبل ریز ناج یب ییاو و متخادنا نییاپ رس

. متشاذگ

دنخبل . تخادنا ار قاتا هدرپ ، میرم رسپ ی هناورپ خهلا دموا یادص اب نامام

شیاج زا مندید اب قاحسا . متفر اه هلپ تمس ، هدناشن مبل یور یرت رادناج

دز. دنخبل دشو دنلب

ره لثم . مورب ششوغآ درک،اتهب زاب ار شتسد دوب. لا حشوخ مه ناج اقآ

نوریب لوا ار هلپ رانک لدنص ِشفک . مدش یم رود تعاس دنچ هک یزور

دش.سالم یکی ما یلا حشوخ و مرش ، قاحسا ندید هرابود قوذ .هب مدیشک

. مدرپس ار میاه تشگنا قاحسا ی هدش زارد تسد .هب متفگ یدنلب و روش رپ

هناش یور .هب دیشک ار متسد و دشن عناق مناج، اقآ هیبش دایز یلیخ ردارب

. مدش هدیشک شا

هریت و پیک یاهوم دوب. هدیشوپ یدیفس و هاتوک نیتسآ و هراهب ترشیت

مااب هناش یور نتشاذگ تسد اب شنت رطع دوب. هدز هناش هبباال ور شا

دوب. توافتم ناخ قداص یتح و ناج واقآ سابع

راتفر یتقو دز، قرب شمشچ مه ناج دزواقآ دنخبل ملا، وس یبوخ هب

دید. یم قاحسا
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و ناج واقآ نم یشوخ هب مندرک ادص اب یخلت زا یطخ میرم رسپ زاب یلو

. دیشک قاحسا

رد هب لصو ی هدرپ . متفر لخاد میرم رسپ لا وبند متفگ ییا هزاجا اب

شتروص رود تفس ار یرسور هک نامام مشخ رپزا هاگن مدز. سپ ار یدورو

دمآ. ملا بقتسا هب دوب هتفرگ باق

هب .سالیم دندرک یم مهاگن لبم یور ناخ قداص اپ،اب یور اپ مه سابع

: تفگ دشو دنت هظح مال نودب نامام و مدرک اهنآ

مجلا نشور تمشچ .حاالمه تقو هی ینومن هنوخ یلیطعت و هعمج _هی

نک.. قوذ هرابود حاال...دعب هنوخ سرب هدش.ایب یبنجا نیا

: تفگ ، نامام تیاکش لا وبند هنعط اب سابع

نم. مردام تسا هفایق و پیت خرن هب نون _

ما هناشن شداماد و رسپ مشچ یولج و درک شین ار شفرح هک نامام لا بند

. مداتفا ،هار تفرگ
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: متفگ و متسب ار ناج واقآ شدوخ قاتا رد مخا اب

.. تعاس هس ود منوا .. نامام متفر زور هی طقف _

درک. ارات شیرسور ی هشوگ و دناچیپ مهب تسد و تسشن تخت یور

و روشب اجنیا هک منم .. نیسرب نوتیشوخ هب همه دیرب دیشاپ واال هبوخ _

... مدش رادرب و زپب

و تسد ریز هک وتنام نامه ،اب مدنلب یوتنام ریز نهاریپ ندشن هدید سرت زا

. متسشن شرانک درک، یم ریگ میاپ

هرب مزور ود تسین دب بخ . هدرک نامیاز میرم هدش هام نم،االنود ردام _

. شدوخ هنوخ رس

: تفگ ،دزو مدوب هتشاذگ شا هناش یور هک متسد هب شیوزاب اب

شاه هیخب ... شمراپسب یک .هب هتفرگ درد تلد وت منک یم شاراک _نم

هب هتفیب هرب ، شرهوش هداوناخ لیا وهی هچب ودات ...اب هدشن بوخ زونه

! یراد هنوخ
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... هتشز میراد نومهم ناج. اقا رانک مرب نم : متفگ و مدش دنلب

: مدناخرچ ار مرس و دیشک ار متسد

.. مناخ ِلا بند هدموا . شاهاب یرب ینک لوبق حتلا هب یاو _

شیپ ار شلوق ناج .اقآ متخادنا باال هناش و قاحسا تین زا مدش لا حشوخ

دمآ. شک رتشیب ناج، اقآ لوق زا مبل دوب. هداد شیپ
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هب هاگن . متفر نوریب قاتا ،زا نامام رتشیب تفلا خم یارب ندش رظتنم نودب

خا شوخ و شوپشوخ نامهم رانک هرابود . مدرکن سابع و ناخ قداص تمس

... متفر ناویا یور هتسشن الق
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نارسپ هب ممشچ ، هچوک زا ندمآ نوریب و نیشام رد نتسشن ضحم هب

هارمه ، شردارب ناش،هک هناخ رد زا نتشذگ .اب داتفا هیناح هناخ مد ناوج

. متفرگ قیمع یسفن دوب، نیشام هب ناشمشچ یضترم و یفطصم

هک مسفن ندید درک.اب هاگن ار هنیآ و دمآ شک هچوک زا ندیچیپ لبق قاحسا

: دیسرپ و دیدنخ دش، دازآ

؟ ندوب رظن دروم دارفا _

یشملا هشوگ هب تسد ، قاحسا مااب ییاهنت نیلوا زا هدش له و جیگ

یک؟ مدیسرپ و مدیشک

درک. همزمز شا هدنخ نایم یچیه و دیشک ار مپل و دیدنخ دنلب

ارهب نامام تفلا خم و مخا هک دوب راددوخ یلیخ ، مردارب و ناوج قاحسا

. مدیشک یم تلا جخ متشاد نامام یاج هب نم . تفرگن لد

و سابع مشچ یولج ما هناش رود تسد ، نامام مخا هب هجوت یاج هب یلو

هانپ شتسد ریز ار نم . تخادنا ناج اقآ ناج یب دنخبل و ناخ قداص

: تفگ و تفرگ ششوغآ
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.. بشما هشاب نومرهاوخ ام. رانک دایب هناورپ ماوخ یم بش _هی

. مدوب هتشاذگ هدش،اج زیت مشچ رپزا سابع و یضاران ار مردام

نامهم هرابود ، نینزان یدیدجت نایاپ نشج ینامهم دعب قاحسا هارمه

. مدوب هدش مردارب یراختفا

و لیم یب .اب دیسرپ مناحتما هجیتن و عاضوا زا ریسم لوط رد قاحسا

. متفگ ار مندوب یضاران هدمآ شیپ عاضوا ،زا متشاد قاحسا رانک هک یمرش

دز هک یدنخبل دش.اب هدایپ و درک کراپ نابایخ ی هشوگ و دناخرچ ار نامرف

. تسب وردار مشاب رظتنم تساوخ ،

. مدرک یم هاگن ار شندش رود یلدنص یور هتسشن و نیشام رد

فاص ار هدش عمج ترشیت و شمشچ یور دنارس یناشیپ زاباالی کنیع

درک.

هکالهبالی یمیسن وزا دوب ناج اقآ هیبش رس، تشپ زا شتماق دقو

. مدرب یم تذل ، دروآرد صقر ارهب شیاهوم

مبارطضا رلوک،هب یکنخ دوجو هکاب نیشام رطع شوخ یاضف هب یرس

. مدناخرچ دز، یم نماد
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نتفگ دش.اب راوس ، درپس متسد هک یندیشون دنلب ناویل ود ،اب دیشکن یلوط

و تفرگ شتسد ار خیلا ناویل درک. مامت نم زا رتدوز شدوخ ناج، شون

منک. مامت مه نم دشات رظتنم

مارآ یارب مطایتحا درک.هب یم هاگن متروص هب تقد واب دوب هتشگرب

: تفگ و تسشن فاص دزو دنخبل کنخ تایوتحم ندیشون

قوتاپ میر یم ییاتود زور .هی ساسح رادقم هی بویا و هتقو _رید

. میدرب نومرانک تساوخ نوملد دیاش مه ور سیلآ . نوجعم

دوب. نیریش یردارب و رهاوخ ناونع هب شرانک نتسشن اجنیا نیمه میارب

. متسناد یمن چیه ابیرقت ، مرتگرزب ردارب بویا و مردارب زا نم

. مشونب ار کنخ یندیشون تایوتحم نم هک درک ربص و دنام رظتنم یردق هب

و تخادنا لطس لخاد دشو هدایپ ار خیلا یاه ناویل ، مناویل نتفرگ اب

. تشگرب

یم اجک هک مدیسرپ . داتفا دشوهار راوس هک مدوب هدش شمارتحا زا مرگلد

؟ میور

: تفگ نداتفا هار نیح دزورد یدنخبل ملا وس هب قوذ واب تشگرب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

یو میر یم مه .اب هسرب مه بویا ات مریگب شود نوم، هنوخ میر یم لوا _

. مدب اه یضعب نوشن ور مرهاوخ ماوخ یم . یمه رود ال،

: دیسرپ و درک مهاگن و دناخرچ ار شرس هاتوک هرابود

؟ هروطچ _

. مدرپس قاحسا ارهب مدوخ و مداد ناکت رس شا همانرب هب دیدرت و ثکم اب

ساسح تفگ قاحسا هک یبویا . میدش یم شرظتنم دیاب هک یبویا مه دعب

. تسه
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. تشاذگ یمن نامام دز، یم فرح ردارب ود نیا زا ناج اقآ یتقو هشیمه

دوب، کشجنگ یلد هزادنا هک ناج اقآ توکس زا نم ولد درک یم شمخا

. دیزرل یم

داد. یم ار میاه یواکجنک باوج وهن هلب واب هاتوک ، رتشیب و بلغا

تشگنا تاعفد مکوهب یلیخ هک رسپ ود نیا اب نم تبسن متسناد یمن

دوب. هچ ، ناشمیدید یم رامش

مکچوک تسد ، تفر یمن هزاغم هک هتفه رد ییاهزور کی ناج اقآ هک ینامز

. ناشرانک میتفر یم و تفرگ یم ار

و تشاد مخا ناج اقآ یارب نتشگرب دعب و نتفر لبق ، یرخف نامام هک ییاج

سلا تشه هنو قاحسا و بویا . تفر یم هناردام ییا هرغ مشچ مه ار نم

و یزاب رهش ، میتفر یم حبص زا ناشرانک زور کی .نآ دندوب رتگرزب نم زا

. دندیشوپ یم سابل کیش و بترم رسپ ود نیا هشیمه ... ناروتسر و کراپ

دوب. کورچ شسابل ی هقی و داد یم قرع یوب هشیمه هک سابع لثم هن

و بیجع و گرزب نیشام اب هدننار ناونع هب یدرم ام، هارمه مه هشیمه

دوب. نامرانک تدم مامت ، بیرغ

یم ناج واقآ مدوخ طقف . میدرب یمن نامدوخ اب مه ار سابع یتح زور نآ

یمن نامام رگید ، متشاذگ مراهچ واپهبکالس مدش گرزب هک یمک . میتفر

، رادید ره رد میارب هک یبویا و قاحسا رانک ناج اقآ .اب مورب تشاذگ

. دندروآ یم یگنر دلج یاهرتفد و باتک و کسورع

هیبش تفگ یم هک ار قاحسا دنلب ونووم کسورع نامام هکنیا زا دعب یتح
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بارخ و درک سیخ مامح ردوپ یلک واب درب دید، متسد ، هناورپ شتسه وت

دش.

هداد هیده میارب قاحسا ار اهنیا میوگن تساوخ زور نآ دعب رگید ناج اقآ

. تسا

یم . مشاب ناشرانک دشن رودقم نامام دیدهت اب مدش رتگرزب یتقو رگید یلو

. دروآ یمن نایم هب نم ندرب زا یفرح و دور یم هشیمه ناج اقآ متسناد

دوب هدرک رییغت قاحسا تساوخرد هب همانرب ایوگ ، منتفرن سلا دنچ اب رگید

یاهرس لگ . دندز یم رس و دندمآ یم ناج اقآ هزاغم ، رادید دنچ دح ورد

قاحسا تبحم ناشن ، دروآ یم میارب ناج اقآ هک شیاهدنبتسد و گنراگنر

نم. ندربن یارچ زا ناج اقآ توکس وزاب دوب

ار ما یرارقیب . مدرک هیرگ و مدیبوک ،اپ نابرهم رسپ ود ره گنتلد رابکی یتح

درک. هفخ مشوگ رانک روآدرد ییا هدیشک اب نامام

رس ار نم نادنبخی و فرب یامرس و دوب درس یلیخ اوه هک زور کی هکنیا ات

. دناشک ناج اقآ هزاغم هب هار

مدش هک هزاغم لخاد ، هدرک خی ییاهتسد و خرس یتروص اب هسردم زا

و دوب هدروآ ار شا یلیصحتلا قراف ینیریش بویا . مدید ار بویا و قاحسا

هدرک لچک ار شیاهوم دوب. هدیشوپ ار ییاوه یورین زابرس سابل قاحسا

دوب. هتشاذگ شیاه یلچک یور وکالیه دوب
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ندید .اب دندوب تبحص مرگ ، یزاگ یراخب رود و ناج اقآ رانک مردارب ود ره

. دندش لا حشوخ نامام مرس تشپ و نم نامزمه ندیسر و

. درشف ار متسد بویا و دیسوب ار متروص ، نامام مشچ لباقم قاحسا

و تشاد ناج واقآ نم اب لصفم یاوعد زور، نآ زا دعب و دید هک نامام

.هن دندوبن سلا دنچ . ناشمدیدن رگید . دشکب طخ نم اراب ناشرود تساوخ

. متسد دیسرن ناج اقآ هارمه یدنبتسد و رسلگ رگید . یناشن وهن یمان

شیپ میارب تصرف نیا هکنیا ات متشاد ار ندوب ود نیا رانک ترسح هشیمه

ناج اقآ ورب تفگ و دیرخ ناج ارهب نامام مخا نم، ِقایتشا اب ناج دمآ.اقآ

چیه هب شفرح نیا . دنتسه نم قح رب یاهرسپ وت، یاهردارب . درگرب ادرف و

. دماین شوخ متشاذگ اج ناشرانک ار ناج اقآ هک ییاهنآ زا مادک

ی هلحم کی و نهپ هچوک کی .رد گرزب و دوب یدرجم قاحسا نامتراپآ

هلحم تمدق زا ربخ زبس رس و هدیشک نامسآ هب رس یاه تخرد روک. توس

. تشاد ار هچوک و

حرط هب هراشا ، طایح رد ندش هدایپ نامز . زاسون و هقبط ود نامتخاس کی

. تسه بویا راک شیحارط تفگ نامتخاس ینوریب یامن و

هدرن و دوب گرزب هک یسارت . گرزب و دنلب یاه هرجنپ واب دیفس یامن گنس

ییابیز راوید ی هبل زا نازیوآ یاه نرتسن . زاون مشچ شگنر طالیی یاه

زا هک درک یم بورغ تشاد باتفآ . دیشخب یم طایح هب ییا هداعلا قوف
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هناخ و لوا هقبط دحاو اپرد هچغاب رطع شوخ و هدش زاب یاهزر رانک

. میتشاذگ قاحسا

و متشاد ار قاحسا مرگ یاهتسد نم . متشادن شیارب یفصو مشوخ حلا

ار.. شدنخبل رانک دمآ شوخ
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دنخبل و میور شیپ گرزب یاضف واب درک ییامنهار لخاد ارهب نم لوا

مه نم متشاد تسود . متشاذگ مردارب هناخ اپرد ناج هناورپ یدموا شوخ

. مشاداد ، مناخرچب مناهد رد هنامس و هیناح لثم

هولج گرزب سنلا یاه هدرپ و ناملبم گنر مرک و طالیی بیکرت و متشاذگ اپ

رتسوپ سکع ات ماگمه نم ی هناش یور تسد دوب. هداد اضف هب یرخاف ی

: تفگ دشو سنلا هب یدورو راوید یور شدوخ زا گرزب
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. مایب ات نیشب انشآ مه _اب

ییا هرد رانک هک خر مین تش دوب.ابژ شدوخ رتسوپ . مدیدنخ و متشگرب

هداتسیا شبل یور یکچوک دنخبل گنر یسوط راولش بیج هب تسد زبسرس

دوب.

یندیشون هب هراشا دعب . مشاب تحار تساوخ تفر یقاتا تمس مه شدوخ

. تفر مامح هب زیم یور هدش هدیچ یاه

و کیش ی هناخ و سنلا مظن وهب هتخادنا مفارطا هب هرابود یهاتوک هاگن

. متسشن طالیی شوگ راهچ یاه نسوک اب دیفس لبم یور . مدیلا ب یزتناف

. مدرک زادنارب میور هب ور یدق هنیآ اررد مدوخ ریوصت

و مدش دنلب . مدوب هداس یلیخ دوب، شوپ کیش و بترم هک یقاحسا رانک

،زا متسد ندرک نازیوآ اراب مدنلب یوتنام . متشاذگ زیم یور ار خیلا ناویل

ناشن مدنلب ،الرغودق هریت گنر دنچ دوب.ره بوخ . مدرک هاگن فرط ود

داد. یم

. مدرک زاب مدوب هتفاب لش هک میاهوم ارزا گنر طالیی هیشاح اب دیفس شلا

یقاب نشج مسارم یارب مرک تبوطر زونه و مدیشک متروص هب مه یتسد

کاپ ار ممشچ ریز هتخیر دادم ، تشگنا کون اتاب مدرب رتولج ار مرس دوب.

هب تسد . مدرک رت منابز ،اب کشخ و دوب هدروخ کرت کرت هک ار میاهبل منک.
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مفیک وزا متشگرب . مدرک ناشفاص و هدیشک میاهوم هتخیر مهب یاه یرتچ

مدز. متسد چم و مندرگ ریز هب رطع

یم فاص ار ممکش ریز ات زیلب و مدیشک نوریب منت ارزا وتنام و مدوب بوخ

دش. رهاظ رد باق رد بویا دش. زاب دیلک ندیخرچ اب دحاو رد هک مدرک

درک. ثکم دشو نم هجوتم دروآ هکباال ار شرس

نیمز یور شیاپ رانک ار شتسد فیک دش. زاب مه زا شبل و درک زیر مشچ

. مداد وسالم متخادنا نییاپ ار مرس . تسب یمارآ وردارهب تشاذگ

دیایب منابز هب حتلا نیا زاسالمورد رتشیب تشاذگ یمن بویا زا تلا جخ

. منزب یفرح بویا ی هدش زاب مه زا تروص یور و

مرواب نم تفگ قاحسا : دیدنخ و دش مکیدزن تساجنیا یک نیبب اب شدوخ

شقن مبل یور ، شدمآ شوخ هب یزیر دنخبل طقف و مدرک دنلب ار مرس . دشن

. تسب

تماق و تروص دوب،رد حضاو ناج واقآ نم هب شتهابش قاحسا هچ ره

ینامشچ دوب. هناش راهچ رُپو .وت دوبن تهابش نیا زا یرثا چیه بویا

. تشاد قاحسا زا یرتدنلب یاهوربا و هریت و هدیشک

ار شدوخ ندوب ریدم رتشیب و مدوب هدید ار شنت راولش و تک راب دنچ نآ

. دیشک یم خر هب
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دش دنلب قاتا زا قاحسا یادص دوب. هدیشوپ نشور و مرک نهاریپ ، شتک ریز

هب تک و دیدنخ شردارب تساوخرد زا بویا . ششیپ مورب تساوخ هک

: تفگ و تفر رگید یقاتا تمس ، نازیوآ شتسد

.. شرهاوخ هساو هشب سول داوخ _یم

شرود اهاپ چم یور ات دیفس و دنلب هلوح هک مدیشک شقاتا هب یکرس

درک. میادص زاب دوب،!هک هدیچیپ

و منک دمک رد رس مورب تساوخ و درک یم کشخ ار شیاهوم هلوح ابکاله

منک. باختنا سابل شیارب

ار ترشیت و نهاریپ رپزا ابگرلا دمک زاب همین ،رد شتساوخرد زا هدز قوذ

مدز. رانک دنخبل اهاراب ترشیت و نهاریپ مه رانک یاهگنر . مدید

نیا وهب خرس متروص شراک .زا تخود مهب ار مبل هلوح رد قاحسا ندید

زور کی رگا دش. هدرشف مه هب رتشیب مبل قاحسا یتحار ساسحا زا دح

هاتوک نیتسآ و هناخراهچ نهاریپ یاج ، متشاد یسرتسد دمک نیا هب رتدوز

. مدیشوپ یم اهار نیا زا یکی هیناح ردارب
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، هریت یمک و گنرمه ترشیت ندید دوب.اب هناخ راهچ ییومیل مدوخ زیلب

. مدیشک نوریب یسابل بوچ وزا مدز دنخبل

! هتسرد تراک : تفگ و دیرپ باال قاحسا یاهوربا

: تفگ و دروآ ووت قاتا رد رس مه بویا

. سولم گنر نیا وراب امش ندزدن تقو _هی

مه متشاد متح ، شمتخانش یمن رگا دوب. توافتم قاحسا اب مه شیادص نت

. مدش یمن بویا تبحص

یم میادج ، دروخرب لوا نامه ، شمرگ هاگن ربخالف یدج یادص زا سرت

مال نم اب هتبلا و یدج و تخس بویا ، فیطل و دوب مرن قاحسا هچ درک.ره

دوب. می

رد سوسفا ییا ابههلا هارمه یقوذ ، ناوج ردارب ود نیا اب متبسن روصت زا

. تسشن مرکف

مدوخ دهاوخب ، ردارب ود ره اب نم یتحار ندید هکاب دوب خیلا نامام یاج

. مشکب بآ مامح رد بش ارات

تس تاوارک و نهاریپ گنر لا بند قاحسا قاتا رد هکنیا یتح و مناشوپب وم
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دنک. ممیرحت ار مهد یم وجالن

ود رانک شردام سکع باق قاحسا رس تشپ نتفر زا لبق و مدیخرچ

. مدید ار شرسپ

. مداتسیا قاحسا تخت رانک ِزیم کیدزن مدق دنچ و مدرک ثکم

یور فیرظ یدنخبل هک گنر یقدنف هاتوک یاهوم ، یلدنص یور هتسشن ینز

یم نیبرود وهب ناشردام ی هناش یور تسد بویا و قاحسا و تشاد شبل

شندید لوا راب یارب ، مردپ لوا ونز تسه مناخ فرشا هک نیا . دندیدنخ

شیپ هام هس تفگ و دیشک رپ یسفن مشوگ رانک قاحسا درک. ما هکوش

ناج. هناورپ درک نومکرت

قاحسا تروص هب بل ریز یداش نوشحور مفساتم . میوگب هچ متسناد یمن

مدز.
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.ردح متسب ار دمک ورد مدش رود مراک یاه هلیسو رانک زا هدیزرل یمشچ اب
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هب اهتعاس و ییا هشوگ هرابود . مهدب راک هب لد متسناوت یمن رضاح لا

ژهلا،رد یشرافس یاهوگول یارب منک.ای زکرمت گنر یاه بیکرت و ندز حرط

. مروخب خرچ هدکشناد ی هحفص و تیاس

رلوک، داب زا نامام . مدرک شوماخ ار رلوک قاتا زا، ندمآ نوریب لبق

. مدوب هتسب ار سنلا هچیرد هک حلا نیا .اب تفرگ یم درد شیاهناوختسا

دوب. هتسشن هدیشوپ سابل و رضاح لبم، یور هک دروخ شدوخ هب ممشچ

یمن فرح و تشاد مخا دوب هتشگرب یضترم رتفد هک یتقو ، زورید زا زاب

نیا رتمک ات مدرک یم ار نامام وسلا نس یروآدای رفولین هب دوب رتهب دز.

دنک. هارمه سابع ، یزاب رتفد یاهراک لا بند شدوخ اراب نز

ندوب شرانک یاج هب سابع . تخوس یم وسلا نس نیا رد نامام یارب ملد

دش،مالتم هارمه ناج اقآ اب هکنیا هانگ ارهب مردام هشیمه ، تسد یاصع و

. تسناد یم رصقم و درک

اقآ دوب.زاب نامام رانک رتمک ، شریگ تخس رهوش و یگدنز هناهب هکاب میرم

سنوم مهو رانک یلو ، مخا یهاگ و توکس رد دنچ ره دوب هدنز هک ناج

داد. یم مرازآ نامام ییاهنت . دندوب مه ییاهنت

تسا هدیباوخن بشید هکنیا .زا مدروآ نکسم صرق اب بآ یناویل شیارب

، غورف یخهلا هناخ ات نم یهارمه یخلا دوب.هب هتفرگ درد شرس
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. درپس یشومارف ارهب مندرکن یهارمه زا یروخلد و رهق دشو لا حشوخ

ات مداد نییاپ اهار هشیش دش. نیشام راوس و میدمآ نوریب هناخ زا مه اب

. دنکن شتیذا امرگ

اقآ هزاغم فیلکت یارب مهدب ربخ بویا و قاحسا هب تساوخ مداتفا هک هار

هیرگ نامرف تشپ و نامام شیپ . موشن شگنتلد ات متخود مهب ار مبل ناج.

داد: همادا هک منکن

دنک. یم شا هراجا میقفاوم هگا هداد مایپ ،ژ اساپ ی هیاسمه _

ار راک دناد،نآ یم صالح راک ،ره متفگ هتسهآ و مدیچیپ ار نابایخ یگدیرب

قاحسا و نم هب ناج اقآ نتفر ،اب هزاغم اب هقبط ود وره هناخ . دهد ماجنا

نامام هک ینامز ناج .اقآ تخوس میولگ و تفرگ مضغب .. دیسر یم بویا و

ینامه دوب. هدیرخ هیرهم ناونع هب شیارب هناخ کی دوب، هدرک دقع ار یرخف

دوب. سابع ی هناخ حاال هک

دوب. هدیشخب ییادج نامز نامه یرتم رازه هچغاب مه، مناخ فرشا یارب

ار شدوخ یارب درک. یم ناونع ار ناج اقآ بوخ تلصخ نیا هشیمه نامام

ِفرشا نامام . تداسح و مخا اراب زرمایبادخ فرشا و درک یم دای تذل اب

ی هداوناخ میلا تیعضو دوب. رت لگشوخ نم یرخف نامام زا قاحسا
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نامام یتح . تفگ یم نامام مه ار نیا دوب. ام ربارب دص دنچ مناخ، فرشا

ربخ ، تشاد وا زا رسپ ناج،ود اقآ هک یمناخ فرشا نوچ و دنچ زا یرخف

دوب. راد

مرکف مناخ، یرخف یاهفرح هب شوگ دوب. یگدننار عمج مساوح ، توکس رد

. دیخرچ متمس دشو ماکالهف یفرح یب زا هکنیا دوب.ات اج رازه ریگرد

: تفگ

... نیایم نیشیم اپ نوتلا ح نیا اب ارچ ، یرخف خهلا تفگ یم یضترم زورید _

. هرتهب دایب ناج هناورپ دیگب

نم دوب،زا هدرک ادیپ هک یهار یضترم . مدیشک شفرح ندینش زا یرپ سفن

هچوک رانک هعفد نیرخآ ار دنمجرا یضترم . مدزن یفرح دمآ.زاب یمن رب

، شتسد هب یلگ هتسد هکاب یتقو . مدوب هدید رنه هاگشزومآ هب یهتنم

. تخادنا مرطاخ و زور نآ نیب یطخ نامام یادص دوب.هک مرظتنم

متفگ ، رفولین هب مدرک هراشا و هنودب وت زا تساوخ یم مدز سدح منم _

هگن. یچیه

، مدرک ترپ نابایخ رانک شرس تشپ مخا اراب مویلیل لگ هتسد هک یتقو

هک تسناد یم یتقو دشکب تلا جخ ات دوب دمع زا مراک دید. و تشگرب
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دوب. هداتفا قافتا نامنیب هچ فینح و نم ، مداد یم لا متحا

لگ هتسد ریز . تشادرب ار دشولگ مخ مرانک یس ال کمه رتخد زور، نآ یتح

دش. یلگ هک دوب مه یبآ لمخم لیطتسم باق کی

نوموربآ ،ایب!ات طسو شکن ور انیا یاپ متفگ نم! ردام هن اجنوا متفگ _یه

.. هگید لیکو هی غارس هرب دیگب رفولین هب هتفرن

رگید و دنزب یفرح تساوخ یم مدرک سح و درک روج و عمج ار شدوخ

. تفگن

هاتوک و مداتسیا هک زمرق غارچ تشپ و دیشک لوط یمک مردام توکس

دوب. رکف رد ور هب ور هب هریخ . مدرک شهاگن

. نامام وگب _

جنک #هس_
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تقو ار رلوک و دوب هدش شمرگ درب. رت بقع یمک و دیشک شرداچ هب تسد

: سیورس یارب مربب مدوب هدرکن

ور وت غارس راب هس مزورید درک. رارصا رفولین رتشیب . متشادن تسود منم _

. تفرگ

هدافتسا سابع اب نم یهارمه ماقتنا یارب یدنفرت همه تشاد هک یرفولین زا

. مداتفا هار روخلد درک، یم

هن نوا مراد متح وگب. قاحسا هب ورب ، مگیم مزاب دایمن تدب هگا ردام بوخ _

هگ. یمن وت هب

هچ ،ره راظتنا نیا زا نم و دیایب اهزور نیا مدوب شرظتنم مدز. دنخزوپ

منک. رارف دش یمن مدرک یم

یراک مه سابع ارب دیاش تاقآ هزاغم یاراک لا بند نایب هکنیا هنوهب هب _ورب

... مدیسرپ یضترم زا زورید هتبلا . ندرک

مدش: خلت و درک عطق ار شفرح مرس، یناهگان نتشگرب اب

اب یراد ور وربآ هرذ هی نوا ! هربخ هچ نومرب و رود ینود یم اعقاو نامام _

هرب! ید یم شداب هب یضترم ندیشک

یم بوخ ار هداوناخ نیا زا مندش رود تلع شدوخ دزن. یفرح رگید

. مداتسیا و مدرک کراپ خهلا هناخ رد لباقم . تسناد
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یمن هدایپ ارچ دیسرپ و تشگرب درک. زاب موش،ردار هدایپ هکنیا نودب

! ییاج مرب دیاب ؛ متفگ ور هبور هب هریخ .هک موش

نم تاقآ یاج تسیاب یم ؛ تفگ مخا واب درک عمج شتسد هشوگ ار شرداچ

! اهامش تسد کاخ،زا ریز متفر یم

یروت تشپ ی هرجنپ ارزا شرس یتح و درک زاب ردار اتخهلا مدنام رظتنم

دید،هار ار نامام هک هرجنپ تشپ زا مدز.خهلا قوب . دروآ نوریب هناخزپشآ

. مداتفا

دوب. مرظتنم مظعا

دش، اهر ویخلا رکف وزا تفر دش یم عفال هک ییاج اهنت و مدوب فیلکت بال

دوب. مظعا رانک

هک ناج اقآ لوق وهب مدرک رکف ما هتخیر مهب عاضوا ،هب ریسم و هار رد

. ریگب ار ترکف یراک هشوگ زا تفگ یم عقاوم نیا هشیمه

و مسوبب ار هاگشناد هک ییا هشوگ منک! عورش هشوگ مادک زا متسناد یمن

و ییاهنت هکنیا .ای تساوخ یم تبقارم مه هک یرخف نامام ای رانک مراذگب

نیرتشیب ، ییاهن یار و هاگداد رظتنم هتبلا درک. یم ما کالهف رتشیب یراکیب

دوب. نتشاذگ تسد یور تسد یارب مدیدرت

ار نوریب نیرتیو لا متسد اب هیاپ راهچ یور شرسپ مدیسر مظعا رانک یتقو

درک. یم زیمت

یدورو رد رس . مدش هزاغم لخاد و هدرک اجباج ار متسد کشالت ی هتسب

هب دوب رساپ هزاغم طسو هک مظعا رس و دروخ مهب دنلب و هاتوک یاه هلیم

. دیخرچ متمس

. هلباقان متفگ و هتفرگ شتمس کشالتار هتسب و میدرک یشب و شوخ
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شدوخ نیشب فراعت .اب داتفا شا هناش یور دشو لش شندرگ رود شلا

. تفر هزاغم یاهتنا یبوچ نشیتراپ تمس مه

دنچ یفرعم یاه دنتسا . مدناخرچ تشاد یگنشق روکد هک هزاغم رد یرس

فیدر هی یاه هسفق ریز یزادرپ رون واب راوید ی هشوگ هک شیارآ دنرب

و یزادرپرون بلج ار یرتشم رظن دوب.هک یگنشق راک هدش هدیچ یاه نلکدا

درک. یم نلکدا و رطع یاه هشیش وطالیی دیفس یاه هسفق

مه رانک یاه رپزارژ ییا هشیش نیرتیو ،ود هسفق تازاوم وهب رگید تمس

. ردوپ مرک مه یمود نیرتیو ، هدیچ

زیم. یور لگ زا خیلا ینادلگ اب مه ییا هدش زاب پاتبل و زیم

هسفق هب ممشچ دوب. عونت و گنر لها و ناوج نز ره هاوخلد یاضف اجنیا

و دروآ نوریب ار شرس نشیتراپ تشپ زا مظعا هک دوب الک ییا هشیش ی

هک دوب فقس هب ور کیراب یبوچ یاه هلپ هب ممشچ . دیسرپ مه یربخ هچ

. مدرک هاگن مظعا هب هرابود

دزو ییا هفرس کت دشو مکیدزن نانز دنخبل ، ینیس رد یناویل یندیشون ود

. رلوک ریز مدییاچ بشید تفگ

، نیمز یور نتراک ود لخاد دشوزا مخ مه شدوخ . متسشن یلدنص یور

دیچ. نیرتیو یور و هدیشک نوریب ار لکدا وطالیی هرقن یاه هبعج

یور ار مفیک االن، نتفگ واب مبنجب تساوخ نتراک یور هدش مخ نامه

یعس . متفرگ شتسد ارزا گنر طالیی یزتناف ی هتسب و متشاذگ ناوخشیپ
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و یضترم رکف زا موش رود و منک کمک مظعا هب مناوت یم هک اجنآ ات مدرک

. سابع

لا بند هک یناوج رتخد ندیسر واب تشادرب هار رس اهارزا نتراک شرسپ

شرافس هلصوح .اب مدرک هاگن مظعا .هب مدیشک رانک دوب صوصخم کرام

یاهک ال فیدر هب ممشچ داد. یم باوج شیاهلا وس وهب دروآ شیارب ار رتخد

و دوب هاتوک میاه نخان . مدرک فاص ار میاه تشگنا و داتفا هدش هدیچ

. تسشن مرانک و درک زاب ییوش ات یلدنص ، ناوج رتخد نتفر اب مظعا

دور یم عمج رطاخ مه وا .هک مشاب لوغشم شرانک ، اجنیا داد داهنشیپ

و دییاز ممشچ یاپ کشا منک. لوبق هک دوب تخس اه. شرافس هیهت لا بند

درک. حملا هب مخا مظعا

. مرادن المز جنر دوز رگراک ال صا نک. عمج ور تدوخ وشاپ _

: مدیشک ممشچ ریز تشگنا اب

.. هاگشناد و مراک یارب مسرب مدیشک یتخس یلیخ _

: درشف ار ما هناش یور و دروآ شیپ تسد و درک متروص یور ثکم

. ینوت یم ینک تباث تدوخ هب دیاب _االن



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

: متفگ و دیزرل مبل

! قیفر مرایم مک مراد _

. دناخرچ هساک رد یمشچ و درک جک ار شیوربا

. ماوخ یمن مه رایب مک رگراک _

. مدیدنخ ضغب اب

. یررض رساتاپ وت هک نک عمج ور تدوخ وشاپ _

. مدرک کاپ ار مکشا و مدیدنخ

: دیشک ولج متروص کیدزن ارات شرس دشو مخ

! هناورپ هتامشچ هشیش نوا تشپ یچ یگ یم مهب ینیش یم راب _هی

. دیزرل رتشیب ممشچ
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مزا. سرپن مه راب هی نوا _

! یدرک نوهنپ اجنوا یسک هچ وگب _مهب

جنک #هس_

56_ تراپ #

: متفگ و مدیدزد مشچ مظعا ی هریخ هاگن زا

. همهف یمن وشاج سک چیه مداد لوق مدوخ هب یزور _هی

هب تسد م شدوخ درک. فاص ار شرمک و دیشک بقع نم، هب مشچ مظعا

: دیشک شمشچ
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. نوت هنوخ ورب وش مگ وشاپ سپ _

: مدیشک ادصباال اراب ما ینیب وبآ مدش دنلب

اج...! نیا راذب لا متسد هکت وایب،ود ورب وش مگ همه نیا ضوع _

: دیشک نوریب هبعج زا یلا متسد میارب ناوخشیپ تشپ وزا دیخرچ

. نکن دیدهت ور هدیشک سبح هی تقو چیه هکنیا _و

: دیشک شتسوپ یور دنلب نخان ارباالدزواب شوتنام هدش ات نیتسآ

یش! یم یطخ طخ _هک

مه نم دشو شراک لوغشم مظعا ، یدورو باالیرد زیوآ یاه هلیم یادص اب

. مدیشک نوریب مفیک زا یشوگ

. مدیشک تسد قاحسا مسا یور ، اهراد ناشن و هدش هریخذ نیبطاخم رد

مرطاخ ورد دوب ینتشاد تسود ، هشیمه قاحسا ی هداتفا قرب یاه مشچ
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دوب. هدنام

یاهنامهم وهب مداتسیا شرانک هک ینامز دوب.نآ بویا ، شمسا نییاپ

و ییاج رد زونه ، مندوب رهاوخ رورغ یشوخ ، هناورپ مرهاوخ تفگ قاتشم

دوب. رظتنم و هدش ناهنپ ملد، رد

. تخادنا روش هب زاب ار ملد ساالیر، فینح مسا ندید ، مسا ود ره ریز و

مامت نتفگ ، راتخم دوخ منابز . مدرک رارکت ار شمسا مبل، ساالیر...ریز فینح

دشو یم گنتلد ملد ، شمسا ندینش زا هشیمه دوب. شمسا فورح

رگید و دوب توکس دعب و تسشن یم ناشیور کلپ ، یگنتلد نیا هب منامشچ

... دوبن فینح

زا نیگنس یلد اب نم و درک تسه متسد یشوگ دید اه هلپ هب هراشا مظعا

. متفر اهباال هلپ

یبسانم ییانشور و هیوهت و دوب اجنیا یاضف هزاغم باالی رتشیب فصن

،ات متسشن رظتنم یباال هلپ یور اج نامه و تفر میشوگ نتنآ . تشادن

. دورب مظعا یرتشم

.. یتشاد یمرب ور مدوخ یاس .کال مدیسر یم منم یدرک یم ربص بخ _"

: مدیدنخ زیر
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یم کانسرت باوخ شمه ، هتفه ود ...ات فینح مسرت یم ینک یم مخا _

. منیب

: تفگ زاونشوگ و مرن . مدرپس میاهنادند ارهب متشگنا نخان کون

ناج!. هناورپ تمتخانش یمن هک دوب یتقو ارب نوا _

ییا هرقن نیشام رد قاحسا . متفزگ هاگشزومآ رد رس زا مشچ و دمآ شک مبل

لا حشوخ و لوجع یاهرتخد ات مداتسیا رترانک دز. قوب نابایخ تمس ،نآ

. دشاب شوخ ناشلد قاحسا قوب زا

یگتسخ شا، هدز باال یاهوم بات و قاحسا ندید ،اب ناباسح کالس کی

منک. تبحص رتشیب هملک ود فینح اب مه نم دیاش دوب. هتفر رد ناش

: مدرک هتسهآ ار میادص

.. یتخانش _االنهک

: تفگ و درک عطق ار کالمم یتقو دوب هدیشک و رامخ ، فینح یادص
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منوت یم مدوخ طقف ، یناربج هسلج هاجنپ اب مدیمهف ... هناورپ تمتخانش _

.. مزادنب تهار

هراشا دوب هداتسیا نیشام رانک هک یرتخد دزوهب قوب هرابود هک قاحسا

... مبنجب هک درک یم

: متفگ هلجع واب فینح هب ور

امش؟ یایم ...یک هرظتنم مشاداد مرب.... _نم

". مراد زاورپ جنپ تعاس هگید ی هتفه _

درک. میادص مظعا و متسب مشچ

رانک و نابایخ رد جنپ تعاس و هبنش جنپ ار فینح تساه هتفه هک ردحیلا

منک. یم روصت رظتنم هفاک

جنک #هس_
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ومع و همع دوب. هداد شرسمه و فیرش ییاشگاپ تبسانم هب ینامهم نامام

. دندوب عمج اهرسپ و

. دشاب مساوح هک تشاد دیکات و سامت دنچ شیپ تعاس مین ات مه حبص زا

اررد اباب یادص ات مورن هاگشزومآ نییاپ هقبط هناخ هرابود و منکن شومارف

. مروایب

مدوب هدیسر هتسخ . دشن مامت بش، هن تعاس زا رتدوز مدرک هچ ره ار مراک

. مدرک کراپ هچوک ردورد مد ار نیشام هک

مدرک دنلب ار مرس . مدرک کچ ار هریگتسد و هتشادرب یلدنص یور ارزا مفیک

. متخادنا هچوک یکیرات هب هاگن ، متشگرب و

گنر میارب ، هچوک یاهتنا و هناورپ ی هناخ ِرد دوب سلا دنچ ارچ مناد یمن

تخس میارب زونه هک هناورپ ی هداوناخ ندرب ثاثا ربخ یب . تشاد یرگید

دوب.

دنچ و دیدرت .اب مدیشک میاهوم تشپ تسد و هدرک رت ،مبل متعاس هب هاگن
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. متفر هچوک طسو ات مدق

دوب.زاب زاب والیرد صخشم ناشغارچ نشور یوس رود، ی هلصاف نامه زا

ممشچ رد سلا ود دعب یوالیی هناخ یاج ، هقبط دنچ هک ییا هناخ ندید مه

دش. راخ

دیمهفن یسک و مدرک وج و سرپ هناخ،مه یتسار و پچ یاه هیاسمه زا

. دندرک چوک اجک هب هنابش

رانک هچوک طسو ارزا مدوخ ، دروخ متروص هب هک نیشام رون نداتفا اب

نیشام نداتسیا وزا مدرک اجباج متسد نیب یور ار فیک ی هتسد . مدیشک

منک. رارف یضترم ی هدش زیت مشچ زا مدرک یعس ، منیشام رس تشپ

نم و تشادرب بقع یلدنص ارزا شا یتسد فیک دشو هدایپ شرسمه

. مدش ناشکیدزن تسد هب دیلک

درک.اب اجباج شتسد نیب کشالت هبعج یضترم و میدرک یسرپلا وحا رد مد

. دورب طایح لخاد مه شدوخ ات مدیشک رانک شرسمه ندش لخاد

دوب. رظتنم ، هداتسیا یدورو ورد ناویا رانک هیناح و مدرشف نفیآ گنز

تسد اب شرس تشپ یفطصم ار شرف یاهوم و دوب هدیشوپ یدنلب نهاریپ

درک. فاص
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هی فینح : تفگ و تشگرب یضترم ، دنتفر لخاد هیناح هکاب یضترم رسمه

نک! ربص هظحل دنچ

زا مشچ دمآ. نییاپ و دیشوپ ییاپمد ناویا یاه هلپ ،زا دینش هک یفطصم

هدش! یزیچ _: مدیسرپ یضترم هب ور . متفرگ یفطصم

. میدرک یم هاگن مه مشچ رد مشچ و میقتسم

؟ میدوب هدش رود دح نیا ات مه زا یک ، بوبحم همع رسپ ، یضترم و نم

یقافتا هاگشناد لباقم لا، سکی دعب ار هناورپ داد، ربخ هک ینامز زا دیاش

ال تخا ومه داد یرارف ار هناورپ درک،مه هک یراک نتفگ اب .اما تسا هدید

دش. عورش نم اب شف

... رتفد منوشکب ور هناورپ ، شردام اب رادید هسلج ود وت مدرک یعس _نم

، راولش بیج هب تسد . شردارب و نم نیب . داتسیا ام، نیب و کیدزن یفطصم

: دیسرپ یضترم وزا دیرپ شفرح نیب

بخ! _
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داد: همادا نم، زا مشچ نتفرگ نودب یضترم

! تسین تسرد نوشافرح وت یزیچ هی منک یم رکف _

و تشرد یولآ ندید ، شیاج وهب شرس تشپ .هب متفرگ یضترم زا مشچ

درک. اررپ ممشچ کلا همین

دیاش هک میوگب مه مبل ریز و نهذ رد متسناوت یمن یتح .. هناورپ دنکن

. دشاب هدرک جاودزا

هب تسد دشو ممرگ ، هچغاب هدروخ من میسن ،اب طایح کنخ یاوه زا

. مدیشک متروص

هک دوب هداتسیا یلو یفطصم . تفر اهباال هلپ وزا دزن یفرح رگید یضترم

: تفگ و تسشن ما هناش یور شتسد

هدش. یبصع ییاد یدرک رید وت.. میرب _

: متفگ بل ریز و مداد ناکت یرس

! مدموا یم بشما دیابن _
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: تفگ و دیشک ار میوزاب یفطصم

. نتسه ترانک و ریگیپ هک قیفر و تسود ودات ..اب رسپ یراد هنوشن _هی

ارزا مدوخ مدرک یعس هناخ، لخاد هب نتشاذگ زااپ لبق و متسب مشچ

منک. رود روپاش اباب مشچ

هک نامام هاگن در زا اباب دوب. یسالمم هملک اهنت و توکس هب شمشچ نامام

. درپس ومع هب شوگ هرابود و دناچیپ وربا دش، یم متخ نم هب

زیم یور اهار باقشب و دوب رساپ هیناح و دوب هدیچیپ هناخ رد اهاذغ رطع

اهرسپ عمج رانک و متسش تسد طقف ، میاهسابل ندرک ضوع نودب دیچ. یم

. متسشن

ار مرس و هتفرگ شا هقلح قرب زا مشچ و تسشن میوناز یور فیرش تسد

. مدرک دنلب

... شداد هشاب تدای منک، یم درک،خِپ تداشگ اپ نم نامام مه ور _وت
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، هتشگرب لسع هام زا هزات یومع رسپ نارگن مشچ هب وور مدرک سیخ ار مبل

: متفگ

! مسورخ هگم هیچ.. _خِپ

: تفگ و دروآ مشوگ رانک ار شرس

نز... هبوخ یلیخ .. فینح نک مادقا دوز مه _وت

. دیدنخ و مدیشک بقع ار مرس تعرس هب

. مدیسر یم شبوخ یاج متشاد ولج.. رایب ترس _

و تشادرب زیخ شردارب رانک زا یفطصم هک دمآ شک ،مبل شفرح هب مخا

دمآ. نام تمس

منم؟ ، نیتفگ یچ _
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: تفگ و داد شله ، هنیس یور تسد فیرش

مید. یمن تلا خد داماد ، بقع _ورب

. مدیدنخ زاب فیرش فرح روصت زا

هب ومع .زاب دیشک مه رد وربا هرابود یام هدنخ یادص وهب تشگرب اباب

. تفرگ شفرح

ود نانز کمشچ و هدرک اهر هفصن ؟ درمش یم اهار ناویل تشاد هک هیناح

: تفگ و درک مک ار شا هلصاف مدق

... اتود امش زاب هداتفا نوتتسد مولظم همع رسپ _

. دیدنخ شیواکجنک هب ناملس درک، رود هک شدوخ ارزا شرسپ هنامس

. دندرک یم تبحص هتسهآ مه واب دندوب هبیرغ یضترم و فیرش رسمه
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. دندرک جاودزا یضترم دعب و ناملس و یفطصم لوا ، اهرسپ ام عمج زا

، مدوب هدنام نم اهنت درک. جاودزا شراکمه یدزمان سلا ود دعب مه فیرش

و هسیاقم هناورپ مشچ هب دندرک یفرعم رتخد هچ ،ره هناورپ رظتنم هک ینم

. مدرک ناشدر

یم گنز هک شنفلت اتهب ناویا تمس تفر دشو دنلب ومع رانک زا یضترم

. مونشب ار شبطاخم ات مدوب هدرک زیت ار میاهشوگ . دهد باوج ، دروخ

. تسا هگید لکوم :هی تفگ دشو در مرانک ،زا نداد باوج ِلبق

درک: شلا وس ترپ ار مساوح ، تبحص اب یفطصم

! یریگیهام میرب هتفه رخآ _

و هتفرگ متسد ار نسوک و لبم یتشپ هب مدز هیکت هک دوب قفاوم فیرش
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: متفگ

. نراد روکنک رتمک هام هی مادرگاش منم و یداماد هزات یلا عبانج _

عمج ،زا تفر یم قاتا تمس و دوب هدش دنلب هک اباب یادص و نتفگ فینح اب

. مدش رود

. دیرپ شگنر هیناح و درک مهاگن نارگن شمشچ نامام

ارباال شرس .! یدز یفرح هک مدز بل هیناح هب هراشا اباب، رس تشپ زا

. مدوب نئمطم ، سابع زاخالف هدینش عمج صرق ناهد هب نم و تخادنا

. متسب ار قاتا رد اباب رس تشپ نم و دناچیپ مه رد تسد هنامس

دش. قاتا لخاد مه نامام رد، زا هتفرگن هلصاف مدق ود

: تفرگ ناج شمخا نامام ندید زا دنک تبحص نم اب دوب هدیخرچ هک اباب

عمج. وت ورب امش . مفرح تسا هنودرم _

بقع یاج هب مدق ود هک تسیچ زا تسناد یمن ار اباب مخا و هاگن نامام

دمآ: رت ولج ، نتفر
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... یراد شراکچ ور هچب درم. تسا هنوخ نومهم _

و دروآ باال درک تشم ار دوب حیبست هک شتسد و تفرگ نامام زا مشچ اباب

. تفرگ هناشن نم هب ور

راولش یور هداتفا و دنلب نهاریپ وهب دروخ رس اباب تروص زا ممشچ

. تسشن

دعب! یارب هنومب .. هشاب مگب ، منیب یم ور رسپ نیا یک نم وگب _وت

: تسشن تخت وهبل تفر ناگنل یاپ نامام

.. ازور نیا غولش شرس هک ینیب یم .. هراد _راک

اراب شتشگنا ، نامام تسردان و تسرد فصن یاه لیلد هب هجوت یب اباب

دش: نازیوآ و دروخ رس شتشم زا حیبست داد. ناکت متروص هب هراشا

مساق رتخد دای زاب هک ناج رسپ هروخن مشوگ ،هب هنودب متساوخ طقف _

! یشاب هدرک
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یور اباب دیکات هاگن . دیبوک شتسد تشپ تسد نامام و متفرگ ارباال مرس

یب کالمم شمارآ ، مدرک یعس هاتوک یسفن دوب.اب هناورپ نامه ، مساق رتخد

: دشابن اباب هب یمارتحا

. هدرگرب هرابود هک هتفر ملد زا هک تسین یزیچ _

متشادن تسود . داتسیا اباب و نم نیب و تفگ هللا رفغتسا دشو دنلب نامام

هداوناخ زا ربخ دنچ هک ینامز مه .نآ دیایب نایم هب شیپ لا سکی ثحب

دوب. هدیسر متسد هب هناورپ

: دیسر یمن اباب کالم رادتقا نم،ای مکحم و فاص تماق هب نامام دق

هیچ؟ نم هزمرق طخ هک ینود _یم

: مناد یم ینعم هب مداد یناکت ار مرس

اباب. هدرک نیکرچ ور ملد هک تسامش زمرق طخ نیمه _

. تسا هدرک یراک هچ سابع تسناد یمن اباب هک بوخ هچ
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تشپ ترپ هظحل کی شساوح رد، ندش زاب اب اباب و تفرگ ار متسد نامام

دش. مرس

: دیپوت اباب هک منزب سدح ار هیناح روضح متسناوت یم مه نتشگرب نودب

! نیتسه فینح رتخد و ردام نینک یم رکف ارچ امش ! فینح متفگ _

هناش و هدنارس مبیج لخاد ار متسد اباب،ود هجیتن و یدنب عمج نیا زا

دش. لخاد و تسب ردار هیناح . مدرک فاص

جنک #هس_
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نامرانک نامام زا رتنارگن درک. یم نم یرادبناج نامام لثم مه هیناح

. دیشک ناشن و طخ هراشا تشگنا و نامام تمس هب دیدهت اب اباب . داتسیا

..اباب یهاوخ ریخ ینعی اباب فرح هدب شدای ور ترسپ هک داد رادشه
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. تفر و تفگ رادشه اراب شفرح

یبصع یچیه ، هیناح نامام دش یچ لا وس وهب داد ناکت شتسد نامام

داد. باوج

: تفگ یکاش و داتسیا میور هب ور هیناح

و هراد لقع شدوخ فینح رایب شدای یش یم هک اهنت اباب نم،اب ِنامام _

. تسین گنس زا مشلد

یارب ار ممدق و تخادنا یم هیاس ما یگنتلد مامت یور هیناح یرادفرط

درک. یم رتراوتسا هناورپ هب ندیسر

: دیسرپ دشو نارگن ، متوکس هب هدیسرت مه نامام

! دوبن هناورپ مودک چیه ینعی .. مداد تنوشن رتخد همه نیا مرسپ بخ _

و ردپ تفگ . دنادرگرب ار شرس رشت، هکاب متفگ یچن و متخادنا ارباال مرس

قفاوم هشیمه هک ینامام . تفر نوریب قاتا زا مه ،وا نیتسه هدند کی رسپ

ور! هنایم و درک یم یرادبناج دوب. اباب رانک و نم

: تفگ و دمآ شک نم چن نتفگ زا شبل هیناح
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یم ور یرپرپ تهب ، هنامس ونم ولج یرب یسخت نیمه .اب یشاداد نیرفآ _

. مینوسر

: متفگ و هداد نوریب یزوس رپ وهآ هدروآ نوریب مبیج زا تسد

! یدرک شادیپ یروطچ سلا تفه نیا مدید _

: تفگ و درک شداب و داد مناشن ، سابل یفپ نیتسآ ریز ارزا شیوزاب ، هیناح

یلیکو ادخ تشاد یچ هناورپ ... هقیلس دب ِشاداد ریگن مک تسد ور هیناح _

! یدرک رپرپ مه ور شک،ام هکهال

مدز. امن نادند یدنخبل و مداد باال شوخ رس ار میوربا

. متشاد هگن ملد ...وت مگب دیابن وت هب هک ور شاه هتشاد _

: تفگ دزو ما هنیس هب شتسد ندرک فاص زا دعب یتشم



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

! مسرپ یم شدوخ _زا

. دزرلن میادص مدرک یعس ... هیناح یشوخ زا هدش زاب یاهبل هب مداد مشچ

_یک؟

: تفگ هتسهآ و دیشک نییاپ ار هریگتسد . تسشن هریگتسد یور شتسد

یک؟ مگ یم تهب یایب ادرف _

قاتا زا شرس تشپ و تفرگ ناج ، هیناح یادرف ی هدعو زا مدنخبل رگید

. متفر نوریب

***

ار مزبس لدنص ات مدش مخ و هتشاد هگن ما هناش و شوگ نیب ار یشوگ

هزاغم ارهب مدوخ هک تساوخ یم طخ، تمس نآ تشاد مظعا . مشوپب

. مناسرب

تبث لا بتوف هسردم شدوخ رسپ .اب انعر رسپ لا بند دوب هتفر مه شدوخ
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دوب. هدشن مامت لوا هسلج و مان تبث وراک دوب هدرک مان

ات منک زاب شرد مورب و مریگب شا هزاغم ی هیاسمه زا دیلک تساوخ یم

دوب. هتشگنرب و دنام خهلا هناخ زورید زا مه یرخف نامام . دسرب شدوخ

و هدناسر دصقم اهوهب رکف مدوخ یارب ییاهنت هب هناخ اررد بشید

. مدوب هتفرگ نشج ناج اقآ خیلا یاج اراب ما ییاهنت هدناسرن

گنر بویا و قاحسا و فینح یرود یارب یگنتلد اب هرابود میاه هرطاخ

هب یدورو دوب.رد هدنام هتشذگ سلا دنچ نامه ورد هدش رارکت دوب. هتفرگ

قودنص ورد هدرک ارات رداچ مدز. ار نیشام ریگدزد و هتسب ار ور هدایپ

. متشاذگ

هب روبجم نم و دوب ییا هزاغم و رتگرزب دحاو نام هناخ گنیکراپ یاج

. مدوب نابایخ هشوگ نامه رد کراپ

. میورب نام هناخ زا تساوخ ناج اقآ هک بش نآ دعب و شیپ سلا تفه

زا بش فصن و میدز راب اهار هلیسو رتخد و ردپ ، ییات .ود دماین نامام

. میتفر فرح ویب یظفاحادخ یب . میتفر هلحم

هب یرارق راظتنا مشچ ار فینح هک ینم . میتفر فینح ندید نودب یتح

. متشاذگ واج هدناسر نایاپ ، هدیسرن عورش

. میتفر ، کیرات اوه دوب رود ،هک رگید رهش رد ناج اقآ یردپ ی هناخ هب

. متسشن اه هلیسو والی نویماک تشپ نامنتفر زا هکوش نم هک دوب کیرات

مضغب ، نویماک هدیچیپ یادص اب ناج اقآ لد نتسکشن و نتفر ربخ یب یارب

. مدرک هیرگ دشو اهر
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. متخاس تب کی میاهکشا ،اب رادید راظتنا رد هدنام اج فینح زا مدوخ یارب

. تسناد یمن فینح زا یسک و مدیتسرپ ار متب

مه. ار بویا و متشاذگ ربخ یب ار قاحسا بش نامه . شدوخ و مدوب مدوخ

. هناورپ میورب تفگ و دمآ ناج اقآ نوچ طقف

، نامام یاه ونهلا قاتا زاب همین زاالیرد نوچ ارچ. مدیسرپن و متفر

دوب. نامنتفر یناهگان یارچ یایوگ شدوخ

یفرح هچ اراب شلد تفگ یم شدوخ ناج اقآ یریز هب رس و توکس

دنا! هدناجنر

راب مدز.ود تراتسا ، نییاپ هقبط یاه هرجنپ هب هاگن و مدش نیشام راوس

. دنوش مرگ ات مدز ناش هرگ مهب دوب. هدش ناج یب میاهتشگنا مدز. تراتسا

. شیپ سلا تفه لثم . موش رود .ات منزب تراتسا ات دسرب میاهتشگنا هب ناج

اجنیا هاگشناد هک یتقو . میتشگرب هرابود نامام رارصا دعب،هب سلا کی هک

دز یم کل ملد نم و میتشگرب . دشابن اهنت هناورپ تفگ ناج واقآ مدش لوبق

هقیقد کی طقف . منیبب ار فینح هکلب ات متسیاب رود طقف و میدق هلحم مورب

فینح نم لثم ایهن! تسه بوخ شلا ح منیبب . موش رود هرابود و شمنیبب

ایهن!. تسه گنتلد مه

هدیبسچ . دشاب هدرک شومارف ار نم نتفر دنک ادخ ..هک شمنیبب رود زا

. شیگدنز هب دشاب

دوب هتفر هک نوچ دوب. هدش یداتسا شدوخ یارب حاال فینح متشاد متح

.. مدنامن نم هک دیایب و دریگب دشرا

هک ینم دور. یمن ندش قشاع هب شلد و تسد زونه نم لثم شمنیبب
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دوب، هچ وره تشذگ درک. مرود و تفرگ ار متسد راگزور ، مورب متساوخن

. درذگ یم تخس زاب .هک تشذگ تخس
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هدشن سیورس هک یرلوک . درپس متسد دوب، هداد انف ارهب منیشام هک ییاد

دوب. هدش هدیباس مه بقع یاه کیتس وال هدش ادص رپ نیشام روتوم دوب.

حلا نیا .اب متشادن مظعا راک زا ییا هبرجت چیه ، مدیسر هزاغم هب یتقو

وهب دوب بترم اج همه . مدش زاغم لخاد و مداد باال تومیر اراب هرکرک

،هب هزاغم هتسب و هدرک مد یاوه اب هارمه یشوخ رطع ندش دراو ضحم

. دروخ متروص

هب مشچ رلوک ندرک نشور لا وبند متشاذگ قودنص ِزیم یور ار دیلک

. مدناخرچ فارطا

. متسشن اه کسام و مرک هدش هدیچ هسفق تشپ و مدرک بترم ار مدوخ

. مدرک ندز قرو هب عورش ار متسد رانک الت وصحم یفرعم میجح گولا تاک
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. درخب باخرس و رطع ورژو دیایب دوبن رارق یسک مه حبص لوا

سامت و مایپ یب هحفص هب هاگن و متشاذگ متسد رانک مفیک ارزا یشوگ

. متسشن هنیس هب تسد یلدنص هب هیکت

لخاد هدرک قرع تروص رسو مظعا هک دیشکن لوط رتشیب تعاس مین

شرس زا شلا مظعا دوب. شرظتنم یشیارآ روتیزیو ناوج رتخد دش. هزاغم

یاه هرپ کیدزن ار شخرس تروص هراب، یم شیتآ نتفگ واب دیشک نوریب

لوغشم ناوج رتخد داهنشیپ و تبحص اراب شدوخ نامزمه . تفرگ رلوک

درک.

رتخد نتفر دعب مظعا . دوبن نم راک نتسشن اجنیا و دوب هتفر رس ما هلصوح

: تفگ متروص هب هاگن ، ناوج

! یراد ور یچ بلط یدشن بساک مه نورق هیچ!هی _

: متفگ هدش هدیچ یاه الک نشور یاه گنر هب هاگن و تقد واب مدش دنلب

. تسا هدننک لسک تراک _

هزاغم یاهتنا دز.هب گنچ ار شفیک و داد شهاتوک یبارش یاهوم هب یخرچ

: تفر دوب، هدیچ فرظ هکت دنچ و لا چخی و زاگ کی نشیتراپ هکاب

رادفرط یگنر هچ نوتسبات مگب تارب مایب ات نیشب ! مناخ دنمرنه یقوذ _یب
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نریگن یگدرسفا هکنیا رناژیارب رپ یارتخد عالهق دروم گنر ، زییاپ ...ای هراد

هیچ..

: متفگ و تفر باال میوربا هگنل

.! یدلب مه گنر یسانشناور ینعی _االن

: تشاذگ زیم یور هک دوب شتسد زبس نیبجنکس ناویل ود

هک دنلب ناویل رود تسد و متسشن . یتفیم هار هتفه ود زا رتمک هکنیا _و

: مدناچیپ دشیم بآ تشاد شخی

ممگ. رد رس ییراوج _هی

یم رپ تشاد هک ممشچ درک. میادص و تشاذگ زیم یور ار شیلا خ ناویل

یکلپ . هدادن یباوج یمگردرس چیه اتحاال مدرپس مظعا فرح ارهب دش

. متسب مارآ

! مدموین رانک مردپ گرم اب زونه _نم
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فرط .نآ متفرگ زیم زا متسد ی هیکت . تسشن یلدنص یور و درک ثکم

. مدوب ناوخ شیپ

هرب. هشات یم در مهرانک روط هچ ور قافتا همه نیا ممهفب متسنوتن زونه _

: مداد همادا هک درک یم مهاگن

هش. یم رتهب یچ همه هگید نوریب مایب اجنوا زا مدرک یم رکف _

. متفگ مبل ریز هاتوک یچیه و مدرک زاب مه ارزا متسد

سیپ دنچ ار هشیش یور یرپسا واب تشادرب نیرتیو ریز زا لا متسد مظعا

: دیشاپ

دوب!. یمنهج هچ اجنوا دایب تدای ! نکن یرکشان _

.. متمحز . هزوس یم ماهوزرآ هساو ملد .. مگنتلد رتشیب . متسین رکشان _

: دروآ ارباال شرس نم هب وور درک ثکم و تشادرب هشیش زا لا متسد

ور. نومگنت یاج ور... شاهزور ور. شابش ... هناورپ رایب تدای ور انعر _

. یدیباوخ یم ورهار وت متفر یم ودنب لولس زا متشاد نم یتقو هکنیا
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و کشخ تکوم و درس یاوه دش. ، متفر دوب زییاپ هکنیا روآدای شفرح

دش عمج اهبش، نآ یامرس زا ما هناش . دروآ مدای هلا چم یشلا وب کزان ییوتپ

، تخادنا یم مدای تشاد هک هچنآ ندینش دش.زا مدرس زاب مدرک سح و

درک. توکس رگید و دیمهف ار حملا مظعا . دیزرل زاب میاهناوختسا

و فیدر زا یشوگ اب تشاد دوب. هریخ شیاهراک هب ممشچ هک یردق هب

. دیشک تسد ، یشوگ گنز .اب تفرگ یم سکع هدش هدیچ یاه هلیسو

. دیسرپ سردآ نارگن و داد باوج

... ارسپ میرب هک تفگ ، مدوب شا هدیرپ ِگنر تام هک نم هب ور

نارگن مظعا دوب. هدرک اوعد شیمیت مه اهاب نیرمت نامه رد مظعا رسپ

. هاگشاب متفر انعر، رسپ لا بند مه نم و هاگنامرد تفر
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شیاپ رانک ار شفیک یگنس یوکس رانک انعر، رسپ رایزام ، مدیسر هک ینامز

و نهاریپ درک. یم تبحص شدوخ نس مه رسپ ود .اب نیمز دوب هتشاذگ

گرزب شیارب یمک هک دندوب هدیشوپ هاگشاب مرآ اب دیفس یشزرو کراولش

دنلب ار شرس . مدرک شیادص و مدز رانک ار انعر نارگن مشچ و مداتسیا دوب.

دوب. هدید مظعا رانک تعاس مین دح ورد رابکی ار نم درک.

درک. دنلب ار یشزرو فیک رکپ، و هتسخ و درک ماوایب هراشا یور یثکم

انعر،دقوباالی مشچ یاج دمآ. متمس ناشک واپ تخادنا شا هناش یور

. مدرک هاگن ار شرسپ

.ای مورب شیگنر و لش باروج و هدش یکاخ یاه دنب نابرق یتح مدوبن دلب

. موشب شنزو دقو نارگن دوب، هداتفا شا هناش زا هک نهاریپ یلش یارب

شرایزام ندیشک شوغآ رد ترسح رد انعر . تفر و دیدن ار اهنیا انعر

شرسپ رانک درپس مظعا و نم هب هک دوبن دنب ییاج هب شیاه ینارگن . تفر

. دنام رسپ نیا یارب ردام یاج و دشن ردام دش یم رگم . میشاب

ای شدوخ ات نامدوخ هناخ مربب ار رایزام تساوخ مظعا ، نداتفا هار زا لبق

. شلا بند دیایب شردپ

و هاتوک یاهوم یور تسد مظعا تساوخرد ندرک لوبق واب دوبن مه شردپ

و دوب هدیباوخ رد، مد مدیسر یتقو . میداتفا وهار مدیشک رایزام سیخ

. مدرک شهاگن و مدرک کراپ ار نیشام دوب. هداتفا جک شندرگ

شندرگ ریز یزیر قرع امرگ ، نیشام فقوت و نداتسیا واب دوب زاب هرجنپ

دوب. هدناشن

اب یمک شرس و مدیشک بقع ار یلدنص ، هرقرق ندناچیپ واب مدش هدایپ
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یاه هبمژه ندید اب بل ریز . مدرک شهاگن هدش مخ نامه دش. فاص شرمک

: مدرک همزمز شا هدروخ چیپ مهب

... باوخب مه ..وت شابن شنارگن . هدیباوخ زان ترسپ انعر _

ره ار ممشچ . متفرگ یسفن مظعا مسا ندید و مدش دنلب ، یشوگ یادص اب

.رد ندیکچ کیدزن مکشا و دوب رات زاب یلو ، دوشن سیخ ات متشاد یعس

. مراذگ یم ندش اهنت یارب ار ما هیرگ یادص . مدوب هلحم و نابایخ

***

ندناخرچ نودب دوب، متسد رانک هک یشوگ هحفص ندش شوماخ و نشور زا

. مدرک عطق ، مدرب تسد و دوب هیناح . متخادنا شیور مشچ مرس

هفرس کت واب مدش دنلب . متفرگ تسد ار نخس هتشر ، داتسا هراشا اب هرابود

هدرشف یاه همانرب زا روکنک یدنب عمج نیرخآ نازوما شناد ایلوا هب ور ییا

، ینایاپ هام ود یدنب عمج رد مه .زاب متفگ ار مهم تاکن ، هاگشزومآ

. مدرک حرطم هدرشف تروص ،هب هتفه رخآ یارب ار داتسا یاهداهنشیپ

تیولوا و باصن دح یارب یریگ یار دشات هباپ ایلوا نیب تروشم همهمه

دش. شوماخ و نشور میشوگ ی هحفص زاب دوش،هک ماجنا یدنب
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. متسب هتسهآ مرس تشپ وردار مدمآ نوریب هسلج زا دیشاب قفوم نتفگ اب

و متفگ یبخ رایسب هیناح یرابگر مهو رس تشپ یاه تبحص ندینش اب

. مدرک عطق ار یشوگ

ردپ لا وس واب مدیشک رانک . دندمآ نوریب هسلج زا ایلوا دشو زاب قاتا رد

. مدمآ نوریب هیناح فرح و رکف ،زا یبرجت درگاش

شرتفد مدوخ ، متسه لیام و قاتشم رگا هدزای تعاس دوب هتساوخ یضترم

. منیبب ار هناورپ ردارب یاطخ تحص کیدزن اتزا مشاب
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دیکات و نشور یمک میارب ، تشاد یتین هچ شتساوخرد زا یضترم هکنیا

دوب. ماهبا رد شرتشیب
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یارب یبرع داتسا مدز. رس هنارتخد هاگشزومآ رتفد ،هب نداتفا هار زا لبق

دیشک لوط منک، نیزگیاج ریبد اب یگنهامه وات دوب هدرک رید یناسنا هورگ

. مدمآ نوریب نامتخاس ،زا داتسا نیزگیاج ندرک سیر و تسار دعب و

راولش و تک . متخادنا مسابل هب یهاگن ندش راوس زا لبق و نیشام رانک

هصخشم ، فینح تاپ رسات "زا دیوگب هک خیلا هناورپ یاج و دوب منت یمسر

". یشاب یدج ملعم هک

. مدش مرهاظ یخلا یب هدزای کیدزن تعاس ندید زا یلو

یبوخ یاه ربخ ، سابع ی هدنورپ و ردام و رسمه یاهدمآ و تفر زا دنچ ره

. دیسر یمن مراظتنا و ینارگن هب

ارات تعاس . مدرک فاص ار منهاریپ ی هشوگ و مداتسیا یضترم رتفد تشپ

مدز. قاتا رد هب ییا هقت و هدیشک مشیر هت هب تسد و مدنارس متسد چم

، رتفد رد ندرک زاب .اب تسا هدرک گنهامه دنمجرا بانج هک دوب هتفگ یشنم

؛ تفگ و درک هراشا دوب. رد تشپ یدج و بل هب یکشخ دنخبل یضترم دوخ

! بانج نییامرفب
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و دوب مخ هگرب یور شرس سابع نز مدید و دیشک رانک مهار یولج زا

. متشاذگ اپ قاتا وهب متخادنا نییاپ ار مرس درک. یم اررپ ییا هگرب تشاد

سابع رسمه یور هبور هب هراشا هتسهآ و مشوگ رانک و تسب ردار یضترم

. داتفا هناورپ ردام هب ممشچ و درک

نم هجوتم ود دوب.ره هگرب هب شمشچ رسو نم، دورو هب هجوت یب مه وا

. مایب ات ورب دز: بل هتسهآ یضترم . دندشن

شدوخ قاتا اجنیا هک مدمآ مدوخ هب هزات . تشاد هرجنپ تمس هب هراشا

. تسه سنارفنک وسنلا تسین

، سابع رسمه وهن شردام ارهن یسنلا هشوگ منتفر اپو یادص وزاب

. دندشن هجوتم

رسمه یاه تسد و هتخورفارب تروص رد ینارگن و بارطضا روج کی

دش. یم هدید سابع

. مداتسیا نابایخ هب یور هرجنپ رانک ، یضترم زیم ودو ره هب تشپ

زیم تشپ و یلدنص یور هک یضترم هبکالم مشوگ و دوب نوریب هب ممشچ

. تسشن
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رت هتسکش ، مدوب هدید شیپ سلا دنچ نم هک یزیچ نآ زا یلیخ مناخ یرخف

. تخانشن مه زاب شرس ندروآ ارابباال نم . ترپ ساوح یتح دوب. هدش

! مینک اضما ذغاک و مرف یه دیاب ام یک ات مرسپ _

درک: فاص ار شیادص ییا هفرس کت ،اب خساپ زا لبق یضترم

تساوخرد و تاع طاال یروآ عمج اب نم .. یرایدنفسا مناخ هیداع لا ور _هی

. مشاب نوترسپ یاهراک لا بند منوت یم تلا، کو

هشک یم لوط هگید ردقچ هنک... یم متکمک ، یصخرم یرایب ور شدوخ _

! مرسپ

دوب. دنلب شخرچ یادص دش، هک اج اجهب شیلدنص رد یضترم

تساوخ رد هدنورپ یضاق هب شلیکو ناونع هب دیاب نم لوا، ی هلحرم _رد

. میشاب هقیثو لا بند یضاق دییات واب منک لا سرا رارق
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داد: ربخ هک دوب سابع رسمه یادص

! هکناب نهر وت نوماهدنس _ام

داد: باوج نارگن زاب شردام

.! تسه زرمایب ادخ مساق هزاغم و هنوخ دنس _

ثراو اهنت دای ار نم ، نتفگ میسر یم مه اجنوا هب تسین یلکشم اب یضترم

. تخادنا هناورپ ندوب

ناج.. درک؛اقآ یم شیادص هناورپ دوب. شردپ رادازع نم ی هناورپ هک خآ

و حلا نیا اب همتخس هعفد !ره ردام یدب ماجنا ور ام راک دوز ینوت یمن _

! مایب مشاپ ماضوا

ارهب نم لد فرح یضترم و درک ،مالتم هتسهآ ینامام سابع رسمه

: دروآ شنابز

هی هرتهب هتبلا هنک. یم تیافک مه لکوم رسمه نیمه _



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

. هنوت یم مه مناخ هناورپ .. ...موا شرانک هارمه

مندرگ ضبن زا مشوگ دشوالهل تشم دوب، هتفرگ ار هدرپ راون هک متسد

غاد. رتو ساسح

و هشابن و هشاب یاج هب سابع رسمه و تفگ ییا دشوهن له شردام

ار متسد . دناشک هدنورپ زا یلا وس هب زاب ار ثحب ، یضترم فرح دییات

: دیسرپ رابنیا یضترم و متخادنا

؟ نتشاد مه یهارمه ای ندوب اهنت یریگتسد نامز _
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مشچ و متشگرب یضترم لا وس توکس ندوب وطالین و ندنام باوج یب زا

. مدرپس نز ود ره هتسب ناهد هب

نز یاه بل . دیشک و درک مکحم ار شتروص یور رداچ شردام هک ینامه
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: تفگ ثکم دشواب هدرشف مهب سابع

.. ندوب مه مناخ و اقآ _هن..هی

دیسرپ یلدنص هب هیکت هلصاف بال یضترم

:

؟ انوا _و

داد: باوج شسورع یاج دشوهب له شردام

. نوشدوخ نراد لیکو _

. دیشک هاتوک یطخ هدش رپ هگرب یور یضترم تسد راکدوخ

یهاگداد ات شتقوم یدازآ و لا بند میاوخ یم طقف ؛ام نتفگ اب سابع رسمه

! دنمجرا بانج دیشاب سابع هدنورپ
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درک. سابع راک یارچ ریگرد رتشیب ار منهذ ناشیاهفرح ندینش

یرس وهی هدنورپ دنور یارب نم نتفگ هکاب تشاد ار نم سح مه یضترم

. مراد زاین مه انوا لیکو اب یهارمه هب هاگداد نامز هتبلا و لا وس

و دندش دنلب ثکم هکاب نز ود ره هدیرپ گنر و دوب طبر یب متسناد یم

دوب. دروم نیا رتشیب یایوگ ، دندرک کرت ار رتفد

ارزا شیاه تسد نم هب وور دیخرچ ، یلدنص زا ندش دنلب نودب یضترم

: تفگ شم ردکال هتفهن یزوریپ واب درک زاب مه

یم رکف هک نوا زا رتشیب یلیخ انیا راک یاج ناج.هی فینح ریگب لیوحت _

. هگنل یم منک

: مدیسرپ و هدیشک مکشخ یاهبل یور نابز دوب. هدش کشخ مناهد

یچ؟ گنَل _

و تفرگ شتروص یولج و دروآ ارباال سابع رسمه طسوت هدش رپ هگرب
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: تفگ

... نتفگن ور تیعقاو ی همه هکنیا _

.! ریگب الم عتسا هبعش زا بخ _: متفگ و مدرک اهر نارگن و هدوسآ یسفن

: تفگ هگرب ی هشوگ هب هریخ و رکف رد

... امتح _

سابع راک یاهاما رکف هب یمک ات مدرب دنب مراولش بیج اررد متسد ود ره

دوب. شردارب هناخ نامه هگرب ریز سردآ منک. رکف

. متفر نوریب رتفد زا ناشرس تشپ

فرح ردحلا عمتجم رد ومد دندوب هدرک سنا آژ تساوخرد رتفد یشنم زا

. دندوب رظتنم ، دشاب ثحب دیسر یم رظن وهب ندز

هار ناشرس تسپ ، سنا آژ نیشام ندیسر واب مدناسر نیشام ارهب مدوخ

. مداتفا
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رود اتحاال هناورپ ارچ هکنیا . مداتفا هار ناشدوخ ی هناخ رد نتفر دیما هب

درک. یم ما وکالهف نارگن نم، زا دوب

. مدیسر یمن مدرک یم هچتالش ره ارچ هکنیا

؟ تشاد ندش رود و ندز بلا ناوت ردقچ نم، ی هناورپ فیرظ یاهلا ب رگم

ار شرس تشپ و دورب تسناوت یمن . دشاب رود دوبن دلب نم ی هناورپ ال صا

هب ندیسر دیما طقف ، رادید دنچ نآ رد شنامشچ نم ی هناورپ . دنکن هاگن

. تشاد ار مه

یور هدرک الهن یاه هدنخ نایم رد یرود و نتفر زا یناشن و یربخ چیه

. دوبن شیاهبل

هرارق یک شدوخ داد، یتشآ ومه رود مه یضترم اراب نم هک ییا هناورپ

. مسرب شمارآ هب مه اتابوا دسرب دوب

یم نم هک ییا هناورپ . دورب رترود .ای دشاب رود تسناوت یمن هناورپ

. دوبن ندرک یرود رتخد متخانش

هگرب یور ار شرس یتقو هک تشاد دنلب یمشیربا یاهوم و دوب ابیز طقف
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ار نم و ناشیرپ ار ووا دروخ یم زیل شتروص رانک زا مادم درک، یم مخ

درک. یم رارقیب

.حاالهک دندرک رود نم ارزا وا شردارب ود هک تشاد ردارب هس نم ی هناورپ

، یراتفرگ رد هتفر هرخرخ هکات شردارب نیا مراذگ یمن ما، هدرک شیادیپ

دنک. شرود

ی هناخ هزادنا هب هشیش کی ، مدرک ادیپ هک ار هناورپ راب نیا تسه رتهب

. مراد هگن نآ اررد هناورپ و مرخب نام یتخبشوخ
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کشخ یروق و متسد نامام فرح ندینش هکاب مدرک یم مد یاچ متشاد

دش.

یرتک یور ار یروق مدز. رانک ار ممشچ یولج ات هدروخ رس یوم و متشگرب

. متشاذگ
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یسفن ، نامام کالم ندیرب و توکس زا نئمطم دیزگ ار شبل هک رفولین

: متفگ دیدزد یم مه مشچ هک شدوخ هب وور متفرگ

راد ربخ متساوخ یمن هک ور ینوا و نیتفر . نیدرک ور نوتدوخ راک رخآ _

! نیدرک

هک نامام هب درک.ور بترم ار شسابل و دشوشلا دنلب هجوت یب رفولین

: تفگ دیشک یم شیوناز یور تسد

شیپ مرایم ور اه هچب .. زکرم میرب لیکو اب هراد لا متحا ادرف مر... یم _نم

امش.

مدق دنچ هک دوب نییاپ شرس دوب. تکاس ندرکن لوبق و ندنام نیب نامام

: متفگ رفولین هب .ور متفر رتولج

! زکرم یرب یشاپ شاهاب یاوخ یم هزات دعب ، نینک مومت مگ یم _نم

درک. زاب ،رد یرگید فرح و باوج نودب دزو یدنخزوپ رفولین

ارباال شرس هک متفرگ ار شهار یولج . مدیشک ار شنیتسآ و مدرک دنت اپ

. تفرگ
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. میشب تمرح یب مه هب راذن . هناورپ رانک شکب _

ور هدنورپ هرامش هرب ، ِلیکو هرخ بال نوا رانک. مشکب یگ یم و یتفر _

.. تساجنوا منم مسا هنیب یم هنوخب

ینابصع داد. لبم هب هیکت و تسشن و تشگرب رفولین درک. میادص نامام

دندوب هدناشک اجنیا ارهب نم هک نیا یارب دمآ. یم هاتوک تشاد یلو دش.

. دندمآ هاتوک

. تدوخ لیکو شیپ یرب هک مر یمن ادرف یطرش _هب

؟ مدید ور ملیکو ال صا _نم

یچ!. ور هتفرگ لیکو تارب هک ینوا _

. دنتسین ناریا مادک چیه هک تفگ و شسورع تساوخرد طسو دیرپ نامام

دوب! قفاوم مه مردام ینعی

: متفگ رد بوچ راهچ هب هیکت و متفگ خلت یلیخ و هفخ ییا هه

وگن. متفگ یه مدیسر هک یتقو !.زا ینک یم یراد راک یچ نامام همولعم _

. یدرک ربخ ور ودات ره یتفر وگن. رشب ینب ود نیا هب
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یم اجنوا . تساوه ور نم یگدنز هبوخ :واال تفگ و تشذگ مرانک زا رفولین

دایب سابع ور مفیلکت . مونش یم هن مایم اجنیا طالقو هگ یم ماباب مر

هنک. صخشم شتبکن ِدوخ نوریب

دوب همه یرادبناج هب مه نامام . تفر نییاپ ودنت ینابصع اه هلپ وزا تفگ

نم. واال

: تفگ درک. میادص رت مالمی رفولین نتفر دعب

. شلیکو اب هنک یگنهامه هی وگب تردارب هب ردام ریگب ور هرامش نیا _ایب

دش. خیلا ملد هت درک یم نومچیپ لا وس تشاد یضترم یتقو زورما منم

. نومنتفر هشاب یکلا هنک. یضار ور یضاق هنوتن مسرت یم

او نم و درک نهپ زامناج دش. سیخ شمشچ سابع یسک یب یارب هرابود

و دناوخ ار شزامن ثکم واب هتسشن . متسشن نامام هب هاگن اج نامه هتفر

! تسا هتفر و هدیشک رپ نم زا شمارآ نیا یک، زا متسناد یمن

. دراد هگن ار شیاه هچب ،ات سابع ی هناخ دوب هتفر نامام دشو دوز حبص

هب هدش هلولگ مدوخ ورد هدرک عمج ار میاهاپ لبم یور و مدوب هناخ مه نم

. مدرک یم هاگن ، یشوگ باق تشپ ، مظعا تروص

! یلبنت هب یدز یچ لثم ور تدوخ ایب. وشاپ _

مدز. رانک ار دوب دروخ رس زاب هک میوم

. مرادن شسح _
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: تفگ و دیبوک شتروص هب یتسد ود

نورق راهچ منم نروخب ییاوه هی ربب ور هچب ودات نیا ایب نک عمج وشاپ _

. مشب بساک

! نتسه اجک : مدیسرپ و مدرک فاص ار میاهاپ

نم! زغم نم.ور خم :ور تفگ و داد ناشن باالار

وت. شیپ هتسرف یم شمه ارچ شاباب _حاال

دوب. هدیباوخ اجنیا مبشید . هراد ضرم نم هچب : تفگ و داد ناکت یرس

: متفگ و دمآ شک مبل

.. تقو هی داین مه شاباب _

: تفگ و درک جک یفرط کی ار شبل

. میرادن مراهان .. وتدوخ نک عمج وشاپ _

ناج. مظعا تسین شسح _

: تفگ دزو رانک ار یناشیپ رانک یوم

هن... وگن تقو چیه هدیشک سبح هی _هب

: متفگ و مدیدنخ خلت

. تسا هدیشک سبح متباسح فرط هخآ _

: تفگ نیبرود و متروص هب هریخ

ایب.. وشاپ ... یرپرپ هدوب یلوسوس هچب وت سبح _



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

نآ یافصاب ناویا رد تسشن و تفر ملد شنتفگ یرپرپ وزا مدرک عطق

دوب. ینتشاد تسود میارب سلا نآ ناتسبات ردقچ . نامیاهزور

و راب هنامس و هیناح و مدشن لوبق نم هک یتقو مه. شدعب سلا یتح

. هاگشناد دنتفر و دنتسب لیدنب

زور کی و تفرگ . تفرگ مناتسود زا ندنام بقع یارب ملد و مدرک هیرگ

سالمم ناش فینح زا یرارف هشیمه نامشچ ، مدمآ یم هناخباتک زا هک رصع

درک.

دعب سلا روکنک یارب ، ملوغشم هک یهاگشزومآ تفگ و تخادنا نییاپ رس

. دراد مان تبث

. مدرک رکشت داد داهنشیپ هکنیا زا شیارب ریز هب رس

ک درگاش هرابود و میآ یمن زگره نم متفگ مدوخ وهب مدش رود هک ینامز و

یتقو شمکحم یادص زا مه یسرت مرش، رب .عالهو موش یمن السوت

. متشاد ، دیشک یم هتخت دیفس هحفص یور ار تاقتشم
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ملد میاه نتفرن ترسح رد زونه و متفرن هکنیا .زا مدش دنلب و هدیشک هآ

. مدرک ییوجلد مدوخ دراد،زا هصغ میاهزور ونآ هدرک رهق

مشچ و تمرب یم یزور دشاب داد،هک یمن لوق مه مدوخ زا ندرک ییوجلد

! ینیبب ار هلسم حیضوت نیرت خاالق یدب هدش تشرد یاه

ساهلا نآ رد مراد تسود مه مدوخ هک درک یم یروآدای طقف نم ییوجلد

یناهگان تلع نتفگ نودب هکنیا زا مه زونه منک. رورم هرطاخ و مورب هار

رهق نم اب مه ییوجلد منک. ارمالتم مدوخ مدش، رود ، فینح هب منتفر

یدید هک داد یم مناشن و تخوس یم میاه یگنتلد هب شلد دوب. هدرک

... یگنتلد زا یروآ یم مک تدوخ مه زور کی ناج هناورپ

هیناث هک شتارطاخ زج .. چیه و تسین یفینح رگید ، مروایب مه مک دنچ ره

دیباوخ یمو تسب یم مشچ نم دوب.اب هدروخ دنویپ میاه سفن اب هیناث هب

، شتارطاخ و فینح . دنارذگ یم راگزور و تفر یم هار دید. یم ار حبص

فینح .اب مدرک یم یگدنز زونه نم وزاب دندیشک یم شتآ ارهب ما یگنتلد

... فینح نودب و

. مدیرخ ناج ارهب باتفآ هدش، نیگنس یلد اب هناخ وزا مدیشوپ سابل

. متفر مظعا کمک وهب مدش قرع سیخ

****

: تفگ نامام و متشاذگ رزیرف لخاد ار نان یاه هتسب

منک. باوج ور نییاپ رجاتسم ماوخ _یم

هرابود . متشاذگ وشک لخاد ار رزیرف هسیک و یچیق و متسب لا چخی رد
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داد: همادا

. شورف ارب هراذب ور هنوخ داوخ یم رفولین _

. مدرک رفولین یاهراک هب یمخا

شدوخ هنوخ رس راذب . نامام نکن نوخ ورآال ادخ هدنب رجاتسم یدوخیب _

. دایب سابع ات هشاب

دیوش هک ار ودک و تسام یپهلا یلیم یب واب دنک نان ییا هکت تسد اب

: دیشک ولج ، مدوب هدرک یروطاس و زیر شیور

. هشاب مدوخ رانک هچب نیا تشادن تسود مه زرمایب ادخ تاقآ _

: مدرک زاب مرمک رود زا دنبشیپ

ابام تشادن تسود ملوا زا سابع نز . یتسود و یرود تفگ یم ناج _اقآ

هرب... ار نومناور ور داوخ یم الدب تسین شرهوش .االمن هشاب

رانک و متفرگ شتسد زا نادکمن . متسشن و هدیشک بقع یلدنص مه مدوخ

. متشاذگ رترود زیم

. هرایمن رارق _ملد

راوید ردو هب ومدوخ مراد .. نیبب ونم . افطل هرایب رارق تلد ناج، نامام _

؟! انیا هیک راک هش. یمن بوخ حملا منز یم
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دش: روخلد و زیم طسو داد له ار ،یپهلا مفرح ندینش زا

نوا . هدشن یزیچ ام...حاالهک رس وت بوکب ورب پچ و تسار یه مه _وت

. شکب هنوخ وت رایب ور تیشاقن و ملق

. تخوس ممشچ هقلح ، سابع راک ندرکن لوبق یهاوخدوخ ندینش زا

هکت دنچ و هدنر ندیشک بآ ارهب مدوخ ، نامام هب هدرک تشپ و مدش دنلب

. مدرک لوغشم فرظ

اهزور نیا ناشیرپ نامام هب یبدا یب .ات مدزن یفرح هدرشف مهب میاهبل

. منکن

داد: همادا هرابود

یضترم یگیم منک! راک یچ وگب ام...وت رانک دایب مقفاوم هگ یم مه میرم _

اشگ راک وهار هراچ هن...هی رفولین یگ یم هن... انیا قاحسا یگ یم هن..

. هتسرد تفرح .. هناورپ هشاب مگب ات راذب نم یاپ ولج

یور تشاد نامام دش. یمن یلو دشابن خلت مفرح مدرک یعس و متشگرب

. تفرگ یم رفولین زا هک یطخ . تفر یم هار نم یاه هعونمم مامت طخ

مه هدنوم او هنم ...هب ندب مکح سابع ارب .ات ههاگداد تقو هگید زور دنچ _

درک. لح همیرج و رارق اب نم لثم هش یم مینیبب دعب منک.. یراک هچ نگب
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. یتشاذگ نوموربا جارح روط نیا هک هنک یچ نوریب دایب هام کی طقف هخآ

دش: نم رتزا خلت

... میدروخ یسک !ایملا میدزد هگم ! رتخد یجارح _هچ

. تخات یم دش. یمن عناق نامام . مداد ناکت تسار و پچ ار مرس

نتسشن ... نتسین هک ام لد وت هگید ناج نامام نگ... یمن ور اه نیا مدرم _

ور.! سابع دنگ ننیب یم رود زا

: تفگ و درک باترپ اوه رد میارب یتسد

و نکن هسیاقم ونوا هانگ وگب... ور تزرمایب ادخ اباب هبخ..راک هبخ _

نم. ی هچب نوبسچن

دش: عمج دوب، هتفرگ من هک ممشچ ی هشوگ

؟ دوب هدرک خالیف هچ ناج _اقا

. نتفگ یم ور نیمه هک لحم وت هگید _

: مردام یدامتعا یب یور .زا مدیدنخ دش. یمن مرواب

.! ینک یم رواب مه امش نامام _

. متشاذگ مرس یور تسد . دیشک نوریب زیم تشپ ارزا شدوخ دشو تکاس

هب هجوت نودب درک. یم هسیاقم یزیچ هچ اراب ناج اقآ هدرکن هانگ نامام

دش. رود مرانک نم،زا
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شسابع لا بند هک دنامب رساپ نزو همه نآ اب تسناوت یمن یتح مردام

دوب. هداتفا

هدنکفا رس ار نم و دهد تاجن ار سابع ، هناردام یزوسلد یخلا هب هکلب ات

دنک.

و مخا هاگن زا تساهلا ارس مدوخ اه سرت و اهفرح نیا مامت یارب هک ینم

زونه هک تخس یرود . مدوب هدرک رود ، مباتک تاقتشم ملعم هداد چیپ یوربا

هاگن زاب شیاه هلصاف یور تسشن یم کاخ هچ وره دوب هزات شیاج

.. دنازوس یم ار ممشچ فینح رظتنم

و نیریش یدنق نوچ ار شمسا رارکت بل ریز و مدیشک متروص هب تسد

و متشاد شهاگن زا هرطاخ طقف هک فیح . مدیشچ منابز ریز ، یلسع

. شیادص

. میاهزور نیا یارب متشاد هرطاخ فینح زا رتشیب شاک

یکنخ میسن ار ما هناش و مرس تشپ هدش اهر یاهوم و مدرک رپ مشچ

. مداتسیا نابایخ یوس وس و یکیرات هب درک.ور ناشیرپ و دیشک تسد

.هب دنزب هسوب ار شراد شخ یولگ ریز و زیت مشچ یور نم یاج دش رگا

فینح یتخبشوخ نارگن نم یاج وهب دشکب اروب فینح رطع نم یاج

. دشاب
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هزات نان حبص، یاوه ورد یور هدایپ مدوب هتفر مدش، رادیب هک دوز حبص زا

. متفرگ

یلیخ نامام ، میدروخ هناحبص توکس ورد فرح یب نامام واب متشگرب

دوب. تکاس

دوب. هدیرپ شگنر ، دروخ گنز راب ود هک شیشوگ طقف

یمن مهاگن یتح و دوب رکف رد دنک.هک دوب رارق یرگید راک هچ مناد یمن

رزیرف ورد مدش دنلب نامراهان یارب دید یتقو . درواین تقاط هکنیا درک.ات

. ییاد هناخ دورب دهاوخ یم هک تفگ مدرک زاب

. دیرپ شگنر ،زاب ییاد مادک ندیسرپ .اب درکن یرارصا و ایب مه وت تفگن

. منزب رس هی هک داد باوج ندش هدامآ ارردحلا نم هشاب ریخ

: مدیسرپ راوید هب هیکت

! نامام وگب مدوخ ..هب متسه نم ؟ یراک هچ

: دیشوپ ار شباروج و درک مخا

. هراک یلک شدوخ یدب ماجنا ور متساوخ تزا هک ینوا _وت

. شمناسر یم مدوخ دنامب متفگ و هتفر قاتا تمس و متشذگ شرانک زا
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. دموا یسک دیاش هنوخ نومب :هن!. تفگ دشو له زاب

مدز: وبل نامام ندیدزد مشچ هب متخود مشچ . متشگرب و مدرک ثکم

منز. یم مظعا هب مه رس _هی

: تفگ و تشادرب ار شفیک

ور! یسبح و هقلعتم نز نک _لو

و مدنارس شلا تشپ ار میوم . دنام متسد ِسابل یور دشو کشخ متسد

. مدرک شیاهر هک دروخ رس هرابود

منک. عورش یراک شاهاب دیاش _

: دیرپن شگنر رگید

نز... نوا فرط نک ایب ورب رتمک . زادنن رسدرد هب ور تدوخ دوخیب _

: متفگ و متشادرب مفیک زا چییوس و متسب ار هناخ رد

تسیاب یم ...االن مفیلکت بال ینیب یم . نامام مداتفا هک هتقو یلیخ رسدرد _

. مدرک یم ساپ ور مادحاو نیرخآ

دش. در مرانک زا هجوت یب نامام
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. تفر نییاپ اهار ،هلپ سرت اب یکی یکی و تفرگ راوید ی هبل زا

هداد باال رجاتسم تسد ار نییاپ دحاو ارچ درد اپ نیا اب مدوب هدنام لطعم

؟ دوب

رارف ییاد هلحم یاه هرطاخ رارکت وزا مدناسر ییاد هناخ ارهب مردام

. مدش رود اجنآ زا تعرس نیرتشیب واب مدرشف زاگ یور .اپ مدرک

مدز. ممشچ هب یرد وت زا کنیع و مدرک هاگن هنیآ زا مدوخ ی هدیرپ گنر هب

. مدش غارچ ندش زبس رظتنم یتقو دیزرل یم متسد

دش یم ناج فینح یادص . دیچیپ یم و دروخ یم گنز مشوگ رد شیادص

: تفرگ یم ار مناج و

هنز." یم قرب هنک یم ماگن تامشچ هناورپ "

"... تدوخ ...دعب مدش تمشچ قرب قشاع لوا نم هناورپ "

"... هناورپ هشاب ... ریگن مزا ور تمشچ تقو چیه هناورپ "

هک مشچ نامه دش. رات ممشچ و دیچیپ نیشام یاضف رد مدنلب ی هشاب

. مدرپس ما یگنتلد ،هب نیشام نداتفا هار اراب شقرب

***

مبل یور ، یشوگ هحفص هب ور هک یدنخبل ندید واب دوب داش هیناح یادص

درک: مخا ، تسشن
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.. هسر یم یرپرپ نیا ...االن تفیب هار دوز .. شداد وشاپ _

نیبرود یولج ار شرس هنامس دمآ. شک ، قافتا روصت و یشوخ زا مبل

ییاهبل اب نم هب ور هرابود هیناح . تفگ ِداش هچ ناج ویا تفرگ یشوگ

.. یشاداد دش مومت : تفگ هدیزرل

میاهوم هب یتسد زیم، تشپ زا ندش دنلب نیح و متروص یولج یشوگ

. مدیشک

زا هنک هتکس هدیسرن .. یدن بات و بآ ور تدوخ دایز طقف یشاداد _

.! یشوخ

دوب. شهارمه دنلب ییا ههقهق اب هنامس

.! یناح میرایب شرس هچبالیی یاو _

: مدیدنخ و متشادرب یلدنص تشپ زا تسد کی اراب متک

؟ نیرایب شرس هرارق _هچبالیی
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: دناخرچ هساک رد یمشچ هیناح

! هیصوصخ _

. مدوب هتشاد هگن هناورپ یارب مه نم ار یصوصخ

واب مداتسیا و هتشادرب مفیک . متشذگ مه تک ندیشوپ ریخ ،زا قوذ اب

. مدرک هاگن هیناح رس تشپ یاضف هب تقد

. تفرگ ار ممشچ دوب، شرس تشپ راوید یور هک دیفس و هایس گرزب باق

. منیبب ور شا هنوخ هیناح نوخرچب _

هداتسیا سنلا طسو . دناخرچ هناخ یاضف اررد یشوگ و درک ثکم هیناح

تخس . مداد وباال فقس هب ور ار مرس و متفرگ هحفص زا مشچ دوب.

هرابود دوب. هتشذگ تخس نم هب شندیسر و نتفر لثم شرواب دوب..

. مدناخرچ هناورپ هناخ رد مشچ هناصیرح

: تفگ اج نامه وزا درک زاب یقاتا رد هیناح هک
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... شقاتا شاداد _

اب ییا هناورپ لکش و بترم یتخت یور ممشچ نم و دیخرچ یشوگ هحفص

. تسشن یبآ یاهلا ب

هشوگ باتک و زیم یور و تشاذگ قاتا اپرد هیناح هک باتک رپ هناخباتک

زا یفرح چیه شردام هک دوب.ردحیلا اهنت هناورپ ینعی نیا درک. ثکم زیم

. دیلک نیا دوب، هتفگ اهرتخد رارصا هب طقف دوب. هدزن هناورپ

هک شقاتا گرزب باق ...هب شنیبب شاداد نتفگ هکاب دیزرل یم هیناح تسد

. تفرگ شتمس ار یشوگ نیبرود درک. هراشا دوبن حضاو دایز

مشچ و هداتسیا راوید یور ؟ گرزب زیاس دوب.رد نم ی هناورپ دوب. شدوخ

. تشاد نم هب

هناورپ نیمه گنتلد .. شمنیبب رتشیب تشاذگن و دناخرچ ار یشوگ هیناح

زا یناشن چیه هک ییا هناورپ .. شمنیبب تشاذگن . مدوب راوید یور هتسشن

... شیاهوم و شنامشچ و شمسا زج . تفر و تشاذگن نم یارب شدوخ

: تفگ و دیشک شمشچ یاپ تسد ، ریوصت یولج هیناح

. یشاداد تکرپاش هدش مشاقن _
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: تفگ فیعض هیناح یادص و مدروآ نییاپ ار یشوگ

.. میدرک شادیپ هرخ هکبال ایب..ایب دوز _

جنک #هس_
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دوب. یراب هدیسر هزات سانجا زا یساکع مرگ شرس مظعا

مداهنشیپ ،زا مهدب ماجنا ار اراک یساکع نم متفگ یتقو دوب. یشان یمک

درک. لا بقتسا دشو لا حشوخ

مین هزادنا وهب درگ هچیرد کی و دوب کچوک . مدیشک باال هقبط هب یرس لوا

شیاوه و دوب باال نوچ . دناشک یم اجنیا ارهب هزاغم یتشپ طایح رون رتم

یم هک دوب یناج مک یفقس هکنپ طقف . تشادن یبوخ یاوه ی هیوهت مرگ،

دوب. هدرک لا غشا مظن یب نامدیچ اراب یدایز یاضف مه نتراک دنچ . دیخرچ
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یم مدرد هب دیسرپ و دیشک لخاد وباالیهلپ، نییاپ ارزا شرس مظعا

؟ دروخ

هشاب رد گنیریج یادص .اب هراد وراک دایم متفگ و متشاذگ هناچ یور تسد

. تفر نییاپ و تفگ ییا

دوب. مک مه اجنیا رون

ییا هلا چم لا متسد اراب یکاخ زیم ی هشوگ و مدروآ اررد وشملا وتنام

. متفر اه نتراک تمس . منزب ات دشن ار مراولش گنت یاه هچاپ و هدرک کاپ

. مدرک راک هب عورش

دوب. سیخ و هدرک قرع ییاجباج زا متروص و یکاخ متسد

ردار دیلک مظعا . ددنبب ردار مدرپس مظعا هب هدرب نییاپ ارزاباال مرس

و مدمآ نییاپ ، سابل نامه .اب دیشک مه ردار تشپ زیوآ هدرپ و دناخرچ

منک. هیهت مه تسیل هی هرتهب متفگ و متسش متروص و متسد

یاه هلیسو ندینش واب متفگ ار تسیل شیارب وگب. تفگ دشو لا حشوخ

. دراد ناش هناخ رد هکت دنچ درک هفاضا ، مزاین دروم

سابل ندیشوپ اب نم و تخیر میارب یندیشون یناویل دش، مامت هک نامراک

باالار یزادنا هار ناجیه مه مدوخ منک. هیهت ار لیاس و مورب ات مدش هدامآ

: تفگ . دیدنخ مقوذ هب مظعا یتح و متشاد
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. اجنیا یرایم ور تا هیاپ و ملق مه تدوخ _

دعب. و هشب صخشم مهاگداد فیلکت ات هنومب متفگ لد وود ثکم اب

.ات متسشن ، تسب شقن شیور هک نامام مسا و یشوگ ندروخ گنز اب

. مهدب شباوج و دیایب رد ما یگتسخ

یک و متفرن هناخ ارچ دیسرپ نامام . دنیبب باالار تفر یم تشاد مظعا

! مدرگرب تسهرارق

ثکم . میاجنیا یرصع وات متسه مظعا رانک متفگ هک دوب تسیل هب ممشچ

. مورب رتدوز تساوخ و درک

: مدیسرپ هک دنک یم نم نم دایز شتساوخ رد نایم نامام مدرک سح

.. نوتلا بند هار رس مایب _

دوز وت طقف . مدرگ یمرب یک تسین مولعم نم : تفگ هلصاف وبال رکف نودب

. هنوخ درگرب

باال هدش خیلا یاضف ندید زا لا حشوخ مظعا و مدرک عطق ار یشوگ

. دنتسه مهکالس اه رسپ هک مدرگرب و مورب دوز تساوخ
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و رتمارآ دش. عمج شبل و درک ثکم متروص و متسد یشوگ ندید اب

: تفگ هناتسود

؟ یراد راکچ ور تنامام _

: متسب ار شپیز و متشاذگ مفیک لخاد ار یشوگ

. مزادنب ور مدرک رارف نوشزا سهلا دنچ هک ییانوا هب مرب داوخ _یم

هک داد ما یرادلد . تشاذگ متسد هدروخ هرگ یاه تشم یور تسد مظعا

توف شیپ سلا دنچ شردام شدوخ . منکن شتیذا و منادن رصقم ار مردام

درک. یم یگدنز شردپ رانک و دوب هدرک

هزاغم زا درپس متسد هک یتراک و فیک نتشادرب واب مدیشک یرپ سفن

و متشادرب مدوخ اب مه ار یمک و مداد شرافس اهار هلیسو . مدمآ نوریب

مورب تساوخ هنامرتحم یلیخ رساپ، و هدیسرن مظعا . متشاذگ باال مدرب

. هناخ تفر یم دیاب شدوخ هک اه رسپ لا بند

درب. یم تشاد ار شیگدنز وبآ دوب هدروخ کرت ناشمرگ بآ هلول

یمک . تشاد جایتحا یگتسخ نیا هب منت و مدوب هدش هتسخ مه نم زورما

تمس نیشام راوس رابود و مدیشاپ متسد چم هب مظعا یداهنشیپ رطع زا

. متفر هاگشاب
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زا اهرسپ نتشادرب دوب..اب شردپ رظتنم شرسپ و دوبن مه انعر رسمه

. مربب اجک ار رایزام مسرپب مظعا زا متساوخ لوا ، هاگشاب لباقم

. دادن باوج شیشوگ مظعا و مدز گنز هچ ره هک

و هدرک قرع رسپ ود ره

. مداتفا هار هرابود هک دندوب هتسشن تشپ یلدنص ، سیخ تروص رسو

ناب هزاورد یاهتسد ارهب همه هک یتوش زا دنتشاد نم، هب هجوت نودب

. دندرک یم ینف ثحب دنا هدرپس

هرگ مه هب تسد دای دوب. تکاس رایزام دزو یم فرح رتشیب مظعا رسپ

ارهب مساوح و مدیشک یهآ دشو رارکت دش. هدنز میارب انعر یاه ندز

.. مداد نابایخ

و میتسه سیلپ رایمه ام هک داد رکذت مظعا رسپ ، میشوگ گنز ندش دنلب اب

رانک. منزب دیاب

ارچ هک دوب تحاران رایزام ردپ تفگ یم تشاد هک دوب مظعا طخ تشپ

ار اهرسپ ات تسه هار رد شدوخ داد، وطاالع تسا هدرپس نم اهارهب هچب

عطق ار یشوگ مدش، تحاران انعر رهوش ینارگن .زا مهدب لیوحت سملا

. مدرک
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یشوگ و هدنادرگرب بقع ارهب مرس . دندرک یم مهاگن و هدش تکاس اهرسپ

: مدیسرپ هدنخ واب هتشاذگ یلدنص یور ار

! ناورس بانج منک تکرح منوت _یم

و داد هیکت یلدنص یتشپ دزوهب هرگ شا هنهرب یوناز رود تسد رایزام

: تفگ

! مناخ نیدرک کراپ هک _خالفمه

. دندرکن ما همیرج دوب نیا لقادح . مداتفا وهار مدیدنخ

جنک #هس_
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هناورپ هناخ سردآ کیدزن تسرد کراپ یاج دوبن و مدرک نابایخ هب هاگن

. مدرک خالف هناورپ ندید یارب منک. کراپ هلبود درک مراداو

دوب.ره هناورپ یارب گنر، دیفس ی هناخ ابرد ددرت ومک هفرط کی نابایخ

. تشاد رارق باال هقبط ناش، هناخ و دوب هزاغم لوا هقبط و ناشرد تمس ود

دوب. هناورپ هناخ سردآ ، هزاغم یور هقبط وروود هدایپ یبونج تمس

ی همه دوب، مک هناورپ هب ما هلصاف دح نیا سلا،ات همه نیا متسناد یم رگا

. متشگ یم هناخ هب هناخ ار فارطا نیا

کراپ یاج ، مدناخرچ مشچ هچ ره . مدیسر یم ، راظتنا همه نیا زا رتدوز

. دیایب نوریب کراپ زا دش یم هدامآ تشاد ییولج نیشام ی هدننار و دوبن

و هدرک مخ رس منک. کراپ شنیشام یاج ات مدش رظتنم مدز، هک یقوب کت اب

. مدناخرچ هناورپ هناخ فارطا رد مشچ

زا متشاد دیدرت ، متفرگ یم سامت هیناح هکاب نامزمه و متشادرب ار یشوگ

. مندش هدایپ

همین هرجنپ ارزاالی شرس و ییاجک ، دیسرپ و تشادرب مود قوب اب هیناح

. دروآ نوریب زاب
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! هیناح وت ربب ور ترس _

: تفگ دید، ار نم و دیشک بقع ار شرس

! تسا هنوخ کیدزن هناورپ تفگ مناخ یرخف _

. مدناخرچ فارطا رد مشچ و رظتنم زاب

؟ هنیشام _اب

داد: باوج قوذ اب هیناح

... شاداد ِدیفس دون ردنت هی راوس _

یدیفس نیشام .ره مدناخرچ مشچ دیفس یاه نیشام لا وبند مدرک یثکم

باال؟ یایم : دیسرپ هیناح .هک روبع ایردحلا دوب کراپ هک

کراپ یاج و مدروآ نییاپ ار یشوگ ، کراپ زا ندمآ ورد هدننار قوب اب
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. مدرک کراپ شنیشام

عفال!. _هن

لیلد و ندیسر اجنیا ات متسناد یمن مه مدوخ و مدرک عطق ار یشوگ

؟ تسیچ یارب منتفرن

یشوخ .زا دیبوک یم ملد، یاه یگنتلد ی هراوید هب تعرس اب تشاد مبلق

زج منک. یراک هچ متسناد یمن هار، ورد هناورپ یمدق دنچ هب ندیسر

رب راوس ور، هب ور زا دیاب هناورپ هک ینابایخ هب ندرک هاگن و نتسشن

. دیسر یم شنیشام

هب مشچ هرابود وزاب مدنارس میاهوم تمس ود هب متسد یاه تشگنا

. مداد اه نیشام

دیدج یاهربخ نیلوا .زا تشاد مه نیشام و درک یم یگدننار نم ی هناورپ

هدننار ندیمهف ... شا هناخ سرد ندرک ادیپ . مدیدنخ دشو مرگ ملد هناورپ

درک. یم شندیسر رارقیب ار ملد همه ما... ینتشاد تسود کرپاش ندش

رتولج هک یدیفس نیشام هب ممشچ دش. عمج میور هب ور ندید اب میاهبل هک

ار دشاب هناورپ االن هکنیا لا متحا . دنام و درک ثکم درک، کراپ لپ یور و

دش. یمن شرواب و دید یم ممشچ
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هناورپ مه دیاش . یکشم ابشلا مناخ کی دوب! نز کی نامرف تشپ هک مدید

دوب. هناورپ هیبش شیاه یناشن دوب!

دوب، نامرف تشپ هک ینز . مدنام تکرح ویب یلدنص یور هدش کشخ

درک. کراپ تقد ویب جک ار نیشام

ممشچ دوب، هداتسیا نم هب تشپ هک شدنلب تماق ندید زا دش هک هدایپ

دش. رتزیت

یور هعلا طم یارب هک یکنیع یتح . تساوخ یمن نیب هرذ هناورپ ندید

. دوبن زاین مدز،مه یم ممشچ

هب دوب متخس مه کلپ . متخانش دوب،ار نم ی هناورپ دق مه هک یناوج نز

. متخانش و مدید ار شدوخ یتقو ، منزب مه

ار شا یکشم و دنلب شلا رپ یراهب رصع میسن و تسب ردار هک ییا هناورپ

داد. ناکت

.! موش نئمطم شدوخ ندوب اتزا تشگ یمنرب ارچ دوب. نم هب شتشپ زونه

و تشگرب دوب! هناورپ ، تشگرب و درب ششوگ رانک یشوگ هک یسک ادخ! هب

درک. هاگن ار شرس تشپ

نم ی هناورپ و شدوخ هیبش ، دناشک ور هدایپ و تخرد ریز ار شدوخ دعب

، میاه نتشگ و نتشگ نایاپ زا هدیرب هدیرب سفن ، شندید اب هرخ دوب.بال

. مداتسرف نوریب
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هدیسر ملقع هب هک اج !ره مدوب هتفر اج همه اه، یناشن نیمه لا بند ردقچ

دوب.

دش.هب زاب هناورپ نیشام بقع رد هک مدوب هدشن شیاه یناشن دقو باریس

هب دیبسچ ، هدیشوپ یشزرو سابل یکرسپ مدید و مدناشک مشچ یتخس

نم. ی هناورپ یکشم و دنلب یوتنام

مه. مبلق نابرض . داتسیا مسفن یتح . تشگرب و تفر هریگتسد یور متسد

مه یرگید کرسپ ، هناورپ دنلب یوتنام هب نازیوآ رسپ روصت زا تام و جیگ

دش. هدایپ

مهب هناورپ یاهبل . تفرگ ار رسپ ود ره تسد دشو مخ هناورپ هک مدید

. دنتشگرب نیشام هب هرابود دزو فرح هملک دنچ و دروخ

! تشادن ناکما ...! دندزن یفرح هیناح و شردام ارچ ... هناورپ و رسپ ود

تشپ زا هناورپ یاو ، مناهد یولج تسد و مداد یلدنص هب هیکت قمر یب

مدوخ شوگ و نیشام رد مدید یم هک هچنآ یروابان دمآ. نوریب متسد

. دیچیپ

هناورپ اب مرادید یارب دوب. هدرک رپ هناورپ رانک ار نیشام یاوه مسابل رطع

. متشادن هک سابل ندیشوپ زا یساوسو هچ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

مدز: بل هدیزرل و رتدنلب و مدز مهب نیگنس و تخس یکلپ

...! هناورپ یاو _
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منک ادیپ متح .ات مسرب ییا هجیتن اتهب مدش کشخ و مداتسیا اجنآ ردق نآ

هب هاگن دای هک ییا هناورپ . دنرادن ابوا یتبسن چیه هچب رسپ وود هناورپ

نیا تسناوت یمن ، متفرگ یم ورناژی دوب مرطاخ رد هدنز هشیمه شنامشچ

. تشادن ناکما و دوب لا حم دنک. ار راک

نم ی هناورپ . دندرک رود مردپ لا ثما فرح طقف ار هناورپ هک متشاد متح

. دوبن دلب نتسکش لد

تکرح ویب مدیشک سفن تخس ، متسشن نیشام یلدنص یور ردق نآ

دمآ. اه رسپ لا بند نیشام اب یدرم هک مدنام
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هملک دنچ هاتوک و رود ی هلصاف زا ور هدایپ تمس نآ رد هداتسیا هناورپ اب

شنیشام راوس ، یشزرو کاس نتشادرب اراب هچب رسپ ود ره دعب دز. فرح

هک یدرم ات دوب هناورپ تروص لمعلا سکع هب رتشیب ممشچ . تفر و درک

نآ رد منیشام ی هشیش هب شرون بورغ ردحلا باتفآ . تشاد مخا طقف

درب. مه ار نم یاه ینارگن و تفر درم هک دیبات یم یغولش

کرت هک یتداع ارهب شیاهوم و درب تسد دش، رود نیشام یتقو مه هناورپ

. دنارس شلا ریز دوب، هدرکن

هک مدید شا هدز هرگ یاه تسد هب هاگن واب دوب شوپ هایس نم ی هناورپ

. دنام درم و نیشام لا بند شمشچ و داتسیا

. تشادن کراپ یاج نانچ مه هک دناخرچ فارطا رد یرس ، تفر هک نیشام

و دوب نم یمدق دنچ هناورپ . تسا هدنام لطعم هناورپ منیبب متسناوت یمن

دوب.. هتشادن کراپ یاج ِنارگن

یارب و مدروآ نوریب ار منیشام رس مدز. تراتسا و مدناخرچ ار چیئوس

مدز. یقوب کت دوش، هجوتم هکنیا

باتفآ رون و تشگرب مدز، هک مود قوب . تشگنرب یتح و دینشن هناورپ

زاب اج شیارب دوش، هجوتم ات مدز غارچ اردز. شمشچ منیشام ی هشیش

. دوشن نارگن رگید دنک.ات کراپ بوخ یاج ار شجک نیشام .ات مدرک

. دندرک هاگن ار شدنخبل هناصیرح منامشچ ، دیدنخ شبل دزو هک یدنخبل

هدنخ و مناخ تفرعم یب نیا گنت ملد هک دوب دهاش و تسناد یم ادخ اهنت

درک. رکشت و درب باال تسد و تخانشن ار نم هلصاف نآ دوب!.زا شیاه
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شنیشام راوس درک. یم هاگن ار هناورپ تشاد ممشچ و دوب رارقیب زونه ملد

. دریگب بقع هدند ات مداتسیا شرظتنم دشو

شیادص دزو مگنز دید. یم و دوب هدروآ نوریب هرجنپ ارزا شرس هیناح

تسد زکرمت درک... یم رارکت هیناث ره "هک یشاداد .اب" دیچیپ یشوگ رد مه

دوب. میور هبور یردتالش هدننار نیمه یور منابز و ولد

دوب. هناورپ بقع هدند هب ممشچ . مهدب هک متشادن هیناح بجعت هب یباوج

درک. شبقع هدند نیمه لطعم مه ار نیشام دنچ و درک تالش یلیخ

دز، هقرج لبق هقیقد دنچ هک یتسد ور زا رتشیب ما هدنخ یشوخ و مدیدنخ

کراپ یاج ندرکن وخیلا نداتسیا زا ینابصع ،هک هناورپ دنلب قوب دوب.اب

. مدمآ مدوخ دوب،هب

و نم لطعم زونه نیشام دنچ و مدیشک نوریب کراپ زا لماک ار نیشام

. دندوب هناورپ

لا صو و رادید ،هب یلطعم نیمه رد هناورپ ونم یرود دنتسناد یمن هک اهنآ

دوب. هدیسر

درک. کراپ ار نیشام نامرف ود اب هناورپ و مدیشک بقع

ارباال شیاه هشیش . مداتسیا رت بقع و شنیشام یزاوم و مدرک تارج

ار شفیک هک دوب نییاپ شرس . مدرک هاگن ار شخر مین و هدیشک یکرس داد.

. مدش رود و مداتفا ،هار یبقع نیشام دنلب قوب .اب تشادرب
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و مدرک عطق . دناسر یم مشوگ ارهب هیناح یادص تشاد زونه میشوگ

؟ مدوب هتفرگن زونه مارآ ارچ ، مدید مه ار هناورپ . مدیشک متروص هب یتسد

باال. دوب هتفر . دوبن مه نابایخ رد رگید . مدرک هاگن بقع هنیآ زا

هناوید کدرم دشو دنلب . دوبن مهم میارب یفطصم هاگن لبم، یور و هناخ رد

. درپس متسد ار شرسپ و تفگ متوکس هب ییا

نامیور هب ور تسد هب یشوگ هک مدرک شرسپ رمک لفق ار متسد ود

. تسشن

: دیسرپ هیناح سالمزا نودب

دنلب دوب. هتفر متسد زا تقاط نم و دروخ چیپ مه رد شیوربا ربخ..و _هچ

: تفگ دشو دنلب نم اب یفطصم رس . مدرک دنلب مه ار هچب و مدش

هدش... لفق مه شنهد و بل ... تساجنیا _

. هتشاد هگن ور شرهاوخ رسپ .... هیناح دنب شتسد

نیا یاهیرارقیب یارب و تخوس ملد مدوخ یارب و هدرک یفطصم هب تشپ

. رتشیب سملا همه

ما! هدیسر هک منک شسح ات هناورپ رس تشپ تفرن میاهاپ ارچ
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هشاب ... هدروخ یاچ مه .هدات هتسشن تکاس و قنع دموا هک یعقوم _زا

.. نفیآ ور راذب هیناح

درک هراشا و تشاذگ زیم یور ار یشوگ . تفرگ متسد ارزا هچب و متشگرب

مشوگ هب هنامس یادص هک مدز هرگ مبل هشوگ هب تسد منک. شوگ طقف

. دروخ

. مینیبب ور تدوخ هقیقد ود میدموا . یرپرپ نیشب _ایب

دوب. رت کیدزن شیادص هیناح

هنک. ناربج ور شاه یراک مک رازب . هنامس نک شلو _

. مدرک دنلب ار مرس دمآ، نوریب قاتا زا شرتخد هکاب ناملس ردو یادص اب

. مداد یشوگ هب مشچ هرابود . دشاب تکاس درک ناملس هب هراشا یفطصم

یور ار شرتخد ناملس هک مدوب هدش شوگ مدوخ مامت . دماین ییادص رگید

. درپس شتسد کسورع و تشاذگ شرف

دوب: هناورپ یادص

. نیدشن مدآ زونه دش تباث مهب مزاب زورما _

سلا تفه زا دعب شیادص ندینش داد.زا ار شباوج هنامس و دیدنخ هیناح

. تفر هناخزپشآ تمس لغب، هب شرسپ یفطصم و دمآ شک مبل یرود

: تفگ هک دوب هناورپ هرابود

! متفیم مروخب رس هگا نم هک دیسرن نوتلقع اعقاو _
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:هن! دنتفگ ام یاهرتخد ود ره
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و تشاذگ شبل یولج تسد ناملس هک دوب یشوگ کیدزن هناورپ چن چن

. مدنابسچ مشوگ وهب هدروآ رد وگدنلب .زا متشادرب ار یشوگ . دیدنخ

! یرپرپ ینک یم اراک _هچ

. مشکب هآ هناورپ اب تساوخ ملد مه نم و دیشک هآ هک دوب هناورپ یادص

: تفگ

... یگدنز .. چیه _
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: دیسرپ هیناح

_اهنت!ای...

: دیزرل یم شیادص دش. رتکیدزن هناورپ یادص

. مدوخ و شتسه نامام .. تفر هک نوج _اقآ

دمآ: فرح هب شدوخ هناورپ رابنیا و دندوب تکاس

شا هچب یسورع هب هراد هیناح منک رکف ،االن قایتشا نوا هکاب ود امش _

.. هدرگ یم شتخیر یب رتخد ،ارب داماد لا بند مه هنامس هنک.. یم رکف

: تفگ دشو یکاش شیادص هیناح

. مینوغاد ردقنوا روعش _یب

منک. سح رود، زا شتروص روصت اب متسناوت یم ار هناورپ ندیدنخ

! همولعم دح نیا ات اعقاو _
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: تفگ رابنیا هنامس

تا هراوق ویب تخل تشگنا و تتروص مشپ نیا اب هتبلا یچ!.. تدوخ _

... هصخشم

ام: یاهارتخد فرح نایم دیرپ

.. مرادن تقو هرپ.. متقو امش نوج _

: دیسرپ نانک نم نم هنامس

هگ... یم یچ هچب ودات.. نوا سپ _

؟ یدید اجک _

اقآ..! نوا _

.! مامش لثم نم هگم _
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! هچب یرادن _

ودات یروج ..هچ مدیدن ور امش سهلا تفه !...نم نیدرک رکف یچ اعقاو _

! مراد یردق نوا رسپ

داد: همادا شدوخ و دیدنخ هاتوک

یام! هلحم کلفط یارسپ نیا لد وت نیتفر هک.. متسین نوتدوخ لثم _

دوب. بوخ شلا ح هناورپ . مدیدنخ دشو زاب شیاه هرگ متسد و دمآ شک مبل

دوب. اه هدنخ نیمه گنتلد ، شلد و مدوب نم مه یکی ناش هلحم یاهرسپ

متسد ار شرتخد ناملس درک. عطق و تفرگ متسد ارزا یشوگ یفطصم

. وندیلا درپس

. هداتفا هار شمکش تسین شنامام هدید هچب _نیا

دنبشیپ و تشاذگ لبم یور ار شرسپ ، شتسد ینرف رپ یباقشب یفطصم
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. تسب شندرگ رود

. مییاقآ یگنتلد عالف رهظ امزا هک هشب همیرج . هربب شوخ رس نیا _هدب

مدز. ارات مراولش هچاپ و مداد ارباال منهاریپ یاه نیتسآ و مدش دنلب

.. نیدرک مورح مکشوپ ...ودات اباب نم نیدب _

: تفگ و درپس متسد ار شرتخد ناملس

ناج. کلفط هش یم تمز ال هراد نک. نیرمت _

ار مرس و دروخ نیچ مغامد هدیچیپ یوب وزا مدیسوب ار شرتخد تروص

. مدیشک بقع

شا هناچ ریز تسد و تشاذگ شرسپ ناهد ، ینرف یقشاق یفطصم

: دزیرن دوب شساوح

.! شنوج ییاد ، تسا هنورصع فرص دعب منم هچب کشوپ تقو _
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رد هناورپ یادص و دمآ شک مبل نانک دنلورغ ناش یبلط تصرف هب بل ریز

دش. رارکت مشوگ

دوب. هدنام مرظتنم دوب. اهنت هناورپ دوب. هدرکن جاودزا هناورپ

. تفر و دیشک رپ هنامس رتخد کشوپ ندرک زاب ،اب دیما یرون کی



جنک #هس_

71_ تراپ #

دعب مه هیناح دوب. هتشاذگ شرس ریز تسد و هدیشک زارد لبم یور هنامس

ار زیم یور فیثک یاهباقشب و مدش دنلب درک. یم مهاگن مخا ،اب یگنتلد عفر

. متشادرب

تشاد یمرب ار نم ناشهاگن درک. یم متیذا ناشتوکس و ندوب حلا نیا رد

اهنت، هک ییاهلا .س مشاب تساوخ یم ملد تساهلا س هک ییا هلحم درب یم و

یمن مریدقت رد هدش هتشون یتسد یلو . مدرک سمل شیاج ارهب شتارطاخ

. مورب ، تساوخ
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یور متسد و مدینش هک شاداد هشاب نتفگ .اب دروخ گنز هیناح یشوگ

ار اهباقشب مورب ات مدش دنلب . مشکب دوب، متخس مه سفن دش. کشخ باقشب

.. مدوب نابزیم منک. زیمت

متشگرب درک. میادص و درک ادج ششوگ رانک زا یشوگ هظحل کی هیناح هک

مشچ هیناح . دندید نم عمج ساوح و زیت تسود ود ره ار ممشچ ین وین

. ننوسر یم دز،سالم بل . دناسر نم ارهب ششاداد ماغیپ و تفرگن

باقشب ات متشگرب هرابود و متفگ مدنخبل یخلت هارمه هب یشاب سالتم

. میوشب ار فیثک

دوب.هک شرسپ حلا یایوج دشو لوغشم نفلت اب هیناح هک مدینش یم

مشوگ رانک ار شرس . دیشک مشوگ تشپ هدش عمج یوم یور تسد هنامس

: تفگ هتسهآ و دروآ

.! هترظتنم هک تسه سیلا دنچ ییادخ هدنب هی یشن تحاران تقو _هی

. مورب ول نیا زا رتشیب و مدرگرب مدیسرت یم . مدیشک باقشب یور ار جاکسا

. دنتشاد ربخ ار فینح و نم یاجک ات متسناد یمن

حیلا هچ هراد تزا یربخ و یرهش نیا وت هدیمهف هک یتقو زا ینود یمن _
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... هناورپ هدش،

. تسب و درب تسد هک مدرک زاب ار بآ ریش

داد: همادا و تشاذگ ما هناش یور تسد

... نومفینح هتشادن رارق اتحاال حبص _

و نتسشنن اج نامه . نتسکشن و ندینش فینح زا تساوخ یم تقاط

. ندشن تسس

یادص ، ممشچ ی هدیزرل یاه کمدرم ندید اب هنامس و مدنادرگرب ار متروص

. مدیشک گنتلد و هدوسآ یسفن دش. رود و دینش ار یفطصم یوگدنلب یور

ییا هدنخ دوب.هکاب هدرک راکچ فینح منیبب تشاذگن یفطصم یادص

.. یناربج یاهزور نآ گنتلد درک. مگنتلد رتشیب ، شتبحص هارمه

تفگ یم هنامس هب ساهلا نآ ریز هب رس و بوجحم رسپ و دیدنخ یم

.! میایب مه ام نیتفگ یم دوب یمهرود

دمآ: فرح هب مب یادص اب ناملس و ناجیه ورپزا رگید رسپ

دش! یم مه هرطاخ دیدجت _هی
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.! مناخ هناورپ دز: میادص و دیچیپ شیادص یفطصم زاب

مخا ، متروص هب هریخ رظتنم و تسود ود .هب متشگرب و هتفرگ بآ ار متسد

درک: کیدزن هنامس تسد یشوگ تمس ار شبل هیناح . مدرک

. مزیزع هونش ...یم وگب _

... نرادن المز یناربج ... هراد لکشم قتشم اب مزونه سرپب _

ار مرس و متسب کلپ مدز. رانک سیخ و هدیزرل یتسد اراب متروص رانک یوم

. مداد ناکت

داد: باوج نم یاج هب هنامس

.. نوم هناورپ هدش دنمرنه ... مزیزع یراک یاجک _

. هنزب فرح هملک هی دایب وگب _

داد: شباوج رابنیا هیناح

! هدموا دنب ناجیه زا شنوبز _

هک منک سالم مارتحا و بدا مسر اتهب متفر رتولج مرن یدنخبل اب مدق دنچ

شلا ؛ح دیسرپ دشو یکی ییا هبیرغ و انشآ یادص اب نم سالم ینامزمه

؟! هبوخ

ثکم مه طخ تشپ هدیزرل یادص و دنام مناهد رد همین و هفصن سالمم

: تفگ و دمآ متمس یشوگ واب نم هب شمشچ هنامس درک.

! دموا شدوخ _
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. متفگ ییا هن هتخود مهب وبل مدروآ ارباال مسیخ مشچ

همه نیا لثم و مورب بقع دشن . دروآ رد شخپ یور وزا درکن شوگ هنامس

، یشوگ تشپ شدوخ و دوب متسد یشوگ هک طیارش نیا منک.رد رارف سلا

. منادرگرب ور هک دشن منک. رارف زاب دشن

! هناورپ درک، میادص هملک کی و دیچیپ شیادص یتقو یتح

دید. یم نشور و رات ممشچ مدز. رانک ،وم تسه میور هب ور هکنیا یخلا هب

. مدید یمن بوخ ار قیلا یاهلگ مرک گنر

دش.زاب اهر یشوگ تشپ ، هدیزرل نم لثم و دنلب یسفن متفگ هک ینازرل هلب

درک: میادص

! هناورپ _

. دزرلن دوش یم هک زاب ات متفرگ مبل یور تسد

؟ یتدوخ هناورپ _

ار فینح یگنتلد متشادن ناوت و دمآ یمنرب نم .زا منزب متشادن یفرح

منک. دییات

هش! یمن مرواب _

و مدروآ نییاپ ناج یب ار یشوگ دش. هدرشف رتشیب مبل یور متسد زاب

. تفرگ متسد زا هیناح
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شیاپ مه فینح ناشندمآ هکاب ود ره هب تشپ و مدنادرگرب ار میور هرابود

تسد مرس تشپ درک.زا عطق دزو فرح هملک دنچ هیناح . مداتسیا دش، زاب

: تشاذگ ما هناش یور

؟ هناورپ دش تباختنا یرود و یتفر ارچ و دوب ترسح و کشا همه _نیا

: متفگ هیناح ینارگن هب وور مدیخرچ . مدیشک ممشچ ریز تسد

. میتفر دموا شیپ ناج اقآ ارب ییوهی _راک

حملا هب هریخ هیناح ، منازرل یاه تسد و کشخ ناهد هب هنامس بآ ناویل اب

میاه لیلد رانک لومرف شردارب لثم دراد متسناد یم دوب. نم یاه باوج و

دنک. یم تفج

ربخ!. _یب

. میشاب ربخ یب مدوب هتساوخ مدوخ هک یتروص .رد مدزن یفرح

. مدب طاالع هک دشن _

ینیب یاه وهبل دوب هدش خرس هک ممشچ هب میقتسم دشو مخ هنامس

: دیسرپ شخرس

! یتفر و یدیرب ام زا لک ؟...هب هناورپ یدرک ضوع وت هرامش ارچ _

دوب. یکاش رتشیب شردارب یاه یگنتلد یارب مه هیناح

سلا! دنچ نیا هدوب شیچ فینح میدش هجوتم هزات ام ینود یم چیه _

دمآ. شک شبل هنامس هک مدید . متخادنا هنباال یانعم ارهب مرس
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نم هب هریخ و قاتشم مه شدوخ لبم. یور متسشن و تفرگ ار متسد

: تفگ هیناح هب وور تسشن

هگب ام هب مناخ نیا لوا دعب. هساو هشاب یهاگداد راذب ... یناح نک ربص _

و رگیدمه نتشاد تقو و ندید ور ،مه ندوب گنفت و ریت هک ودات نیا یک

! ناوخب

: تفگ لبم هب هیکت و دنابسچ شدوخ هب نسوک هیناح

دحاو و مرت ناوارف تقشم اب میدوب هتفر وت ونم یتقو یک! ینک یم _یخلا

ملعم ایب ساالیر فینح ، هتفگ هدز. ور ام رد هدموا . میدرک یم ساپ

. وشب نم یصوصخ
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ار شیادص ، هفرس کت واب دروآ ارباال شتسد هنامس دشو تشرد ممشچ

درک: فاص

ِدنک. تییاریگ یلیخ ناج!وت کرپاش _هن

دمآ. شک فینح یدج تروص و کشخ یادص دیلقت روصت زا مبل

داد: همادا زان واب درک ناج مک ار شیادص نم، هب هاگن هیناح

یم تقشاع مه .. منوخ یم سرد مه .. میبوخ رتخد نم ناج.. فینح وگن _

مر.. یم مراذ یم ومه منک

. دیسر شدوخ لوا حلا وهب تشگرب ما هدمآ شک وبل هدش تشرد مشچ

. دندرک یم تواضق داعالهن ان

و دروآ باال دیکات هناشن ارهب شتسد تشگنا هک دش یمن لا یخیب هنامس

: تفگ

ورابهی تهابتشا و طلغ ره هک منک یم لوبق یطرش !هب کرپاش مناخ _
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منک. همیرج هسوب

: تفگ و درک زیت مشچ میاهبل هب هریخ هیناح ، هنامس فرح ینعم جیگ

ناج. فینح مراد هابتشا باتک لک وت شمه هخآ _نم

: دیبوک مهب تسد و تفگ ینوج خآ هداتفا قرب ینامشچ اب هنامس

. یرپرپ ماه هسوب یاج هشن دوبک مد یم لوق _

. دنهدن همادا ات مدرک ترپ ناش تفج تمس ار مرس تشپ نسوک

.! اتیبرت دیش،یب _مگ

هنارادیرخ یمشچ دوب،اب هدمآ ششوخ هنامس فرح روصت زا هک هیناح

: تفگ و داد شندرگ هب یبات و درک مزادنارب

.. یمن ور تابل طقف یتسه یتیبرت اب رتخد نوچ _
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. دهدن همادا ،ات مدرک ترپ ناشتمس یرگید نسوک

: تفگ دشو دنلب هنامس

ام هنز یم . میشب هلجح مد هبرگ فینح اج هب یراک لوا وشاپ ونیا یناح _

ور...

. مدرک رارف و هدیشک غیج ناشتسد ریز زا هک دندروآ متمس موجه ود ره

: دیدنخ یم و دوب هدش مخ هنامس و دیشک ار میوم تفاب هشوگ هیناح

. مراد تسود تفگ یم ور شدنلب یوم نوتفینح ، یناح شکن _

هنامس دز. یم سفن سفن .. شدوخ تمس دیشک و تفرگ ار مرمک هیناح

دوب: هدش ودال هدنخ زا شناهد یولج تسد ، میور هبور

... یدب تشاداد لیوحت ور سملا سنج نک یعس یناح _
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. مدش یم گنر کی هظحل ،ره منتفر تالیف یارب ناشتیدج زا

اراب هتخیر مهب یاهوم و مدرک فاص ار مسابل . دریگب سفن هک داتسیا هیناح

. مدرب بقع متروص یولج زا تسد

داد: همادا نانز سفن سفن هیناح

..! نامس هنکن ینف هبرض ور فینح . هدید مه یمزر هرود هتفر _

: تفگ و تفرگ رگنس مقاتا رد تشپ و تشادرب زیخ شفرح نتفگ لبق هنامس

هدش... رابنلت شقشع سملا دنچ هوا... ..هوا تشداد هفیرح نف همه _

. تسب دنلب ییا ههقهق و نم موجه رداراب هک

و درک کیدزن مشوگ رانک ار شدنت سفن . دیشک مشوغآ رد تشپ زا هیناح

: تفگ
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مشاداد نوبرق دیاب یلیخ .... یتشاذگ راظتنا مشچ هک یرپرپ حتلا هب یاو _

... یرب

جنک #هس_
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دشو روآدای میارب ار هتشذگ یاهزور یشوخ مامت هیناح و هنامس ندیسر

رد دوبن شقح . دیشک دیدرت اب ییا هدرپ شیور ار ندرک یرود یاه یخلت

ملد رد هک یدرم راظتنا زا هنامس و دسرب هیناح نم، ِراگزور زا نامز نیا

. دیوگب دوب، صاخ شیاج

یم هک هاگشناد و سرد و راک دروم رد یاهلا وس ،هب دنورب و دنوش هدامآ ات

. مدرک یم ضوع تراهم اراب فرح وای مدرک یم توکس ای دندیسر

حا هک صوصخ .هب دننادب مندش ناهنپ و نتفر لیلد زا یزیچ متساوخ یمن

فینح دوب. هدش زاب مه دوب.دب هدش زاب قیفر ود نیا شیپ ملد ِتسد ال

دوب. هداد ارول شرظتنم هاگن در دوز . دیوگن یسک هب نم لثم دوب هتسناوتن
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دش. دهاوخ هچ نیا دعب متسناد یمن . مدوب مگردرس ناش یناهگان ندیسر زا

و دندید رد مد ار مردام ناش. هناخ دنتفر لیم مغر عال هنامس و هیناح یتقو

نامام هک دمآ متسد ارجام مامت دز شتروص یور هیناح هک ییا هسوب

. تسا هتشاد ندیسر نیا رد تلا خد

ناشدوخ نیبطاخم یور یدرسنوخ تیاهن اراب مدیدج ی هرامش یتح

تفگ یم هیناح . دندرک نییعت تاق مال رارق دعب، یاهزور یارب و دندرک لقتنم

. هیناح رتزا قاتشم هنامس و نم هناخ لوا ،

مدای هک یرارصا . دناشن مبل یور هب خلت و رارقیب دنچ ره یدنخبل ناشرارصا

. دناشن یم میشوخ یور یدنخلت و مدوب اجک هام شش نم دروآ یم

. دنتفر و هدرک نشور و شوماخ غارچ و دندز قوب . دنتسب ار نیشام رد

. مدوب ناشنتفر دهاش بش، نابایخ تولخ یور هدایپ رانک ، هداتسیا مه نم

. مدنام نیشام خیلا یاج درو هب هریخ و مداتسیا میاه هناش رود تسد

نوریب ار شرس هناخزپشآ ی هرجنپ زا هک دوب مرظتنم دوب. هتفر باال مردام

درک. میادص و دروآ

. مدیشک زوس ورپ دنلب یهآ ، دوبن رگید هک ینیشام در هب هریخ

یتقو شیادص و فینح رارکت . مدناشک هناخ ارهب منیگنس یاهاپ و متشگرب

دوب هدرک ادیپ درک یمن رواب درک. یمن رواب . دیزرل یم دز، میادص هناورپ هک

اهار هلپ یکی یکی . مدیشک اه هلپ رانک راوید یور تسد ار. هناورپ ِنم

. متفر یم باال نیگنس



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

نارگن نم هک شیپ هام تفه شاک . داتفا یم قافتا نیا شیپ هام تفه شاک

ار هنامس . دیسر یم هیناح ، مدوب یشرافس و یداهنشیپ یوگول ینایاپ حرط

هام تفه شاک . مدینش یم ار فینح یادص شیپ هام تفه شاک . مدید یم

دش. یم شیادیپ شیپ

رانک ثعاب و لیلد اراب میاه شاک . مدش یمن سابع هارمه زور نآ شاک ویا

نارگن مردام هک ینامه . تفر دشو دود . تفر اوه هب نتفرگ رارق اهرتخد

رگید ، دیوگب رفولین هب متفگ و مدرک رپ مشچ هک ینامه دوب. نم لمعلا سکع

تسد دنهدن ار نم و سابع تقامح رتشیب نیا زا رگید . دورن یضترم غارس

. دروایب اررد نم و سابع راک دنگ یوب . دنزب مه ات یضترم

شیپ سلا دنچ کرپاش و هناورپ نم، هک میوگب فینح هب یروج کی نم ات

کح مدمآ یم نوریب هک یتقو متسد یور رهم کی نم هک میوگب . متسین

هکنیا دوب. زاب زونه هک ییا هدنورپ یور ، ندوب مرجم رهم کی دوب. هدش

ودنب. نادنز هب دش زاب مه نم یاپ یلو هنوگچ مناد یمن زونه

دش یم رارکت یه مشوگ رد هک طخ تشپ یادص نآ منک،هب یعس دیاب

منک. روصت متسناوت یمن ار وت هک درک زاب ییاج هب سابع ار میاپ ، میوگب

یم و داد یم شناکت داب هک ییا هدرپ وهب متفرگ نارگن نامام زا مشچ

ما هناورپ و دیزرل شیادص هک یفینح هب هنوگچ نم رخآ . مدرپس دناصقر

. مراد تیارب یدیدج لگ هتسد میوگب درک ادص

هام شش دوب،زا هدرکن مشومارف تدم همه نیا هک یدرم راظتنا هب هنوگچ

دب ربخ شقح دوب، هدش گنتلد طقف نم دوبن رد هک یدرم .! منزب فرح

.! دوبن ندناسر
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دوب،رد چیه درک، رود وت ارزا نم شیپ ساهلا هک نآ لیلد میوگب ییور هچ اب

مردام رثاتم هاگن ات متشاذگ ممشچ یور تسد . دینش یهاوخ وت هکنیا ربارب

اب تاق مال یارب ار مدوخ و متشاذگ مسرت یور تسد . دنازوسن رتشیب ار ملد

. مدرک هدامآ قاحسا

.ره دنیبن ار میاه سدح .ات ددنبب مشچ متساوخ ، میاه مسرت یور تسد

ممصم فینح و یضترم رانک یرادوربآ لیلد یلو دوب. تخس شلمحت دنچ

مه ار وا شیپ سلا تفه هک مورب یردارب شیپ . قاحسا غارس مورب درک یم

نم تسد هک ییا هنامز ربج رطاخ هب هکلب ... هاوخلد هب .هن متشاذگ رانک

. دوبن

درک. یم یربارب فینح اب مه وا زا ندرک یرود تمدق هک یقاحسا

جنک #هس_
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هناورپ زا مد کی ود ،ره تسشن شرانک هنامس و دیسر هیناح هک یا هظحل زا

. دندز فرح بات و بآ اب هناورپ زا مواکجنک هاگن هب وور نم یارب . دنتفگ

ندییوب گنتلد مسفن و دوب هناورپ هب ندیسر یناغارچ منامشچ هک ینم

. شدوخ رطع
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ندینش .زا دندز فرح ، دندوب هتفرگ رظن رد شیارب هک یریگلفاغ زا ناشدوخ

ینیریش میارب هناورپ روصت دوب. هتخیر ناشندید زا هک یکشا و هناورپ تهب

. تشاد یصاخ

شلغب هدش، کشخ شتسد دیلک هناورپ یتقو و دندوب هدیرپ ود ره هکنیا

. دندوب هدرک

ار هناورپ قوذ اب هیناح هک دوب هتفرگ هناورپ زا لفاغان مه یسکع هنامس

باق رد هناورپ بوجحم دنخبل زا هک رساپ و خر مین یسکع داد. مناشن

. دندوب هدرک تبث سکع

زا دمآ شک میاهبل منک. ناهنپ شتروص ندید دعب ار مدنخبل متسناوت یمن

. دندوب هدرک شرود نم زا هک یرای خر ندید

هب مدرپس ممشچ .. مدرکن شوگ و دنتشاذگ مرس هب رس ناملس و یفطصم

رت گنتلد لبق زا رتشیب و دروخ خرچ هناورپ تروص مامت یور هک یسکع

. رتگرزب سلا دنچ و شدوخ دوب. اهزور نآ رتخد نامه . مدش

و ابیز مه رتشیب درب. یم لد شتروص فرط کی یور اهر شیاهوم یرتچ

شک مهو یور هک ییاهبل درک. یم یربلد هدیشک نارجه فینح یارب ابرلد

باق رد میارب ار هناورپ هنامس درک. یم هاگن خر مین زا هیناح هب دوب هدمآ

دوب. هدروآ و هتشادرب شنیبرود

: دیسرپ هیناح هب وور تفرگ دوب، متسد هک یشوگ زا مشچ یفطصم

. متفرگ میور ابیز ی هناورپ زا مشچ دزن.! یفرح شنتفر هعفد هی لیلد _زا
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داد: یم ناکت ناکت و دوب هتشاذگ شیاپ یور ار شرتخد هنامس

دوب. تحاران شاباب نتفر زا رتشیب . تفگن یچیه _

سکع مدرک هراشا هک دریگب تساوخ متسد ارزا یشوگ و دروآ تسد هیناح

باوج یفطصم هب وور تفگ دنخبل اب ییا هشاب . دتسرفب مه نم یارب ار

داد:

. شاباب مسارم هدوبن هناورپ نیا هک منک یم رکف _نم

: تفگ و تخادنا باال یرس هنامس

هش! یم هگم _

دوب: شیشوگ رد شرس هیناح

دش! یم رپ شمشچ هچ یدید ! منود یمن _

و تفرگ ار متسد ناملس . مدرک شزاب ، دیسر هک هیناح یلا سرا سکع

: تفگ دزو نم تام تروص هب مه یکمشچ . منکن شهاگن تساوخ

.. ینک یم هاگن مدرم رتخد تروص وت هتشز _

: تفگ دشو دنلب یفطصم و مدزن یفرح

. میراد راک ادرف هک میرب میشاپ _

. ناشدوخ هناخ رتو فرط نآ هناخ دنچ ، دنتفر و دندش دنلب
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دوب رارصا هچ .ره مدرک نتفر مزع و مدش دنلب مه نم ییا هملک چیه نودب

مه شدوخ و هدش مامت میاه ینارگن تفگ متوکس هب ناملس مدز. سپ ار

. تفگ دهاوخ هچ هناورپ ردارب مرج زا دونشب روپاش اباب تشاد کش

نتساوخ رانک ، شردارب مرج یگرزب هب گنس کی دهاوخ یم هرابود هکنیا

. دراذگب شدوخ و نم ی هناخ اپرد هناورپ دراذگن و دوش عنام . دتسرفب نم

هب وور تسشن ما هناورپ ندیسر یشوخ رانک ، سابع راک لیلد هب یمخا

. مدرک کراپ ناش هناخ رد یور

.زا مداتسیا دوب، یگدنز میارب شدوجو هک یرتخد نیشام یزاوم و رانک

شوماخ غارچ و هرجنپ هب هاگن و مدیشک نوریب ار مرس نیشام هشیش

یور تسد یتح . مدش ناش هناخ کیدزن مدق دنچ و مدش هدایپ . متخادنا

. تفرگ هانپ و داتسیا شا هیاس ریز هناورپ هک مدیشک یتخرد ی هنت

هناخ و یزلف یروت تشپ یکیرات ندید اب ملد هک ییاج زا هدوسآ یسفن

. تسشن متروص یور کنخ یمیسن و مدیشک دوب، هناورپ

یرارقیب دنیاشوخ دوب، باوخ ورد دیشک یم سفن دوب. اجنیا هناورپ هکنیا

دوب. نم یاه

یور هرابود . نامرف تشپ متسشن و مدرک هاگن ور هدایپ ضرع و لوط هب

. شتروص خر مین هب مدیسر و مدرک گرزب ار شریوصت . مدرک ثکم شسکع

اج هناورپ دوب. هدنام و هدش کح منهذ رد هک دوب ینامه شمشچ قرب

دوب. هدش رت ابیز و هداتفا

تذل مه شمشچ قرب دوب. یندیسوب و بوجحم هناورپ یاهبل و دنخبل گنر
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. یندیئوب شا هدش اهر یاهوم و شخب

و دوب کشخ شبل تسوپ یور دوب. هتسشن هریت ییا هقلح شمشچ یاپ یلو

یسفن اراب هناورپ سکع یور دوب. هدرک رتشیب ار شتسوپ یکشخ شدنخبل

. مدیسوب تقاط ویب مرگ

رگید بشما . مداتفا ،هار هرجنپ تشپ کیرات یشوماخ هب هرابود هاگن اب

اب بشما درک. مهاوخن ییا هلگ هناورپ یربخ یب زا نامسآ و هراتس یارب

یم لا حشوخ یلو هن هدوسآ شا سالموهلب یادص و هناورپ دوخ ندید

. مدیباوخ
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نداد شک اب هارمه ییا هزایمخ و مدرک زاب مشچ ، تعاس کیت کیت یادص اب

متخادنا تعاس هب هرابود یهاگن . متسشن و هدش دنلب . مدیشک میاپ و تسد

دمآ. یم قاتا رد تشپ زا ویدار فیعض یادص و
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هناورپ هاگن ریوصت ندرک زاب واب مدیشک نوریب تخت راشژرهبل ارزا یشوگ

و هدرک سمل هعفد دنچ ات بشید ار شا هرامش . مدرک شدوخ هب سالیم

. مدوب هدش نامیشپ

واب مدیشک هدیچیپ مهب یاهوم هب مه یتسد . مدرک هتسب و زاب ار ممشچ

. مدرک پیات شیارب رارقیب و گنتلد یدنخبل

باسح ... دوب وت زا یربخ یب حبص رازه نیدنچ نایاپ زورما یناد "یم

"! هناورپ مناخ دشاب تتسد تیاه ندوبن

ار یتخت مدز،ور لا سرا شیارب ار مایپ هک یشوگ هب مشچ واب مدش دنلب

. داتسرفن و دادن یباوج هناورپ دشو شوماخ هحفص و مدرک فاص

: متفگ شوماخ یشوگ هب دیدهت تشگنا واب متشادرب وشک زا هلوح

.. هناورپ مناخ دش مومت هگید _

***
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نامام تسد رانک و مدناکچ رایخ، و هجوگ باقشب یور ومیل چاق کی

نییاپ ار یشوگ هد. یمن باوج درک هراشا ششوگ رانک یشوگ .هب متشاذگ

... هباوخب رید ابش هراد تداع نوا و شتسه یرحس هلک : تفگ و دروآ

. متسشن و مدیشک بقع یلدنص

منز. یم شگنز مدوخ _

هار یارب مه نآ مزادنیب ور قاحسا هب تسه رارق هک دوب لا حشوخ مردام

. شسابع یاهراک نداتفا

: دیسرپ و درک هقلح یاچ ناجنف هتسد یور تسد

! ردام یدز شگنز _

: مدیسرپ و متشادارب دبس هشوگ زا نان ییا هکت

_یک؟

! ردام هگید قاحسا _

: متفگ و مدیشک رینپ یور وقاچ

. لیکو غارس مر یم .عفال هتفر و تسین یتفگن هگم _

رکف یلضفا اب متاق وهبمال مدیلا م نان یور ار رینپ دزن. یفرح و درک ثکم
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. مدرک

و مدیشک رس خلت ار یاچ دشو روک مهد ماجنا دوب رارق هک یراک زا میاهتشا

: متفگ نامزمه ندش دنلب اب

...ام نامام هن یگ یم دز گنز مه مناخ بوبحم رسپ _هگا

هن. هگب شهب روط. نیمه مرفولین ... میدش فرصنم

یراالن!. یم اجک _

نامام حبص لوا نارگن تروص هب هدش مخ و مدنارس زیم تشپ ار یلدنص

: متفگ

منک! یم راک هچ منیبب _مرب

کچ ار مفیک و متخادنا مرس هب وشلا هریت وتنام هرابود و متشگرب قاتا هب

. مریگب سامت رفولین اب مه مدوخ ات متشادرب تخت بل ارزا یشوگ و مدرک

یور هدشن تبث و سانشان هرامش .زا مدرک زاب ار یشوگ مایپ ، سامت زا لبق

. متشاد مایپ ما یرابتعا طخ

دنلب نودب ار مرس . متخود مهب وبل دیزرل ممشچ مایپ ندناوخ و ندید زا

ار باسح نیشام تسه مدای و تسه مدای رارکت ،اب یشوگ هحفص زا ندرک

. متشادرب زیم یوشک زا
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نودب یاهزور باسح مدرک هک یبرض اهو هرامش یور هک دوب سیخ ممشچ

هدش رپ یمشچ و هدیزرل یتسد اهاراب هرامش . مدروآ تسد ارهب فینح

. متشون

" حبص نیا یاهنم حبص، 2568... هدنام مرطاخ "

و هدرک فاص ار میادص ، هتسب شقن مظعا مسا نداتفا وهب مداتسرف ار مایپ

. مداد باوج ار یشوگ

مه شدوخ . متفر نم هک مدرک هراشا رس اب نامام هب ور تسد هب یشوگ

دز. یم فرح رفولین اب تشاد

اب نم و مور یم یک دیسرپ و هزاغم هدروآ میارب ار لیاسو هک داد ربخ مظعا

. مدرک عطق ار یشوگ "، مایم دش مومت و ییاج "مرب نتفگ

اهبش اهو حبص مامت باسح نم . تشاد ار ربخ یب یاه حبص باسح فینح

قرف نم یاهباتک و باسح . متشاد ار میاه سرت باسح یتح نم . متشاد ار

یاه مخا باسح نم . فینح ی هناورپ نودب یاه حبص اب تشاد

ار هام دنچ نآ لمعلا سکع باسح وحاالمه مناردارب تواضق ... شردپ

... متشاد



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

جنک #هس_

76_ تراپ #

رانک تسب شقن مبل هشوگ هک یدنخبل اهو مقر و دادعا ندید اراب یشوگ

دش یمن هناحبص زیم رس و نامام و اباب رانک . متشاذگ زیم یور و متسد

. متسشن و دیایب شک مبل رتشیب

تسود هک مراک هب یمخا اباب و درک مهاگن قوذ اب هشیمه لا ور قبط نامام

: دیسرپ نامام هب ور دشاب نامتسد زیم و هرفس رانک یشوگ تشادن

؟ هنوخ دیسر دنچ تعاس بشید ، ترسپ _لگ

فرح هب یمخا و تفر شرون یمک طقف دشن شوماخ شمشچ قوذ نامام

درک. اباب

ارزا مشوخ سح دوب. مباوج رد هناورپ یاه هرامش یپ مساوح نم یلو

. دزیرب مهب تسناوت یمن مه اباب جورخ و دورو تعاس و مخا یتح شباوج

و داد همادا ار اباب یاهلر تنک ثحب مردام دوب. هباپ نم رد هناورپ ندیسر مزب
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: تفگ نم هب ور اباب

! ینوم یم تدوخ هنوخ مه بش وت هشابن ریگیپ هگا تردام _نیا

: متفگ و هدرک اباب هب هاگن و هدیشک نان یور هرک ، وقاچ اب

اباب! منوم یم ، مشاب هتسخ هگا _

ورپ هاتوک یسفن و تشاذگ ثکم اب یکبلعن یور ، شیاچ خیلا ناکتسا

: تفگ و دیشک

هزات ، هسردم تفر یم تشاد هک موس هچب و نتفرگ یم نز ارسپ ینامز _هی

... هریگب ادج هنوخ هرب تفرگ یم هزاجا هنوخ رسپ نوا

: دیشک شلا وس اب ههاریب وهب درک عطق رشت و مخا اراب اباب فرح نامام

یچ؟ میتشاد هچب ودات هک ام روپاش _اقآ
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رگید مدرک یعس مه نم . تفگ یربکا هللا ، نامام فرح هب باوج یب اباب

زا هک دوش عمج اباب مخا ریز نامام فرح ینعم اب مه منامشچ ی هشوگ

مایپ یور و متشادرب ار یشوگ شندش رود ضحم .هب تفر نوریب هناخزپشآ

،مبل مخساپ و وطالین یاهددع ندید .زا مدرک شزاب و مدیشک تسد هناورپ

: متشون شیارب و دمآ شک

هب تقو عرسا رد افطل .! هناورپ مناخ یریگ تخس داتسا کی دنمزاین مزونه "

". دینک هعجارم رظن دروم هاگشزومآ

راکشآ یسرت اب هارمه نامام دنخبل مرس ندروآ وابباال مداتسرف ار مایپ

: دیسرپ هتسهآ دشو مخ زیم یور

هگ؟ یم تسار هیناح _

و مدیسوب ار شگنر یبارش و هاتوک یاهوم یور . مدش دنلب و هتفگ یموهوا

: متفگ ششوگ رانک

هدب!... ریگ نم هب رتمک ات سرب اباب نیا هب هدرخ _هی

:او! دیشک بقع ار شرس
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: مدرشف ار نامام ی هناش

.! هشیمه هداد باوج نک رواب _

. مدرک رکشت هناحبص یارب ، ممشچ یور نتشاذگ تسد واب

هدیسر مه هناورپ .هب مدیسر یم هن تعاس کیزیف یدنب عمج هسلج هب دیاب

لوا ینیریش هناورپ نتشاد یشوخ ما. یراظتنا مشچ خساپ هب یتح . مدوب

دوب. مدوجو رسارس و ملد ، منابز یور زور
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یتشپ طایح اررد نیشام . متفر مظعا هزاغم واترد مداتفا هار نیشام اب

. متسشن یلدنص یور ، دصقم هب سنا آژ نتفرگ واب مدرک کراپ هزاغم

ملد فینح یاه هملک ترارح زا زورما نم ای دوب مرگ لا سما دادرخ مناد یمن
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و دنت یهاگ اوه یب مبلق نابرض ، شمایپ ندیسر نامز دوب.زا هدش مرگ

هک متسد زا ناما و درک یم ینامرفان مه ممشچ یتح دز. یم دنک یهاگ

. دناوخ ار شمایپ راب دص و تفر یم یشوگ هحفص یور

ار مشوخ ،حلا متفر یم متشاد هک یطیحم اب ندش ور هبور ینارگن اما

درک. یم رود

یمن ملد هک یتمس هب هتفر داب رب شرانک یوربآ و هار ظفح یارب تالش

نیا رد قاحسا اب متشادن تسود چیه هک ینم . مدش یم هدیشک تساوخ

هاوخلد هب ییوزرآ چیه اهزور نیا هک سوسفا یلو . موش ور هب ور طیارش

. دوبن نم

نامتخاس ارهب نم هدننار عیرس و دوز یلیخ ، تکرش نابایخ هب ندیسر اب

. دناسر م رظن دروم

نابحاص اب مدروخرب لیلد و روصت .زا مدش هدایپ و مدرک تخادرپ ار هیارک

درک. مک میاه ینارگن ترارح زا مه حبص میسن ، نامتخاس نیا

یور هدیبات باتفآ . متشاذگ ولج مدق دنلب تاقبط هب هاگن . مدرک دنلب ار مرس

شرون . دنازوس یم ار ممشچ دزو یم قرب هک یرسارس و یدود یاه هشیش

هرگ اب یناتک هب هاگن و مدش مخ . مدرک ما هناش دنب ار فیک اردزو ممشچ

. مدیشوپ ار اهنیا ارچ هک مدیشک یفوه ، شتفس

: تفگ و درشف ار ما هناش ندش، رود زا لبق و دیشک ولج ار شتسد قاحسا "
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! شاب مرهاوخ بقارم ناج، سیلآ _

: تفگ و دیشک ار متسد و داد یبات ار شندرگ سیلآ

بآ. وت هتفیب مدب شله مربب ماوخ _یم

: تفگ و درک دنت اپ متمس ، اهنامهم و سنلا غولش یاضف هب هجوت یب قاحسا

هنک.. یم زاورپ طقف هناورپ _

دوب. یندید ، قاحسا یاهبل تنطیش ی هدنخ اب سیلآ ی هدش هدرگ نامشچ

: دیسرپ بجعت واب داتسیا متسد رانک بویا

؟ یراد ینابلخ کردم _

رهاوخ دش؛ رود نانک دنلر غ بل ریز و تفرگ یدنت امهب ارزا شرس سیلآ

اه.. هدیدن
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و تخادنا مندرگ رود تسد . تخیر مهب ار میاهوم قاحسا و دیدنخ بویا

دز." شکمشچ ، سیلآ هب هراشا

یاکنخ میسن اب هارمه هدش اهر دوخرس یاه وهبل متفرگ وتنام یولج تسد

. متفر باال هداتفا قرب هلپ هس .زا مدنابسچ مهب ار حبص

سفن هب اوه هیوهت کنخ میسن متشاذگ رتفد یاضف لخاد هکاپهب نامه

ار شرس ، رویتنام هحفص لوغشم یشنم داد.ابسالمهب شمارآ یمک میاه

؟ تسیچ مراک دیسرپ و دروآ هکباال

ار تکرش لیکو غارس و هدناخرچ هتسب قاتا ود ورد تکاس یاضف رد یرس

. متفرگ

یرایدنفسا متفگ اهنت نم و امش ، دیسرپ و دناچیپ مه رد وربا ، مراک ندینش اب

لیماف مسا ، تعرس نیا لیلد . دیشخب ناج و تعرس ار میاهراک ، متسه

دوب. میاهردارب اب مکرتشم

مدای زونه درک، هاگن مسیخ مشچ هب یتقو قاحسا هدرشف مهب یاهبل و مخا "

دوب.

داب ار شرس یاهوم دوب. هتفرگ سیخ ییا ههلا قاحسا تشرد نامشچ

. دناصقر یم و دیشک یم تسد
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". هناورپ میایمن ترب و رود هگید یاوخ یم وت هگا "

نحل و هتفرگ تروص دوب. مدای قاحسا یادص ندیزرل هظحل نآ هشیمه

هک یتقو یتح .. تسب یم شقن ما یگنتلد یاهنامز منامشچ یولج ، شیادص

: تفگ و درک کراپ سیخ و هاتوک نمچ دنب ار ییا هوهق قارب شفک کون

هش. یم بارخ مه وت هدنیآ میدش ثعاب ام هک هدیجنر شلد "اباب

ینازرل یادص اب نم و درک کاپ ار متروص یور کشا ، قاحسا مرگ تسد

! یشاداد متشادن یلکشم مدوخ هک متفگ

هتشادن یلکشم وت تفگ و درشف ار متسد و درک دنلب ار شرس هک یقاحسا

نم..." کزان لد رهاوخ نراد لکشم امدآ یشاب

اج کراپ رانک زور، نآ ار بویا هتسشن مخا هب مشچ و قاحسا نازرل ی هنیس

متشاذگ اج اهار هرطاخ لک ناج اقآ اب بش و مدش نیشام راوس . متشاذگ

رافغتسا هکنیا . شلد هب دنامن هصغ ناج اقآ .ات مدش رود طقف و رهش نیا رد

حالل لا وس ریز مردارب وود دوشب شنزرس بویا و قاحسا ردام یارب دنک،

. دنور ناشندوب یمارح و

مردارب ود ره متسناد یم و متفر قاتا تمس هب یشنم تسد هراشا اب

نیما ، یلضفا یاقآ . مدش ناشلیکو قاتا لخاد و هدرک تارج هک دنتسین

ینامهم نامه زا هک ینم دوب. ناشنید ومه شیک ،مه مردارب ود ره یاهراک
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. شمتخانش یم قاحسا رانک ، ینامهم رامش تشگنا

و داد ار سالمم باوج رس واب دوب شمشچ یاپ هب تشرد هحفص کنیع

هدرک بجعت مندید دش.زا دنلب زیخ مین حتلا طقف مه یلدنص یور زا یتح

. متشاذگ شی وسلاباال نس یاپ ار مدورو لوا هقیقد دنچ توکس نم و دوب

لبم یور . متفگ تاق مال یارب ار متساوخرد ندش، فراعت و رظتنم نودب

. متسشن دنلب زیم یور هبور

و رکف .رد متشاد مرش هداتفا قافتا و هدنورپ ندوب نایرج ورد شندید زا

یناشیپ و داتسیا میور هب یور بیج هب تسد زیم، رانک دشوات دنلب تکاس

. میایب نوریب نم طقف دوب هدرک کمک درم نیا . دناشن هاتوک ینیچ شا
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قوب .ات متفرگ ار هیناح هرامش ، نداتفا وهار نیشام ندش راوس زا لبق

اباب هک مدید هنیآ وزا متسب دنبرمک و مدز تراتسا دهد، باوج و دروخب

. متفیب هار ات دنز یم غارچ مرس تشپ

: مدرک شرادیب هک دوب صخشم هیناح دولآ باوخ یادص زا

هدز! قن حبص ات مه هچب نیا ! مدنوم باوخ فینح یاو _

مدز: ردار تومیر

_سالم...

هدش. مرید ، نامام مدب ور هچب مایم مراد _

سنا آژ راوس هزات ، تفگ هک مورب شلا بند متساوخ دوش. زاب رد مدش رظتنم

. مدش

رانک . مدمآ نوریب گنیکراپ زا نم دزو غارچ هرابود اباب و متفگ ییا هشاب

. دورب و دوش در اباب ات مدیشک

.! مرظتنم زورما نم هیناح _
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درک: یم هیرگ تشاد شرسپ

؟ یتسه یچ رظتنم رحس هلک نم! ردارب شاب هتشاد ربص _

دوب. تولخ . مدرک هاگن ،ار هچوک یاهتنا

! شمنیبب ماوخ یم نوت، هنوخ نک شتوعد نزب گنز _

..عفال هرذگب زور ود هی راذب میدموا ششیپ هدزا بشید . یلوه هدقچ _هوا..

نک!. هاگن شسکع

منز. یم شگنز مدوخ سپ _

رادقم هی شطیارش هناورپ زورید دعب. مگب شدوخ نک.هب ربص فینح _

. دوبن یداع

یچ! : مدیسرپ نارگن
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دوب هدادن ار ممایپ باوج درک. عطق هیناح دشو رتشیب شرسپ هیرگ یادص

. مداتفا هار هک

. مدش یم راک هب تسد مدوخ ، دنزن گنز هیناح رهظ ات رگا

***

ثکم ، سابع تلا کو شریذپ یارب متساوخرد زا دوب هتشذگ ییا هقیقد دنچ

دزن. مه یفرح و درک

ار مناوت یمن هن دوز یلیخ و متخود شتروص هب مشچ نیبشوخ و رظتتنم

ار شلیلد هاتوک و رتشیب میارب مدیسرپ هک ییارچ و تفگ مراظتنا الف خرب

درک. ناونع

تقو چیه ینینچ نیا و قاچاق هدنورپ لا بند ...نم یرایدنفسا مناخ دینیبب _

. مدرک لوبق بویا بانج شرافس اب مه ور امش مر. یمن

: متفگ هک مدوب هدشن دیماان زونه

. دیشاب شلا بند تکرش زا جراخ هدنورپ هی مشچ نم،هب لیکو ناونع هب _هن



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

: تفگ و تخود نم ارهب شا یدج تروص و درک دنلب ار شرس

. یتساوخرد نینچ لوبق هزاجا وهن مراد شتقو هن اعقاو _نم

: مدرک بجعت

یک؟ زا هزاجا _

! بویا بانج _

! نیدموا نم غارس ارچ : دیسرپ مدش تحاران و هکوش دید

: متفگ ناشیرپ و هتفر او

.. هشاب و نینک لوبق منیا ، نیتسه نم یاراک دنور وت هک امش متساوخ _یم

: تفگ هرابود حیرص و کر یلیخ
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. مناخ هنیگنس نم یارب _

مدش دنلب . تشادن هدیاف اجنیا منتسشن و ندنام رتشیب شرخآ فرح اب رگید

دینک ربص هکاب منک یظفاحادخ نتساوخن یروخلد زا یهاتوک رکشت واب

درک. زاب ار وشک زیم تشپ زا هظحل کی

خیرات یور ممشچ هگرب نتفرگ واب داد متسد ییا همان هدش زاب تکاپ

دش. کشخ هاگداد

. دیشاب هدامآ هگید هتفه یارب افطل _

داد: همادا و دتفین ات متشاد هگن متسد ناج یب ار هگرب

. ننوسرب ور نوشدوخ هرارق و نراد ربخ قاحسا و بویا بانج _

میاهاپ زاحاال رگید هتفه ندیسر یروآدای .زا دنام اجنیا دش یمن رگید

درک. طوقس دشو خیلا نیگنس ی هنزو اب ملد دشوهت تسس

. متفر هدایپ یدصقم و فده یب ار ریسم رتشیب ات هدمآ هار نارگن و رکف رد

سابع یراتفرگ هدشن لح هلداعم رد نم و دروخ یم گنز تشاد میشوگ

یروادای هگرب . مدروآ نوریب ار یشوگ ، مفیک وزا مدرب تسد . مدوب هدنام
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دوب. هدش هلا چم مفیک رد رگید هتفه
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، مدرک دنلب ار مرس . دناشن درس یدنخبل مینارگن یور هیناح مسا نتسب شقن

. مدوب هداتسیا نابایخ وهب نهپ ور هدایپ طسو

دنت مدق ، نابایخ تمس نآ ییا هفاک ندید واب مدناخرچ فارطا رد مشچ

. مدرک

تسد . دندوب هتشاذگ ینادعمش یاهنادلگ اب راد هیاپ ی هتخت ، یدورو رد رانک

. مدناشک اجنآ تمس ار میاهاپ و مدیشک متروص هشوگ هب

واب دوب هدش مخ ، نشور و یرتچ یاهوم اب هدیشوپ هاتوک وتنام یرتخد

. مداد له وردار متفر باال شهاتوک هلپ ود .زا تشون یم یرعش تقد

تشپ ِناوج درم ، نازیوآ یاه هلیم ندروخ ناکت ردو ندش زاب یادص اب

. دیشاپ میور هب یرتشم نیلوا یزیخ رحس هب یدنخبل . تشگرب ناوخشیپ

تشپ ، یجند جنک ندید واب مدنادرگ اه یلدنص نیرت ییا هشوگ هب مشچ
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. متسشن زیم

یسفن دوب. هیناح وزاب دروخ گنز هرابود میشوگ . متشاذگ زیم یور فیک

هب ییولا و درک هیده شمارآ مسفن هب هخاش کت سای رطع و مدیشک قیمع

. متفگ هیناح

ندوب مه اب یاهزور دای .هب دناشن متروص هب دنخبل ، شیاهفرح رابگر عورش

: مدرک شوگ

! نوت هنوخ تمس مداتفا یم هار متشاد یرپرپ نک رواب _

: مدرب یشوگ بل هدش مخ و هتسهآ دچیپن اضف رد هکنیا یارب ار میادص

! حبص لوا نراد راک تلم دیاش _اباب

: تفگ و دیدنخ

.! هبارخ تا هقباس هک سب ... نادراک ِتلم _اباب

: دیچیپ هیناح یاج شیادص هنامس رابنیا
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؟ ییا هراک هچ زورما کالمو صلخم _

. مورب دوب رارق مظعا شیپ هک دوب نیا طقف مراک

. مراد راک یلیخ بش _ات

.! متسود وگب ور شتعاس اب قیقد ور یتولخ تقو _

: متفگ هلصاف بال

.. مباوخب و منزب کاوسم هک ردق نومه _

: تفگ هیناح

ام... هنوخ باوخ ارب سپ هلح! _

: دیشک رادشک یموه هنامس
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.. باوخ رامخ و هدز کاوسم یرپرپ ...هی داوخ یم یچ ادخ زا مفینح _

و دییود میاهشوگ هب هک یترارح زا متسناد یم . تفرگ رگ متروص مامت

دوب. فینح طقف شیلیلد دیسر

ناشوخ شوخ فینح رادید ینیریش دشو هتخود مهب ناشفرح مرش هب مبل

دوب: مبلق یاه شپت

! میتسرف یم تارب سردآ _

ابدا!... دیش،یب _مگ

. مدرک عطق ، هتفرگ رگ ییاه هنوگ هتفرگ زاگ یبل اراب یشوگ و

هرابود ؟هک نیراد لیم یچ دیسرپ ، مزیم رانک بل هب دنخبل رد، مد رتخد

. دیزرل میشوگ

لصو ار یشوگ دش، هک رود و مداد شرافس یندیشون ساوح ویب له

: مدرک

هچ منیبب ور بوجحم یفطصم و نوبز یب ناملس نوا داوخ یم ملد یلیخ _

. ندرک امش اب راک
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رتداش ییا هدنخ شیادص هیناح و دروخ مشوگ هب هنامس ی هدنخ ههقهق

: تشاد

. نراد تارب یمرگ سالم اجنیا نوشتفج _االن

ای یفطصم مناد یمن سالم یادص ندینش واب متشاذگ مناهد یور تسد

دش. تشرد ممشچ هک دوب ناملس

. مدرک عطق ار یشوگ ، مناتسود یاه هدنخ یشوخ ندیچیپ اب

یم دود سابع تلا کو در یروادای ،اب فینح یگنتلد یاهربخ ندیسر یشوخ

. تفر یم دشو

منک. زکرمت تشاذگ یمن ما ینارگن و یلضفا یاهفرح

همانرب دوز یلیخ دوب، هتساوخ هک متشادرب ار مفیک هیناح مایپ یادص اب

ندرک کرت رهز باذج مسارم میارب و دنوشن دنلب هرابود ناشدوخ ات مراذگب

. دننک ارجا

. مدنارس فیک اررد یشوگ و مراد راک یلیخ اهزور نیا متشون شیارب

رب هچ منیبب ات مداد هفاک هشیش نوریب یاه مدآ اهو نیشام هبتالمط مشچ

. دیایب تسه رارق و هدمآ مرس

هدیسرپ هک مدوب یفینح گنتلد ، هفاک جند ی هشوگ نیا و اجنیا مه مدوخ
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مناخ دوب هتفگ نم وت...هب نودب یاه حبص تسه تساوح دوب

یم شلد ما یگنتلد هک دوب ییا هناورپ مناخ رظتنم مه فینح ... هناورپ

نامشچ هب مناسرب لا بکبس و اهر ار مدوخ منک. زاب ار یرود سفق ، تساوخ

. فینح رظتنم سلا تفه

هتفگ و هدش رادیب و هدیباوخ نم زا ربخیب و نم لثم و نم هکاب سیلا تفه

. هناورپ مناخ

یفافش . داتفا زیم فافش هحفص یور و دروخ رس ممشچ هشوگ زا یکشا

دز... یم قرب ما، یناهنپ قشع لثم متسد ریز هشیش
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و فرح دش مامت یتقو و درک شوگ تقداب میاهفرح هب تکاس مظعا

درک. نشور مرکف رد ییا هقرج شداهنشیپ

نامه . یتخادنا وور دوب هابتشا تدوخ لیکو شیپ نتفر لوا زا هک تفگ

لح تارب هکاالن داد همادا دوب، هرامش لا بند شیشوگ نیبطاخم رد هک روط
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رارق بورغ تفه تعاس بش یارب دزو انشآ یلیکو هب گنز منک. یم

. مشابن نارگن تساوخ . تشاذگ

یضترم هکنیا .زا متفر باال هقبط دش،هب راومه میارب هک یهار زا لا حشوخ

و دنسرخ دوب. بوخ یلیخ نم هب دسرب ات سابع هدنورپ غارس دور یمن

یهاگ و مظعا یاه راک یارب هدامآ .ات مدش راک هب تسد باال هقبط رد یضار

منک. مامت مدوخ ندز حرط

رتشیب اضف ، مدرک ضوع هک گرزب وابالپم دوبن یساکع یارب یفاک رون

نوریب ، مدوب هدیشوپ هریت و هداس زیلب شریز هک وتنام هرابود دش. نشور

داد. یم وجالن نم رد یرطاخ یلا بکبس زورما . مدیشک

. مداد راک هب لد هک مایپ کی و مسا کی زا دوب عمج مرطاخ

دوب، فینح مسا رارکت ریثات زا هک میاهبل هب تسد و مدرک عمج ار میاهوم

فینح یاوه ، یشوگ هب ندرک هاگن دوب. هدنام نییاپ مفیک و یشوگ . مدیشک

. تشاد ینارگن اب هارمه یعمج رطاخ . تشاد

اب مظعا فیعض یادص طقف هک مدوب اجنآ ندرک هدامآ قرغ یردق هب

غارچ هرابود و متشاذگ طسو یزیم . مدینش یم ار شیب مکو یاه یرتشم

ار مرظن دم سکع ، سکع نتفرگ نامز ات مدرک میظنت زیم یور ار رون رپ

. مروایب دوب رارق اجنیا ار میاه هلیسو و نیبرود مه مدوخ . مریگب

. متفرگ رظن رد ییاج شیارب مه ار وملق و وپتلا گنر هسفق و راک هیاپ
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یشوگ یادص هکاب مدیشک درگ زیم یور ار نودرگ باتفآ نشور یزیمور

. متفرگ مظعا ارزا یشوگ دوش. کاپ شکاخ ات مدیباس مه هب تسد

. مدرک لصو ار سامت و متسشن یلدنص یور دوب. یرخف نامام مسا

ابهی بش یلو . دشن اجنآ هک متفگ شباوج ورد ربخ هچ دیسرپ یم تشاد

: تفگ و درک عطق ار مفرح منک. تاق مال هرارق رتهب لیکو

. سابع تاق مال نتفر یضترم اب رفولین ردام _

تسد دمآ. نوریب ینابصع و ناج یب میاهبل زا نتفر یک ندیسرپ اب ییاو

رفولین تسد زا مه اجنیا .ات دچیپن رتشیب میادص ات متشاذگ میاهبل یور

هداتسیا اه هلپ یور رساپو درک. یم مهاگن نانچمه مظعا . مشکن دایرف

دوب.

دوب ششیپ هرسپ نوا هگید . سولا چ تمس نداتفا هار دوز حبص زورما _

! اجنیا دایب و هدرگرب بش متساوخ شزا . هنزب فرح دایز تسنوتن

یاهگر و مبلق یاج هب دز یم ضبن متروص و هدش ممرگ . مدش دنلب کالهف

. متسد

هب هزات یاوه و مدرب نوریب یمک ار متروص ، کچوک هچیرد ندرک زاب اب
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. مدرک عطق ار یشوگ و دروخ متروص

میورب و منک مامت تفگ دشو نارگن نتفر نییاپ زا لبق اه هلپ یور مظعا

. نییاپ

جنرب یوب . متفر نییاپ هاتوک و یبوچ یاه هلپ وزا متشادرب ار مسابل و فیک

مه یگنر زبس یلا فس ی هساک دوب. هس کیدزن تعاس و هدیچیپ هدش مرگ

یور و دیزرل یم ممشچ دوب. زیم یور یاه باقشب رانک رایخ و تسام

دوب. هدنام جنرب یاه هناد و باقشب

یراک مروخب ار میاذغ تساوخ مظعا هک مدز یم مه ار جنرب هشوگ قشاق اب

شهاگن و هتفرگ باقشب ارزا مرس دیسرپ هک یلا وس هدش.اب هک تسه

: مدرک

هک! هبوخ ، تسه مه انشآ هرب!. اقآ نوا یاوخ یمن ارچ _حاال

: متفگ و دنام مظعا برچ یاهبل یور ممشچ

! تسانشآ هک شتسه نیا زا منم _درد
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درک: کاپ شبل رود و دیشک نوریب هبعج زا یلا متسد

یاپ ور یک هانگ هلح. هگید هک نشاب هتشاد تدوخ زا مه تخانش هک یتقو _

! ینارگن وت هک نسیون یم یک

ار یرود سلا تفه ارچ تسناد یمن ! تسیک فینح تسناد یمن هک مظعا

بویا و قاحسا تاصخشم اب ردارب ود نم یاج مظعا . مدرک باختنا

. تشادن شدنب تشپ یراتفرگ عملا کی و تشادن سابع . تشادن

زورما دوب. هدش مامت مربص ، مدوب هدینش ار شیادص بشید زا هک ینم یتح

. شمنیبب و مشاب هتشاد ییا هناهب هک مدش هسوسو راب دنچ حبص زا

هریخ هاگن یلو . متشاد سرت نم دوب، فینح نوچ یتح . مونشب ار شیادص

فینح رانک و نتشاد تسود ، داتفا یم مدای هک شردپ هدش تشرد مشچ و

. مدرک یم ناهنپ میاه سوسفا ریز ار ما یگنتلد . مدرک یم ناهنپ ار ندوب

حلا یب . متفرن باال هقبط رگید بآ، یناویل زج مدروخن چیه هک یراهان دعب

صخشم ات یلو مدوبن نتخاب مدآ . مدنام مظعا رانک یلدنص یور نارگن و

تفرگ یم هناهب ملد دمآ. یمن یراک چیه هب ملد و تسد هاگداد فیلکت ندش

درک. یم مالتم ملقع و

هشوگ کی ، بسچلد یاوه و دوب راهب حاال متشاد تسود رتشیب هک ینم

منک. رکف یناهنپ ، ندوب فینح رانک هام دنچ ی هتشذگ رورم وهب منیشب
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ضحم ،هب مدوب هتشاذگ رارق و هدرک ناهنپ ار فینح هک یزور نامه زا

و دشن . مینک تبحص یدج تروص هب مه ،اب یرود هام هس هرود زا ندیسر

. مدرک رود ار مدوخ نم

ایوج ار تلع و تسه شرسپ قاحسا هک دید یتقو مناج اقآ یارب شردپ

درک. رود مه ارزا فینح ونم دش،هار

راب دنچ یاه تبحص یک دوب!. هدش ام یناهنپ هاگن هجوتم یک مناد یمن

دوب! هدینش ار نم ینفلت

. تشذگ تخس و دوب خلت دوب، ینامز وره دوب هچ ره
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قیوعت ارهب لیکو اب رارق مدرپس مظعا وهب هدش دنلب . مدیشک زوس رپ یهآ

یریگیپ اب تشاد رفولین منک. زاب ار میاهگنس رفولین واب مورب نم ات دزادنیب

دوب. نیمه هشیمه ، مراد دای .اتهب دیزات یم سابع هابتشا
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اررد مریگن تخس تساوخ ، دروخ خرچ متروص یور هک مظعا نارگن مشچ

. مداتفا ار هناخ تمس نیشام .اب متشاذگ اج یرتشم رانک

منک.ره رکف متسناوت یمن یضترم یهارمه بقاوع هب یلیخ وهار ریسم

یهارمه ،هب سابع تاصخشم و هدنورپ هرامش نتفرگ اب متشاد متح دنچ

. دربب یپ نم

زورب ار شا ینارگن نم، ندید دوب.اب ناشیرپ و هناخ رد نامام و مدیسر

یم دایز یریگیپ سابع راک . سولا چ نامه تسا هدنام رفولین هک تفگ داد.

هبیرغ درم اراب ناوج نز کی هک تسا هدز نامام گنز مه شردپ و دهاوخ

! مناخ یرخف اجک ییا هداتسرف

ردپ یاه تنم ای منک شوگ ار شنز اب سابع مامتان الت کشم متسناد یمن

ار. یرخف نامام ،رس رفولین

. مدرک ترپ لبم، یور ییا هشوگ ار مفیک یبصع رفولین ردپ فرح ندینش زا

. متخیر مکشخ یولگ یارب هشیش زا کنخ بآ یناویل

زکرمتم ار مرکف ، نامام خرس و هتسشن قرع هب تروص هب هاگن رساپو

. مدرک

دشمال یمن هک دوب خرس شمشچ یردق وهب هدناچیپ مهب تسد مردام

درک. شتم
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رفولین هرامش لا وبند هدروآ نوریب مفیک زا یشوگ و دروخ رس مرس زا شلا

: تفگ هتفرگ و فیعض نامام هک متشک یم

... سولا چ هربب منم ملا بند دایب متفگ یحتف _

: متفگ نامام راک زا بجعتم و هدرک دنلب ار مرس

ات هنک ربص متفگ زورید هک نم . هرادن طبر ام هب رفولین نتفر دوخ رس _نیا

. مریگب مرس هب یلِگ هی

: تفگ یکاش و یضاران و درک زارد ار شیاهاپ . تسشن نیمز یور نامام

هرتخد نیا ات یتفرن ، یتفرن وگب. قاحسا نوا هب لوا ورب متفگ تهب ردقچ _

! یزابجل داتفا

ربص هک منک سمل ار رفولین مسا یور دوب یفاک طقف . متشاذگ رانک ار یشوگ

. مدیشک ممشچ رانک هدروخرس یاهوم هب تسد . مدرک

نوشربخ تدوخ و یتفر هک امش ! نامام یدنوم نم رظتنم امش مردقچ _

منم هچب نیا نیتفگ یم هملک هی عقوم نومه .. نیتشاد راک یچ نم ،هب یدرک

نک.... کمک
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. نوریب دایم ابوت مه سابع الدب متفگ _

دنلب فرط ود ارزا میاهتسد . مدیشک متروص هب تسد هدروآ شوج کالهفو

و دروخن زیل متروص یور ات مدرک میاهتشگنا دنب ار میاهوم هرابود و هدرک

. دزیرن

هرایب ور سابع ونم و هنک تسد قاحسا نم!هک ردام دوب یزرگنر مخ هگم _

. نوریب

: متفگ هدرمش و مارآ ینحل واب وناز .ود متسشن و متفر شرانک ات مدق دنچ

یم مرفولین یتح . تخادنا ریگ منم هک ...خالیف نامام ترسپ هدرک _خالف

ودب همه نیا اج هب تسنوت یم سپ هنک! یم هراد یطلغ هچ سابع تسنود

هنک. عمج شساوح رتشیب ، هتشذگ راک زا یاه ودب

لثم درک یم مخا . منزب تشرد یفرح سابع هب تشادن تسود مردام

. هشیمه

. دنادرگ یمرب نم ارزا شتروص و درک یم شرت ور

وهب داد رایتخا دح نیا ارات سابع نامام منک، یم رکف مدوخ اب یهاگ

ار ناشهابتشا شوج و میتسشن اجنیا نیا. میدش هک تفرگن هدرخ رفولین

رد هدرک زیزع ود نیا هابتشا شتآ راتفرگ مه ،اب کشخ رتو بوچ . مینز یم

. میرطخ
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رد مد شرسپ و رسمه اب یحتف ییاد دشو دنلب هک شیادص رد گنز

مخا نامام هب تحاران .کالهفو مهدب نیشام تراک و چئیوس دنتساوخ

رتگرزب اب تروشم نودب دمهفب رفولین دراذگب و دنیشب . دورن متفگ . مدرک

. تفر یم دشو یم دنلب دیابن

. تفر و تسب نم،رد ندنام اهنت و مفرح هب هجوت یب . درکن شوگ نامام

. مدنام ورهار طسو هکوش و بجعتم

تقوم هک ار نم مه نامام و کین کیپ تفر یم تشاد راگنا هک ییاد

یوربآ یارب درک. یم سابع یارب وتالش هدرک شومارف مدوب هدمآ نوریب

زا تفر یم شلا ح نیا دشواب یم دنلب هکنیا درک. یم قتال رفولین

تیامح دنک.زاب لح یلکشم ، سولا چ چیپ رپ هار رد شسابع یگدیچیپ

.و تسه فینح ی همع رسپ یضترم تشادن لا کشا طسو نیا دنک.و هابتشا

زاب هک تشادن لا کشا . یضترم یهارمه نیا بقاوع زا سرت ینعی نیا

. دورب زیتس هب شلد اب تسه رارق هناورپ

دنب میاهتسد تمس ود هب تسد . متسشن هلپ یور و دمآ شک مه زا خلت مبل

. مدنخب ای منک هیرگ متسناد یمن و هدرک

دشو ترپ مساوح ، یشوگ یادص ندینش دوب.زا هداتفا یقافتا هچ اعقاو

. متفر اههبباال هلپ یور وزا مدش دنلب

هک. مدوبن اهنت دوب. یسک مه نییاپ هقبط اهنت، نم زج

قداص نیب ینایمرد اپ یارب و میرم هناخ تفر یم نامام هک ییاهتقو لثم

... تسا هنوخ تاباب تتدروخ یمن هک گرگ تفگ یم میرم و ناخ
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هک. تشادن یلا کشا ییاهنت ، دوبن مه ناج هک!اقا مدروخ یمن گرگ االنمه

زاب هک ینم ... یکی مه نم رهش... نیا رد ریگلد و گنتلد و اهنت مدآ همه نیا

. مدیباوخ یم و متسب یم رد

یمن یخلا یب .. شا ییاهنت و هناورپ یخلا ،یب متفگ یم زاب دیاب هک ینم

. مزورما هب تفگ دش

... شفینح مسا هب یدرم و هناورپ حلا هب یاو هکنیا
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نامشچ و مهاگن . متشادرب زیم یور وزا مدش مخ و هتفر ناشکاپ ار یشوگ

رپ، یسفن دوب.اب سیخ هک یکلپ . متسب مرن یکلپ . دروخ هیناح مسا ،هب مرات

. متشاذگ مشوگ رانک ار یشوگ

س باوج .اب تشادن اهزور نآ اب یتوافت چیه هیناح وسالم طاشن رپ یادص

، تبحص هملک دنچ و شم ال

دش. منارگن یشوگ تشپ مه هیناح یادص هک مدوب هکوش و نارگن ردقنآ

دوب. بش هد کیدزن مدرک هاگن ار تعاس
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! هناورپ مگ یم یچ یدینش _

: متفگ قاتا هاگرد هب هیکت

لا حشوخ امتح هشب تولخ مرس مهب. هدیچیپ ماراک رادقم هی ناج هیناح _

مش! یم مه

. اجنوا مایم .االنمه تمنیبب ماوخ یم ! هناورپ نم هساو نزن فرح یباتک _

! یایب اجک هبش! _هن

؟ یدرک منارگن دش.. یزیچ وگب بوخ _

. تشاد کشا ومن دوب نیگنس ممشچ یاه هشوگ

. منوا نارگن . هنوخ تسین نامام _
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! ِسابع ی هیضق _

. مداد نوریب هاتوک یسفن

نارگن دیاب دلب.وتاالن وراک هریگیپ شدوخ یضترم ! ینارگن ارچ بخ _

! مناخ تفرعم ،یب یشاب هگید سک

. مدرک کاپ ار ممشچ یود هشوگ متشگنا اب

. شراک لا بند هرب .. هشب راد ربخ یضترم متشادن تسود _

. میوگب هک متشادن یزیچ درک. ثکم هیناح

یراک . میسانش یم وت هداوناخ و تدوخ نک.ام شوگ بوخ هناورپ نیبب _

! هیفاک ینودب ونیا . میرادن سابع هابتشا هب مه

رظن یتح ! تسین نیا هیضق مامت متسناد یم هک یتقو . مدزن یفرح زاب

دوب. نشور و حضاو میارب مه شردپ

: تسکش شدوخ ار متوکس
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ور! وت هنیبب هرظتنم حبص زا مگب یچ فینح هب نم هناورپ _

عقوم یب اراب مساوح و مرکف منک. عمج ار منهذ مناوتب ات مدرک توکس زاب

. مزادنیب راک هب رتشیب فینح ندیسر

هدزن .مد هدوب تهار هب مشچ سلا تفه فاصنا یب ! هناورپ مگب شهب یچ _

تفگ طقف میداد شنوشن یگنر یگنر رتخد یچ ره هش یم ترواب .. مشاداد

.. شتسه وت ندید ِرارقیب وتو هب هدیسر هن!حاال

هشیمه هک یجنک و ییا هشوگ کی ، فینح زا شیاهربخ اب هیناح یادص

. دناسرت یم و دنازرل یم . دنازرل یم ار دوب اهربخ نیمه رارقیب

مه ور مه راب ..ود مدرک جاودزا هک سهلا دنچ نم ی هنوخ و اجنیا _

هدموا ام رد مد ات راب ...ود هرادن رارق یاجک وت هدینش هک یتقو .زا هدموین

... هتفر و

دینش یم شمسا یتقو مکشا تشادن ناج . دیکچ مکشا ربخ، نیا ندینش زا

نیا مامت ی هدیشک نارجه مدوخ . متشاد شیاپمه مدوخ هک یگنتلد مامت و

. مدوب هارمه فینح اراب شطخ هب طخ . مدوب اه یرود

! مشاداد دایب مگب یاهنت _االنهک
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هیناح فرح زا میاهبل یسیخ و یروش دمآ. شک تخس و شوخرس مبل

نم . تسشن نیمز یور دشو تسسس میاهوناز و میاهاپ . تفر جنغ شلد

نم زا ...یک اهزور نیا . زورما مه .نآ متشاد فینح اب ییور هبور ناوت یک

دمآ.! یمرب

.! مشاداد هیبوخ رسپ _

: متفگ هتسهآ

! هیناح تسافرح نیا تقو _حاال

لثم . میاهتسد لثم ملد. لثم . دیزرل یم و دوب شوخرس هیناح یادص

دوب. هدیبسچ تفس ار یشوگ هک ییاهتشگنا

... مایم شاهاب ممدوخ ... یرپرپ نک تبحص تسرد نم _اب

: تفگ و دیدنخ ... دیدنخ متفگ هک یدنلب هن هب

. هتفین نم هب تمشچ یاوخ یم هش،ایکال یمن تور نم ولج _
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، دیراب یم ار نم یرود ی هدش مامت ی هبنج هک مسیخ تروص یور تسد

هناخ رد یمشچ . مدرک زاب ار مسابل یاه همکد و دروخ رس متشگنا . مدیشک

: متفگ و مدناخرچ

. مرادن شتیعقوم زورما _

یشوگ رد هرابود و درک شوگ ار ییا هنادرم فیعض یادص و درک ثکم یمک

: تفگ

رد. مد ایب وشاپ اپ کوت هی یدرک زان _حاالهک

. مدش دنلب تسد هب یشوگ ، شفرح هرابود نتفگ واب مدشن شفرح هجوتم

. متفر هناخزپشآ هرجنپ هبل

. دشاب رد تشپ دوبن دیعب هیناح .زا مدناخرچ فارطا رد تقد واب دنت یرس

هدش کراپ فیدر و دوب توکس طقف . دوبن تولخ نابایخ رد یربخ چیه

مه. رس تشپ یاه نیشام

: تفگ و دیدنخ
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هنیبب مشاداد ات ینک هجنر مدق منک تربخ هتساوخ .. تساجنوا فینح _

ور. تهام یور

. مدرک عطق ار یشوگ کوش ورد روابان ، شاب مشاداد بلق بقارم واب

دزو رون هک مدرک هاگن ینیشام جاو و جاه . تفر رتولج مرس اب ممشچ

درک. نشور و شوماخ غارچ

دوب. هریت رتشیب نابایخ یکیرات رد شگنر هک گنر یکشم نیشام

تشگنا و متشاذگ مناهد یور تسد دز. غارچ هرابود مرس، ندیشک بقع اب

درک. یم موهفم اران مدید یم هچنآ زا هدمآ نوریب ییاو و دیزرل یم میاه

هرابود هدرک زیت مشچ و بل هب تسد . مدیشک کرس طایتحا واب هرابود

دش. هفخ میاهبل تشپ و مدز قه دش. شوماخ و نشور میارب نیشام غارچ

گنتلد و کیرات جنک ، رونرپ غارچ ود یشوماخ و نشور ی هرابود ندید زا

دشو نشور دش. نشور سلا تفه دعب ملد

دش. مامت نم رد لا حشوخ و نیگنس وطالین، راظتنا کی

جنک #هس_
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یارب ربص مه .زاب مدرک ربص . مناد یمن ار نییاپ دیایب هک درب نامز ردقچ

منک. مامت ار یرود همه نیا شندید واب دسرب و دیایب هک هناورپ ندید

ممشچ ، یلدنص هب هیکت . مدوب هدز هرگ نامرف یور متسد ود ره یاهتشگنا

یم ، تشگ یم شلا وبند دیشک کرس هک ییا هرجنپ ردو هلصاف نیب

دوب. اج ود نیا نیب میاه مشچ ریسم نیرتهاتوک . دیخرچ

یم تشاد میاه هیناث نیرت باتیب و رارقیب نم یلو مناد، یمن ار هناورپ

سلا تفه زا دعب هک متشاد ییا هدنود کی سح ، مدیشک یم سفن . تشذگ

، مراظتنا نایاپ طخ هب ندیسر اب نم دش. یم کیدزن نایاپ طخ هب تشاد

تسرد لیلد زونه هک ردحیلا . متشاد یمنرب دوب هتسب هک یرد زا مشچ

. متسناد یمن ار نتخیرگ و یرود نیا یارچ

یغارس رگید و شنتفر فرط مادک زا یتح . مدیدن ار هناورپ نتفر هک ینم

چیه ، مشاب شا یماح اج همه مدوب رضاح هک ینم !زا هناورپ نتفرگن

هناورپ یب فینح . مدوب هدش رگید سک هناورپ نودب نم . تفرگن یغارس

اب طقف .. هلصاف نیمه واب یکیدزن نیمه .رد مدرک یم شسح حاال هک ییا

. نابایخ هب ور هتسب رد کی ندش زاب

دز. مقر ار راظتنا کی نایاپ رد، ندش زاب ما،اب هدش کشخ مشچ ماجنارس

مبل یور مدید یم هچنآ تیعقاو و یخلا زا یدنخبل دوب. ندیود طخ نایاپ

. هناورپ دوخ ندید تعسو هب یدنخبل . تسشن

ی هناورپ ، تسشن هریت و دنلب شیلا دنب شتسد دقوباالهک شوخ یرتخد
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ینتشگ چیه نودب و تسرد . دروآ هکباال دوب نییاپ شرس هناورپ دوب. نم

درک. هاگن نامرف تشپ هنم

ارچ مدش، یم ادیپ یتحار نیا وهب میاجک یتسناد یم هک ناج!وت هناورپ

.. یدرک باختنا یرود و یرود همه ...نیا یتفر و یتشاذگ مهار هب مشچ

و حضاو شرس باالی غارچ رون هک دید یم ار یتروص طقف منامشچ

نتشادرب ماگ یخلا هک ایوگ دوب هتسخ ندیود زا میاهاپ دوب. هدرک شنشور

! متسناد یمن و مدوب هتسخ همه نیا هک دش یمن مرواب . تشادن

لیلد نیا تواخس واب دیشک کرس ، هدیصقر یاهگرب زاالهبالی هک یرون

هدز هرگ مه هب تسد دمآ. ولج هاتوک و مدق دنچ . مدید حوضو ارهب راظتنا

. داتسیا

. متشاذگ نوریب نیشام واپزا مداد میاهاپ هب تکرح دوب. هدش نم تبون

تسد ، مدوب هدرک باختنا ساوسو هکاب ار مهاتوک نیتسآ نهاریپ تشپ

رظن سلا،رد تفه دعب . مشاب نیرتهب شرظن رد مدوب هدرک یعس . مدیشک

. مشاب بوخ هناورپ ما، ینتشاد تسود تفرعم یب

هاتوک یثکم .اب مدرک فاص تماق و متسب مدش،رد هدایپ هک دید یم هناورپ

دش. مخ نییاپ هب شرس و دیدزد مشچ

ارچ هناورپ . دزادنیب نییاپ رس هدنمرش هناورپ مراذگن و منک دنت مدق دیاب

مشچ و دشاب نییاپ شرس و دنک اه تواضق زا مرش دیابن هک دنک!وا مرش

. ددزدب
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رتخد اتهب مدش ودر مدرک هاتوک مدق ور، هدایپ و نابایخ تمس نیا نیب

. مسرب تمس نآ هداتسیا

متشاد تسود هک دوب یوضع نیلوا شمشچ . تفرگ ارباال شرس و مدیسر

دوب. سیخ و مدید هک منیبب

هب شهاگن هک شدوخ وحاالهب شسکع هب بشید زا گنتلد و اورپ یب

نوریب ام مادک نابز زا تسناد یمن کالم نیلوا . مداد مشچ دوب، متروص

یرود دعب کالمو لوا ، یفرح هچ و دنریگب یشیپ مادک دنتسناد یمن ! دیایب

؟ دشاب

***

دوز . مدوب ندیسر نیا ریگلفاغ منک!نم راک هچ متسناد یمن . مدوب هدش له

ساالیر! فینح دوب

شتروص هب مشچ هرابود شمارتحا و بدا هب تفگ هک ییا هناورپ سالم

شمشچ گنر ،مه شرغ ال یاهزور نآ تروص مه دوب. هدش هداتفا .اج مداد

مه وا هب ممشچ یسیخ لیلد رت. قارب دیخرچ یم نم تروص مامت رد هک

مهب یاهربا . میتشاد نامدوخ رد یگنتلد رپزا یربا ود ره ایوگ دوب. هدیسر

نتشاذگ یربخ ییب هدنمرش . مدش یم هدنمرش رتشیب دنرابب رگا هک هدیسر

. منتفر و

: متفگ و مدرک زارد رد تمس هب تسد رکف ویب رایتخا یب

! نییامرفب _

؟ نابایخ ِتکاس یکیرات نیا رد دوب هچ لطعم . داتسیا و دروخن ناکت فینح

! هناورپ ، هشابن تقو _رید
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هب مشچ دوب. شیادص ندینش زا رتشیب دش رپ هک دوبن شفرح زا ممشچ

. متخادنا رسباال و متفگ هاتوک ییا هن فینح

ارچ! یگ یم مهب میامرفب و مایب _

تخادنا هلصاف نامنیب هک ار یرود ریشمش ، گنهآ شوخ و هدیزرل یادص نیا

دوب! هتسب ور ،زا

. متفگ روخلد ِفینح یدج و هدش مخ تروص هب هرابود ییا هن

؟ هناورپ یچ سپ _

مهب وبل درک یم هاگن گنتلد هک یمشچ درک. یم تشرد و زیر ار شمشچ

باال. دییامرفب متفگن رگید . مدیشک رانک دید. یم ار نم هدش کشخ و هدیزرل

.! هناورپ _

درک. یم ادص توافتم ینحل اب راب ره ار هناورپ دش یمن هتسخ فینح ارچ

وحاال.. راکبلط رابکی ! گنتلد رابکی

نک. مییامنهار _

. متفر رتولج و مدنادرگرب ار مرس . مدرک فاص دیزرل یم هک ار ما هناچ

و فاص تشاد ، مدید هاتوک و هتشگرب ار مرس تشپ . مداد له یردار هگنل

دوب! هدش رتدرم ! فینح دوب هدش ضوع دمآ. یم ملا بند هدرک پیتشوخ

لا وس هرابود ملا وس لکشم یارب مدیسرت یم هک نامه دوب. هدش یدج

؟ یرود دعب دوب هدمآ نامرس هب هچ ! مسرپب
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. مدرک ثکم هتفر باال لبق اه هلپ .زا مدینش ار شیادص کیت و تسب ردار

: تفگ گنهآ شوخ و مرن

! هناورپ ، تساجک نوت هنوخ منودب نک مکمک _

درک. یم راکشآ شیاه هملک اب تشاد اهار یربخ یب مامت تالیف

جنک #هس_
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هک دوب نم هب رگا هظحل نیا .رد متفر اهارباال هلپ طاتحم هرابود و نیگنس

ورب متفگ یم و مدرک یم لفق مه وردار مدیود یم و مدیشک یم تلا جخ

! یدیسر یم رتدوز هام تفه لقادح و شاک هک ورب ! یدمآ رترید ! فینح

. تشاد مد فینح دورو یارب نام هناخ یاوه . مداد له ار سنلا زاب همین رد

.. میدرک یم نشور رتمک رلوک دشو یم شدرس مردام

لخاد هک فینح هب هاگن نودب دوش. دراو ات مدیشک رانک دمآ. یم مرس تشپ

ی هتسب رانک هفصن بآ یناویل . مدناخرچ هناخ رد مشچ همه زا لوا دش،

دوب. هداتفا هپاناک یور نم ی هدش اهر یوتنام و یرسور دوب. نامام صرق

تسد یفرح چیه نودب دوب. شرانک میشوگ و هناخزپشآ رتناک یور مفیک
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مدیخرچ و متسب ار هناخزپشآ هرجنپ و مدرک دنت .اپ مدرب رلوک همکد تمس

دوب. هداتسیا هک تفر اجک منیبب ات

درک. یم هاگن هتخود مه هب بل تقد و تذل واب شراولش بیج رد تسد

اربا شیاهوم مدید سنلا، نشور رون رد هزات .. دنیشنب مدرک شفراعت هرابود

مک یبآ نهاریپ یاه نیتسآ . تشاد یهاتوک شیر هت شتروص هدز. هناش ال

ییا همرس راولش بیج لخاد هک یتسد و شا هنهرب یاهوزاب ریز شگنر

دوب. هتفر

هیناح لوق درک،هب یم رارکت ار راک نیا زونه دوب. هدرک عمج ار شیاه هناش

دوب. ییا هدیشک وتا ملعم هک قحلا

مکیدزن و رتولج مدق ود هک تفرگ یمن نم ی هتخاب گنر تروص زا مشچ

متروص کیدزن و درک مخ ار شرس ، هپاناک یور ندیمل و نتفر یاج دش.هب

: دیسرپ و دروآ

! تدوخ یبوخ _

یاج .هب تسشن مه یور میاهکلپ یتقو مدوب شیادص نیا گنتلد ردقچ

دز. یم فرح منامشچ ، شروضح کوش زا هدش ناهنپ نابز

هدرمش یاهربص مامت هب هملک ود نیمه ندینش زا متساوخ یم هزات نم

. مدوبن روبص مه یلیخ هک منک فارتعا ، فینح دای ره دعب هدرمش

ی هریت یاهکمدرم .هب مدرک شهاگن وزاب هدرک تارج و هتفرگ ارباال مرس

: متفگ و مداد مشچ فینح ی هدیزرل

! دایز _هن
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نادنز ما یدازآ زا مه هتفه ود هک ینم مدوب هتفگ تسار . مدوب هتفگ تسار

یم ار غورد شنامشچ .زالیل متفگ یم غورد فینح هب هنوگچ دوب، هتشذگن

هن!. میوگن نم و دسرپن ات مدرک باختنا نتفر نیمه یارب دید.

مناد یم نم هک دز یم دایرف و هدرک ضغب میاهبل تشپ ییا هلب هکیلا ردح

. مدناوخن و دنیبن ار نم فینح مشچ نیا ات متفر هن!. تفگ ارچ هناورپ

! مفساتم تردپ توف یارب _

: تفگ و دیزرل شفسات یاپمه مه نم باوج و هدیزرل فینح فسات یتح

! نونمم _

: متفگ و مدروخ مج میاج دش.زا رتکیدزن رگید مدق دنچ فینح

یش! یم هتسخ ... نیشب _

راگنا داد. ناکت و درک مخ رگید یمک ار شرس .. دروآ نوریب شبیج زا تسد

وش وتنام کیدزن . تفر و درک شوگ فرح دش. بآ شخی رلوک کنخ داب زا

یور دز، ناشیات . تشاد ناشرب تقد هکاب مدید .. داتسیا نم ی هدش اهر لا

هب ممشچ . تسشن و داد ارباال شراولش فاص یاه هچاپ و تشاذگ لبم هبل

. دیشوپ یم دیفس باروج مه زونه . داتفا شباروج

یم دیفس شور و ریز مامت فینح ". دروآ مدای ار هیناح فرح ، شندید

.. هشوپ

لا کشا :حاالور تفگ یم و هدرک عمج شتروص ، دینش یم هک مه هنامس

هچ!." ام هب هشاب دیفس شریز .. میدید میتسین روک هرادن

! دندوب بدا یب لوا نامه زا رتخد ود نیا
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ارزا ییا هشیش چراپ و مدرک دنت .اپ منامب دوب تشز درک.رساپ مرش مبل

ار تبرش ی هشیش منادب هک دش یمن عمج مساوح . مدروآ نوریب لا چخی

هریخ و تفچ دوب هتسشن و هدیشک کرس نامرفان مساوح ما. هتشاذگ اجک

! فینح هب

دوب. هدش دنلب یاهرد ندروخ مهب یادص . مدرک زاب ار تنیباک ورد مدش مخ

شندرک ادص رابنیا .زاب متشگرب ، هناورپ دز ادص هک فینح ی هدیزرل یادص

و دیزرل یم میاهاپ تفگ یم هک ییا هملک دوب.ره هدش رت مرن دوب. توافتم

. دناخرچ یم چراپ رد قشاق تشاد یدنک هب متسد

! رتخد . نیشب _ایب

زاب اهار تنیباک ،زاب ناویل لا بند وهب مدرک همزمز یفیعض و هاتوک مایم

هدیچ مدوخ شیپ هتفه !ود تساجک اه ناویل هک دید یمن ممشچ . مدرک

تفگ یم یرخف نامام هک دنلب هیاپ ناویل شیارب دیاب دمآ! یمن مدای و مدوب

فینح . دوبن هبیرغ هک فینح .هن! مدرک یم ادیپ ، میراذب هبیرغ نومهم یارب

! نیمه دوب! رود سلا تفه طقف

، مدناخرچ ار مرس . تسشن رد یور شتسد هک مدرک زاب ار تنیباک رد هرابود

دوب. هداتسیا مرس تشپ

! مرادرب ناویل _

. مدرک ادج تنیباک زا تسد

؟ هناورپ ارچ .. هتخس هچ ینیب _یم

یزیوآ یاه هلوگنم هک شملا یاه هبل متخادنا تسد و شیور هب ور مدیخرچ

. تشاد
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دوب. راک نیرتهب _

. تشاذگ ما هدیچیپ مهب یاه تشگنا یور شتسد یاه تشگنا دشو مخ

. مدرک دنلب رس و مدید ار شتسد چم

نم ردتالمط دوجو ی همه . تسه مکیدزن یلیخ فینح مدرک مرواب رگید

دوب. شندیسر راد ربخ

! نیبب وتدوخ منک. تشومارف متسنوتن هک یتقو ! یرتهب _هچ

وهب متفرگ ارباال دش سیخ هک ممشچ طقف . مدزن یفرح . مدروخن یناکت

: متفگ ، نازرل دشو یم ردک شهاگن نم لثم تشاد هک شنارگن تروص

. تشذگ رتتخس هک نم ارب دوب تخس وت یارب یچ _ره

هتشگرب فینح درک. تشم مرگید تسد یور داد. یتکرح ار شرگید تسد

درک. یم مریگلفاغ تشاد مه رس تشپ و دوب

! هناورپ یتفر ،هک مدشن تدوخ باریس . یتفرگ میمصت ییاهنت _

جنک #هس_
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هناش، یور .زا مداد هلصاف شیوربور زا یمک ار متروص و مدرب بقع ار مرس

یسک دوب، هدیسر هک فینح دوب. زاب تنیباک رد هک داتفا اه ناویل هب مهاگن

. مدید یمن شدوخ زج هب یزیچ و

: دیشک هاتوک یهآ

. مرایم تبرش مدوخ .. هناورپ نیشب _

مه شیادص . دیزرل یم فینح یاهبل . مداد شسیخ مشچ ارهب مسیخ مشچ

: تفگ هک یتقو

! ینک یم ناربج مارب دعب هعفد _

یکلپ . دروآ وباال تفرگ ار یشملا وهبل درک رود متشم یور زا تسد ود ره

ود ره ریز تقد اراب شلا یاه دمآ.هبل شک شفرح یشوخ زا ،مبل متسب هک

: دیشک ممشچ

. مرادن شلمحت ...نم هتشذگ نومزا ینس .. هناورپ یرب هک هاوخن هگید _

درب. شدوخ تروص تمس ار شلا هبل هک مدید دش، مامت هک شفرح

دید ممشچ یسیخ . دیشک شدوخ مشچ ریز هک دندوب مه هب هاگن نامنامشچ

: تشاذگ شیاهبل یور ار شلا هشوگ کی نامه هک

! هناورپ هشاب انیا... تمرح _هب

دشاب میوگب تشاذگ یمن و دیشک یم ناشن و طخ نم، رد یدیدرت
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. منیبب سیخ مه ار وت نامشچ مرادن تسود هک دشاب ... فینح

. دنادرگرب ار شتروص ، ناویل نتشادرب ی هناهب وهب درک اهر ار شلا

. تشادرب ناویل و درب تسد و دیزرل هک مدز ییا هناش ندیدن ارهب مدوخ

مزب رد مدش ینامهم ، شتاکرح زا لا حشوخ و رارقیب . متسشن و متفر

. شندیسر ینابزیم

یتسد ومد هگنل هب هگنل ناویل رد شدوخ و مدوخ یارب نامهم ِفینح

. تساوخ یم وخی دوب مرگ هک یتبرش . تخیر تبرش

و امرگ داد، متسد هک یناویل رود هدیچیپ یاه تسد .زا تشادن لا کشا یلو

هب کیدزن و هپاناک نامه یور هرابود مه شدوخ . دوبن مهم دایز شیامرس

. تسشن نم

. مروخب هک درک هراشا دوب، هداد متسد و هدش مخ هک ار یناویل

. دیشک نوریب شبیج زا یشوگ و دمآ شک و دروخ گنز شیشوگ نامزمه هک

: تفگ و دروآ ارباال شرس دزو دنخبل ، هحفص هب هاگن

! ترظن هب مدب باوج ! تسا هیناح _

ینامشچ .اب مداد ناکت ار مرس ، شتروص هب مشچ و مدیشک مناهد هب بل

، نتسب کلپ یارب طقف ، میتفرگ یمن مه زا هک هدز قرب

. تشاذگ زیم یور ار ناویل و دیدنخ

.! هناورپ هیریوصت _

. دیچیپ هیناح هدنخ یادص و دیشک هحفص یور تسد و تفگ

! فینح رانک شکب وترس _
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داد. هیناح ریوصت و یشوگ هب هظحل کی و تفرگ نم زا مشچ فینح

: تشاد شخ دوب، شدهاش نم و دوب هتخیر هک ییاهکشا زا شیادص

! یرب دوب رارق راک رس حبص امش _

دوب: طاشن مه،اب بش تقو نیا هیناح روش رپ یادص

وک؟ هناورپ ... مدوب ودات امش نارگن .. هربب مباوخ هش یم هگم _

غارس نیا دعب دوبن یکاب شیارب هیناح دوب. هدرب متام ، تسد هب ناویل

. دنزب رگید یفرح نم، زا نتفرگ

دش: دنلب هک دوب یفطصم یادص

... میرظتنم هتعاس ..کی میباوخب میرب هدب نوشن رای خر شاداد _

دوب: نم هب شمشچ و دنخبل و دیدنخ فینح

هرب.. یمن نوشباوخ ور!. امش ننیبب انیا .. کیدزن ایب وشاپ هناورپ _

دنتساوخ یم راکچ دنتشاد هدیسرن دش. غاد میاه هنوگ و تفر باال میوربا

نم.. زا

: تفگ زیر یکمشچ واب تفرگ نم زا مشچ فینح هک

... ریخب بش ... هرادن یگدامآ .. دایمن بخ _

دز: داد دنلب هیناح

. منیبب ماوخ ..یم فینح شنودرگرب ..! یرپرپ یاوخ یم یظفل ریز _

: تفگ فینح و مدیشک هدروخ زیل یوم و مشوگ رانک هب تسد

...! طقف نینوت یم هیناث ۵_
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هدرکن ، هدرک مهاگن هدمآ ولج نیبرود ات تروص اب هیناح ی هدش اهر ی هدنخ

. دنادرگرب یشوگ فینح

اه... هچب شوخ بش _

درک. مهاگن هدمآ شک ییاهبل واب تشاذگ شرانک درک.. عطق ار یشوگ و

دنک! دوب رارق یلا وس هچ ! منزب دیاب یفرح هچ متسناد یمن

لثم . مروخب تبرش نیریش یلیخ هزم زا هعرج هعرج متسناوت یم طقف

درک. مهاگن و دروخ ار مرگ یندیشون نم یاپمه هک شدوخ
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درک. زاغآ شدوخ هک نم هب دوب هداد مشچ دوب. هتسشن میور هب ور فینح

درک. عورش و تفرگ سلا دنچ دعب ار، تبحص هشوگ هک دیاش

دوشن هک یردق .هب ندیدن یارب دوب دایز سلا، تفه . میدرک یم مه هاگن

دوب. یلبق الرغ ناوج رسپ نامه فینح هک یردق .هب مریگب فینح زا مشچ

یم گنتلد مدوخ لثم مه ار فینح دوب. هداتفا اج شتروص یمک طقف

. تفرگ یمن ، مدوب مه شیاه سفن یتح هب هریخ هک ینم زا مشچ . مدید
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! متشادن ربخ و مدوب محر یب هچ یرود باختنا اب

منک. شتم مال ناملا ح نیا یارب .ات مشاب رصقم لا بند دمآ یمن ملد یتح

لکشم حاال هک یتقو تشادن یقرف ، فینحردپ ایهن بویا و قاحسا ای مردپ

زیم. ی هبل تشاذگ دشو مخ ، ثکم اراب یشوگ فینح دوب. رتشیب

تاکرح هب شتروص ارزا ما یگنتلد . مدرک عمج ممشچ هارمه ار مدوخ

یور ار شتسد درک. فاص ییا هفرس کت اراب شیادص هک مداد فینح

: تفگ و تشاذگ شیاپ

خیلا تردپ هزاغم متفر ... متشگ تلا بند یلیخ ، یتسین مدید مدموا یتقو _

مدرک یمن رواب هام دنچ .ات شوماخ مه تیشوگ ! دوبن یسک نوت هتوخ دوب!.

... یشاب هتفر هک

. مدرک ناهنپ ار مضغب شهارمه مه نم و دروخ ار شفرح

هدروخن مه ار شرتشیب فصن زونه و دروخ یم خرچ مناتشگنا نیب ناویل

توکس مه درک.زاب یم اردب ،حملا نتفر زا دعب فینح تالش ندینش . مدوب

منز. یمن یفرح دید یتقو تسکش شدوخ ار معافد یب

نم شردپ زا تفگ اباب و مدینش ..ات هناورپ متفرگ همه زا ور تغارس _

! رسپ متساوخ

هب شدوخ یتقو میوگب متشاد هچ . منزب یفرح دشات رظتنم و درک ثکم

زا مه مبلق دش. تشم شیاپ یور یاهتشگنا هک مدید دوب! هدیسر تقیقح
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. دیپت یم دشو یم هلا چم ، شردپ فرح یروآدای

نوچ هتفر هتشاذگ نم ی هناورپ مدینش ... مدیسرپ هک ور اباب فرح لیلد _

ربنم و دجسم لها یاباب درک!هب یم قرف شنید نوشردام ، شیردپ یاردارب

هنک! ینلع ور هناورپ یهاوخ رطاخ هرارق شرسپ دوب هدروخ رب نم

وزاب فینح تروص هب دندناشک ار ناشدوخ هک دوب نیمز یور ممشچ

... ناشیاج رس دنتشگرب

هچت .ره متشاد ارساهلا شندینش ترسح هک ییادص هب مدوب هدرپس شوگ

. دشن هک دشن شومارف ترسح نیا مدرک الش

هک ناویل ارزا ممشچ . فینح یاهفرح و فارتعا ندینش دوب تخس میارب

. مداد میور هب ور فینح وهب متفرگ ، دروخ یم خرچ روط نیمه

شوگ و دادن همادا . دهدن همادا هک تساوخ ضغب ورپ راد شخ میادص

فینح دش. نم ناج یب نتفگ وگن ِعیطم ، شیاهبل نتشاذگ مه یور درک.اب

پچ ار شرس دوب. هدش مهاتوک یاهتساوخرد نک شوگ فرح منتفر زا دعب

دشو مخ و تشاذگ شیوناز یور ار شتسد جنرآ داد.ود ناکت تسار و

دز: بل ممشچ رد مشچ

؟ یدرک رود شزا ور فینح ی هناورپ ارچ وگب امش _

، مدید زیم یور هک مدوب هدش مخ یک ار ناویل . متفرگ متسد اراب ما هناچ

. متشادن ربخ

راک! نیرتهب مدرک یم رکف _
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هک ار متسد . تسشن لبم یور ، همین هفصن مرانک دز. رود ار زیم دشو دنلب

: تفگ و دناخرچ متروص رد مشچ و تفرگ ، دروخ یم چیپ مه رد

یتفر و ینود یم . یریگب میمصت فینح یاج هب یتشادن قح هک ینود _یم

! سپ هش یم یچ فینح یتفگن و

یب درک. یم لکشم ار ندز فرح میارب تشاد ، فینح یاه تشگنا سح

درک. یم قرغ شدوخ اررد نم مه رس تشپ درک. یم یفاصنا

دوب. رت تخس هک نم یارب _

داد: باوج هلصاف بال

! یتشادن یهانگ چیه هناورپ _

یگ! یم وت ونیا _

.. میدرک یم شتسرد .. میدرک یم شتباث ییات ود ات یدنوم _یم

: متفگ یتقو دیزرل یم میادص

! هتنز مودک زا ترتخد نیا هک ناج اقآ هب نتفگ مدینش مدوخ _

کاپ و دیشک تسد شتشگنا کون اراب ممشچ یاپ درک. اهر متسد فینح

درک.

نیمه درک. یم کاپ و دوب مه ار هتشذگ یگنتلد یاهکشا مامت فینح شاک

، دیکچ هزات و دوب راد ناج هک مکشا هرطق یور شتشگنا . هارمه و مرن ردق

. دنام

تندوب رود هظحل کی یتح منوت یمن یتسه و یتشگنرب تدوخ _حاالهک

منک! لمحت ور
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تفگ یم . هریخ مشچ ود نیمه دش.اب رپ دوز فینح و نم هلصاف ردق هچ

دوب. هدش متخس . مدیشک یم سفن دیاب درک. یم شتخس . مناوت یمن

یاوه دای . مشکب سفن ات مدروایم ژنمک یسکا رگید دز یم هک ار فرح نیا

یمن هرطاخ .نآ مرکف و هنیس هسفق یور تسشن یم نادنز رصع نیگنس

یگدنز و موش یشوخ قرغ . مربب تذل فینح یاهفرح زا هدوسآ تشاذگ

منک.

. دنام اوه رد شتسد هک مدرب بقع ار مرس

هدرک کاپ فینح ار شا یسیخ . مدیشک ما هنوگ یور تسد و مدیدزد مشچ

دوب.

! فینح هدرک قرف مک هی طیارش _

. هرادن یلکشم اباب هگید _

دوب ظملا هچ دز. یم مشتآ تشاد راگزور یخلت ترارح . مدرک اررت مبل

هدیسر شا هناورپ هاگداد هب هدنام زور دنچ تسرد فینح هک نم راگزور

دوب.

! تسین تاباب طقف _

: تفگ هاوخدوخ و تسشن شنامشچ قرب باالی کزان یمخا

منک! یمن لوبق ور یلکشم چیه _

! ینک یم هلجع _

شیولگ نشور تسوپ و داد فقس هب ور شرس . تفرگ مشچ دزو دنخزوپ

هشیمه ار درم نیا هک ینم دوب. هدش باذج هچ ، مدوبن نم فینح دمآ. شک
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دز. یم رپ رپ شیارب ملد هک ییاه تقو همه مدوتس یم ملد رد

؟ ندنام شرانک دوب مروصت زا رترود مدوب هدیسر حاالهک ارچ

شیارب دیاب . مدرک یم مارآ ما ییاهنت رد مه ار مدوخ . مدرک یم شمارآ دیاب

مدز. یم فرح
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دح نیا ات فینح تشاد هانگ . شمنیبب رتهب .ات مدیشک بقع یمک ار مدوخ

. متشاد هانگ ریصقت ویب هانگیب . متشاد هانگ مه نم . مرانک هتسشن و کیدزن

. مدیشک یشملا هشوگ یور تسد

.. فینح نیبب _

دید. یم تشاد و درک مخ ار شرس
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هدش.. رتدایز المت کشم نم دوب...االن هگید یچ هی لکشم ازور نوا _

یور وناز .ود تفر نییاپ دشو دنلب . دیشک هدوسآ یسفن دنخبل و تذل اب

متسد درک! یم راکچ تشاد . مدرک عطق ار مفرح . تسشن میاپ ریز و شرف

دوش. دنلب متساوخ و مدرک زارد ار

ارچ! یتسشن نیمز _

: تفگ و تفرگ ار متسد هک دوب قاتشم و ربص یب

لح ، یراگتساوخ مایب ادرف مرب مشاپ و وگب بشما التور... کشم مامت وگب _

هرب... هش

رت تخس . مداد لبم هب هیکت و مدیشک نوریب ار متسد دش. تشرد ممشچ

: متفگ ،هک فینح قایتشا نیا درک یم

. متسین لبق هناورپ نوا هگید نم _

: تفگ و داد ناکت ار شرس شوخرس و دیدنخ

! یتسه نم رظن هب _هک
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: متفرگ ار ما هیکت و مدش فاص هرابود

. هدرک قرف ما هداوناخ طیارش هک ینود یم چیه _

هلح! منوا _هک

و.... سابع _

درک: فاص هناش و داد ولج ار شا هنیس بناج هب قح و درک عطق ار مفرح

! هرادن یطبر ام راک _هب

.. مدیبوک میاپ یور تقاط یب ار متشم ود ره

یگ یم هدینشن ید...هک یم هقباسم یراد هگم انیا... هب نک رکف ! فینح _

.. لوبق ... هشاب

: تفگ و دیدنخ مندز فرح زا
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...اب مینک یم رکف نوم، هنوخ و فقس ریز میرب مهاب راذب ...! لوبق هشاب _

! هبوخ ... تساوخ تلد وت هک تقو مه...اتر

: مدیلا .ن تسشن متروص یور فینح و هلجع و قوذ زا متسد

!. فینح هربخ _هچ

درک. ادج و تفرگ متروص ارزا متسد . داتسیا فاص دشو دنلب

: دیسرپ و دروآ شیپ ار شتسد . میداتسیا مه هب وور مدش دنلب

فینح نتشاذگ دش...اهآ...زاقلا تاک اجک زا ملیف یتفر هک عقوم نوا _

.. هراچیب

... دیوگن هک متفگ یتقو درک دش یمن مرش

بیغرت رتشیب و درک یمن مامت دنک. مامت ،ات مدرک مخ ما هناش رانک ار مرس

. دهد همادا دش یم
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راک... عورش مه ادرف .... هنوخ فقس ریز ات مید یم همادا اج نومه _زا

یچ! نم لیصحت همادا _

: تفرگ درک، یم یگنتلد عفر میاهسرت مامت یاج ارهب میاهتشگنا کون

.. تسامش تمدخ رد هاگشزومآ شیورد ی هبلک باال، هقبط _

هب لد هیناث دنچ متشاد زاین . مدناخرچ منامشچ هقلح رد لا حشوخ یمشچ

: مهدب شیاهفرح لد

!.. ریگن میمصت دوز ، تسه مربخ هچ _هوا

: تفگ هدرمش هدرمش مرن، و هتسهآ متروص کیدزن . دیشک ولج ار شرس

شدعب .. میسانشب ور مه ات هشکب لوط سلا تفه هرادن لا کشا ... هشاب _

... مراد تسود یزاب دزمان هک منم . میریگب میمصت
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. مدوب هدرک روصت ار فینح نیا اهبش و اهزور هک ارچ ، شفرح زا مدرکن مرش

و درک ثکم دمآ. شک شدنخبل ، مدرک وزاب هتسب کلپ و مدیدنخ هک یتقو

. تسشن تباث ممشچ یور شمشچ کمدرم

دش. عمج ما هدنخ مه مدوخ

ما هناچ رانک تسرد شتسد یاهتشگنا . دروآ شیپ ار شدازآ تسد فینح

و مرن یلیخ و درک سمل شمرگ تشگنا ود اراب ما هناچ کون . دنام و داتسیا

: تفگ هتسهآ

نم... رای میرح ردنا ... نزم رپ بشما هناورپ "_

: دناوخ هرابود و دیعلب ار شناهد بآ هک دیزرل یم ممشچ اب شمشچ

دنک.. شرادیب باوخ زا ترپرپ یادص مسرت _"
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: مدرک همزمز شهارمه مدوخ رابنیا و متشاذگ مه یور کلپ

. نرتسن ریز هدیباوخ ، نهاریپ ال کی هب مرای "_

دنک." شرایشوه و تسه تسم ، نرتسن یوب هک مسرت

اب فینح یادص ندینش یتقو دزیرن کشا .هک دنامب هتسب هک دشن ممشچ

درک. مامت متقاط ، فرح نیا

مخ دشو ادج شتسد درب. بقع دناوخ هک یرعش یمرن نامه اراب شرس

رانک زا هتفرگ من ییاه مشچ واب تشادرب ار شیشوگ زیم یور زا دش

باوخ هک منکن یراک تساوخ دش. رود ، منزن رپ تساوخ هک ییا هناورپ

. مدرک طوقس نیمز یور رد، ندروخ مهب یادص ...زا منزب مهب ار شا هناورپ

ورف میاهاپ هارمه شا یربخ یب اب فینح ی هناورپ رود ندزن رپ راوآ

وهب هنامز .هب مدرک هلگ میاهکشا ارهب فینح یربخ یب زا قه قه . تخیر

... دشاب هتشاد فاصنا هک مداد شمسق مدید ار فینح هک هظحل نامه

***

متخل یوزاب . متشاد میولگ و ینیب رد شزوس سح ، مدرک زاب هک مشچ

دوب. هدز خی شتسوپ یور و هدنام زامالهف نوریب
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.. منیبب ار تعاس ات مداد شک ار منت . مدرک دنلب شلا ب یور ارزا مرس یمک

... مدنادرگرب شلا ب یور ار مرس هرابود دوب. تشه کیدزن

نیمدنچ و هبنش دنچ دوب. مدنچ زورما هک مدرک رکف ، قاتا فقس هب هریخ

! متسناد یمن دوب! هتفه زور

کاپ ما هظفاح مامت ما یراظتنا مشچ نایاپ و فینح ندمآ اب بشید ایوگ

میاهزور هب یوا هرابود ندیسر نم،اب یارب تعاس و زور و میوقت دوب. هدش

دلوت . مدلوت سلا نیلوا زا هام نیلوا تاعاس زا زور نیلوا دوب. هدش زاغآ ،

دوب. نم میوقت عورش ، فینح دوجو و مشچ و هاگن

. متشادرب یتختاپ یور وزا مدرب تسد ، یشوگ فیعض یادص ندینش اب

.! فینح ی هرامش دوب مسا یب زونه . مدرک لصو ار شمان یب سامت

وسال ندز سفن سفن اب هارمه یلا حرس ،سالم مشوگ رانک هدیسرن متسد

. دروخ مشوگ هب شم

! هناورپ یباوخ _

نیا اب ندینش هناورپ ردق هچ نم . مدرک قوذ شبجعتم هناورپ ندینش اب
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! متشاد مک نحل

. مدیشک باال میولگ ریز ارات ومالهف دمآ شک میاهبل

. مدرک زاب مشچ هزات _

امش!. ی هدوشگ مشچ هب!هب _هب

فینح حبص لوا یشوخ لد هب لد . مهدب ار شباوج مدیشک یم تلا جخ

. مهدب

! یاجک امش : مدیسرپ دش. رت مارآ شسفن و ادص

زا مدیباوخن رو نوا سیلا تفه نم هک هناورپ یامش روضح هب مضرع _

هرب... یمن مباوخ یشوخ زا هبش ود مه فرط نیا .. ینارگن

داد: همادا .. مداد یم شوگ و دمآ شک رتشیب مبل

لا حرس زانِ، هباوخ وت هک مناخ هناورپ رادید یارب ور مدوخ مراد _حاالمه

منک... یم
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. دیایب شک طقف دمآ یم ششوخ فینح حلا یشوخ زا مبل

یتسار ... هدایز شا هزادنا و شدح هک مارب ینک انیا ناربج دیاب یردقنوا _

..! هتدای هک قتشم

ادص! ویب زیر . مدیدنخ

تاراک ... هناورپ مراد راک یلیخ منم .. سرب تراک هب ورب .. مناخ لبنت وشاپ _

ور. مه مینیبب یرصع نک کبس

درک. مهاگن و هدز هرگ لغب وناز . تسشن ما ینارگن رانک و تفر مدنخبل

... تاهاب مریگ یم سامت _

. مدرک عطق ار یشوگ یفرح چیه نودب و متفگ ییا هشاب

. تسشن ما هنیس نامه یور یشوگ اب متسد

و دنب اهزا مدآ هکنیا دوب! هچ مراک .. تراک رس ورب وش دنلب تفگ فینح

ندروخ دعب ناشراک ایهن! تسه نم لثم ناشلا ،ح دنوش یم اهر هک نادنز

و موش دنلب دیاب و متسناد یمن ! دشاب تسناوت یم هچ شمسا یور رهم کی
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درک... مکمک دیاش دوب... دلب .وا مسرپب مظعا اتزا مورب

جنک #هس_
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..ای دورب تساوخ فینح هک ییا هناورپ تشادن یراک چیه حبص تقو نیا

تسد ار یضترم دنتسناوت هک مسرپب . منزب نامام گنز هک دوب نیا مراک هن،

! دننک رسودر هب

یارب . تفر دزو فرح نامدعب یاهزور یارب وزرآ یلک اب بشید فینح رخآ

شرای ات منزن رپ دناوخ میارب یتح . تفر و دناوخ رعش نامراظتنا نایاپ

دیاب گنج هکنیا دوب. راگزور و یقشاع اب هزرابم نماالن راک ... دوشن رادیب

، هنامز محر یب گنچ یاج وزا مشوپب فینح هب ندیسر مزر سابل . مورب

.. مریگب متسد ار فقس کی ریز یاهدیما رپس

. موش دنلب دیاب

یور ، راظتنا راختفا ناشن هک یفینح . نتشاد فینح هبتالش مسرب و مورب

، نتشاد فینح یارب رابنیا و موش دنلب تشاد شزرا . مدرک تبث شا هنیس

فینح . مرادرب مهار رس ارزا عناوم هناد هناد و موش مخ منک. راومه ار مهار
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دوب. باالرت ششزرا بشید

مه تقو رخا . مهد ماجنا باالار روکد راک شیارب و مظعا رانک مورب مه دعب

. موش ندوب مه واب رصع یارب فینح سامت رظتنم

خیلا یارب . یشورف یشیارآ مزاول سکول هزاغم کی دوب.باالی اجنآ نم راک

. مهدب راوید هب هیکت هیاپ و مربب گنر یرادقم و ملق دنچ مه هضیرع ندوبن

. مریگب شرافس زاژهلا دیدج راک منک. مامت ار هفصن ملق هایس منک عورش

ولبات .. ندز حرط و غیلبت و یکشزپ وگول یحارط دوش مراک دوب رارق هک ارچ

یدعب شرافس قوذ ، لیمکت دعب و میریگب شرافس ار شیاه هزادنا هک ییاه

. میشاب هتشاد ار

ندیمهف نارگن مه رتشیب دوب. هدنیآ هتفه یار هجیتن ینارگن مراک االن یلو

دنس یارب ربص هام شش هقباس و یهانگیب نتفر ول ما ینارگن . مدوب یضترم

دوب. نم ندمآ نوریب و نتشاذگ

.زا مزخب مالهف ریز اج نیمه هک دوب هدش هتفه رخآ ات یاه ینارگن نم راک

ششوماخ و مورب هک مشاب هتشادن منت،حلا هب حبص ات رلوک داب یامرس

منک.

رتهب ...ایهن مدوب اجک میوگب و منزب گنز فینح هب تسه روطچ ال صا

دوش یمن طوبرم مه فینح هب میاه ینارگن و مراک نم . دمهفب مراذگن تسه

دوش! یم مه دیاش ای
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مدرس رتشیب دوش، عمج و دنهفب فینح رگا هک یدنخبل و تروص روصت زا

رانک و هشوگ دای . دشن ممرگ ، مدرک هلا چم مالهف ریز ار مدوخ هچ دش.ره

دوش. ممرگ تشاذگن ، یرود نیا رد میاه یگنتلد

فینح بشید تسد یاج یاج منک. شوماخ رلوک . موش دنلب دیاب هن... یلو

. مشاب هتشاد دیما تفر و دیشاپ میور هب هک یدنخبل .هب مشکب سفن ار

اهار هتشذگ . هتشذگ سلا دنچ رارکت رد دنیشنب و دورب میاه ینارگن مراذگن

دیاب دوب هدمآ گنتلد مندید هب بشید هک یفینح .اب دشاب هتشذگ رد مراذگب

دوب. رتهب مندش دنلب ...نیا مراذگب رانک اهار ینارگن مامت و مدنبب دیما

نیا فیرح فینح هک منیبب دیاب . مدرک ناشفاص . مدیشک میاهوم هب تسد

دش!. دهاوخ فینح فیرح ، ینارگن ای دوش یم ینارگن

و دوب هتفرگ شیادص مدز. گنز نامام وهب متسشن تخت طسو و میاج رد

تفگ هک ییاد ای رفولین دهدب ار یشوگ متساوخ . دنزب فرح تساوخ یمن

... هرادا نتفر یضترم اب رفولین

بشید هک ییا هناخ رد اهنت مه شدوخ زور. رازاب هدرب ار شنز مه ییاد

دوب. رظتنم و هدرک هیرگ دوب. هدنام ، دندوب هدرک هراجا

الی تشگنا . دنروایب نوریب ار سابع بش ات تشاد دیما یرخف نامام

اب مه یضترم مدیسرپ ناج ویب فیعض و مدیشک ما هتخیر مهب یاهوم

داد: همادا رصتخم و هاتوک ییا دوب!.ابهن امش
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. هگید یاج تفر مه هچب نوا _

مدش: یکاش هک دوب هدنام لطعم هدش تشم و مرس باالی متسد

راک ندلب ال یکو مومت نامام هک ادخ .هب مینک ضوع لیکو نیسیاو متفگن _

! نزادنب هار ور سابع

درک. عطق ضغب رپزا یرادن یراک اب نامام میاه هلگ طسو و

میادص و مدیشک مرس یور ار ومالهف مدیبوک شلا ب یور ارهب مرس هرابود

مرس. یور متخادنا ار

رکف یتح متساوخن یضترم یراکمه تبقاع وهب مدرک شا هفخ شلا ردب

منک. مه

***

نوشزا یتسوپ تاهبل ! نکن تیذا ور تدوخ . شکب تسد باالور ورب وشاپ _

.. هگید دنومن

. دیدنخ . مدرک شتساوخرد هب یچن و هتشادرب مبل زا تسد

تروص هب ور نوشاسنج انیا هگ یم هنیبب ور وت یرتشم وشباال.. مگ وشاپ _
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ننز. یمن مه نوشدوخ

: متفگ و متخادنا باال ییا هناش

!. یزادنب کلتم مایب یتساوخ _

! فووا وت، یتسه مه ینتخادنا کلتم تدوخ نوج ال _صا

داد. مناشن ار یریصح و کچوک دبس

.. یریگب وور گنر وچتلا مشچ ..مبلا هرذگ یم نوشخیرات هراد انیا _

و دمآ شیارب یرتشم . مدرک عمج ار مدوخ و مدش دنلب و هدرک شراک هب مخا

تساوخ یم اهار رطع هک ناوج نز هب یمناج شیادص و نحل رییغت اب

دز. دنخبل دنک، تست

. مدناخرچ اجنآ کیرات همین یاضف هب یمشچ و متسشن یلدنص یور یمک

رون میظنت مرگرس و مدیشک نوریب ار مسابل هرابود و مدرک زاب ار هچیرد

. مریگب ار دیدج هلیسو دنچ سکع ات مدش زیم یور

هلیسو زا فلتخم یاه هیواز زا بوخ یلیخ سکع دنچ هکاب دوب بوخ زاب

دمآ. مرانک مهباالو مظعا هک مدوب ینیبزاب و هریخذ .ردحلا متفرگ اه
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شورف دهاوخ یم هکنیا دشوزا لا حشوخ . مداد شناشن اهار سکع

.. متشاذگ رانک ار نیبرود و مداد شوگ دز. فرح دزادنیب هار مه یزاجم

. شدیما و فینح رانک تسشن تفر و تشگرب مساوح زاب

جنک #هس_
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وهار مدش دنلب و مدناچیپ مهب تسد . مدش نارگن فینح روصت زا زاب

و درک میادص مظعا . متفر هار ارکالهف اجنآ کچوک رتم دنچ . مداتفا

. منیشب تساوخ

: دیسرپ و هتخود متروص هب مشچ بجعتم و متسشن

؟ یتسه یچ رارقیب _
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. مدرک ناهنپ ار میاه ینارگن مظعا تروص هب هاگن یباوج چیه نودب

. منتشادرب مشچ شتروص زا مشچ . دیدنخ هاتوک و خلت مندنام هریخ زا

. دشخبب _

! هتقیقح _هن

نیا رتزا بارخ حملا ناج....نم مظعا هرادن وت تروص هب یطبر _

.. تسافرح

: تفگ و داد یلدنص هب هیکت

... ینک یم بجعت منود یم . رتخد متخاس لوا وزا مدیبوک _

دوب. هتفرگن سامت یسک . مدرک کچ ار ما یشوگ مظعا هبکالم باوج نودب

. فینح یتح

ار شمایپ ما، هدید ار شدوخ هک تسین مهوت هکنیا لوبق زا نانیمطا یارب

. نوریب میورب رصع دوب رارق . مدناوخ
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دوب. ۵ کیدزن هک مدرک هاگن ار تعاس

: دیسرپ ، تسشن متسد یور هک مظعا تسد

؟ هناورپ یمورآان ارچ _

ار مبل . دنام دوب هدش گنرمک هک شیوربا یوتات وهب متفرگ یشوگ زا مشچ

: متفگ و هتشاذگ شتسد یور یمرن ارهب متسد . مدرک رت منابز اب

نیا دعب ینک، میاق ور تدوخ و یشاب یکی رظتنم ساهلا هگا .. مظعا  نیبب _

هدش بارخ نوا وت مه هام شش هک یتقو تسرد منوا هنک تادیپ . دایب مدآ

! ینک یم راکچ ، یدوب ریسا

یتخل زا مه یمک و هناش تمس ود هب تسد دشو منارگن . درشف ار متسد

درک. سمل میوزاب

؟! یسرت یم ارچ هناورپ _

مدز: بل تفر باال ممشچ
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! هخآ مراد شسود _

داد: ناکت ار ما هناش . دیدنخ شبل اب شمشچ ، مفرح ندینش اب مظعا

هک! هشلا ح هب شوخ بخ _

دش: رپ ممشچ

! سبح متفر نم هنود یمن _

ممشچ هک یروط داد مناکت . تسشن متسد تسوپ یور و دروخ رس شتسد

. دیکچ و دروخ زیل شکشا

یتخادنا یتشک رفن ...ایهی یدرک اجباج داوم ولیک راهچ راگنا سبح یگیم _

. هنوخدور

: متفگ دروآ یم مدای تشاد هک مظعا هب دیزرل یم مبل

! مدوب انیا دنب مه نم _

.! تشاد قرف انعر _
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یچ! نوا . میراد لوبق ووت _نم

تدوخ روط نیا .واالوت تنتشاد تسود نوا هب سرب ورب اباب... وش دنلب _

! یدوب رصقم امتح هنک یم کش ورای یتخاب ور

یور ممشچ و متسد ما. هدنام تام دید مظعا . دیزرل دوب متسد هک یشوگ

: تخادنا ارباال شیوربا . تسا هدنام فینح مسا یب سامت

! فرط هرادن ممسا دش! _جبلا

و درک فاص ار شیادص مظعا هک مدماین مدوخ .هب مداد ناکت ار مرس

کالس میارب هک یمظعا داد. ار فینح قاتشم یولا باوج داد. باوج

بدوم یادص دوب. دنب شتسد هناورپ . متسه شراکمه نم ، تفگ و تشاذگ

ود ملعم درک. عطق و رکشت دعب . مریگ یم سامت نم تفگ هک ثکم اب فینح

دش. یدج شا هناورپ راکمه یارب نفلت تشپ نم یاه قتشم کالس زور

نم و دوب مهم میارب ردقچ فینح هکنیا لا وس نم رد مظعا ی هرغ مشچ

. دیشخب ناج ، ردقچ

! دنامب رظتنم هناورپ یارب رگید رابکی دوب رضاح فینح مه زاب هکنیا
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سلا تفه هام، شش نیا نتسناد زا رارف یارب و متفر یم هرابود نم رگا ای

یارب زاب شلد ..ایآ هداتفا واج لا سنایم درم دش یم فینح ، رترود رگید

! دیپت یم هناورپ

ات درک کاپ هک یکشا زا میارب دش!زاب یم رارقیب بشید لثم نم یارب زاب

درک؟. یم رارکت وعالهق، تمرح نیا هب دروخب مسق

رگید ی هتفه مامتا دعب . مدرگرب رگید سلا تفه دعب و مورب دش یم ال صا

منک. رکف رگید سلا تفه هب نم دوب رارق

.! منامب ای مورب هکنیا

. میشاب مه اتاب مورب دیاب دوب. مرظتنم فینح یلو

نم ارو نم یارب یگنتلد .وا مینک ناربج رگید تساوخ یم سلا تفه دعب

ردقچ ! مشاب یداع شرانک دوب متخس نم ردق هچ ... شدوخ یارب یگنتلد

... نتفرگ میمصت دش یم تخس ردقچ ... مدرک یم نییاپ باالو دیاب نم

. متفرگ سامت فینح اب نامزمه و مداتفا هار ور هدایپ هشوگ زا سالهن سالهن

.. منزب فرح و مهدب سالم تشاذگن

.! افطل راذب مه ام ارب تقو ناج مناخ _

: تفگ وزاب مدیدنخ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

.! مینیبب ور مه مایب اجک _

شلا ح فینح . تسشن منت هب یزرل شیاجک و هلمج نیا ندیسرپ زا مدوخ

دوب. بوخ یلیخ

!. مسرب نم نک رما امش _

! فینح منارگن ور هدایپ رانک و مرادن نیشام _

. دیسرت فینح هتفگن چیه زونه دش. نارگن درک. ثکم

ره مزیرب مربب نیشام راوس مدوخ مسرب وگب ناج، زیزع ور تاه ینارگن _

. یتساوخ هک اج

یم فینح فاص تماق .. مدناخرچ ور هدایپ رصع فیطل یاوه رد یمشچ

: تسکش

! یسرب رید و هشب رید مسرت _یم

مدش نیشام راوس نم تفگ یتقو دمآ. یم شندز سفن سفن اپو یادص

مهب ار مبل . هنوزرل یم ور ملد هت تافرح هک وگب .. مایب اجک وگب . هناورپ

تسد رسپ و رتخد هب ممشچ ور. هدایپ شرف گنس هب مدیبوک واپ متخود

اب نم یلو مدرکن ینتسب سوه . ناشتسد یاه ینتسب و دنام هدز هرگ مه رد

منک. مامت متساوخ یمن هتفرن و هدرکن اهراک یلیخ فینح

. دسرب فینح موش رظتنم هک مداد هیکت ور هدایپ هشوگ بیرغ و قمر یب

دراو دعب و مجنسب ار فینح . دراد ندنام مرانک ناوت ردق هچ میوگب و دسرب

منک. هناورپ هب ندیسر هار
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دنیبن یسک ات مدز ممشچ یولج و تروص هب کنیع نم دشو در نیشام دنچ

دهاوخ یم شلد داش یاه هرفن ود ندید دنک.زا یم هیرگ فینح ی هناورپ

. دشاب اهنآ یاج

. تشیپ مایب وگب ! ییاجک هناورپ _
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تشپ ناروک اب هارمه یمرگلد طخ، تشپ نارگن ِفینح یاه سفن ندینش

درک. یم یعادت میارب ار هشیش

ینآ وهب دیشک یم میاه ترسح هب شتآ و هلعش شرارصا و فرح

.. دوبن شقح فینح . دربب میسن مداد یم ار شرتسکاخ

تبون رظتنم هاگتسیا رانک و نابایخ هشوگ دوب. هدش کشخ متسد هب یشوگ

. مداتسیا یسکات

.. رسپ و رتخد نوا ندید زا تفرگ هظحل هی _ملد
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دوب. خیلا ناشیاج مدید و متشگرب هک مادک دیسرپ

شقن ممشچ شیپ بشید ینتشاد تسود و ساالیر فینح ندرک زیر مشچ

دوب، رظتنم مرانک تسد هب فیک فینح دق مه یناوج رسپ مه یتقو . تسب

درک. متم مال ملقع و تساوخ ملد رتشیب

زا دنک یهاوخ لد روطچ هناورپ تفگ یم هک میاهشوگ رد هلمج کی رارکت

درب. نیب ارزا مسح ، ینارگن و قوذ نیا

دش. رپوخیلا ممشچ و مدیدنخ فینح ندش راد ربخ کوش زا رایتخا یب

رانک. متشاذگ ار مضغب . دیزرب یکشا متشاذگن

.. ندروخ یم ینتسب نتشاد مه تسد وت تسد _

و دیشک یزوس رپ سفن . متساوخ یم هچ دش یمن شرواب طخ تشپ فینح

: تفگ

ینتسب ولیک دنچ تهار رس فینح یتفگ یم مهب یدز یم گنز دیاب _االن

. میدروخ یم ینتسب رلوک ریز میتشاد نوم هنوخ وت مشدعب . رخب

.هب مدرک عطق ار یشوگ و تسب شقن مبل یور شفرح یخلا زا ییا هدنخ

دور یم شدوخ هناورپ ناج.. رسپ ..این دشک یم لوط مراک متفگ فینح

و نات هناخ ورب ... نکن تدوخ هتسباو ردق نیا هدماین ار هناورپ ناش.. هناخ

نک... تحارتسا



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

. هناخ مسرب ییاهنت ات یسکات نورد متسشن و متشاذگ میاپ یور ار مفیک

و نارگن سامت وهب متسشن اه هلپ یور . مورب اهباال هلپ زا رگید دیشکن میاپ

. مداد خساپ فینح ی هرابود

. مینزب فرح یراد تقو _

.. مداد هیکت ورهار یگنس راوید ارهب مرس و متسب کلپ

. مینزب فرح _

: دیسرپ و تفرگ یسفن و درک ثکم

دوب تمشچ ولج یدرک وزاب یتسب مشچ هک رتخد هی سلا تفه دعب _هگا

! هناورپ ناه یگ!... یم شهب یچ ینیبب ور

. هناخ مسرب ات دندوب هدش هتسخ دوب. هداتفا مه یور نانچمه مکلپ

! ینک یم رکف نم هب زونه ملا حشوخ مگ یم شهب _

: تفگ یمی ومال مرن یادص واب درک ثکم
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ترظن ...هب مسرپ یم شزا یشوگ تشپ ! هناورپ ممشچ ولج تسین هخآ _

هد! یم ور مباوج

هلصاف سلا دنچ .نآ دیشک یم ریت شیاه هلمج درد زا ملد دز یم فرح

و زورما لیلد نیا ربارب رد دوب چیه یرود نآ لیلد . تفرگ یم شدرد

. منتفرن

! هشاب شرانک شمه داوخب شلد نم هزادنا منک یمن رواب شمگ _یم

. مدوخ لیلد و ارچ اب دوب فداصم مباوج . مدرک توکس

هک مدوب هدرکن زاب ار ممشچ . تفرگ میادص هتساوخان . متشادرب ار مرس

: تفگ هدرمش و راد شخ

. منود یمن وت زا یچیه _نم

.. مدیشک مکلپ ریز تسد

.. همهم یلیخ تخانش ساالیر... بانج هتخس یلیخ نوتهار بوخ _
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.. دیدنخ

! ینک یم شراومه هناورپ مناخ امش! _

مسیخ تسد . تسه تخس ندرک شراومه متفگن . مدادن باوج . مدزن فرح

نم! ای دوب تخس شهار فینح . مدیشک مسابل ارهب

! ینک نشور ینوت یم ور تیشوگ _تن

. منوت _یم

نک. شزاب _

. مدرک عطق و متفگ ییا هشاب

دوب. هداتسرف ار شدوخ سکع

رون... رد قرغ تروص و دنخبل اب

دوب: هتشون شسکع ریز
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". یداد تسد زا ور تاصخشم نیا اب هار هب مشچ و باذج رسپ کی "

هدیشوپ مه ینشور هناخ راهچ نهاریپ دوب. هداد وباال هدز بات وم شدوخ

یور ار متسد درک. یم یربارب شدنخبل اب شندرگ زا هرقن دنبندرگ قرب دوب.

دش. سیخ شسکع و مدیشک شتروص

: متشون شیارب

" یهارمه یارب هدایز تقو "

و یرخف نامام ندیسر کیدزن . مدش دنلب و متفرگ مناهد یولج تسد و

دوب. رفولین
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زاب ار هرجنپ ، یغارچ ندرک نشور نودب هناخ، یکیرات هب هاگن باالو متفر

هکنیا سح . مدناخرچ اه نیشام نایم رد مشچ نابایخ هب هاگن . مدرک
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. دیزرل ،مبل دشاب فینح نابایخ تسب نب هت نیشام

یولگ یارب بآ یناویل . مدرک کبس سابل شوماخ غارچ نامه و یکیرات رد

. مدیشون ساهلا نیا نوچ ما یگنتلد ترارح ندناباوخ و مکشخ

و دروخ هطبغ درک. تداسح ، نوریب ِفینح روضح یاوه هب ملد و متفر هار

هناورپ ورن.. هناورپ ... نکن هابتشا هناورپ تفگ و دیشک ار متسد

... نکن روک تقیقح نتفگ اراب فینح ندیسر قوذ نک... رکف هناورپ ... نامب

تدوخ و ردپ رارف رارکت و دشاب ینتفای تسد فینح هک نک یراک کی هناورپ

مشچ هناورپ ... راین مک هناورپ نک... یراک هناورپ سلا... تفه دعب دشابن

. راذگن فیلکت بال هرابود ار تدوخ رارقیب لد نیا و نیبب ار فینح

.. دوبن سک ره فینح .. مدیسرت یم دیابن

تسد دوب.. هتفرن نیشام . متخود مشچ نابایخ هب هدرپ تشپ زا هرابود

حیلا!" هچ وت هناورپ ". دیسر فینح مایپ هک مدرک تشم ما هنیس یور

دنخبل هک یتقو ار شا هناورپ و هدرک نشور ار اهغارچ . مدرک زاب ار منیبرود

مدرک یعس و هداس . مدرک لا سرا شیارب و مدرک تبث نیبرود باق دز،رد یم

. دشاب هتشاد ناج مدنخبل

ار ییا هناورپ فینح مرب. یم رس هب خزرب هچ رد دنیبن مدیدنخ یتقو هکنیا

نم! زج دشاب همه هیبش ، دنیب یم هک

نم روطچ مناد یمن و مدرک هاگن ار شسکع ، سیخ مشچ و هاتوک هرابود

! مدوب هدروآ بات ار یرود همه نیا

ندش هدایپ و هدش کراپ نیشام ندید هکاب منیبب ار نیشام ات مدیشک کرس
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تشپ ار مقاتا نوریب یادص ورس . مدش فاص اهرتخد و رفولین و نامام

. متشاذگ مه یور کلپ و مدرک سیخ مشچ .. راوید هب ور مدرک

مدرک یعس . مراپسب باوخ ارهب مدوخ مدرک تالش اهتعاس وات تخت یور

غورف خهلا یارب هکنیا . دونشن ار مردام یادص ات منزب ییاونشان ارهب مشوگ

هدش." بارخ نوا وت هرابود دنوم ما هچب .. شمدیدن داد،" یم ربخ

مدش هک رادیب ادرف و مباوخب شاک هک مدرک وزرآ یضترم روضح روصت زا

رادید یارب ار مدوخ هک مشاب نم اهنت . دشابن هتشذگ هتفه زا سرت سوباک

منک. یم هدامآ فینح

رانک ندرک ربص ردقچ منک. ربص دوب رتهب هاگداد هجیتن دشوات یمن یلو

دوب. تخس فینح

یتسد فیک نورد هدش هدیچ یاه هلیسو و گنر هبعج نتشادرب اب دوز حبص

میادص دوب. رادیب املآ هک موش در نامام قاتا رانک زا ادص یب مدرک یعس ،

مدز. بل هتسهآ یسیه و متفرگ مناهد یولج تسد و مداتسیا راچان درک.

ار یر یم اجک همع ، دسرپب ..هک مارآ تیادص ونت یشاب رفولین رتخد یلو

دنک. توکس دوب لا حم دنک. رارکت

رد .مد دیسر و دمآ باال شتسد یور هدش ات رداچ اهاب هلپ زا مه نامام

زا هزات و مرگ یربرب نان و مدرک دنت .اپ تفرگ یسفن و داتسیا یدورو

زا املآ ار هرفس . متشاذگ هناخزپشآ زیم یور ار یدجنک یربرب . متفرگ شتسد

ییا هکت تساوخ دز. رانک ار هدرکن هناش و دنلب یاهوم و دیشک نوریب وشک
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هاگن نامام . قاتا تمس دیود و تفرگ ییا هکت مه ادیآ یارب . مهدب شتسد

درک. مخا یشفکاج رانک فیک و وتنام هب

.! هبیرغ میدش واالام هبوخ _

. مدرک فصن اهار نان و متشادرب وشک ارزا یچیق

منک! راک متسود اب هرارق _

زا دمآ و تفر . دیشک یم سفن تخس و دنت . تسشن و دیشک بقع یلدنص

دوب. تخس شیارب اه هلپ

! هبیرغ نز نوا راک لا بند یتفر یم رترید زور _ود

زاگ کدنف . مدرک نشور ار ییاچ ریز و متشاذگ هسیک لخاد ار نان یاه هکت

دوب. ادص دشورپ نشور رید

سورع نیا رت..ات شاوی داد:_ رکذت و درک میادص و هتسهآ نامام

درک. یم هیرگ حبص ...ات هباوخب

ال ...صا چیه هب دورب مه هناورپ . هگنل شراک رسپ . هباوخب سورع . مدرک مخا

. تخانش یمن تیمسر هب نامام ار هناورپ

تشاذگن شناهد ییا همقل چیه . مدرک هدامآ نامام یارب هناحبص یرصتخم

درک. یم مهاگن شتسد یور تسد . مزیرب یاچ شیارب تساوخ و

درک میادص هتسهآ و درک مخ ار شرس . مدناچیپ ییا همقل مدوخ یارب یتقو

رد هب شهاگن دوب. هدش .مخ مدیشک نان یور یرینپ یوقاچ . مدرک شهاگن و
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دوب: بقارم و قاتا

.! نوتهب نتفگن یزیچ یرتن کال نوتندرب سابع هکاب یتقو _

هجوتم ار شروظنم و مداد نامام لا وس ینعم هب مشچ دش. کشخ متسد

: دیسرپ رت هتسهآ و هرابود . مدشن

هنک؟ یمن لوبق ور سابع هدنورپ یسک ارچ ینود یمن _

: متشاذگ رانک ار همقل و مدرک مخا

؟ نامام هدش یچ _

: تفگ و دیشک ولج رت، نارگن ار شرس و دناچیپ مهب ار شتسد

هب یچ مدیمهفن هک نم . ندرک ودب ودب رفولین اب یضترم نیا یلک زورید _

هیچ!

. دندوب هدرک ار ناشدوخ ...راک دیزرل ملد

جنک #هس_
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هک منم مسا ... دنوخ سابع هدنورپ و تفر هرسپ نیا یدید نم ردام _

دید. و دینش یضترم منم تسین و تسه هک یدش تحار هگید . تساجنوا

، رفولین رابجا . دیدزد ار شمشچ دش. فاص و تخود مهب شبل یرخف نامام

ناشن املآ ندز فرح دنلب یادص درک. یم شرتخد و نم هدنمرش ار مردام

. تسه رادیب مه رفولین هک داد یم

دوش.ره کبس ملد یمک .ات دونشب ات متفگ رتدنلب هناخزپشآ نوریب هب ور

دش: یمن کبس رگید ملد دنچ

شمه هن! متفگ نم هک نیدرک ادیپ ور یمدآ و نیدیخرچ و نیتفر هرخ _بال

زاب هیناح و هنامس یاپ .. یدرک نوشربخ و یدز گنز ! نامام یتفر هنو متفگ

... مدیشک یدرمان سبح .. متفر نادنز مگب مرب دیاب مه ادرف .. یدرک

یادص و داتسیا میور هب ور رفولین .هک مدرک کاپ دوب هدش رپ هک ار ممشچ

درک. دنلب ار شرادشخ

؟ یدب تسد زا یچ و همهفب لهاتم درم نوا یسرت یم ... هناورپ هیچ _
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ام!. هب یرپ یم روط نیا هک هنک یمن راک ناگیار

: متفگ ، مورب شتمس هکنیا نودب و مدش دنلب

طقف ارچ انیا... زج یلیکو ره میرب تهب متفگن نم ! رفولین ینک یم _دب

! ینک راد ربخ یتساوخ ور یضترم

تارب نیچمه : تفگ و تفر باال شیوربا یات و درک کزان میارب ار شمشچ

. یدرک ادیپ ور تا هدرم هتشک یاتسود .. دشن مدب

. دیود اه هلپ رانک ات ملا بند املآ .. متشادرب ار مفیک و هدنادرگرب ار متروص

ییاد . متفر نوریب هناخ ،زا شیارچ یدرک هیرگ و همع هب باوج نودب

یمحر یب زا میاهکلپ طقف دوب. هدشن سیخ متروص دوب. هدرب مه ار منیشام

دوب... هتفرگ ،من

باال باتفآ رگید . مدوب هتسشن کراپ درس یلدنص یور هک دوب یتعاس ود

. دنتسکش یم یور هدایپ اب درم و نز دنچ طقف ار کراپ توکس و دوب هدمآ

. مهد ماجنا دیاب یراک هچ منیبب منک. عمج ار مرکف متشاد یعس و هتسشن

. میاه میمصت مامت نیب تخادنا طخ و دیسر و دمآ فینح هک یراک

هب مدش هریخ مدز. هرگ مهب تسد و متشاذگ نیمز مه، تفچ ار میاهاپ

هب هاگن و مدیشک یرپ سفن درک. یم زیمت اهار نمچ تشاد هک ینابغاب

فینح . دروخ گنز نامزمه میشوگ . مدش دنلب متسد چم تعاس و فارطا
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. متسشن هرابود و دوب

. متنارگن بشید زا هناورپ _

: متفگ هک دش یم زاب روز هب مه زا مبل

! یشاب منارگن ات هدنوم یلیخ _

: تفگ و دیدنخ شوخرس

.. میایم رانک نومدوخ ! شابن نم نارگن امش _حاال

ارادم مه اب هنابلط حلص : تفگ هرابود و دمآ شک فینح حلا یشوخ زا مبل

... مینک یم

! تمنیبب مایب و یاجک هکنیا دیسرپ دزن.. فرح رتشیب هملک دنچ

نیا اراب نم و دیایب فینح متساوخن و مدرک هاگن ، مدوب هتسشن هک ار اجنآ

درک. هدز قوذ ار فینح منتفر ندینش یشوخ ... مدوخ مایم متفگ . دنیبب حلا

***

عفر و شلا بند مورب مدوب هتساوخ . مدوب شرظتنم هرجنپ تشپ رساپو

مدوخ تفگ ، هناورپ گنهآ شوخ یادص منک.ات ناربج ار هناورپ یاه یگنتلد

. فینح مایم
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. مدرک یم هاگن اهار نیشام مامت و مدوب هدز هرگ مرمک و تشپ هب تسد

تفه کیدزن . مدرک هاگن ار تعاس هدز هرگ تسد نامه و مدناخرچ ار مرس

هاگن واب دروخ گنز میشوگ دوب. عوبطم مرتفد و قاتا یاوه و دوب بورغ

. مداد ار هیناح باوج درسنوخ ، بطاخم مسا هب

ادیپ ار اجنیا دناوتن یدیفس نیشام ادابم ات دوب نابایخ هب ممشچ نامزمه

دنک.

؟ یشاداد دموا _

. مدرک مهاگ هیکت . متفرگ هرجنپ هبل هب تسد

.. دایم مه هناورپ .. هچب و ترهوش هب سرب ورب ناج هیناح _

؟ هربخ هچ هدموین _حاال

دش... مومت هزات ماس کال منم هش.. یم رید متفیب هار ات هتفگ _

هار، وت هناورپ ..االنمه شیدید بشید و یتفر بش وت هک روط نوا _واال

. تخب هنوخ کرابم هگید هتفه بخ

. مدیدنخ ، هدنام نابایخ هب ممشچ

هپاناک وهی تخل هنوخ .. نییاپ هقبط شیربن .حاال دموا تشوخ یدید _

.... ثاثا

: مدرشف متشگنا اراب یمبل هشوگ

. دایم شدب هک هیک دایب، _

.. یعمج هتسد راذب رارق شاهاب .... هتشز . شاداد راذب کالس هدروخ _هی
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.. میرادن یرارق مشابن شرانک ریس لد هی نم _ات

حاال!... هربخ هچ _هوا.

هک هناورپ هب دنام ممشچ تشاد هگن نابایخ تمس نآ هک یسکات ندید زا

درک. هاگن ور هبور دشوهب هدایپ

. نوسرب .سالم هیناح دموا _

یم شهاگن تذل واب مدوب هدش مخ هک دروخ هاگشزومآ مسا هب شمشچ

. مدرک

درب تسد دوب. شردپ شوپ هایس زونه ، نشور ابشلا مشوپ یکشم هناورپ

سلا دنچ . دنارس شلا لخاد ار شیاهوم ، نابایخ نییاپ هبباالو هاگن و

. مدوب شیاهوم یتخَل نیمه گنتلد

دش. یم هتسب و تفرگ یم شمارآ ناشجوم دای زا ممشچ اهبش

دیدن ار نم درک. هاگن ار نامتخاس و دنلب ار شرس هک دوب ییا هتسب شتسد

. تشادرب مدق و

هرابود ار میاهوم . مدیشک منهاریپ هب یتسد و متشگرب و مدیشک بقع

. دشاب هدروخن مهب ات مدرک کچ هنیآ لباقم

زاب همین یدرو رد ارهب مدوخ دنلب یاه ماگ واب متشاذگ زیم یور ار یشوگ

. مدناسر

یمیلس . شوماخ ناشیاه غارچ و دندوب زاب سنلا هب یهتنم کالس یاهرد

دوب. هتفر و هدرک مد یاچ و هدامآ ینیریش شیپ تعاس مین

هب دسرب روسناسآ زا هناورپ ات مدوب هداتسیا رانک و مدرک زاب رد قوش اب

. موس هقبط
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دیدرت اراب شرس و درک زاب رد هناورپ و داتسیا هقبط یور هس هرامش غارچ

نوریب کقاتا زا لماک و مدرک سالم بل هب دنخبل شیور هب .ور دروآ نوریب

لز زا هتفرگ گنر شیاه هنوگ شتسد ییا هتسب هناورپ دشو هتسب دمآ.رد

دش. کیدزن مندز

متمس ار هتسب . تفرگ ناج مدنخبل هرابود یدموا شوخ واب مدیشک رانک

. تشاذگ اپ سنلا هب مدق ود اب هناورپ و مدرک رکشت یواکجنک نودب . تفرگ

. متسب شرس تشپ ردار

نیب ار شفیک دنب . دناخرچ ور هبور یاه قاتا و ردسنلا مشچ و داتسیا

: تفگ و تفرگ شتشگنا

. هشاب هنوت یم تخس ردقچ قتشم زونه تخادنا مدای اجنیا _

. مدوخ قاتا هب مدرک هراشا شرس تشپ تسد و مدیدنخ

ناج. هناورپ وت ور داوخ یم راک رتشیب مقر نیا زونه متسنود _یم

. تشاذگ قاتا اپهب مرانک و درک تکاپ هب هراشا مفرح هب مشچ
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لبم یور هناورپ و متشاذگ زیم یور ار هتسب . مسرب نم ات دنیشب متساوخ

. مدش دنت هناخرادبآ قاتا تمس نم و تسشن مزیم رانک

***

یقافتا هچ اقیقد متسناد یمن . متفرگ گنتلد یلیخ و سرتسا رپ یسفن

. داتفا دهاوخ

دوب صخشم یدج و شیپ سلا دنچ ِفینح . مدناخرچ شقاتا رد یرس

هدش. هدیچ یسرد یاهباتک و قاتا نیا و اجنیا دوش یم شراکتشپ

یاضف رد نداد سرد مه اهزور .نآ تشاد هتفر رانک یدومع هدرپ شقاتا

. تشادن تسود ار هتسب

قاتا زا یگرزب شخب کی و قاتا طسو یزیم دوب. زاب شقاتا هاتوک ی هرجنپ

. فلتخم یسرد یاهناونع اب باتک یرپزا هناخباتک

یور راهچ رد هس یاه سکع و رادومن وهب متفرگ هناخباتک زا مشچ

دوب. اجنیا نازومآ شناد تیقفوم هک متخود مشچ اهرادومن

فینح دوب. بترم و زیمت اه، هگرب رانک کنیع و هتسب پاتپل مه شزیم یور

دوب. بترم مه اهزور نآ

شبل یور مرن یدنخبل و شتسد ینیس هک مداد رد هب مشچ شیاپ یادص اب

شمشچ رد هک یقوذ دوب. ندیسر نیا زا داش نم لثم مه فینح . تشگرب

درک. یم یربارب مدنخبل اب دوب هتسشن

هب دش.ور فاص و تشاذگ زیم یور ار کنخ یندیشون ینیس دشو مخ

. تسشن کشالیت لبم یور میور

یم یتعاس یشومارف شرانک و فینح اب بشید .زا مداد شدوخ هب مشچ
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! تمینغ مه دیاش .. رگید دوب بوخ . متفرگ

. مناخ یدموا شوخ _

.! هکنخ : تفگ و درک هراشا تسد .اب تخادنا شیاپ یور ار شیاپ و داد هیکت

دوب. هدرک قرع یندیشون ناویل نوریب . متشادرب ار ناویل و مدرک شوگ

. مدموا یم مدوخ ... یرادن نیشام یتفگن _

. مدرک کیدزن مبل ارهب ناویل

منک. زاغآ فرح اجک ایزا دنکیم عورش اجک زا متسناد یمن

! هناورپ تدوخ ینک یم اراک _هچ

. متفرگ رپ ناویل زا مشچ و هدروآ نییاپ ار متسد

! ملوغشم چیه، _

. تشادرب ار ناویل مه شدوخ دشو مخ

؟ یراک _هچ

. دادن هیکت رگید

یاه یگنتلد مامت ناربج یارب مدوب هداد لوق . فینح هب مدوب هدیسر هزات

دوب. تخس یلو . منزب فرح مرارقیب ِلد

. مداد همادا و مدش لوبق مهدعب سلا .هی مدنوخ رنه متفر _

مدز. دنخبل طقف نم و ادص رپ .وا مدیدنخ و دیدنخ . تفر باال شیوربا

هدش اورپ یب هچ هناورپ تفگ یمن شدوخ شیپ مدز. یم هقهق دوب تشز

! ییا
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ارچ؟ _

! زونه تشاد ناج یب ییا هدنخ شیادص ندیسرپ جوم

ساالیر.. بانج متسه قتشم نویدم ور میگدنز نم روج _هی

. تفر باال شیوربا ود ره

! بجع _

. مدروخ ار مدنخبل

هار هدب. نوشریخ ادخ یلو .. مدش هدروخرس و تیذا سیلا ود هی هتسرد _

درک. ضوع ور میگدنز

.. مدوخ ومه دوب هدش مخ هک فینح بل زا مه دش. رود مدنخبل اب شدنخبل

.. تشاذگ شیوناز ود یور تسد دشو مخ

؟ هناورپ ارچ _

و هدرک هرگ مهب ار متسد .ود مدیشک ما هنوگ یور هب ساوح یب تسد

: متفگ

! فینح تفرگ شلد ماباب _

... چیه منم _لد

. تخوس نامیود ره لد یارب ملد . متخادنا ارباال مرس

هر! یم مدای ور وت منم و ینک یم شومارف وت مرب مدرک یم _یخلا

؟. متفر تدای ! تفر _
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. یدوب مدیخرچ اج ،ره فینح دشن _هن..

. متشاذگ رانک ار مضغب

منک. رکف شهب تساوخ میس مهکال یتقو یتح _

درک. مخا

منک. رکف منوا هب متسنوتن _

. یتشاذن تدوخ زا یدر چیه ... هناورپ یدوب فاصنا _یب

دوب: هدز هقلح ناویل رود متسد

مرب. هک مرب متفگ _

دمک تمس دش. دنلب و تفرگ نم زا مشچ . تشاذگ زیم یور ار شناویل

. تفر شقاتا هشوگ

. تفر قاتا وزا تشاذگ زیم یور . دروآ نوریب کشالت ییا هتسب

دوب. هدمآ نامرس هچبالیی . مدیشک ممشچ ریز تسد . مدش دنلب مه مدوخ

. میدوب هدش مه هتسباو رتشیب ندش رود و نتفر یاج هب

درز ، تفر فینح هک ییاج و هناخزپشآ غارچ رون . متشادرب ار اهناویل ینیس

. متشاذگ شتمس مدق هتسهآ دوب.

دوب. هداد هیکت راوید هب تسد و هداتسیا زاگ قاجا رانک ردو هب تشپ

. دیدزد یم نم زا خرس مشچ تشاد . تشگرب میاپ یادص اب

مه یور هب ور یلدنص ود هک راوید هب هدیبسچ کچوک زیم یور ار ینیس

... مایم منم نیشب ورب تفگ دزو دنخبل . متشاذگ تشاد
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قاتا هب هرابود و متفرگ شتسد زا یاچ ینیس و دروخ گنز هک شیشوگ

. متشاذگ زیم یور ینیس و داد باوج ار شیشوگ رتولج . میتشگرب

هشوگ هاتوک لا چخی زا مه نامزمه درک. عورش ار شتبحص نم، هب شمشچ

. تشاذگ زیم یور دشو مه . دروآ نوریب ینیریش یباقشب ، قاتا ی

یارب تشاد شیادص و مداتسیا هرجنپ رانک . دیایب مه شدوخ مدش رظتنم

دش مرواب نم و دیچیپ درک، یم یرودآدای اهار تعاس طخ تشپ صخش

... قاتا نیا ورد مکیدزن . تسه فینح

راک قاتا و رصع یاوه تبوطر ، هنیس هب تسد دوب. هدش غولش نابایخ

. مدیشک سفن ار فینح

. داتسیا مرانک دشو مکیدزن شدوخ . مدناخرچ ار مرس دشو عطق شیادص

. میدید یم هنیآ لثم تخل هشیش ارزا نامدوخ

... هیگنشق بورغ _

درک: فاص ار شیاه هناش و دنارس شفرط ،ود بیج رد تسد
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! موهوا _

: مدرک شهاگن هاتوک

. یتشاد تسود زابلد یاج ملوا _زا

: تفگ بجعتم و تشگرب بیج هب تسد

! لوا زا نم مدوب جبلا _هچ

. میدوب مه یور هب وور مدیخرچ

. یدوب یدج یلیخ واالش _هن

... جمبلا مزاب _

.. شرانک مه کانسرت دمآ: شک شتاملک یزاب زا مبل

دنلب ار مرس دش ثعاب و درشف . تفرگ ار متسد .ود دیشک نوریب ار شتسد
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منک. شهاگن ، مدیسرت یمن رگید هک ار فینح .. شمنیبب رتهب منک.ات

.. دوبن نومقح یرود سلا دنچ منک.. تتم منک.مال تاوعد دایمن _ملد

: مدرک جک ار مرس دش. رپ ممشچ و مدیدنخ

! مایب یلو اب مرب ینعی _

: مدوخ لثم درک جک ار شرس

. هسر یمن ندموا یلو هباب نوتنس هگید _هن

دش: رپ رتشیب ممشچ .زاب مدیدنخ زاب

هک. مدوبن رصقم _نم

! منود _یم

؟ ینود _یم
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. تفرگ ما هناچ ریز و دروآ ارباال شتسد کی و درک یمهوا

درک. یم سح یبوخ هب شتشگنا ود ار ما هناچ یزیت سمل

وت تسه ینوناق .هی تقو همه نیا منوا نش... یم گنتلد یتقو امدآ _

... هراد انثتسا هک اه قتشم

.. مدیشک بقع یمک ار مرس

. نکن قتشم نویدم هگید ور نم منک یم شهاوخ _

. مدش شکیدزن رتشیب و هدیشک شتمس . دیشک ار متسد

... لیدبت نوناق . مینک راک قتشم مه اب مزاب ینک یم ما هسوسو یراد _

.. دندرک یمن میاهر اه قتشم . متسب کلپ مدز. کلپ

کیدزن ار مرس ، ممشچ هب هریخ هتسهآ مرن و تشاذگ مرس تشپ تسد

درک. تبحص هب عورش ، شتسد یمرن نامه درب.هب شا هنیس
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مه هلگ دنامب .... میگدنز وت دروآ ور .وت هناورپ منویدم قتشم هب یلیخ منم _

درک. ترود هک مراد

رادشه و دیزرل ملد . متفرگ سفن تذل اب شا هنیس رطع وزا مدیشک سفن

.. یدرک یم ربص رگید زور هس هناورپ داد

شا هنیس رد رتشیب ار مرس فینح و مدز قه ، رگید زور هس نامه یروآدای زا

. درشف

مشابن دیاش هک ییاهزور یارب نم و تشاذگ یرود یاپ ارهب میاه یرارقیب

ار... شندیسر ار..و شرهم ار... شرطع . مدرک هریخذ فینح زاب،

دز. یم فرح مشوگ ریز هتسهآ مبو هک شیادص یتح

، نامنیب قشع زج یتبسن چیه زا اورپ ،یب هدرپ ویب تخل ی هرجنپ تشپ

مدیسر یم شمارآ هب ملا یخ رد هشیمه هک ییاج ارهب مرس و هدرکن ایح

. متشاذگ

... مینک یم شلح دوب یلکشم . نکن تدوخ و نم اب وراک نیا هگید _

.! هناورپ هشاب مه... رانک ... مهاب

سفن تخس فینح یاه مهاب ندینش زا شا هنیس مدز.رد قه رتشیب

. متفرگ
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لح میدوب هدیسر هزات هک مدوخ و فینح دشاب یمن ار یرخآ لکشم نیا

.. تشاد یرود مه نیا . تشادن یرفن ود نیا درک.

.ب مشاب تکاس متساوخن نم و تفگ شاب مورآ سیه فینح مدز. قه رتشیب

. متخاب متفگ یم مدوخ هب دیاب ییاج کی هرخ ال

یمن ار نم زور هس دعب رگا .. مزابب متساوخ یمن ار فینح نیا نم یلو

هچ. تساوخ

. تفرگ دوب هدش خرس هک متروص رود تسد و درک ادج شدوخ ارزا متروص

. دیزرل یم شمشچ کمدرم مه فینح

. هناورپ مدش نوغاد وت زا رتشیب نم ، تدوخ یگب مه یچ _ره

زا لا متسد لا بند .هب مدیشک بقع ار مدوخ دوب. حاضتفا متروص عضو

. مدش رود فینح

.. مدرک یم تداع متشاد دوب. هناهب لا متسد

بخ! دوب تخس _

! یدرک شتخس _

دوب. هتفرگ میادص . مدیشک متروص یور تسد
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. مشاب رود تفگ ملقع عقوم نوا _

. نوم هنوخ رس میدوب هتفر مه االنام مناخ لقاع _

. یتسشن مرظتنم هک مدوبن هفحت _

ناکت منامشچ یسیخ هب ور هراشا تشگنا دش. دق مه هرابود نم واب مرانک

هچ فینح ... ناشن و دیشک یم طخ فینح داد. یم رادشه فینح داد. ناکت

دوب! هدمآ شرس رب

. ینک نیهوت ام کرپاش هب یرادن قح _

: مدرک شهاگن و کزان یمشچ ی هشوگ

.! فینح ، تیگدنز وت یدروآ یک مدوبن _

.. دیدنخ

.. دایب یسک یتشاذگ هگم تدوخ _

لبم یور ارزا مفیک . مدیشک نوریب قرو دنچ . متشادرب زیم یور زا لا متسد

: متشادرب

دش. مرید مرب.. نم _

هاگن شیاهکمدرم اراب متروص مامت و تشاذگ مفیک یور تسد و درک ثکم

درک. یم

.. هزرل یم ملد مرب یگ _یم

.. مدرک فاص ار وشملا دیزرل مه نم ی هناچ
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درم. راین رد یزاب هبنج یب ردق _نیا

: تفگ ممشچ ود هب هریخ و مدروآ ارباال ممشچ و تشاذگ متسد یور تسد

مد.. یم لوق هش. یمن هبنج یب تقو چیه .. یتسه هگید _

. مدرک یم شیادیپ شیپ هام تفه شاک نم دش. رت تخس ریخ هن

جنک #هس_
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ار متسد دوش. مامت مراک ات متشاد هنومن دنچ زونه و مدوب هدنام دایز رساپ

تعاس ندید وزا هدرک متسد چم تعاس هب هاگن رساپ، نامه و مدروآ باال

. مداد یرتشیب تعرس مراک هب

رون ، هبعج کرام یور و هدش مخ . متشاذگ زیم زور ار نیبرود هرابود

: دیسرپ و دروآ اهباال هلپ رانک ارزا شرس مظعا . مدرک میظنت یرتشیب

هش؟ مومت هدنوم تراک یلیخ _
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رانک هرامش هس اب هبعج یور دنرب ات مدش مخ و هدرک میظنت ولج ارهب زنل

. دیایب مشچ هب رتشیب ، بوچ راهچ ورد سر دید مه

دنلب شتمس ار مرس ، ریوصت هب هاگن زا تیاضر واب متفگ هتسهآ ییا هن

: مدرک هفاضا ، یدعب سکع دنچ هب هاگن واب هدرک فاص ار مرمک . مدرک

. مرادن اضف و رون اجنیا . هنوخ مربب یم مه راک یرس _هی

. مراد تراک ، نییاپ ایب هناورپ تفگ و درک یرکشت ساوح یب مظعا

ود متشاذگ شفیک لخاد ار نیبرود . تفر و نییاپ تشگرب و متفگ ییا هشاب

، وتنام ندیشوپ واب متشاذگ هسیک لخاد ار دیدج کرام نلکدا و هیاس هتسب

ی هرجنپ تشپ مظعا . متفر نییاپ اه هلپ وزا متخادنا میاهوم یور ار شلا

درک. یم هاگن ار نوریب طایتحا و تقد واب دوب هدش مخ نیرتیو وهبل یدق

هتشون فینح . متخادنا میشوگ هحفص هب هاگن و متشاذگ رتناک یور ار مفیک

. میتسه مه اب رصع دوب

زور ود هک یهاگداد هجیتن زا دعب متشاد میمصت و مدوب هتشاذگ شباوج یب

همدا یارب ار فینح و منک اراو میاهگنس . منزب فینح اراب مفرح دوب، رگید

. مراذگب شدوخ رایتخا ،هب نامیاهرادید نتشاد

فینح میمصت هب هک هچنآ ره نتفگ ندوب تخس زا ینیگنس و زوسرپ هآ

حرط و یساکع غارس هرابود نتفر قوذ زا مرکف . مدیشک دش، یم طوبرم

ع دروم یاضف زا یلیخ دش. رود ، مروایب اجنیا یرتشیب یاه هلیسو هک نداد

. مدوب هدنام رود ما هتشر الهقو
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هیچ! مدیسرپ . منیبب ار نوریب متسناوت یمن و مداتسیا مظعا رانک و کیدزن

: تفگ رکف ورد تشگرب

نیبرود .زا هزاغم ورد اجنیا هب هدز لز هتعاس هس هیک!ود، نیا منود یمن _

. متخانش یمن ولج.. شمدیشک و مدید مه

! رتخد ور همه ینیب یم کوکشم ، یدش یسبح یتفر ؛ نتفگ واب مدز شرانک

. تفر هزاغم هت نیرتیو تمس رکف، ردو دش رود مرانک زا

ایآ هک مدرکن مه تقد و مدیشک تفگ مظعا هک ییاج هب لیم یب کرس

ندید ،زا مخرچب متساوخ ایهن.هک تسه سانش مدید هظحل نآ هک یدرف

مناهد یولج تسد و هدیشک ییاو ، هشیش تشپ و نوریب تمس نآ درم

. متشاذگ

نم ارهب شدوخ ، تسد هب ناویل هچاپتسد دشو لوه ، دینش هک مظعا

: دیسرپ و دناسر

؟ یسانش یم _

یور کنیع ردو تمس دیخرچ یتقو دشو رتدرگ مدید هک هچنآ زا مششچ

. دیرپ مگنر ، تشادرب ار شمشچ

نداد ناکت و میدش مشچ هب مشچ هک مندید دید.اب ار نم هک دوب شدوخ

درک: دییات مظعا ، شیاهبل
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! هناورپ دوبن ، هدموا هزات نیا

میاهاپ اهاب هلپ تمس ارهب نم تشاد هناروابان منامشچ . مدنادرگرب ار مرس

. دیشک یم و درک یم یهارمه

یناجیه و دوب دیسر دوب. هدیسر هرخ .بال دیسر متفگ نانک همزمز مبل ریز

. دیشک یم کرس ، هدیسرت نم رد تشاد رگید و گنتلد

اه ندوبن یوزرآ هب متشاد سلا تفه دعب هک بوخ و جبلا هچ و دوب هدمآ

! دناسر ود ره ارهب نم هک تشاد یتردق هچ سابع . مدیسر یم ار

...و یسانش یم هناورپ دیسرپ ، دیشک یم ار ماوتنام ی هبل تشاد هک مظعا

رد مه..زا ار ممشچ . مدیدزد ار مرس دشو زاب رد مظعا هب حیضوت زا لبق

... تشگرب و درک اهر ار وتنام دشو فاص مظعا . مدنارس نییاپ هدش زاب

نیگنهآ اه هلیم ندروخ مهب یادص طقف . منیبب ار شندیسر رگید متسناوتن

.. ندیدن یارب اه یگنتلد زا رگید یکی مه نیا هک داد ربخ نم هب مرن و

یهاتوک هاگن ، قاحسا هراوق ودقو ششوپ اب ناوج یدرم ندید زا مظعا

. دناشک نشیتراپ تشپ ارهب شدوخ و تخادنا نم نییاپ رس هب

یم ملد . یگنتلد ای دوب مرش زا مناد یمن دوب. نییاپ مرس گنتلد و سح یب

ییا همجح هظحل کی میارب هزاغم کنخ یاوه و مدرک سیخ ار مبل . دیزرل

دش. هتخورفارب و غاد شتآ
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. مدیشک ناشن و طخ ، ندنام رساپ یارب یرادشه . مداد مدوخ هب یناکت

، دنتسا یور ورنب غیلبت دنخبل رژو هدش هدیچ یاه فیدر رانک و رتناک تشپ

. مداتسیا

نیج راولش دوب. هدیشوپ نشور گنر راهب و ناتسبات اهو لبق لثم مردارب

و دمآ رتناک یور هبور رتو کیدزن دوب. یگنر هچ مدیدن ار شترشیت و نشور

. دیسر باق و هشیش رتم مین هب سلا تفه زا هرابکی شا هلصاف

دیدمآ شوخ ، ثکم اب مظعا و تفگ سالیم مظعا هب دروخرب شوخ و مرن

متوکس و هتسب خی هک دوب هجوتم مظعا . دناسر نم رانک ار شدوخ و هتفگ

: دیسرپ و درک فاص شیادص ، دروخ یمن ششورف نوناق و یرتشم هب

منک! نوتکمک منوت یم . دییامرفب _

شا یزلف دنب تعاس قرب یتح . دنارس شبیج رد تسد قاحسا هک مدید یم

تماق نیا اب هعفد کی ار مندرک یرود هلصاف هزادنا نیا یتح اردز. ممشچ

ندوب مان کی و ندوب نوخ کی رطاخ هب مبلق نابرض درک. رپ شرطع و

هب دیسر ات تفر و تفر مظعا یادص ندیسر اب منامشچ دش. یم رتدنلب

.. قاحسا مامت تماق

همزمز ، دنیبب ار شرس تشپ ات دیخرچ قاحسا هک یتقو مشوگ رانک مظعا

درک:

! متسه نم نک! عمج ور تدوخ _
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فیدر زا شمشچ و هتشگرب ام هب تشپ قاحسا دمآ. باال مبل رانک ات متسد

شرس هرابود و ناهگان هک متفگن چیه . دیسر نم وهب دروخ رس اهردوپ مرک

. تشگرب

لثم . دنام شتروص هب ممشچ . دیشک شا هناچ ریز و دروآ ارباال شتسد

و یگنتلد عفر دنتشاد هزادنا کی و گنرکی مشچ دوب.ود نم نامشچ

ثکم نیمه ...اب قاحسا نامشچ هب نم ندز لز نیمه .اب دندرک یم یروخلد

.زا نتفرگ مشچ دوب تخس و ندید دوب تخس .. قاحسا نازرل یاه کمدرم

دش یمن هدنک منک. رود مشچ وزاب منکب لد نام رادید نیرخآ مه رد هرهچ

. تشادن ندز کلپ یتح و ندرک تکرح دصق هک یکمدرم ود

.. مدوب هدش رود . مدوب هدنام بقع ، دروخرب و ندید نیا زا سلا تفه نم

! متفر و مدیرب ردق نیا هچ زا نم مدز. یمن مه نفلت یتح

تسشن شبل یور مرن یدنخبل مندید زا .هک تشاد یگرزب بلق قاحسا اما
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رخآ . شمتخانش یم . متسناد یم درک. یم هاگن هک دوب درس شمشچ یلو

شرافس نم، هب هریخ دوب. مه نیع نامتایصوصخ رتشیب دوب. مردارب

هب شمشچ دنک، دیرخ شدوخ یارب یقافتا دوب، هدمآ ایوگ داد. ار شدیرخ

دوب. هدرک شیادیپ دوب. هداتفا شرهاوخ

. متساوخ یم ور نوتاه رژ گنر تسیل و هنومن _

لباقم هدش هدیچ فیدر و درک در نم رانک ارزا شتسد درک. بجعت مظعا

داد: قاحسا ناشن ار نم

؟ یمت هچ _وت

داد: باوج هک دوب نم هب شهاگن نانچمه قاحسا

! منیبب وشاه مت همه _

درک. ییا هدنخ کت دشو لا حشوخ مظعا

! نوتتمدخ مرایم ! بانج _هلب
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دعب شمارآ هب مبلق دوب. هتفرگن مشچ زونه و دوب نم هب شمشچ زاب قاحسا

هب یرابجا یرود کی دز.زا یم متیر واب تحار دوب. هدیسر نافوط کی

. مدوب هدیسر یرابجا رادید

هک دنچ .ره مدرپس یم شوگ شیاه شرافس هب متشاد هدوسآ یخلا

زا یگنتلد عفر لدم مه نیا . مورب و منزب گنچ ار مفیک متشاد تسود

نیشام . منتفر نادنز لیلد یارب ، هناورپ هیبنت هار لوا مه دیاش دوب. قاحسا

دوب. رتهب مدرک یم رارف اباپ نامه . متشادن مه

: تفگ و تفرگ هناشن متمس هب هراشا تشگنا اب

هنک... نوشتست مارب مناخ نیا مد _یم

: تفگ و تفرگ نامیور هب ور نیرتیو قارب یاه نلکدا تمس ار شرگید تسد

مسرت یم . شندید مرب ماوخ یم هرابود سهلا، دنچ دعب . متشاد رهاوخ _هی

. هشاب هدرک رییغت شا هقیلس

: دیسرپ هرابود و درک ینم نم مظعا

منک.. نوت ییامنهار نییامرفب ور نوشنس _
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: تفگ نم، هب هراشا و هدرک نییاپ باال ییوربا درک.اب عطق ار مظعا فرح

. تخادنا شدای ونم مناخ _نیا

، منامشچ یگتسخ عفر یارب و دیرپ یم مکلپ مدز. گنچ ار مفیک و متشگرب

یزیچ بل ریز و مدش در مظعا رانک زا هک دوب تخس ... دنداتفا مه یور

. متفگ مرب نم هیبش

. تفرگ ار متسد چم ، یتکرح وره ندروخ ناکت زا لبق و دیبنج قاحسا

شدوخ و هتفگ هنامرتحم یشوخ زور مظعا هب رتمرن یدنخبل واب مداتسیا

درک. رود مظعا رانک زا نم اراب

شلا بند . تشاذگ نوریب اپ نم زا رتولج شدوخ درک. زاب ورد تفرگ ار متسد

. مدش هدیشک و مداتفا هار هدش سیخ مشچ

، مراک لمعلا سکع زا سرت ومه مدوب قاحسا روضح گنتلد مه دنچ ره

. منزب یفرح تشاذگ یمن

درک زاب ورد تفرگ هداتسیا رد رانک درم تسد ارزا نیشام چییوس هک یتقو

. تسب رد شدوخ و متسشن یفرح چیه نودب . مدوب تکاس زونه ،

دنک. یردپ دهاوخ یم میارب و هدش هدنز ناج اقآ مدرک سح هظحل کی
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. تشاد مخا ، داتفا وهار تسشن هک نیشام رد هک قاحسا تروص

درک، تیاده بقع هدند ار نیشام و دیخرچ یتقو یتح دز. یمن مه فرح

دوب. هدرک مایق قاحسا رد روخلد توکس کی دوب. مه رد شتروص

، متمس یتکرح نیرتکچوک و هاگن نودب مه راب،نآ کی ریسم لوط رد

! نرایب مدب چیئوس یراد نیشام _: دیسرپ

. مدوب هدش هارمه شنیشام راوس ؟ دور یم اجک مدیسرپن و متفگ ییا هن

رگید دوب. هدرک تحار شندیدن اهتدم ارزا نم راک شدوخ . رگید دوب بوخ

اقآ دوش.ای یم قاحسا مااب یهارمه زا روخلد مردام هک تشادن تیمها

مکح دنک. متم مال مردارب نیا نتشاد یارب هک یفینح ردپ هک تسین ناج

دنک. موکحم و دهدب

نیشام تکاس یاضف دنچ دز.ره گنز راب ود فینح هک دوب مفیک رد یشوگ

. منکشب فینح داش یادص اب متسناوتن ار
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نیا منک رواب هکنیا یارب دوب هداد مایپ بشید هک یفینح نامه قایتشا

منز. یم گنز تقو ویب تقو ، تسیعقاو تندوب و یتسه اهزور

رواب یاه گنز واالن مدوب هدزن یفرح شیریگیپ یشوخ زا لا حشوخ

خساپ یب قاحسا کشخ نک شوماخ اراب میشوگ و دوب راب ،ود فینح

. مدوب هتشاذگ

ی هرابود گنز دش. یم نارگن دش. یم رظتنم فینح هک تسناد یمن قاحسا

.هب متشادن ار نارگن فینح هک دوب سیلا دنچ نم . مدرک شوماخ ار فینح

مدوخ هک دشن مشوگ رانک یشوگ ندرب اراب فینح راظتنا .. اهندوبن نآ ناربج

. مروایب تقاط مه

داد. ریسم هب مشچ هرابود و درک یدنت هاگن مشوگ رانک یشوگ هب قاحسا

هچ هناورپ ار وت دنک تنعل ادخ . دیچیپ مشوگ رد فینح یادص ، قوب نیلوا اب

. مدوب هدروآ درم نیا زور هب

... هناورپ _

: متفگ هتسهآ شدوخ لثم

! شابن نارگن . مدب باوج متسنوتن _

هرابود رس زا مشچ . تلا بند مدوخ مایم ! تساجک وگب ور تراک بخ _

. متفرگ قاحسا هدیخرچ

منک. یم تربخ . مرادن ور شتیعقوم _االن

. مدروآ نییاپ فینح لوبق اراب یشوگ

دشو نوریب هداتفا اج هرهچ یور و مخا نآ تشپ ، قاحسا رپ سفن یادص

. تسشن ملد رد
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. دنزب فرح شاک دوب. کانسرت رتشیب شتوکس نیا

هب منابز ، دورب اجک دهاوخ یم هکنیا سدح رهش زا ندش جراخ ندید اب

دمآ: تکرح

هش! یم نارگن نامام _

. نزب شگنز _

! تساهنت . هنوخ نودرگ _مرب

. تفرگ تعرس و داد زاگ رتشیب

. مدرک دنب مشوگ تشپ ار میوم و مدرب تسد و مفیک رد مدنارس ار یشوگ

یقطنم ، قاحسا اب متشاد جایتحا و متسب یمارآ کلپ دوب. هدرک خی متسد

ار شدوخ و دوب هدش خرس شتروص طقف هک شدوخ لثم . منزب فرح

دنک. شرغ رگید یاج ات درک یم لر تنک

. مینک یم تبحص مه اب _دعب

. تشگرب هرخ بال

مک! هی تسین دوز _

هچ .ره قاحسا فیک رانک متشاذگ و مدیخرچ . مدرک رود مدوخ ارزا فیک

. متشاد شرانک یبوخ ساسحا نم دنک مخا ، ردارب نیا

مدوب هدرک ادیپ رفن کی هرخ دوب.بال هدرک نازیوآ دنبباالیرد زا مه ار شتک

هلگ . موش مارآ و ودنت منک.نبملا تیاکش و دشاب مدوخ نوخ و تشوگ زا

. موش وخیلا منک

: مداد تارج مدوخ هب یمک و هدرک فاص ار میادص
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! قاحسا مدروخ یزاب _نم

: تفگ شم ردکال یشمرن چیه نودب و هاتوک هملک دنچ

نم! زا رتشیب _هن

ار اجنیا یاضف دش. طایح لخاد اردزو غاب هناخ دیفس و گرزب رد تومیر

ار، نم دوب. هداد رییغت ار زیچ همه یرود سلا تفه . دندوب هدرک ضوع مه

دوب.نآ هدرک رتشیب ار میاه یگنتلد یتح ار. ناج واقآ قاحسا ار، فینح

ناج. اقآ دوبن واالنمه مدوب قاحسا و فینح گنتلد هک اهزور

زاب ورد مدرب تسد درک. کراپ طایح طسو ینامیس یناوریش ریز ار نیشام

اجنیا هک دیمهف دش یم هچغاب یاهلگ گرب اهو نمچ یور تبوطر .زا مدرک

خیبوت دوب رارق هک نم یارب و دوب رود هک دش بوخ . دراد توارط زونه

دوب. حملا بسانم موش

مهب یبل اب مه نم و تسب رد یفرح چیه نودب و تشادرب ار شدوخ فیک

. متشادرب ار مفیک هدرشف

. تفرگ یم ور نم زا مه قاحسا

مدق اب نابهگن و تفر یوالباال یاه هلپ زا باتش ورپ دنت هک شرس تشپ

نابهگن زا یسرپلا وحا .اب مداتسیا و دناسرب تسناوتن ار شدوخ دنت ییاه

طقف داد،اقآ همادا و تفگ هتسهآ ییا .هن تسه هناخ مه یسک مدیسرپ

دوب. خیلا اجنیا ههام دنچ منک. هدامآ ور هنوخ نتفگ

و مدوخ هک مشاب لا حشوخ ای مشکب بویا دوبن زا هدوسآ سفن متسناد یمن

دای .هب مدمآ یم رانک رتهب قاحسا اب نم و دوبن بویا . میتسه شدوخ

و دیشک رانک هدرپ و درک زاب ار هرجنپ قاحسا و مدیشک یهآ سیلآ ینابرهم

دش: مخ
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ارچ؟ رد وت.مد امرفب ناج هناورپ _

. مدش لخاد و مدرشف متسد رد ضغب اراب مفیک

. تشاد شمارآ سنلا عوبطم و فیطل یاوه

هب شدروخرب یادص درک. اهر زیم یور ار شرتشگنا و تعاس هک دوب رساپ

زبس لبم هب هاگن مه نم و تفر ولج بقع مدق دوب.ود دنلب یمک هشیش

. متسشن ، دندوب هداد رییغت مه ار روکد مدش، هجوتم هزات هک نشور

. یرسارس هرجنپ رانک یاه یتحار یور و رترود هتبلا . تسشن مه شدوخ

هداد شدوخ هب مشچ . تشاذگ یتشپ یور و داد شک فرط ود ره زا تسد

. هناورپ ما یداع نم دهد ناشن تساوخ یم درک. یم مهاگن . مدوب

ردو فرح زا هروخ یم هصغ ناج ..اقآ قاحسا مرب یتفگ شیپ سلا تفه _

.! هیاسمه

. متفر _هک

ام! ندوبن نوملسم مرج هب یدرب یتشادرب ور ناج _اقآ

! مدرشف متشگنا اراب فیک مرن هشوگ

جنک #هس_
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هدش هتسخ ندینش هنعط زا ناج .اقآ میشب رود و میرب تفگ مهب شدوخ _

دوب.

شدوخ اب هکنیا گنتلد . مدوب مردارب مسا ندرک ادص نیا گنت لد ردقچ

. منزب فرح میاه هغدغد اهو هصغ ی هشوگ وزا منیشب

دشاب دب تسناوت یمن قاحسا . دیشک شتروص یور و تشادرب ار شتسد ود

.. درکن دنلب ار شیادص تقو چیه هک ناج اقآ هیبش تسرد دوش. ودنت

؟ یدروآ رد رس اجک ؟زا هناورپ یدرک راک یچ _

. مدش دنلب

، یهارمه کی محر یب تردق هب مبلق نابرض . تفرگ رگ منت قاحسا لا وس زا

ار حملا تسناوت یمن مه سنلا فیطل یاوه دشو ممرگ . تفر باال هنارهاوخ

دنک. بوخ

هرابود داد. هیکت هرابود . مهدب میاطخ لا وس هب باوج دوب رظتنم قاحسا

دوب. رارقیب مه قاحسا داد. شک لبم تمس ود ره رد تسد

ار .شلا مدوب نامردپ شوپ هایس زونه . مدرک زاب فرط ود ره ارزا وتنام

. مدرک شیاهر لبم رانک فیک رانک و متشادرب مه
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ساوح یب ار میاهوم . مدرک فاص ار منیتسآ یب سابل ، متسد ود اب نییاپ زا

. مدنارس مشوگ تشپ

لثم مدرب یم دیاب دوب. هداتفا اجک مناد یمن و دوب هدروخ زیل زاب مرس لگ

. مدرک یم هاتوک قاحسا یاهوم

. متسشن شرانک توعد نودب . کیدزن یلیخ مدش شکیدزن

مدوخ دوب.زا قاحسا . تشادن لا کشا . درکن مهاگن و دناحرچن ار شرس

یمنرب شیاه یروخلد یاجک چیه دوب.هب یردارب و رهاوخ یروخلد دوب.

. دروخ

. متشاذگ شا هناش یور ار مرس مرگلد هک دوب ردارب دوب. مردارب

دش. یم نییاپ باالو شا هنیس هسقف و دیشک یم سفن دنت

تسناوت یمن نم هب شتبحم یلو دوب. هدرک ضوع ساهلا نیا اررد شرطع

ادج تبحم نم دنک. مک تبحم شرهاوخ یارب تشادن ناکما . دهدب رییغت

سابع یاه یرهم یب . متفرگ یم ردارب نیا زا دیاب مه ار ساهلا نیا رد هدش

. متفرگ یم سپ ردارب نیا ارزا

. دروخ ناکت وهن دیسوب ار مرس یوم دشوهن مگنتلد .هن درکن یراک چیه

کی مناد یم هچ دنک. لغب یرادلد یارب ار نم هک دادن ناکت مه ار شتسد

یب نیا هک دوب ییاج نیلوا مبل . درکن یراک چیه . موش کبس ات دنک یراک

: دیزرل و تفرگ شدوخ هب قاحسا یهجوت

. یروطنیا نم اب نکن _

دوب. شدنلب سفن نیموس دیاش و نیمود . تفرگ رگید یرپ سفن
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.. تفر و شمدیدن ... مدیدن ور نوج _اقآ

دش. نییاپ باالو مظنمان شا هنیس هسفق و دینش

! هشب ترواب منک راک یچ وگب وت قاحسا نک... رواب .. مریصقت یب _نم

نتشاذگ رانک عورش یارب . تشاذگ و درک مخ مرس یور ار شرس طقف

دوب. بوخ یروخلد

. یرود نیا زا یریصقت یب هک وت لثم تسرد _

تسب کلپ درک. تحارتسا ممشچ . دیزرل هک دوب زیم یور شیشوگ یادص اب

. تفر یم هربیو شیور یگنر و گرزب سیلآ سکع دش هک وزاب

. میدرکن دنلب ار نامرس نم، وهن قاحسا هن

و رارق شیپ سلا تفه قاحسا هکاب تخادنا مدای شریوصت و سیلا ندید

. تشاد رادم

درک. اهر باوج نودب زیم یور ار شیشوگ دشو دنلب قاحسا

. مدش دنلب هک دنام تفر اهباال هلپ زا هک شیاهاپ هب ممشچ

هب هدش هدیبات رون و ییانشور هب هاگن و هرجنپ هب ،ور مدوخ یشوگ گنز اب

. مدرک لصو هرابود ندرک عطق نودب ار یشوگ ، هچغاب یزبسرس و اهتخرد
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. متسه اجک مداد ربخ و مدرک یم تبحص نامام اب

یور فینح مسا هک دوش یم لح مه سابع راک شلا یخ دشوهب لا حشوخ

. داتفا مسامت

. مریگ یم سامت واب مراد یطخ تشپ نم نامام _

. متشاذگ مشوگ رانک هرابود ار یشوگ و مدرک سمل ار فینح مسا

! هناورپ _سالم

دش: یم هدیشک هدرپ لگ یور راو شزاون متسد

! یشابن هتسخ _

! هشک یم لوط یک ات تراک _

هلوح دمآ. یم نییاپ هاتوک یاه هلپ زا تشاد . متشگرب قاحسا یاپ یادص اب

دوب. شنت شوپ نت

: مداد ار فینح باوج هچغاب هب مشچ و متشگرب هرابود

.! مرهش نوریب ...نم تسین صخشم _

.! تلا بند مایم هش یم مومت مراک هگید تعاس مین _
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دش: مارآ شیادص و متفگ ییا هن

. مراد مه تراک ! هناورپ تمنیبب ماوخ یم _

دزو کمشچ تسد هب ناویل و داتسیا مرانک قاحسا . متفگ یم دیاب هچ

هیک؟ : دیسرپ

: متفگ هک دوب هدش نم رهش نوریب هجوتم هزات ایوگ فینح

! یزور ود متسین نارهت ، دموا شیپ مارب یراک هی نم ! فینح نک شوگ _

دوب. نارگن و ناج یب دیسرپ هک ییاجک

مر. یم مردارب اب حبص لوا ادرف هدموا شیپ یدروم _هی

. دروخ ار شفرح هک... سابع تردارب _

. یکی نآ رانک مور یم مردارب نیا اب میوگب دوب متخس

. مقاحسا شیپ _نم
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راذگن مربخ ویب شاب بقارم نتفگ اب فینح و درک تشرد یمشچ قاحسا

. مدروآ نییاپ ور یشوگ هک دش روخلد مدرک سح درک. عطق

ار ملد قاحسا هدش ویش هزات تروص رطع دش. رود مسامت عطق اب قاحسا

. متشگرب قاحسا لا وس .اب درشف رتشیب فینح فیعض یادص یارب

.! ریگیپ یدایز منوا ، تراک ریگپ نیا! هیک _

نم و تفر لوا هقبط قاتا هب هرابود هلوح .اب مدنارس مشوگ تشپ ار میوم

دیدرت یلو مهدب مایپ فینح یارب متساوخ یم . متسشن لبم یور فرح یب

. تفرگ یم ار ما هتساوخ یولج ادرف هاگداد هجیتن زا

جنک #هس_
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سامت یاج .هب مدیشک رپ یسفن ، تفر قاحسا هک یقاتا هب نتخود مشچ اب

. متفرگ ار رفولین هرامش ، فینح اب

. دیایب و دوشن دنلب مه .وا مور یم اهنت مدوخ نم هک مدرک یم شربخ دیاب

. دادن باوج ، دروخ قوب هچ وره دنام متسد یشوگ

قاتا زا هدیشوپ سابل قاحسا و تشاذگ لا غشا یور رابنیا . متفرگ هرابود

شگنرمه یوناز ریز ات کراولش اب دیفس و تفه هقی ترشیت دمآ. نوریب

دوب. هدیشوپ

هناخزپشآ ،اپرد متمس هاتوک هاگن و دیشک شراد من یاهوم هب تسد

. متشاذگ هرجنپ رانک دنلب هیاپ زیم یور هلصوح یب ار یشوگ . تشاذگ

یور شیاهلدنص یادص ندیچیپ و گرزب یاضف رد شندیخرچ هب مساوح

دوب. یگنس شوپفک

: دیسرپ دشو دنلب شیادص و درک مهاگن یمشچ ریز

؟ هناورپ تفگ یچ ینود یم ، توف لبق یرخآ یازور ناج _اقآ

متفگ هدیزرل ییا دش.هن مکیدزن تسد هب ناویل .ود مدرک شهاگن رپ مشچ

یم ناکت شیور قلعم یدرگ ینتسب . متفرگ ار جیوه بآ یجنران ناویل و

. دروخ
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دوب. ناج اقآ یناوج قاحسا درک. یم مهاگن

مرانک و دیشون ییا هعرجو دنارس شکراولش بیج اررد شیلا خ تسد

: تفگ هک دنزب ار ناج اقآ فرح ات مدوب رظتنم و تکاس . داتسیا

دوب... هدش نوملسم ندرک جاودزا هک یتقو دوب هتفگ شهب فرشا نامام _

ندیسر . میدش تکاس شردام و ناج یاقآ هلمج کی نیا ندینش زا ود ره

دوب. هداد ام هب یتخس یلیخ هلمج کی نیا ینعم هب

دوب. هتخادنا مخز ناملد یور شدنب تشپ اه هیانک و اهفرح و تشاد یرود

دوب. هدرک نامسیخ مشچ

قاتشم و رایتخا یب . تشاذگ متشپ تسد دشو خیلا قاحسا تسد ِناویل

. متفر و هتشادرب مدق اه لبم رانک شهارمه

اب شتمس هب ممشچ . تسشن مک هلصاف واب مرانک مه قاحسا ، متسشن ات

ینیگنس . مداتسرف نوریب هدیرب هدیرب و متفرگ رپ یسفن . دیخرچ متروص

دوش. کبس یدوز هب دوب لا حم ، یتخس همه نیا

. قاحسا فرشا نامام توف لبق یاهفرح نیرخا نتفگ اب یتح

ندیمهف سرت زا مه شتلع اهنت .. تفگ لحم نوا زا میتفر یتقو منم _هب

دوب. یراک ناهنپ و شردارب
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. مدروخ پلق دنچ ، شروخب ی هراشا اراب ناویل درک. مهاگن قاحسا نامشچ

مناخ، فرشا ماوقا اب رادید و قاحسا دلوت ات ناج اقآ هک میدادن همادا رگید

اقآ تاداقتعا .اب دنتسه توافتم و دنراد قرف هداوناخ نیا هک تشادن ربخ

. دنراد هلصاف نامسآ ات نیمز ناج

اب طقف ور شدوخ دش. اهنت دش. رتریگ هشوگ ناج .اقآ نومنتفر دوب تخس _

درک. یم لوغشم شخرچ و وخن یچیق

: تفگ و دنارس شهاتوک یاهوم ،الی تسد ود ره تشگنا هرابود قاحسا

تغارس تساوخ ناج ..اقآ تمنیبب شاداد اب میدموا لوا _سلا

... یدش لوبق هاگشناد اجک تفگن یتح ... میاین

: متخادنا نییاپ ار مرس

یم شاهاب هش، یم بیغ زور ود ارچ ناج اقآ راب ره متسنود یم _هگا

... نوتمنیبب یقافتا ، ییاج و یهار وت مدوب رظتنم یلیخ ... مدموا

یگنتلد مامت زا تعاس دنچ اب میتسناوت یمن . تفرگ متروص زا مشچ قاحسا

دوش. ناربج یرود یاهلا اتس دیشک یم لوط .ساهلا مینزب فرح نامیاه

ننک.. مورحم مه ندید زا ور ام چیه مرج هب هناورپ هتخس _
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: متشاذگ مسیخ ی هنوگ رانک تسد

... هشب عنام هگید یسک ماوخ یمن ... یشاداد مدش گرزب مدوخ _نم

شیوناز یور تسد دمآ. شک درک، مهاگن هک یمشچ ی هشوگ اب شبل

. تفرگ ار میشوگ غارس و تشاذگ

... مریگب هدب ور هدزاش نوا هرامش تفگ

.اب شدوب هدناجنر ، راظتنا سلا تفه . دناجنرب ار فینح متساوخ یمن

: متفگ هدیزرل ییادص

مدش ادیپ مزاب ...حاالهک مدش رود و میتفر شردپ لیلد یارب عقوم نوا _

... شاداد مسرت یم

درک. شیاهر و دیشک یرپ سفن

: تفگ هکنیا ات دزن و دزن یفرح

دنچ ..ام دوبن ناج اقآ هگید ، تساجک هناورپ هک داد ربخ تردام هک ینامز _

.. یدوبن ووت میدید وی یس یآ وت ور ناج اقآ هتفه

نیا . متسناد یم . تسه یکاش نم زا یلیخ بویا هک تفگ و درک مهاگن

: مدیسرپ دوب. ندیجنر تلع شندوبن قاحسا هارمه

! هبوخ شلا _ح



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

. اجنیا دایم هراد _

یربارب بویا زا سرت اب ادرف هاگداد زا رتمک بویا زا مسرت .! متسناد یم

درک. یم

! یدرک یراک هگم _: تفگ و درک مخا و متمس دش مخ قاحسا

ود دز.ره رانک ار ممشچ رانک یوم و تفر متسد و متفگ هلصاف بال یچن

: مدرک دنب مشوگ تشپ ار میاهوم فرط

، هنوخ مایب هک میدش یم یسکات راوس متسود اب متشاد هدکشناد رد _مد

دز. گنز مهب سابع

رس میوم زا ییا هتشر مادم و دوب قاحسا هدیچیپ مهب یاه تسد هب ممشچ

. مدرک ناشعمج فرط کی . دروخ یم

رظتنم دنک. یم شوگ هک داد ناشن نتخادنا اپ یور واپ شتوکس اب قاحسا

ارهب ما هدرکن و هدرک هانگ زا عافد منک. ماهتا عفر شرانک مدوخ زا تسه

.. مروایب نابز

. دوبن مشدوخ نیشام .اب دایب نوراب تساوخ یم دوب. یربا و درس اوه _

یتناما و راکبلط هی زا سولا چ مراد یهدب یرس .هی هریگ مراک هناورپ تفگ
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.... هگید تسود هی هب منوسرب

یچ متسنود یمن . دایب مهارمه هنوت یمن و هدرک بت املآ مه، رفولین تفگ

و تساوخ طقف منک!. تارب منوت یم راکچ نم متفگ شهب . داوخ یم مزا

. مشب شهارمه و نیشام وت منیشب تفگ

تسد داد. یم یزیر ناکت یبصع ار شیاپ کون قاحسا .. مدروآ ارباال مرس

... مهد همادا دوب رظتنم شا هناچ ریز
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سابع ... متسه سابع اب نم هک مداد ربخ و مدز گنز نامام ،هب نتسشن لبق _

..یم هیفاک هراد ربخ یرخف نامام تفگ . منزب گنز ناج اقآ هب هگید تشاذگن

.. شهب هگ

یمرب بش کی ات داد لوق . مراد کالس ادرف متفگ سابع هب یتح

تعاس هب مد رفولین نیا ات هناورپ نک شوماخ ور تیشوگ تفگ ...مهب میدرگ

درک. شوماخ ور یشوگ مشدوخ . هنکن نومکچ
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یم دیاب یلو .. یروآدای و نتفگ دوب تخس . مداد نوریب یرگید رپ سفن

. متفگ

مدیمهف هک میدوب جرک کیدزن دش. عورش من من نوراب و میداتفا _هار

منوا تفگ سابع .... هگید نیشام ..ابهی دایم هراد ام رس تشپ مه شتسود

. هنزب رس شرهاوخ هنوخ شدعب و هریگب شبلط دایم هراد

ات تفگ سابع .! یوروآ ارچ ونم دوب تتسود بخ متفگ شهب و مدرک بجعت

.. مدزن یفرح منم و درکن معناق شلیلد ... هکانرطخ هداج ... مدرگنرب ییاهنت

جنپ هب هدیسرن دوب.. هدش رتدنت نوراب دوب. نومرس تشپ اهنت شتسود

. دیشک رانک سابع دز.... غارچ شتسود سولا چ یرتمولیک

نوراب هنزب رس تفر سابع . رظتنم و نیشام وت متسشن نم دشو هدایپ نوا

رسو بآ . تشگرب هدش سیخ ، هقیقد هد دعب هکنیا .ات دموا یم نانچ مه

نیشب وت هناورپ تفگ و تساوخ مزا سابع دوب. هدرک سیخ ور شتروص

شوناز و درک فداصت وت لبق و هار وت یندموا متسود ، نیشام نیا تشپ

.. هتخس شیچیپ چیپ شو هداج متفگ ینارگن و سرت اب منم .. هدروآ مرو

هگید تعاس ..هی هدنوم مک یتفیب هار مورآ ... سرتن . تسین یلکشم تفگ

هار رتولج شدوخ . مدرک لوبق یراچان یلو دوب متخس . دصقم میدیسر یم

تشپ هب مدوب هدیبسچ . مدرک تکرح مورآ مورآ شرس تشپ منم و داتفا

تعرس دشواب رتدیدش نوراب ... ندوب شتسود و سابع هک ینیشام رس

یمن ور مولج ، هشیش ندش رات دوب.اب هدرک راخب وت اهزا هشیش ... دموا یم

متسد واب نومرف ور مدوب هدش مخ دوب. شوماخ مه اهیشوگ . منیبب دش

... مدرک یم کاپ ور هشیش راخب یه
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رتولج نم دش.زا مگ ور نیشام مدرک سح هار، سیلپ کیدزن هظحل هی

دوب... دایز نیشام مور ولج و مرس تشپ .. ندوب هداتفا

،نآ یروآدای زا راوشد و نارگن دوب. هتفر باال میادص نت هظحل نآ رارکت زا

. متفاکش یم قاحسا یارب ار بش

متشاد . دیپت یم مبلق دوب. هدش رات منامشچ نامرف تشپ زاب هداج نآ رانک

. مدرک یم سح زاب ار شدرس یخلت بش، نآ زا ندز فرح اب

نآ تشپ و دوب هتفر محور یلو هناخ، و مرن لبم یور و مدوب قاحسا رانک

غارچ تشپ . تشک یم سابع لا وبند هارمه هرابود تشاد بش ونآ نامرف

یاهخرچ ندروخ زیل زا سرت و هدش داجیا کیفارت یاه زمرت نشور یاه

یم تفس میاپ ریز یگنس شوپفک یور میاپ هداج، برساالیی رد نیشام

دش...

یکاش قوب واب نیشام دنچ .زا مدرک دایز مکو ور متعرس . مدرک نوشمگ _

مدش هدایپ و مدیشک رانک منک.. راک یچ متسنود یمن .. متشذگ مه اه هدننار

و مدوب هدش سیخ دوب. شوماخ سابع . مدرک نشور ور مدوخ یشوگ و

.ات متفر رتولج نییاپ هشیش اب مه رتم دنچ . نامرف تشپ متسشن هرابود

یشوگ دوب.. هدنوم نیشام وت سابع یشوگ ، یلدنص یور داتفا ممشچ هکنیا

یچ ...ره متشگ شتسود مسا لا بند شاه بطاخم ووت مدرک نشور ور

مدش راچان ... ندوب شوماخ همه مدز.. گنز ، تشاد رخاوا نیا سامت هرامش

متسد سابع یشوگ هک دروخ منم،اج دینش هک رفولین ... منزب رفولین گنز هک
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هکوش منوا و هدش یچ متفگ رفولین هب هفقو ویب دنت هنک.. یم راک هچ

نک شوماخ ور تیشوگ تفگ و درک دیکات شدعب ... هناورپ یتفر ارچ تفگ

. میدشن تخبدب ات نک شوماخ تفگ . رتخد

مگ مرب...نم اجک شزا مدیسرپ ... مدنوم رفولین فرح تام و مدشن هجوتم

هیبش سردآ ،هی سابع متفگ .ات یتسشن یک نیشام دیسرپ ..مزا مدش

منک شوماخ یشوگ درک دیکات مزاب دوب. اج نوا کیدزن هک داد هاگتحارتسا

هدش مک نوراب هگید ... مدرک شوماخ ور اه یشوگ تفج هرابود مرب. و

... مدیشک رانک و مسیاو داد روتسد مهب یسرزاب تسیا رتولج رتم دنچ دوب...
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تشگنا نیمه بش .نآ تفرگ ار منازرل تسد هک دوب قاحسا مرگ تسد

ما هرود و دنتخیر هک ییاهرومام سرت وزا دوب ناشدرس . دندیزرل یم میاه

. تفرگ شتسد نایم اهار نامه قاحسا . دندیرپ یم ، دندرک

درک. ناربج قاحسا بشما اجو نیا و دریگب هک دوبن یسک بش نآ رگا

دنلب یک مناد یمن هک داتفا یقاحسا هب ندش تسار و پچ اب مرس و مشچ
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دوب. هتسشن میور هبور و دوب هدش

، مدوب هتفرگ ار متروص یسیخ هک متسد . تخل و شرف نودب نیمز یور

یور هب .ور مدروخ رس و لبم یور زا مدیشک ار ما هدش هلا چم .نت درشف

ار نم ندب و حور تمسق مادک تسناد یمن هک شیاهتسد نایم و قاحسا

دنک. تیامح هناردارب

، دزرلن دوب بقارم ار ما هناش دش. یم اهنت ما هناش ، تفرگ یم ار متسد

تشاذگ ما هناش یور تسد ... دیزرل یم ما هناچ دشو یم سیخ منامشچ

... ینم شیپ االن نیبب هدش... مومت ... هناورپ هسب بخ. یلیخ ؛ تفگ

ومه دنک کاپ مکشا مه .ات متروص یور دنیشنب دوب یفاک شتسد فک ود

دنک. نهپ اجنآ رابنیا ار شتیامح رتچ

متشادن زیزع و مرحم تدش نیا هب یسک دوب یهام دنچ هک قاحسا هجوت زا

. مدرک اهر ار مدوخ ،

. تسا هدیسر یجان ،هک دینک زاورپ بلا غارف اب متفگ ار میاه هغدغد

،کالم منورد هدرک زک یکیرات .هب مداد ناشن قاحسا نامشچ ، میاهسرت هب

ادیپ یتخس همه نیا دعب ار قاحسا نم . مدنابات ار ردارب نیا شخب امرگ

. مدوب هدرک

: متفگ و مدرک هیرگ ، مندش مارآ یارب شش هبتال هجوت نودب

زااپ هراد ملد وت هک مافرح هش مومت راذب ... شسوباک هش مومت مگب راذب _

.. هرایم مرد
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وزا دمآ شک درک. کاپ شیاه تشگنا اراب ممشچ ریز شدوخ قاحسا زاب

. دیشک نوریب لا متسد زیم یور

مدوخ مدوب دلب نم . مدیشک ممشچ ریز تسد مدوخ ... مدیشک بقع ار مرس

ار فینح هرابود نتشادن سرت یلو مدرک یم عمج ار مدوخ منک..نم مارآ ار

هانگ فینح ... مدیشک یم تلا جخ فینح نامشچ قرب ...زا متسناوت یمن

. تشاد

دیما رازه اب فینح سلا، تفه دعب ... هزوس یم ملد یچ زا ینود _یم

. شاداد درک مادیپ

مرج راثا دنک. کاپ مه ار ما هناچ ریز کشا تشاد یعس و درک مخا قاحسا

درک. یم کاپ قاحسا ار ندوب سابع رهاوخ

. هشب سابع لیکو دایب هتساوخ یضترم زا تفر نامام نیا _دعب

. مدیبوک میوناز هب تشم . منزب یفرح هک دشن مردام یاه یرهم یب زا

. تفرگ ار متشم قاحسا
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شلد فینح ملد... هزوسن منم .ات یتفرگ یم لیکو منوا ارب دش یم یچ _

... هرادن رارق و مورآ هزور ود هک شینیبب دیاب ... هزوسن

شتروص . درشف مهب ار شیاه نادند سابع مسا ندینش دزن. یفرح قاحسا

یرادلد یتح دشو دنلب ، شتسد هدش هلا چم یاهلا متسد .اب تفرگ نم ارزا

. دادن مه

طولخم یقژ یقژ و درک ادص رسو ،زاب فرح ویب هناخزپشآ تفر هرابود

. دروآ اررد نک

... دکچب هک درک یم زاب هار هرابود تشاد . دوبن کانزوس رگید مکشا

رگا هک شرظتنم مشچ و فینح یارب هکلب ... سابع اب هدرکن مرج یارب هن

...هک متشادن ار شا هرابود نتسکش ندید تقاط نم ، دیمهف یم ار تقیقح

.. مدرم یم ای مدش یم روک دیاب ای دص رد دص
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و دنخبل رپ هک یباوخ دش. زاب هناورپ رانک بشید و نیریش باوخ زا ممشچ

مه هناورپ مرگ ونت اهتسد نتفرگ تراسج یتح دوب. هناورپ ناصقر یاهوم

ریبعت هناورپ یدوز هب ندیسر نیا و مدوب شوخ دوب. دوهشم مباوخ رد

دوب. مباوخ

زا رگید زور ود دوب هتفگ هناورپ . مدوب زور ود نیا نایاپ رظتنم هناربص یب

، هناورپ یاهردارب زا اباب تواضق و اهفرح ودای ددرگ یمرب شردارب رانک

داد. یم مباذع

هک تعاس هب هاگن . متخادنا باال هناورپ هب ندیسر یارب مهار زاغآ هب یرس

، طایح زا بآ رشرش یادص . مدیخرچ تخت یور ، هدرک دوب هدشن تفه زونه

مدز. رانک یمک ار هدرپ و هدمآ شک منک. دنلب رس درک مراداو

دش. زاب طایح رد هک دوب هتشاذگ بآ گنلش اباب بوبحم یاهزر یاپ نامام

. داتسیا نامام رانک ، شتسد کگنس هتشرب نان اباب

وات رگید زور .ود مدیشک متروص هب یتسد . متسشن و هدرک اهر ار هدرپ

زور کی یتح تسناوت یمن مردام زا اباب . مهد یم ناشیافص هناورپ نتشگرب

. تشاد نم ارزا هناورپ ندرک شومارف راظتنا روطچ و دشاب رود

یشوخ نیا دای وهب دمآ شک هناورپ اب متبسن زا هناشوخ شوخ مبل

هب هیکت هک شسکع هب هاگن و هرابود و متشادرب ار یشوگ . مدش شگنتلد

دش. نشور ملد و مشچ دوب، هداتسرف میارب یلدنص
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یب متگنتلد نک. مومت تردارب رانک ور تاراک دوز ". متشون شیارب

". گنشق تحبص .. فاصنا

مردام یدش اپ یادص .هب متفر نوریب قاتا زا هدرک فاص هنیس و مدش دنلب

. مداد باالیی دنلب وسالم هدز ییا هسوب شرس یور

. منیشب تساوخ و داد متسد رینپ باقشب دوب، رساپ مردام

یدش اپ دوز ، فرح درک،هب یم درخ کچوک یاه هکت اهار نان تشاد هک اباب

درک. دنلب ار شرس نامام

. تسین دوز منیچمه _: تفگ و دندادرگ رساپ نم هب یمشچ

اباب یارب یمشچ مه نامام . مزیر یم یاچ نم متفگ و هدرک نامام هب هراشا

رطع شوخ یاج رپ یاه ناکتسا . تسشن زیم تشپ و درک کزان دید یمن هک

. متشاذگ ناشتسد رانک زیم، یور و مدش مخ ار

هتفر شدای و هدرک راک قرغ ور شدوخ هک دنامب ...حاال مچب ِنووج _

هنک. ینووج

یور اهار نان ، هرابود مدنخبل هب ییا هرغ مشچ اباب و دمآ شک مبل هشوگ

دیچ. دبس
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. متفگ هیناح هداد سپ بوخ یاهسرد هب ینیرفآ اباب، مخا زا ینارگن نودب

. متسشن و هدز دنخبل دوب، هدرک شرسپ نتشاد هناورپ هدامآ ار نامام هکنیا

منک. یم ییارکف هی مراد _

درک: مهاگن هدیرپ یگنر اب یلو لا حشوخ نامام

. هروخ یمن بآ هک ممشچ _

شدوخ یارب ام هب رهاظ رد هجوت نودب و تشاذگ شناهد نان ییا هکت اباب

. تفرگ یم همقل

منک. مادقا دوز مراد تسود مه مدوخ . هیدج ممیمصت هگید _

. مهدب همادا تشاذگن ار مفرح یدرسنوخ اب اباب هک

.! هشاب هتشادن طایخ مساق رتخد ندش ادیپ هب یطبر مراودیما _

عالهقو گنج هک دوب هدرکن ندروخ هب عورش زونه و تسشن رت عمج مردام

رانک زا ینان هکت نتشادرب یارب ار متسد دوب. دهاش ار اباب و نم نایم راکنا
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: متفگ و هدرک زارد اباب

! مدوب شرظتنم هک هش یم سیلا دنچ نم . هشدوخ اباب نوت هزاجا _اب

درب. شبل کیدزن ار خلت یاچ شم، ردکال یشمرن چیه نودب و دینش اباب

: تشاذگ زیم یور ار ناکتسا هرابود و دیشون درسنوخ یپلق

... ینک ششومارف هرتهب _

منک.حاالهک عافد هناورپ نتشاد قح زا تردق ورپ یوق متساوخ یم

مشچ ی هناورپ دوب. مدوخ قح نیا نتفرگ ممصم ، مدوب هدید ار هناورپ

دوب. هدنام رادافو مه شدوخ دوب.حاالهک نم قح ، راظتنا

مدوخ ور نیتساوخن وحالیل دشن تصرف شردپ زا امش هک یراک مراد _

مد.. یم ماجنا

یخلت ارهب ریخ راک تبحص تساوخ و دمآ نامفرح طسو هدیسرت نامام

نامام رس یور هرابود و مدش دنلب و هتشاذگ هفصن ار میاچ . میناشکن

. مدیسوب

. دییوج یم ار شا همقل طقف و دوب تکاس رگید اباب
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رتشیب رت نووج رهوش ردام . هشب بارخ راذن ور تتسوپ ! ینامام امش _

!. هراد هبذج

نوریب و هتشذگ نامام هللآش ونا نیریش دنخبل و اباب هللا رفغتسا رانک زا

. متفر

تشاد دنچ دوب.ره زیمآ تیقفوم شتواضق رگنلت و اباب ربارب رد یزوریپ

رتخد نیا زا تسه رتهب و دیشک یم طخ نامام هب ور رهاظ ورد نم یارب

درک. یم دزشوگ ار مشاب رود

نامراک دنور یارب دزو گنز هیناح راک، رس نداتفا هار زا لبق و قاتا رد

. دیسرپ لا وس

: متفگ ، متسب یم تعاس دنب هک نامزمه هیناح حبص لوا هجیتن ینارگن هب

هش. یم رتمرن نامام اب شدوخ اباب ، هشاب تساوح ور نامام _وت

هرابود مه یکرس و متشادرب لا حرس هناورپ مایپ ندناوخ اراب مفیک و تک

، مهاگشزومآ تقورید ات :_نم متفگ و هدیشک اباب و نامام ثحب طسو هب

! اجنوا هنوخ منوم یم
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هناخ اررد شرسپ ماش نارگن نامام و سرب تراک هب امش امرفب و اباب فرح

. متشاذگ اج

دراذگب شنورد اپ دوب رارق هناورپ هک ییا هناخ یارب متساوخ یم زورما

منک. مدنمرنه هناورپ نتشاذگ مدق هدامآ ملد لثم ار ما هناخ . مرخب هلیسو

... مدش نیشام راوس و دمآ شک هرابود هناورپ نتشاد یشوخ زا مبل هشوگ

جنک #هس_

104_ تراپ #

ممشچ هلا بند قاحسا و تفر رانک بویا قاتا هدرپ ، نیشام رد نتسشن زا لبق

قاحسا . متسشن و متسب مهب بل منک. هلجع و موش راوس تساوخ . تفرگ ار

تور و گنر تفگ و تشگرب و تسشن نامرف تشپ نابهگن ندرک ادص اب مه

.! ترانک متسه نم ؟ هدیرپ ارچ

مفیک رد یشوگ مایپ و هدرک یرگید ی هیثرم مدوخ یارب ار شمتسه نم

دش. دنلب
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هچوک زا نیشام هنیآ هب هاگن قاحسا و متسب فینح گنتلد مایپ اراب هحفص

: دیچیپ غاب

هگید تقو چیه .وت تسین ینارگن یاج تفگ ...یم شزا مدیسرپ یلضفا _

... هسر یمن اجنوا هب تاپ

: متشون فینح مایپ خساپ یارب و دیزرل یم میاهتشگنا

". مدرگ یمرب دوز ینک، اعد مارب حبص لوا "

س دنچ دعب نام هدروخ هرگ مهب تشونرس دیاش . متشاد جایتحا شیاعد هب

و دناسر مه امارهب فینح یاه یرارقیب رطاخ وهب تخوس شلد لا

دز. قرو رتهب ار مزورما

: متفگ دش یم جراخ کرهش زا تشاد هک قاحسا هب ور

ادیپ ور یمیدق یاتسود زا سابع یارب لیکو هتفر نامام اب سابع رسمه _

... هدرک
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: دیسرپ و درک مهاگن هاتوک و دناخرچ ار شرس قاحسا

هنک؟ لوبق ور شتلا کو یلضفا یتساوخ یم هک هنومه _

درک: هفاضا و مداد ناکت ار مرس

تحار ملا یخ یشب مومت ..!.وت تهب تفگ یچ یک هناورپ تسین مهم مارب _

شاداد مه شدعب ... هروخ یم ور شطلغ بوچ سابع ... همومت و هشب

. دایب تمسا سابع رانک هگید هرادن تسود

درک، یم زیت مشچ و تسب یم هناچ قاحسا هک سابع یاه هیبنت زا مشچ

رد یضغب یلو منیبب حلا نیا ارهب سابع متشادن تسود هکنیا .اب متفرگ

هکاب یراک و دوب سابع نیمه مزور و حملا نیا ثعاب مامت تفگ یم میولگ

درک. نم و شدوخ

هزرابم تردق ، میدوب هدرک یردارب و رهاوخ تولخ قاحسا هکاب بشید زا

دوب. هتفرگ ناج نم رد یهانگیب تابثا یارب

رانک هک یبویا . میدوب رادیب تقو رید و بویا ندیسر ودات وره بشید

هتشذگ ینابرهم شنامشچ رپو شتروص یمک دوب. هدش دیفس شیاه هقیقش

هب مندوبن زا مرش اب یتقو رد دوب.مد هدرک مهاگن گنتلد و روخلد یقرب اراب

زا یروخلد دوب. هدرشف شا هنیس ورد هتفرگ ار مرس ، متفر شلا بقتسا
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یسرپلا وحا هاتوک هملک دنچ و شم اتکال دوب صخشم رتشیب شهاگن

مااب هناش یور شیاهتسد قاحسا . تسه هار هتسخ تفگ هدرکن شرهاوخ

رد ندوب یوق سح یلو دوب یسح هچ مناد یمن دوب. هدنام هدش، رپ یمشچ

رسو تشپ .اب متشاد ار میور شیپ و مرس تشپ یاهرسدرد مامت ربارب

مدو زاب نایم ورد دوب هتفر شهاگیاج فینح هتبلا درم. ود نیا ندوب مرانک

نیا دوب هدیبسچ میاه سفن هب فینح دوب. هتسشن ، مدیشک یم هک یمد

... اهزور

مرانک نم نارگن عمج یارب اهنت و هدش دنلب رهش زا مردارب ود ره هکنیا زا

درک. یم ممرگلد نتشاذگ تقو و ندش دنلب نیا ، دندوب

هدرک جاودزا سیلآ هکاب داد ربخ و تفگ قاحسا دسرب بویا ات بشید

درک.. زاب مه زا نیریش و خلت ار دراد،مبل سهلا ود رتخد کی هکنیا . تسا

زا یتح دش. نازرل و رادشخ شیادص دراد، هک ییا سهلا هس رسپ و بویا زا

هتفر ناج اقآ طقف هکنیا . تفگ شیسورع بش و یداماد تدم مامت حلا

. مشاب مه نم هتساوخ یم شلد ردقچ و دوب

کاس نامام و دنک هارمه شدوخ اراب نم تساوخ یم ناج اقآ هک دوب مدای

اهدعب درک. شیهار هراد راک هناورپ هک تفگ ناج اقآ .هب تسب ناج اقآ یارب

دوب. قاحسا یسورع مدیمهف تشگرب ناج اقا هک

. مدیشک زور نآ ناج اقآ هدیمخ رمک هب هاتوک یهآ

دنشابن نم رانک رگید دوب هتساوخ هک تفگ ناج اقآ ینارگن زا قاحسا هکنیا

هار زا مه زاب بشید . دهدن شرازآ مدرم رانک و هشوگ تشادرب و فرح ات
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هک دوب هدرک رود شدوخ اراب نم . مدوب هدرک ضغب رتشیب ناج اقآ لح

دمآ. هناورپ رس رب هچ دیدن و تفر . منیبن بیسآ

رارکت درک. یم میهارمه مه قاحسا . مدوب هتسشن تکاس ریسم لوط مامت

یرکف و ناج یب ینت دوب.اب تخس میارب هام دنچ تشذگ دوجو اب بش نآ

دمآ. یم یلو دنک. شرورم متساوخ یمن دوب، هدش کاپ شا هظفاح مامت هک

ناشدوخ اراب نم و دندز دتبتسد ار شتسود و سابع هک ییا هظحل نآ

میاپ ریز هک هظحل درک.نآ یم مادنا ضرع یهاگ ممشچ یولج دندرک هارمه

دش. خیلا سرت زا ملد هارمه

و دروخ یردنکس ، تسد هب دنبتسد سابع و دندز دگل ار سابع هک هظحل نآ

اب مه ار نم دش. هدیبوک یسرراب تسیا رانک ینامیس راوید هب شرس

دنبتسد هک متسد نامه .. دندز دنبتسد یماهتا چیه نودب ممسا ندیسرپ

. دنتسب مه ،هب مدرک یمن رود مدوخ زا تقو چیه هک دوب قاحسا هیده

. دنتسب مه هب تشپ ارزا متسد هک دیراب یم ودنت زیر تشاد زونه ناراب

تفگ درک. مهاگن و دوب مرانک نوخ ی هکچ و هدرک مرو یناشیپ نآ اب سابع

ندیشک رانک یارب سابع یاپ هب رگید یدگل زاب هک هدش هابتشا هناورپ سرتن

زا شتسد کی هک یرداچ الرغو ینز . دندیشک شرانک . دندز نامهار رس زا

مداتفا هار . متفیب هار تفگ شا هناش یور یاه هجرد دوب،اب نوریب شرداچ

هب مدوخ اراب لگ رپزا یاه یناتک هنوگچ مناد یمن قافتا یروابان رد زونه و

. مدناشک رومام زا ولمم هاگتسیا لخاد
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کی و زابرس وود دندرک یم رارکت ار هدش یچ دنتشاد رسپ ونآ سابع

. دنداتفا حاالهار هش یم صخشم ییا، هجرد هچ متسناد یمن رسفا

جنک #هس_
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چم رود درس یاهدنبتسد و ینوخ یناشیپ نآ زا نم ی هدز تریح نامشچ

نامشچ هب دیسر دش. ادج ما هناش نداد ناکت ،اب مناهارمه و مدوخ تسد

یادص رگید نم و دروخ یم ناکت شیاهبل هک یقاحسا .. قاحسا شخرچ رد

. مدینش یمن ار سابع ی هدش هابتشا و ناراب

ردارب سنج زا یماح کی هرخ درک.بال یم میادص و متروص رد دوب هدش مخ

. دناشک نوریب کانتشحو یلیخ و درس بش نآ ارزا نم و دمآ

میاهاپ نم و دنداد ار نیشام ود ره نتشگ روتسد هک دیایب مدای زاب تشاذگن

اه نیشام نتشگ شرازگ زا هک یربخ دعب تعاس مین دوب... هدرک فعض

دنبتسد ، یلدنص یور واللورک ناج یب درک. فعض منت مامت رابنیا ، مدینش

زا هدش سیخ ینت و تهب واب هتسشن . مدرُم و متسشن مدرس یاه چم هب
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. مدرُم ناراب

ناج و درُم ما یزوسلد درُم. ما هنارهاوخ ساسحا درُم. محور هظحل نآ نم

. مدش هدنز و متشگرب هرابود دنق، بآ یناویل اب یلو داد

هک ینز . مدش هدنز و سابع هب داتفا ممشچ مدوب هدرُم هتسشن هک اج نامه

دوب، هتخوسن ربخ یب هناورپ حلا هب شلد دوب، هدروخ مین یناویل شتسد

. دندنادرگرب بش نآ یعقاو یایند ارهب نم متاصخشم لیمکت یارب هکلب

هضبق هد مدوب هدش مگ سابع رس تشپ نم هک ینیشام رد مدش راد ربخ

. مدش مهتم داد، یم شرازگ هک یرسفا نابز زا نحل نیمه اب یراکش هحلسا

لیمکت دعب منیبب ممشچ اتاب دندرک هدنز نیریش و مرگ بآ یناویل اراب نم

. تسا هدننک کالهف ردقچ اه ییوجزاب ، تاصخشم و مرف

و دنیوگب طقف هک دوبن مدام و ردپ هناخ . منزب فرح ات دنروآ یم مشوه هب

. منزب فرح دنهاوخب

یرپب ات دنبوک یم یزلف زیم یور . ینزب فرح ات دننز یم تتروص یور اجنیا

تشرد یمشچ و هنعط واب دنناوخ یم ار تکرادم . ینزب فرح و سرت زا

رد اجک رسزا کیفارگ و رنه رخآ مرت یوجشناد دنیوگ یم مشخ زا هدش

؟ یدروآ

هبرجت کی تیارب اجنیا ؟ یتفر یم اجک اه هلیسو نیا واب بش تقو نیا

گنر . دننک یم تموکحم یربخ ویب سرت ینشاچ .اب دروخ یم مقر خلت
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یم رد فرح هب تسا هداتفا راک زا هک ار ینابز و دننک یم هاگن ار تیور

. دنروآ

ای تسه یعقاو ال صا دنتفگ اهنیا هک ییا هحلسا متسناد یمن هک ینم زا

... یرابگر مهو رس تشپ .. دندرک یم لا وس ، یکلا

شود یور سلا، دنچ نیا لوط رد مدید هک ییا هحلسا اهنت نم هکیلا ردح

زا یتح و مدوب هدید شسکع اهباتک دوب.رد حتف تیاور دنتسم رد یزابرس

هب هچ ار هناورپ ندز هببلا یرنه دید اب ِنم . مدوب هدرکن مه چرس مه لگوگ

! روفنم یش نیا لمح

یم شا هلمج رد طقف ار یگنج و یراکش سالح نیب قرف یتح هک ینم

هیهت ار اهنیا هک ییاج ربخ یب نم زا هزات . هزادنا و ییاراک رد هن متسناد

. دنتساوخ یم تاصخشم مامت اب مه مدرک

دوب هدادن مدای بویا و قاحسا و فینح و رنه رکف رد رتخد هب مناج اقآ

دوبن ینتسب ای سمادآ . مرخب و مورب دیاب ار زوجم نودب یراکش هحلسا

نم ارزا نیا هیهت لحم . دنتخورف یمن مه یهاگشورف و هزاغم ره هک...رد

رد اجنیا رسزا سابع یهارمه دصق هب هاگشناد زا ربخیب نم و دندیسرپ یم

. مدوب هدروآ

،زا متروص رد قاحسا ودنت مرگ یاه سفن نایم مدرک وزاب متسب هک کلپ

و مرگ هاگن دشوهب هتسب ما یهانگیب ی هدرپ . مدمآ نوریب یخلت همه نآ

هب دیسر یم خلت یاه هبرجت و اهدصقم همه شاک ... مدیسر قاحسا نارگن

... شنامشچ ینارگن دح رد یتح یاه تیامح و قاحسا
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تسد و هدرپس یکنخ یندیشون متسد دوب.. هتشاد هگن ار نیشام قاحسا

. دیشک نوریب اهنت و درس و خلت بش نآ ارزا نم . دیشک متروص یسیخ یور

دز. یم قرب شیاه هشیش نم لثم قاحسا مشچ هک شمدید .. مدرک شهاگن

دوب. دب حملا زاب نم و میایب مدوخ هب تساوخ یم و دروخ یم مهب شیاهبل

... مدرک یم رارکت متشاد

گنز یلضفا هب هرابود داد. مرکف ی هدرم حور و نت هب ناج شا یندیشون

اراب نم دشو راچان قاحسا . تسه یمازلا هناورپ روضح تفگ مه دزووا

درک. مارآ رتخد شابن نارگن و یرادلد

دوب. هدروخ مهب فینح ندیسر اب نم شمارآ . مدش یمن مارآ ارچ مناد یمن

وگب. مارب ور ترکف لقادح ونم. ینوسرت یم . هناورپ نزب فرح _

: متفگ و دسرتن قاحسا ات مدز فرح

هک ینوا ... تسا هیناح لیماف منوا ! یشاداد هتفگ یضترم هب هتفر رفولین _

میدش انشآ مه اب تفگ یم هک ینوا .! یدوب اجک کرپاش تفگ مهب ششاداد

. فقس هی ریز میرب ، هناورپ

نآ دشواب مخ دوب، نیمز یور و نازیوآ میاهاپ و هتسشن هک مرس قاحسا

. دیشک شدوخ رد دنلب دق

وت.. یتح تهب هگب یسک ره هنک یم طلغ : تفگ
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هگب مهب مزاب هرظتنم لا سدنچ دعب . هراد هانگ فینح مدز: قه و مدش سول

. فقس هی ریز میرب

هک بویا گنز و ینارگنلد وهب درک کاپ قاحسا تسد لا متسد ار میاهکشا

تسین شوخ شلا ،ح تفگ ناشندرک هدنکفا رس زا مدوب شا هدنمرش

.. شاداد

هفخ مدوخ اررد میاه هصغ ، ردارب یکی ونآ ردارب ود نیا یمرگلد یارب

.. دنتشاد هانگ بویا و قاحسا . مدرک

.. تفر نییاپ میولگ زا هویمبآ ینیریش و تفرگ ار متسد هک یردارب نیمه

منارگن ، هناورپ  هدرکن مرج یهاگداد و یهاوخداد تمس میداتفا هار هرابود

دش. یم

دوب. منارگن مه قاحسا ، سابع بش ینآ هدیسرت نامشچ لثم تسرد

جنک #هس_
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ییا هناملا ظ یرود هک یناوج ردارب یهارمه .اب میدیسر نامدصقم هب

.. میدیسر میهانگ یب ندش تواضق رهش دوب،هب هدرک نامرود

رس دشواب یم رت هریت شگنر یهاگ هک قاحسا یور هبور هب هتخود ِمشچ

.. درپس یم مشچ هداج و نابایخ هب هرابود ، متوکس ندید و ندناخرچ

میاه ینارگن مامت اراب گنشق ِرهش نیا بسچلد و بیجع یاوه و حلا

لثم تسرد دوب. یربا مه رهش یاوه یتح و نامسآ گنر . متشادن تسود

نم. ی هناهب لا بند نامشچ

عمتجم لخاد هدیرپ گنر و کالیم چیه یب شرانک و قاحسا هکاب ینامز

نم رد اهرومام اب ندش هارمه هرابود و سرت مدش، شدمآ و تفر رپ ییاضق

. تفرگ ناج

، دندوب نامرانک زا نتشذگ ردحلا مهتم تسد لفق هک ییاه دنبتسد ندید

تسوپ یور قاحسا مرگ تسد .هک درشف یم ار مبلق درک. یم اردب حملا

.. متسه اهنت منک سح تشاذگن و تسشن متسد

تشاذگن و تفرگ تسد قاحسا ار شا ینیگنس و نهآ یدرس سمل روصت

امرس نآ ارزا نم ، متسد و مرمک تشپ شمرگ تسد . دیایب مدای رتشیب

داد. تاجن

مدق نم، گنامه یاه مدق اب مرانک و دیسر . تسه قاحسا هک بوخ هچ

یهارمه نیمه دوب...اب هتفرگ ناج نم رسباالرد رورغ روج کی . دراد یمرب

.. قاحسا ندرک
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دز. یم مدق ییا هتسب رد لباقم و سنلا یاهتنا رد هک مدید ار یلضفا رود زا

هب فیک هک یلضفا سالمو یارب درک. مخا هتخود متروص هب مشچ قاحسا

داد. ناکت رس دوب نامرظتنم ، شوپ یمسر راولش و تک و تسد

درک. زاب ییا هقت اراب قاتا ،رد یلضفا تعاس هب هراشا اب

تشپ قاحسا ، متسب مرس تشپ ار شرد هک یقاتا رد متشاذگ هکاپ ینامز

. دنام یم مرظتنم دز، وبل تسب مشچ نارگن ردو

یب . دوبن رادیب هظحل نآ نم رد رارف و سرت زج یسح چیه ارچ مناد یمن

یور مه ندیشک نابز دشو یم کشخ مادم میاهبل . مدوب رِس و سح

هداتسیا رادربخ رد تشپ هک یرومام ندید .اب تشادن ریثات شتسوپ یکشخ

درک. یم اردب حملا مه دوب

دنلب یزیم یور هبور هدش هدیچ فیدر ود یاه یلدنص و دوب خیلا هک یقاتا

. دندوب ام نتسشن رظتنم اجو یبوچ و

دوب، قیمع یناشیپ یور یدر مخا زا هک یدج و نسم درم ندید زا مشچ

. متفرگ

یور مشچ درک. یم منارگن رتشیب مروضح لیلد رانک، هب قاتا هفخ یاضف

. مداد شگرزب زیم یور هبور یلدنص فیدر ود هب هرابود و هتسب مسرت

دتفا یم یقافتا هچ هکنیا زا ما یربخ یب تشپ ار قاتا هفخ و مرگ یاوه

یدنلب سالم رتولج نم زا یلضفا و متفر ولج ناشک .اپ مدیشک سفن تخس
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. منیشنب لوا فیدر یاه یلدنص رد تساوخ و داد

و منت ترارح زا میاهبل هرابود نتسشن زا لبق یلضفا تساوخرد عیطم

. مدرک ،رت قاتا یاوه

هناورپ یارب یهاگداد زیم هب درپس و تفر ولج ، شتسد ییا هگرب یلضفا

ارهب نم روضح ربخ هدش، تسار تماق و هدرک فاص شا هنیس . یرایدنفسا

. داتسیا مرانک تشگرب و داد نوناق درم

. مدروآ رد قاتا نیا رسزا یهارمه دصق هب هک یربخ نامه

زیم رانک ناوج درم ندز قرو ار قاتا روآ هرهلد و نیگنس توکس هرخ بال

. تسکش دزو مهب یضاق

و نم هب هراشا مه شدوخ و تشاذگ خیلا یلدنص یور فیک یلضفا

هک مدوب لا حشوخ ، ندیشک سفن تخس یانگنت نیا .رد تسشن مهارمه

و نس هب یرتخد یارب یشوخ نیا . مدوب نم و هاگداد و لیکو و مدوخ طقف

هب رتشیب متساوخ یمن ار میوربآ هک ارچ دوب. بوخ نم یهانگیب تیعقوم

.. مهد ناشن هبیرغ و انشآ

منک،زاب هاگن و مدرگرب هکنیا نودب قاتا رد هک دیشکن یلوط میشوخ یلو

سابع ندیسر یدج و کشخ هک یزابرس مارتحا هب هدیبوک یاپ یادص دش.

تروص و ریوصت نیرخا دای درک.زا هلا چم ار مبلق هرابود درک، ارعاالم

.. متسشن رت هلا چم و رتشیب ، سابع ینوخ
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و دوب هدروخ شیاپ اههب دگل نیرخآ هک داد یسابع ندیسر زا ربخ زابرس

منک.. هزات رادید ات دوب نوخ اب هدرک مرو یناشیپ

ام فیدر ورد دمآ مارآ یلیخ سابع هک مدوبن شرادید ناهاوخ و متشگنرب

بوخ شا یناشیپ رسو مخز ای دوب شتسد دنبتسد مدیدن . تسشن رترود و

و هاتوک هاگن . متشگرب و هدرک مخ ار مرس هدارا یب . مدش مخ هک دوب هدش

و شمدید دوب. مرظتنم و نم هب شمشچ . متخادنا مردارب هب ییا هنارهاوخ

هلا چم هنارهاوخ ار مبلق رابنیا شباروج رد یاپ ییاپمد و گنر کی سابل

. درکن

یاپ و دیشک دز.دق هناوج نم رد شیگدنز زا رادربخ ینادنز کی زوسلد هکلب

. دزرلب میاهبل و دشوجب مکشا ات دنام ممشچ

نییاپ رس و درشف مه ارهب مبل ادیآ هداتفا قرب یاه مشچ و املآ فرح دای

نام هشیمه رادید اب شم .سال دناشن مبل یور ضغب اب سالیم سابع هدمآ

قاتشم سابع رابنیا درک. یم مهاگن لیم رسباالویب هشیمه . تشاد قرف

داد. سالمم هدنمرش و

ارچ،هک مدیسرپ یم متشاد مدوخ زا

تمس شتسد یفیک و هدنورپ ، هدیشوپ راولش و تک یدرم ، نامرادید طسو

زا مشچ هک دش ثعاب رس تشپ زا درم یانشآ تماق .دقو تفر یضاق

. مریگب سابع

مان هک دنزب یفرح مشوگ رانک دش مخ یلضفا و مدرکن درم هب یهجوت

". دنمجرا یضترم دش،" هدناوخ ، سابع لیکو
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رانک ضبن هک .ردحیلا دیرپ رتشیب شتروص نتشگرب و مسا ندینش اب مگنر

دز! یم ادص واب تعرس رپ مشوگ

و داد ناکت سابع یارب ار شرس ، یضترم روضح نیا نتشاد ربخ دوجو اب

شتک یاه هبل مه دعب و داتسیا و درکن ام هاگن دوب. ام هب شتشپ بوخ هچ

. تسشن دزو رانک ار

متروص یور هک مدرک تمواقم و دندش تشم هتسشن میاپ یور یاه تسد

.. دنناشوپن ار

و فاص یلضفا مدز. هیکت یلدنص هب رتشیب مدوخ ندرک ناهنپ یخلا هب

داد. شلباقم هب مشچ هرابود و درک هاگن ار شتسد چم تعاس یدج

یدعب مهتم لیکو رظتنم تفگ و درک مخ ار شرس نم، ندید اب مشوگ رانک

.! مدوب اه مهتم زا یکی مه نم ینعی نیا . میتسه

رخآ منک. مرن متسناوتن مناهد بآ ندعیلب رابتالش دنچ اراب مکشخ یولگ
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! ندوب مهتم و ماهتا هب هچ ار نم

بات مشچ . منزب رطع و مشوپب سابل فینح ندید یارب دیاب هکاالن ینم

نامدوخ یارب اهار هظحل نیرت نیریش ات مورب و منزب مبل هب گنر و مهدب

. منزب مقر

. دوبن فینح ی هناورپ یاج هک مهتم ناونع هب نم نتسشن قاتا نیا و اجنیا

مشچ نامیاه هناخ رد هک ییام . دوبن اجنیا ام یاج . دوبن مه سابع یاج

شرسمه و رتخد مشچ سابع و ندش سورع یوزرآ نم . میتشاد رظتنم

رد.. هب هتخود

شرهاوخ عیطم هشیمه و تکاس یادیآ و ردپ نارگن یاملآ وزاب مردام

هسلج عورش رظتنم هتسب تسد و ریز هب رس هک دندوب یدرم نیمه رظتنم

دوب.

دوب، مرج کیرش ابام مه وا هک سابع تسود لیکو ریخات و ندیسرن ربخ اب

دش. عورش هسلج

حضاو و بوخ ار داد باوج نم یاج هب یلضفا دشو هدیسرپ هک ییاهلا وس

. مدینش یمن

یم رس هب یضترم روضح زا یسح ویب لفق ردحتلا نم یاضعا همه

نم وتالش تسین هک بوخ هچ . تفگ یم یراد وربآ زا هشیمه ناج درب.اقآ

. دنیبب میوربآ ظفح یارب ار
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مدش دنلب ، یضاق کنیع تشپ یاه مشچ هب مدوخ تابثا یارب طقف هک ینم

. متفگ دنلب و هدیزرل ییا وهلب

هک مدرک سح مه هدیدن دش، دییات یضاق نداد ناکت رس اب ممسا هک یتقو

ای درک یمن رواب یضترم دوب. ام هب ور شرس منتسشن نایاپ ات یضترم

. تشادن راظتنا

متسشن یلدنص یور ، متسه هناورپ نم دینش یضترم هکنیا نتشاد متح اب

لتق هب ما وهلب دییات اب مدوخ اجنآ ار فینح نتشاد تسود . مدرُم و

ربص میوگب اه هدنورپ یور هدش قیقد و یدج یضاق هب دوب رتهب . مدناسر

. دننک یسررپزاب مه لتق و مود مرج اراب نم و دنک

شتسد مه ار فینح رظتنم ِساسحا لتق هدنورپ مراپسب مه یلضفا هب

یم ماهتا عفر مدوخ .رد دننک راک بویا و قاحسا دیکات اب شیور . دریگب

هک مدرک

هعفد نیلوا سابع هک مدیمهف هزات دشو هدیسرپ هک اهلا وس ندوب وطالین اب

و کی ، نامز و خیرات اراب سابع یاه ماهتا هک یتقو . تسین شف خال راک زا

هب ندیسر یارب نم یراودیما هجرد دندرک یم یراذگ هرامش هس ودو

دش. یم رتمک مکو مه فینح

دناوخ شا هناورپ یارب هک یرعش و تسشن ممشچ یولج بش نآ هک یفینح

واب شدوخ یادص دش.اب رارکت مشوگ رد هاگداد یدعب یاه تبحص یاج

یم روصت و مدید یم و مدینش یم ار بش نآ فینح ، هداتفا قرب نامشچ

. مدرک
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: تفگ و تساوخ مشوگ رانک یلضفا هک یتقو طقف

! یرایدنفسا مناخ میرب _

و هدرک کمک نتساخرب یارب ار میوزاب هک مدوب هدش مامت راگنا . مدش دنلب

مه سابع ی هظحل هی هناورپ هب یتح . متشذگ یضترم لباقم زا رتدوز نم

. مدرکن شوگ

دوب! هدناشک اجنیا مه ار نم ارچ دوب... اجنیا ارچ دوب! هدرک هچ سابع

جنک #هس_
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ششوگ رانک یشوگ هک داتفا قاحسا هب ممشچ درک، زاب ردار هک زابرس

. تفرگ متسد و دید ار مگنر هک یقاحسا داد. یم ینابهگن رد تشپ تشاد

هناردارب ارهب مدوخ . مورب قاحسا اب رتدوز هچ ره هک متشاد دصق طقف

دوب. ینهآ یدنبتسد دنب شتسد مرگید ردارب هک ،ردحیلا مراپسب شیاه
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و دوب رت نیگنس شمرج هک یردارب . دندوب رظتنم شرتخد ود هک یردارب

مرج و هتسب یتسد اب دنام سابع و درک رود ار نم . تفرگ ار متسد قاحسا

.. هدنورپ یور هدش زبس هزات ییاه

. دیشک ار متسد نومراک همومت ، قاحسا لا وس هب نتفگ اب یلضفا

اپو یادص هکاب نیگنس و ددرت رپ زاسنلا شدوخ واب تفرگ ار میوزاب

داد. متاجن ، دنتفر یم هار مزغم و ناور یور دمآ و تفر

ارچ داد. یم تاجن اجنیا زا تشاد ار نم رید هک دوب اجک قاحسا درک. مرود

! دنسر یم رترید نم نازیزع مامت اهزور نیا

یارب دوب رتهب ، شیاه ندرک ادص هب باوج رظتنم سابع و رومام نتشذگ اب

املآ مشچ سامتلا . هناخ مربب مدوخ اب مه ار سابع یاه هناردپ بش کی

رانک راب ره یاهلا وس . مریگب مشچ ترفن اب دوب ردپ هک سابع زا تشاذگ یمن

نامردام رانک ارچ ... سابع ییاجنیا ارچ مسرپب تشاذگ یمن املآ نم

... مهدب باوج سابع یاجنیا یارچ هب تشاذگ یمن اهرگا یلیخ ... یتسین

و متسب مشچ . مدید ، دندرب یم روز هکاب ار سابع هداتفا یاه هناش

ادیآ و دریگن ار شردپ غارس ، میاپ یولج املآ هناخ، مدیسر یتقو دنک ادخ

هک ینم . مدوب خیلا تسد هک ینم . دراذگن ما هناش یور ار شرس فرح یب

. مدوب هدش راد ربخ ، سابع هتفر الب جنم رد یاپ هب هزات

اتاب مدش شرظتنم و متسشن درک. زاب ار شیاه لفق و نیشام رد قاحسا
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یرتسگداد یاه وهلپ طایح هب نازرل مشچ دنک. مامت ار شتبحص یلضفا

. مداد

مدز.هب فرح فینح هب هناورپ راگزور مسر زا دیایب قاحسا ات مدوخ اب

هک، متفگ رظتنم فینح

ندیجنرن یارب . مدرک رارف وت زا مردپ حلا یارب هک ور ایند مسر ینیب _یم

فینح .حاالهک مدش رود و متسب وت قشع یور مشچ مردپ و تردپ لد

مردارب نآ نتفر نادنز ارهب مردارب نیا رانک ندوب ، دجنرب ات دوبن مردپ ناج

سابع یاطخ نویدم ار بویا و قاحسا وتو هب ندیسر هکنیا . مدرک ادف

. مدوب

یضترم طسوت تا، هناورپ مسا ندینش و ندید زا لبق شاک ! زیزع فینح

لقادح . مدیشچ یم میاه هنوگ و میاهوم یور ار وت یاه هسوب معط رابکی

ندروآ ابهن دعب و متفرگ یم شمارآ یبش و تشوغآ رد حبص ات بش کی

. یدرک یم میهار ، تردپ هرابود

یم . متفر یم و مدرک یم سح ار وت میوربآ نتفر داب زارب لبق دش یم هچ

هدرک مامت سلا تفه نیا ار وت روصت و دای هریخذ مامت ناج، فینح یناد

. مدرک یم هریخذ ییا هرطاخ وت زا هرابود نیا، زا دعب یاهدعب یارب . مدوب

سپ مدآ هک ینم . مداد یمن یسک ارهب ملد رگید وت زج هک نم هک یناد یم

و مامت ، یضترم ندید زا لبق ار وت شاک و میارب یدوب سب ..وت مدوبن نتفرگ

. متشاد مکلا

قاحسا ی هداتسیا و دنلب تماق .هب متفرگ اه هلپ هب ندنام هریخ زا مشچ
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نیشام ورد دمآ دزو فرح ییا هملک دنچ نیشام رانک یلضفا .اب مداد

یهتنم یاه هلپ یور یضترم مدید هک دنام اه هلپ هب ممشچ هرابود . تسشن

نیشام و تیعمج اررد شرس ، تسد هب فیک دوب. هداتسیا طایح و سنلا هب

یم ار نم دیاش و تشگ یم یسک لا بند . دناخرچ یم هدش کراپ یاه

. دنیبب تساوخ

نیشام راوس ار یرگید ی هتسب دنبتسد یاه مهتم ، سابع هکاب مدید زاب

نتفگ واب تشادرب ار نم درک. رود مه ار نم دزو رود قاحسا . دندرب

ار ملد دایز، لا متحا هب دنریگ یم رظن رد همیرج وت یارب هراد متح یلضفا

ریز مدز مدوب هدید اجنآ هچ ره یارب دنلب یادص واب دنازوس ار ملد . دنازوس

. هیرگ

تسد ایهب فینح نداد تسد دوب.زا دایز مدرد مادک تردق مناد یمن

رپ لیلد دوب هک هچ .ره سابع ی هتسب تسد و نازرل مشچ ای قاحسا ندروآ

دوب... یتردق

دیآ یمن مدای یتح دوب. هارمه میاهدرد لمحت زا یناوتان یاه یاه مااب هیرگ

. مشاب هدرک هیرگ روط نیا ناج اقآ توف ربخ یارب هک

مهانپ انعر مرگ ی هنیس و مدیبوک میوناز هب ناج اقآ توف ربخ یارب اهنت

دوب. هدش
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نم دوب. دایز شدرد و تشاد قرف ما هیرگ فینح نداد تسد زا یارب یلو

یمن هدنز رگید و مدرم یم . دنتفرگ یم نم ارزا فینح مه زاب رگا مدرُم یم

دوب. هتفرن مه نامنابز ریز مهب، ام ندیسر یشوخ معط .حاالهک مدش

**

جنک #هس_
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هک دوب ییا هقیقد دنچ قاتا عوبطم یاوه .رد مدوب هدیشک زارد تخت یور

مک نتشگرب نامز زا نم رد یرادیب تردق . متشادن مه ندرک زاب مشچ سح

رادیب زا تمواقم و دیزرل یم و دوب هداتفا مه یور میاهکلپ دوب. هدش ناج

. متشاد ینامرفان رد یعس ، منورد دنلب شاب

ره اب مدرک یم زاب مشچ ات یضترم ی هدز تهب هاگن اب سابع مشچ رارکت

دش. یم هدنز ندز، کلپ

. مدرک زاب ار منامشچ دمآ، یم قاتا نوریب زا هک تبحص یادص ندینش اب

.. دشاب هدیسر سیلآ هک مدز سدح
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دنچ هب ممشچ و هدناخرچ شلا ب یور ار مرس مدز. رانک ار میور کزان یوتپ

. داتفا دوب، قاحسا یدرجم قاتا رد ،هک راوید یور سکع باق

ارزا ناش کت کت دوب، ندید قاتشم هک یمشچ واب هتشاذگ مرس ریز تسد

دوب اه سکع نایم مه مدوخ زا یگرزب باق . مدرک هاگن شک زارد اج نیمه

. مدوب هداد هیکت ، قاحسا یوزاب یور رس ، نوتنیمدب یزاب زیم رانک هک

هب قاحسا هک یزور دوب،نآ هغدغد و ینارگن نودب هناورپ نامز یارب سکع

و داد ناشن شناتسود هب راختفا اراب نم و درک متوعد ناش یمهرود

درک. یفرعم

اب شوج و بنج ورپ هزیر رتخد کی . مدید اجنآ مود راب یارب ار سیلآ

سابل بش دز.نآ یم قرب شدرگ تروص باق رد هک گنر یکشم نامشچ

هناش یور یاهوم ی هشوگ مه یدیفس و تشرد لگ دوب. هدیشوپ ییا هداس

ییاد رتخد مارتحا اراب شدوخ دوب. هداد سیلآ هب یصاخ یگداس شا

درک: هفاضا مارآ و هدرمش یلیخ قاحسا و درک یفرعم میاهردارب

. مشاب هتشاد شتسود منم هنک یم یعس هراد هتبلا _

. مدرک هاگن تذل اراب سیلآ نتفگ هتفیش دوخ و هدنخ کیلش

یور شیپ ار سیلآ ی هنوگ دشو مخ شفرح تابثا یارب مه قاحسا هک

ریز هب هاگن قاحسا راک مرش زا نم و درک تشرد یمشچ بویا . دیسوب عمج
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شردپ هب هک دوب هدیبوک قاحسا یوزاب هب تشم اب مه سیلآ . متخادنا میاپ

هک دوب مبل یور سیلآ فرح دنخبل ... ینک یمن یراگتساوخ شزا دیوگ یم

روط نامه دش. یم کیدزن قاتا هب تشاد دوب. زور نآ سیلآ نامه شیادص

وش... رادیب هناورپ : تفگ و تساوخ روش رپ

هتخیر مهب یاهوم یور تسد . متسشن دش، هک لخاد و درک زاب قاتا رد

یور هدنخ هک هداتسیا قاتا طسو . میدرک سالم نامزمه ود وره مدیشک

و داد ناکت یرس نم، ندرک زادنارب بوخ دعب مندید زا لا حشوخ دوب. شبل

: تفگ و درک زیر یمشچ

! تشاداد لثم ...! یدوب افو _یب

رد، هب هیکت شرس تشپ قاحسا هک منک هیجوت هچ ار مندوبن متسناد یمن

: تفگ دزو کمشچ ، هدناچیپ مهب تسد

منیا یراذ یم اهنت ور ششاداد سلا جنپ و سناغف یر یم یراذ یم یتقو _

.. نوا یاج تالیف

و هاتوک ریرح نهاریپ داد. شرس هب یبات قاحسا تمس نتشگرب نودب

. مدش دنلب دشو مکیدزن هک داد یم هولج رت نشور ار شتسوپ گنر، یکشرز
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! یرایدنفسا بانج هراد مه ور اه رسدرد نیا نتشاد هدرک لیصحت سورع _

شرس . میدیشک شوغآ اررد مه ود ره هک دیسر یم ما هنیس ات سیلآ دق

. تفگ دمآ شوخ قوذ واب دیسوب ار ما هنوگ یور و درب بقع

کی و سیلآ رس تشپ هب ممشچ هک دوب هدمآ شک ناشرانک روضح زا مبل

رتشیب دشن . داتفا ، دیدزد یم ار شرس قاحسا یاپ رانک هزیر هچب رتخد

. دشاب سیلا هب ممشچ

شزاون یتسد دشو مخ مه قاحسا و مدش مخ . متفر شتمس سیلآ رانک زا

: تفگ و دیشک شرتخد رس راو

ام! زا سیلآ یرود سلا جنپ لصاح اباب، یایله منیا _

هچب رتخد و دیدنخ سیلآ . تسشن مبل یور مرگ یدنخبل قاحسا فرح زا

. دیبسچ شردپ یاهاپ هب رتشیب و تفرگ نم زا مشچ

و قاحسا تسد رانک متسد . مدیشک شرس یور و هدرب تسد و مدش مخ

منازرل نامشچ هب دنخبل و قوذ اب قاحسا . دنام ایله تخَل و مرن یاهوم یور

: تفگ و درک دنلب ار شرس
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. هدیشک تدوخ و نم هب رکش ور ادخ شتمسق هی _نیا

هک دوب قاحسا و نم هب شتهابش ندید درک.زا مهاگن هاتوک و تشگرب ایله

. متشاذگ بجعت زا مناهد یور تسد

رود و داد بات و چیپ ار شرمک دزو قاحسا هب ییا هنت نامرانک زا سیلآ

دش:

... مداد نوتلیوحت یرایدنفسا تلپمُک _

. دیود شردام لا بند مه ایله هک

: تفگ ، ددرگرب هکنیا نودب سیلآ

. هنوم یم شرانک رتشیب دایب یماس _االنهک

دشو نامیشپ هار فصن هرابود . داتسیا دشو لدود و دینش شرتخد هک

. تفرگ لغب ار شرتخد دشو مخ و تفرگ ار شا هیکت مه قاحسا . تشگرب

: تفگ شرتخد لپت و فیطل ی هنوگ رانک ییا هسوب اب

... گنشق مشچ و دنمک وربا و دنلب وم مراد رهاوخ هی متفگ یم هتدای _

زیر هک شردپ هب شوگ رساتاپ رتخد هب قاحسا مرن تبحم زا دمآ شک مبل
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دوب. شدرگ رد شمشچ هاتوک و

... ییاباب نم ِرهاوخ ، هناورپ منیا _
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متساوخ درک، زاب ار شکچوک و یتروص یاهبل هک شرتخد فرح ندینش زا

. تفر فعض شیارب ملد هک شمسوبب

!. هرادن هکبلا هناورپ _وک

ارزا شتسد مدوخ . دیخرچ یم ام نیب شمشچ هک قاحسا باوج زا لبق

: متفگ شفیطل تسوپ سمل واب هتشادرب شردپ هنیس
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. مشک یم تارب یشاقن وت ور ماهرپ یتشاد تسود ما. هناورپ منم _

. تفر نییاپ و درک ،قتال فرح نودب و دناخرچ نم تروص رد هرابود یمشچ

. هدموین یماس ات مرایب یشاقن رتفد مرب هک سنلا تمس دیود

تمس ار ما هناش و تشادرب شرتخد ندیود زیر زیر زا مشچ قاحسا

! یبوخ : دیسرپ و دیشک شدوخ

مامت هک یتقو . متسین بوخ هن متفگن شا، هناش یور مدرک جک ار مرس

مبل یور مرن یدنخبل اهنت . تشگرب و تفر وت هارمه یهاگداد زا هتسخ مرکف

: تفگ هرابود و مدیشک طخ

مه! رانک میشب عمج بشما .! ههار وت مه شاداد هک میرب _

یاهغارچ هک سنلا تمس نامزمه . دیشک ار متسد هک متفگ مبل ریز ییا هشاب

یزیر کمشچ ..اب میتشادرب مدق دوب، هداد هناخ هب یمرگ ییانشور شرتسول

: تفگ دنلب نم، هب

... ینک ییاریذپ بوخ مرهاوخ زا نک یعس ، مزیزع ! سیلآ _

: تفگ قاحسا دش.هب دنلب شا هدنخ یادص هک روش رپ سیلآ
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الت... یماف روضح زا یشوخ ،هک اجنیا رایب فیرشت امش _

. مدیدنخ و مدینش ار قاحسا نتفگ مشچ یور هب

هب یشاقن رتفد هک شرتخد تسد و سیلآ تمس درک جک ار شهار قاحسا

... متفرگ دوب، هداتسیا مرظتنم تسد

رد رسپ و اسوتآ شرسمه رانک . دیسر بویا مه دعب تعاس کی زا رتمک

رانک نامه نانک یداش ایله دش.. رادیب ایله یلا حشوخ یادص هکاب شباوخ

. دنتفر و دندیود و تفرگ ار شتسد رد،

. مدوب هداتسیا ناشلا بقتسا هب قاحسا اب یدرو رد رانک رساپو

هداتسیا مرس تشپ قاحسا . درشف ار متسد و درک مهاگن فرح یب بویا

؛ تفگ و دوب

. دموین ملد نم نک شاوعد وت شاداد _

: دونشن شرسمه دزات بل هتسهآ مشوگ رانک دشو مخ بویا

... ییات هس هشاب نوا _

دش. شب و شوخ لوغشم سیلآ واب تفر رتولج و تفگ

و داد تسد نم ،اب شبل یور گنرمک یدنخبل رتو یمسر بویا رسمه

درک. یفرعم ار شدوخ

رد دیاب ودوحاال نیا زا مدوب رود یلیخ هک مردارب یکی نیا رسمه ، اسوتآ

متخبشوخ و مدز یم دنخبل . مدش یم انشآ رطاخ ناشیرپ یاه هظحل نیا

.. متفگ یم
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نامام و ناج اقآ رانک مدرک یم یعس متشاد نم هک ینامز تسرد

، فرح ومک یدج بویا . دندوب هدش لهاتم مردارب ود نیا مشاب راکشومارف

هدش فیطل و نیریش یرتخد ردپ ، نابرهم قاحسا دوب. هدش رسمه و ردپ

زا شاب رود هناورپ نیرمت ار مدوخ ناج اقآ رانک متشاد ساهلا نیا نم و دوب

. مدرک یم مرگرس ود نیا

نارتخد زا یکی مه .وا مدوب هدید یمه رود دنچ نامه اررد اسوتآ هتبلا

. تشاد یرپ ووت تشرد لکیه و دوب بویا دق مه دوب. ناش یردام ماوقا

دیسرپ متروص هب هاگن و مندید اب هلصاف هکبال دوب هدنام شرطاخ ارهب نم

؛

ناج! هناورپ وت یرغ ال همه نیا ینک یم یچ _

لکیه هب هراشا رساپ . میوگن ار شزمر تساوخ و دیدنخ قاحسا هک

: تفگ بویا و نم و شدوخ

هد... یم باوج اه یرایدنفسا ام ور هک هراد یهار _هی

ندرک کزان اب شرسمه هب وور داد شک ار شرس بویا رانک زا مه سیلآ

: تفگ شنامشچ ی هشوگ

ناج... اسوتآ نیدید نوشرهاوخ _

تلع راکشومارف و دندز هار نآ ارهب ناشدوخ نم، ندید واب دندوب شوخ

. دندش ام یرود



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

، مدمآ اجنیا راب نیلوا یارب هک ییا هناخ رد نامهم و نم هب شرهم اب قاحسا

هچ و مدوب اجک حبص زورما نم دمهفب یسک تشاذگن بویا درک. تیریدم

. مدرک رواب و مدید ملد و ممشچ نیا اهاراب

تمس ام هب دنخبل شهاتوک یاهوم هب تسد و هدروآ رد وتنام اسوتآ

. میدرک یم شهاگن هتسشن .ام تفر سیلآ یادص رسو رپ هناخزپشآ
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اب دنلب ی هرجنپ رانک هدش هدیچ یتحار یاهلبم قاحسا هک نتسشن زا لبق

مگنر یکشم نهاریپ یور بویا مشچ داد، مناشن ار هدش هدیشک یاه هدرپ

قاحسا . تسشن ، متروص یور ثکم اب هرابود هاگن و دیشک یدنلب سفن . دنام

.. متسشن و تفرگ ار متسد

.! هناورپ تفر نوم :_اباب تفگ نم هب وور داد لبم هب هیکت بویا

ار شرس هدش لفق مهب شیاهبل و درک شیادص ضغب اب یشاداد قاحسا

. تخادنا نییاپ
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یرگید رپ سفن لبم هب هیکت . تسشن رت فاص دشو سیخ بویا مشچ

دش. مخ شتسد ینیس سیلآ و دیشک

هک درشف ار قاحسا ی هناش ییوجلد یارب ینیگمغ دشوابحتلا فساتم

ناج!. هناورپ ترانک میایب مدوبن اجنیا نم

. نشاب سالتم شاه هچب درک:_ هفاضا و تسشن مه بویا رسمه

هک دب هچ و دوب نییاپ نانچمه شرس قاحسا . متشاذگ مناهد یور تسد

.زا دیزرل یم تشاد حاال لثم یتقو مریگب ار مناردارب یاه هناش یتح مدوبن

ار نامردپ هشیمه ... دندوبن شندید باریس تقو چیه هک نامندش ردپ یب

... میتشادن تقو چیه یارب وحاال دنتشاد ردسلا زور و تعاس دنچ

دشو دنلب . تسب ار شا هدش رپ مشچ و دمآ شدوخ هب دوز قاحسا

نما یاج میارب شا هناش وزاب دروآ شیپ تسد داد.. متسد هب یلا متسد

دش.

کشا هرطق دنچ دعب ار بویا سیخ و مارآ هاگن دش. ردارب ومه ردپ مه

. مدرک لر تنک ار مدوخ و مدید دوب، نیگنس هک ما هنوگ یور

هنیس هب یرتفد ناود ناود ایله هک مدرک ادج قاحسا یوزاب ارزا مرس

تیمسر ارهب نم زونه بویا رسپ . تخادنا ملغب اررد شدوخ ، هدرشف

دش. یمن مکیدزن و دوب هتخانشن

نم اه...زاب هچب یهاوخداد هب دنتفر شرسپ اب اسوتآ ارو شرتخد سیلآ
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. مدوخ لثم هدید غاد ردارب وود مدنام

ینادنز ربخ زا یتحاران مسلط ... تسشن ام هب رتکیدزن و دمآ بویا هرخ بال

: تفگ دزو یدنخبل ، میور هب ور مه قاحسا . تسکش ار شرهاوخ ندوب

طقف و دوب متروص هب هریخ بویا . میاین تغارس هگید تساوخ ناج _اقآ

درک. یم هاگن

. میدیسرپ یم حتلا رود ارود _

: تفگ و دیشک مرس یور تسد قاحسا و متخادنا ریز هب رس

. یزیرن کشا هگید _

. هنوم یم مورآ شحور درک دییات مه بویا

. هگید دش مومت دز بل قاحسا مدز. قه ادص یب مبل یور تسد

شتفگ یلضفا درک، رارکت بویا

. نراذ یم تیاس وت ور شمکح هجیتن

درک: هفاضا مه قاحسا

. مینک یم تخادرپ ور شا همیرج _

!. بویا ای قاحسا هنیس یور تسشن مرس دشو گنت ملد زاب

رید یلیخ ام وزاب میدز یم ار یلومعم یاه فرح مه رانک رد رس یرفن هس
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شزرل اب بویا نارگن سفن یتقو . میردارب و رهاوخ میدرک سح مه رانک

. دیپت یم اه تواضق سرت زا مرگ ملد دروخ یم متروص هب شمشچ

همه، تاروصت ربخالف ردارب ود نیا هناورپ و نم یارب دوب. تمینغ مه زاب

. مرحم و دندوب زیزع

هدش زاغآ هزات ، هدنام رود و ردارب ود نیا ندید اب اجنیا ما یرادازع ایوگ

. دنتسه حاال هک بوخ هچ و ناشمتشادن تقو چیه هک ینم دوب.

و هناورپ هتسب خی .نت دننک یم مرگلد و دنهد یم یرادلد و دنتسه

دوب. ما ینارگن ثعاب هچنآ ره منک شومارف ارات ناشرهاوخ

و ندوب رکاش مامت نایم سابع یاهرتخد و نامام نارگن مشچ دای یلو

. تخادنا یم هیاس درم، ود نیا نتشاد

بویا رسپ . مدرک کاپ ار مکشا داد، متسد قاحسا رتخد هک یلا متسد اب

؛ تفگ میور هب ور هداتسیا

ننک... هیرگ ندنلب شمه ارتخد هگ یم ماباب _

دز. شرسپ مکش هب کچوک یتشم هک دوب یروز شدنخبل بویا

: تفگ هدش عمج ییاهبل اب شیومعرسپ فرح هب مخا ایله

.. یدرک هیرگ نیمز یدروخ تدوخ _

نیریش هچب ود نیا . مدیشک ممشچ ود ره یاپ تسد و هدرک دنلب ار مرس
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.. دندوب میاهردارب زا مه نابز

داد ربخ ناج اقآ یتقو شاداد هتدای _: تفگ ام هب وور دیشک یهآ قاحسا

. مرادن تسود رهاوخ یتفگ .. دموا ایند نومرهاوخ تفگ و

ندرگ مه ایله . دناشن شیوناز رانک ار شرسپ و داد ناکت یرس بویا

. دنابسچ شا هنیس ارهب شدوخ و دناچیپ تسد ار شیومع

درک.... رپ ور ناج اقآ خیلا یاج نومارب شنتشاد هک ملا حشوخ _حاال
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. مدوب هداتسیا هناخزپشآ هب وور سنلا هرجنپ رانک

دوب. مامتا هب ور ناشراک نامزمه ود ره رتسول و هدرپ باصن
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هبعج ،زا هیاپراهچ یور ناوج رسپ تسد ار اهپم ،ال رتسول قرب لصو مامتا اب

دش. یم نشور کی هب کی نام هناخ یاهغارچ و مدروآ یم رد

یمن نم و دیشک باصن درم ار زیر نیچ و دنلب ی هدرپ و مدناخرچ رس

ار شورف هدرپ هقیلس یانب و ددنسپ یم ار لدم مادک هناورپ متسناد

... تشرد نیچ ای ینزوس نیچ . مدرک باختنا

متشاد هک ییا هلجع اب نامزمه ود وره مداتسیا رانک راک، لیوحت و مامتا اب

. دنتفر و هدرک عمج ار ناشیاه هلیسو

! هناورپ دوب هدش هناخ هیبش رگید ما هناخ

هب هن قیلا ییا همرس گنر دیسر یم رظن وهب مدیشک مندرگ تشپ تسد

یاه نسوک هب وطالیی مرک یاه هدرپ وهن دمآ یم لبم یکشرز گنر

. شگنرمه

یاج هب یگدنز بیکرت هب ییا هناش و تسشن مبل یور ناج یب ییا هدنخ

. مدیشک باوخ قاتا هب یکرس و متخادنا باال اهگنر یگنهامه

! هناورپ ی هنانز هقیلس دنامب و دشاب اجنآ دوب. تخت نودب

هار ردسنلا مدق دنچ هرابود دوب. نامرتهب ، دناوخ یم مه رنه حاالهک

هنوخ ،هک متفگ هناورپ هب هنارکفتم هناخ، یلقن یاضف هب تقد واب متفر

! مناخ تسین کیچوک نوم

و مدیشک نوریب لا چخی زا یبیس مدوخ یارب اضف یسررب ردحلا نامزمه
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یسفن مک، تقو و زور ود نیا رد ثاثا باختنا رد ما هقیلس زا یضار

مه نادلگ . مدش مخ درگ زیم یور ، یشوگ لا بند تعاس هب هاگن و مدیشک

! مدوب هدیرخن زیم یارب

ییا هفرس کت اراب ما هنیس . متفرگ و هدرک سمل ار هرامش یور یتسد کی

نانز مدق . مدرک اهر باقشب یور ، هفصن ار بیس . مدش رظتنم و هدرک فاص

. مدرمش ار خساپ یب یاه قوب هدش، هدیچ یاه لبم تمس

هچراپ یور تسد . مدینش ار قوب دنچ زا دعب هناورپ یادص و مرن یولا ات

؟ تشذگ شوخ : مدیسرپ و هدیشک لبم فیطل

دوب. بوخ تفگ هک مدینش یم هناورپ باوج رانک ار یکرتخد زیر یادص

. دیخرچ یم ، ینارود و هچراپ یور متسد

.. تمنیبب مایب متساوخ _یم

هناهب مردپ هک یردارب نامه . تسه شردارب هناخ زونه تفگ و دروخ اج

: مدیسرپ و داتسیا تکرح زا متسد . هناورپ زا درک مرود و دروآ

؟ ینوم یم اجنوا مبش _
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: تفگ و درک ثکم

! هنوخ مدرگ یمرب بش رخآ هشب _هگا

دمآ. رد تکرح هب دوب،زاب هدش فقوتم هک هچراپ یور متسد و مرگ ملد

. تمنیبب و هنوخ یسرب ات منک یم ربص _

دش! تقورید یدید _وهی

! تسین رید _هن

.. هشاب ادرف !..ارب هشیم _دب

. میدش رود مه زا هک دوب یعقوم ...دب، هناورپ _هن

درک. توکس و دینش دزن. فرح

هدب. ربخ مهب یداتفا هار تقو _ره



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

... مدرک عطق ار یشوگ ، هناورپ هاتوک ی هشاب اب

هناورپ رظتنم اه، نیشام هب هاگن میور هبور هب هریخ و هتسشن نیشام رد

و شمنیبب متساوخ یم طقف و تخوس یم یباوخ یب زا ممشچ . مدوب

. مورب

. موشن هدایپ نیشام زا هتفگن شدوخ وات دیآ یم شردارب اب دوب هداد مایپ

هچ ره هناورپ . مدوب هدیسر و هتفرگ ار ناش هناخ ریسم و هار لا حشوخ

. مدرک یم لوبق نم دیوگب و تفگ

دوب. نم یاه هظحل و اهفرح مامت نکاس دش یم سیلا تفه هک ییا هناورپ

؟ نیتفگ یرایدنفسا یاقآ هب یچ امش "_اباب

یام!. هنوخ هدشن زاب شاپ شرتخد ات هرب هنک عمج متفگ مساق _هب

مشوگ رد نامام درم نک سب یادص و متسب اباب دنت هاگن و درد زا مشچ

دش. رارکت

... دینک یم تواضق ارچ ؟ یدرک ور راک نیا ارچ _اباب
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ناکت متروص یولج مه شتشگنا هک دوب نم بجعت هب هدش تشرد اباب مشچ

: دروخ یم ناکت

صخشم شنومیا و نید شاباب هک یرتخد یاپ مراذب متسنوت یمن _نم

ور تمشچ و لد ساوح ... منوخ یم زامن هک ییا هنوخ هب هشب ،زاب تسین

"! رسپ نک عمج

و هتفرگ شبل یور تسد درک. یمن رواب هیناح دشو تشم نامرف رود متسد

... همورح ... هناورپ .. اباب ینعی : دیسرپ یم

نامام . تفر بقع مدق دنچ هیناح دشو رود نایوگ هللا رفغتسا و دنت مردپ

اب درم مساق ...اقآ روشن هانگ درم تفگ وزاب دیبوک شتروص هب

لگ...." هتسد شرتخد ... بیجن شنز ... هییادخ

گنز مشوگ رد زونه شدایرف و تسب شرس تشپ ردار دینش یم هک اباب

. دروخ یم

ینوا هنز! مودک زا ملعا هللا شرتخد نیا و نید هی شاه هچب و شلوا "نز

"... هیمارح نوشمکح شاه هچب .. نوملسم مناخ نیا ای تسین نوملسم هک



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

جنک #هس_

113_ تراپ #

ما هنیس زا هدیرب هدیرب اهفرح نیا رارکت و یتخس زا یهآ و تخوس ممشچ

دمآ. نوریب

، شنشور غارچ درک. کراپ رد رانک یدیفس و سکول نیشام ، میور هب ور

دش. هدایپ نیشام زا هناورپ دشو شوماخ

دش. هارمه رد رانک ات هناورپ اب یناوج درم دشو زاب هدننار رد مه نامزمه

ورد دیسوب ار شتروص و دمآ شک و تخادنا دیلک هناورپ . درشف ار شتسد

. تسب ار

درک. یهاگن نامتخاس وهب دمآ بقع بقع راولش بیج هب تسد ناوج درم

. تفر دشو نیشام راوس و تشگرب ییا هچب رسپ یادص اب

! نتفر لبق دوب هتفگ یچ دجسم زامن شیپ هب ناخ مساق یتسنود یم "اباب
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_هن!

ات دوب هدنوخ دهشا شلد وت دوب هدرک جاودزا نم اب یتقو ، مقباس نز هتفگ _

"... هشب نوملسم

. مدش هدایپ دش، رود و تشذگ مرانک زا هک نیشام

زاب رد هعفدکی .هک دشاب هدرک شومارف ار نم دنکن هناورپ دوب... رد هب ممشچ

. تشگرب هک دوب شدوخ دشو

دز. یم قرب ، غارچ و بش رون ریز شتروص و تفرگ هلصاف رد زا مدق دنچ

مه شگنر دوب. هداتفا دوگ شمشچ یاپ شیپ زور ود زا هناورپ مدرک سح

ار ما یگتسخ ، شیاهبل یور نیریش یدنخبل یلو دمآ. یم رظن هب هدیرپ

درب. و درک نوریب

نایم ار شتسد . مدش شکیدزن و دیسر شدوخ هب رگید مدق دنچ میاپ

نامشچ نیا واب تسه مرانک . مراد ار هناورپ زاب دوش مرواب .ات متفرگ متسد

دنک. یم مهاگن و هدرک دنلب ار شرس ابیز

هب هاگن اراب ینتشاد تسود و فیرظ رتخد نیا مارآ و مرن متمس هب

. مدیشک رتکیدزن شتروص

سفن طقف و تفگن چیه . متشاذگ ما هنیس یور ار شرس مرگید تسد اب

درک. ناهنپ ار شتروص ما هنیس اجرد نامه و دیشک یقیمع
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یور هب مرگ،ور ی هنیس یاه هسفق تشپ ادص رپ بلق .ود میدز یمن فرح

. دندوب اناوخ و موهفم مه یارب ناشتاملک . تشاد قرف ناشفرح مه

یمن هدرشف ما هنیس رد رس هناورپ . تقورید و دوب بش هک بوخ هچ

دنک. نام یریگلفاغ زا تیاکش بش تقو نیا و کیرات نیا رد تسناوت

: تفگ هتسهآ شناهد یولج تسد و درک ادج دعب هیناث دنچ ار شرس

! فینح هتشز _

لش متسد . مدش هناورپ مالمی رطع ورپزا قیمع . مدیشک یرگید رپ سفن

. داتفا نییاپ مرش زا شمشچ دشو

: متفگ ششوگ رانک ، نامیکیدزن و شروضح زا ناشوخ شوخ

.! ترفس دیشک لوط ردقچ _

ار شمشچ مک ییا هلصاف واب نییاپ وزا درک جک یمک هناش یور ار شندرگ

دز: بل هتسهآ ، دناشک باال

دوب. بجاو _

شیادص و شا ینتشاد تسود تروص و نامشچ نیمه رد مدناخرچ مشچ

: مدرک

! هناورپ _
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ما هنیس اررد شرس ،زاب تقاط یب نم و دروآ باالرت شمشچ اراب شرس

دشوزاب عمج تشاد هک ینتشاد تسود یمرش زا شیاه هناش . مدرک ناهنپ

درک. یم رود ار شدوخ

ادرف ... مزیزع نک تحارتسا :_ورب متفگ و ششوگ رانک مدش مخ هرابود

.. مینز یم فرح

متسب شیارب ردار شردارب لثم . دورب ات مداتسیا و تفگ لوجخ ییا هشاب

نیشام راوس نانز دنخبل دشو رترپ نتشاد هناورپ یاوه زا میاه هیر و

. مدش

درک. یم مهاگن و دوب هداتسیا هرجنپ تشپ ، متشگرب ندش، راوس زا لبق

. مداتفا وهار مدز غارچ ، قوب نودب

دوب. هتشگرب هناورپ . مدیشک مبل هشوگ تسد و مدش اجباج یلدنص یور

. تفر یمن رگید هناورپ

لثم شنتشاذگ اپ یارب دوب زور ود هک یا هناخ مربب متساوخ یم ار هناورپ

. مدیرخ یم هلیسو سورع ون کی

تسیل مه واب دمآ شدوخ یتقو دشاب مه .نآ متشاد یرسک مکو مه زاب

نامتفج هقیلس اب ییات وود میور یم یفطصم و هیناح لثم . مینک یم هیهت

یمرب و میوش یم هتسخ ... مینک یم نییاپ باال هاگشورف . مینک یم دنسپ

... مینک یم یگدنز و هناخ میدرگ
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دوب.هب هتسشن و هدرک نیمز نهپ کزان ییوتپ یور و سنلا یکیرات رد نامام

دوب.اب هدیچیپ هناخ توکس رد ویدار فیعض یادص و هدز هیکت یتشپ

رون زا طقف نم و تفگ هناورپ یدمآ شرس نتشادرب نودب رد، نتسب یادص

. مدید ار نامام تروص هناخزپشآ یباتهم فیعض

دوب. مرظتنم فینح مدز. رانک ار هناخزپشآ هرجنپ هدرپ و مدرک دنت اپ

ی هرجنپ یلطعم نودب مدز. رانک ار هدرپ نامام نارگن . تفر دزو غارچ هک

شرانک و تفرگ نایرج هناخ رد یفیعض یاوه . مدرک زاب مه ار شدوخ قاتا

یلو دوبن سیخ شتروص . تسشن فاص و هدرک دنلب ار شرس . متسشن

وود هدرک رپ یبآ ناویل و مدنک ویدار رانک هبعج زا یلا متسد . تشاد تبوطر

قرع ، دروخ هک بآ رپ پولق دنچ . مداد شتسد ار وبآ هدش شکیدزن وناز

. مدرک کاپ ار شتروص
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! ردام یدموا _

. متفگ فیعض ییا هلب

. تفگن هاگداد زا یچیه مهب رفولین _نیا

و یگدنز هب اروا یضترم . مدرک ادص ترفن هب مدوخ اراب رفولین مسا

دوب. هدرک زاب نم دعب یاهرسدرد

؟ ردام تهب نتفگ یچ اجنوا یتفر _

و هدیشک لا متسد مه ار شندرگ ریز هرابود و مدیشک نوریب یرگید لا متسد

. مدرک کشخ

و یروضح ...هن یشوگ اب منوا مید یم ربخ نوتهب دیرب نتفگ نم، ردام _

... ندش هار ریسا

: متفگ شتروص هدیرپ گنر و هتسب مشچ هب هاگن و مدروآ نییاپ ار متسد
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! مایب ات ینومن اهنت دوبن رارق هگم _

درک. هیرگ اوه دشویب زاب شمشچ هرابود

نارگن سابع یارب دز. ادص ار ناج واقآ درک هلگ ادخ هب شندش سک یب زا

دوب. هدنمرش سابع نامشچ ردقچ متفگن رگید دشو

. تسناد یم هدش مامت ار نم راک ! ردام هچ وت سپ دیسرپن مردام زاب یلو

هیرگ یتقو مدش شلا ح نارگن ادخ، هاگرد هب شیاه ونهلا هیرگ تدش زا

ار شمرن و هاتوک شلا وب متشاذگ شرمک تشپ تسد دش. رت وطالین شا

نم و دوب هتفر باال شراشف . دشکن شیور مالهف متساوخ و هدرک فاص

و هزات یومیل اب ناویل هت هدروخ سیخ یتبرش مخت زا شیارب متسناوت طقف

. مهدب شتسد کنخ

ار رلوک نامام حلا یارب دوب هدش ممرگ مه مدوخ . مدرک کبس ار میاه سابل

. متسشن شرس باالی یمک . مدرکن نشور

. متفر قاتا وهب مدرک شوماخ ار ویدار درب، هک شباوخ

راشژ. منزب ات مدروآ نوریب مفیک زا یشوگ

هک فینح یمود دوب. قاحسا زا یلوا . مدرک ناشزاب هک متشاد مایپ دنچ

. مارآ تبش دوب هتشون

نم اب ادرف متساوخ دوب:"یم هتشون هک یسانشان هرامش زا موس مایپ و

." دنمجرا یضترم ، دیریگب سامت
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عمج مبل یور فینح یگنتلد و شوخ بش دنخبل ، مایپ راب دنچ ندناوخ زا

دش.

. متفگ و هدرک رارکت مدوخ یارب ادص یب ییاو و متسب مشچ

نیا هب هن .اما مدیشک یم ار شراظتنا هاگداد هسلج رد مدنیاشوخان رادید اب

... یمسر ردق نیا و تعرس
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و متشاد دایز راک هاگشزومآ رتفد . مدوب رادیب نم ، دیشروخ زا رتدوز حبص

! هناورپ ندید شرانک

یاه تقو مامت ناربج واتهب شمشاب هتشاد متساوخ یم رتشیب زورما

صیرح ممشچ و ددنبب کلپ منک. سح یعقاو ار شدنخبل ، هناورپ لیخت

دنک. شهاگن ، شنامشچ ندید
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مدز. هدش راون ون هناخ رد یخرچ ، مدیشک یم میاهوم یور هک ییا هلوح اب

. مدرک کاپ ار زیم یور هکل و مدش مخ تقد واب مدرک زیت مشچ

هکنیا یارب .زاب مدروخ هناحبص یرصتخم و مدیشک میاهوم الی یتسد

مدیشوپ تک عیرس و ،دنت مسرب هناورپ رارق وهب منک مامت رهظ ارات میاهراک

و میادص . متسب ردار هناخ هب هرابود قیقد هاگن واب هتشادرب ار مفیک و

. متفر باال هقبط وهب هدرک فاص ار ما هنیس

مایپ یارب تفه تعاس سار درگ، ی هحفص هب هاگن و هدروآ باال متسد چم

دعب و تدوخ یارب رهظ ات زورما متشون دوش. رادیب هک" مداد مایپ هناورپ

رظتنم ار ممشچ شیپ سلا تفه هک اجنآ .ایب دشاب نم یارب تتقو

". یتشاذگ

یاه هدرن منک.هب ادیپ هرابود ، دماین هک اج نآ ارزا هناورپ متساوخ یم

، هاتوک ی هدرن ی هدز گنز .هب دیسر و دمآ یدید هک میوگب ور هدایپ درس

نایاپ ماجنارس هرخ ،بال مدیشک راظتنا امش رانک رد هچ ره منک یروآدای

. دیسر ما هناورپ و تفای

ار شیاه هملک ما، هناچ ریز تسد و دروآ شک ار مبل هناورپ مایپ ندیسر

. مدرک ناج شون زیم یور رطع شوخ یندیشون یاج

! زیخرحس بانج ، دیریگب یلبق تقو دوب، هتشون

۳ تعاس هناورپ ، متشون تساجک متسناد یمن هک شیاهراک هب مخا

! رظتنم ... مرظتنم
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.. متشاذگ زیم یور ار یشوگ ، رتفد هب یمیلس دورو اب

دیما ۳هب تعاس نم و دشاب حبص هکنیا دوب. یگنشق سح و هملک هچ دیما

. رادید نیا یارب دیشکب رپ مناج ، شندید

دعب. یاه تعاس هب مدرپس ار هناورپ و متفرگ ار یمیلس یماسا تسیل

***

یاه ینارگن زا میارب ، مندش رادیب دعب و دوب هداتسیا مرس باالی نامام

هتفگ نییاپ هقبط رجاتسم هب هکنیا درک. یم رارکت و درمش یم شا هناردام

دوش. دنلب

درک: یروادای مه نم هب

ننک! هنوخ یب ور سورع نیا ناین هک یداد ربخ تاردارب هب ردام _

مشلا ریزب فینح توعد مایپ اب میشوگ . مدرک بترم ار یتخت وور مدش دنلب

مدز. راشژ وهب متشادرب دوب.

ار یزیمت کچوک هلوح دمک یوشک درک.زا رارکت ار شفرح هرابود نامام

: مداد باوج و هدرک هاگن نامام راظتنا وهب متشادرب
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منز. یم فرح مدوخ رفولین اب راد هگن تسد عفال امش نم! ردام _

دمآ: یم سیورس تمس تشاد مرس تشپ

نیا هب نرادن زاین انوا دنچ !ره یدرک یم نوشربخ یدوب نوششیپ زور _ود

... نوشردپ زا هدنوم هبارخ تشخ هی

یمن ... نامام فرح ندینش زا دنام لطعم متسد هدرکن نشور ار قرب دیلک

نم زا هدرک رود هشیمه یاهردارب زا یگنتلد عفر یارب زور ود هک میوگب دش

دوب. مک

دوبن زا نامام ضغب دش یم . مردام هب یتمرح یب دش یم ، متفگ یم رگا

. مردپ

شدنکب دموا سابع رانک،ات مراذب . مشورفب ور نوش هنوخ ماوخ _یم

راک.. هساو هیامرس

: متشگرب و هدنام هریگتسد یور متسد

یم دعب هش یم یچ هاگداد نیا باوج منیبب نم نک!. ربص ناج نامام _

! مینز یم فرح مینیش

یخلا ورد دینش یمن ار مفرح راگنا . تفرگ رپ یسفن و تسشن یلدنص یور
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درک. یم ریس سابع یراکیب و یدازآ دعب

.. مچب هشب مرگ شلد ات متفگ دز گنر هک حبص مسابع _هب

... مدش سیورس لخاد و مدادن شسابع هب یهد جاب همادا هب شوگ رگید

یضترم و دنیبب ار نم تساوخ یم فینح هنیآ، هب هاگن و متشادرب کاوسم

مدرک زاب ار بآ ریش ! مهدب تیولوا ار مادک . منزب شگنز دوب هتساوخ یمسر

! متفرگ شریز تسد و

یم ور نم یارب یگدنز یاه لا حم دوب. هتخیر مهب همه میاه همانرب و رارق

. مدرک یم یوق دیاب اهلا حم نیا ییورایور یارب ار مدوخ دشو

زارد، شیاپ ود وره هدرک نهپ هرفس هک روخلد ِمناخ یرخف رانک نیمز یور

. متسشن

تسد . تفرگ یم همقل ، تایب کگنس الی یکشخ رینپ اب شدوخ یارب تشاد

نامام هک متخیر یاچ خیلا یاه ناکتسا لخاد هرفس رانک سک وزافال مدرب

: تفگ نم هب ور شا هملک ره نورد تساوخرد و سامتلا شیادص زاب

ور شراک ، سابع شمدب نم. هب نیشورفب ور تاقآ هزاغم ! هناورپ مگ _یم
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... هزادنب هار اجنوا

رظتنم تروص وهب هدرک دنلب ار مرس . موشن ودنت مونشب دش یمن رگید

درک: یم هاگن مباوج

هک اجنوا ! هرادن قح نوا ! نامام یگب یاوخ یم یچ ور میرم قح باوج _

یگ یم طقف امش مه اجنیا و یراک چیه لخاد ور شنز هنیب یمن هرهوش

. سابع

.. دیخرچ شنابز یور هیناث دنچ دعب یدوخیب یلو دزن یفرح

! هراد کلم و لوپ مک هگم قداص _

. تشاذگ متسد رانک ار ودرگ .یپهلا مدناچیپ رینپ ییا همقل

. هرذگ یمن میرم مهس زا یلو طال، هوک وگب امش _

. تشاد لوبق مه شدوخ

.. ینک یم سابع مهس ، میرم مهس هک مدرمن _نم
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: مدناپچ مپل ارالی همقل

میرم وهب یدب یچ سابع هب هک طسو نیزادنن ور شفرح مه امش سپ _

هن!
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اهار ناکتسا و رینپ باقشب . مدرک عمج ار هرفس و مدش دنلب نامام رانک زا

. مدناشک قاتا ،هب یشوگ گنز یادص منوریب بش ات نم نتفگ واب متسش

مدز. شحبص لوا لا حرس یادص هب یدنخبل دوب. طخ تشپ قاحسا

! یدرک شومارف ور نم هک .االمن یداد حیجرت ور هگرزب شداد هک بشید _

دوب: هدرک زاب مه ارزا میاهبل ، شیادص ندینش قوذ

! یشاداد هنک تتم سال ادخ _
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.! افاصنا ییامش ایله نوبز نیریش همع ! نیرفآ _

شسیخ نامشچ تشپ ترسح درک.اب یم مهاگن زاالیرد نامام و مدیدنخ

دوب. رظتنم هک

: متفگ قاحسا زورما ما هراکچ لا وس دشوهب فاص مبل

.. هدرک متوعد یتسود مرصع و مرب دیاب اج دنچ _هی

. تفر و دنادرگرب یدیماان و مخا اراب شتروص نامام دیشک هک یتوس

! هناورپ هدامتعا دروم و نیما تتسود _

مدز: وبل مدیشک باتک دلج یور تسد

! شاداد هقشاع _

. دیشک شرانک یرپ یسفن و درک توکس
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.! مزادنب گنس ای مشکب بوچ مایب نم _االن

هبوچ و تسه شدوخ هگنس ! مودکچیه _: متفگ و هدرک ادج باتک زا متسد

. میدروخ یباسح مه

قاحسا هب نتفگن و نتفگ نیب . مداتفا یضترم ،دای مفرح دعب ، هظحل کی

. رگید تقو یارب مدرک ربص

شتمیق ناج اقآ هب ندزن گنز خلت هبرجت منک. شربخاب دوب رتهب هن! یلو

. نیگنس و دوب دایز

قح تفگ یلطعم ،یب مدروآ ار سابع لیکو مسا هک دینش ات قاحسا دنچ ره

تال یلضفا اب بویا ومه شدوخ مه . مشاب طابترا رد مادک چیه اب مرادن

میتسه سامت رد تفگ . تفرگ دنهاوخ راک هب هدنورپ مامتا یارب ار ناشش

درک. عطق ، ددجم دیکات ابو

ار مهاتوک ی هریت وتنام و متفر دمک تمس ، شدروخرب و یضترم راک رکف رد

گنر، مک یتروص و زیر یاهلگ اب یگنرمک یسوط .شلا مدیشوپ ساوسو اب

مدمآ قاتا وزا متشادرب تعاس اب یشوگ و فیک . متخادنا میاهوم یور

. نوریب

یور شرانک . مدید ، تشاد مه مخا و دوب هدناچیپ تسد هرابود هک ار نامام

شتسوپ گنر رپ یاه هکل ورپزا لپت تسد یور ار متسد . متسشن وناز



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

: متشاذگ

یراک ره ادیآ و املآ رظتنم مشچ رطاخ ،ارب نامام مشاب روخلد یسک ره _زا

. دنوسر یدوبان هب ور نم تسابع دنچ مد.ره یم ماجنا منوتب

هب تمدرپس : تفگ دشو فاص شلد دوز یلیخ و درک کاپ ار شکشا نامام

ادخ.

متشادن کش . مداد هیکت راوید اههب هلپ یور ار مدوخ و درپس ادخ ارهب نم

فرح میاه ینارگن طوطخ و طخ مامت زا شیارب هک دید یم ار نم ادخ

. مداتفا وهار مدرک کبس لد مدز.

ات دمآ یم رد میادص دیاب و دوب هدرک شدوخ یارب ار نیشام رگید ییاد

هب مشچ ور هدایپ زا نابایخ رس .ات دهدب سپ ار نیشام و دوش روخلد

.... متفر هار نانز مدق راهب، یاهزور نیرخآ توارط

راشف گنز یور ار متشگنا و متخادنا دحاو گنز هبپالکو هرابود هاگن

دنچ ار مردام ، رهوش و نز دوب. ناش یگیاسمه رد رفولین یردپ هناخ . مداد

. درخب ار اجنیا یردپ مهس اب شیارب هک دندرک روبجم شیپ سلا

هرابود . دروخ یم هلحم نیا هب ناشس کال رفولین ردام و رهاوخ نوچ ارچ!

. مداتسیا رانک و مدرشف ار گنز
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هقیقد هد دعب میارب ردار هک رفولین ردام مخا رد هتسشن تروص دشو زاب رد

داد. یم مروضح یدنیاشوخان زا ناشن درک، زاب یلطعم

هب ور قاتا زاالیرد املآ هک یکرس .اب مدرکن شردام درس سالم هب یهجوت

مرگ ار ملد ، دناسر متمس هب تعرس اراب شدوخ ، مندید وزا دیشک ییور

درک. شروش رپ لا بقتسا

شردام دنت هاگن اب .زاب دیبسچ ما هنیس هب شرس ، مدرک شدنلب و مدش مخ

. میدش تکاس ود ،ره دوشن باوخ دب رفولین ات مینکن ادص رسو تساوخ هک

. مندوب اجنیا هشک یمن لوط رتشیب هقیقد دنچ متفگ و مدش فاص

شا یبدا یب حلا نامه .اب داتفا وهار درک نم هب تشپ و باوج یب شردام

داد. مناشن اهار هچب قاتا ،رد

زاالی ادیآ و دیشک ار متسد املآ . یشب رظتنم اه هچب قاتا ینوت یم ؛ تفگ

مندید واب دوب نازیوآ شتسد یکسورع . دیشک کرس هدیلو ژ یاهوم رداب

. دیدنخ ، دیشک یم شقاتا لخاد ار نم املآ تسد هک

: مداد یرادلد مدوخ هب شردام یهجوت یب وزا مدیشک اپ

... یرخف نامام یاه هیرگ رس یادف . سابع یراک نیریش رس یادف _

مهب هک ناشگرزب قاتا مدز. دنویپ رتخد ود ره زیر یاه تشگنا ارهب متسد

. متسشن شتخت یور ادیآ تسد واب مدنارذگ رظن ارزا دوب هتخیر

هناخ یاه باقشب اب مدوخ اهزا رتخد ییاریذپ ،هب هدرک توکس و فرح یب

. مدش رظتنم ناش یزاب
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ادیآ و دندرک ییاریذپ ناش یلا یخ یاه یکاروخ اب نم زا هغدغد یب اهرتخد

. داتسیا مرانک راشژی نیشام راوس

نیا اراب ناشثاثا هک تفگ شرهاوخ یاج وهب هدرک نم نم یراب دنچ املآ

. اجنیا زا مربب نیشام
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مدیشک رس گنر،ار یبآ خیلا ناویل . مدرک اه هچب رتخد تساوخرد هب مخا

دش. زاب قاتا رد هک

دش. قاتا لخاد ، شرس تشپ زا هتسب یاهوم و خرس مشچ رفولین

درک. مهاگن ، اهفرط نیا زا یدموا شوخ اب درس سالیم

ناشتسد هب ینیس لخاد ار اهرتخد هناکدوک ینامهم زا هدش هدیچ یاهفرظ

. مینزب فرح ناشردام ونم ات سنلا دنربب متساوخ . درپس

. هیمنهج مودک نوشاباب ننود :_یم تفگ و دیدنخ رفولین اهرتخد نتفر اب

وگب... ور یداد راختفا حبص لوا هک یراک هدن، انیا دای بدا امش
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مدش: ودنت رفولین تمس هب متشگرب و متسب ناشرس تشپ ردار

! یدرک تساوخ تلد راک وره یتفر . هگید هشب یچ یاوخ _یم

: قاتا هاتوک هرجنپ تمس دنادرگرب ار شتروص و درک عطق ار مفرح

مرت ود مدوخ هک رشب قوقح عفادم دروم رد افطل ! نزب یراد دیدج فرح _

متشادن باصعا مرظتنم و هنک یم درد مرس وگن.... ، متفاب هفسلف هاگشناد

منک! خیلا یکی رس ور

: متفگ و هتفر تخت تمس هرابود هتسهآ و مرن

هش. یمن طوبرم نم هب نوتیگدنز تمسق نوا _

درک: مهاگن دنخزوپ واب متمس دیخرچ

! یمهم تدوخ طقف _

مشچ هناراکبلط رفولین هک ولج هب مدش مخ یمک و هتشاذگ مه یور تسد

دوب: هدرک زیت

! یضترم شیپ هرب یدش نامام چیپاپ وت هک مدیمهفن نکن رکف _

! تدوخ یاه یباسح مدآ یدرپس یم یراک لوا یدوب نارگن یلیخ _
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: شتروص تمس مدش مخ رتشیب

تتین منود یم منز،هک یمن فرح نکن رکف نک! شوگ بوخ ! رفولین نیبب _

باوج و منز یمن فرح مش. یم نامام حلا نارگن رتشیب و تسه یچ

مه .. نیدز دنگ نم راک وت یلیخ منود یم نوچ مد، یمن تهابتشا یاراک

یکی اب تفر هش یم هک یضترم رود خرچن هگید سپ ! ترهوش ومه تدوخ

درک! لح ور لکشم نیا مه هگید

: تخادنا باال توافت یب ییا هناش

مداتفا لیکو و مردپ اب نم ! شوک تخس و شیدنا تبثم مناخ هدش _رید

و.... سابع یراک تفاثک عفر لا بند

ار شفرح مندش دنلب اب متشادرب تخت رانک یور ارزا مفیک و مدرک زیت مشچ

درک: عطق

طقف وگن یه سپ ربخ.. اب مه تدوخ اراک، نوا همه وت نکن شومارف _

.. تسین سابع زا رتمک تدوخ هانگ ... سابع

ارزا مفیک هشوگ و تشگرب هک متخادنا ما هناش یور فیک دنب . مدش دنلب
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. دیشک متسد

تلوپ رخ یاشاداد نوا فطل هب هک !وت ینز یم یچ شوج االن ممهف یمن _

.. یخرچ یم تسار تسار یراد

: مدیشک شیاه تشگنا نایم ،زا برض اراب مفیک

وت ور نامام ارچ ید!.. نم هرامش همه هب هرود یداتفا ارچ هکنیا شوج _

ور مناج اقا هگید هسب ید!... یم تلا خد هربخ هچ هنود یمن یتح هک یراک

.. ینک راکنیا مه ور نامام مراذگ یمن ...! نیداد هتکس

: تفگ مفرح زا هدش عمج یتروص واب درک باترپ اوه رد میارب یتسد کالهف

دنچ یارب تفگ شدوخ نوچ هروخ یم لیکو نوا درد هب یوت هرامش _

نک... رود تدوخ زا ور شیپ سلا دنچ یارکف . هراد تزاین لا وس

داد: همادا دزو ییا هبرض شتشگنا مااب هنیس هب

. هراد یگدنز و نز نوتانشآ و لیکو بانج هک ینود _یم

یور سابع راک یارب درک. تبحص یداع و دید یعیبط دش یمن ار رفولین

دوب. هداتفا وتالیف جل هدند

شردپ هناخ ،زا مدرک یم رکف هک یتسه ینوا رتزا تسپ یلیخ نتفگ اب

. مدمآ نوریب

دای وزاب متفگ رفولین یاهراک صرح زا منابز ریز هاریب دبو سابع هب

نیمه رطاخ هب رتشیب سابع . دروآ درد ارهب ملد دوب، مدان هک شتروص
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. دروآ رد اجنآ رسزا ، راکبلط رفولین

متسناد یمن دوب. بشید مایپ و سانشان هرامش . دروخ گنز هرابود میشوگ

منک. راک هچ دوب هدش ور نام هدنورپ هک یضترم اب

هزاغم نیرتیو یور هب .ور مدرک فاص ار میادص و هدرک لصو ار یشوگ

. متفگ یمکحم وولا مداتسیا یشورف رابراوخ

***

ناوت دنک ادخ درک. مزج ار شمزع الت کشم لح هب شقن دنچ رد هناورپ

دشاب هتشاد
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نم ردحلا یریثات چیه یضترم قاتا لخاد عوبطم یاوه و دوب ممرگ

. تشادن

ندید اب نم رد هنهک و هزات سح دنچ . دوبن مدوخ تسد مبلق یاه شپت

یور فیک دنب هب میاهتشگنا دوب. هدش رادیب شروضح و قاتا رد یضترم

دوب. هتخادنا گنچ میاپ

مه یور هب ور یلبم و یلدنص و زیم هک ییا هداس قاتا رد مدوب هتسشن

یارب فراعت و نم ندید زا دعب شدوخ و دوب نشور شپات پل . تشاد

. تفر نوریب قاتا ،زا نتسشن

دوب. متخس ییور هب ور سلا همه نیا زا دعب و مدوب هتسشن لبم یور

هتشون و فارتعا و سابع خالف یگدنکفارس یارب ! یدنلبرس هب هن مه نآ

نم رد یمرش روج کی .! سابع مرج یاه هلیسو و هنحص تشرد و زیر یاه

رگا . دناچیپ یم مهب رتشیب ار مطایتحا یاپ و تسد و دیشک یم سفن مرانک

دلب راک کی رانک شمدرب یم و متفرگ یم ار مرش نیا تسد متشاد ناوت

زا دعب هس دوب هتفگ هک یفینح ی همع رسپ زج . یضترم زج سک ..ره رگید

! هناورپ مرظتنم رهظ

و منک شوگ ار شیاهلا وس . مهدب باوج یضترم هب هک ینم یارب دوب تخس

. مهانگیب مه نم نک رواب میوگب
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فینح مشچ طقف و درک دنلب رس نم رد یهانگیب زا یسفن تزع کی هتبلا

تشپ و بل نایم رد هدرک عمج ار منابز درک. هدیمخ ار تزع نیا یاهرپ

دش. یفرح نتفگ عنام درک. یفخم میاهنادند

دشوردار قاتا لخاد هرابود دوب، هتشاذگ زاب شدوخ هک زاب همین رد زا

: تفگ شرس ندرک مخ واب تفرگ باال شتسد و مدش زیخ مین . تسب

! هناورپ شاب تحار _

نتفگ هناورپ یاج ، ییادص چیه یلو درک. یم ادص مسا ارهب نم مه نیا

هب مشچ منک. نیزگیاج رگید یسک متسناوت یمن . تفرگ یمن ار فینح یاه

. مدرک هاگن شتروص هب هرابود و مداد تسشن هک شزیم یور هدز هرگ تسد

. دیسر یم رظن هب رت هداتفا اج مه یمک و دوب هدش رتتولخ شرس یاهوم

میارب میدرک تبحص نفلت تشپ هملک دنچ مه هکاب ردکالیم مه یتیدج

شیارب ار معضوم ات دوب هتفگن وکالیم فرح چیه زونه دوب. مارتحا لباق

اراب شبل و درک ثکم ممشچ یور و متروص هب ارذگ یهاگن منک.اب صخشم

: دیسرپ و درک رت شنابز

؟ منزب فرح منوت یم تحار _
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تشگنا یزول حرط رتشگنا و هتسشن مه یور یاه تسد تمس ارهب مرس

. متفگ هاتوک ییا وهلب مداد میطسو

هدش! زاب هدنورپ نیا هب مه وت یاپ هک هدش یچ _

درم نیا ات منزب فرح هدنورپ هب میاپ ندش زاب یاجک .زا مدرک توکس

و زیر وزا منیشنب قاحسا لثم مه نیا یارب هک دوش یمن .! دریگب باوج

رت لبق و نتفر زا دعب مردارب راتفر .زا منزب فرح بش ونآ حملا تشرد

! مهدب حیضوت

هک شزیم تشپ ارزا یضترم یلو دشن وطالین شلا وس نتشاذگ باوج یب

لثم نم. لباقم هریت لبم کت یور تسشن . دناشک میور هبور دوب،هب یدج

. تسشن و داد ارباال شراولش یاه هچاپ فینح

: مداد مدوخ تاکرح هب هریخ و یدج یضترم وهب هتفرگ مرتشگنا زا مشچ

! نتفرگ هدهع هب یلضفا یاقآ ور نم تلا _کو

داد: باوج یلطعم نودب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

! هشب نشور ماهلا وس زا یلیخ ات مسرپ یم منم _

! نیسرپب سابع زا هرتهب _

، متروص یور شتقد و داد هیکت لبم ی هبل یور تسد و داد ناکت یرس

ترپ لگ هتسد درم نیا تروص و مشچ یولج هک ینم درک. یم ما هچاپتسد

میور هب هک رکش ار ادخ دوب! هدیرپ مراک ندید زا شمشچ و مدوب هدرک

یارب یمتح ... دوبن یدج هک نم یارب دوب. هدرک شومارف مه دیاش . درواین

... دوبن مهم مه شدوخ

! مدرک یم رکف هک هیزیچ نوا رتزا هدیچیپ یلیخ عوضوم یتسنود _یم

... متسین نایرج رد _نم

... ینزب فرح هرتهب و دیاب هک هنیمه _ارب

داد: همادا مرادن نداد باوج یارب یدصق دید منک. یم شهاگن دید

توف تدوخ و... سابع مرج کیرش و هارمه رسپ نوا هک یتسنود _یم

.. ندرک
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. متسناد یمن چیه ینعی نیا و دمآ باالرت مرس و بجعت زا نم درک!ات ثکم

درک.. توکس دزو نم یربخ ویب یروابان هب دنخزوپ شدوخ و دید

و درک ،خی امرگ زا شیپ هظحل دنچ توافت اب متسد یور هتسشن تسد

درک. تفا تعرس اب مراشف

هظحل نیا اررد سابع هارمه رسپ مه رد هفایق و منک زکرمت مدرک یم یعس

دندز شدنبتسد سابع واب دیگنل یم طقف هک دوب مرطاخ . مروایب رطاخ هب

. نیمه و

همادا هرابود ، مدوب هدش هکوش شفرح هکاب نم هب دشوور مخ یضترم

داد:

! تسین تردارب یراکش سالح لمح هلومحم نیلوا نیا هک یتشاد ربخ _

یم هدیبوک مرس دوب!هب نیگنس هچ یضترم ربخ مهو رس تشپ یاه هبرض

دوب. مرش زا رتشیب شدرد و تشاد درد . متروص و مشچ هب مه شلبق دشو

مدرک یمن تقو هک ار ملد دوب. یضترم یاه هلمج هارمه مه، اب مرش و سرت

یخلت نیا هب ربخ ود هکنیا زا دعب دمآ! شرس رب هچ منیبب و منزب رس مورب

. دینش ار

. دیبوک یم مظنمان و ناج یب زونه ارچ منیبب
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سفن لبم، یتشپ هب هیکت دشو فاص دوب، هداد ار شیاهربخ هک یضترم

: دیشک یدنلب

مراد متح هکاتحاال هراد هرگ یردقنوا سابع هدنورپ ..! هناورپ نزب فرح _

. ندرک شباوج لیکو دنچ و هعجارم اب شرسمه

یضترم هب مهاگن دب. هتبلا مهو رس تشپ یاهربخ ندینش .زا تفرگ میادص

. دوبن مدورو لوا یتردق رپ هزادنا

... مدوب هارمه هی طقف نم یتقو منزب یچ فرح _

دوب: دنلب یمک متشادن راظتنا هک نم یارب دش. دنلب شیادص
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دوب. زاساج مه اجنوا ، دیدزاب دعب هک یدوب ینیشام وت تدوخ و اهنت نوچ _

رانک هگا مرج! کیرش ینعی ینود یم منیا ...الدب یدش هتخانش مرجم

یلو . نتشادن یراک وت هب دموا یم شیپ لکشم نیا و یدوب هتسشن سابع

ردارب یکی اضق وزا ندش ریگتسد وت زا رتولج هک درم ود اب نومرف تشپ

و هنک یم یزیرنوخ اپ، یگتسکش دعب زور ود منوا هگید یکی و تدوخ

هگ یم شافرح نویم رد طخ هی هک مسرپب سابع زا مرب یگ یم دعب ... مامت

. تشادن ربخ هناورپ

: دیسرپ و درک هاگن نم هدیرپ راسخر و گنر هب تقد اب

! هتسرد ؟... یتشادن ربخ مودک چیه _زا

مه رس تشپ یاهفرح زا رگا دنک. زگ زگ رتمک ات مدیشک متروص هب یتسد

مامت ...ات موشن دمجنم ات منک ربص یمک دش. یم بوخ ، منزن خی یضترم

. وحم و ریخبت مه دیاش ای موش بآ رهظ باتفآ ریز مورب و دوش

بآ . دروآ بآ یناویل اجک زا مناد یمن میارب دشو دنلب نم، تهب رد توکس زا

. مدروخ پلق دنچ و سفن کی دوب. مرگ ، ناویل ورد هدرک رپ هفصن

خ همین ناویل هب هراشا ، یضترم مه رد هرهچ هب هاگن و مدروآ ارباال مرس

. دیخرچ و تفرگ متسد زا یلا
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شریگرد ور مدوخ ناوخ یمن ماردارب هتبلا دزن.. نم هب یفرح ملیکو _

منک...

رتم ار قاتا ضرع ، شدنلب یاه مدق .اب تفر یم هار نم مشچ یولج تشاد

درک. یم

هس رارق تارب یضاق هک هیچ هیچ! تمرج نتفگن یتح تهب . هصخشم _

طقف ...ات هراذگ یم هقیثو دیدرت نودب نوشلیکو و هنک یم رداص یردایلیم

... نرایب نوریب ور نوشرهاوخ

بویا و قاحسا هک نارگ همه نیا رارق زا متشادن ربخ یتح ربخ یب نم

؟ متشادن ربخ لماک زونه نم و دوب ربخ هچ . دندرک جرخ میارب

هکاب دنزب یفرح تساوخ و میور هب وور تسشن . تشگرب هرابود یضترم

. دروخ ار شفرح ، منزب فرح دیبنج یم هک مناج یب یاهبل ندید

! مشب خالص همیرج اب دوب رارق _نم

... یراد ،حاالحاالراک هکرتشم نوت هدنورپ هک نوچ _

ّرِس مه منابز و مناهد دوب. کشخ زاب مدوب هدروخ مه بآ هک یدوجو اب مبل
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: دیسرپ یم لا وس و دروخ یم ناکت سح ویب

نم! مش یم یچ.. _

: تفگ و هدرک دنب شیاوناز ود یور تسد

! هدنورپ نیا ور ندرک وراک ضارتعا رظتنم _

درک. زاب مه ارزا شتسد

. نیدرک مادقا سابع یاراک یارب رترید یلیخ هتبلا _

دش یمن دش. رتهب حملا بآ ندیشون اب یمک دوب. زیم یور ناویل و مدش مخ

یراظتنا هچ مدوب هدش ریگتسد سابع هکاب نم زا موش روادای شیارب هک

: تفگ و متروص رد دش هریخ و دمآ شک هرابود . دراد

.! هزاب مه هگید هدنورپ هس نوا مامت _

دوب. هدش رادیب باوخ زا نم هب موش یاه مایپ دصق هب یضترم نیا راگنا

.. شروآ هرهلد رابخا نیا اب دیزات یم روط نامه تشاد
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: مدیسرپ و دمآ باال شرس مدز. گنچ ار مفیک دنب . مداتسیا و مدش دنلب

؟ نیتشاد راکچ نم _اب

ارباال شا هناش ! فینح لثم درب شبیج ود رد تسد شمارآ دشواب دنلب

: تفگ دش. وا هیبش و فینح لثم تخادنا

! ینایرج نیا یاجک وتات مشب نئمطم متساوخ _

: مدرک مکحم ما هناش یور ار مفیک

؟ نیسرب یچ هب _هک

: تفگ و تخادنا ارباالرت شا هناش

! مدرک یمن رواب _

: متفگ نتفر و نداتفا هار لبق .. متفرگ یضترم یاهرواب لیلد زا مشچ
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! شوخ نوتزور ... نیسرپب نوا زا دوب یلا وس مد.ره یم ملیکو هرامش _نم

: تفگ و تخادنا باال هناش

ور! نوش هرامش مراد _

جنک #هس_
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رارف و مورب ، درسنوخ رهاظ هب یضترم ربخ دنچ تدش زا متشاد میمصت

طسوت سابع هدنورپ یراک هزیر یاه هتکن و اهفرح و قاتا نیا منک.زا

. دنتفرگ ناج میاهاپ منک. شومارف مه ار مدوخ یضترم

دمآ. ملا وبند درک میادص ، قاتا زا رارف و نتفر نوریب زا لبق یلو

هک مدینش یضترم نتفگ هظحل کی تمس نتشگرب نودب

هک شیاهبل هب هاگن و تشگرب بقع هب عیرس و دنت مرس ... فینح : دیسرپ

. دنام هفصن شفرح هچ! فینح تفگن و داتفا مه یور

شدوخ ار هریگتسد و دروآ تسد درک. ما یهارمه توکس رد رگید شدوخ
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رود و هدش در شلباقم ،زا میتسه سامت ورد شوخ تزور نتفگ درک.اب زاب

. مدش

زا میاپ یاه ناوختسا دوب. ودب تخس حملا مورب نوریب نامتخاس نآ اتزا

هکاپهب عمتجم زا نوریب هک یتروص دوب.رد هدش ناشدرس . دیزرل یم قمع

ارچ مناد یمن نم و دروخ یم متروص هب رهظ میسن ، متشاذگ ور هدایپ

. مدیزرل یم و دوب مدرس

. متشادن مه هیرگ ناوت یتح و دوب بیجع حملا

ممرگ . مدرک تشم ، وتنام لغب یاه بیج لخاد دوب، هدرک خی هک ار متسد

. مدرک هاگن ار نابایخ نییاپ باالو فیلکت دشوبال یمن

! هدایپ ای مدوب نیشام اب نم هک دمآ یمن مرطاخ و مناد یمن

منک. ادیپ ار نیشام چییوس ، فیک تایوتحم مامت نتشگ اب متسناوت یمن زاب

دش. دنلب میشوگ گنز یادص هک

مسا و رهظ زیت باتفآ ندیبات وداب وره دروآ ارباال یشوگ ، مدرس تسد

همشچ شمسا ندید زا ممشچ دش. مرگ متسد و درک یکی هب تسد فینح

. دیشوج هقدح نامه دشورد یناشوج

شندوب یشوخ زا متسناد یمن تسب شقن ممشچ یولج یتقو شمسا

منک. هیرگ دنلب یادص وایاب مدنخب

هب تسد ... ییا هشوگ و رانک مدیشک ار ما هتشگرب امرس زا نت اراب مدوخ

. مدرک یم عمج دیاب ار مدوخ و هدیشک متروص
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دوب. فاص میادص متفگ هک ییولا اب

هش! یم نارگن مدآ ید یم باوج رید _

دز. یم فرح روط نیا فینح یتقو مشکب دش یم تخس مه سفن

ناج... فینح متفا یم هار هزات مراد _نم

!. راظتنا نیا هب سرب هناورپ ... تفیب هار دوز _

؟ دوب دنچ رگم تعاس . مدرشف مهب بل درک. یم شتخس تشاد فینح

! یتشاذگ مرظتنم هک اج نومه مداتسیا _

داد: همادا و دینشن . فینح مدیلا ن

..! هناورپ سلا ،هب تعاس هب هن منوا _
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: متفگ دروخ یم متروص هب شمیسن هک یتخرد ریز و متسب مرن یکلپ

... مزاب دیاش . هراد قرف هعفد _نیا

کرد ار نم االن دوب لا حم فینح راظتنا و قطنم درک. یم عطق ار مفرح

دنک.

! هناورپ مارب هرت نیریش هعفد _نیا

ارهب ندوب فینح رانک و دعب یاهزورآ . دنازوس یم ار مقلح شفرح ینیریش

. دنازوس یم و دیشک یم شتآ

مسا هرخ .بال دیدنخ کشا زا هدش رپ ممشچ ود، هب کیدزن تعاس هب هاگن

. تخادنا ،هار یضترم یاهفرح زا دوب هدیسرت هک ار مکشا فینح

. ینارگن و یگنسرگ زا دروخ یم گنچ ملد . متشاذگ مفیک رد یشوگ

دش!. یم هچ مراک رخآ

اب مه مزغم یتح ! ماجنارس و رخآ نیا زا نتشذگ دش تخس و دمآ فینح

فینح دش. یم هتسب دش. یم لفق یریگ میمصت و لیلحت هب فینح یادص
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درک. بارخ راگزور ار شندیسر زا مشوخ وحلا دمآ

جنک #هس_
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شندید مااب هنیس نورد . تفرگ شمارآ مبلق ، داتفا هک فینح هب ممشچ

. دیپت یگنتلد واب روشرپ

زا هک زور اجونآ نامه . مدوب هتشاذگ شیاج هک اج نامه دوب هداتسیا

دوب. هدمآ و هدیسر یرود هام هس دعب هک مدید هدش کراپ نیشام تشپ

ندید دوب،هب هتخیر ار بویا و قاحسا زا یرود کشا منامشچ هک یتقو

لثم تسرد دوب. مرظتنم ووا شمدید نم . مدوب هدمآ مه رظتنم فینح

دوب. رظتنم زور نامه

هب شردپ خلت فرح دای اب یلو . میدوب هتشاذگ اهلوق و اهفرح ینفلت مه اب

هک یردق هب هتسشن کشا هب یمشچ .اب تفرن ولج میاپ ، هزاغم ورد ناج اقآ

نم ومه مسرب نم هک تشاد دیما وا مه . مدید و مدنام دش، رظتنم فینح

دش.نآ کیرات اوه و مدنام اهتعاس . دورب و دوش هتسخ تساوخ یم ملد

نم... وهن تفر وا هن بش و زور
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شنامشچ هب تشرد هحفص کنیع دوب. هدنارس شبیج نورد تسد ود ره

دوب! تقاط یب هچ فینح درک. یم هاگن ار فارطا

ار نم . مدناسر شدوخ هب دنلب ییاه مدق اراب ملا حشوخ یاهاپ و مدیزگ بل

رس و بیج رد تسد موش، یم در تولخ نابایخ ضرع زا مراد دید هک

درک. یم هاگن ار مندیسر بل، هب دنخبل و شوخ

ار فینح مشچ یدود و هایس هحفص تشپ نم . مدید یمن ار نامیاه مشچ

طقف و شرانک مدیسر . میتشادرب مشچ زا کنیع نامزمه ود .ره مدید یمن

ار یضترم یاهفرح . متفرگ تدم هاتوک یشومارف ، راظتنا همه نیا تمرح هب

و مدوخ لد یافو .هب متخورف ینارگ تمیق هب نامندیسر نایاپ یشوخ هب

. متخورف فینح

دنخبل اب شیور هب دش.ور عمج میاه هناش شبل یور دنخبل یشوخ زا

زا مه ار شتسد یکی .نآ مداد شم وسال هدرک مخ ار مرس و مداتسیا

: تفگ و دیشک نوریب شبیج

! مزغم هب دایم بوخ بوخ یارکف مدآ، تمس یراذ یم اپ نیچمه _



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

رتکیدزن اجو نامه اررد شرس هک دوب لفق کنیع و فیک دنلب دنب هب متسد

: دیشک وطالین یسفن و دروآ

! ینومدوخ کرپاش هگید _هن

یم هریخذ اهدعب و دیاش یارب متشاد ار فینح نیا نم . مدیدزدن مشچ

داد: داهنشیپ و میداتفا هار . تشاذگ مرمک تشپ تسد . مدرک

! نیشام وت میرب _

اب تساوخ شلد هک دوب هدرک یقشاع هچب رتخد ار نم فینح هب مندیسر

دنک... ،زان شنابرهم قوشعم تساوخرد

! میرب هار _هن

نایم شزاون نم، زان یاپ ،اپهب مرانک لا حشوخ کرسپ هک بوخ هچ و

درک. یم لوبق مفرح ، شیاهفرح

. میرب هار هشاب _

دوب. امخیلا یارب مه هظحل نآ تمرح هب یلدنص نیرت جند ، رتولج یمک

: دیسرپ و میتسشن

! یبوخ _
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و مدیدنخ ... شدوخ دح زا رتشیب . دیایب شک تساوخ شلد شلا وس زا مبل

: تفگ نم ی هدنخ تام و درک متروص یور ثکم فینح

! یشب داش مندید زا ردقنیا مدوبن یضار نک رواب _

راظتنا سلا تفه زا دعب . تساوخ یم یشوخ شلد ، مرانک شوگیزاب کرسپ

! رگید تشاد قح

: متفگ و هتفرگ میاهبل یولج تسد . مدیدنخ زاب

. مداتفا اه یناتسریبد رتخد نیا دای هظحل _هی

درک: نییاپ ارباالو شرس و دیدنخ مه شدوخ

یگ! یم تسار _

شمشچ و درک متروص هب هاگن . تشاذگ تکمین ی هلیم یور و متشپ تسد

نامشچ . مشوگ تشپ زا هدروخ رس هرابود یاهوم یور تسشن و تفر

ناشدوخ . دندوب هتفر بش یکیرات لا بقتسا هب رتدوز زورما فینح یناغارچ

... مینیبن یکیرات و بش هظحل کی شدوخ و نم ات دنتشاد هگن نشور ار

! هناورپ منود یمن تزا یچیه _نم
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هک دوب هدش عمج مدنخبل . مدیخرچ و هدش لیامتم شتمس یمک مه مدوخ

ار شیاه مشچ ندید هریخ بات . مداد فینح نیشنلد و مرن یادص هب شوگ

درک. یم ما هدنمرش . متشادن

. نوم هنوخ فقس ریز مه اب میرب ... ناج هناورپ همک نومتقو _

. درپن تسناوت یمن مگنر فینح یرود همه نیا دعب ندیسر و هلجع زا

تسناد یمن ار شفیلکت وتنام هچراپ یور هک متشگنا و دروآ شیپ ار شتسد

. تشاذگ شیور تسد

... شاب نم لد نارگن طقف ... شابن نارگن ال صا هگید امش ... شابن اباب نارگن _

! متفگ یم نامیرود هدش هنهک لیلد هب دیاب هچ

: متفگ شتساوخرد هب هجوت یب . مداد شتروص هب مشچ

! میرب نک عمج تفگ هک تسکش مناج اقآ لد زور نوا _
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درک: وزاب دیشک شمشچ یاهغارچ یور یمرن کلپ

! مفساتم _

تسد هب شیوم رات دنچ صقر و شرس ندروآ ابباال شدوخ ار نامتوکس

هناش رانک زا متروص هب یهاگن مین و داد هیکت . تسکش ، میسن شوگیزاب

: تفگ و تخادنا

! مارب همهم ، اجنیا تسشنن و تفرن یسک چیه هکنیا ... هناورپ ینود _یم

.. مارب هبجعت یاج

نتشاذگ تسد فک اراب تفرن سک چیه هک ییاج هرابود . دیخرچ هرابود

ی هناورپ ناشن داد. یم نم نامشچ ناشن ار شبلق فینح داد. مناشن شیور

داد: یم هتشگرب یضترم شیپ زا

! هناورپ متفگ مدروآ مک تقو _ره

: متسب کلپ

منم! _

هک دوب هدش هدوسآ شلا یخ رگید راگنا و داد فارطا هب یخرچ ار شرس

: تفگ و درب بقع شوخرس ار شرس

اه. قتشم هدرک هچ _

: دیزرل یم تشاد منییاپ بل

.. تزا نداد میرارف _

: تفگ و درک هاگن شمشچ هشوگ زا

درک! نوم انشآ _
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. مداد شناشن ار متسد تشپ

. مزونه هزوس یم شاج ... داتفا مدای یتفگ هزات _

: تشادرب ار شا هیکت

. تارب منک یم ناربج _

اررد ملکشم یاه هرگ رتشیب دز، یم فرح فینح درک. بجعت و مدش دنلب

یم گنچ متروص رد هام شش نآ رتشیب . مدرک یم سح هدیچیپ مه

. تخادنا

نک! ناربج میرب بخ _

جنک #هس_
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. دیدنخ و درک ثکم . مفرح ندینش بجعت زا دش درگ شنامشچ

مخ دز. اوه و هار نیب رد ییا هسوب ار مرس یور و تشاذگ متشپ ار شتسد

دز: وبل دروآ مشوگ کیدزن ار شرس دشو
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.! افطل هشاب هنوخ نوماه رارق ادرف _زا

قوذ درک.اب لماک ار هچب رتخد یشوخ شرطع ندییوب اب فینح راک تذل

. مداتفا رتولج فینح زا رتدنت مدق ود

. مداتفا تنداد سرد متیراگل دای هزات ، مفساتم _

تفس ار مرمک تشپ شتسد درک. مماگمه ار شدوخ و درک دنت اراپ مدق ود

. دوشن ادج اج نامه زا دنک ادخ دوب. هتفرگ مکحم و

ناج... هناورپ یراک یاجک _

هب داتفا و دروخ رس ما هناش یور زا ممشچ شم کال هیقب ندینش قاتشم

: فینح ی هدشن دنب مه یور یاهبل

.... نوممشچ ولج مراذب ، مریگب یپک اه قتشم مامت زا متفگ هزات _

ناکت شتروص یولج دیکات ی هناشن ارهب متشگنا . مدرک شهاگن و مداتسیا

: متفگ و هداد
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... افطل هشابن تنا ژ ناتک _

درک: شوخ اج فینح یوربا ود نیب ییابیز مخا

منک...! شومارف ور نومییانشآ لیلد هک نزن مشفرح _

: متفگ روخلد و هدرک کزان یمشچ اب

! هدوب یچ تربص لیلد سپ وگب _

: تفگ و داد ناکت مفرح دییات هب یرس دشو یدج

یتح ... مدوب نوبرهم مداد شسرد یک ره ...هب یدوبن هک ساهلا نیا مامت _

.. ندوب دلب وت زا رتشیب هک ییارتخد

. دیدنخ دوب. هدش درگ ممشچ و مداتسیا

داد: همادا دشو عمج شمشچ هشوگ و تخادنا باال توافت یب ییا هناش

یم المز هعماج ...ارب نشاب قفوم متساوخ ... شمدید وت مشچ هب ور همه _

هش!
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درک: رت تشرد یمشچ و دیزگ ار شبل و داد اجخیلا هک منزب تشم مدمآ

... هتشز ، هناورپ یدش گرزب _

دمآ. شک هحفص یور ات نم واب مرانک دشو فاص ، دروخ گنز هک میشوگ

: تفگ و دیدنخ دید، هک ار قاحسا مسا

! نشاردارب _هوا

: متفگ و هدرب مشوگ رانک ار یشوگ رد نانز مدق و مدز شفرح هب یدنخبل

! شاداد منوج _

: تفگ و دیدنخ قاحسا

امش؟ یاجک .. هدوب ربخ _هچ

شبیج رد هرابود ار شتسد ود درک.ره مهاگن واکجنک و هاتوک مه فینح

. متشاد تسود ار شلا ح نیا ردقچ داد. ارباال شا هناش و تشاذگ
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تسه نما ناکم هک دیسرپ و درک فاص ار شیادص متوکس اب مه قاحسا

؟ منزب فرح تیارب

هدرک عورش مروصت رتزا دوز ار شراک . تسا هدز گنز یضترم متسناد یم

دوب.

.. یشاداد دایز _هن

. داتفا شیاه هناش هک دوب شبیج رد تسد ود ،ره نانز مدق مرانک فینح

هک عطق . نزب گنز مهب یدرک تقو . مراد یرورض راک هک داد همادا قاحسا

تشاد رگید میاهاپ . مدنارس مفیک اررد یشوگ دوب. هدش عمج مدنخبل ، مدرک

داد... یم تسد ارزا فینح اب یهارمه تردق زا

شهاگن هک دوب شبیج رد تسد .زاب دیخرچ و داتسیا نم ثکم اب فینح هک

. مدرک

: دیسرپ نارگن و تقد اب

؟ هدش یزیچ _

. مدرک دنب مشوگ تشپ ار میوم زا ییا هکت دشو زاب مه زا مبل

ناکت ار شرس و درکن رواب هک مناد یم ، مدرک همزمز هک ار ثکم اب ییا هن

داد. ناشن ار شنیشام و دیشک نوریب شبیج زا تسد داد.
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دز: میادص رت نارگن و تشگرب . موش شهارمه . مورب هک دیشک یمن میاهاپ

! هناورپ _

: مدیسرپ یتقو دیزرل یم میادص درک. یم ار نم ندرک ثکم مالتم

میر؟ یم اجک _

: دیسرپ مگردرس و جیگ

؟ هناورپ دش یچ _

یاه نتفگ هناورپ زا مدیسرت یم . دنکن ادص هناورپ ار نم ردق نیا شاک

هناورپ و مشچ نیا زا ندش رود ،اب رگید راب نم . شا هلمج ره یاهتنا و ادتبا

... مدرم یم اه ندرک ادص

جنک #هس_
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هداتسیا شرانک .حاالهک مدرم یم فینح ندیمهف زا لبق نم ، متشاد متح

: تفگ هدیسرت و ناج ویب تفرگ ار متسد یتح دش. منارگن و مدوب

! ینک یم منارگن هناورپ _

نم، هب کرتشم یاه مرج زا یفرح فینح هب یضترم مدز رگنلت مدوخ هب

نم هک یضترم دوب. شلکوم رارسا مرحم یضترم دنز. یمن هدش هداد تبسن

یمن دمآ، اجک ،ات ناربج هب لگ هتسد اب فینح ردپ یاهفرح یزوسلد یارب ار

. تفگ

رود نم زا زاب ار فینح مرگ تسد نیا رگا یاو دش!. یم زاب شناهد رگا یاو

.! ندرک یم

یولج پاش یفاک شتسد هراشا واب درشف ار متسد ندش راوس زا لبق

یگنراگنر یاه یتسب بقال اجنوا هناورپ تفگ داد. مناشن ار ناممشچ

اب میرب یتسه وت ...حاالهک مروخب و منیشب مورب اهنت دمآ یمن ...ملد تشاد

مه...

گنگ . دینش میاهبل یور زا تقد دشواب مخ ار تسشن مبل یور هک ییا هن

دوب! هدمآ شرس رب هچ رسپ نیا دوب. لوبق لباق فینح یارب متاکرح ندوب

... دروخب ینتسب و دورب نم نودب دمآ یمن شلد یتح

زا یدایز تشاد درک. زاب میارب ار شنیشام رد فینح و تخوس زاب میولگ

یم تسس ندش تسار یارب ار مرمک فینح دایز هجوت درک. یم مسول دح

درک.

. فینح دوخ اب تشاد فینح رطع مه اجنیا دش. شنیشام راوس مه شدوخ

. دیزرل شا هناورپ نتفگ اب شیادص نداتفا هار زا لبق درک. مهاگن و دیخرچ
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دنک. یم رطخ ساسحا فینح یتقو دوش یم حیلا هچ منیبب ات متشگرب

ود ود شقشاع یاه مشچ دشو یم کشخ شدنخبل . دیزرل یم شبل فینح

نم. بش نآ یزوسلد هب یاو دز. یم

ورن... چیه هشب یچ ..ره هشب یچ ره هناورپ _

هب شراک منتفر زا هدیسرت فینح دوب. هتفرگ متمس ارهب شدیدهت تشگنا

دوب. هدیسر ندیشک ناشن و طخ و دیدهت

دعب فینح متشاد هک ینم هب هرابود و دنادرگرب ار شتروص و درک ضغب

: تفگ و دناخرچ ار شیور مدرک یم ظفح ار هناورپ

هتبلا ... هناورپ هرپن تگنر هدش. لح همه و نم یارب تاهردارب نایرج نوا _

! مناخ یمهم مارب تدوخ ... مرادن سک چیه فرح اب یلکشم نم

: متفگ ، مزودب مشچ وای مریگب فینح زا مشچ هکنیا نودب

! ینک یم رکف هک تسین روج _نیا

: دیسرپ و درک عمج دزار یم ود ود هک شمشچ هشوگ

؟ هناورپ یچ _
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.! فینح یچ هچو میوگب روش رساتاپ درم نیا هب تساوخ یم تأرج

سفن قیمع . دناچیپ نامرف رود تسد و تشگرب ، شلا وس خساپ زا هجیتن یب

: دیسرپ و دیشک

؟ میرب اجک _

: متفگ و یلدنص هب مدنابسچ ار مرمک

! یراد تسود اج _ره

: تفگ نادنخ و تخادنا ارباال شیاهوربا دمآ. شک متروص دشوات مخ

؟ یرادن یفرح _

: مدیشک میاهوم و مشوگ تشپ تسد

_هن!
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: متفگ و دیدنخ .زاب مدرک تشرد مشچ و دیدنخ رت دنلب

! تتشک یم مشاداد هتبلا _

داد: ناکت ناکت ار شرس دشو فاص

! ششاداد _هوا

هوا میوگب تشاذگ یمن دوب هدروآ مرس هب هک وبالیی شمشچ و سابع دای

! فینح مشداد

.رد میدمآ یم رانک یخلت اب دوز هک میتشاد ندوبن و یرود یردق هب ود ره

. مدرک یم هارمه ار فینح نیا رتشیب نم و مدیدنخ یم هصغ جوا

زا نم و هدش مامت درک یم نامگ فینح ،هک راگزور دوب هدروآ ام رس رب هچ

! دیدرت شنتفگ وزا متشاد سرت یرگید زاغآ

. اهرتخد رانک میورب ات مراذگب همانرب بش ادرف تساوخ ریسم لوط رد

! تسا هبنش دنچ ادرف هگم مدیسرپ ساوح یب هک یتقو

؟ یتسین بوخ هناورپ ، دیسرپ هک دروآ یم رد خاش نم یساوح یب زا تشاد
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،زا رتشیب .حملا مدرک یمن کرد ار .حملا مدیشک دایرف ملد اررد متسین هن

دوب... هدش دب فینح رطخ ساسحا ندید

: متفگ شیفرح یب وهب مدش مخ ، تشاد هگن هک نام هناخ رد مد

! یدادن بآ هکچ هی ساالیر فینح بانج _

: تفگ نابایخ هب هاگن و دیدنخ

.! ینم اب تاراک ندش مومت دعب زور _ره

: مدرک دنب ما هناش یور ار مفیک

؟ مگب یچ مشاداد _هب

: تفگ هدرمش هدرمش و دنادرگرب ار شتروص

! هظحل ره هب شمنوسرب ات زور !ره هناورپ زور، _ره

یور کلپ هک دوب ممشچ لباقم شخر مین و تشاذگ نامرف یور ار شرس

. تشاذگ مه

درک! یم بوکرس شدوخ اررد یشروش هچ تشاد فینح
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درک: مهاگن و تشادرب ار شرس هرابود

هشب ترواب و ینیبب ماوخ یم هک ارچ سرپن . یشب رود مزا داوخ یمن _ملد

! یدرک مراک یچ

. مدرک زاب ار هریگتسد

. متسب درک،ردار وزرآ میارب هک شاب تدوخ بقارم زا

دوب. سیخ ممشچ دنیبب ، تفر دشو رود هک ییا هظحل ات متساوخن

ممشچ یاپ هتسشن و هتخیر کشا شرس تشپ . ندش رود لا متحا زا سیخ

. مدیشک تسد ار
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دوب، هتشاذگ راوید هب تسد و هلپ نیلوا یور دوب هداتسیا هک قاحسا هب ور

: متفگ

باال! میرب _

مباوج رکف ورد شرس نتخادنا ابباال ییا هن هک دوب متروص هب شمشچ

نامام . متسشن شرانک . تسشن مجنپ هلپ یور و دمآ ارباال هلپ دنچ داد.

دوب. باوخ باال یرخف

هش؟ یم یچ نم فیلکت _

درک. مهاگن مشچ هشوگ زا

هتشک راک رفن .ود ردنب تفر زورید . تسین هدنورپ نیا ور شدوخ یلضفا _

... ننکیم راک شور نراد هدرک یفرعم

شیور هب وور هدش دنلب شرانک درک.زا مرارقیب هدنورپ ندوب هدیچیپ سرت

. مداتسیا

: دیسرپ و درک تسار و پچ ار شرس

؟ هناورپ یتسه یچ ینارگن _
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: مدرک نایب قاحسا یارب ار مسرت هتسهآ

.. مسرت ...یم هدرم شتسود نوا _

دشو دنلب مه شدوخ درک. مهاگن ساوح ویب دیشک شتروص هب یتسد

. داتسیا اه هلپ نییاپ

هدناشک دادماب کی هب کیدزن تعاس و هدرک شنارگن نم و دوب تقو رید

... اجنیا شمدوب

: مدرک دنب مشوگ تشپ نامزمه متسد ود اراب مرس یوم و مدرک اررت مبل

... لیکو اب مهب هدب سردآ _

: دنارس شبیج رد تسد و درک مخا

... تسین وت _راک

... مدنادرگرب شیاج رس ار مشوگ زا هدز نوریب یوم هکت زاب

شدوخ و دروآ ولج شتسد ، دناخرچ مشچ متروص یور هک مسرت ندید اب

ممشچ ین ین وهب دوب نارگن هک قاحسا مشچ . دیشک رانک ار میاهوم مه

دوب. ناج اقآ روآدای درک، یم هاگن
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بخ! ... شابن نارگن چیه هش.وت یم تسرد منز، یم فرح بویا _اب

: مدیسرپ و دیشک بقع ار شتسد ... مدرک جک یمک ار مرس

؟ هریگ ماپ منم _

: تفگ و داد باال ییا هناچ

. هناورپ منکن رکف هتبلا هش... یم یچ منود یمن قیقد _

: تفگ و درک هاگن ار شتعاس و دروآ ارباال شتسد چم

ام! هب شراپسب ... باوخب تحار نک. تحارتسا باال _ورب

: تفگ و تشاذگ شبل یور هراشا تشگنا مشاب نارگن مدمآ وزاب مدزن یفرح

. مدب ربخ تهب مدوخ ...ات نکن یراک چیه _وت

. تفگ شبل ریز باالار ورب رت، هتسهآ . تشگرب هرابود و تفر رد تمس

. تفر و درک هتسب و زاب یمشچ

دوب رارق یقافتا هچ مه زاب هکنیا روصت متسناوت یمن و مداتسیا رد تشپ

منک! مسجم مدوخ یارب ار دتفیب
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نیا و دوب دش دنلب و هدروخ اج منفلت تشپ یاهفرح هکاب یقاحسا یتح

دوب. هدمآ مرانک بش زا تعاس

مدز، فرح شیارب یضترم اب متاق ومال فرح تساک مکو زا هک مه یتقو

. شابن هدنورپ ریگیپ هگید وت هک دوب هتفگ طقف و هدرشف مهب ار شبل

مکح رودص دعب فینح هب مدوب نیا یخلا شوخ هزات و متشادن رارق و مارآ

! مامت و مرادرب هدرپ فینح هب ما یهانگیب .زا میوگب ار تقیقح ، ییاهن

اهباال هلپ دشوزا نیگنس میاهاپ سابع نیگنس هدنورپ یاه زاخالف یلو

ار یدورو ...رد مدوب اه هلپ زا نامام دمآ و تفر نارگن نایم نیا یتح . تفر

... متفر مقاتا تمس یمرن .وهب مدرک لفق

نیا یادص هک دوب ربخ هچ .زاب مدینش یم ارزاسنلا میرم یادص حبص لوا

! تشاد قداص راتفر زا هلگ زونه سلا همهنیا زا دعب ام رهاوخ

ورد حبص تشه نم هک راگنا و دوب هدرب ارباال نوتراک هکبش یادص شرسپ

! مدوبن باوخ

مایپ دنز. یم کمشچ مرس باالی یشوگ هک مدید و مدروخ میاج رد یخرچ

نرتسن یور ام طایح یاه هناورپ ی" هلمج اب هارمه فینح ریخب تحبص

ناج!" کرپاش ییاجک وت تقونوا . دنتسشن راوید
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، میرم رس ندید و قاتا رد ندش زاب واب داد شک ار مبل شمایپ ندناوخ

. متشاذگ رانک مبل اراب یشوگ

باال وربا هک دوب هتفرگ باق ار شتروص دنلب یرسور و وتنام رد میرم

! باوخ تعاس : تفگ و تخادنا

دش. قاتا لخاد و متفگ شفرح هب ناج یب سالیم

. هراد تراک ، یشب رادیب هرظتنم نامام وش دنلب _

. متفگ بل ریز ییا هشاب ریخ

: تفگ ، دروخ هک ما یکشم ترشیت هب شمشچ هظحل کی مدش، دنلب

ور مغ گنر نیا مریگب نهاریپ هی تارب دوبن زاب مه ییاج حبص لوا _

! نامام مشچ ولج یشوپن

ار یتخت .ور مداتسیا رساپ باوج ویب مدرک ثکم شفرح ینعم یارب
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یم ار ممشچ رتشیب اهزور نیا ناج اقآ خیلا یاج و گرم . مدرک فاص

. دنازوس

و سابع راک سپ درک. یم ردک ار نم رهاوخ ،لد هریت سابل هکت کی تقونآ

! دشاب تسناوت یم یگنر هچ شدوخ راتفر

یور سکع زا مشچ و تسشن هرجنپ رانک یلدنص یور نم هب هجوت یب میرم

: دیسرپ و تفرگ راوید

؟ تاردارب ندید یدوب هتفر تفگ یم نامام _

: متفگ و مدرک زاب ار تخت ریز وشک

! مدید مه ور انوا سابع فطل _هب

: تفگ هتسهآ ، مدیشک نوریب ار هلوح هک دید و درک مخ ار شرس

! ندزن تشوگ _وت

. مدرک شهاگن و هتشگرب بجعتم



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

جنک #هس_

125_ تراپ #

؟ ننزب یچ یارب _او!

: تفگ دشو فاص

. نوا ارب یدوب نادنز ، ندموا واالمن سلا دنچ نیا یدوبن دیاش متفگ _

. متشاد هگن ملغب ریز ار هلوح و هداتسیا شیور هب وور مدرک مخا

رت یقطنم بویا و قاحسا مه شدعب ! مدرکن یراک نم ننود یم یتقو _

... ندرک دروخرب

داد: باال هناش دشو دنلب

ایند هتخوس ِتخب لوا زا هک منم . هدایز سناش هداد تهب هک ینوا ادخ _

. مدموا

باوخ اررد مدآ . مدش مامح لخاد میرم رکشان یاه ندز راز هب باوج نودب

. دننک یم ریگلفاغ

: تفگ دزو مامح رد هب
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. تسا هنوخ راهان قداص . مدرگرب رهظ ات دیاب ! نوریب ایب دوز _

رهاوخ نیا دیشک یم کرس مراک همه .هب مامح یبآ یشاک یور مدیبوک اپ

نم. لد هب ترسح هشیمه و زوسلد

یشوگ . مداتسرف مرس تشپ و هلوح لخاد مدوب هدرک عمج ار مسیخ یاهوم

دز: یم داد ابیرقت و دوب دنلب شیادص دوب طخ تشپ هیناح متسد

.! نیبب مه ور ام راذب رارق هی افطل .. یتخود مشچ مشاداد هب یچ ره هسب _

اب میرم هک قاتا نوریب یادص هب توافتیب . نارگن و ادص یب . مدیدنخ

: مداتسیا هنیآ لباقم دوب. هدرک هباپ روش شندیسر

ور... مه میدیدن بورغ زورید زا تدوخ ناج ! مدید امش شاداد _نماالن

.! ینزب ور فرح نیا دش تور نماالن ناج _

هک: دید یمن . متفگ قوذ اب ییا هلب . مدرک نییاپ ارباال مرس



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ریخب حبص مایپ اب حبص طقف نم ارچ؟ یرایم رد فرح ناج هیناح _

دش! زاب ممشچ شکرپاش

تفه هک ییوت زا ...نیا تسه مه رتشیب مراد متح .. هشاب مایپ طقف شاک _

... تسین دیعب یتشاذگ کشخ ور شنهد و مشچ سلا

یم ار مدوخ ... تفر میاهنادند ریز ...مبل مدش خرس شفرح ینعم روصت زا

... شروصت زا متشاد یمرش هچ هک مدید

دوش: هتفرگ میاهوم بآ ات مدرشف هلوح یور ار مدازآ تسد

تا هگید فیاظو هب ورب .. ییام نارگن یحبص لوا یرادن راک امش منیبب _

... ییا هچب ... یرسمه .. مزیزع سرب

: تفگ یم هک دش دنلب شیادص هنامس راب نیا

هیچ! هب یچ نومراک میدب نوشن تهب ات ایب وشاپ _

: متسشن تخت یور و مدیخرچ و میدنخ زیر زیر

... مایمن _هن

یم فرح یلبلب ! تدم هی میدوبن . تزا مینک یم فشک یچ هگید مینیبب _ایب
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! ینز

! نیراد شراکچ _

. دشاب اجنآ مدرک یمن رکف . مدیزگ وبل مدینش هک دوب فینح یادص نیا

: دیدنخ متوکس زا هیناح

!. ریگب لیوحت شاداد ... زادنب راک زاب ور تنوبز شکرپاش بخ _

رتشیب فینح ی هدنخ یادص هک مدش شوگ اپ ارس لا حشوخ و هدز تلا جخ

دش:

هنک. عافد شقح زا نینک یم شروبجم امش _

اب یفطصم هک دوب هدش زاب شیادص و قح ندینش زا مبل یشوگ تشپ

درک. مامت امار نتشاذگ رس هب رس ، میراد راک هسب تلا، خد

رکف مناتسود یتوعد هب رتشیب تشاذگن مقاتا ورد فرط نیا مه میرم مخا

هعمج مه ادرف درک هفاضا و درک متوعد ناش هناخ بش یارب هیناح منک.

. میشاب مه رانک رتشیب تساوخ یم . تسه
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. مدرک لوبق ، میرم هتسشن مخا هب تروص هاگن واب ساوح یب
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. تسشن نامام تفچ و بناج هب قح و هلا تشگرب میرم

یمن یاچ تفگ و متروص هب داد مشچ نارگن نامام . مزیرب یاچ درک هراشا

مرادیب ارچ دوب. هدموا تشداد مدینش یرادیب و باوخ بشید _. دهاوخ

؟ یدرکن

یمن درک. بارخ ار مقاتا رد شوخ حلا میرم مخا و نامام ییوجزاب

. دنامب یقاب هدش، هک مه تعاس دنچ یارب دنتشاذگ

: متفگ مرس تشپ خیلا راوید هب هیکت . منزب فرح دوب رظتنم و تکاس میرم

! دنمجرا یضترم رتفد متفر زورید _
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. دیسرپ شلا وس دنب تشپ ار یتفر اهنت میرم و تفگ رظتنم یبخ نامام

نویزیولت یولج هک شرسپ هب میرم و مدناخرچ ود ره تروص نیب مشچ

دنک. مک ار ادص ، دیپوت دوب هدیشک زارد

هیکت رساپ هرابود . مدرک عمج ما هناش فرط کی و ادج میاهوم ارزا هلوح

مدز: راوید هب

هرخرخ ات یتشاد ربخ امش ال صا ! نامام هدش دایز ترسپ گالی هتسد _

هنک! قرغ ونم و شدوخ مه هتسنوت

. منزب فرح هیانک و نتخادنا هکیت نودب تساوخ و درک عطق ار مفرح میرم

: مداد همادا نامام هب ور میرم یهاوخدوخ هب توافتیب

هتسشن نم هک ینیشام نومه اتحاالوت راب هس ناج، نامام ترسپ _اقا

دوب. هدش تشادزاب ، هحلسا لمح مرج هب مدوب

یور تسد ود .ره رتدرگ شسیخ مشچ و هدش خرس شتروص نامام

هک میوگب یسابع یاه مرج زا دمآ یم شدرد ملد و ممشچ . دیبوک شیوناز
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دایز ار نم و دوب قنع طقف سابع . دروخ یمن مه اهراک نیا شا هفایق هب

درک... یمن باسح یردارب و رهاوخ عمج و هداوناخ لخاد

هدیسرت ییاو شناهد یولج تسد . دینش هک دوب ربخ یب مه میرم ایوگ

. دیشک ییا هفخ غیج و تفگ

مه یرخآ ...نیا هدوب نوریب هقیثو هرارق اب راب وره زاب هدنورپ هسات _ره

.. هیقب ور هدش عمج

تشادرب زیخ شرسپ و تفگ یمرس هب کاخ ، شناهد یولج تسد زاب میرم

! هدوب دلب اراک هچ ییاد تفگ و

ربخ ..ات میوگب زاب ات مدرک فاص ار میادص میرم رسپ فرح هب هجوت یب

س دنچ ات یاهردارب هقیثو چیپاپ سابع یدازآ یارب همه نیا و دنشاب هتشاد

. دنوشن نم سجن شیپ لا

زا میرم یتح . تسکش یم شرسپ یاهراک راشف ریز تشاد مردام دنچ ره

. یضاران هشیمه ناخ قداص زا تشاد سرت ، دیدج یاه هدینش

هدش. توف مه دش... ریگتسد بش نوا هکابام یرسپ رانک. هب _انیا
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هب هیکت میرم . دیبوک شیوناز ود ره هب نایوگ نامز ماما ای هرابود نامام

. تفر دزواو لبم

. مدرک رکف سابع یاهراک هب سیخ مشچ . متفرگ راوید زا هیکت

یم بارخ متسوپ . مدرک یم هیرگ دیابن ، مدوب توعد ینامهم بش هک ینم

دش. یم نارگن و دید یم شنامشچ و فینح ار یرپرپ دشو

ار رگیدمه هداس مهو هب میداد لوق شیپ ساهلا هک تشاد یهانگ هچ فینح

. میشاب هتشاد تسود

فقس کی ریز نتفر همدقم دوش یم سابع یاهرسدرد نیا هک تسناد یمن

. درمش و درک همزمز مشوگ رد بشید ار شیاهوزرآ هک یفینح ودات. ام

رانک هکنیا ..ای دراب یم ناراب هک یبش میورب هار هدایپ ...هک هداس یاهوزرآ

... مییوگب هرطاخ مه

درک: همزمز میارب ناش هناخ وزا طخ تشپ بشید هک یتقو

هگید مگ...انیا یم ماهوزرآ زا تارب زور ازور،ره نوا ندیسر ات هناورپ "

اب مه طقف . هرادن مخا ماهوزرآ . هناورپ تسین تخس اه قتشم لثم

". هنوم یم یگنر و هریگ یم نوج هش. یم ابیز و مرگ وت گنشق یامشچ

مدیسرپ هناورپ رظتنم و هنیا هب ور یلا یخ فینح وزا مدیشک میوم هب هناش

؛
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تایبدا و یتفر یتشاذگ رتارف اپ هلداعم یاه سکیا و اهلومرف زا یک _وت

! ییا هتفرگ دای نتشاد تسود

دز: بل مرادمن یاهوم هب هراشا هنیا رد ِفینح

... ماجنیا یتشاذگ اپ وت یتقو _

... مدوب اجنآ هک ینم داد... مناشن ار شا هنیس پچ ی هشوگ هنیآ رد فینح

... دورب هنیآ رد فینح ات متسب مشچ و مدیشک میاهوم کون یور ار هناش
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ندرک هاگن .اب مدش هدایپ و متشادرب یلدنص یور زا مفیک هارمه ار لگ دبس

هیناح هناخ . مدرک لفق ار اهرد ، نامتخاس و سردآ زا نانیمطا ورو هب ور هب

. مدرشف ار گنز و مدیشک رپ یسفن دوب. عمتجم کی رد

یب متشاد متح . مدوب هدیشوپ و هدرک باختنا ییا هداس یوتنام و شلا

مهاوخ رادید مه فینح و ناشرسمه اب هنامس و هیناح رب عالهو زورما کش،
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. تشاد

هاتوک نهاریپ هیناح . دندوب مرظتنم رد مد ود وره مدمآ نوریب روسناسآ زا

تسد و هدمآ شک شبل هنامس رانک رد، هب هیکت دوب. هدیشوپ یکیراب رمک و

.. متشاذگ ناش هناخ ،اپرد هاتوک درک.ابسالیم زاب مه زا

ما، هداس تروص هب مشچ . دیسوب ار متروص و مدرپس هیناح تسد ار دبس

: تفگ دشو نیگمغ

! مارم یب قیفر یدموا شوخ _

... منزب شا هلمج ینعم هب دش یم دنخبل اهنت

ندید دوب. مروصت رتزا هداس یلیخ و روج و عمج ینامتراپآ ناش هناخ

مهب یشوخ سح رادلگ هفصن ات ییاه هدرپ گنر،اب مرک و یتحار ناملبم

دوب. ممشچ شیپ هاتوک ییا هرجنپ و تنیباک دیفس گنر اب هناخزپشآ داد.

ار شتروص ، تسد هب لگ دبس هنامس . تفرگ ار ما هناش یور شلا هیناح

زا لبق هیناح . مدروآ نوریب دیدرت اراب منت وتنام . مدیسوب و درک مکیدزن

: تفگ ، مفیک نتفرگ

: مدیسرپ و مدیدنخ لا حشوخ ! هراک رس فینح و نباوخ اه هچب _

. نوتشداد هبوخ شلا _ح
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: تفگ و تشاذگ مرس تشپ تسد هنامس

! مناخ تفرعم یب میگب تهب شلا اتامزاح سرب امش لوا _

: تفگ و تفرگ لغب هرابود ار میاه هناش قوذ اب هیناح

. میرایب رد دیاب ور تهایس سابل _

هنامس . مدناشن مبل یور مرن یدنخبل هیناح تبحم وزا متسشن لبم یور

: تفگ و دنابسچ مهب ار شیاهاپ و تسشن میور هبور

شوپ هایس هام، همه نیا تسین بوخ ... هناورپ یناوج داش. نوشحور _

. یشاب تردپ

اقآ یرادازع یارب ندوبن صغب و متفرگ ود ره زا هظحل کی یارب ار ممشچ

. مداد تروق ار ناج

هک متسد درک.هب یم مهاگن هنامس دشو مخ مکیدزن تبرش ینیس اب هیناح

. شیبلق زیوآ و دوب تشرد دیراورم یدنبتسد

: تفگ متروص ارهب شمشچ و دروآ ارباالرت شرس

! یدش ملگشوخ _

! هنوملگ سورع _: تفگ و تخادنا ما هناش رود تسد هیناح
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: متفگ هدز تلا جخ

؟ هتفگ _یک

: تفگ و دیسوب ار مرس و اهوم یور

مزاب ، هیفاک ...انیا راظتنا سلا همه ...نیا رادلد رارقیب بلق رای... مشچ قرب _

...! مرامشب

: تفگ هرابود نم ی هدیزرل مشچ کمدرم هب تقد اب هیناح و مدش فاص

دش!. امش یرود ثعاب مهافتوس هی هک مفساتم _

درک. رارکت تشذگ یشوخ و ریخب هنامس

: متفگ و مدیشون ییا هعرج . متشادرب ار ینیس یور کنخ ناویل و مدش مخ

دوب... تخس منم یارب _

: تفگ یرود زا نم دح یب یاه یتخس باوج رد هیناح

اب شترودک لیلد . میدید ور فینح یرارقیب ...ات هناورپ میتشادن ربخ _ام

... میدینش هک ور یضترم

. مدزن یفرح و مدیشون کنخ و نیریش یندیشون زا رگید ییا هعرج زاب

زا مسرتب .زاب مشاب نارگن هک دروآ یم مدای یضترم مسا ندینش دنچ ره

منک. هاگن ، نداد تسد زا دیاش ترسح اراب فینح وزاب سلا دنچ رارکت
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. متسکش ! دایمن نوتاذغ یوب ارچ ندیسرپ اراب نامتوکس

: تفگ و دیدنخ هیناح

هیذغت رمع هب تبحص ... یدب نم نوشن لوا ور تدوخ رنه متشاذگ _

... همشاداد

دمآ... یم شک هاگادوخان دندینش یم شردارب مسا هک راب ره میاهبل

: تفگ دزو یکمشچ هیناح کالم تنطیش هب ور مه هنامس

ور. اه هلیسو اج هدب نوشن شهب وشاپ _

: متفگ ود یره هتفکش تروص هب وور مدیدنخ

ور... امش یسنجدب ی هجرد نراد ربخ ... نوتاهرسمه هراچیب _

مفرح ، تسب شقن شیور فینح مسا دشو دنلب مفیک زا هک یشوگ گنز

. دنام هفصن

... متشادرب ار میشوگ زان، وداب ره یواکجنک هب ور یدنخبل اب

. دنتشادرب زیخ ود ره هنامس و هیناح ، مهدب ار شباوج متساوخ ات

... مدیدنخ رایتخا یب ود ره زیخ ندید واب مدرک رود ار یشوگ و متسد
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: تفگ هک مدینش یشوگ تشپ مه فینح یادص

ناج... هناورپ یدیسر دش صخشم سپ بخ _

درک. عطق ، مندیسر هلب دییات اب

: تفگ و درک مخا ام ییا هیناث جنپ ی هملا کم رساپهب هیناح

.! مشاداد هراخب یب هچ _

: تفگ و درک دییات هنامس

شدعب هگ یم متوبرق و مزیزع هقیقد ود لوا هنز، یم گنز مشن اال ناملس _

! مسرپب حتلا متساوخ هگ یم هزات

هوشع اراب شیوم . هتشرب و درک خرس رتشیب ار هنامس فرح غاد زایپ هیناح

: تفگ و درک فاص شا هنیس و دیشک تسد

یاهشور اب مزا دایم رابکی تعاس مین راک،ره رس یفطصم ! یراک یاجک _

. هریگ یم رناژی شدوخ

: متفگ یدج ود، ره یاه هقدص و نابرق زپ، طسو و مدش دنلب

یمن مرگ اهدنب خیلا امش زا یبآ هک مزپب نیدب هرارق یچ نیگب _

... کلفط سا هنسرگ دایم فینح هش...
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... مدرک فاص ار مسابل توافتیب ود یره هدش درگ یاه مشچ هب

جنک #هس_
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تفگ هیناح دش. دنلب نامزمه اه هچب هیرگ یادص و متشادرب ار ینیس

. دندیود ورهار هب یهتنم قاتا تمس هنامس واب یدرک نوشرادیب

.. هتنیباک وشک وت تمحز یب شکتسد _: تفگ قاتا رد نتسب زا لبق هیناح

نشور و دیفس یاه تنیباک . متشاذگ هناخزپشآ ،اپرد تسد هب ینیس نم و

دوب. زابلد و نشور هک ور هب ور ییا هرجنپ اب

یگرزب ی هساک دمآ. شک مبل . شوماخ ناشریز و دوب هملباق دنچ زاگ یور

کشخ متسد و مدز فک ار اهناویل دوب. کنیس رانک مه هدرک سیخ جنرب

. متفر قاتا تمس هدرک

هرفن ود تخت یور ود .ره قاتا لخاد مدیشک رس و مدرک زاب رد یمرن هب
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دوب. هدرک لغب ار شرسپ هیناح و دروخ یم ریش هنامس رتخد . دندوب هتسشن

: متفگ رد بوچ راهچ هب هیکت و مدیدنخ

نامام جهبلا مارب .االن نیدوب وجشناد و روشرپ یارتخد متفر یتقو _

.! نیدش

تبث ام هس ره دنخبل تشپ یگنشق تارطاخ ... متسشن تخت هبل هیناح رانک

! فینح راگدنام قشع و زیزع ود نیا یگدنز ، شرضاح و یح دوب. هدش

مد ار شجنرب هیناح . دندرک یم تحارتسا هنامس دحاو یفطصم و ناملس

اه هچب بقارم نیمز یور هیناح هب ردسنلا،ور نم اب هنامس و تخادنا

. دندرک یم یزاب هک میدوب

مسارم نیب نامز زا فرح . مدوب ناشیاهفرح ی هدنونش رتشیب هتبلا

توعد مه ار فیرش هکنیا . دنتفگ ، تشاد هلصاف هام ود هک ناشیسورع

یعطق مه یضترم هک دسرپب یفطصم زا تساوخ یم هکنیا و تسا هتفرگ

ایهن؟ شندمآ دش

مهاگن ود دش.ره کشخ هنامس رتخد یاهوم رانک متسد و دمآ یضترم مسا

. دندرک

گنز هک مدوب هدرکن ادیپ بجعت و سرت زا مدوخ رد ندرک عمج لا جم زونه

واب مدش دنلب درک. دوب،زاب رساپ هک ردار هیناح دمآ. رد ادص هب ناشدحاو

. متخادنا مرس یور لبم هتسد یور ،شلا تسین یلکشم هک مدوخ هب نتفگ
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. دندش دراو یفطصم و ناملس دوب. هتفاب میاهوم

رس یاهرسپ نامه . دمایمن ممشچ هب همعرسپ ود نیا رهاظ رد یتوافت چیه

گنر زا یمک ود ره ییوگ یدماشوخ و دنخبل . دندوب دروخرب شوخ و ریز هب

یمن بشما لقادح شاک . دیاین یضترم شاک و درک میمرت ار ما هدیرپ

.. مدمآ

ناشیاپ و ندرگ نازیوآ واپ تسد راهچ و زیخ مین اهردپ ندید اهاب هچب

لا بند لغب هب هچب یفطصم و دیسرپ ار شلا ح هنامس هب هاگن ناملس . دندش

: تفگ نم هب وور تفر هیناح

! یدموا شوخ ناج هناورپ نیشب _

ندمآ ربخ زا تشاد هیناح . دنتسشن توکس ورد نم رانک ناملس اب هنامس

شرس ناملس درک. یم شوغل شاک تفگ بل ریز هنامس هک تفگ یم یضترم

ح هب هاتوک هاگن اب هنامس دز. یم گنچ شتروص رانک هک دش مرگ شرتخد هب

شرتخد دشواب دنلب ناملس و دروآ مشوگ رانک ار شرس نم، زور و لا

. تفر

! هناورپ دایمن شیپ یلکشم _

بلطم ارهب ما هدیرپ گنر هنامس . متفگ مدوخ یفیلکت هببال ییا هفخ هن

داد... تبسن یرگید
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هنک! راک نیا یضترم میدرک یمن رواب _

دوب. مهافتوس مدز، وبل متفرگ هیناح تام هاگن ورو هبور ارزا مرس

: تفگ و داد یناکت دییات اراب شرس مه هنامس

سلا دنچ دعب شاهاب نوش، هنوخ هتفر تنامام دش راد ربخ یتقو فینح _

هشوگ اههی هبیرغ لثم مه یضترم یسورع یتح . دموا رانک ترودک

. تسشن

.. تسشن ما هناش یور هنامس مرگ تسد و دیبسچ مهب میوناز

وت یتقو هش یم دایز دروخرب . دایب رانک دیاب مه فینح . یگدنز و هراد _نز

. مومع رسپ هنوخ وت یرب

نیا دوب. مهافتوس طقف یضترم لگ هتسد و زور نآ مداد نانیمطا مدوخ هب

کرد رتشیب ، میدش ور هبور مه اب نادجو باذع رس زا یتقو و شیادرف ار

. مدرک

زور، ینایاپ یاه تعاس هب ندش کیدزن اب

هک میدوب اهنآ یسرپلا وحا و ییانشآ مرگ و دندیسر شرسمه و فیرش

. دندیسر نامزمه ، فینح اب شرسمه و یضترم

فینح زا مرش باسح ارهب ما هدیرپ گنر و اهرسپ دنخبل زا مدیدزد مشچ

دش. دراو زورید رتزا توافت یب شرسمه رس تشپ هک یضترم . دنتشون
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ییوگدمآ شوخ ،سالمو فینح قیقد هاگن هب هجوت ویب شرسمه رانک

میا. هدرک تاق ارمال رگیدمه زورید دادن ناشن و تفگ

جنک #هس_

129_ تراپ #

اپرد شتسد ینیریش ییا هبعج اب یضترم رس تشپ روش، اپارس فینح

. تشاذگ شرهاوخ هناخ

. شتک ریز مه یگنر مرک ترشیت و دوب هدیشوپ هریت کشالیت راولش و تک

اب فینح مرگ ،سالم مدوب هجوت دروم نم عمج نآ رد هکنیا هب هجوت اب

درک. دنلب ار عمج هدنخ یادص ، شدعب ناج، هناورپ یبوخ

شتسد ارزا هبعج هیناح و داتسیا نم رانک ، رادید نیا زا دنسرخ و اورپ یب

و نز هزادنا نیا یک هیناح . تسشن شنابز ریز یهاتوک هللآشام و تفرگ

؟ دوب هدش رهاوخ

: تفگ نم هب ور شا ییاد رسپ یشوخ لا،زا حشوخ یفطصم
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یلیخ . ییام عمج وت هک میتخبشوخ رفن ود امش زا رتشیب ام ناج هناورپ _

ور! امش میتشاد مک هتقو

جوادزا مسارم ارهب فینح و نم داد،راک یم ناشن ناشیاهراتفر هک یروج

. دندرک یم روصت مه

اهساوح ندش ترپ اب مشوگ رانک فینح و میدش فراعت اه لبم تمس همه

: تفگ اه، هچب ینابز نیریش هب

؟ فرط نوا میرب یایم هظحل _هی

دش. درگ شتساوخرد بجعت زا ممشچ و مدرک دنلب ار مرس

باال شبل ی هشوگ . دیخرچ یم مبجعت یور اورپ یب فینح مرگ نامشچ

: تخادنا هکباال ییا هناش هارمه .. تفر

! تاهاب مراد فرح _

هب یمرگ هاگن هیناح . درشف شتشم ورد تفرگ ار شملا ،هبل شتشگنا ود اب

. تخادنا عمج رانک امزا

: مدیسرپ شراک هب ضرتعم

...! هتشز ! ینک یم راکچ ! فینح _

درک. اهر ثکم اراب شملا رپ

: تفگ و درک مخ ، شرهاوخ نامشچ رانک ار شرس

! متشاد هظحل نیا یوزرآ ردقچ یرادن ربخ هک _وت
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.! دشن شهارمه دشو میاه ینارگن یخلا یب زاب دش یم ، شفرح ندینش زا

و دوب مشچ رد یلیخ ندوب مه رانک یارب فینح رورغ رپ دنخبل دش. یمن هن

. هدنخ نامه تشپ هتفگن یاهوزرآ رپزا

رتلا حشوخ و شوخ رس فینح و داد متاجن هناخزپشآ زا مندز ادص اب هنامس

. دیدنخ

یب یشوخ دوب تخس درک. نامهاگن و دمآ شک شرسمه رانک زا یضترم

سابع هدنورپ نتسناد شزرا هب ییا هدنرب گرب هک یضترم رانک ار مدح

منک. اهر ، تشاد

اج نامه دوب.زا نم هب شهجوت اهرسپ رانک اج، همه زا ربخ یب فینح یلو

! میدرک یم راکش ار مه هاگیب و هاگ هاگن و دمآ یم شک اهلبم یور هتسشن و

هک مدرک یم هاگن ساالد یور لگ حرط یاه هجوگ هب متشاد و هداتسیا رساپ

: تفگ مشوگ رانک هیناح

هک! تساجنوا . یمشداد رکف !وت هناورپ هیچ _

شک ینامهم نیا زا ندربن تذل و تبرغ سح و حملا کرد زا راچان هب مبل

: تفگ و داتسرف ششوگ تشپ ار شیوم هنامس دمآ.

! یتفگ یمن ور یضترم نیا _حاال

دز یکمشچ مه دعب . تفرگ توعد یفطصم متشادن ربخ نم نتفگ اب هیناح
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. میرایم رد تالیف ییات هس مه اب شبش داد؛ همادا و

المز هنامس و درک مخا هیناح مرب. دیاب نم هک متفگ ناش همانرب زا بجعتم

درک. رارکت ییا هدرکن

زا دیدرت نک.اب ربخ ور تنامام و ورب تفگ و تفرگ میاه هناش زا هیناح

. متشگرب عمج هب مفیک لا هناخ،بند رد وخهلا میرم ندوب

و فیرش رسمه . دنداد مشچ رساپ، نم هب یشزرو ثحب زا تکاس اهدرم

. دندوب مرگرس اه هچب اب مه یضترم

یفطصم و تشادرب لبم رانک ارزا مفیک دوب. هدناوخ ار مفرح رتدوز فینح

س دنچ فینح هتبلا داد همادا ناملس . تسا هلحرم نیلوا تخانش هک دیدنخ

. دشاب یم تخانش زا رتولج لا

تشاذگن ار یضترم مشچ ، فینح تماق هک دوب ام هب شمرگ هاگن فیرش

. منیبب

. یرتتحار اجنوا .. قاتا میرب _

باال هناش هرابود شیاه بیج رد تسد و داتسیا دمآ.الیرد قاتا ات مرانک

: دیسرپ و داد

؟ ممحازم _

. متفگ دنخبل اب ییا هن یشوگ ندیشک نوریب نیح رد
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. هنوش همانرب وت مه ندنوم بش نگ یم ارتخد _

. تشاذگ قاتا لخاد مدق .ود دیشک ورهار هب یکرس دمآ. شک فینح یاهبل

دز: بل هتسهآ

.! مدوب هتساوخ _نم

دمآ. رتولج رگید مدق .ود مدرک تشرد هناخ هرامش نتفرگ اب شیارب یمشچ

: متفگ هک مدوب مدوخ هب شرگید مدق دنچ نارگن

ساالیر! بانج نیراد ربخ ، تساورپ یب هچ نوتاه هتساوخ _

: تخادنا باال هناش و دنام شبل یور ی هدنخ ما هدیرپ گنر زا

هش. یم هدروارب یدوز وهب هکیدزن ماه هتساوخ دعوم یتقو تسین یکاب _

درک. مهاگن رهم رپ یمشچ یرداب هگنل هب هیکت و تفر بقع هرابود

... مدش یدج و مداتسیا فاص ، دیچیپ مشوگ رد هک ناخ قداص یادص

درک. یم مهاگن فینح

؟ ینود یمن لباق ور ام هگید _

: مدرک اررت مبل

! مدوب توعد لبق .زا تسین افرح _نیا

. دیشک نوریب شبیج زا تسد دشو یدج مه فینح

. میتسه ام هک یتقو یشابن مدرپس میرم .هب یدوبن هک رتهب دنچ _ره

فینح قیقد هاگن وایهب دزرلب ناخ قداص فرح زا تسناد یمن مبل هشوگ
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. دنزب دنخبل

؟ تسه نامام _

بش! رس زا هدیباوخ _

_خهلا!

! هراد _راک

! میرم _

؟ وگب تراک _

دوب! نامام اب مراک _

درک. عطق ار یشوگ

هک یفینح دوب. فینح منک. اهر ناخ قداص راک اراب کالمم دوب تشز

یمایم طخ، تشپ بطاخم اب متبحص یخلا هب هک یفینح . دندرک شیادص

درک. یراد وربآ دشو هتسب شدوخ هفصن قاتا رد یتح دش. رود دزو بل

. متفرگ هدیزرل ار خهلا هرامش مدز. هیکت اه کسورع دمک دشوهب لش میاپ

عطق و هداد طاالع ار مندماین بش ربخ هملک دنچ و تفگ یرتخد مناج

هرابود وخهلا مدیشک ناخ قداص یرهم یب ندرک در یارب یسفن کی . مدرک

. تسین بوخ عاضوا . مدرگرب تساوخ دزو گنز
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اب شتبحص فرط ، ششوگ رانک یشوگ و دوب هداتسیا مرس باالی نامام

هلمج دنچ زا رتشیب تشاذگ یمن شضغب و تفگ یم ردام ردام دوب. سابع

. دنزب فرح

دوب. حبص تشه هب کیدزن تعاس و متسشن . مدش دنلب ، نامام راک هب مخا

، سابع تبحص یخلت و شاب رادیب دعب ار فینح ات مدرک هاگن ار میشوگ

منک. شومارف و مونشب و منیبب

: تفگ یم سابع هب تشاد نامام و مدرک عمج ما هناش رانک ار میاهوم

وگب. مه تتراک هرامش ... ردام هدش رادیب _

ار میادص . درپس متسد ار یشوگ سابع یوگ نابرق و زوسلد یرخف نامام

رظتنم انعر رس تشپ و فص ..رد مداتفا مدوخ دای هظحل کی . مدرک فاص

راوید هب هدز هیکت یاهنز اهو رتخد یادص رسو . مدوب منفلت تبون ندیسر

. ینک تبحص هتسهآ تشاذگ یمن چیپ، وتپ و وپوتلا

رد سابع یادص .. متفرگ مدوخ تبحص نحل و اهبل هب هریخ نامام زا مشچ
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: دیچیپ مشوگ

! مدش یوت هدنمرش ...نم هناورپ _

: مداد باوج و مدش خلت

! هرادن هدیاف مه یشب هدنمرش _

ندید و یناراب و درس بش نآ دعب وکالمم تبحص نیلوا هملا کم نیمه

دوب. سابع یمخز تروص

! یدوب هارمه طقف وت متفگ مه لیکو و یضاق هب نک رواب هناورپ _

. دنازوس یم ار ملد تشاد

رفن... .هی تسین ینک یم رکف هک ینوسآ نیا _هب

زا امش داد، ربخ دشو شخپ شیادص هملا کم نیب هک نادنز روتارپا یادص

دش: سابع ثکم ثعاب ، دیدرک رارقرب ار سامت نادنز طخ

. مراد یروضح تقو هبنشراهچ . تمنیبب لیکو اب ایب تاق مال تقو هناورپ _

. داین متساوخ مرفولین
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.. هسرب اجنوا هب ماپ ماوخ یمن هگید _نم

... مگب تهب یروضح دیاب ور یزیچ .هی مراد تراک هناورپ _

روتارپا هرابود . دنیبب تساوخ یم ار نم سابع و دیئاز کشا ممشچ هشوگ

نایاپ امش سامت تفگ اردزو شفرح سابع و نم کالم نیب طخ، تشپ

دش. عطق اه قوب یادص اب سابع یایب هناورپ . تفای

قیلا یور و مقاتا طسو دش. نهپ نیمز یور ، مکشا هب هجوت نودب نامام

. تسشن زرپ رپ والیک فابتسد

هرارق ییا هگید کاخ هچ دیسرپ و دیبوک شیوناز هب رادازع یاهردام ثملا

! رتخد دایب مرس

. مدش تخبدب نم ! نامام ارچ :وت متفگ و مدرک کاپ ار مکشا

، میاهکشا نتفرگ و یرادلد یاج هب نامام و متفرگ متروص یولج تسد

: دیسرپ نارگن

اذغ هدعو هی اجنوا . میزیرب لوپ شارب یتفرگ یم ور هچب باسح هرامش _

... هدیمن مه باسح هرامش و شاهاب هدرک رهق هک رفولین .... ندیم
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رکف .ات متسشن ناج یب تخت هبل یور و مدیشک متروص هب هرابود یتسد

یاه تسد اب میگدنز یناریو قمع منیبب و منیشب ، دسرب یعطق مکح رگا منک

. دروخ یم نیمخت ردق هچ سابع

و مخا هب سابع ماجنارس و تبقاع یارب ندرک رکف و نتسشن یاج هب نامام

هک دوب بوخ تلیکو .وت هرادن متام ؛ تفگ مه نم .هب دیبسچ یم رفولین رشت

سک نم ردپ یب سابع نیا . نرایب تنوریب یربخاب دعب زور هس ود نتسنوت

. ندش یخلا یب شراک و

و یگنرز هکاب ناخ قداص و شداماد ندرک خیلا هناش و هنعط زا ندیلا

فینح مشچ . دناشک هناخ هب هیناح هنابش ینامهم ارزا نم یسنجدب تیاهن

دش.ات یمن هدنک ، مدرک کرت ار تهب رد عمج و متشادرب ار فیک هک متسد زا

... تشیپ مایم .. تسا هعمج ادرف تفگ دشو نارگن مهارمه و نیشام رانک

. مداد باوج فینح مایپ و گنز نیموس هب سیخ مشچ و کشخ ناهد

ربخ ار طخ تشپ قشاع و نارگن رسپ نیا دوب!ای یک مناد یمن هک زور کی

. شکرت هرابود ای مدرک یم راد

گرم و یرادازع زور زور، نآ کش یب . متشادن ار مادک چیه ناوت نم یلو

دوب. دهاوخ نم
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! دشاب هتشاد دیاب دنک؟ لمحت هرابود تشاد ناوت فینح یتسار

. اجنآ میتفر یم فینح ونم و دوب مه اجنیا زج هب ییاج شاک

فینح ردپ هک اجنآ ! تشادن لکشم میارب ، شیارمه و سابع مسا هک اجنآ

! دشابن نم یور شزیت مشچ

هناورپ مناخ تفگ و درک نم هب ور هک یزور و لوا زا فینح و نم هک اجنآ

و منک مرش هک اجنآ .. متسه نوترانک ناباسح کالس هتفه هس نیا مدوخ نم

... یرگید داتسا هناب میوگب

ور لئاسم نوتارب لوا وزا منیشب مدوخ دیاب دیوگب و دنک عطق ار مفرح هک

منک. زاب

فینح ندوب زا یشوخ ی هدنخ و ندیدزد مشچ زاغآ و لوا دش!هب یم هچ

. متشگ یمرب

فینح ردپ هک ینامز و هظحل ونآ متشاد یمرب نک کاپ تشاد یلا کشا هچ

ود فرح طسو مرپب ، نموم درم تسه یرفاک نوشمکح االن تارسپ ؛ دیسرپ

دوب. هدناوخ دهشا یراک لوا قاحسا و بویا ردام هن! میوگب و رتگرزب

درک. جاودزا مردپ هکاب دوب ناملسم

و متسه یبدا یب رتخد دنک رکف رگا درادن لا کشا منک. شعناق ار فینح ردپ

نم و دنک ارمالتم مردپ هک دوب نیا زا رتهب . رتگرزب ود فرح طسو مدیرپ

رود. مه ارزا فینح و

الب جنم طسو وحاال دناسرب مهب امار ود ره یرود هک دوب نیا زا رتهب

منکاپ . تشاد هانگ فینح . دریگب هدرخ فینح هب شسورع و هناورپ سبح
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ندوب مرج کیرش اهو تمهت نآ مامت ندرک کاپ زا لبق دش یمن مامت شاک

دوب.. دایز ششزرا ... مدیرخ یم ییات دنچ هتسب کی تشادن لا کشا اه...
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ریز میورب هناورپ تفگ یم و تساوخ یم طقف فینح هبوهللا، هک ارچ

تقو ات تسا هدیچ ار شیاه هلیسو شدوخ هک ییا هناخ .. هناخ فقس

. دنکن دایز ار ندیسر هلصاف هیزیهج دیرخ

هچ مورب نم دعب . تشاد ار یلطعم نودب یاهزور یتح باتک باسح فینح

! میوگب رظتنم رسپ نیا هب

هب بدا ضرع یارب باال. دیایب و دنزب گنز ام هناخ رد تشپ یتقو میوگب هچ

. شابرادیب حبص لوا هناورپ ندید و نامام

حبص و لپه نم ی هناورپ منیبب دیوگب مه نم بجعت هب ورد طخ تشپ

! تسه ینتشاد تسود مه شیاه

هب نام هناخ گنز یتقو دوش. کشخ مکشا و مریگب رگ شفرح زا هک ینم

فینح و دنک .زاب دنزب ردار نفیآ رانک و تسد مد نامام و دیایب رد ادص
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... دشاب

. دیوگب دمآ شوخ ، فینح بوجحم سالم هب یدورو رد رانک رد نامام

زا فینح زاورپ مک، تقو و متروص نتسش یاج هب نم و هناخ دنک شفراعت

منک. کاپ ار متروص بوطرم لا متسد اههبباال،اب هلپ

مدنارس ار میاهوم ! مناخ هناورپ دوب ربخ هچ حبص لوا . دیزرل یم متسد

. متشاذگ نوریب قاتا واپزا شلا تشپ

اجنیا فینح دنک، کش دوب هدرک شومارف و دوب یسرپلا وحا لوغشم نامام

! اجنیا تسا هدمآ و هدش دنلب هچ یارب دنک!. یم راک هچ

نامام دشو زیخ مین میاپ ،هب مندید لبم،اب یور هتسشن فینح یتح

: تفگ و داد نم تمس هاتوک ار شتروص

. ردام نیشب _

راولش اب یدیفس تفه هقی ترشیت دوب. یدج فینح لا حرس تروص

شنت راولش و تک ، یمسر زور ره فینح دوب. هدیشوپ ییا همرس ترپسا

. دوبن

دروخرب فینح اب نامهم کی لثم و یداع متشاد یعس هک نم دمآ شوخ هب

دز. یدنخبل منک،

ارهب ناج اقآ تیلست تشاد هک هناخزپشآ تمس مدیخرچ . تسشن مه دعب

. تفگ یم نامام

ار توت و یکلوپ هبعج دوب. یاچ یگنرشوخ هب مساوح زاگ، تشپ هک ینم

. دیشک هآ میدق لحم و یرود زا نامام و متشاذگ ینیس لخاد بترم مه

درک. رکشت فینح و متشاذگ زیم یور ار ینیس ، فراعت نودب
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: دیسرپ هک دش عمج شساوح هزات نم، ندید اب نامام

؟ هدموا شیپ یلکشم مرسپ _

هب ور لبم یور مه نم و تسشن یاچ ناکتسا هتسد یور شتسد فینح

. متسشن ناشیور

متمس هب یمشچ هاتوک فینح و منک راهم متسناوت ارابتالش ما هدنخ

: تفگ و دناخرچ

! متشاد راک مناخ هناورپ _اب

: تفگ ، فینح تسد کیدزن دنارس ار یکلوپ فرظ دشو مخ نامام

. تشاد ور نوم هرامش یضترم !اقآ ردام یدز یم شگنز _

نتفرگ سامت ناج هیناح ایوگ _: تفگ و مدنخبل هب درک زیت یمشچ فینح

. داتسرف ونم دشو نارگن مرهاوخ . ندادن باوج مناخ هناورپ

. مدنخب دنلب دش یمن هک فیح .. متخادنا نییاپ ار مرس

: تفگ و دیشک هآ نامام

درک! یم تبحص شردارب اب تشاد _

ار مدنخبل مدرک شومارف ، نامام ندرک تبحص تحار .زا مدرک دنلب ار مرس

منک. عمج

میدرک یمن رواب . سابع یارب مدش فساتم : تفگ و درک یتسد شیپ فینح
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. میدینش یتقو ام

: تفگ و درک لقف مهب ار شلپت یاهتشگنا و داد هیکت نامام

هش. یمن مرواب ممدوخ _

: تفگ نم هب ور ساوح یب دعب

داد. موغیپ سابع هک وگب نزب یضترم اقآ هب گنز هی هنوارپ _

دعب. و مینک رکف هک متفگ نامام باوج رد هاتوک

درک. توکس و تخود مه یضاران ... تخود مهب ار شبل نامام

: تفگ نم هب دشوور دنلب فینح

. میرب و دیشب هدامآ امش ات مش یم رظتنم _نم

: تفگ و دناچیپ تسد هتسشن نامام

. منیبب هرایب ور اه هچب متفگ ، ههار وت رفولین . دایب نومهم نومارب هرارق _

: تفگ دشو اجباج ییاپ اپونآ نیا ، رارقیب زاب فینح

راذگاو مدوخ وهب دوب یضاران نامام . منودرگ یمرب دوز ، نایب ناج هناورپ _

درک. یظفاحادخ نامام زا فینح ، میهارمه لوبق درک.واب

: متفگ هلپ نیرخا یور نتشاذگ زااپ لبق و متفر شرس تشپ

. مایم مدوخ نیشام اب نم ساالیر یاقآ _

دزو شا هنیس وهب داد مناشن ار شچیئوس دنخبل و هرغ مشچ واب دیخرچ
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دز: بل هتسهآ

مرب! یم مدوخ _

رد هتسشن نامام منک. عمج ار ینیس ات متفر زیم تمس ، قاتا هب نتفر زا لبق

دنک. کش فینح ندمآ هب داتفا شدای لبم یور نامه

: دیسرپ و درک مخا

! هراد یراک هچ ابوت رسپ نیا _

: متفگ قاتا هب نتشگرب زا لبق و متشادرب ار ینیس

ناج اقآ اب دوب رارق ، لحم زا میتفر هک سلا نوا . نامام هرادن یّرس _

هنک. تبحص

دش: یضاران هرابود

. هداتسرف یضترم مدرک یخلا . همرحمان . شاهاب یرب داوخ یمن _

: متفگ و متشاذگ کنیس یور ار ینیس

. مدرگ یمرب دوز مرو _یم

. دایم راهان رفولین _

: متفگ و متخادنا باال سابع و رفولین دای هب ییا هناش

. هرظتنم شرهاوخ _
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و رفولین ردپ نیشام رداب ومد متشاذگ اج سابل ندیشوپ اراب نامام مخا

. مدش ور هبور شدوخ

. تفر و داد زاگ باوج نودب شردپ و مداد سالم

اب رفولین . مشاب ناششیپ دنتساوخ و دندیچیپ میاهاپ رود سابع یاهرتخد

یارب دمآ، نییاپ شمارتحا هب هک فینح هدش،سالم کراپ نیشام ندید

مه میرم . تفر و دیشک ار شیاهرتخد تسد داد. باوج هاتوک ، یسرپلا وحا

. دندوب هار رد هرابود ابخهلا

و دیمهف منک، شتم اتمال متشگرب . متسشن نیشام رد نامز مه فینح اب

: تفگ و دناخرچ ار نامرف

. هناورپ هتشز هنوخ ،رد رتولج میرب _

. دیزگ ثمال شفرح ارزا شبل و

دوب. بوخ فینح رانک نتفرگ یشومارف
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هدز هرگ مهب تسد و شتمس مدیخرچ ، تفرگ هلصاف هک ام نابایخ زا

دوب.. هتسشن شیاهبل یور مرن ییا هدنخ ... مدرک شهاگن

: تفگ هدمآ شک یاهبل نامه واب تخادنا باال ییا هناش

وگب... ... هناورپ مناج _

: متفگ و هدرک مرش شندوب تحار زا

. میدوب مه رانک بش رخآ ات بشید هبوخ _

دوب. هدمآ شک رتشیب شبل دزو یم قرب شنادنخ مشچ و تشگرب

نم! ارب همک _

درک. یم شتخس تشاد منک. عمج ار ما یشومارف طاسب ، دشن و مدش فاص

دش... یم رت تخس

! فینح هتخس مه یگ یم هک یندوب مک نیمه _

: تفگ ربخ یب

مگب طقف ... هشاب ییا هلصاف هگید ماوخ یمن نم .. تسین تخس مچیه _

! شاب مربخ رظتنم امش ... مراذ یم نویم رد اباب نامام اب بشما هک تهب

: متفگ و هتخود مشچ نامریسم یتولخ تمس هب ور



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هدش.. رت تخس ... هدرک قرف طیارش نم ارب ازور _نیا

بناج هب قح و دیشک تسد ار شا هناچ . تشادن لوبق و تخادنا باال یرس

: تفگ

دوخ . هشب لح الت کشم هک مینک یم اعد .! هناورپ همهم یشاب نم رانک _

! کمک یارب هزاب وبملا تسد منم

.. دراشفب ار مبلق هک دوب یفاک شا هلمج نیا ندینش

، شیپ رتمک هام کی زا تا هناورپ میوگب قایتشا نیا هب متسناوت یم یک نم

دوب! اجک

***

.هب دشاب مهارمه درک لوبق ، تشاد دیدرت شا هشاب رد هک یسرت اب هناورپ

. ددرگ یمرب رگید تعاس دنچ داد ربخ دزو گنز شردام

هاتوک ییا هشاب و درک عمج شردام اب یشوگ تشپ فرح ارزا شبل هناورپ

دش. یم هداوناخ الت کشم قرغ تشاد دایز نم ی هناورپ . تفگ

سح عمج رد مه بشید دش. یم شناردارب الت کشم یادف تشاد هناورپ

ره دوب رتهب . دهد یم ناشن توافت یب ار شدوخ یضترم روضح زا مدرک

منک. شرود طیحم نیا زا رتدوز
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دریگن شلد .ات دوشن مخ مه شیوربا یتح ات منک مارآ مدوخ رانک ار هناورپ

تاظحل دیون هناورپ . دورن ورف نیشام یلدنص یور تکاس و فرح ویب

دوب.. شدوخ و نم بوخ

. دریگب مارآ شدوخ رد متشاذگ یمک و مداد همادا مدوخ هار هب توکس رد

نوریب مدوخ هارمه ار مناخ لبنت ، باوخ رد هک دوب هدروخن مه هناحبص

.. مدوب هدناشک

... میروخب هناحبص مه اب تساوخ ملد و هدرک شهاگن مین قوذ اب

دوب.. نابایخ هب هریخ و رکف رد هناورپ

شتوکس . دنزب مهب ار هناورپ زکرمت مه میاه سفن متشادن تسود یتح

. مدوب هاگشزومآ ریسم رد هک دش یم وطالین تشاد

! شابن سابع نارگن ، هناورپ هبوخ شراک یضترم _

نم ارهب شا هتفرگ تروص و تفرگ نابایخ هب ندرک هاگن هریخ زا مشچ

... دیشک هک هاتوک یهآ زج، دزن یفرح چیه داد.

؟ دوب یچ شراک سابع _

درک: همزمز هتسهآ

. تشاد هرادج ود هرجنپ بصن و شورف یگدنیامن _

! فینح _: تفگ و متمس دیخرچ ، هتفرگ و رکف رد

درک! یم ادص گنشق و اوه یب ار ممسا
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ار مدنخبل هک درک هاگشزومآ رد رس هب هاگن .. مدرک زمرت هاگشزومآ رد مد

! منوج _: مدروخ

: دیسرپ دشو عمج شبل اب شمشچ هشوگ

وت... رظن زا شراک سابع _

دش. عطق شفرح . متفرگ ار شتسد درس یاهتشگنا

هدیشک یاه تشگنا هب یراشف . مدرک شوماخ ار نیشام و مدناخرچ چییوس

: متفگ و هدروآ شکنخ و

شراک هیبنت نم رظن .زا شابن سابع راک نارگن هک متفگ ناج هناورپ نیبب _

وت هب میمصت و نم رد سابع خالف مه یریثات چیه ... نیمه و هنوناق تسد

.! هرادن

و باذع اب نتشاد هناورپ یاه هظحل متشادن تسود نم و دیرپ یم شگنر

دوش. رپ نارگید یاههابتشا

: تسشن هریگتسد یور لش شتسد و مدش هدایپ

؟ مایب یچ ارب _نم

: متفگ هناورپ دوخ یاه هملک یمرن وهب مداد باال ییوربا

! مزیزع یراک لصا امش _
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شیاهکلپ و دروخ شمشچ هب باتفآ رون . دروآ ارباال شمشچ گنگ و تام

. تسشن مه یور

کچ ار اهرد و متشادرب مدوخ ار شفیک دش. هدایپ و مدیشک ار شتسد

. مدرک

دوب: یکاش

! هاگشزومآ میرایب یدیشک هنوخ زا ونم فینح _

لخاد مدرک هراشا و مداد له .ردار متخادنا رد لفق هب دیلک و مدیدنخ

دوش.

نم! ی هداس هناورپ . داتفا ولج یلطعم نودب

. داتسا تسا هعمج _

یمک ینابهگن تمسق ندوب درک.زاخیلا یدورو یورهار هب هاگن و متسب رد

دش. ضوع شهاگن گنر

. میداتسیا روسناسآ ومد متشاذگ شرمک تشپ تسد

... تسا هعمج زورما درک یروآدای و تشگرب . مدرشف ار همکد
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تروص هب یکمشچ دنک. لر تنک ار شدوخ و دسرتب هناورپ مدرب یم تذل

مدز: شا هدیرپ گنر

... منود _یم

و میتشاذگ کقاتا نورد اپ

ار شفیک دنب هناورپ . مدرشف ار مود ی هقبط همکد دش. هتسب ییوشک رد

. داتسیا هنیآ هب وور کیدزن و درشف

دوب... موس هقبط _

: متفگ و هدز شساوح هب یکمشچ

باال. میر یم هلپ زا ور هقبط هی __

: مدیدنخ ، تخود مهب هک شیاهبل

منک. رورم تاهاب قتشم ماوخ _یم

: تفگ هلصوح یب

اباب! _یا

قشع هب حبص هک ییا هناخ ارهب تهب یرد هناورپ نم و مود هقبط میدیسر

. مدرک توعد مدوب هدرک کرت شدوخ ندش دراو

: دیسرپ هدرک زیر مشچ و تشگرب هناخ، هیبش یدورو ندید اب

؟ تساجک اجنیا _

. تشاذگ دحاو واپرد متشاذگ شرمک تشپ تسد

: متفگ هدرمش و هدرک مخ ششوگ رانک ار مرس و متسب نامرس تشپ ردار
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! نوم هنوخ هب یدموا شوخ _

. دیزرل شکمدرم و شمشچ هناورپ مدید ... دیشک بقع ار شرس و درک ثکم

دز: بل هتسهآ و تشگرب و دناخرچ هناخ رد یمشچ

... تسین تسرد _

دیسرت یم تشاد نم مرش واب بوجحم رتخد . مداتفا هار هناورپ زا رتولج

نام. هناخ ورد نم زا مه نآ

: متفگ شتروص رد مدش مخ و تفر باال میوربا

مومت دوز مراد تسود . نوت هنوخ مایب هک ناج هناورپ مشیم هدامآ مراد _

مه رانک هشیمه و شمارآ ...اب نوم یگدنز و هنوخ هب میسرب . نومیرود هشب

... درشف مه یور ار شگنرشوخ یاهبل . میشاب

. دیشک نوریب ششفک اپزا هتسهآ و مرن

دمآ. نوریب هدوسآ مسفن ، تشاذگ هناخ شرف یور اپ هناورپ هک نیمه

رتولج و تشاذگ ، متشاد قوذ شندمآ قشع هب هک ییا هناخ شرف یور مدق

... تفر

یور تسشن و تفر ، یفرح چیه نودب و دناخرچ هناخ رد یرسرس یمشچ

و عمج و دیبسچ تفس شیوناز یور ار شفیک . شهار رس و کیدزن لبم

. تسشن روج

سرت هک نم . تشاد سرت یزیچ زا راگنا دنک. رارف تساوخ یم راگنا

.! متشادن
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هک تشاد یسرت شمشچ هناورپ . دنیبب رساپار نم ات دروآ ارباال شرس

: متفر رتولج مدق دنچ . دشاب ییاهنت نیا و شروضح زا مدرک یمن نامگ

.! یشب لا حشوخ مدرک رکف _

و متسشن شرانک هک دوب هدنام شنابز یور یفرح درک. عمج ار شبل هشوگ

: متفگ

.و.... مدب تنوشن ور هنوخ یایب تدوخ لوا متساوخ ... نهار وت ارتخد _

دنب یور زا متسد ود اراب شتسد مدز. وناز شیاپ ریز هک دوب بیجع حملا

هدرمش ، هناورپ مشچ هب هریخ و متشم نایم متفرگ ... مدرک ادج فیک یاه

: مدیسرپ هدرمش

یم... هناورپ _

: تفگ و متساوخ رد نایم دیرپ

نک.. ربص وگن!... .. فینح _هن

ار شیاهوم و دیشک نوریب دنام، شیور ممشچ هک یسرت نامه اراب شتسد

: دنارس شلا لخاد

. منزب فرح یدج تاهاب ماوخ یم فینح نیشب _

رتخد نیا نابرق دایز رگا . متسشن شیور هبور و هتفگ دنخبل اب ییا هشاب

یم بآ ای درک یم رارف متفر یم هدیرپ گنر اب ینتشاد تسود و فیرظ

دش.

... مداد ناشن قاتشم شفرح هب شوگ ... مزیزع منوج نتفگ اراب مدوخ

کی ارزا شدوخ تشاد هناورپ . دیدزد مشچ هناورپ مدید حوضو هب هک
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... مدش رظتنم ، شتاکرح واکجنک درک. یم بذعم و عمج یزیچ

درک: دنلب ار شرس

! مدوب شرانک دش... ریگتسد سابع هک بش نوا ...نم فینح نیبب _

. متفرگ هاتوک یسفن سابع مسا ندینش زا

سرت ... مدرک سمل شیاهتشگنا کون و هداد شک شتمس ار متسد هرابود

مدوخ تمس زا دیاب نم... ی هناورپ ، تشاد سابع رهاوخ هکنیا و تواضق

دش. یم نئمطم

.. یشرهاوخ .. یشاب بخ _

دش... دنلب میشوگ گنز یادص هک

زاب وردار دنتسه نابایخ رس داد ربخ هک دوب هیناح . مداد باوج هلصاف بال

منک.

: متفگ و هدرک عطق ار یشوگ ، هناورپ ناتسود ندیسر زا لا حشوخ

.. نزادن یم نومتسد نایم انیا ..االن مناخ وشاپ _

دوب. سیخ شمشچ دمآ، هکباال شرس هناورپ

***
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شتمس زیخ . مدش شنارگن دوب. سیخ ، دروآ هکباال ار شمشچ هناورپ

هک مدرک یعس . متفرگ ار شتسد هرابود مدز. یم یفرح دیاب و متشادرب

منک: هدوسآ ار شرطاخ .. دشاب شخب نانیمطا و مکحم میاهفرح

ندوب اب درک تباث مهب ، یرود سلا دنچ نیا .! هناورپ یمهم تدوخ نم یارب _

هلا... حم ییا هگید سک هب ندرک رکف وت،

ود ره یور و دیزغل شمشچ ود ره کشا . تسب کلپ و داد شوگ هناورپ

... دروخ رس شلگ گرب لثم ی هنوگ

هناورپ یروابان تیاهن اررد شکشا و مدش دنلب دش. دنلب هرابود گنز، یادص

. مدیسوب

. دوبن زیت رگید هک شا هناچ یور دوب هتسشن و دوب هدروخ زیل هک ییا هرطق

... تخود اج نامه ار ممشچ ، هناورپ هلا چم و نازرل ی هناچ

و مدیشک ار شتسد ... تخادنا شناج هب هرهلد نفیآ یپ رد یپ یاه گنز

: مدرک شدنلب
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.! شندنوکش منک.. زاب رد منم ، روشب تور و تسد سیورس _ورب

**

طقف هک یفینح . متشاذگ یم دوب،هک فینح هناخ ون یاه شرف یور میاهاپ

درک. یم شوگ تقد واب دینش یم دوب. هدنونش و هتسشن

هرابود اراب هیناح . تشاذگ رانک ار یشوگ مدروآ هکباال ار مخرس مشچ

هدرک ناشدر کوش دوب.رد هدنادرگرب ، شندینش و سابع اب مدوب منم ، نتفگ

دوب.

! فینح نوت هنوخ همرگ یلیخ _

: تفگ هاتوک یدنخزوپ واب تسشن شبل یور ناج یب یدنخبل

...! نوم هنوخ _

و هدش خرس ما ینیب کون . مدرکن شدوخ و مدوخ یاهدنوسپ هب یهجوت

دوب. ممرگ

منهذ هک ارچ . دشن منت،مک ترارح مه متروص یور هب ندز بآ راب دنچ اب

رانک مدوخ دز. یم مدق ار نیشام رانک و یناراب بش نآ رد هرابود تشاد

. مدید یم ار هناورپ هدش یچ و تکاس فینح
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... هناورپ نک زاب ور هرجنپ ؛_ تفگ و تساوخ هک دوب هتسشن فینح

ح هک ردحیلا دوب زاون حور فینح ی هناخ عوبلطم یاوه دوب. نشور رلوک

دش. یمن رتهب اه هلیسو نیا اب ملا

هرگ مرمک تشپ تسد راوید هب هیکت و فینح زا رترود و مداتسیا تبقاع

لا وس درپ. یم میاپ و تسد منک یم فیرعت مراد یتقو دنیبن دوب رتهب مدز.

شا ینعم میارب شیاهبل و دوب هتسشن شیاهمشچ یور فینح یتفگ یچ و

. مدرک رت یمک ار میاهبل دوب...هک شتقو ... هناورپ یچ ینعی دیسرپ درک...

: مدرک شهاگن هک دوب باال مرس

مد! یم تهب ور ربخ نیا مراد هک مفساتم _

: تفگ و دنلب شراد شخ یادص

.! نزب فرح . شابن فساتم _

هب مشچ مدز. هرگ مهب راوید و مرمک تشپ تسد ، فینح نحل زا هدیسرت

: متفگ و هدرک فاص میادص و هتخود فینح هدیرپ گنر تروص
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.. متفر شهارمه سابع هتساوخ هب رصع زور نوا _نم

هنیس یولج تسد . تخادنا شا یناشیپ هب نیچ کی و تفر باال شیوربا

یاهوم شتعاس و تشادن هلضع فینح یاهوزاب دش... رظتنم دزو هرگ شا

درک. یم تیذا ار شتسد

. مگن مه ناج اقآ هب تساوخ مزا . هنوخ مرن تساوخ _مزا

؟ یتفر _

مدرس دوب. هدز وخی درس هاگتشادزاب مود،رد بش یوجزاب هیبش شیادص

دش!

! ندش ضیرم هک هشاه هچب شیپ رفولین تفگ مهب . هراد یهدب تفگ _مهب

بخ! دز: بل رظتنم هک فینح هدز خی هاگن زا دش مدرس رتشیب

ار باتفآ رون واکجنک هاگن . مدیشک مه ار هدرپ . متسب هرجنپ و مدرب تسد

دوب! هدش درس شهاگن فینح هک دنیبن .ات مدرک ناهنپ

مه متشاد . مدرک شوماخ مه ار رلوک و متفر هناخ بحاص مشچ و هاگن ریز

یولج ار ندوب هناخ نیا نز هبرجت ومه مدز یم هناورپ یهانگیب زا فرح

. مدرک یم ارجا فینح دنموزرآ مشچ
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هدش هناوید منک. رکف ندوب هناخ نیا مناخ هب مدوب هدرکن تقو زونه نم

یم زکرمت دوب. تخس سابع اب مدوخ یاهدعب نتفگ ... مدوب

لبم یور و متفر . مدوب رود فینح دش.زا مامت ناشتردق میاهاپ ... تساوخ

دوب. هدرک مرارقیب مربخ یقاب نتفگ یتخس . متسشن فینح یور هب ور

هدرپ دمآ..اب یمن شا هناخ یاهشرف گنر وهب دوب زبس متسشن هک یلبم

دوب... هدرک غولش ار هناخ مه رادلگ یاه

مشب رهاوخ متفگ و متفر . هدرک اراک هچ سابع متشادن ربخ .. متفر شاهاب _

زا ربخ ویب سابع اب مندرب . نتفرگ سابع نیشام اب منم هک...هک شارب

خال نانز دنب مندرب ..! فینح مدش موکحم سابع ...اب مندرب ارچ هکنیا

دنچ ... اجنوا مدموا سابع یهارمه مرج هب طقف ارچ متسنود یمن ... راکف

طقف ! ماجک تفگن سک چیه ... دشن یربخ سک چیه وزا مدوب اجنومه هام

ود نومه ماقآ ... ندوب هبرجت ویب داوس ویب ندرک هیرگ ناج واقآ نامام

. هرادن تاق مال تقو زور، نوا تسنود یمن و متاق مال دموا شلوا هتفه

هصغ ، مسرب نم ..ات ناتسرامیب تخت ور داتفا و درواین تقاط ! فینح شتفر

... تفر و دادن شلا جم
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.. متشاد هگن ار مدوخ . دزیرب کشا تساوخ دشو رپ ممشچ ، مفرح یاجنیا

اررد هظحل نیا ...نم دزابب ار شدوخ فینح یدج هاگن زا رترود متشاذگن

مه... ار فینح حلا ...نیا مدوب هدز سدح مدوخ

ندرب مه انوا . نوتردپ تفگ درک. ربخ بویا و قاحسا تفر نامام _

تفر هنیبب ونم هنوتب هکنیا نودب مناج اقآ هک دیشکن لوط ور. نوشردپ

ربخ. ویب هتسهآ ، یروط نیمه . فینح

... ماجک هگ یم نامام ، نومرهاوخ نسرپ یم و نایم شنتفر دعب ماردارب

مندروآ و ندیسرپن اه. هلیم تشپ هدنوم ممشچ و متسد هگ یم نوشهب

ونم ، شرسپ راک هلیپ مشدعب هنم... اب مه سابع درک رکف مه نامام .. نوریب

وت! هب دنوسر

...زا متفگ شیارب ار ملد جنک و هشوگ رد هدش ناهنپ هغدغد مامت هرس کی

نم یلو ... روآدرد و دوب تخس هک تسرد ... مدیشک نوریب مسرت یوتسپ

یگدنمرش ، مدرک یم رارکت مدوخ رد هک ار ...نیا مدوب هدش موکحم ، هانگیب

... متشادن

دوب. سیخ متروص زاب اه فیصوت همه نیا اب اما

تروص و رکف هشوگ رد نم زا یرکف چیه ات متفگ یم فینح هب دیاب یلو

. دنیشنن شا هدیرپ گنر و هتفر مهب مخا
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دنچ .ره میوگب فینح هب ومکلا مامت ار ما یهانگیب و فارتعا متشاد قح

! ریصقت ویب هانگیب . مداد یم شتسد زا متشاد هک

طقف تمدید هک یزور نوا :_زا متفگ و مدیشخب هرابود یناج ار میادص

... مدوخ اب طقف واتحاال تمدید . منودب ور ممکح هجیتن مدش رظتنم

عطق و دیرب هیفاک ی هملک کی نتفگ اراب مفرح و درک زاب ار شتسد هرگ

درک...

یمک رابنیا .. منزب فرح و مناسرب نایاپ ارهب متبحص هیقب مدرک زاب بل

: تفگ رتدنلب

! هسب _

بخ! تفگن یتح . درادن بیع تفگن یتح . هناورپ تفگن یتح

هام شش گنن نیا درادن لوبق مه فینح متسناد یم منک. سب تفگ طقف

شیپ سلا تفه هناورپ روصت هکاب دوب تخس . دشاب مرانک و دونشب ار نم

دنک... لمحت مه ار نم هب هدیبسچ نادنز مکح کی

... شدوخ یاج رس تشگرب ما هدز خی تروص گنر مه... مبلق . داتسیا مکشا

. مدیشک متروص یور ار متسد
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. مدیشک ملد، ینیگنس مامت نتفگ زا هدروخ رس یاه هرطق یاج یاج یور

ارزا شرس .. تفرگ مشچ ، ممشچ ود ره ریز ندرک کاپ اب نامزمه فینح

... شا هناخ راون یون هدرپ هب داد ار شهاگن و دناخرچ نم تمس

تسرد ماو یمخز بلق یور فینح نامشچ تکرح زا هریت و هایس ربا کی

. داتسیا شنتشاد تسود طسو طسو

... مدیشک نوریب تردق واب مدرب تسد ار، نم زا شهاگن نتفرگ ریت

. دشاب هدرک هبرجت ار اهراک نیا هناورپ درادن تسود الدب

اه. هدرپ تمس دوب هتشگرب زونه شرس ... مکحم و اپرس . مدش دنلب

و تزع مدورو لوا فینح هک یقاتا رد دوب هتشاذگ ! ناهآ دوب! اجک مفیک

نومباوخ قاتا دوب، هتفگ تنطیش اب مشوگ رانک یتح دوب. هدرک ممارتحا

... هناورپ

داد. یم ندوب ون یوب فینح هناخ . متشادرب شرف یور ار مناج یب مدق ود

هشوگ زیم یور ارزا مفیک و مدرب تسد ... تسشن خیلا قاتا شرف یور میاپ

. شسورع و شدوخ کرابم شا هزات و یلقن هناخ . متشادرب قاتا

دوب، مردارب هک قاحسا مسا لا بند . مدیشک نوریب ار میشوگ اج، نامه

درک. دروخرب نم اب فینح زا رتهب ، دینش هک یتقو وا لقادح . متشگ

ولا اب شا هقهق یادص مشوگ رانک . مدرک سمل ار شمسا نشور هحفص یور
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. دیچیپ فینح هاگن زا هتسب خی هنم مناج،رد هناورپ

نم! لا بند یایم _

دوب. توکس رود یور زونه شا هدنخ و درک ثکم

؟ یرهاوخ یاجک هگم _

مد! یم تهب سردآ _

: مدینش یم شیادص یشوخ ندش عطق دش.زا نارگن

! هبوخ _حتلا

! منود یمن _

: تفگ و درک ثکم زاب

. هتخپ ینیریش سیلآ .. مایم مروخب ور میاچ _
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هک مدوخ راگزور و تمسق دش..زا خلت ینیریش مسا ندینش زا مناهد

... مدرک یم مگ مادم ار شیاه ینیریش

رانک! هراذب منم ارب وگب _

یور متسد نازرل یاه تشگنا داد.. ار مشرافس سیلآ هب ندرک عطق زا لبق

. داتسیا بوچ راهچ نیب الیردو فینح ، هتفرن سردآ پیات

... هنیس هب هدز هرگ تسد و درس روط نامه

جنک #هس_

136_ تراپ #

نیا نتشادن دعب مدرک یم دیاب هچ ...نم متفرگ هدز هیکت فینح زا مشچ

..! تماق دقو شوخ فینح
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؟! هناورپ مزاب .. مزاب .. مزاب یرب _

درک... ثکم ، دیزرل یم هک متسد تشگنا یلصا نابایخ مسا پیات یور

: دزرلن میادص ، لقادح مدرک یعس

دوب... مور شیپ قافتا نیا ور مه میدرک ادیپ یتقو هک مفساتم _

ارهب شهاگن یدرس ... رابنیا دوب هدرک مخا ... تشادرب ار شا هناش ی هیکت

دوب: هدرپس شا یناشیپ یور یاهمخا

؟ یرب یاوخ یم مزاب وگب!... مهب _هن

رکف . مدوب هدرک شومارف مه ار مود نابایخ مسا رگید . مدروآ ارباال ممشچ

. ممشچ ومه ملد مه . تخوس یم نیمه یارب منک

. مدرک ریگرد مه ور دوب،وت هابتشا ملوا _زا

درس شهاگن مه زونه فینح . دروآ شیپ شتسد ... تشادرب هاتوک ماگ دنچ

دز. دنخرهز یلو ، دیدنخن و دمآ شک شبل نازیوآ ی هشوگ ود دوب.اما
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؟ یریگب میمصت وت منم یاج _زاب

. مدرک رود ار متسد ، دشکب تساوخ ار میشوگ

یارب هدشن لا سرا مایپ ی هحفص و دروآ شک مه ار شرس دش. رتکیدزن

درک. هاگن ار قاحسا

ار مایپ فرح یب . مدرک شیاهر مه نم و تفرگ متسد ارزا یشوگ و دید

.. دنارس شترشیت کچوک بیج اررد یشوگ و درک کاپ

دمآ: باال شنامشچ اب نامزمه شرس

. دوبن التمه کشم نیا االن یدنوم یم سلا نوا _هگا

. دیزرل ،زاب شبیج زا هدنام نوریب یشوگ هب ممشچ

. هراد قرف راب _نیا

یاه ندوبن کرد اب دوب هدنام دوب.مک ممرگ یلیخ . متسب ار مفیک پیز

. موش بوذ فینح
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! ینک یم باختنا رارف یراد ارچ ... یهانگیب یگ یمن هگم _

. دیرغ و دیشورخ هرابکی دید،هب ار ممشچ و مدرک دنلب شفرح هکاب ار مرس

هتخورفارب شتسوپ گنر هک دش خرس یناشفشتآ ، درسنوخ و مارآ فینح

دوب.. دنلب نم یارب شیادص یلو دزن... داد و درک دنلب ار شیادص دوب.

هب دیاب ردقچ ..! هسب ... نتفر هسب منک... تکمک نومب ... مینک شتسرد نومب _

یک؟ یک؟.ات ؟ات میروخب یرود بوچ وت یهانگیب

دید. یمن ار تیعقاو تشاد فینح هک نم یاو یا

هک شمشچ نامه اب درک یم مهاگن . مدش فینح ناشورخ هوک کیدزن

دید. یمن درس شهاگن رگید فینح دوب... رت خرس شیاهگر

.... نادنز متفر نم ... فینح نک شوگ بوخ .. نییب _

دز: دایرف

.. هناورپ نکن شرارکت ... ونوا نکن رارکت ردقنیا _
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و دیشوج میادص شدوخ هیبش . دیسر مه نم هب فینح مشخ قرب لا صتا

دش... دایرف لثم

: دشاب فینح ی هداس یخلا هب یرگنلت دیاش

نوا یاج هب لقادح .. هنود یم یضترم یلو .. یونشب یرادن تسود -وت

هگ یم تاباب هب هر یم ... هگیم هرو یم نیمز ور مدیبوک هک یلگ هتسد

یم نومرود تاباب مزاب دوب... نادنز هناورپ هک تارب هش یم گنن .! فینح

هنک...

: تفگ هک دز یم شسابل یور ییوگ شبلق و دمآ یم نوریب تخس شسفن

و یدوبن رصقم وت تقو چیه ... یتشادن هانگ ور...وت فرح نیا وگن _

... یتسین

دگل دوب،اپو هدروآ شا یقشاع عورش هب نادنز هملک کی هک یراشف روز زا

دوب. هلیسو دوب. هار رس طقف و نم زا رتهانگیب هک یرد ... دیبوک رد هب

سفن هنیس هب دروخ و تشگرب و تفر فینح یاپ ی هبرض تدش زا هک یرد

! فینح هدز سفن

یناشیپ هب رد یاج نیا زا رتشیب متشاذگن ار فینح . متفرگ ار شیاه هناش

. دزادنیب در شا

درک. تیاکش و هکندیلا یفینح دوب... رد تشگرب تالیف یاج شا یناشیپ
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: ندیلا شرواب لوبق زا ناوتان و درک رواب

ونم ارچ هناورپ ! تخوس ارچ تلد هناورپ ! یدروآ دب ارچ ! یتفر ارچ هناورپ _

! نومهار ولج دایم گنس ردق نیا وت

هناش . متشاذگ ، فینح هدیزرل یاهفتک یور شرس تشپ ارزا متسد و مرس

اوه رد متسد و دیخرچ ناهگان . دیزرل یم فینح دوجو لک . دیزرل یم شیاه

. دنام

: تفگ و ممشچ ود ره نیب دناخرچ ار هراشا تشگنا . متروص یور دش مخ

منک... رکف منیشب یر..ات یمن _

... هداوناخ فینح _

: دیرب ار مفرح

شتسرد مدوخ منیبب ات ینوم یم مدوخ شیپ الزاحاال صا ! یریمن هناورپ _

منک!.
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. دروخ ناکت ناکت ممشچ لباقم فینح دیدهت تشگنا

درک. نشور مه ار رلوک درک. زاب هرجنپ و سنلا تفر هک دوب هدش هناوید

. دننک هچ ام یامرس و امرگ زا دندوب هدنام فینح هناخ بابسا

. هاگشزومآ هنوخ ایب وشاپ تفگ یضترم هب هک مدینش و تشادرب ار شیشوگ

..

: تفگ هرابود یفرح ندز لا جم نودب و مداتفا هار شلا بند

... اجنیا ینوم یم طقف _

: تفگ متسشن شیپ هقیقد دنچ هک یلبم هب هراشا

!... هناورپ اج نیمه _
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و تفر هار هک دوب هدش هناوید ، نادنز ی هملک ندینش دعب فینح کش یب

: تفگ

و یرن ات تاپ هب مدنب یم ریجنز هشاب .المز روخن نوکت ! هناورپ نیشب _

. ینومب

...نم مدوخ ات متسه شدوخ نارگن حاال هک تسناد یمن فینح و متسشن

. تشاد هانگ فینح ... میایب رانک ات دیشک لوط هام دنچ

. تسه هار رد هک داد ربخ فینح هرابود گنز وهب هدیسرن یضترم

دوب. ناشیرپ ،وا مدوب هدش کبس و هتفگ ار مفرح ینیگنس نم حاالهک

یم هار هک دوب یفینح هب ممشچ هدناچیپ مهب تسد لبم، یور مدوب هتسشن

. تفر

شیادص و دوب شبیج نم یشوگ .هک تشگ یمرب و تفر یم هرجنپ رانک

دش. دنلب

،هلب هحفص یور هتسب شقن مسا هب هجوت نودب و داتسیا . مدرک دنلب ار مرس

درک. ثکم و داد باوج مکحم ییا

هنوگ نیا هملک کی ریثات تحت حلا ناشیرپ فینح درک. مهاگن و تشگرب

! ندید حلا نیا ارهب مدورو لوا دنخبل هک نم یارب دوب تخس دوب. هدش



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

: تفگ رت مالمی ینک و درک اررت شکشخ ،بل نابز اب

هنم! شیپ هناورپ _

...

: تفگ طقف و طخ تشپ بطاخم هب درپس شوگ هدرک مخا

! هنوت یمن _

...

دوب. هدمآ ملا بند هک دوب قاحسا ، نارگن و طخ تشپ یادص

. دهدب متسد درک،ات رود شدوخ زا دیدرت اراب یشوگ فینح دز، هک یفرح اب

: تفگ و داد باوج شدوخ هرابود . دادن متسد دشو فرصنم هار طسو اما

! اجنیا نیایب افطل . نوتروضح مد یم سردآ نم _

...

داد: باوج قاحسا لا وس هب ثکم اب هرابود

..

. مراد راک شاهاب ...نم هرادن راک هناورپ _

...

! متسه ساالیر فینح _
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...

هش. یم صخشم ، نوتدوخ نیایب _

...

رد نم شوپ سابل نت یور زورما هک متشاد یشوج و درس بآ نتخیر سح

. ینارگن زا یهاگ و مرش زا یهاگ دش. یم هتخیر حلا نیا

درک. پیات ار سردآ هلصاف وبال عطق ار یشوگ فینح

نم رب هک هچنآ مضه یارب هرابود داد. همادا ار شهار و تشگرب هرابود

درک... رتم شیاه مدق اراب کچوک سنلا ضرع و لوط دوب، هتشذگ

: تفگ و داد ربخ هاتوک مه نم ینارگن هب ور

. اجنیا دایم هراد _

مشچ هب هریخ نم و دنتشادن حلا اتهب یدروخرب چیه فینح و قاحسا

. مدرشف متسد یور تسد فینح

و ارچ متسناد یمن ،هک یفیلکت بال مسا هب دوب هتفرگ ناج نم رد یسح

.. داتسیا وزاب تفر هار فینح هرابود ... تسه نکمم روطچ

هک دوبن تسرد نیا . نتفر هار زا دش یم هتسخ . مدرک فاص ار میادص

. دشاب نم هدرکن راک رارقیب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

! ینیشب یایب هش _یم

فینح متشادن تسود منک... شیادص دوب رظتنم راگنا . تسشن و دمآ

: دوبن حلا نیا شقح . دشاب ناشیرپ

. مدموا رانک نم یتقو نکن تیذا ور تدوخ ...! فینح نیبب _

هقشیقش فرط ود وزا تفرگ ار شرس و تشاذگ شیوناز ود یور تسد

. درشف شیاه

نم. ی هدنورپ هرادن یطبر مه یضترم تلا کو _هب

ی هزادنا دش... یم عمج شرطاخ دیاب . دناشک باال هدش مخ نامه ار شمشچ

. مدرک یم بوخ ار شلا ح هدش مه مدوخ

تسود ....نم ماراک یارب هتفرگ بوخ لیکو قاحسا ... یتسه یچ نارگن _

.! هشاب ماه یراک زیر نایرج رد یضترم مرادن

ی هتفرگ یادص درک. زیر مه ار شمشچ دش. فاص و تشادرب ار شتسد
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... تشاد شخ فینح

؟ دوب یچ یضترم ندروآ لگ نایرج _

فینح ساوح ندش ترپ یارب دوب بوخ . متخادنا باال توافت یب ییا هناش

نم. حلا ینارگن زا

... دموا و دوب هدید ور نم یقافتا هاگشناد _

فینح ردو تمس نارگن ممشچ دمآ. رد ادص هب مفرح طسو ، دحاو گنز هک

. تشگرب و تفر

ات... قاتا مر یم _نم

داد ناکت متروص لباقم دیدهت تشگنا و دمآ رتولج درک. زاب دشوردار دنلب

: تفگ و

.! هناورپ یرادن مر _یم

: تشادرب ار ماوتنام و درب تسد ، مرانک دشوزا مخ
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! شوپب _

.. دوب دش ات وتنام ریز مه میاهوم یور شلا

! مناد یمن ، مدوب هدیشک نوریب ار نیا یک . متخادنا مدوخ هب تام هاگن

مرس یور طقف ساوح یب ار .شملا متسشن و هدیشوپ ار وتنام و مدش دنلب

... متخادنا
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زور . دیسر دوب، شنت راولش و ترشیت هک ییا هداس سابل .اب دیسر یضترم

. دشوپب یمسر دوبن زاین و دوب لیطعت

وهب داد تسد فینح ،اب مروضح زا بجعتم شدورو هظحل نامه زا

. تسشن لبم یور شفراعت

. شیاهلا وس ندیسرپ غارس تفر یلطعم یب فینح

یم باوج یضترم هک مدرپس شوگ فینح یاهلا وس هب نارگن و توکس رد
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اجک ات هناورپ درک یم رارکت هک ییا هلمج ره یارب فینح ینارگن داد.

دوب... روآ درد میارب ، هریگرد

یار هک ینامز . هشب هتسب دنورپ هک ینامز ات تفگ یم ثکم اب یضترم و

... دایب ییاهن

موس مهتم تفگ تسارکی و فاص یضترم هک یتقو دیرپ یم شگنر فینح

. تسا هدرک توف مه

تسد درک. هاگن نم وهب تشگرب هک دیزرل یم شمشچ و تفر باال فینح هآ

. دسرب قاحسا ات مدوب رظتنم و هتشاذگ متسد یکی نآ ریز

هعفد سابع هک دوب هدینشن زونه فینح هزات دوب... متخس ... مدوب هدرک ریگ

دوب.و االن هزادنا مه یلبق یاه هضبق دادعت . تسه شمرج رارکت و موس

. درادن ندش هتسب ویخلا تسه زاب حاالحاالاه هدنورپ هک تسناد یمن

دوب. کشخ زاب شبل فینح . دروخ گنز میشوگ دشو هدز نفیآ گنز هرابود

: تفگ قاحسا داد...هب ار میشوگ باوج و تفرگ یسفن

. مود هقبط نیایب نینک فطل _

تشگرب هیک؟ ، دیسرپ هک یضترم لا وس ..اب دنارس شبیج رد هرابود ار یشو

و

داد: باوج
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.! تسا هناورپ ردارب _

و درک فاص ار شترشیت . دیشک شتروص هب تسد رد، رانک رساپو فینح

: تفگ نم هب ور

باال.! شمرایب _مرب

... مورب نییاپ مدوخ متساوخ و مدش دنلب

میاج رس نتسشن اراب مندش دنلب فیلکت دوب. مکحم ، تفگ هک ییا هن زاب

درک... صخشم

درک. یم شناهنپ ، مندنام یارب نتفگ وابهن تشاد منتفر سرت فینح

هدمآ نم و فینح سرت رس رب ...هچ هملک کی نامه درک.اب یم متظفاحم

دوب!

فینح دش. تبحص لوغشم شنفلت دشواب دنلب هلصاف نیا رد مه یضترم

. تفر نییاپ اه هلپ زا تعرس واب تشاذگ زاب دحاو رد

. مدناخرچ فینح یلقن هناخ رد هرابود یرس و مدش اهنت

متسد دشو لفق مهب میاه وناز . دیزرل فینح هدروخ مهب قوذ زا ما هناچ

. دروخ چیپ رتشیب
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زا یضترم دشو کیدزن ، تولخ ردسنلا شفراعت و هدش وکا یادص اب فینح

درک. دنت اپ یدورو رد تمس و دمآ نوریب قاتا

فینح رانک شتماق هک یردارب . دنتفر یم مردارب لا بقتسا هب دنتشاد ود ره

دوب. دیشر

یضترم مکحم و هاتوک سالم هب دورو لوا نامه ، نارگن و نابرهم قاحسا

دید. ار هتسشن نم ات دناخرچ رس داد... تسد

درک. دنت ،اپ دروخ یم خرچ متروص رد هک شنامشچ دوهشم ینارگن اب

دایز درک، میادص هک یناج هناورپ . متشادن ندش دنلب ناوت هک ینم تمس

فینح و یضترم رانک درک. یم شندوب مرگ ار متشپ دایز دوب... هناردارب

... تشاد نتشاد ردارب رورغ

رد مطیارش زا هلگ و منک .زان منزب قه شرتخد لثم دوبن شیاج دنچ ره

منک. مارآ ار مدوخ ششوغآ

هاگن قرب . تشاد هانگ ، دنارس شییاهوم هب تسد فینح هک شرس تشپ یلو

دز... مرگنلت ، فینح ی هدنام اج

مه یور ردار یضترم دید. ار متمس قاحسا ندرک دنت اپ شمشچ هک یفینح

... تسب و تشاذگ

. هیرگ ریز منزب دوب تشز مه یضترم شیپ
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ینارگن اهو سرت زا رتخد رگید قافتا همه نیا اب نم . سرت و فعض زا هن

... مدوب هدرک روبع اه

...زا ناشندوب ..زا تسه درم ود نیا یدردمه و هجوت ،زا دریگب رگا ما هیرگ

.... هناقشاع یرگید و هناردارب یکی ... توافتم یاهلدم اب تبحم سنج ود
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ما هدش تشم مهب ِتسد دشو مخ اج نامه . دناسر مرانک ار شدوخ قاحسا

قرف مه شم کال یتح دوب. مرگ دز، فرح هک ییادص اب شتسد . تفرگ ار،

: تفگ هک تشاد

مرب! تنوبرق وشاپ .. میرب وشاپ _

یم شا هناورپ نابرق رگید یکی تشاد دش. اج اپ،اجهب اپونآ نیا فینح

... تفر
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و فینح تمس تشگرب دش. رت نارگن ، مندش تکرح ویب متوکس زا قاحسا

... دندوب رساپ زونه هک یضترم

: دیسرپ هک ینامز ، دروخ چیپ قاحسا دنلب یاهوربا

!. نیتفگ شهب یچ _

دمآ. رتولج و تفگ ییادخ هب یچیه فینح

: تفگ قاحسا هک درک یم هاگن هدرک تشم شناهد یولج تسد یضترم

. شهب مدب رایب بآ ناویل _هی

. دسرتب قاحسا هکنیا . متشادن لبق هام دنچ نم ارچ ار تبقارم مجح نیا

... دهدب باوج رتنارگن فینح و دنک خیبوت

... شرانک ناج ویب هاتوک میورب و متفگ قاحسا نارگن مشچ هب ور یمبوخ

. تسشن لبم یور و مرانک و تفرگ فینح تسد زا بآ ناویل قاحسا

. تفرگ مناهد تمس ار ناویل

! دوبن زاین دح نیا .ات متفرگ شتسد زا مدوخ

: تفگ دشو مخ متروص رانک متسد هب هاگن



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

! مزیزع میر یم _

لفق ار مرس شتسد اب شا هناش رانک مه دعب . درشف و تفرگ ار ما هناش

دز.. یم نارگن شرهاوخ یارب رتدنت یمک دز.. یم شبلق هک انامه درک.

و درک شومارف ار شدوخ حلا هک دشاب هدمآ شدوخ هب هزات راگنا فینح

دوب! بوخ شلا ح هناورپ _: تفگ

. تفرگ متسد وزا مدروآ نییاپ ، هدروخ یپلق اراب ناویل و داد هیکت قاحسا

.هک دروخ یم هرگ مهب شیاپ و تسد قاحسا مخا دش.هب لوه زاب فینح

. دروآ قاحسا و یضترم یارب دنلب یاه ناویل لخاد تبرش یندیشون و تفر

: تفگ و درپس متسد و نم هب وور تفرگ شتسد ادج مه یناویل

. روخب ، هناورپ هنیریش _

: دیسرپ فینح تسد هب هاگن قاحسا

؟ شوت هراد _خی

شمشچ و دمآ شک شبل مدرک سح ام. یور هب ور دوب هتسشن یضترم

. داتفا هدنخ زا یقرب
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زا نم یاج ارهب ناویل و درک یتسد شیپ فینح تسد ندش مخ هب قاحسا

. تفرگ شتسد

یندیدنخ ناشیاهراک ، متشادن یلکشم درم،رگا ود نیا تبحم لباقت یارب

دوب.

درک: دنلب ، خیبوت نحل اراب شیادص یمک و درک نم هب ور قاحسا هک

مه بویا هنک. یم راک هراد یلضفا .! هناورپ یراد ور یچ ینارگن _االن

! هریگیپ شدوخ

دشو ترپ شساوح یضترم هب ور قاحسا و درک هاتوک ییا هفرس یضترم

: دیسرپ

یچ؟ امش لکوم _

درک: فاص ییا، هفرس کت اراب شیادص زاب یضترم

! تسا هدیچیپ یمک نم لکوم هدنورپ _

: تفگ یتقو تخادنا طخ ود نیا فرح یور فینح یادص



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

! تسین رصقم هناورپ _

. تسشن لبم هبل یور و تفر بقع بقع دشو تکاس قاحسا هاگن اب فینح

. درپس شوگ تقد واب تسشن

. نشاب نوشدوخ امتح دیاب و هیمازلا نوشروضح هدنورپ نایاپ ات یلو _

: تفگ نانیمطا اب قاحسا

زا هناورپ ینارگن منود یمن نم مه دعب .. هسرتسد وت هشیمه ، هقیثو رارق _اب

ور ندوب اج نوا یروآدای .؟ نینک شا هرود اجنیا امش دیاب ارچ هیچ...

.. هراذب ریثات هناورپ هیحور وت مرادن تسود

دش: فاص و تفرگ ما هقیلس اب فینح هناخ لبم زا هیکت

! هناورپ وشاپ _

هک دیایب مرانک تساوخ فینح . متفر قاتا هب مفیک لا وبند مدش دنلب

. تساوخ فینح ارزا میشوگ قاحسا

دوب. شبیج زونه یشوگ و داتسیا هک یفینح
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درک. رکشت و تشاذگ متشپ تسد قاحسا و متشادرب قاتا ارزا مفیک

ره رانک رساپ...زا و هداتسیا درم ود ره تمس دیخرچ هاتوک مرس مه نم

. مدش رود مبل، ریز یظفاحادخ رد،اب رانک درم ود

شفک رترود یمک ... قاحسا دیفس یاه یناتک رانک دوب هدش تفج میاه شفک

و ناشمدیشوپ ... یضترم و دوب فینح

و یگنتلد .اب مدش رود دیایب نامرانک تساوخ هک فینح راون یون هناخ زا

. مدمآ نوریب ینارگن

: تفگ و درک زاب روسناسآ رد هتشاذگ مرمک یور تسد قاحسا

... نییامرفب امش ... هنوم یم اهنت نومهم _

. تسب وردار تشاذگ اهنت ناشدحاو رد تشپ ار فینح و

. داتسیا میور هبور شدوخ قاحسا هک یتقو مدیدن ار فینح نامشچ
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هچیرد درک. نشور ار شرلوک قاحسا هک دوب مرگ ، نیشام نورد متسشن ات

دمآ. نوریب کراپ ،زا ثکم هیناث دنچ دعب و درک میظنت اهار

درک: مهاگن هاتوک ، دناخرچ یم هک ار نامرف

؟ نوشرانک ینوم یم ارچ ننک یم تتواضق ینود یم یتقو _

یگنتلد دوب. مرانک هک ارچ درک، یم مرگ ار ملد قاحسا فرح و نیشام یاوه

. متشاذگ اج ار فینح هک نوچ ، تفرگ ار ملد تسد مه

نابایخ یاج دوب، هتفرگ ناج میور شیپ فینح بجعتم یاه مشچ نانچمه

. هعمج رهظ

: متشاذگ بقع و متشادرب میاپ یور ارزا مفیک

. متفگ شهب و متساوخ مدوخ _

داد: نوریب یرپ سفن

.! هناورپ ینک یم تیذا شرارکت وراب تدوخ ارچ ... یگب تشادن یموزل _
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سرت و یرود متفگ یم رگا دش یم تحاران قاحسا . متشاذگ مبل یور تسد

منک. رارکت متساوخ یمن ار

...ردحلا تشادن ار شرهاوخ طقف قاحسا . دوبن فینح و نم یاج هک وا

... متشادن ار شرهم و ساالیر فینح ارومه میاهردارب مه نم هک

دیسر هکنیا منک.زا شسمل رتهب ...ات متسشن لیامتم یمک و شتمس مدیخرچ

. دیشک نوریب فینح یاه یسپاولد ارزا نم و

و تراک هب ورب ! یریگ یم مک تسد ور تدوخ ارچ و یچ هساو هناورپ _

چیه هک ینامز ... یتشادن یهانگ ینود یم یتقو .. سرب تیداع یگدنز

... یتشادن یشقن

!.. مدرک شتخس .. منود یم ..نم دایب رانک هنوت یمن فینح _

ار شرظن ، فینح ندروآ مک زا منانیمطا وهب دناخرچ متمس هاتوک ار شرس

: تفگ

یدج یلیخ هک یتدوخ مفرح نم . هراد طبر شدوخ هب شداین و دایب رانک _

دوب.. هگید یکی هابتشا ناوات هتبلا دص و هبرجت هی وت نتفر اجنوا . یتفرگ

دوب. یفاک میارب شندوب نیمه . مناجنرب میاهفرح اب متساوخ یمن ار قاحسا
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... دیایب رانک نم لثم فینح دنک ادخ .. میدمآ یم رانک فینح و نم

دش... فینح راک ضرتعم بل ریز ، متوکس نتشاد همادا اب

قح هگید ... هشب یچ هک هریگ یم یشوگ هک تفگ یم و دوب هدش یکاش

.. ینزب فرح شاهاب یرادن

. تشاد طبر فینح ،هب هرابود ندیدن و ندید نیا . مدیشک متروص هب تسد

دنک. اهر وای دهاوخب هدیشک سبح هام شش اراب هناورپ هکنیا

هارمه ار ناملسم ریغ یاهردارب یاب هناورپ . تسناد یم شدوخ رگید فینح

یم مدوب فینح یاج هک ایهن...نم دراد تسود زونه نادنز هام شش اب

.... مدش یم هدرزآ ،لد مدرک یم ودات وود متسشن

شردپ رظن رتشیب همه دوب.زا مه ما هداوناخ رظن ، مدوب فینح رگا نم

دوب...

... تشاد ار شیاه یتخس مه ندوب فینح راگنا و

رارصا هچ .ره مدرک یهار ار قاحسا مخا نام..اب هناخ رد مد میدیسر

ینامهم طیارش و مدروآ هناهب . مدرکن لوبق و ناش هناخ مورب تشاد

. متشادن

: تفگ نابایخ یتولخ ورو هدایپ فارطا هب هاگن و داتسیا میور هب رد،ور مد
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.! نومدوخ شیپ ایب هگید نک عمج وشاپ هناورپ _

هانگ منامام هک مداد باوج و هدرک تسد هب تسد ما هناش یور ار مفیک

. هراد

: تفگ و دیسوب ار ما هناش یور ، شیشوگ گنز دشواب مخ

... تاهاب مراد فرح منز. یم تگنز نک، تحارتسا باال _ورب

. مهد باوج متسناوت یم قاحسا زا رکشت هب دنخبل اب طقف

! یشاداد منونمم _

و داد له وردار دروخ ار شفرح . دشن دنلب رگید مفرح زا شیادص

. منکن ویخلا رکف و مشاب مدوخ بقارم تساوخ

دروخن ناکت هک مدرک یم سح . تسب نامیات ود ره هدیزرل هاگن تشپ ردار

دوب. ادیپ رد هب هیکت تام، هشیش زا شا هیاس . تفرن و

. دناشک ارهبباال نم املآ، هیرگ یادص ندینش دش، رود قاحسا یتقو
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. مدرک یم جرخ دیاب ارباال متفرگ قاحسا رناژیزا هچ ره

کچوک تسد یور تشاد . داتفا رفولین مهاگن و متفرگ مردام مخا زا مشچ

. تسین شیاپ یولج هب شساوح ارچ هک دز یم املآ
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رارف رفولین تسد ریز زا مندید اب املآ . ششوغآ رد دوب هتفرگ ار ادیآ نامام

. تفرگ هانپ متشپ و درک

تکاس ار ادیآ هیرگ تشاد یعس هک ار شرس نامام دش. رت دیدش شا هیرگ

. دروآ دنکباال

هرابود ار هریگ هب لصو ، هاتوک یاهوم نم. ندید زا دش توراب رابنا رفولین

متسد هب هدبیسچ یاملآ هب ییا هرغ مشچ و درک تفس هدیزرل یتسد اب

: تفر

ور یتفوک یگدنز نیچمه روش هدرم ... نرادن رارق و مورآ اه هدرم لیلذ _

. هنویم نیا مدنوم نم هباوخ یم و هروخ یم نوشرد هب رد ردپ ...هک نربب
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شرسپ راک مرش .زا دشن دنلب شرس رگید ادیا، یاهوم یور هسوب اب نامام

! مناد یمن ، شسورع یاه هیانک ای دوب

نامام لغب وزا تساوخ شلد مه ادیآ و ملغب متفرگ ار املآ ، یفرح چیه یب

دمآ. نوریب

لا متسد رطع . مدرک کاپ ار ناشکشا . مدرب قاتا هب مدوخ اراب ود ره

. تشاذگ شلا ب یور فرح یب ار شرس ادیآ و تشاد تسود املآ ار مبوطرم

. مداد ناشن میور هب ور راوید وهب مدیخرچ ار سابع یگدنز ضغب

شنارتخد زا رتمک هک دمآ یم رفولین هیرگ یادص . مدرک کبس ار میاه سابل

. تشادن

: تفگ املآ هک مدوب کشالت لا بند متخت رانک یوشک وزا مدیشک رپ یسفن

همع. دوب خلت نوا _

. مدرک ناشراک هب یمخا و داد مناشن ار شنابز ادیآ

: تفگ دش، یم هدید شکشا ودر هدش کشخ شتروص هک املآ

یم اوعد مه ور ام شمه ... هنکن هیرگ نامام ات رایب مه ور ام یاباب ورب همع _

هنک!
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وهب تفرگ شلا ارزاب شرس دش. گنت شلد زاب فرح ویب تکاس ادیآ

. درپس ما هنیس

همع؟ یرایم _: دیسرپ وزاب درک جک ار شرس مه املآ

، دننبب ار متروص هدروخ رس کشا هکنیا نودب و مدرک لغب هرابود ار ود ره

: متفگ

. دایب ات نیشاب یبوخ یارتخد امش . ندب ماجنا میدرپس ور شراک _اباب

و سابع هب مدوخ رد هلگ . دندیزرل یم رپوبملا ریز دنتشاد هانگ یب هچب ود

. مشکب متسناوتن توکس زج یسفن و مدرک شراک

شیادص رفولین . مدیشک ناشیور ار یتختور و متشاذگ تخت یور ار ود ره

دوب. هدش ناج یب مه

مایپ ومه دوب هتفرگ سامت مه فینح . مدرک هاگن ار میشوگ و مدش دنلب

هب کنخ میسن اب اوه .مد متشاذگ مقاتا سارت مرگ یاهگنس یور دوب.اپ هداد

. دروخ یم متروص

! تفر تردارب هناورپ _
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! تفر _

درک؟ متاوعد _

هن دیوگب فینح صاخ ینارگن .هب دیایب شک تشادن یناج رگید مدنخبل

... قاحسا هجوت زا هدیسرت زیزع

.. تشادن خی شتبرش ... نزن فرح هگید هرسپ نیا اب شتفگ _

یم تهگن متشاد شناوت درک:_هگا هتسهآ ار شیادص ونت درک ثکم

! هشیمه ی هشیمه .. یشاب مدوخ یارب مدرک یم تکشخ ، هناورپ ... متشاد

کانرطخ یاهرارق منتفر هرابود زا هدیسرت فینح و دوب یتخس تساوخرد

... مدوخ لثم ... تشاد متسود طقف . تشاد هانگ فینح . تشاذگ یم

؟ تفر یضترم _

! ندرک ابوت یراک هچ منک لوبق همتخس هناورپ _
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: متفگ هک منک یراک دشن ار میولگ هت زرل

.! فینح یدرک کرد هک هبوخ ... لقادح _

نم! زیزع وت یدیشک یچ ... هنکن تکرد یسک مد یمن هزاجا هک وگن وگن... _

... متسب فینح تاملک ندینش زا کلپ

! هیتخس هار یتسنود -یم

! هناورپ هزرا یم مشمارآ ..هب هزرا یم وت نتشاد _هب

... میوگب تقادص نیا هب متشاد هچ . مدرک توکس

.! ینز یمن یفرح _

! فینح هطخ تشپ مشاداد _
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! منزب شگنز مدوخ یاوخ ...یم مدوب نم وگب ... اباب _یا

هچغاب هب ممشچ . مدرک رود مدوخ ارزا ششوماخ ی هحفص و یشوگ

هتفر زییاپ لا بقتسا هب رتدوز ناج اقآ دوبن .رد دنام یتشپ طایح کچوک

. دندوب

یاه میمصت ندادن شک هناهب رتشیب ... دوبن مطخ تشپ یسک . دوبن قاحسا

. مدرک عطق هک دوب فینح

جنک #هس_
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وهآورد کشا اب نارتخد هب یشکرس یارب دش.ثمال قاتا دراو رفولین

دوب. هدمآ شباوخ

تسد نامام . متفر وهبهلا مدش در شرانک ،زا شیبدا یب هب هجوت یب
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دوب. اه هچب برچ یاه تشگنا زا هدش کل هشیش هب هریخ مهب هدناچیپ

فرح تشادن رگید یناج مردام . متسشن شرانک یتقو دروآ ارباال شرس

نامام درک.زا مرگ ۼاذ یباقشب شدوخ یارب و دمآ نوریب مه رفولین . دنزب

و هتفرگ درک. دنلب ار شرس نامام و دنک مرگ شیارب هک درک لا وس مه

داد: باوج هتسخ

! مدروخ صرق _

شرسپ یگدنز ندید زا هدرن پژ هنوگنیا نامام یتقو تفر یم فعض ملد

درک. یم منارگن شسیخ نامشچ و خرس تروص دوب.

؟ هرسپ نیا اب یتفر اجک _

. تسشن و دیشک بقع هناخزپشآ ورد زیم یلدنص رفولین

. میدز فرح رادقم _هی

دش. هدیشک نم هب سابع زا شنارگن هاگن و ساوح
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هنک. خیلا ور هنوخ مداد تلهم نییاپ رجاتسم هب هتفه رخا _ات

: تفگ و دنابنج ار شرپ ناهد رفولین و مدینش هک

! نوج ردام مایمن اجنیا _نم

نایم زا وطالین شهآ و دیشک هتسخ یسفن هک دوب هتشگرب گنج زا نامام

... تشاد زوس شا هتخود مهب یاهبل

! هچب ودات اب منوا .. ناوج نز هی یرب یاوخ یم اجک _

دوب. هدش خیلا رگید رفولین ناهد

... هگید اج هی مربب ، نیدب ور اجنیا شیپ لوپ _

. مدشن ناشیدیدج میمصت هجوتم چیه و مدوب ربخ یب

: متفگ نامام هب ور سورع و رهوش ردام دنبب و ریگب ثحب طسو
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نیا وت ییاجباج . دایب سابع ات شدوخ هنوخ هنیشیم رفولین ناج! نامام _

... تسین تسرد طیارش

. دیسر یم مه ام رانک و اتسنلا شدنخزوپ رفولین

شیهدب یاج مه کناب .... مناخ هناورپ هتشاذگ کناب ورگ ور هنوخ سابع _

... کلم شورف یارب هداد راطخا

قاتا تفر ، راوید هب هیکت شتسد دش. دنلب و درک نم بجعت هب هاگن نامام

دوب هدش الت کشم نارگن ردقنا رگید . تسب شرس تشپ مه .ردار شدوخ

دوب. هدرک شومارف ار شیلا خ یاج و ناج اقآ دای هک

شیور هب ور ..رساپ رفولین رانک متفر ، نامام فرح زا بجعتم و لا وس رپ

: مدیسرپ و زیم یور مدش مخ

؟ رهوش و نز نیدرک راک یچ امش _

نتشاذگ اراب خیلا باقشب ... تفرگ نم لا وس زا مشچ یدرسنوخ اب رفولین

: تفگ دشو مخ زیم هب تسد و داد له رتولج ، شیور لا گنچ و قشاق
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... دروخ و دنک اج همه زا شاهراک شوپ رس یارب یه تردارب _

! هنامام ارب هنوخ نوا ؟ نیرادن لقع ارچ امش _

درک: یم متیذا هناخ ورگ ربخ زا رتشیب رفولین یدرسنوخ ندید

ورگ. تشاذگ ور دنس هدش، ریگرد شرسپ دید یتقو دموا شدوخ تنامام _

بوخ مشاب هرواین رد خاش سابع یارب نامام یاه یراک ناهنپ بجعت زا

دوب.

وک!. نیتفرگ هک یماو یچ!وپالی هزاغم _

: تفگ شلوا یاج رس نداد له و یلدنص ندیشک دشواب دنلب

! هیلخت ارب میراد راطخا نیموس هام رخا ات هتبلا رَپ... همه _

، شنارتخد رانک ار شیاج . تفر رفولین و متفگ مدوب هدینش هک هچنآ زا ییاو
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. تخادنا نم قاتا رد

وت! یتخبدب هچ هناورپ ! دورب اجک هناورپ ! دباوخب اجک هناورپ تفگن رگید

؟! دروآ یم رد تشاد ار هچ تالیف رفولین . تشادنرب مه ار شباقشب

و سابع و شدوخ یگدنز ال صا ود!ای ره !ای نامام ای نم ناج دصق

ار... شنارتخد

جنک #هس_
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هاگن متسد چم ندروآ ارابباال متعاس و مدمآ نوریب مود میات زاکالس

. مدرک

دوب. کبس مراک ، کیزیف یدنب عمج وکالس رصع ات
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یکمک یاه یبرم زا یکی شدوخ یاج و نابایخ رس کناب دوب هتفر یمیلس

دنیشب مدرک هراشا تسد دش.اب زیخ مین مندید زا ناوج رسپ دوب. هدناشن ار

ور هگید تعاس هککالس داد ربخ . متشاذگ زیم یور ار متسد تسیل و

. تشاد دهاوخ ریخات هقیقد هد نیزگیاج داتسا و دندرک لسنک داتسا

. متفرگ ار داتسا هرامش و هتشادرب ممشچ زا کنیع و مداتسیا زیم هب هیکت

.... مدرک زاب ار قاتا رد شروضح زا نانیمطا و یگنهامه ردحلا نامزمه

تسود یادص اراب مسامت یاه قوب هناورپ مدوب رظتنم هک روط نامه

. مداد یم ناماس ار مزیم یور دنک، عورش شا ینتشاد

. دنام تکرح یب متسد ، دیچیپ ییا هچب رتخد یولا ،ات هناورپ یادص یاج هب

،هب دنزن تسد تساوخ یم هناورپ هک هچب رتخد ندز سفن سفن یادص

. تفرگ ار یشوگ شدوخ هک دیسر مشوگ

هچب رتخد هیرگ یادص دوب.هب شردارب یاه هچب مرگ شرس نم، ی هناورپ

هک یراک اب سابع مسا . دنتسه سابع یارتخد تفگ هناورپ دمآ، هک ییا

. تفر یم رژه مباصعا یور بشید زا دوب هدرک ریسا ار نم ی هناورپ

دوب. هدروآ هناورپ رس رب هچ شهابتشا منک لوبق متسناوت یمن

. شمنیبب و مورب کالس نیب میات هلصاف متساوخ یم

شردارب یکی نیا ار نام هناخ لبم رد هتسشن و زورید هدیرپ گنر هناورپ

منک. گنر اررپ شا هتفر گنر یاج مدوخ تشاذگن درب.

شرب ، نابرهم و یدج یلیخ یکی نیا و دنتشاذگ یمن هناورپ یاهردارب
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. تفر و تشاد

؟ مایب اجک اه هچب اب ...نم نتسین رفولین و نامام فینح _

: متفگ و مدیشک ما هناچ ریز تسد دوب... هدش هتسخ هناورپ

. مایم اجنوا منم کراپ نوشرایب _

. هتخس ندرک لر تنک ور .ودات ننوطیش _

! هناورپ یراد هچب زا دیشک دشورپ تخس ملد

. میدرگرب و تمنیبب تعاس _مین

نیا . میشاب هتشاد ار زورید دعب رادید نیا تساوخ یم شلد مه شدوخ

هب ندیسر یاهتنا ات شیارب هک داد یم میاهاپ هب تردق هناورپ نتساوخ

ماجنا ار هدرک روطخ منهذ هب یاهرکف مهاوخب رگا یتح . مورب شدوخ

... مهد

و دنمشزرا دوب. مهم میارب هناورپ فافش نامشچ تیموصعم ارچ مناد یمن
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. مارتحا لباق رتشیب

ار چییوس . متشاذگ رانک ار هدش رود ریسم ود ندیسر و سرت یاهرگا

. مداتفا هار هلجع واب باتش .رپ مدمآ نوریب رتفد وزا متشادرب

رارق هک یریسم هب رظتنم و بیج رد تسد . مدوب هدیسر شدوخ زا رتدوز

. مدش رظتنم نانز مدق و هداد مشچ دیایب دوب

رد میاهتسد دشو در نیشام دنچ دش یم یهتنم نابایخ هب هک یدرو رد زا

، تساوخ یم هناورپ و نم هب راگزور یاه مدآ یمحر یب . دندش تشم مبیج

ور هب ور هب ممشچ مبل، ریز یاه مراذگ یمن رارکت دنک.اب زاب رگید یرتفد زاب

. داتفا

درک. زاب ار بقع دشورد هدایپ یسکات نیشام زا هناورپ

دش. رود یسکات زا ود ره هب شساوح و دروآ نییاپ ار یلقن هچب رتخد ود

دوب. هتفرگ ار شفیک رگید یکی و دوب هدیبسچ تفس ار شتسد یکی

هتفرگ ار ود ره تسد . مدرک هاگن هناورپ یاه ینارگن هب تذل واب مداتسیا

شلغب تساوخ دوب، هدیشوپ یجنران کراولش هک رتکچوک ی هچب رتخد دوب.

دنک.

ندرگ رود تسد ، رتخد دشو مخ هلصوح نم،اب شوپ هایس ی هناورپ

هدروخ رس یوم هتشر . تفرگ ار شتسد مه یکی ونآ تخادنا هناورپ

مدق ، شیاپ رانک ندیدن زا نارگن نم و دروآ شمشچ لباقم میسن ار هناورپ
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. متشاذگ شتمس

درک. اجباج ششوغوآ اررد هچب رتخد مندید اب

و مربب تسد مدوخ دوبن تشز . دورب رانک شیوم ات داد ناکت ار شرس

. منزب شرانک

دشاب رت عیرس هناورپ هب رارصا هچب رتخد دشو تشم متسد هک دوب تشز

همع!

و تسشن وم هتشر نامه یور ، مدیسر هناورپ هب هک یتقو یمرن اب متشگنا

دز... شرانک
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هناورپ نامشچ و دنام متسد سمل یور هناورپ شوغآ رد هچب رتخد هاگن

دز... قرب

یاه ندیدزد مشچ هب ممشچ و تخیمآ مه رد هناورپ هاتوک ابسالم سالمم

دش. رت قیقد هناورپ

و داد شک اج، نیمه زا یرس هناورپ . مداتسیا شا هناش هب هناش و شرانک

! مسرت یم ، هتولخ _: تفگ
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ناود ناود و درک اهر ار هناورپ تسد ورپب، مهد یم لوق اب هچب رتخد

. تفر خیلا بات تمس

. دنام هناورپ ندرگ هب هدیبسچ روط نامه ، رتخد یکی نآ

تخرد هیاس ریز ، یلدنص یور متساوخ ، دوشن هتسخ هناورپ هکنیا یارب

. مینیشب

، دناخرچ یم سابع رتخد لا بند مشچ هک هناورپ ترپ ِساوح لا بقتسا

دوب. نیریش شروضح هناورپ دوب. نیریش

شا ینابرهم دمآ،زا ناشلد روطچ ؟ دندوب هدرک دنب راتفرگ روطچ ار هناورپ

؟ دننک رکشت روط نیا

. تخادنا نم هب یهاگن و تشادرب ار شرس هچب رتخد . تسشن مرانک و دمآ

درک. ناهنپ هناورپ ندرگ ریز ار شرس هرابود

: تفگ و درک اررت شبل ملا، وس یبوخ .هب متسشن هناورپ تمس لیامتم

! مدموا یعقوم دب یشخبب _
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زا شیب هناورپ . تخادنا طخ مبل، یور هتسشن روز هب یدنخبل هارمه ییا هن

.. هناورپ رطاخ ناشیرپ تبقاع دوش یم ینابرهم یهاگ دوب. نابرهم هزادنا

شلا ویخ رکف ارهب نم تاظحل مامت بشید هک هتساوخان یراتفرگ دوش یم

.. درکن اهر

دروخ رس شلغب وزا درک دنلب ار شرس هرابود ، هناورپ شوغآ رد هچب رتخد

. تفر یزاب یاضف تمس و

شلا دنلب ورپ هدش دنب ِتسد یور تسد دش. زیخ مین منارگن ی هناورپ

. متشاذگ شا یسوط

. تفرگ ، دندوب هرسرس تبون رد هک رهاوخ ود ارزا شمشچ

دوب!. تلوغشم مرکف لبق زا رتشیب _

قرب شنازرل یاه کمدرم داد. نم وهب تفرگ ور شیپ زا هاتوک مشچ هرابود

دز. یم

. منیبب روط نیا ور طیارش ، تساوخ یمن _ملد
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هریخ ، تشاد دیما و غارچ مکح میارب ساهلا هک یمشچ ود هب میقتسم

: مدنام

... تمنیبب رسدرد وت داوخ یمن ملد منم _

هب قح و مکحم و دنارچ ار شرس دوب. رارقیب و شدرگ رد شمشچ هناورپ

: تفگ بناج

... مکح هجیتن هش یم یچ منیبب مرظتنم . نکن تیذا ور تدوخ _

... هشاب همیرج اال متحا تفگ یضترم _

یم باال هرسرس هاتوک یاه هلپ زا تشاد سابع کچوک رتخد دشو زیخ مین

. تفر

... مدرک یم رکف ندوب ترانک هشیمه تامدقم هب متشاد نم هناورپ _

... تسشن مه یور هک دنزب یفرح و دروخب ناکت تساوخ شیاهبل

! مراد نامیا تدوخ هب یتقو یتسه یچ نارگن هناورپ _
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درک: زاب مه زا مرن یدنخبل اب ناج یب ار شیاهبل رابنیا

... مدوب تدوخ نارگن شمه _

ار مرس یمک و متسب کلپ ... تسشن شا هدیشک یاهتشگنا یور و تفر متسد

. مدرک مخ

ح هناورپ رطع واب داد جرخ هب تواخس ، سیخ یاه نمچ یور رطعم میسن

درک: رتهب ار ملا

... شابن نارگن ، متسه نم هک ینامز _ات

... دیشک بقع متروص ارزا شرس ، هچب رتخد دنلب یادص اب

یور تسد دز. یم ار شمشچ باتفآ درک. مهاگن و تسشن هرابود دشو دنلب

: تفگ و تشاذگ شا یناشیپ

. شتاق مال مرب هتساوخ مزا سابع مه ادرف _

: مدیسرپ و مدرک مخا

؟ یرب دیاب ارچ _



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

145_ تراپ #

یوم ، تکمین یبوچ یتشپ هب هیکت . تسشن فاص و تخادنا ار شتسد

: تفگ دزو رانک ار شیرتچ

.. هبجاو هتفگ هش... یم دونش اه نفلت و تاملا کم مامت ... هراد مراک هتفگ _

: تشگرب و داد اهرتخد تمس یخرچ ار شرس هرابود

. تسه زا۱۱ لبق ات تاق مال تعاس .. متفا یم هار دوز حبص _

! مایم منم _

_هن!

و نارگن دش. دنلب و تفگ ار دوب شتخس شنتفگ مدرک سح هک ییا هن
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، منابرهم و زوسلد . نیمز دوب هدروخ هک تفر ییا هچب رتخد غارس سپاولد

درک. شدنلب یزاب نیمز یور زا

یور تشاذگ ار شنایرگ مشچ و دیشک تسد ار هچب رتخد یمخز یاپ یوناز

بات فص رد هرابود شرهاوخ دشواب تکاس رتخد ی هیرگ . شا هناش

. داتسیا

و دناحرچ ار شرس . مداتسیا شرانک و هناش هب هناش هرابود و مدش دنلب

درک. مهاگن هاتوک

... هتفر و مرس وت هدموا رکف یلک زورید مش...زا یم تنارگن هناورپ _

هرسرس تمس هرابود و دندش هتسخ ندنام تبون ورد نداتسیا زا اهرتخد

. دندیود

و مدوب وت ندیمهف نارگن طقف ... مرظتنم هک مدموا رانک . مدموا رانک _نم

تا. هداوناخ

رد شیاهوم . داتفا نییاپ و دروخ رس ملد، لثم شا هدش ادج یوم هتشر

تمس مدرب تسد دش. هدرشف هناورپ یاه ینارگن زا ملد و دندز جوم میسن

یارب طایتحا اب مدوخ . متفرگ اهار جوم هدش ادج ی هشوگ وزا شتروص

مدز. رانک شتروص زا هناورپ مرش
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واب دید شکلپ ود نامه اراب ما یناشیرپ و دروآ ارباال شمشچ هناورپ هک

شندرک هاگن هناورپ . مدیشک بقع تسد درک، زاب هک شمشچ . تسب ثکم

درک. یم شزاون مه

ینیریش هانگ .هب تفر بقع هچب رتخد همع همع، یادص اب مراک اطخ تسد

بیج ورد هدش تشم متسد دش، هتشغآ شیوم رات دنچ تفاطل هب هک

دش. ناهنپ مراولش

رتخد هب کمک یارب دش. رود ، ندیزرو رهم و ندوب همع ی هناهب هب زاب هناورپ

رود شیاهتسد و یرهم یب یاج داد رهم درک. جرخ ینابرهم زاب رظتنم هچب

هب شتسد هب هک یدنبتسد رکف زا بشید هک دش هقلح ییا هچب رتخد نت

. مدوب هدرپس کاخ وهب دلوتم مدوخ رد اهرکف ، دندوب هتسب رابجا

تشگرب مرانک هرابود یتقو

هدش ادج هرابود ییوم هتشر اب شتروص یور مرن یدنخبل داتسیا و

یم مدای اباب هاتوک یاه هفرس هک ییاهرکف درک. شدوخ گنتلد ار میاهرکف

ایهن! دسرب ،سالتم تخب هناخ امهب عورش ی هصق تسه رارق هک تخادنا

غارس زاخهلا بشید نامه ، نفلت تشپ تشاد هک نامام قوذ دروآ مدای

. تفرگ یم ار یمیدق زود فاحل
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یم شمارآ نیا یارب هک دروآ مدای هناورپ سابل رطع و مداد نوریب رپ یسفن

. مناسرب نیقی ارهب اهرگا مامت مناوت

. نتشاد هناورپ اه هظحل یقاب و راظتنا حابص دنچ دوب. نیمه نم نوناق

جنک #هس_
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دش. نام هناخ نامهم ، غورف ،خهلا سابع یناهنپ یاهراک زا ندش راد ربخ اب

راد ربخ ارجام نوچ و دنچ زا دوب هدمآ نامام رانک هتسشن و دوب نارگن

دوش...

قداص زا هزاجا نودب شدوخ واب هتفرگ ار شرسپ ود تسد ، میرم یتح

ام! هناخ دوب هدروآ ناخ

هداد ولج هنیس و فاص ، دروایب شیوربا هب یمخ هکنیا نودب مه رفولین

دوب. هتسشن

چاق دوب، هدروخن تسد هویم دبس زا هک گالیب بیس شدوخ یارب تشاد

درک. یم
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. مدوب مردام و وخهلا رهاوخ عمج یچاشامت مه نم

دنک.هک یزاب و دورب ات منک زاب ار مقاتا رد تساوخ یم میرم گرزب رسپ

. ردام ورب درک هراشا ، هدیشک مه رد وربا میرم

: تفگ و دمآ فرح هب نم زا لبق غورف وخهلا مدرشف مهب بل

. میجبآ قاتا وت ورب ناج هچب _

داد: همادا مه میرم هدش تشرد مشچ هب هاگن

... ترسپ هنک تیاعر رادقم اج!..واالهی همه _نیا

داد: همادا و درک فاص ار شنهاریپ ی هشوگ یکاش خهلا مه دعب

... هشاب یصوصخ زیچ هی دیاش شقاتا درجم رتخد _

نیا تقو چیه . مدوب عمج یاهراک دهاش هتسشن و مدوب هدناچیپ مهب تسد

دشو رهاوخ میرم .هن دندرواین باسح ار نم ، مردام نوخ وزا هداوناخ

. تشاد نم هب ییا هناردارب سح سابع .هن تشاد متسود

ارچ دوب... ، تشاد ار نم شمود جاودزا زا مردام هکنیا مرج ،هب ناشلیلد اهنت

. مدش یم ومالتم یرهم یب همه نیا و مدوب مناج اقآ رتخد نم هک

هدروآ شیوربآ و رسملا رب هچ .هک داتفا سابع راک دای زاب یرخف نامام

رتشیب میرم . تخیر کشا دزو شیوناز یور شتسد ود ره فک ..اب تسا

دز: نامام وراک فرح هب نماد

یم ماجنا تفگ ترسپ نوا یچ ،ره ییاهنت و ربخ یب و یش یم اپ یتقو _
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ام تحلصم یادف تسابع هتساوخ هشیمه نم.... ردام هش یم منیا ید،

دوب.

: تفگ و درک میرم هب ور هرابود ، شرهاوخ یناشیرپ نارگن خهلا

ناج!. خهلا هخآ هیچ تندرک هلگ عاضوا و حلا نیا ...وت رتخد نزن فرح _

: دیسرپ و دناخرچ رفولین تمس ار شتروص و

وک؟ هتفرگ ماو هک یلوپ نوا ناج، رفولین بخ _

: تفگ و درک ناج شون هینامط اب مه ار بیس چاق نیرخآ رفولین

ور شاج دش... ریگتسد و دوب هتفرگ هحلسا هک یراب ود ..زا تشاد یهدب _

! تفر داد شمه ور دوب...ماو هداد هتفس هنک... رپ تسنوتن

هرابود و ناج یب طقف دش. یمن مامت شا هیرگ و تفگ رتدنلب ییاو نامام

یم کشا رتنارگن وزاب تفرگ یم شسورع و رسپ نیا یاهلگ هتسد رناژیزا

... تخیر
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و دوب هدش رتسگناگ هچ رسپ نیا هک دش یکاش دز. هرگ هنیس هب تسد میرم

هک درک یم هاگن رفولین یدرسنوخ هب تقد اب عورف .خهلا میتشادن ربخ ام

: دیسرپ

؟ یزیچ یتفگن مرهاوخ هب یتشاد ربخ ارچ _

یاه مشچ هب یبات هرابود دوب...و هتساوخ سابع هک داد باوج رفولین

: تفگ و داد شتشرد

یم گرزب ور سابع خالف نیراد همه نیا هک هیچ شمرج هگم مشدعب _

یرامرهز و داوم هتفرن هک مدرم لثم . هدوب یراکش دروم ات دنچ طقف . نینک

هنک. اجباج

ایوگ مدز... رفولین رکشتم دوخ تروص هب سابع راک هیجوت زا یدنخزوپ

اه لگنج هب ناشفطل نیا میدقت مه یگداوناخ همان ریدقت کی تشاد راظتنا

. مینک تاناویح و

درک. تکاس ار رفولین سورع هسب یادص اب خهلا

: تفگ دزو شتروص یور میرم
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تفگ یمن شنواعم و کناب تفر یمن هگا قداص هک وگب ور ربخ یب هنم _

خهلا.. نتشاذن مارب وربآ ... نیدش یمن رادربخ مه امش ... میدیمهف یمن مزاب

... تفوکرس .هی لوبماب هی زور ره

و میرم رسپ یاوعد یادص ... مدیشک سابع رسوهت یب یاهراک زا یفوه

طخ و دیچیپ سابع یاه یراک نیریش تروشم طسو سابع یاهرتخد

. تخادنا

ار ناشدوخ ناود ناود ود ره املآ و ادیآ دشو زاب برض هب نامام قاتا رد

دش ،رپ مدیشک ادیآ رس یور هک یتسد زا شمشچ غورف .خهلا دنتخادنا ملغب

: تفگ نامام هب وور

تا هزاغم و هنوخ .ات مینک ادیپ یهار اتهی دایب میگب بش مه، ناخ قداص _

! هتفرن چوپ و چیه هب

: ندیلا میرم

. تفر کاله ترس وت هک هنزب متفوکرس _

: تفگ دز،ناالن یم داب شنهاریپ اراب شدوخ هک نامام

! هنزب فرح داوخ یم یچ یپ ترهوش ... رتخد مدرمن ما، هدنز _نم

. منهد وت یدیبوک منم و یداد ور سابع هب مه لوا درک:زا همزمز زاب میرم

ار ادیآ تسد دش.هک هتسخ ناشاهیراکبارخ ثحب زا ایوگ دشو دنلب رفولین
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... ملغب زا دیشک و تفرگ

. ینامام تمنوباوخب میرب : تفگ

. تفر قاتا لخاد و درک زاب ار مقاتا ،رد یسک هب هجوت نودب و

: تفگ نامام هب ور رفولین نتفر زا شخرس مشچ میرم

؟ ننک خیلا ور هنوخ هرارق _حاال

: تفگ و تفرگ هرابود یسفن نامام

دیاب هگید هتفه ود زا رتمک ربخ... یب نم و نتشاد راطخا هک هیهام دنچ _

ننک. خیلا ور هنوخ

؟ شردپ شیپ هرب؟ هرارق اجک _

نم ارهب شا هدش خرس و زیر یاهمشچ و دناخرچ متمس ار شرس نامام

: تفگ و داد

هنن نوا نز نیا هب ور اجنیا نم نراذب وگب .. نزب گنز تاردارب هب ورب وشاپ _

. مدب هدرم

: نامام هب دیپوت وخهلا تفگ دنراذگ یمن میرم

هن راگنا نک هاگن ... شتسد زا یدرک هتکس هزور ود تکیدزن دایب رفولین _

... ندز هک هیدنگ زا رتمهم شدوخ شیاسآ . هباوخب تفر ... میتسشن هکنیا

... رگید تمس دناخرچ ار شرس و درک شرت خهلا،ور فرح زا یضاران نامام
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هی حبص زا هکندیلا دشاب یفرح شسورع رس تشپ تساوخ یمن نامام

و لد . تسین ههام تفه شرهوش دوب. نوبایخ و کناب وت نم اپاب گنل

.! غورف شزا یاوخ یم یچ .. هرادن غامد

درک: یم راک رتشیب نامام زا شقطنم ایوگ خهلا

اب رتخد نیا رهوش .االمن تشادن راک هب ولد تسد دوب مه شرهوش _واال

... یراذب شولج تسین مه یزیچ دایم رشت و پوت

: تفگ و دیشک ار شیوزاب خهلا هک دوش دنلب دشات زیخ مین نامام

زا نوا اه...ایب! هچب نیا ولج یتخادنا ور تدوخ و یدموا هاتوک لوا _زا

هناورپ زا منیا هد... یمن ناما شرهوش ریت مه میرم و هدروآ رد رس نادنز

. اهامش ریسا و هدش فیح لگ... هتسد ی
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درک: مهاگن ثکم واب هاتوک نامام

هنک... یم ور شیگدنز هراد هک.. شمدیشکن خیس _هب

مردام هب هدرمش هدرمش ... شرهاوخ تروص تمس درک مخ ار شرس خهلا

ترسپ راک اب چیه هب ور شا هدنیآ ... هداد تسد زا شردپ هک درک یروادای

... خیس هب یگ یم وت تقونوا درک... بارخ

منک. تسرد ما هدیچیپ مه رد هداوناخ یارب نان ییا همقل مدوخ ات مدش دنلب

ندوب ردام نم، یارب مردام خهلا... هب داد یم ناج اقآ ار نم دوب رتهب نامه

دوب. هدرک شومارف ار

؟ تساجک جنرب یاج : دیسرپ دشو دنلب مرس تشپ ناشک باال ینیب بآ میرم

ینارگن مامت شرهاوخ شوگ رانک درک. مارآ ار یرخف نامام مک، مک مه خهلا

یم همزمز ار شسابع مسا طقف نم ردام هک درک.ردحیلا همزمز ار شیاه

درک...

مشچ هناخزپشآ یلدنص یور مرانک ، شرهاوخ هابتشا لیلد رارکت زا دیما ان

درک.. یم هاگن و هتخود مراک هب

رد زونه رفولین و دننکن ادص رسو رد،ات مد دوب هداتسرف ار اهرسپ میرم

دوب. باوخ

خ ینک یم راک یچ دیسرپ هک خهلا لا وس وهب مدناخرچ لا چخی رد یرس

هدجس هب رس و شلا ب یور نامام ی هتسب مشچ زا نئمطم . مدش مخ هلا!
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: متفگ میرم هتفر

دایب رفولین مدب شلد هب لد نامام واب منیشب ؟ نوترظن هب منک راک یچ _

و یرخف لته دایب مناخ ات منک خیلا ور اجنیا قد....ای هنیآ هظحل ره هشب

. هناورپ

. منزب فرح تسرد هک دز رشت خهلا

: متفگ و هتخادنا ماباال یبناج هب قح هب ییا هناش ... متسب ار لا چخی رد

سابع ارچ هدش نومیگدنز مامت مگ! یم دب هگم نیبب _هنواالخهلا...

.. داوخ یم لوپ سابع ... تقو هی هشن تحاران شرهوش میرم ... هنادنز

هب مه هناورپ ... هشگنت سابع هک هروخن هصغ نامام .. هرادن یجرخ شنز

؟! هدنچ ولیک هناورپ ... کرد

.... ردارب _وت

مهب شیاهبل و دید .خهلا متشاد هگن خهلا ناهد کیدزن و مدرب باال متسد

ار متروص یور یوم .. دادن همادا رگید منامشچ یبناج هب قح .زا دیبسچ

: مدرک دنب مشوگ تشپ
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نوشراب رس یتخبدب و ردام و هنوخ نتشاد اب مرب مشاپ تسین تشز _

ند... یم یسجن ،وب نسجن تفگ یم نامام نیمه هک یاردارب منوا ... مشب

... نوچ طقف درک... مرود نوشزا سلا همه نیا

.. قاحسا و بویا دوبن یارب یگنتلد وساهلا یرابجا یهانگیب ..زا دیزرل مبل

...دعب نوشزا هش یم ممرش . منزب فرح هش یمن مور مردارب اب نم _خهلا

تبحص یداع نوشاهاب یباسح و تسرد متسشن زونه یچ... مگب مرب

مرب هش یم ممرش نوشمدید هک شیپ زور دنچ زا هک یراد ربخ منک...خهلا

وحا متشاد رسدرد طقف هکنیا هساو هکلب ما... هدرکن راک زا ...هن نوشا هنوخ

... ردارب ندش ال

نوجاقآ یلو ... نوشمنیبب متشاد تسود ساهلا نیا ردقچ هش یم ترواب خهلا

... ردارب مگب مرب ...حاال شندش تواضق ..زا دیسرت یم نم ردام نیمه زا
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هاگن ، نامام شلا ب یور رس و زاب مشچ وهب متفرگ مفرح ضغب ارزا متروص
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. متخود ار مسیخ

مقاتا ...رد متشذگ درک، عمج ار شزامناج هک میرم رانک ،زا هتخود مهب یبل اب

هتسهآ متخت یور ادیآ اب بش کیدزن و رصع تفه رفولین . مدرک زاب مارآ ار

وتنام و متفگ هشابن نوتتخس نیشاب تحار بل ریز . دیشک یم سفن مارآ و

قاتا وزا متشادرب ار یشوگ و لوپ فیک . مدیشک نوریب دمک ارزا وشملا

. متفر نوریب

: دیسرپ میرم دوب. هتسشن و هدرک دنلب ار شرس نامام

. متفر نییاپ اه هلپ زا هزاغم نتفگ ؟هکاب اجک هبش _

زا نم ات دندیشک رانک ناشتسد تلبت و یشوگ ود ره هلپ یور شیاهرسپ

ارجال ملد هک ییاج دیما .هب مورب نوریب دوب، ریگلد اهزور نیا هک ییا هناخ

دنک. بوخ ار وحملا دهدب

هب دازآ یاوه . منزب گنز ییاد هب هک درک مراداو نیشام خیلا یاج ندید

درک. رود ار ممشچ زا نتخیر کشا درک. کشخ ار ممشچ دروخ هک متروص

یلیخ .. تسه هاگریمعت منیشام تفگ ییاد ما، یتخبشوخ تیاهن رد هتبلا و

. یریگب ار نیشام یورب ادرف متسرف یم تیارب ار سردآ هک داد همادا یداع

هداتفا ادص شروتوم یندموا سولا زاچ تفگ و منک ضارتعا تشاذگن یتح

دوب.
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دوب. راک لصا ، مندیشک سفن رتهب یارب ندش رود دوب. هناهب نتفر هزاغم

. مداتفا هار ریز هب رس نابایخ ور هدایپ هشوگ زا کمرن مرن و هتسهآ

کی رادید نآ زا دعب فینح وهن مدوب هدز رس مظعا هب هن حبص زا زورما

. مدوب هتفرگ ربخ کراپ رد هتعاس

. مدوخ رانک ایب نک عمج یزور دنچ هک داتسرف یم مایپ مادم مه قاحسا

دوب!.. رتهب ، مدرپس یم ناشمادک تبحم ارهب مدوخ

هتسبلد مادک چیه هب هک درک یم تباث یخلت هب تشاد هبرجت ایهن!

ردحلا تساهتدم هک ییا هدارا و ادخ هب ملکوت اهنت، ...االو مشابن

.. مدوب شنتخومآ

خیلا یاه جنک هب تسد ، مندز مدق ردحلا ییاهنت و بورغ یاوه نیمه رد

یگنتلد و سابع رسمه و نز یاهدرد . مدیشک میاه هغدغد و ینارگن ورپزا

یم سح مدوجو مامت اراب هناورپ نم هب ندیسر و رهاوخ نتشاد و قاحسا

... مدرک

جنک زا مشچ دوب. منارگن و هار هب مشچ هک فینح گنتلد جنک و هشوگ وای

هلصوح واب تقو رس .ات متسب ار ناشرد و متفرگ مروک و توس یاه

هناورپ مه نم یلو دوب. تخس و نیگنس نم و رتخد کی یارب . منزب ناشرس

یم اهزور نیا اررد ادخ هب لکوت رکذ میارب ناج اقا هک ییا هناورپ . مدوب

دوب.. رگا دناوخ

یتح . مدرپس یم شدوخ ارهب یفخم یاه سح رپزا یاه جنک نم دوب، رگا

... مدرپس یم شدوخ هب مه ار فینح یارب میاه ینارگن

نابایخ ود هاگشورف هسفق متشاد هک یتقو ، یضترم مسا ندید اب یلو
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..هکاب مدیشک رانک . تسب شقن میشوگ یور ، مدناخرچ یم مشچ ار رترود

. مدمآ نوریب خیلا تسد هزاغم ،زا هدنشورف زیت مشچ

یرانک و متشادرب ار نابایخ رد مدرم یوپاکت و نیشام قوب یادص رسو

. مدرپس شوگ یضترم یاه تبحص وهب هدرک شیاهر

و دمآ نوریب مناهد زا هفخ ییا دنک.هن یهارمه نم اب ادرف تساوخ یم

، یضترم لیم ییب هشاب ..هب مناسر یم ار مدوخ هک متفگ هفقو نودب

. متشاذگ اج طخ تشپ ار شیاه ینارگن و مدرک یرکشت

! دناشکب اجنآ هب تساوخ یم هچ یارب ار نم سابع هک متسناد یمن

و ناهنپ یاه قافتا همه نیا اب دیوگب هک دوب هدنام مه یزیچ رگید رگم

. شراکشآ

مشوگ رانک ار یشوگ درک. سمل ار فینح مسا یور ، گنتلد یمشچ اب متسد

درم نیا هک المن وبقب مدوخ وهب منک شسمل ... مونشب ار فینح ات متشاذگ

... مدوخ زا رتشیب یتح .. تسه منارگن رتشیب یلیخ ناوج

تفگ دوب.هک هدش کیرات اوه ... مداد وسالم مدینش ار شنتفگ هناورپ یادص

فینح .. مدوب نم بخ : تفگ .. متشاد راک متفگ ... نوریب یر یم ییاهنت

گنشق سح زا شوخلد ناج.. هناورپ دوب هناهب و هراشا کی رظتنم و گنتلد

مبوخ داد باوج تذل واب دیدنخ ... هبوخ حتلا مدیسرپ شا، یگنتلد

... یشاب بوخ وت هک یتقو مبوخ ... هناورپ

نم... مرب نتفگ نم...اب دشو تکاس فینح و

... شاب تدوخ بقارم هناورپ درک همزمز ، شرگشزاون یادص واب هتسهآ
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اب تشاد ار شدیفس نیشام ناخ قداص رد، ومد هناخ رد مد مدوب هدیسر

رد کیدزن راوید رانک وزا مدیشک شملا هشوگ تسد . تسب یم نامرف لفق

. متخادنا دیلک و مدش

هک دش یم هدینش مرس تشپ شریخب ندیسر ، نتفگ و هفرس کت یادص

شتک یاه دوش.هبل دراو شا یضاران دوخ لوا ات مداتسیا رانک . مدش لخاد

. تفر سالممباال هب خساپ نودب اهو هلپ نم،زا هب هجوت ویب درک عمج ار

. درشف یم ار ملد و دناشک یم ار میاپ هناخ رد هدیچیپ اه هچب یادص رسو

رظتنم باوخ زا لبق بش دوب هتساوخ هک فینح مایپ وهب متفرگ یسفن

. متفر وباال متفگ ضغب رپ ییا هشاب مشاب شگنز
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مدیشک نوریب مفیک رد باق زا کنیع ،هک تخوس یم حبص باتفآ زا ممشچ

مدز. ممشچ یور و
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دوش.ات تولخ یمک ات متشاذگ ار دورو یارب مان تبث ردو یولج همهمه

منک. هدامآ سابع رادید و لحارم یارب ار مدوخ و مورب

ییامن دوخ هب عورش ملد ریز یفیفخ درد حبص، نامه و نداتفا هار زا لبق

رانک ، یزلف یلدنص یور دوب. هدش مه رد هچیپ ولد فعض درک.اب یم

. متسشن رظتنم هطوحم

یاه مدآ ونت قرع یوب زا مه یبیجع عوهت ،حتلا سرت و ییاهنت سح رانک

. متشاد مفارطا

ار ما همانسانش . دندوب راظتنا سنلا لخاد هب دورو رظتنم نم لثم مه اهنآ

ینامه دوب. هدرک شوخ اج میولگ رد حبص زا مه یضغب . مدرک هاگن هرابود

نوچ هدیچیپ ی هداج نیا تمس وهب مدرک اهر باوخ اررد همه هک

نم واب دوش دنلب متفگن مه رفولین هب یتح . مدش یهار نام تشونرس

دوب. باوخ شیاهرتخد اب نامام قاتا دنک.رد یهارمه

. مداد باوج ، هجاب ردو یولج ی همهمه هب مشچ و دروخ گنز هک میشوگ

گنرز یروضح هام کی تصرف زا یکاش هک دیچیپ مشوگ رد رفولین یادص

ات مورن ولج تساوخ و تسه هار رد مه وا هک داد ربخ ما. هدروآ رد یزاب

. دناسرب ار شدوخ
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یم اجنیا ارهب شدوخ شردارب یهارمه و نیشام اب تشاد هک یرفولین

تاق مال مورب دوب هتساوخ سابع متفگ یدج و کشخ یادص .اب دناسر

. مدوبن رادید نیا قاتشم نم هنرگو یروضح

یارب مسا طقف . دسرب ات منامب هک درک دیکات هرابود ، مفرح هب باوج نودب

. مسیونب تاق مال تساوخرد و تبون

درک.هب مرادید زا نئمطمان ، دنهد یمن هار ار نم هکنیا زا رفولین یتح و

عطق اردزو مندمآ اهنت شین ، دنراذگ یم ار کی هجرد ماوقا هک تفگ یخلت

رتشیب ار ملد فینح مسا و گنز هرابود یادص و مدروآ نییاپ ار یشوگ درک.

. تسب شقن مبل یور و طخ تشپ نارگن رهاظ هب یدنخبل . دناچیپ مه هب

: تفگ و داد ربخ یشوگ تشپ میارب یسپاولد یادص

. متسه هار رد یضترم اب هناورپ _

؟ یدرکن ربخ مه ار نم ارچ ؟ یتفر ییاهنت ارچ هناورپ دیسرپ یم

یم مه وا هک دیچیپ مه یضترم یادص ، فینح ینارگن و تبحص رانک زا

و دوب دلب یضترم هک مشاب هتشاد همان دیاب . دنهد یمن هار ار نم تفگ

دوب. اه همان روج نیا نتفرگ شراک

دنربب ار نم یزاب ذغاک اب دیاب مه یضاران تاق مال یارب هک دوب تخس یلیخ

فینح ". متسین ندوب اجنیا ناهاوخ مدوخ دنچ منک.ره تاق مال سابع اتاب
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". میاجنیا و دمآ محر هب ملد طقف نم نک رواب ، نارگن

و مدرک عطق ار یشوگ . دندوب شردارب و رفولین زا رتکیدزن یضترم اب فینح

و دوب هدش مامت هجاب یولج همهمه و فص . مدناخرچ فارطا رد یرس

و ردک هشیش تشپ وزا مدناسر ار مدوخ هک دنتسب یم ار هجاب دنتشاد

. مدرک مخ ار مرس فیثک

، تسب یم و هتشاذگ رتفد الی راکدوخ تشاد هک وکالهف ناوج زابرس هب ور

ویب مخا .اب دسیونب تاق مال تساوخرد تسیل رد مه ار سابع مسا متفگ

. تفر و تسب ار هچیرد و تشون لیم

اپ شتمس ، یتشادهب سیورس سکناک هب هاگن و مدناخرچ فارطا رد یرس

تاجن درد ولد سرتسا ارزا مدوخ یضترم و فینح ندیسر ات مدرک دنت

. مهد

منابز یور بآ نودب مه یصرق و مدمآ نوریب سکناک رایس سیورس زا

ود مه زابرس .ود دندوب هدرک زاب هطوحم هب نتفر یارب ار یدرو .رد متشاذگ

. دنداد یم رکذت ییا هلیسو ای فیک ندربن بقارم رد فرط

ای کرادم دیابن و دوبن مه یسک . مداد یم لیوحت یسک هب دیاب ار مفیک

. متسد تراک و همانسانش و لوپ ینیعم رادقم زج . مدرب یم مدوخ اب یفیک

گنز فینح اتهب تفر یمن متسد و مدیخرچ ، ندربن نوناق نیا زا کالهف
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؟! تساجک مسرپب و منزب

کی ات تفگ . مدیسرپ ار شتعاس و تاق مال نیرخآ سنلا، یدرو رد رومام زا

. تسه مامت شریذپ تقو رگید تعاس

. متسشن ناب هیاس نودب و یزلف یلدنص یور هرابود و متشگرب بقع بقع

سفن و یجرش تشاد هک مه اوه و دیشخرد یم نامسآ رد رگید دیشروخ

یاهوم یتح دوب. هدرک قرع هراهب و کزان وتنام ریز منت مامت دش. یم ریگ

درک. یم ما وکالهف دوب سیخ مه مکزان شلا ریز

هدناچیپ شندرگ رود رداچ ناگنل ناگنل ینز . متسشن و مدرک لغب ار مفیک

. تفر سنلا لخاد یرگید ناوج نز واب دوب

. دیچیپ مشوگ رد انعر یادص

؟ تتاق مال دایب تسین یسک ... ینم لثم مه "وت

. متفگ یناتسمز ناج یب باتفآ و راوید هشوگ مرس، نتخادنا ابباال یچن

. داتسیا مرانک و درک هلا چم شتفاب تک نورد ار شدوخ دشو مکیدزن

. شمنیبب نرایمن یلو . مراد ور یسک _نم

ارچ؟ : مدیسرپ . دروخن ممشچ هب باتفآ ات متشاذگ ما یناشیپ یور ار متسد
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: تفگ و درشف ار شیاه هنیس و دیزرل شمشچ انعر

هنک. یم تداع تنت یوب هب نگ _یم

یولج و سابل یور هک دندوب هدید ار انعر تفگ یم شیپ تقو دنچ مظعا

دوب.. هدشن کشخ شریش دوب. سیخ هشیمه شیاه هنیس

تفر دشو دازآ هشیمه یارب دندیشک نوریب شنت زا یتقو ار شحور انعر

یب انعر . دناوخب ار شتخت ی هشوگ ورد بش یاه اتالالیی شرسپ رانک

دش." گرم شیدازآ صاقت ، هانگیب و تفر هانگ
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هشیش تشپ وزا مدرک دنلب ار مرس ! هناورپ درک یم میادص تشاد یسک

مامت و میور هب .ور تسه نارگن فینح یادص هک مدید ، کنیع یدود یاه

. دیخرچ یم متروص یور شنامشچ و هداتسیا فینح دق،

. مدیشک انعر دای کشا اب هارمه هآ هیبش یسفن
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مه وزاب تفرگ ار مفیک یور ی هدش تشم تسد دشو مخ رتشیب فینح

درک: میادص

! هناورپ _

متسد فینح و متفگ یدموا ، کنیع تشپ زا نتفرگ مشچ نودب و مدش دنلب

. تخادنا ششود یور و درک فاص و تفرگ شدنب ارزا مفیک . درکن اهر ار

: تفگ دشو سنلا لخاد باتش و هلجع رداب مد یضترم

اه! هچب دیبنجب _

ارهب مقرع قرغ ،نت هدیشوپ راولش و تک یضترم و فینح رانک و مدیبنج

نیشام ارهب فیک هک رومام رکذت اب فینح . مدناسر کنخ وسنلا لخاد

یور مفیک ، میتسه شرظتنم امردسنلا هک درک تلا خد یضترم ، دنادرگرب

. دنام نازیوآ فینح شود

تسد هب شفیک زا ییا همان یضترم و مداتسیا غولش سنلا هشوگ یرانک

داد. درک، یم ادص ار هدیشک فص وهب رظتنم یاه هداوناخ هک یرومام

دوب. هدرک لفق و هتفرگ ار مرمک یور شیاهتشگنا رس، تشپ زا فینح

. نادنز لخاد دنربب و دنریگب اجنیا هرابود ار نم دیسرت یم فینح

اتوا درک یم هیرگ هک دوب یرتخد هب شمشچ فینح و درک میادص یضترم
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همانسانش دوب هدرک شومارف شردام . دنیبب و دورب ار شردپ دنراذگب مه ار

. دروایب ناشدوخ اراب شا

سنلا یغولش نآ رد نم هب رتکیدزن یلیخ دوب. هداتسیا مرانک نانچمه فینح

. دندوب هتسشن ای هداتسیا رظتنم یاه هداوناخ ییا هشوگ ره هک

تشپ شتسد زونه فینح ، دنتفرگ نم ارزا یلم تراک و همانسانش هک یتقو

همین و هفصن رهاوخ نم هک دش یم تباث ناشیارب دیاب دوب... لفق مرمک

. متسه سابع

، اهباوج و لا وس زا هتسخ و یدج رومام ، همانسانش لیوحت اب هرابود

. میشاب رظتنم تساوخ

ارزا شتسد چم یناوج نز مرانک هک مدید و متفرگ هتسخ رومام زا مشچ

ات دیشک مهباال ار شکرسپ دشو تبث گنر، یبآ یرهم و درب ولج هجاب ریز

. دننزب رهم مه ار وا تسد چم

هدنام مرانک ، اجنیا وج ندید دوب.زا هدیرپ و کشخ شیاهبل و شگنر فینح

. مینیشب میورب تساوخ ام راسخر و گنر هب هاگن یضترم دوب. بجعتم و

مشوگ رانک رفولین یادص هک دنک ادیپ خیلا یلدنص ات دناخرچ رس فینح

دش. دنلب و دیسر

یاملآ و شدوخ همانسانش مه وا هک درک یم قتال تشاد دزو ولج ام زا
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. دهد لیوحت مه ار هدرک تفس شتروص رود یرسور

رپ هاگن مین و دوب هتفرگ نادند اراب شتروص رود رداچ هشوگ رفولین

فص یاهتنا تشگرب هرابود . تخادنا نم هب شتشرد یاهمشچ اب مه یمشخ

اه. همانسانش لیوحت هجاب

رظتنم تساوخ فینح وزا تفر یرادا شخب سنلا لخاد دشو رود یضترم

ی هدش تشرد یاه مشچ اب مشوگ رانک مه فینح . دشاب یماسا عاالم

: تفگ رفولین

ناج. هناورپ مدرگ یمرب نماالن _

زا مهد کی کرد اه هنحص نیا ندید و ندمآ هکاب یفینح . تفر فینح

. دشاب هتشاد تسناوت یمن ار میاه یتخس

میاپ ارهب شدوخ دش. نم هجوتم هزات املآ دشو رود باتشرپ و هلجع اب

: تفگ و درک نازیوآ

؟ ماباب ندید یرب یکشاوی یتساوخ یم همع _

نیا میرب تفگ . دیشک ار شتسد و درواین بات ار املآ ندوب کیدزن رفولین

ناج! نامام فرط
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. مداد هیکت راوید هشوگ ، رفولین هناگ هچب تاکرح هب هجوت یب

یسرزاب رد تشپ هک یفص دشواب عاالم لوا هورگ یماسا دعب هقیقد دنچ

. دنتفر قاتا لخاد ناش همه دش، لیکشت

جنک #هس_

152_ تراپ #

هدرک یکی هب تسد مه ،اب زورما ندش مامت زا ینارگن و دیشک یم ریت ملد

هب نانیمطا یارب ار مدوخ دوب رتهب وزاب دوب فینح تسد مفیک . دندوب

. مدناسر یم سیورس

هک رومام شاخرپ یادص هکاب مدید ار رفولین میور هب وور مدیشک یهآ

دمآ. بقع دهد، لیوحت همانسانش ات دوب هتفر تبون زا جراخ

و تفر رفولین و دمآ مرانک ، لوسم درم نیگمشخ یادص زا هدیسرت املآ

. داتسیا فص یاهتنا
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. مدوبن اهنآ زج زاب نم دشو عاالم مه اه هدننک تاق مال یماسا مود فیدر

و دنتسه کی هجرد لیماف سابع هکاب دننک تابثا دنتسناوت املآ اب رفولین

. مدوبن نم

شبآ یرطب دوب. کیک و هویمبآ یخیلا هسیک شتسد ، نارگن و تکاس فینح

هدش، دنلب باوخ وزا هنسرگ یاملا ار هیقب و مدوب هدروخ پلق دنچ نم ار

. دسرب شردپ اتهب تفر و دیشون

: تفگ نم هب وور بل ریز فینح

؟ ندروآ ارچ ور هچب نیا _

ار نم طقف سابع هک .ردحیلا مدوب هدرک رایتخا توکس طقف نم و

. دنیبب دوب هتساوخ

مه رفولین دش.. مکاح ردسنلا هرابکی هب روآ هرهلد و ینعم رازه توکس

هک ییا هجاب و نابهگن ود اب فینح و نم دش. خیلا سنلا مامت و تفر

. میدنام دش، یم هتسب تشاد

ادیپ ار یضترم ات دیشک هشیش تشپ زا یکرس و درک اپ اپونآ نیا فینح

دنک.

: دیسرپ هتسهآ دشو مخ و تفر هجاب تمس هب زاب
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! میدنوم اج ام _اقآ

: تفگ وکالهف هتسخ درم

هدش! مومت تقو _

مشچ هب فینح نیا تسناد یمن . متمس تشگرب عیرس دشو فاص فینح

و هناش یور ار شتسد .ای دنامب مرانک ای دهدب یرادلد ما هتسخ و هدیزرل

شا هناورپ یارب هک دوب هدنام یرگید راکچ .. متسه دیوگب و دراشفب مرمک

! دهد ماجنا

: دیسرپ و متروص کیدزن دش مخ . مدرک شهاگن و مدناخرچ شتمس ار مرس

! یرایب رد یاوخ یمن ور تکنیع _

هظحل ره دید یم ، مدروآ یم رد رگا .هک متفگ مرس نتخادنا ابباال ییا هن

کرت شدوخ هتفگ هب ممشچ یاه هشیش ردقچ ، مدوب دهاش اجنیا هک ییا

. تسا هتشادرب کرت

یرادا شخب رد زا یضترم و درک اجباج دوب، هتفرگ ار هسیک هک یتسد

دمآ. نوریب

شتسد ییا هگرب اب شدنت یاه مدق و درک کیدزن مه ارهب شتک یاه هشوگ

. بنجب هناورپ هک تفگ و تساوخ ، دیسر .ات تشادرب ام تمس
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. مداتسیا ناوناب یسرزاب رد تشپ و مدیبنج

: تفگ و داد متسد ار ندوب سابع رهاوخ تابثا هگرب هک دز یم سفن سفن

! نتسبن ور اهرد ات ورب _

: متفگ هدز تلا جخ و فیعض . مدرک دنلب ار مرس

! مرادن رهم _

داد: نوریب رپ یسفن و درک ثکم یضترم

ننز. یم تتسد چم یسرزاب قاتا _وت

لوا فینح . متساوخ فینح ارزا ملوپ فیک طقف . مدرکن فینح هب هاگن

. تشادرب ممشچ زا کنیع و دیشک ولج ار شتسد

دش، یم یرازه هد ات راهچ هک دقن لوپ ناموت رازه ۴۰ اهنت هک ینم

. مدرک زاب ار هریگتسد رد، تشپ درم ود تروص هب هاگن نودب . متشادرب

نارگن و فینح ی هناورپ هب دمآ شوخ یبوچ ،رد کشخ ولالی ریج ریج

. تفگ

و چیپ زا شراک رگید ...ملد متسب رظتنم درم ود هب وور مرس تشپ ردار

دوب... هتشذگ بات
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یسرزاب زا دعب ار وتنام یاه همکد و تشادرب ار شرداچ هک یمناخ نیرخآ

یور هک ناوج مناخ ناشن ار هگرب دش. نم تبون و تفر رانک ، تسب یم

. مدرپس تشاد تسد هب شکتسد و دوب هتسشن یلدنص

: تفگ هتسخ و یدج

نک... زاب ور تاتسد ولج... _ایب

. مدرک شوگ ار شفرح

دیشک مرس ارزاباالی شهایس شکتسد ، تسد ود ره دشواب زاب میاهتسد

: تفگ و درک ثکم ، یتشادهب دپ یگدمآرب سمل .اب ممکش نییاپ هب دیسر و

نک! زاب

. متشاذگ میاهاپ یولج تسد . داتسیا مرانک یرگید سرزاب ونز دیرپ مگنر
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: متفگ

هش. یمن مناخ _

: تفگ رت یدج نم، مرش هب هجوت نودب

. هشب یسررب دیاب _

یاهرد دنراد . شاب دوز مناخ _: تفگ کالهف شراکمه . متفر بقع مدق ود

. دندنب یم ور تاق مال سنلا یدرو

.کال فقس هشوگ نیبرود هب مدرک هراشا مکشخ بل .اب مدرک شهاگن هدیسرت

: تفگ رت هف

. هدرپ تشپ _ورب

مهتم یارب ادابم ات مشکب نییاپ راولش پیز نم هک دوب درد یلو دوبن گرم

دروم ..ود میراد روتسد ام مناخ ، ندرک هفاضا و نتفگ .اب مربن داوم نامدوخ

داد. ماجنا ار شراک هدش،نز هدهاشم اتحاال

ار متروص و مشچ هشوگ یسیخ دش. هتسب مکلپ و عمج شروصت زا متروص

درک: هفاضا و دید
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امش... و نروخ یم کنخ بآ نوتارهوش _

: متفگ هک درک عطق میادص شخ ار شفرح

... همردارب _

یور هتسشن نز درک. ارات متبسن تابثا هگرب و درک عمج توافت یب ییا هناچ

تبث متسد تسوپ یدیفس هب یگنر یبآ رهم و داد ارباال متسد چم ، یلدنص

دش.

تاق مال هکاپردسنلا دوب هدرک قرع متسد ی هدش ات یاه سانکسا

س هب مشچ نم دشو دنلب گرزب رد تشپ نهآ و تفچ نتسب یادص . متشاذگ

دیفس یکیتس پال یاه یلدنص و اهزیم درگادرگ یاه هداوناخ زا غولش نلا

. مدناخرچ اج همه و سنلا هطوحم رد مشچ ، رفولین و املآ لا بند . مداد

اب اجنیا یاه مدآ مامت لثم و دوب هدیشک شتروص یور ار شرداچ رفولین

دوب. شا ینادنز رظتنم یگتسخ سح یلک و مرش و سرت

،ب دنیایب ناشنازیزع دوب، رارق هک یرد مد شدوخ دق مه هچب دنچ اب مه املآ

. دیرپ یم نییاپ االو



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

کرام اب هویمبآ طقف هک دوب اه هداوناخ توکس رد فص و هفوب متسار تمس

" تخورف یم هتسب رد قلط لخاد کشخ تئیوکسیب دنچ و مرگ و مانمگ

." ناموت رازه لهچ

دوب، کورچ رمک ات ندرگ زا شنهاریپ هک ییا هدش مخ درمریپ تشپ

. مداتسیا

هویمبآ راهچ زا رفولین ، دسرب دنلب یاهراوید تشپ یاه مهتم رگید و سابع ات

. دروخ شهارمه اهار تیئوکسیب فصن و داد املآ ارهب شیات ود مرگ

و کلتم شرتخد هب هملک ره هک رفولین اب یکرتشم کالم چیه و مدوب تکاس

. متشادن دوب، هدرم لیلذ

ندید نیا یارب نم اههب هداوناخ راظتنا یاه هنحص ندید زا تشاد ممشچ

. شمدنبب و مراذگب مه یور کلپ هک درکیم تیاکش اه،

ات اجنیا ما هدروآ و هدرک شرادیب دیشروخ عولط زا لبق حبص ارچ هک

. دشاب رظتنم و دنیبب هصغ

دش. تکاس ، یمک تیعمج ی همهمه وگدنلب زا زابرس یادص ابعاالم

رتشیب تعاس کی رادید نامز هک داد رادشه اه هدننک تاق امومال هب

و دروخرب اه، نبیرود زا فلخت هنوگ ره هدهاشم تروص ورد تسین

دش. دهاوخ تشادزاب
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رد تمس . دیرپ نییاپ یلدنص وزا دیشک نوریب هویمبآ هتسب ارزا ین املآ

داشک راولش و هدیشارت رس یاهدرم نایم ارزا شردپ ات درک زاورپ یدورو

دنک. ادیپ یزکرم نادنز مرآ اب هاتوک یاه ترشیت و شوپ

. دنتفر لا بقتسا وهب دندش خیلا اهزیم تشپ یاه یلدنص رتشیب تعرس هب

. مدوب هتسشن و هدرک تشم مناهد یولج تسد و هدش کشخ هک نم

دوب. هدناشک یرگید هار ارهب ما یگدنز هام شش ، ندیشک سفن اجنیا هرابود
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هرابود املآ و تسشن سابع یمیمص رهاظ هب تبحم زا هدرک مخا رفولین

هدرواین و دوب کچوک ادیآ درک. یم یگنتلد عفر شردپ تروص و ندرگ یور

دنک. ادج شدوخ یارب یگنتلد مهس مه اتوا شندوب

. دیخرچ ، دیاین دوب رتهب هک رفولین تمس و درک یهاگن متوکس هب سابع

ار شرس یاهوم . دیزرل یم شنامشچ و دوب هدرک مرو و هدش رپ شتروص

یاج ما ینیب ریز نوباص دنت یوب و هدش الح صا شتروص و هدرک هاتوک
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دزو یم فرح شا هداوناخ اب تشاد هک ییا هظحل مامت دوب. هدنام شرطع

مرکف رد سابع ندوب اجنیا یارچ دز، یم رفولین مخا هب یعونصم یدنخبل

دش. یم رتگرزب و گرزب

نم و دیسرپ لا وحا و دز.حلا فرح شرسمه شوگ رانک هملک دنچ

هک مداد یدرمریپ هب مشچ ار. ناشیگداوناخ یمهرود و کلتم منیبن متساوخ

. دندروخ یم تیئوکسیب و مرگ یاه هویمبآ زا دنتشاد شرسپ اب

***

هداج یزبسرس رانک زا هک هتفر باال یاه هشیش و نیشام یاه خرچ یادص

. مدوب هداد هشیش هب هیکت ار مرس ، تفر یم و تخات یم

یمرب یضترم و فینح رانک وحاال مدوب هدمآ ار ریسم نیا یراوس اب حبص

هک مدرکن تمه ار کنخ وبآ کیک ییا هتسب مرانک و دوب ما هنسرگ . متشگ

. مروخب و مرادرب

نآ یراکبلط هب یتح . دندوب هتفر و هتفرگ تعرس شردارب نیشام اب رفولین

. درکن مه فراعت ، سابع طسوت مشوگ رد هملک دنچ

یم عمج ار میاهرکف ، سابع هیجوت هملک دنچ هب متشاد تشگرب ریسم مامت

هیاس ریز یاه قیچ آال یور هبور . دیشک رانک ار نیشام فینح هک مدرک

ام زا رتدوز یضترم و درک فقوت کالیم چیه نودب . تشاد هگن اه تخرد

. تفر ششوگ رانک نفلت دشو هدایپ
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واب متسشن فاص درک. زاب ار بقع ورد درک هدافتسا تصرف زا فینح

: دیسرپ هک مدوب هدرک شنارگن . درشف ار متسد تبحم

! یتکاس ناج هناورپ _

اربا مرس ، شنارگن یاه مشچ و مرگلد دنخبل تمرح .هب مدرک شهاگن طقف

: مدیسرپ و هدروآ ال

؟ نیا دعب هشب هرارق یچ _

گرزب یرسدرد هک دوب ینم نتشاد تسود طقف فینح هانگ دشو رت نارگن

. متشاد ممسا رانک

رد تبحم واب درشف ار یلدنص یور زونه هتسشن هنم تسد دشو مخ

: تفگ و دناخرچ یمشچ متروص

! هدنخ یم شبل هناورپ ، بوخ بوخ یاه قافتا هک مگب _هگا

دنخبل ناج ویب کشخ شدوخ رانک یاه قافتا و شفرح تمرح هب میاهبل

: داتسیا دشو فاص فینح دز.
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تارب بوخ بوخ یاهفرح . مینک تبحص مه ..اب میروخب یزیچ هی میرب _

... منزب

متسد یلطعم نودب . دناخرچ ناتخرد هیاس ریز یاه تخت تمس ار شرس

. مدرپس فینح ارهب

.زا متشادرب ار مفیک درک، فاص ار شنهاریپ و داد مناشن ار خیلا یتخت

دوب. هدروخ گنز میشوگ هک داتفا شدای مفیک ندید

هب هاتوک یطاشن ، یزبسرس رطع و فیطل یاوه و میتفرگ اج تخت یور

. دیشخب ناج مناج،

. دیوشب هچضوح رانک ار شتسد درک هراشا فینح و مدروآ نوریب ار یشوگ

یادص تفرگ یم بآ ریش ریز ار شتسد و دوب هدش مخ هک فینح هب ممشچ

. دیسرپ ار وحملا درک .سالمم دیچیپ بویا ،

ما. هتفر هرابود ارچ ،هک ضارتعا دعب و درک توکس مدوب اجک ندیمهف اب

یب ار بویا ضارتعا دز. یم یسدح هچ و تشاد مراک سابع هک متفگن

دش. کیدزن فینح هک مداد شندش نارگن ارهب قح و متشاذگ باوج

تخت تمس و داد هدیشوپ یلحم سابل نز هب شرافس مه یضترم

. دنتشگرب
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......

هکاب دوب رظتنم ، تفر هک یتمس مرس و مشچ . سیورس دوب هتفر هناورپ

داد: یم ناکت خی اراب شا یندیشون ناویل . متشگرب یضترم لا وس و فرح

؟ ینک یم راک _هچ

: تشگرب و تفر هناورپ خیلا یاج هب ممشچ

منک. تبحص اباب اب ماوخ _یم

: تشاذگ ینیس یور یمارآ دشوهب مخ ار ناویل

. نکن وراک نیا هک مگ یم ، ییاد هب هتفگن _

هاگن دوب هتفر هناورپ هک ییاج هب هرابود . مدیشک رپ یسفن ، یتشپ هب هیکت

. مدرک
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یلو... رسپ، شنتفگ هشابن تسرد دیاش _

لخاد دشو مخ ار شتسد لا متسد دمآ. یم سالهن سالهن تشاد هناورپ

منک. رکف رگید ینز چیه هب متسناوت یمن هناورپ نودب نم . تخادنا لطس

دوب. لا حم

هدش. راتفرگ دروم نیا وت هانگیب ردق هچ هناورپ ینود یم مه تدوخ _

یتقو دنزب تشادن یفرح و درک مخ شا هناش تمس هب هاتوک یرس یضترم

دوب. هدش تباث شدوخ یارب وکالمم هلمج تحص هک

. تسشن و درک عمج ار شا وتنام دنلب یاه هشوگ تخت یور هرابود هناورپ

. تفر باال شیوربا امدزو ود ره هاگن هب مرن یدنخبل

شدنلب یاه ومژ سیخ شا هتفر باال یاهوربا یور دوب. هدز بآ ار شتروص

دوب. هدیبسچ مهب

اباب هب نتفگ رکف رد نم لثم مه یضترم درک. هاگن ار نم و تفگ یضترم اقآ

دوب.

اجباج دش. زاب شبل زا بل هناورپ دش. هناورپ عمج مساوح ، یضترم ی هلب اب

نم: هب درک ور هرابود و مدش
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. منزب یفرح هی ماوخ _یم

: دیدنخ یضترم

! نزب فرح ودات امش _

مبل ششوخ دش.زاحلا زاب شسفن دمآ و سیورس تفر هتفرگ ی هناورپ

دمآ. شک

متسنود یم هاگشناد ولج نیدموا وحلا لدم رد نوا اب امش هک یتقو _نم

. یهاوخرطاخ زج تسه یزیچ ره نوتتین

؟ دیوگب تساوخ یم هچ هناورپ . مدرک مخا

ارچ هناورپ و دوب ربخ هچ . دیرپ شگنر دشو لوه . مدرک هاگن ار یضترم

. نایم هب دیشک یم فرح اجنیا

داد: همادا دشو مخ ، راسمرش یضترم تمس یمک

؟ نیدرک و راک نوا ارچ ، دیگب نوتدوخ _

جنک #هس_
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مشچ ود دوب.ره قیمع هناورپ لثم ، متروص ندید اب یضترم ی هدنخ

. دنداد نم هب ناشزیت

: متفگ ناشتین و طاالیع یب زا نارگن و هدیسرت

هیچ؟ _

شیاپ و تسد درک. تشرد ار شنامشچ هزماب و داد یخرچ ار شرس هناورپ

: دیخرچ متمس و درک رت عمج ار

شهب هخآ ، مدرک ترپ ور لگ هتسد ارچ هک متفرگ نادجو باذع شبش _نم

... هشاب نورگ دموا یم

: دیدنخ یدنلب یادص اب یضترم

! فینح تشرد مشچ اب هتشکن ونم مناخ هناورپ ات مرب مشاپ _

. تفر دشو دنلب ، مرظن هب هرتهب ، نتفگ اب مه مدوخ

رابنیا دز. یم ههقهق کش یب میدوب اهنت رگا . تفرگ ناج شا هدنخ هناورپ

: تفگ و دناخرچ ار شمشچ متروص هب دشوور مخ نم تمس

مهب! تفگ یچ ینود یم هنک. نادجو باذع عفر دزات گنز شبش _
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: مدرک مخا

! هناورپ وگب ور همه _

داد: ناکت یرس دشو عمج شدنخبل هناورپ

هک دوب هدینش عقوم نوا یضترم ... تردپ یافرح زا دوب هتخوس شلد _

هگ. یم مناج اقآ هب ایچ تاباب

دش. رت عمج شدنخبل هناورپ و مداد نوریب رپ یسفن ، مدینش یم هک هچنآ زا

: دنزب بل هتسهآ دش ثعاب هک درب بقع ار شرس

منک. رارف مه اجنوا وزا مسرتب وت هب ندش کیدزن زا زاب _هک

یاهبل یارب ملد ، هنامز یاه قافتا ملظ زا نم و دزن یفرح دش. تکاس رگید

.. تفر شا هدش عمج

یرود ساهلا شا هجیتن ، مردپ ههبش و کش زا ندرک یرود و هناورپ سرت

درک. مهاگن دشو ضوع هناورپ قارب نامشچ گنر دوب.

یاه تشگنا درک. کچ ار شیشوگ و تشادرب ار شفیک ، شرس نداد ناکت اب

. دیزرل یم شدنلب و کیراب
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منک..! رارف مزاب منوت یم ترظن _هب

: مدرک شیادص یکاش هک دسرب دوب رارق هچ دوب.هب هدنام زاب مناهد

.. هناورپ _

هک دنک ناهنپ ار شنامشچ تشپ هناورپ تشاد یعس و درک دنلب ار شرس

... مزاب هبوخ _: تفگ

ناهنپ شت مجال تشپ ار شیاه ینارگن درک یم یعس وزاب مداد ناکت ار مرس

دنک:

ساالیر؟ فینح یچ سپ _

: متفگ شرظتنم مشچ ود دیدرت هب هریخ و یدج

... ندرک عناق ووت...اب نم ... هناورپ مینک یم شتسرد _

ک یاهتنا ووت، نم نانیمطا دوب. هدش هتسخ یرود زا مه شدوخ دزن. یفرح

درک. نازیوآ ار شیاهاپ . دناشک تخت هبل ار شدوخ هک تشاد لوبق ار المم

. تشاذگ میوزاب یور تسد ما، هتسشن جاو و جاه دید
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ناج! داتسا یدلب ور شلومرف هگم _

. تشادرب ار شتسد

. دیزرل یم شمشچ یلو دوب گنشق شفرح

دوب. تفج مهو رانک نامیاه شفک . متسشن و متفر شرانک

ششدرگ رد نامشچ و نازرل یادص درک. مهاگن و دیخرچ شا هناش هشوگ زا

: تفگ و دروخ خرچ زاب ود ره متروص رود

! هتخس امدآ ندرک تواضق الی ومرف ، فینح _

یمارآ ارهب شگنر یسوط یاه شفک . مداتسیا رساپ و مدیشوپ ار مشفک

. دیشوپ

یاج ار شلا ش درک.رپ بترم شا هناش یور ار شفیک و داتسیا میور هب ور

. مدرک سمل و متشاد هگن متشگنا ود یور هناورپ ینتشاد تسود مسج و نت

سرت شرانک هک زورما یتح ار هناورپ رانک شمارآ و میدوب مه یارب ام
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داد. یمن هیده نم هب ینز و رتخد چیه ، مدید ار هناورپ

نم.. هب شراپسب ..وت نکن کش _

تمس مهارمه و درک ناهنپ ار شیاه هملک تشپ یمراودیما هناورپ زاب

دش. هارمه نانز مدق نیشام

هب هناخدور هشوگ نیمه وزا متفرگ یم ار شتسد دوبن یضترم رگا کش یب

. میتفر یم لگنج لد

هب ندیسر یارب ار دوب اباب هک هار نیرت تخس و متفر یم دیاب یلو

. مدرک یم باختنا ، هناورپ نتشاد یگشیمه

دش... یم ادیپ تخس شندش یضار لومرف روپاش اباب
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هدرک کمایپ ار شسردآ ییاد هک ینابایخ ات قاحسا هدننار و نیشام حبص،
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. دندش مهارمه دوب،

نایرج رد متشاد تسود . مدوب هتفر اجک زورید هک متفگ و مدوب شرانک

رگید هک درک دیکات و درک تشرد مشچ میارب یمک ، دینش یتقو هتبلا .. دشاب

زا دعب هک اج نامه . مدوب ناش هناخ نامهم ار بشید . مورن اجنآ ییاهنت

... ناشندید مورب دوب هتساوخ ، فینح اب ندیسر

نامه ...زا دوبن شرانک اسوتآ و دمآ دوب...اهنت قاحسا هناخ نامهم مه بویا

زا راب دنچ یتح . مدید یم مردارب ود ردکالمره یصاخ ینارگن بشید

دوب،هن! هتفگ و هدز دنخبل و تسا هداتفا یقافتا هک مدیسرپ قاحسا

هک مهدب طبر هچ هب متسناد یمن قاحسا اراب بویا هاگن تشپ سرت

. ناشرهاوخ زا ینارگن یاپ متشاذگ ییا، هجیتن ندیسر نودب تبقاع

، دشابن مرظتنم زورما هک متساوخ . داتسیا و درک کراپ نابایخ رانک ، هدننار

. نامام رانک مور یم هک

بشید هک ناش میمصت .زا متمس دیخرچ و درک زاب ار شدنبرمک مه قاحسا

. تفگ مه ناشرانک ندرک یگدنز یارب درک، یم همزمز مه

نامام هک متفگ ، هریگتسد یور تسد . مدیدزد مشچ ، قاحسا ی هتساوخ زا

نامام هک تساوخ تواخس تیاهن رد یتح . دشاب مراذگب مناوت یمن اهنت ار

. دشاب هارمه نم اب مه

،رد بشید رتزا نارگن . مهدب شباوج و منک رکف هرابود دشات رظتنم
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یتسد هناخ باالیی دحاو هب هتساوخ بویا هک تفگ و دناخرچ مشچ متروص

. ناشرهاوخ و هناورپ یارب میشکب

یناتسبات مرگ حبص نیا رد مرگلد و مدرکن قوذ متفگ یم رگا دوب غورد

یناشیپ یور مخا هب یطخ ، نامام و سابع راک ندرک هناهب یلو . مدشن

. مزادنین رسدرد ارهب مدوخ رگید وا یارب تفگ . تخادنا قاحسا

هظحل ره هک میوگب دش یمن . تسه هشیمه سابع میوگب دش یمن

دوش! یم رتدایز شدنزرف و ونز سابع یاهرسدرد

تمس و مدش در کچوک لپ ،زا قاحسا نتفگ شاب بقارم واب مدش هدایپ

. تفر دزو رود مه نیشام . متفر ور هدایپ

. مدیشک نوریب ار میشوگ ، یگدنیامن رتفد هب ندش لخاد زا لبق و مدیخرچ

. مداد باوج مرگ ارابسالیم شلا حشوخ یادص و متفرگ ار فینح هرامش

مبیصن یدنلب لا بقا تفگ رت لا حشوخ و شمنیبب دیاب زورما هک مداد ربخ

. تسا هدش

لوغشم مرکف ، مدوب هتشگرب هک ییا هظحل و زورید .زا مدرک عطق ار یشوگ

. متشاذگ یم نایم رد یضترم اب دیاب و دوب سابع فرح

شمامت میارب هتعاس مین تفگ راکریمعت و دوب هدنام هفصن نیشام ریمعت راک

. مهد ماجنا دوب رارق هک یراک هب تفر مرکف و مداتسیا نیشام رانک دنک. یم
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میراد یجبآ اب داتسرف مایپ و داد سامت .در متفرگ ار غورف خهلا هرامش

دوب. هتشون شیپ و سپ ار هلمج . مریگ یم سامت مدوخ مرح. میوریم

نم میراد همع تفگ املآ و دوب باوخ مدز. گنز ، مایپ ندناوخ دعب رفولین هب

. مینک یم عمج ثاثا ادیآ و

رسپ و دروآ نوریب اراگژ ارزا نیشام راکریمعت . مدرک عطق هرابود ار یشوگ

داد. متسد شروتکاف یناوج

یور کنیع . داتفا ممشچ هب باتفآ و مدرک یمخا هدش، مامت ی هنیزه هب هاگن

منک. باسح ار هنیزه ات مدش رتفد لخاد و مدز مشچ

یاه تسد زا چیئوس نتفرگ .اب دندوب هدرک سیورس ار نیشام رلوک هرخ بال

نابایخ زا ثکم نودب و متسشن . مدرک دنت نیشام تمس ،اپ درگاش ینغور

ردارب و ییاد دندوب هدش هک دندوب عمج ییاه مدآ هچ نم فارطا . مدش رود

... رهاوخ و

، هاگشزومآ زا رتولج و ییا هشوگ یلطعم نودب دوب. زاب یشزومآ عمتجم رد

. مدرک کراپ ار نیشام

یسفن هارمه و هدیشک وتنام و اهوم هب یتسد موس، هقبط هب ندیسر اب

. مدش سنلا لخاد ، مروضح سرتسا ظفح یارب

الی مه فینح یادص یتح دمآ. یم اه قاتا زا همهمه یادص و کنخ میسن

دوب. هدیچیپ مه رد یاهادص

، مندید اب ناوج یشنم . دندوب هتسشن یلدنص یور ایلوا و زومآ شناد دنچ
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یور تعاس هب هاگن . مراد راک ساالیر بانج اب متفگ هاتوک . دیسرپ ار مراک

: تفگ شیور هب ور راوید

هش. یم مومت نوشس کال هگید عبر کی _

هدرک فیدر سابع فرح و مدوخ هکاب مدوب ییاه سدح اهو فرح رارقیب

. موش یم شرظتنم قاتا رد هک مداد طاالع یشنم .هب مدوب

نیا تقو دنک. رداص متشاذگن ، هزاجا ندرکن و ندرک لوبق نیب و درک ثکم

. متشاذگ فینح راک قاتا هکاپرد متشادن ار دنبب و ریگب

هرجنپ رانک و متشادرب مشچ شبترم زیم و یسابل بوچ یور نازیوآ تک زا

گنز میشوگ هک دیسر یم شقاتا طسو ات رهظ کیدزن باتفآ رون . مداتسیا

تشپ اج نامه دشو زاب یزیر ی هدنخ هب مبل هیناح مسا ندید .زا دروخ

. مداد ار شباوج ، هرحنپ
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زا مارآ یدنخبل اراب هیناح ، ییاجک تسه مولعم ال صا وت یادص غیج غیج

. مداد باوج ، فینح قاتا رد مروضح ریثات
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! فینح راک قاتا _

: تفگ و درک یچن چن

هدش!. سکعرب هنومز ابامو دنوم اهرتخد ندش دیفس و خرس مسر هگید _

. موش یم شردارب تبحم دیفس و خرس زونه نم هک تشادن ربخ

، فینح هب ندیسر یارب یتح . متشادن ار ندش اه گنر نیا تقو یلو

. میسرب موش، خرس و منک مرش هب هک دندش یمن مامت میاه هغدغد

.! تسین شمه هک یراد نم شاداد راکچ ازور نیا _

: مدیدنخ

! تسین شمه هک یراد راکیچ ور یفطصم مسرپ یم نم هگم _

. تفرگ شتسد ارزا یشوگ هنامس و درک ادص رادیشک ییا هناورپ

! نیتسه نتفرگ رامآ ردحلا شمه ند؟ یم نوتهب یچ قوقح امش منیبب _

مید... یم ماجنا دیفم راک ام تفگ و درک بجعت هیناح زا رتشیب مه هنامس

. تفرگ شتسد یشوگ زاب هیناح هک مدرک تبحص هنامس اب یمک

... مدیخرچ ، فینح یاپ یادص واب تشاذگ مرس هب رس

هیک درک: هراشا . درشف تبحم اراب ما هناش دشو مکیدزن ، شبل یور دنخبل

: متفگ ، هیناح تبحص طسو یلطعم نودب و

هگ! یمن مهب هک ایچ ترهاوخ نیا نیبب ...ایب فینح _

دش. یکی هیناح ثکم اب نامزمه فینح ی هدنخ
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زا یشوگ فینح هک دوب مفرح تهب رد هیناح و مدز شا هدنخ هب یکمشچ

... تفرگ متسد

و درک عطق ار یشوگ درک... مامت هیناح اراب شتبحص ، هاتوک یاه هدنخ اب

ش هب تسد . دیرب ار ما ینارگن راون شدمآ شوخ داد یم متسد هک نامزمه

: متفگ و هدیشک ملا

. شاهاب مراد فرح ، اجنیا دایب متفگ یضترم _

: دیسرپ دشو رود ششوخ زاحلا یمک دشو نارگن

؟ هداتفا یقافتا _

! مراذب نویم رد شاهاب ور سابع یافرح ماوخ یم .. یصاخ قافتا _هن

... دوبن دعاسم حملا زورید

. دراد کالس تفگ و تخادنا تعاس هب هاگن

مهارمه مه شدوخ . نییاپ مورب تساوخ و داد متسد ار شدحاو یاهدیلک

: دشاب هتشاد هدمآ شیپ قافتا زا یربخ هکنیا نودب و دمآ مود هقبط ات

. مدموا منم ، هسرب یضترم _

. مشاب تحار تساوخ و تسب ردار

یم مه هتفگن . مدناخرچ مشچ فینح یلقن ی هناخ ورد مدز هیکت رد تشپ

ی هناخ ندوب بترم هب هاگن و متفر هار . تسا هدیچ هزات ار اجنیا متسناد

دش. هفخ میولگ رد خلت و نیریش یدنخبل ، فینح گنراگنر

کچوک و هرفن ود شا هتسش و هدیشک بآ یروق . متخادنا هار یاچ طاسب

نتشادرب اراب یرتک لق لق یادص و مدیشک شزبس گنر هب تسد دوب.
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. مدرک عطق هریگ زا نازیوآ هریگتسد

ییاهنت زا ملد . دنام لا چخی و هسیک نورد هویم دنچ رپو نادنق هب متسد

هدیسر حاالهک دیاب ارچ .هک دمآرد ادص هب ریگلد یمک شربص و فینح

نیا یور فینح و نم تلا خد نودب الت کشم زا رگید مقر زاب مه هب میدوب

. دراذگب ریثات یشوخ

هاگن . متسشن لبم یور و هدیشک نوریب وشلا وتنام و مدیشک زوس رپ یهآ

ندش هدیشک اپو یادص . مدش رظتنم قیلا گنر هب هریخ و تعاس هب

و درک زاب نازومآ شناد روش زا ییا هدنخ ارهب باال،مبل هقبط یاه یلدنص

. تسشن یشوگ یور فینح مایپ

". تسه یچ همه . مایب ات نک ییاریذپ تدوخ زا هناورپ "

. متسشن اج نامه و مدزن تسد ار تنیباک لخاد یاه زیچ همه

ارهب متسد دوش، تسه رارق هچ ورگا اما دیدرت واب فینح نودب هناخ نیا

درب. یمن فینح ی هلیسو چیه تمس

رد نم و تخوس یم ندز لز زا ممشچ هک مدز هناچ ریز تسد یردق هب

مدوخ اب مه ار فینح . مدش یم هدنابات زونه متشاد یلیوط و لوط بادرگ

دشواب شروم روم منیتسآ نودب یاهوزاب . مدوب هدرک هارمه و هتساوخ

ورد هداد بلق توق مدوخ هب دنلب یسفن ندیشک واب مدش دنلب گنز یادص

. مدرک زاب ار

هتسشن فینح تسد کیدزن ، هناخزپشآ ورد یلدنص یور درگ، زیم رود

. میدوب

مشچ دش. یم هدیشک ثکم اب هتخت یور وقاچ یادص و دوب رساپ شدوخ
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. متفرگ یضترم لا وس ،اب شرمک هب هتسب دنبشیپ و شتسد زا

! هکوکشم مه یسک هب شدوخ تفگن _

درک یم خیلا زاگ یور هباتیهام لخاد اهار هجوگ تشاد هک نامزمه فینح

: متفرگ فینح تقد زا مشچ . مهدب بتوج دوب، رظتنم و تشگرب

. مدرب ور وت هک تسین یلکشم و هنما مدوب نئمطم مه مدوخ شتفگ طقف _

دوب. رت خلت سابع فرح زا فینح دنخزوپ

ور نوش وت،در سامت هکابهی هدرک شوماخ یشوگ ارچ هدوب نئمطم _هگا

. ننزب

درک. یم کشخ ییا هلوح لا متسد اراب شتسد هک مدید یم ار فینح مخا

: مدیسرپ

؟ هتشاد ربخ و هداد ول ور انیا یکی ینعی _

درک: هفاضا و تفگ ملا وس هب یمناد یمن یضترم

هرخرخ ورات سابع ات هوبنا لمح هدز نوشارب سرپزاب تسه هک یچ _ره

الب... جنم وت هربب

: تفگ یضاران و تشگرب فینح

. یتفر هک دوب هابتشا مه زورید . یریگیپ لا بند یتفیب هناورپ منیبن _

: تفگ نم هب ور فینح یاه ینارگن هب لا جم نودب یضترم

.هب نتسه یوق و عفلا یلیخ ، لگنج و هدنرپ عونت رطاخ ارب مشلا وت _انیا

زکرم لا بند مه رتشیب هک هدوب رظن تحت شموس یریگتسد زا سابع منومگ
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ودات ره وت همه نیا دیاب ارچ هخا یلو ... نتسه برغ وت هحلسا شخپ

ننک... لمح نیشام

. متفر ورف ما یلدنص رد رتشیب یضترم یاهفرح ندینش واب مدش تکاس

. تشاذگ ار شرد دزو مه ار هباتیهام دشو دنلب متوکس هب هاگن فینح

. میدوب هدروخن یزیچ ، ندوب نارگن زج مادکچیه

جنک #هس_

158_ تراپ #

. میدوب زپ فینح تلما رظتنم هس وره دوب رصع راهچ کیدزن تعاس

هک دیسرپ مه نم درک.زا یم رکف هدنورپ االت متحا هب تشاد یضترم

. تسا هدزن یفرح یلضفا

دایم نوشدب بویا و قاحسا _: متفگ و هدرک یچن و متخادنا ارباال مرس

: تفگ و داد ارباال شا هناش ، تسد هب یبوچ قشاق فینح ... مسرپب

... هرتهب ینودن یچره ننک. یم یراک بوخ _
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: دیسرپ و تشگرب شساوح یضترم دحاو گنز یادص اب

هیک؟

رارق یمیلس تس. باال رتفد زا :_الدب تفگ ، رتناک یور تعاس هب هاگن فینح

... هرایب تسیل یرس هی مارب دوب

فینح تسد رانک . مدش دنلب و تشاذگ هبهلا مدق مر، یم نم اب یضترم

. هباتیهام یور مدش مخ

: تفگ درک، فعض رتشیب ملد هک اذغ رطع یارب مرپ سفن وهب مشوگ رانک

! یروخ یم مه ور تاتسد هشب رضاح _

دزو شتروص رد مثکم هب یکمشچ . مدرک شهاگن ما، هناش یور نامه زا

: تفگ

... هرادن ینارگن _

دادن لا جم ار فینح ام، تسود نیا تساجک و هیناح یادص ، ندینش اب

دنک. ممرگلد و دنزب ار شفرح

ناملس غارس و دیدنخ یضترم . دندش لخاد شرس تشپ یفطصم و هنامس

. تفرگ مه ار

اب متمس ، دنشاب هتفرگ مرج باکترا ردحلا مرجم راگنا هیناح و هنامس

ار شدوخ تکرح کی اب فینح هک دندرک دنت اپ هدش درگ بجعت زا ینامشچ
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. تخادنا ناشهار یولج

یعس هک هیناح دش. نم مرش و شرهاوخ مخا راسناج ، نابرهم دقو مامت

تشپ ارزا میوزاب شتسد واب دمآ شکمک هب مه هنامس . دنزب شرانک تشاد

. دیشک فینح

: تفگ فینح مکش رود دنبشیب هب هراشا دوب، هدرک زیت مشچ هک هیناح

ییب هناورپ هشب یچ هک یتشاذگ زاگ یاپ ور مشاداد هدیسرن و هدموین _

! نوبز

: تفگ و دیدنخ فینح

ور! منومهم نیراد شراکچ _

تسد ، مدوب هدش ناهنپ یراحتنا ییا هلمح سرت زا هک میوزاب رود هنامس

: تفگ و دناچیپ

. نیداتفا ریگ ،هک فینح هشابن فرح _

: تفگ ود نیا یریگ چم باوج رد فینح زاب

هش.. یم بارخ شتسوپ ، هروخب زاگ ترارح هناورپ هخا _

درک. ناشرود فینح یاهتسد ود، ره موجه اب

: تفگ و درک رداص هیعافد هک دیدنخ یم یضترم

! مدوب نوشرانک لوا زا نم . نیبوخ یاه هچب _
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یهارمه اراب نم و درک شیادص باذج یزاهجرس ار شردارب یفطصم

. دندناشک سنلا هب ناشدوخ

. متفرگ رگنس فینح تشپ ،زاب هنامس و هیناح تلفغ اب هرابود

! فینح ارچ ننز یم هلمح دض نوت ال یماف _

... هنوم هنسرگ مکمک ایب مزیزع _: تفگ و دیدنخ دنلب دنلب مفرح هب فینح

داد. ناکت شردارب ونم راتفر فسات زا یرس دزو شرمک هب تسد هیناح

: تفگ دزو زیم یور نان هب یکنخان مه هنامس

هر! یم یبآریز شرسپ هراد ربخ ومع _

: تشاذگ لبم هتسد یور ار شلا وش وتنام هیناح

؟ هریم یبآ ریز یگ یم وت دعب ، هدیچ ور اجنیا هرادن ربخ _

. مدرک شکمک فینح تسد رانک ، ناشیاهفرح و سدح زا مبل یور یدنخبل

و شرهاوخ یاه هرغ مشچ یتح . متشاد تسود ار شندرک یهارمه تذل

و یضیب یاه باقشب هک یتقو .ای متشاد تسود مه ار یفطصم دنخبل

مدوب هدش مخ قشاق لا بند نم و دشکب بآ ات داد هیناح ارهب شدیدج کرام

. متشاد تسود ار ندش هناخ نیا ونز فینح هارمه . مدرک زاب ار وشک و

ودمالهق! اب ریگفک کی دوب. رواک لخاد شلا گنچ و قشاق شش

نیمه اب فینح ی هناخ نم دنک. هناخ هیبش ار اجنیا دوب هتساوخ فینح

رانک نم و دنراذگب رگا . متشاد تسود ار هدش هدیچ قوذ اب یاه هلیسو

، سابع راک یاه یخلت زا دعب یگدنز ، مشچب ار شا یهارمه ینیریش ، فینح

. مراد تسود مه ار
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نم بیصن همقل هس طقف لفلف ورپ چراق هب رطعم تلما هباتیهام کی نآ زا

دوب... شخب تذل دش،

هدش درگ نامشچ .و دروآ نوریب مه ودرگ و رینپ لا چخی زا فینح هکنیا

ار شرهاوخ رانک تبحم نیا نم و دید ار شردارب رادناج یاه همقل ، هیناح

. تخیر مد هزات یاچ نامیارب و دوب رساپ مه هنامس . متشاد تسود مه

. میدروآ رد مه ار ودرگ زغم ویپهلا رینپ قبلا کی نآ هت دسرب هنامس ات

... میهدب ربخ مه اهنآ وهب مینکن یروخ کت هک دیرغ یم هنامس

. هنامس هیروخ لسع لبق نارود . نشاب شوخ راذب : تفگ یم هیناح و

و دناشن یم مبل یور گرزب و کچوک یاه دنخبل ندوب ناش رانک یشوخ

مدوخ . تسشن یم مدنخبل یور ناشهاگن ، نامزمه ود ره یضترم و فینح

یلو . بوشآ دشو یم و گنچ ملد فینح هدز قرب نامشچ یگریخ اب مه

. مدنارذگ یم ار اهزور نیا دیاب و دوبن ییا هراچ

مه رانک هب مدق هک وردحیلا مدیسر یم سابع راک هجیتن یاهتنا اتهب

یم ار فینح هناخ و مرن دنخبل اب هار یتخس . متشاذگ یم فینح اب ندوب

. متسناوت یم نم دنراذگب رگا منک. در متسناوت

و ناسآ فینح رانک یقافتا ره لمحت دنک، رود امار تشونرس زاب هکنیا رگم

. مینک یگدنز مه اتام دنراذگب رگا دش. یم راومه
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. دیسر یم رظن هب تخس ، طیارش نیا رد ندیسر یارب ندیگنج و ندنام

دوب. راوشد مه شهار ندومیپ

دش.. ادج نوریب تشحو و سرت زا دشن دکار . دنامن واج تفر دش یم یلو

هام شش نآ ینیبدب زا رتشیب مسرت دوب. صخشم مدوخ یارب میهانگیب نم

یم رظن درک.هب دنهاوخ متواضق دیاش هک دوب یناسک هدرکن هبرجت یکیرات

منتخابن و ادخ هب لکوت اب نشور ییا هنزور ، یکیرات نآ یارب دیاب هک دیسر

منک. ادیپ

هب مدرک یمن رکف ، یخلت ورپزا هایس یاهراصح نآ زا ما یدازآ دعب دنچ ره

مرگ یاه تسد ... تشادن ناکما فیمح ندیسر اب ندوب دکار ... مسرب فینح

دنچ نم دوب. نکمم لا حم ، ندیزرل اه تواضق یامرس وزا نتشاد ار فینح

وهار هدناشن مشود یور راب اررپ میاهدیما ، فینح هاگن هکاب دوب یزور

مدای هب یافو شیدورو رد رس ، ناوج درم نیا هک ییادرف ...هب مدوب هداتفا

... متشاذگ یم اراپ ندنام

میارب هک یتقو . تشاذگ اج شندوب و فینح نیمه دشاب یم اهار یراوشد

ندش هتسخ و ندیسرت دز، یم تبحم زا یگنر کی ار یهایس ؟نآ هظحل ره
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درک... تباث و تخاس درک. لمحت دش یم . تشادن ییانعم

مهارمه بیج رد تسد و داتسیا مرانک . مدمآ نوریب نامتخاس زا فینح اب

دش. یم نکمم تشاد هناورپ یاهلا حم ، فینح دز.اب سپ ار لا حم نیا دشو

رد فینح و نم ییاهنت مزب ،هب هنابش تفاطل و نوریب یاوه دوب. هدش بش

... دیشک یم کرس نابایخ یتولخ

و یضترم هاگن راختفا ، میاهفرح و اهراتفر کت کت یور فینح نامشچ

یاهفرح هام دنچ فینح اب طقف هک ینم . دیشک یم ناملا بند ار یفطصم

هظحل زا وساهلا هتفرگ ناج یگلا س تسیب جوا رد مه .نآ متشاد کرتشم

هدش مامت شلا س تفه رگید ، فینح ونم تبحم کدوک . تشذگ یم شدلوت

دوب.

رذگدوز سح، نآ مدرک یم نامگ ، شمتشادن و دوبن فینح هک ییاهزور

یم راگزور شیگدنز و نز رانک دراد حاال فینح مدرک یم رکف . دشاب

دش، یمن ار نامندوب نتشاد هگن هدنز یارب فینح یرادافو یلو ... دنارذگ

... دیدن

هب دوخ هدنام رظتنم مشاب نم هک هناورپ نتشاد دیما هب سلا تفه هکنیا

داد. یم ناوت و ناج ار اهدیدرت اب هزرابم رناژی میارب دوخ

شرانک نتشاذگ مدق ناوت یمدش. مبلق هوق افو، ییا هملک دنچ مسا نامه

نیمه دز.اب یم رانک ار سرت دشو یم هاگداد هجیتن ات مربص لیلد دش. یم

دوب! دیما و نامرد و هراچ شدوخ فینح هدز، قرب هاگن
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. میورب هدایپ تولخ نابایخ یاهتنا اه،ات هچب نتفر زا دعب دوب هتساوخ

درب. و تشادرب یفطصم ار ناشیوربا و مشچ و هاگن هنامس و هیناح

بلق مشچ ودات ندز مهب هب هچ ار امش و دندش هالک ناتیاه هچب هک تفگ

. ندید یارب یبلق

هار ار دنلب نابایخ لوط مه شوداشود ات میدنام فینح ونم و دنتفر اهنآ

. مینک توکس . مینزب مدق و میورب

... مدرک یم رورم ار یضترم یاهفرح متشاد نم و دوب مهارمه فینح

اه سدح مامت شدوخ . میوگب شیارب متشاد یربخ دوب هتساوخ زاب یضترم

مه. رانک دنیچ یم ناشنداد ول یارب سابع کش اراب

هدنورپ یضاق دوب. سابع تقوم یدازآ یارب رارق رودص زا دیماان هتبلا

ار ندرک رداص رارق فرح ، سابع یاه مرج عیمجت ات دوب هتساوخن یتح

. دننزب

هدنام تام ، ندمآ نوریب یارب سابع و رفولین رارصا زا مه شدوخ یضترم

دوب.

... دنتشاد رب هدنورپ بقاوع زا ود ره هکنیا دوجو اب

. متشگرب مدوخ و میسن یاهشوگ رد هدیچیپ فیطل نتفگ هناورپ یادص هب

. فاص شیاه هناش و دوب شبیج رد شیاهتسد . متفرگ میور هبور زا مشچ

! منزب فرح یمسر یراگتساوخ دروم رد اباب اتاب هناورپ یتسه هدامآ _
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. دیخرچ نیگنس منابز و دوب شهارمه میاپ . مدرک شهاگن نارگن

؟! دعب ، هشب صخشم هاگداد هجیتن ...ات مینک ربص هرتهب _

یم باال شراک نیا هب لصتم هشیمه شا هناش دوب. شبیج رد شتسد ود ره

درک: مهاگن ور دناخرچ ار شرس . تفر

تساوخ ملد یدروخ یم خرچ هنوخزپشآ وت یتشاد مرانک یتقو زورما _

.. هگید یرن

هویم دبس ،نآ فینح رانک حاال متشاد تسود مه مدوخ یتقو مدزن یفرح

هزات و مرن یاهلبم یور ، هنابش همانرب رظتنم و مروایب نوریب لا چخی ارزا

. مینیشب

تسناوت یم فینح الرغ یاه هناش ایآ، هک فینح هب هاگن نارگن و ترسح رپ

. دونشب و دنیبب فینح ار مترسح متساوخن ، دربب شدوخ رانک مه ار نم

. دایم منوا باوج . منیچب همدقم نم _ات
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دهاوخ نامهار یولج دوز، ای رید متسناد یم هک یگنس وزا مدش محر یب

: متفگ ، دیسر

هنک! یمن لوبق تردپ منک یم رکف شمه ...نم فینح _

رود دیاب دوب. نابایخ ریسم رخآ ای دوب مسدح ندینش زا مناد یمن ! داتسیا

مامت متشادن تسود هک هار نیا هت هدش کراپ نیشام رانک اتهب میدز یم

. میسرب دوش

درک. هاگن ار ما ینارگن ، شهاگن زا هدیزرل یاه مشچ میور هب ور

رانک هک میوم رات دنچ یور الم کیب و فرح یب . دیشک نوریب ار شتسد کی

شیادص ، میسن نیمه لثم کبس و مرن . دنارس دوب، هتفرگ ناشیزاب فینح

نیمه اراب راوشد هار فینح دشو محور دش. مناج و تسشن میاهشوگ رانک

درک. یم لهس شم کال
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! مگب یسک مناخ،هب هناورپ وراب میگدنز تشرد و زیر هک تسین رارق _

یور شمشچ فینح و متسکش شردپ ندماین سدح زا دعب ار میاهبل توکس

. دنام و دمآ میاهبل

ناشیرپ هنم ات تشاذگ یم مه یور کلپ تشاد هک یتقو گنشق سح کی

. تسشن ملد یور دنک، نئمطم ار شرانک زا شوخرس و رطاخ

شهار نیا و مدرک ناهنپ فینح هاگن ارزا مشوگیزاب یاهبل و مدرب تسد

. متفگ مناهد یولج نتفرگ تسد تشپ زا هفخ ار تسین

هک شرگید تسد . داتسیا متروص هب رتکیدزن یلیخ و دیشک ولج ار شرس

ورد تفر هرابود و داد ناشیاج مشوگ تشپ ار میاهوم و دروآ نوریب

دش.. ناهنپ شبیج

زا وت هب ندیسر یارب یدس چیه مرادن تسود یتقو تقونوا هیچ شهار _

! هناورپ ناه ! هشاب رتکیدزن نیا

یتقو دوب، غبلا مادک منادیمن نم.. رد یگدنکفا رس و تلا جخ ای دوب مرش

. متخادنا نییاپ ار مرس هک
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و یضاق رظتنم و دوب اجنوا هام شش هک یسک ربخ تسین مک فینح _

. هشمکح

... هشب راد ربخ سک چیه مرادن تسود _

نیمه ندش ال مرب سرت وزا مدوب هانگیب هکنیا درک.اب یم ناهنپ تشاد

نتساوخن نیب لا دج درک...رد یم باختنا یرگید رطخرپ ،هار یهانگیب

هب رس یاه سرت هب فینح یاه سفن ، شردپ یتح ندش رادربخ یارب فینح

.. دروخ مریز

دمآ... اهباالرت تواضق مرش زا ممشچ و مرس

ارهب نم تساوخ یم ایوگ ! دروآ یم مکیدزن ار شرس هچ یارب فینح

یورشیپ تشاد .. دیشک یمن بقع هک دنک هتسباو شدوجو رطع و ینارگن

درک. یم

هگید ... مونشب وت نوبز زا ور هملک هی ندرک رارکت همه نیا مرادن تسود _

... نکن رکف اجنوا هب هگید ... هناورپ وگن

.ره دندوب هدش که نم رد اهزور نآ هکیلا درک.ردح یم یهاوخدوخ تشاد

یاهزور و اهبش سح دوب. یلو ... مرطاخ و نهذ تمسق نیرتکیرات رد دنچ

و مرگ هاگن زا مشچ . دروخ یم مقر رید شا هظحل ره هک شا هدمآ شک

: متفگ و متفرگن فینح رظتنم
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! هتیعقاو نیع هک ینود _یم

مه ،نآ شتسد یک مناد یمن و دمآ رت کیدزن و کیدزن شرس یردق هب رگید

دادرخ مرگ یاوه دشو فینح یاهبل یاج ما یناشیپ . دیچیپ مرس رود ، یکی

ار مروضح رهم و ناشن هناورپ یناشیپ یور نم هک رانک دورب دز، هنعط ار

شا هنیس یور هب شتسد کی اراب نم هک اج نامه هتسهآ و مرن . مدرک که

دز: داد،بل یم دیون شدوخ لا صو هب

نومه نوشیخلت رازب . ینک رارکت یه داوخ یمن ور اه تیعقاو ییاتقو _هی

! هناورپ وگن مه ...وت هنومب اج هتشذگ

رطع درد، و ترسح یاج وهب مدیشک شندنام و نتشاذگ اج یخلت زا یهآ

اب شمرگ هنیس نامهم مرس هیناث دنچ . دیسر مماشم هب فینح نهاریپ

دش. فینح ینابزیم

یهاوخ هدایز نامهم دوب. وون هزات میارب ندوب فینح هنیس و رکف نامهم

یتولخ و هنابش ربج یلو ... منامب رتشیب هک تساوخ یم ملد رگا مدوب

درک. میادج ندوب فینح نامهم مزب درک.زا مرود تقیقح و نابایخ

و درک ادج میاهبل یور ارزا متسد چم و دیشک نوریب ار شرگید تسد

: تفگ
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یضترم زا یتح نم ناج. هناورپ هتدوخ ونم نیب هدش لح هلا سم هی _نیا

هگن. یسک هب متساوخ

یم ور هرخ بال فینح مدیلا هکن دیود یم شنامشچ یرامخ یپ منامشچ

نیشام هب هدنام مدق دنچ هرابود و دیشک ار متسد و درکن شوگ یلو هش...

. میداتفا هار ار
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داد: همادا هک دوب مماگمه

. مینک یم رکف مه زور نوا یارب _

... دوبن نیا شهار درک... یم عناق ، ندرک ناهنپ اهاراب قطنم تشاد فینح

... هشب نیا رتزا تخس دیاش _
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: تفگ دشو هاوخدوخ

! تمسانش یم یتقو ... مشاب هتشاد مدوخ رانک ور وت طقف هک همهم مارب _

: دیدنخ و درک هاگن نارگن هنم هب شمشچ هشوگ زا

منوا ... تمشاب هتشاد رتشیب و هنوخ تمربب منوت یم و تمراد االمن هتبلا _

.. هشیمه یارب

هناش یور ار مرس هکلب ، ممشچ و هنوگ یور درواین یمرش اهنت هن شفرح

داد.. هیکت دیسر یم شیوزاب یور هکات شا

یتقو دش، هتسب مناهد ... متفگن چیه ، دیچیپ مرمک رود شتسد هک ینامز

. متشاد یمرگلد نیمه یانعم اههب یخلت مامت لوبق یارب یفده

هرابود دیاش میوگب تشاذگن و تخود مهب ار میاهبل ، هظحل نآ گنشق سح

. مور ورف اه ینیب شیپ خلت الب جنم رد تشاذگن شرانک مبوخ .حلا متفر

نابز هب دسرب هچ منک. رکف یتح کیرات تمسق نآ هب تساوخ یمن فینح

. شا هظحل هب هظحل ندروآ

***

ممکش یور لر تنک . مدوب هدیشک زارد و هتشاذگ مرس ریز نسوک و لبم یور
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. تفر یم نییاپ باالو میاه سفن اب

دش. یم مرگ تشاد ممشچ و دوب تقو رید

هب هاگن دش. مامت هفاضا تقو هقیقد ود اب رگشرازگ ابعاالم مه لا بتوف

. مدرک یچن و متخادنا زیم یور تعاس

ات متشادرب زیم یور زا هداد شک ار متسد . مدرک دنلب ار مرس یشوگ لا بند

. مریگب ار هیناح هرامش

هیناح سپ ندنوم اجک مدیسرپ دز. یم فرح هتسهآ و تشادرب لوا قوب اب

؟!

: تفگ مندیدنخ زیر زیر هب هیناح و دروآ شک ار مبل یفطصم سانرخ یادص

... تسا هتسخ ! ضرم _

: مدیلا ارم ممشچ رانک

!.االناب نایمن انیا اباب ارچ دش! یچ مدیسرپ طقف . مدزن یفرح هک منم _

. دیرپ اباب اب مندز فرح سح هزایمخ ات لهچ

. دورب نوریب قاتا اتزا تفگ ینک ربص هتسهآ هرابود هیناح

اباب .. دیشک شیپ ور وت جاودزا ثحب ومع هنوخ اجنوا نامام ! فینح نیبب _
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یم هشیمه هک افرح نیا وزا متسین یضار نم تفگ ومع هشاب کرابم هب مه

هگ...

. نییاپ داتفا و دروخ رس ممکش یور زا لر تنک . متسشن فاص و هدش دنلب

داد: همدا هیناح

داوخ یم شلد هچب هک ندز فرح اباب هب ومع ونز نامام اب یلک مه ومع _

.. ندیچ یربک یرغص وت یاه یزاب عیاض نیا وزا

! مدیسرپ رگید یبخ ، رظتنم و نارگن

درک در ور ..ام نوتاه هنوخ دیرب نیشاپ تفگ ام هب مه ومع .. هگید یچیه _

.. هنک تبحص ومع ات ندنوم اباب و نامام منک رکف و

: تفگ و دیشک هزایمخ هیناح و متفگ ییاباب یا

دنچ هناورپ نم. ردارب باوخب ورب هنک. یضار ور اباب هدلب شدوخ ومع _

.. هتلد رو هگید تقو

منیشب بشما مه مدوخ متشاد تسود ... هرایم هن شمه ...اباب منارگن _
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.. منزب فرح لصفم

و یر یم اج همه نوتکرپاش هللااب شام هک امش ناج.. فینح هرادن ینارگن _

... یدرک یم یزپشآ شارب یتشاد هنوخ وت مشیپ زور هس

عطق هیناح یرواب شوخ ارهب یشوگ نامراک ندوب هجیتن یب زا هلصوح یب

. مدرک

اباب اب بشما مدوب هتفگ هناورپ .هب مدرک ترپ نسوک یور هرابود ار مرس

. میوگب شیارب ار هجیتن ات دباوخن و منز یم فرح

یروادای . تسب شقن میارب هناورپ نارگن تروص هک دوب فقس هب ممشچ

بت هب تشاد ندش زاربمال شسرت دوب. تخس شکشخ یاهبل و سیخ هاگن

یم شود هب دیاب ار هناورپ سرت .. مسرب شدوخ هب دوز تخادنا یم مبات و

رانک نیریش یاهزور و دوب یتخبشوخ ! دوبن سرت هناورپ و نم قح . مدیشک

... ندرک هبرجت مه

شنارگن هار لوا نیمه ار هناورپ دیابن و دنام شسکع و شمسا یور متسد

... مدرک یم

نوریب هناورپ مسا هحفص زا نیشام یاهغارچ رون و طایح رد یادص اب

... مدمآ
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و دوب کنخ اوه . میدوب هتسشن هدش هدیچ رود، ات رود یاه یلدنص یور

یور هب ،ور هچغاب طسو قیچ آال نورد . مدوب هدناچیپ مدوخ رود ییوتپ

ناشیاه هلغشم و اهراک زا ود .ره مدوب هتسشن قاحسا هب ممشچ و بویا

... مدوب هدنونش ، ناشرانک رد اهنت و دندز فرح

یم شزاون ار مماشم اهوب بش رطع اب هتخوس یاه بوچ فیعض دود یوب

.. دیسر یم شوگ هب مه هچغاب کیرات هت زا یفیعض ریجریج یادص درک.

سح نامندیشک سفن یهارمه قیچ، آال یور هب زر،ور هتوب دنچ نامرانک

متوعد قاحسا و میدوب هچغاب هناخ نامهم هک دوب یزور هس . تشاد یبوخ

. مینک ضوع ییاوه و میشاب مهرود ات دوب هدرک

کشخ بوچ هکت دنچ دش. دنلب و دیدنخ درک، هک چیپ وتپ ِنم هاگن قاحسا

، میرب نک شوماخ دش، مومت نتفگ اب بویا .. تخادنا قاجا نورد شتآ یور

.. تسشن قاحسا
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یربخ زونه . مدرک دنلب متسد یشوگ ارزا مرس هک مدوب فینح مایپ رظتنم

هب هیکت هک بویا . تسشن مرانک فرح یب هرابود قاحسا . دوبن شمایپ زا

باوخ یوالورد رد هیقب درک. نامهاگن دوب، هداتفا مه یور شیاهاپ و یتشپ

. دندوب

دش.. مومت هزاغم لا قتنا یاراک داد مایپ یلضفا زورید _

بخ! : دیسرپ هک دیشک یم هناش ار شیاهوم الی شیاهتشگنا اب قاحسا

داد: باوج و تفرگ متسد یشوگ زا مشچ بویا

... هشب راک هب تسد هزاغم هراجا یارب مدرپس _

،ژ اساپ ی هزاغم رد رگید ناج .اقآ مدرک یم ناشهاگن و مدوب هدنونش زاب

چیه .. سابع هب دهدب وا...ات هب شمیشورفب تفگ یم نامام و دوبن شدوخ

... متفگن نامام یاه میمصت زا یفرح

: دیسرپ و تخادنا ما هناش رود ار شتسد و دیخرچ قاحسا

! یکل وت ارچ _

ارهب ما ینارگن ... مداد قاحسا وهب متفرگ ناج، یب شتآ ارزا ممشچ

مدز: دنویپ شلا وس ینارگن
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ند؟ یمن ور هاگداد مکح هجیتن ارچ _

. متفرگ قاحسا ندیدزد مشچ زا مشچ و درک میادص بویا

: مدیسرپ ، تسشن فاص هک یبویا زا رابنیا و نارگن هرابود دوب. یربخ ایوگ

؟ شباوج هدموا هگم _

درک: لفق مه اررد شتسد و تخادنا متروص هب هاتوک یمشچ بویا

! زورید _

و هدرشف متشگنا کون اب ناج یب ار وتپ طقف و مدروخن ناکت میاج زا

؟ نتفگ یچ بخ _: مدیسرپ

درک: دنلب ار شرس دشو یدج

ناج! هناورپ هدش هدیچیپ مکی _

ات مدش رظتنم و مدناخرچ ود ره نیب ندش، هدیچیپ ندینش زا منارگن مشچ

داد: همادا قاحسا .هک دنیوگب مه نم هب هدنورپ یگدیچیپ زا
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هب یگدیسر رطاخ ارب نوت هدنورپ هرابود و هدرک تیاکش موس مهتم رسمه _

! هداتفا قیوعت ،هب ماهتا نوا

دعب توکس دمآ... نوریب ، مدوب هدرک بجعت هک میاهبل نایم زا دنلب ییا هه

. بویا هتخود مهب یاهبل رانک تسشن و تفر مه قاحسا ربخ نیا نتفگ

: مدیسرپ نارگن و رکف یب

یب نم یتقو .. ندب صاصق مکح میارب ات مرب . اجنوا هرابود مرب دیاب ینعی _

ربخ...

قاحسا و دروخ زیل ما هناش مرود زا وتپ دمآ. باال ناشرس بویا و قاحسا

متشاد . مدوب هدش ناشیرپ مدوخ قح زا عافد یارب درک. شعمج دشو مخ

دش: یمن مضه هک مدرک یم مضه ار نداتفا قیوعت هملک کی

منود یمن یتح . مدیدن تسرد بش یکیرات وت ور رسپ نوا یتح _نم

یم مبش نوا و دوب هتسشن سابع رانک طقف دوب... یچ شمسا

نک.. رواب .. نیمه ... دیگنل

میاهتشگنا زا رتمرگ شتسد . درشف شتشم نایم و تفرگ ار متسد قاحسا

زا ردقچ قاحسا دید.. یم نانیمطا اراب ما ینارگن تشاد شیاه مشچ دوب.
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: تخیرن مهب نم لثم دوب... مارآ شندینش

هداوناخ تیاکش ننک...هب یم یسررب نراد میتفگ یگ؟ یم یچ هناورپ _

.. نیمه . دننک یم یگدیسر شا

نم... ررض هب هش یم مه یسررب _

دش: رپ ممشچ

. هگید مکح ...هی هگید هدنورپ هی هش _یم

: تفگ دشو دنلب شیادص بویا

یلکشم ... ماهتا نیا زا ییاربم وت هراد متح و هنئمطم مه شدوخ یلضفا _

.. تارب هرادن

داد: همادا و دمآ مردارب یمرگلد یرادبناج هب مه قاحسا

اب شرهظ ، هشب ریگتسد هکنیا زا لبق یتقو هرسپ دوخ هک هنیا شیبوخ _

یگتسکش زا سکع هتشاذن شدوخ ... نوریب هدموا هاگنامرد زا همان تیاضر

... هدرک توف امک دعب و هداد یلخاد یزیرنوخ هنافساتم ... نریگب

؟ ندرگ یم یچ لا ...حاالبند هنیا هگا بخ _
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: تفگ دشو دنلب کالهف بویا و تفرگ ار ما هناش قاحسا

یچ نارگن ... تسه نومساوح نومدوخ .ام نکن رکف انیا هب وت هناورپ _

! یتسه
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! منکن رکف اهینارگن همه نیا هب دش یم رگم

و نانز مدق . تفر و لخاد مییایب درپس قاحسا دشوهب دنلب هک بویا

... تفر شکراولش بیج رد تسد

ار داد...نیا یمن زورب ار نم هب تبسن شیاه سح ، قاحسا الف خرب بویا

هنحص تشپ رتشیب ... مدرک یم کرد یبوخ هب مدوب شرانک هک یزور دنچ

هب دوب شلد یور هچ ره قاحسا درک...اما یم لمع طقف تشاد یرکف دوب...

درک... یم رتشیب ار شدوخ و نم نیب یکیدزن شلا ح نیا . دروآ یم شنابیز

زا رتگرزب هک یبویا دوب..ای شثعاب ام وخاالیق یرهاظ تهابش مه دیاش

دوب... ام ود ره

: متفگ دوب، شتآ ناج یب یاه هلعش هب هریخ هک قاحسا هب هاگن
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فرح نومدروم رد شاباب هب فینح مدوب رظتنم بشما _نم

... تقونوا ... هنزب

دش: یکاش و درک یچن دش. فاص و درپس ناشیرپ نم هب مشچ قاحسا

وت؟ یاپ رپو هب دیچیپ ملعم اقآ نیا مزاب _

رانک ... میوگب نایذه دوب هدش ثعاب هدنورپ ندرک ادیپ نایرج هرابود ینارگن

قاحسا ونم طقف دوب.حاال هدش ناهنپ میاهبل تشپ رد یمک منابز بویا

.. میدوب

شسورع هنک یمن لوبق تقو چیه شاباب هگن... شداوناخ هب مگب هرتهب _

.. هشاب لتق هب موکحم وحاالمه هدیشک سبح

درک: تشرد میارب مه یمشچ درک... بجعت قاحسا

یچ! لتق یگ! یم یراد یچ هناورپ _

رد درک یم هکتالش مداد مرگید ردارب مشچ هدیزرل ین ین ارهب ممشچ
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و پچ هناروابان ار مرس ، دوبن مناد یم ..هک دشاب توافت یب میاهفرح ربارب

: متفگ و مداد ناکت یتسار

نیمه عالف هام دنچ نیبب ! هنیا زا ریغ هگم ور... مدوخ یتخبدب تیعقاو _

... مدش یچیه یچیه

تساوخ داد... مناکت و تفرگ ار ما هناش درک. کاپ شتسد اراب متروص

. مدروآ باال شا ینارگن ارهب ممشچ و مدرک شوگ منک. شهاگن

هیچ لتق مشدعب ... هرادن دوجو هک یسرت ... یسرت یم وت هک مدرمن _نم

طقف ... هصخشم تمکح و یدوب ادج نیشام ...وت یرایم تنوبز هب یراد

.. نیمه ... نیراد کرتشم هدنورپ هک هنیا شیدب

شمه دیاب فینح هک هریمب هناورپ .. یریمب ارچ ...وت شاداد هنکن ادخ _

. هشاب نم نارگن

. دوبن مدرس رگید . مدرک ادج قاحسا مکحم یاه تسد ریز ارزا ما هناش

ریز متفر یم دیاب هک دروآ یم میاهگر هب راشف یردق هب یفیلکت ربخبال دوخ

...ات مروایب نییاپ ار قافتا کی یدرمان ترارح ...ات رختسا نیمه بآ ای رلوک

دوش... رارقرب منوریب و نورد لداعت



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

لقادح شاک ! مشک یم یچ ملد! وت هرذگ یم یچ نم ینود یمن هک _وت

... هراد هانگ فینح ! شاداد شمدید یمن و دنوا یمن فینح

، نتشاد فینح ترسح و تولخ ورد ادص ویب دوبن شاک متفگن رگید

یم جرخ مارم میارب دراد هرذ هرذ منیبب هک نیا .هن مدش یم مکح رظتنم

.. دراد دیما ندوب مه اب یادرف وهب دوش یم رظتنم دنک.

؛ تفگ و تشاذگ ار شتآ یزلف درک.رد مدنلب قاحسا

هشاب هتشاد تتسود نم... رهاوخ هرادن ینارگن نک. تحارتسا میرب وشاپ _

.. یربخ یب سلا دنچ نیا لثم ... هنوم یم ترانک

فینح هرهچ ، نامسآ هب هریخ و تفر باال مسیخ مشچ . مداد ناکت ار مرس

یمرگلد مرج زا ما هناچ دوب. فینح مرج طقف یقشاع . تسب شقن شیور

. دیزرل فینح

دش. هدرشف مدوخ مرج زا مبلق دوب. نم مرج مه ندرک ینابرهم

یم شباذع و دندرک یم شمکح هنوگ نیا ار ینابرهم و یقشاع ایند یاجک

یناهنپ مکشا درک. یم رییغت شیاه مدآ یارب یهاگ ایند مارم ایوگ . دنداد

. دیکچ میاهلا وس هب یباوج یب یارب

ومگ میاپ ریز سیخ یاه نمچ نایم و داتفا و دیدن قاحسا ، یکیرات رد

.. دیدن یسک دشو مگ راگزور رد هک فینح ونم گنشق سح لثم دش.
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رخآ مایپ زا تذل و یشوخ یاج هب هناورپ نم ار غاب و تخت رانک یکیرات

. مدنام رادیب ، فینح بش

دوب: هتشون هک دنام هریخ فینح یاه هتشون اههب تعاس ممشچ

یمسر مسارم . یمسر مسارم یارب هدرک تقفاوم هشو یم مرن هراد "اباب

میشاب مه یارب یتقو ینعی . یرود نایاپ ینعی .. هناورپ وت نتشاد ینعی

". گرم اب رگم هنک... یمن نومرود یقافتا چیه

شا هناورپ نارگن هشیمه یاه مشچ متساوخ یمن و دوب هدیسر رید شمایپ

متساوخ یمن ار فینح . دجنرب هک متساوخ یمن ار فینح دوش. باوخ یب

هانگ ناممشچ و ناملد . منیبب هدیجنر ، نامیاهوزرآ هب لا صو سلا تفه دعب

. تشاد

دوب: هتشون و یبش رخآ دوب هدش رعاش میارب یتح

". راپسب نم یاه هسوب یاج ارهب تیاهدرد "

یلو ... دنامب باوج یب مندوب باوخ یخلا هب متساوخ و متشونن یزیچ

و منک پیات شیارب درک مراداو شمایپ مه رس تشپ یاه هناورپ ندیسرپ

. مراذگن باوج یب بش همین تعاس اررد فینح یشوخ
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".... باوخب ریگب .. یدرک رکف اهاجک هب فینح _"

هک یزیچ زا مدیزگن بل منک. روصت مه اجنیا زا متسناوت یم ار شا هدنخ

تسود یدایز یاه هبرجت فینح رانک . مدوب شا هبرجت قاتشم مه مدوخ

منک... سمل متشاد

جنک #هس_
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سیلآ هتفگ هب میردپ کچوک هداوناخ رارق . میدوب هتسشن هناحبص زیم رود

. دنشکب ار راهان و هناحبص تمحز دیاب هناخ یاهدرم اه هعمج هک دوب نیا

وهب دوب رساپ ، نوناق نامه شقن رد قاحسا ، نوناق نآ هب انب حاالمه

داد. یم خساپ شردارب و شدوخ رسنه یاهشرافس

: تفگ دزو یکمشچ دوب، هتسشن شرانک هک اسوتآ یارب سیلآ

یکی مک... هی هدش تفس شاه هدرز ارچ ... قاحسا متساوخ یم یلسع _نم

زپب.. هگید
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ار باقشب درک.. هاگن باقشب یور ی هدرز هب تقد دشواب مخ مه قاحسا

داد: اسوتآ زیر ی هدنخ ناشن

دش... تفس زیم ات قاجا هلصاف وت مدوخ ناج ، مزیزع _

هک ادص ییب هدنخ .اب مدوب هتسشن ناشیور هب ور هک درک نم هب ور دعب

: دیسرپ دوب، هدیشک ارهبباال شبل ی هشوگ

! هتسرد ؟ یتشاد تسود تفس ورمین وت هناورپ _

هب هراشا و تشاذگ متسد رانک مرگ ریش یناویل هک دوب رساپ مه بویا

: تفگ لسع هساک

هب هدرک داب تتسد ... هروخ یم ونم یداهنشیپ لسع و ریش زورما هناورپ _

. میدیمهف مه وام ینک یم فراعت همه

تفس هدرز هب لیدبت شیلسع یاه غرم مخت هک قاحسا هبتالش همه هاگن

. دنام دوب، هدش
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سیلآ هب مه یمحر ویب درک زارد باقشب تمس ار شتسد اسوتآ تبقاع

: تفگ و دیشک شدوخ یولج ار باقشب . تفگ

یم مه ومیل تمحز یب ناج قاحسا ... تساپ رس هتعاس مین هراد هانگ _

... ماوخ

نامه هب هک موشب فک رب ناج متساوخ یم نم تخوس یمن شلد اسوتآ رگا

و تفگ هنادنمزوریپ و قاتشم ییا هلب قاحسا . مدرک افتکا لسع و ریش

دش... یهار ودنت زیت هناخزپشآ تمس

ریش رانک مه ییا همقل ات مدرب تسد لیم ،یب مدید هک ار بویا هراشا و هاگن

هظحل نیا هدنخ اب سیلآ و اسوتآ لثم تشاذگ یمن نم یاه ینارگن . مروخب

منک. یرپس اهار

فصن زونه نم و دندرک کرت ار زیم ناشیاهردام دندش رادیب هک اه هچب

.. مدوب هدرکن مامت ار ریش ناویل

قاحسا هب وور درک هاگن مناویل رود هدناچیپ تسد هب یمشچ ریز بویا

: دیسرپ

؟ یراد ور رسپ نیا هرامش _
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داد. باوج شبل ریز یمراد و دیشک هرک یور وقاچ هک دوبن ربخ یب قاحسا

: تفگ دشو یدج هرابود بویا

... اجنیا دایب نزب گنز شهب _

: دیسرپ طاالع ثمالیب یشاداد یچ یارب قاحسا

ایهن؟ هراد ور ام هناورپ تقایل هک شمیجنسب زورما ییات _ود

. دراد هناورپ هک تفگ نم هب هراشا و دروخ ار شا همقل قاحسا

ار میشوگ دشو دنلب قاحسا دوخ هک مدید ، ناشیگنهامه زا مبجعت تیاهن رد

. مراذگب وگ دنلب یور و مریگب ار هرامش مدوخ طخ اب تساوخ بویا .و دروآ

دز.. هناقشاع یفرح دیاش تفگ تنطیش واب دیدنخ قاحسا

: تفگ دشو اج اجهب بویا

ناج. ردارب الهمز ندیجنس یارب منومه _

دش. رت قاتشم قاحسا نم، هدیزگ بل مرش هب هاگن

! یشاداد شمدیجنس یراب ود نم هتبلا _
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: دیسرپ و تفر باال دشاب یدج درک یم یعس هک بویا یاهوربا

؟ هجیتن _

. ریگلفاغ ومه واکجنک ،مه مدوب ناشتاملا کم توهبم و تام

داد: باوج نم هب هاگن نودب و درک دنلب ییا هدنخ کت قاحسا

هعفد هنک...ره یم هاگن ور هناورپ یدایز ... تسین کدب یا شدق _الرغو

مدای انیمه .. ...موا ورشیپ ای طخ تشپ ای نوا نومرهاوخ هب منز یم گنز

دوب.

. مریگب ار هرامش هک زیم یور و متسد رانک یشوگ هب درک هراشا بویا

! نیریگب سامت نوتدوخ هرامش اب نتفگ اب نم و دیدنخ زیر قاحسا

... دیدنخ رتدنلب قاحسا

.. یلدنص هب داد هیکت و درک کیدزن شیاهبل ارهب غاد ناجنف

: متفگ هرابود
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! یلیطعت زور هشاب باوخ دیاش _

: تفگ و درک کاپ لا متسد اراب شبل هشوگ بویا

ناج! هناورپ تدوخ هرامش _هن!اب

لباقم و زیم یور و تفرگ متسد زا بویا هک متفرگ ار فینح هرامش دیدرت اب

. تشاذگ شدوخ مشچ

هکاب دوب زیم یور هدش مخ ، هنیس یور هفصن ات شتسد رانک مه قاحسا

. دیچیپ " فینح کرپاش مناج " یادص مود، قوب

: دیسرپ نم هب شمشچ درک. فاص هفرس کت اراب شیادص بویا

؟ دوب یچ شمسا _

: تفگ و درک یتسد شیپ قاحسا هک

! یرایدنفسا قاحسا منم... ناخ فینح بانج _

،مه شجنس هورگ ود نیا یور هبور و اجنیا نم مرش، اراب فینح ثکم

. مدرک سح

: تفگ دینش ار شمسا هک بویا
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هتشاد یتبحص مه اتاب نیرایب فیرشت ماوخب نوتزا منوت یم ناج فینح _

... میشاب

دش. عطق ، بویا مرکشتم ،اب فینح نتفگ امتح هلب هلب

. داتسرف ار هچغاب هناخ سردآ مایپ دشو دنت قاحسا

: تفگ قاحسا و درک مهاگن بویا ، یشوگ ندرک عطق دعب

هیک.! کرپاش منیبب دایب ! کرپاش هگ یم شدوخ ارب _هچ

ار شبل یور وحم ی هدنخ دشو دنلب سرسپ هیرگ یاوه هب هک بویا

.. مدیشک هدوسآ یسفن درب، و تشادرب

ونیا برقع رد رمق عاضوا نیا :_وت متفگ لا حشوخ و نادنخ قاحسا هب ور

؟ نیدرک ادص ارچ

: تفگ و درک ممخا بل، نادنخ نامه

... مناخ کرپاش ... هشابن تیراک ترتگرزب راک ورب...هب وشاپ _وت

: متفگ و متخادنا ارباال ما هناش

.. نیبب ور طیارش ... یتسین هجوتم _
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: تفگ داد متسد ار اهناویل خیلا ینیس

هگم! هشچ .. هگنشق نومطیارش ناج، کرپاش _

جنک #هس_
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هدید ینارگن اراب حبص عولط نآ رد بشید هک یقاتا ،هب دسرب فینح ات

. متشگرب ، مدوب

ار شرسپ اسوتآ هک مدید یم و مداتسیا هچغاب هب ور یدق هرجنپ تشپ

. تسب یم ار شیاهدنب وزاب تشاد بویا . دورب رختسا اتهب درک یم هدامآ

هدز اهرادرب و فینح نیب هک ییاهفرح نارگن رساپ، نامه و هرجنپ رانک

. مدوب دش، دهاوخ

. مدروآ ارباال مرس ، داتسیا مرانک ،هک سیلآ نادنخ تروص ندید اب
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تسد و دیسرت یم بآ .زا تسشن میاپ یور و دمآ ایله و متسشن تخت یور

هانپ متشاد یرتم کی زا رتشیب رد انش زا سرت مه مدوخ هک ینم نماد هب

دوب. هدروآ

: تفگ یم قاحسا نابز نیریش رتخد

! منوم یم شرانک منم بآ وت هرب هشیم سیخ شلا ب هناورپ _

: تفگ و درشف شتشم اررد شرتخد هکیت ود سابل دزو رمک هب تسد سیلا

بآ! وت شمیرب یم هرب تساوخ هک شنومهم ور هناورپ _

: دیسرپ و درک مخ ار شرس نم هب .ور دناخرچ ار شرس ایله

؟ هناورپ یایم _

و درک ینابز نیریش . مدیشک تسد ار شیاهوم یور و مداد ناکت ار مرس

یش؟ یمن سیخ هک دیسرپ هرابود

: متفگ و مدیدنخ ییا هن

... هرذگ یم شوخ میشب سیخ _

و بویا هب تساوخ یم و دوب هدیشوپ کراولش و رظتنم رد، رانک قاحسا

... دندویپب شرسپ
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هرجنپ رانک ار ایله دش، دنلب هک شرسپ ی هدنخ غیج و بویا هجریش یادص

: تفگ و درب شیاهبل یولج ار شکچوک و لپت یاه تسد . دناشک

! ندش سیخ یاو... _

: تفگ و دیشک ار شتسد مه سیلآ

هش.. یمن سیخ زاغ و کدرا مرتخد _

: تفگ و دیدنخ مه سیلآ . متسین کدرا ارچ نم هک نیمز دیبوک اپ ایله و

! هشب یچ دایب مه کدرا و میراد هناورپ _

و داتسیا مرانک قاحسا . دنتفر نوریب قاتا زا نانک ثحب شرتخد هارمه

: تفگ و تشاذگ متسد فک ار میشوگ

." هناورپ " هتشون مه طقف داد... مایپ راب جنپ ... ترانک و اجنیا مسرب _ات

. داتسیا هرجنپ هب ،ور مرانک و داد متسد هک متفرگ یشوگ زا ممشچ

قاحسا هک میدرک هاگن بآ لخاد ندرب یارب سیلآ رساپهبتالش ود ره

: تفگ
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و همع دای انش ایب شدعب و نک شنارگن رادقم ..هی نزب فرح شاهاب _

. مدب هدازردارب

شا هداوناخ و ومع هاگن ، رختسا رانک ، هدیشوپ سابل هرخ بال ایله هک مدید

درک. یم

هدنخ هب شبل .. مدید ناج اقآ هیبش یقوذ اراب قاحسا مشچ و مدیخرچ

: تفگ دشو زاب رتگرزب ییا

... هناورپ ینک یم ور تیگدنز ... هرادن ینارگن _

سیلآ ، رابنیا هک متفرگ نوریب ی هدنخ یادص ندینش اب قاحسا زا مشچ

دوب. هتفرگ ار بویا یاه تسد ایله و دوب بآ رد شدوخ

اب مه قاحسا .هک مدرک ثکم فینح مسا یور و نشور ار متسد یشوگ

یادص ، شراک .اب دیشاپ گنر یبآ یاه یشاک یور بآ یجوم شدنلب هجریش

دوب... هدرک ناهنپ شیومع هنیس اررد شرس ایله . دروآ اررد همه ضارتعا

قیمع یسفن . مداد باوج ارابسالمم فینح یدج نتفگ ! دییامرفب یادص

: تفگ و دیشک
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دش! دب یلیخ حبص ...! هناورپ یاو _

؟ تساجک هک مدیسرپ و متفگ شا ینارگن هب فیعض ییا هن

! متفیم هار هنوخ زا مراد دز._ یم سفن سفن و تفر یم هار تشاد

لا وس ینارگن و هدمآ شیپ یلکشم دیسرپ و دیسرت میادص یناج یب زا

: متفگ و مدرک شدنخبل کی یادف ار فینح

! هشب انشآ امش اب تساوخ یم مشاداد _هن!

ار ندز تراتسا یادص . متفیم هار مراد هک تفگ هک دز یم سفن سفن زاب

داد: همادا هک مدینش

اباب اب مرب هرارق امش، شیپ زا ندموا دعب هدز. ییافرح نامام هب مه اباب _

منک. تبحص

درک. یم لیمکت تشاد ام هب ندیسر هلجع اراب شیشوخ و دوب لا حشوخ

! تشاد قوذ شردپ اب تبحص و اجنیا هب ندیسر یارب فینح تالش ردق هچ

! متشاد تسود ،ار ندرک عورش فینح اب مه نم
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. دنام دوب، تشاد هگن قلعم بآ یور ار ایله هک قاحسا هب ممشچ

ارچ الوت صا ... شابن ییا هلئسم چیه نارگن ناج... هناورپ مسر یم مراد _

مش! یم گنتلد منم یگ یمن ..! انوا شیپ یتفر یدشاپ

و لیم چیه هک یرفولین کمک تسا هتفر . تسین یزور دنچ مردام متفگن

ردقچ دنادب متساوخن و متفگن . دیایب ام هناخ نییاپ هقبط هب درادن یتبغر

... تسه دایز میاه نارگن

یکوش فینح هب تساوخ ملد ، شنتفگ هناورپ دنلب یادص زا هظحل کی اما

دمآ.هک شک ملا وس روصت زا لبق یمک ومبل متفرگ ار هدرپ هشوگ منک. دراو

! فینح _: متفگ

: متسب ار ممشچ ما، یدعب ی هلمج مرش وزا مدینش ار شمناج

؟ رایب تهارمه یتشاد ویام _
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.. مدرشف مه یور ار مکلپ رتشیب درک، ثکم و دروخ اج فینح هکنیا سح زا

مناهد یولج تسد درک، یم تشاد مفرح زا فینح هک یروصت یتح

درک. شرتدب فینح یشوخرس هک متشاذگ

؟ طلتخم رختسا میرب هرارق _

مه شفرح .هبتالیف مدرک همزمز مبل ریز یفرحنم مدرک زاب ار ممشچ

: متفگ

یراک لوا و نریگب تست رد مد نوتزا هرارق ماشاداد ساالیر! بانج ریخ _هن

انش... یاه مرف عاونا مشدعب ... رختسا بآ وت ینزب هجریش دیاب

، متخانش ور هراد ریثات یلیخ :_هگا تفگ هک مدوب راک رس ای دوب هتفرگ یدج

مرخ. یم ون ویام مر یم دوب زاب ییاج هار رس

منک! ماپ مدورو لوا نومه طقف

هظحل روصت ...زا دیاین شک رتشیب ات متفرگ متشگنا اراب مبل یاه هشوگ

. منزب ههقهق دوب هدنام ،مک فینح یراک لوا ندز هجریش و ویام اب شدورو
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عناوم ... یروخب خرچ رود هی مه غاب هت بسا اب دیاب ناج، فینح مشدعب _

... هساسح یلیخ دروم نیا ور مبویا شاداد .. ینک در ور

: تفگ و دیدنخ

... هسرب تهب متسد نراذب ناوخ یمن وگب .. هگید یچیه _

درک. میادص شا ینت بآ طسو هرابود قاحسا

.. شتسه قیقد یلیخ دراوم نیا .ور تتنیبب مبویا شاداد دیاب _

هدیسر میاهردارب یاه تیساسح رواب هب داد یم ناشن فینح فیعض یادص

: تفگ و تسا

... ینومب مه هقیقد ود تشاذگن و دوب بوخ مدید زور نوا هک یلوا _نیا

... هناورپ هنک ریخب ادخ ور تردارب یکی نیا

: متفگ و مدیدنخ

... داتسا منوسر یم بلقت مدوخ ...نم شاب تدوخ بقارم _

: دیسرپ

منک؟ انش دیاب یدج یدج _



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

: مدرک هفاضا و متفگ نادنخ ییا هلب

... یمرگ تسد هساو نوشرانک مر یم مراد نم _االنمه

. مدرک عطق ار یشوگ ! فینح یچ هگید ندش یکاش هب

رد زونه ایله ... دیشاپ یم بآ شیور قاحسا و دوب هدمآ نوریب بآ زا سیلآ

دوب.. شوخ شیاج بویا شوغآ

نانیمطا مدوخ ،هب مهاتوک نیتسآ زیلب هب هاگن و هدیشک میاهوم هب یتسد

صخشم یک متسناد یمن ار مسرت فیلکت هک متسه هناورپ هنم نیا هک مداد

درک؟ مهاوخ

رد هشیمه هک یگدنز لا بند هب متفر یم فینح تسد هب تسد ایآ هکنیا

رد هرابود متفر یم و مدز یم ار یشوخ همه دیق دیاب ...ای مدوب شیوزرآ

یم ناشقرغ میاهکشا واب مدنازوس یم ار میاهوزرآ ، نادنز و دنب یکیرات

. مدرک

****
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رود هلوح اسوتآ و داد متسد ار هناودنه خرس یاه شرب هساک سیلآ

دش. نامکیدزن هدیچیپ شیاهوم

: تفگ و دنابسچ ییا هسوب سیلآ ار متروص

.! نکن ملوه _ورب،

هفاضا و تخادنا هرجنپ تشپ و نوریب هب یهاتوک هاگن و داد شک ار شرس

درک:

؟ نتسشن شرانک کشخ و یدج ودات نیا ارچ _حاال

: تفگ و دیشک کرس هشیش تشپ زا مه اسوتآ

ننک... فیرعت کوج ننیشب هش یمن هک یراک لوا _

: تفگ و درک کزان شفرح هب یمشچ هشوگ سیلآ

... تفرگ درد شندرگ _

: دیسرپ و داد راشف هلوح یور تسد سیلآ

؟ تخادنا یچ دای ینود یم ونم اقآ نیا ندموا _

: تفگ و تشگرب سیلآ

!. نوشات ود ره یراگتساوخ ندموا اهنت _
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و تشاذگ متشپ تسد اسوتآ و دیزرل ممشچ ود، ره نتفر ییاهنت ضغب زا

: تفگ

تخبشوخ ور ودات نیا اماالن نیبب . نکن رپ تمشچ ... هناورپ وت _ورب

... میدرک

: دیدنخ و درب شناهد یولج تسد اسوتآ

! میتسه ترانک مه ...ام یتخبشوخ ودات نیا رهاوخ ، ینوت یم مه _وت

: تفگ و دیشک ار شملا نتفر زا لبق سیلآ ، مورب ات مدیخرچ

... رادرب ونیا _
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: تفگ و شراک هب درک مخا مه اسوتآ

! هشاب تحار راذب _

. مدرکن یهجوت شملا ندرک بترم ،اب سیلا ی هدش درگ مشچ هب

: تفگ و تشاذگ متروص فرط ود یور تسد هک

هدرک لگشوخ یردقنوا ، دموا یراگتساوخ ییاهنت قاحسا هک یبش _نم

... نوش هنوخ میتفر تفرگ هزاجا اباب زا بش نومه هک مدوب

دوب: رت لوقعم اسوتآ

... یتشاد زاورپ وت شحبص . نیتشادن تقو بش نوا دعب امش _

: تفگ و تخادنا ارباال شا هناچ و داد نیچ ار شغامد سیلآ

منک. لگشوخ ور مدوخ زور نوا لثم داوخ یم شلد قاحسا االمن یتح _

مرب! نم : متفگ و مدیدنخ

: تفگ اسوتآ هک

... تسین وت نس بسانم هگید شدعب یافرح ناج، هناورپ ورب _
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... هراد هنحص هک تفگ و دادن لا جم سیلآ دزو شفرح دنب تشپ یکمشچ

دش. رتهب یمک ناشرانک زا ندش رود زا لبق وحملا مدیدنخ

، قاحسا یانش و یشاپ بآ یاه شزومآ دعب . نارگن و دوب هداس ما هرهچ

. میارایب فینح ریز هب رس هاگن یارب ار مدوخ متشادن تقو

... متشاد ینیریش یاهوزرآ میدش یم مه یارب یزور رگا هک

دوب. هتسشن یرانک و نابیاس ریز و قیچ ردآال دورو هظحل نامه زا فینح

. ناتک هداس راولش و دوب هدیشوپ هناخ راهچ ترشیت

لگ. هتسد ریز ینیریش هبعج اب دوب شتسد مه یگرزب لگ هتسد

دش. هجاوم مردارب ود ره مرگ لا بقتسا اب دوب شبل یور هک یبوجحم دنخبل

. دندماین هناخ لخاد دشو قیچ آال نامهم ، دورو هظحل نامه زا

... موش ور هب ور میاهردارب رانک فینح اب یمارآ هب مدرک یعس و طایتحا اب

هدرپس بویا هب شوگ و هتسشن ود ره یور هب ور فینح . مدش ناشکیدزن

دوب.

فینح و درک عطق ار شفرح بویا ، متسد هناودنه هساک و نم هکابسالم

دش. دنلب میاپ هب

. دندرک نم دیدمآ شوخ هب هاگن و دمآ شک فینح راک اب مردارب ود ره رس

. تشاذگ زیم یور و تفرگ متسد ارزا هساک دشو زیخ مین قاحسا
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. درشف مرن شیاه تشگنا ار ما هناش ، متسشن هک یلدنص یور و قاحسا رانک

. درپس بویا هب هرابود و تفرگ قاحسا راک زا مشچ فینح

فرح فینح هب شا هجیتن و هام شش نآ یاهرگا و اما زا تشاد هک یبویا

دز. یم
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. مدش شارمه و مدق مه فینح ،اب یجورخ اترد قیچ آال نیب هلصاف

. میتشاذگ اج فینح زا یظفاحادخ اجاب نامه اررد بویا و قاحسا

. میسرب ریسم رخآ هب رید ات میتشاد یمرب مدق هاتوک ار هلصاف نیا ود ره

دنلبرس متسناد یمن و دوب هتشگرب بویا اب ییانشآ و یمهرود زا هک فینح

مدز. شتروص هب یدنخبل شرس نتشگرب ایهن،هکاب دوب

؟ نوت هنوخ یدرگرب یاوخ یمن امش _

: مدرک ناهنپ مزیلب لش یاه بیج نورد ار متسد و متخادنا باال ییا هناش
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.! تسین نوم هنوخ یسک _

چیپ کی فینح یاهوربا هک دوب هدش ثعاب نم زا لبق یفرح هچ مناد یمن

الت یصحت هب درک رییغت ناشثحب متسشن نم ...هکات ددنبب شقن شیور یدج

دش. هدیشک فینح وراک

؟ یاجنیا یک _ات

: متفگ و هتشاذگ باوج یب ار شلا وس

! ینک یم هلجع یراد منک رکف فینح _

. میدیسر رد تشپ وهب میدش در هدش هاتوک و سیخ یاه نمچ یور زا

. متفر نوریب شرس تشپ مه نم و درک زاب شدوخ ردار

اهار لگ رطع ، نابایخ یوالیی یاه هناخ ی هچغاب بوطرم یاوه میسن

. داتسیا میور هب وور دیخرچ ... مداتسیا شنیشام کیدزن درک. یم شخپ

یرتسکاخ یوم رات دنچ شتسد تشگنا واب دروآ متروص کیدزن ار شرس

داد. مناشن ار شا هقیقش رانک

: تفگ و دیشک بقع ار شرس

! هرید یگ یم مزاب هدز هنووج هک ییانیا اب هناورپ _

مرش، اب مه شدوخ و نم نیب مک هلصاف وهب هتفرگ شییوم رات زا مشچ

. مدرکن هجوت

منک. مک ار هلصاف نآ یاج و میوگب ات دوب بسانم یفرح هچ متسناد یمن

ار میاهتشگنا کون و تفرگ ار متسد ود ره یمرن ...هب دشن مباوج رظتنم

. درشف
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زا مسرتن میتسه مه رانک یتقو هکنیا دوب... یار ندش صخشم مروظنم _

. ندش رود هرابود

... متفگ شنامشچ هب هاگن ار اهفرح نیا

دش مرگلد میاه هناش درک. لغب ار میاهتشگنا رتشیب و دروآ متسد هب یراشف

. یمخا چیه نودب یتح . فینح تیامح شوخلد و

. دایم شباوج منوا ، میشاب شایب ورب و مسارم مرگرس _اتام

ومد ندروآ تقاط دوب تخس .. فینح یراظتنا مشچ نیا زا دیزرل ممشچ

: ندزن

.. یگب تردام و ردپ هب شلبق دیاب فینح _

داد: باوج هلصاف بال

نم. هب شرپسب منوا _

! متفیم سپ سرتسا زا عقوم نوا هکات ینک یم رواب _

داد. شملا ریز زا هدروخ زیل یوم رات دنچ وهب تفرگ ممشچ زا مشچ

هک شیادص هارمه درک، زاب ممشچ هب ور هرابود و تسب رت مرن هک یکلپ اب

دز: دوب،بل هتفرگ یشوخ شخ

! هناورپ یچیه ... یشاب یچیه نارگن هگید ماوخ یمن _

نیب هک یمیسن و شدوخ و مدوخ طقف هک تفگ ار شفرح مارآ یردق هب

ور وام دسرب یسک رگا یاو .و میدینش ار شیادص ، دیخرچ یم نامتروص

: دنیبب حلا نیا هب

ناج! هناورپ نم هب مزاب و تاردارب نم...هب هب شراپسب _وت
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کی یور دشو مرگ ییا هرطق ، مدنبب شندرپس یشوخ زا مدمآ هک یکلپ

ورب امش ناج فینح هک درک دییات شدوخ نامه ... دروخ رس ما هنوگ فرط

! میراپس یم وت هب تفیطل ساسحا مامت اراب هناورپ ام

مگ هرطق .هک دنام ما هناچ یور و دروخ رس هرطق نآ اب شمشچ هک یفینح

نودب ار نم تشاد هک دیسر ممشچ دمآ.هب زابباالرت فینح مشچ دشو

درک. یم رتانشآ شمرگ تسد و فینح اب کالیم چیه

. میدرگرب یایب نم هکاب هنیا شرتهب امش االن مناخ هناورپ مشدعب _

نییاپ ار نامهار ِتخس ضغب . مداد شسابل زیر یاه همکد وهب متفرگ مشچ

. درشف ما هناش یور و تفرگ شتسد کی اراب متسد .ود مداتسرف

و نامام یزاب رتگرزب غارس میرب ات تمنیبب لقادح ... مزیزع هنوخ ایب رتدوز _

اباب..

ار مرس منک. شا هناورپ نایاپ التیب کشم دراو مک مک ار فینح دوب رتهب

: مدرک دنلب

! نتسه یشک ثاثا ریگرد رفولین اب منامام ازور _نیا

باالرت: تفر شیاه همکد زا ممشچ هک شا هناش تمس درک جک یمک ار شرس

؟ کمک مایب _

. متفگ مرس نتخادنا ابباال ییا وهن دمآ شک ناج یب مبل

داد. له شبیج لخاد درب بقع ما، هناش زا تسد فینح دمآ هک رد یادص

و دروآ نوریب ار شرس هک قاحسا درک. اهر مه ار متسد دشو زاب رتشیب رد

. تفر رت بقع مه مدق کی فینح . دیشک کرس شیاپ لغب مه ایله
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. میدش یم لا حشوخ ... نیدوب یمهرود راهان ناج! فینح _

. دروخ مهب هک دوبن شساوح و دیشک شیاهوم یور تسد فینح

.. مراد راک نارهت رادقم ...هی مشاب متشاد تسود _

دوب: هداتسیا نوریب لماک رگید قاحسا

دوب. یتخبشوخ ثعاب رهحلا _هب

هاگن مدنخبل هب هاتوک و تفگ یرایسب تصرف هللا اش دشونا خرس فینح

درک.

دش. شنیشام راوس و هتفگ شتلا جخ دنب تشپ یظفاحادخ اب

دز قوب فینح هکنیا ات داتسیا مرانک قاحسا و دناسر نم ارهب شدوخ ایله

دش. رود ام سردید و نابایخ زا بقع هدند و

. مدناسر رتدنلب ییا هدنخ هب شفرح اراب قاحسا نادنخ مشچ هاگن

وت.. امرفب هدب... رد مد یتفگ یم شهب ! شدوخ ارب نیا هتحار _هچ

. شهب مدوب هداد یعمج هتسد انش هی لوق نم هخآ _

. منیبب رتشیب ات مدنامن ایله تسد ، نتفرگ اراب قاحسا هدش تشرد مشچ

. میدش هچغاب لخاد

. تسب ردار قاحسا ات مداتسیا رانک

... هنوخ مرب تساوخ _یم

دش. یم رتشیب ما هدنخ درک، یم مه مخا قاحسا

میر. یم مه اب ادرف ، هدرکن _المز
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. دیود و درک اهر ار متسد ایله و داتسیا ما هناش هب هناش

: مدیدنخ

. هنوخ دایم زورما مه نامام _

داد: ناکت ممشچ یولج ار شتشگنا

. ادرف _

جنک #هس_
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شدوخ هک دوب هتساوخ دش. هدایپ نم واب درک شوماخ ار نیشام بویا

دنک. ما یهارمه و دنیشب نیشام تشپ

: تفگ شبل ریز

. هناخ لخاد مایم منم _

اب مردام یتبحص مه نارگن . دراد شراک دوب هتفگ ، نفلت تشپ نامام ایوگ

. مدوب مردارب

و نامام راک لیلد . دشاب هدید ار بویا ، مردام تقو چیه متشادن رطاخ هب

. مدرکن کرد ار بویا ندمآ
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بویا زا رتولج هناخ ندوب بترم یاوه وهب مدرک زاب مدوخ دیلک رداراب

. مدش لخاد

بجعتم اتباالیهلپاه هدش هدیچ یاه نتراک ندید ،زا مراظنتا الف خرب

چیپ، رواک ییوشسابل و لا چخی ، درگاپ هشوگ و مدناخرچ رس . متفرگ مشچ

و هتخیر مهب یردق داد.هب یم سابع هناخی بابسا زا ناشن دایز لا متحا هب

هلپاهوباالرت ات ندش در یارب اپ یاج کی اهنت هک دوب فقس ات نتراک رپ

. میتشاد

: تفگ و هدناشن شتروص هب یمخا هک دوب هدش بجعتم نم لثم مه بویا

باال!. میرب _ورب

دمآ. باال مرس تشپ دزو رانک شهار رس ارزا املآ هخرچود اباپ

هک دوب زاب همین ام دحاو .رد متفر هلپاهباال عضو زا تلاهدز جخ و تعرس هب

. متشگرب سرت دشواب درگ ممشچ مه اجنآ ی هنحص ندید وزا مداد له

هکاب مدش رود رد لباقم .زا دناخرچ یم هناخ هب مشچ مرس، تشپ بویا

هک وخیلا تخل یاه کییازوم یور ششفک یادص دش. لخاد ، شفک نامه
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. دیچیپ ، تشاد شرف و هدش تکوم متفر یم شیپ زور راهچ نم

هک هدروخن تسد هلیسو اهنت و دندوب هدرک راوس مه یور ییا  هشوگ ار اهلبم

دوب. هناخزپشآ هدرپ دوب، شیاج رس و هدنام یقاب

، شرف نودب و هتخیر مهب قاتا ندید وزا شتمس مدرک دنت اپ مقاتا دای هب

. متشاذگ مناهد یولج تسد

زا نوریب و قاتا فک یور ، مراک یاه هلیسو مامت و دوب زاب مدمک رد یتح

دوب. دمک

: دیسرپ و دیشک مقاتا هب یکرس دزو رانک ار توهبم نم ، تسد اب بویا

؟ دوب وت قاتا _

. مدیشک نوریب ار یشوگ مفیک وزا مداد ناکت ار مرس

ندروخن و هرامش نتفرگ ضحم .هب دیزرل یم نامام راک یروابان زا متسد

. دیشک نوریب مشوگ رانک ارزا یشوگ بویا ، یقوب زونه

: دیسرپ نامام یولا ندینش اب یلطعم نودب
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؟ هربخ اجنیا _

دز، یم فرح نامام اب تشاد هک نامزمه و دیخرچ ، شفک هنشاپ یور کالهف

: تفگ

... هنوخ اال تسه یچ همه هیبش اجنیا ، هنوخ میدروآ ور هناورپ _

: تفگ و درک ثکم

! مبویا نم _هن!

داد. یم شوگ نامام فرح هب تشاد نم تروص رد تقد اب

؟ هربخ هچ اجنیا هنودب هناورپ دیابن ؟ نیدرک یم ربخ ور ام دیابن _

رطاخ دشوهب یم خرس شمشچ . تشاد مخا بویا دزو یم فرح نامام

. دادن ار مردام باوج هچ، مناد یمن

عطق .. هشن خلت هناورپ اب نوتتاقوا امش ات شمرب یم نم نتفگ اراب یشوگ

درک.
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هلیسو تساوخ متمس یشوگ نتفرگ اب بویا هک دوب یقافتا تام ممشچ

. موش شارمه و منک عمج ار ما یرورض و یصخش یاه

هتخیر مهب هناخ تسد اب بویا و متفگ ، شتروص یخرس زا هدیسرت ییا هن

داد. مناشن ار

هدیبسچ و هدرک تشومارف تردام هنافساتم ! هناورپ شتسه وت یاج اجنیا _

هک تسین صالحوت هب هگید اجنیا ... تردارب هداوناخ هدنوم یقاب هب

ننک! ناوخ یم راک یچ نتفگن تهب یتح ... ینومب

میاه هلگ و ینارگن مامت متسناوت یمن . مداد راوید هب هیکت و مدش ناج یب

. مراذگب نایم رد بویا اراب

هیبش هک هناخ نآ ارزا نم و دریگب ار متسد دش ثعاب متوکس هک یبویا

. دروآ نوریب ، دوبن هناخ

جنک #هس_
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هدرکن نشور ار نیشام زونه . نیشام رد تسشن و تشگرب مهارمه هرابود

: دیسرپ هدش، کراپ نیشام دنچ و نابایخ هب مشچ هک دوب

؟ هناورپ تساجک تنیشام _

: مداد باوج نامام یاهراک زا هکوش و ساوح یب

؟! ییاد هنوخ گنیکراپ _وت

ارچ؟ اجنوا _

. مدرک اررت ومبل مدمآ مدوخ ،هب بویا یاهلا وس و مخا زا

مدیمهف هک یزور .زا منیشب نامرف تشپ مسرت یم اه یگزات هک متفگ

. مورایب یکی رس بالیی منم منارگن شمه درک، توف سابع تسود

رود و تفگ ییاباب ویا درک نشور ار شنیشام متمس ندیخرچ نودب بویا

دز.
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. دنام نام هناخ هتسب ورد هرجنپ هب ممشچ اما نم

لوق وهب جاودزا زا قاحسا و بویا رگا مدرک یم رکف متشاد ریسم لوط رد

ثاثا ندرک عمج هب متسشن یم دیاب حاال نم ! دندوبن ناج اقآ هابتشا ، نامام

. رفولین یاهتساوخرد هچیزاب مدش یم . هناخ

. ندوب راب رس سح . متشاد یدب سح دوب. هدش تشم مفیک یور متسد

هکاب قاحسا ..ای مزیرب مهب ار اسوتآ ردام ینامهم همانرب و مورب کنیا سح

دننک،ار تبث ار شا یگلا س هس لیمکت هیلتآ یاه سکع دنتفر شرتخد

. مشاب محازم

یارب ییا هفرس کت اب بویا هب ،ور میدش رود نابایخ و لحم زا هک یمک

. غورف خهلا هناخ دربب ار نم متساوخ مفرح ریثات

ام! هنوخ میر :_یم تفگ و درک مهاگن ، شمشچ ی هشوگ زا

. مورب خهلا ندید مهاوخ یم ارچ دمهفن هک متشاد یعس متفگ هک ییا ابهن

: تفگ و دربب . دربب ار نم متساوخ بویا زا هرابود یرارصا اب

یچ! یارب یایم یراد نکن رکف _

... نکن شومارف ونیا .. یقاحسا و نم زا ییزج مه .وت میتحاران هک نکن رکف

تفگ دزو اسوتآ هب گنز دش، یم عمج درد زا هک نم هدرشف بلق رانک یتح
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دنک... یهاوخ رذع شیاج وهب هدمآ شیپ شیارب یراک هک

. مورب خهلا هناخ هب مرورغ ظفح یارب تشاذگن و تساوخ یتحار نیمه هب

لوبق هک داد یم ریسم رییغت ناش هناخ تمس تشاد تولخ نابایخ طسو

دوب. متخس شا  یهارمه

. دهدب نم ارهب ششوگ هظحل کی و دنک ربص . دشکب رانک متساوخ بویا زا

ود نیا هک تسرد مدرب یم یپ متشاد هزات نم و تشاذگ مفرح هب مارتحا

هک نم یارب یتمرح هچ ،اما دوبن ناشرس باالی یردپ یگلا س جنپ زا ردارب

.. دندوب لئاق دننک، مهاگن میرم و سابع لثم دیاب

هک مردارب مشچ هب هاگن . شتمس مدیخرچ و درک کراپ ییا  هشوگ ار نیشام

: متفگ ، تشادن قاحسا ونم هب یتهابش دایز

ترانک متساوخ هکنیا یارب ،هن نومدوخ هنوخ یربب ونم ماوخیم تزا _

شاه میمصت رانک منک... تبحص نامام ...اب هنوخ مرب راذب افطل ، مشابن

! تسین بوخ شلا ح ازور ...نیا هنومب اهنت مراذن ... مشاب

: تفگ و دیشک رپ یسفن بویا

ینوت یم روطچ .. نتشاذگ تع طاال یب همه نیا تندوبن زور دنچ زا یتقو _

! یشاب نارگن مزاب
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: متفگ منارگن ردارب تبحم هب ور

نامام هزاغم و هنوخ سابع مه... هب هدیچیپ اهزور نیا طیارش رادقم _هی

شنز ... هدنوم فیلکت مهبال نامام و شرهاوخ مهس ... هتشاذگ کناب نهر ور

یمهنک. یخلت مادم هنک... یم هدافتسا تصرف زا مه

رارکت هرابود و دزن یفرح دش. هریخ و نابایخ هب ور دناخرچ ار شرس

. مدرک

و... دوب ناج اقآ مانب . تسه مه امش یارب هنوخ نوا _

: تفگ هک منزب یفرح ناشدوخ مهس زا تشاذگن و داتفا هار

شزرا مارتحا تبحص ، تسین اجنوا اجو نیا اهو تبحص نیا لقن _

هش! یم دروخرب دب هراد هنافساتم ...هک هتدوخ هب نتشاذگ

یارب و مدوب هتساوخ هکنیا .زا داتفا وهار درک توکس مرظن و مارتحا یارب

ندوب مرگ ملد ، مریگب میمصت لقتسم ، مرگید یاه تصرف تابثا و مفرح

دش. بویا

و منیشب نیشام رد تساوخ . نامدوخ هناخ رد مد دنادرگرب ار نم هرابود

دش. هدایپ ایهن! هتشگرب یسک هک دنیبب
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نتفگ اب شدوخ . مدش هدایپ مه نم و درک هراشا هناخ، زاب همین رد ندید اب

. نییاپ دحاو یدورو رد تمس تفر و داد له ،ردار ییاسر و دنلب هزاجا اب

یم نامام تبحص و شم سال یادص دش. هدیشک بویا رس تشپ میاهاپ

لخاد ، بویا دعب شفک واب مدیشک دحاو یدور و هلا لخاد هب یکرس دمآ.

. مدش

جنک #هس_
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. تفرگ ار شیور نم ندید هکاب دیراب یم هتسخ شتروص رسو زا نامام

: تفگ بویا هب ور هک دوب شا  هتسخ یور هب هتسشن یمخا

، نامام فرح هب هجوت یب بویا ... مدرک هزاجا مسورع یارب ور اجنیا _

. دندمآ نوریب قاتا زا شردام اب رفولین هک دناخرچ ارردهلا شرس

: تفگ مردام هب ور بویا و دنتفرگ مدیدن ار ود ره
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منک! یم تبحص هلا سم نیا دروم رد امش اب یرتهب تصرف _وت

: تفگ مشوگ رد رس و دیخرچ

! یایب نم اب هرتهب ! هناورپ تسین بوخ اجنیا تیعقوم _

. تفر و تفگ فیعض یبخ رایسب اب شیاهبل ندرشف اب ییا  هشاب و مدرک یچن

نامام هب ور هدشما اهر و تخس سفن .اب مدش ریگلد بویا نتفر روخلد زا

: مدیخرچ دوب، هتسشن مالهف هپت کی یور و تخل سنلا طسو هک

؟ مهب نیدز ور نییاپ ارچباالو ! نیدرک راک یچ نامام _

طقف دمآ. نوریب دوب، هتفر قاتا هب بویا ندید زا هک مفرح ندینش اب رفولین

با شیاهوم و دوب هدش یکاخ شسابل دوب. هدیشوپ هاتوک نیتسآ یب پات مه

: تفگ دزو شرمک هب تسد هدز، هرگ شرس الی

نک! چیپ لا وس ور تردام دعب راذگ و تشگ و ینومهم زا سرب ناج هناورپ _

شرتخد هب ،ور دوبن شرس یور یرسور و دوب هدیشوپ وتنام مه شردام

هب نسم نز ودات حاالام تسه هنوخ وت ناوج سورع ، نرادن روعش _: تفگ

رانک..

، روخلد و دوب قمر یب هک نامام هب ور رتخد و ردام هنعط هب هجوت یب

درک؛ یتسد شیپ شدوخ

مینک خیلا باالور حبص ادرف ...ات میرب رایب مرداچ ورب . ردام هدایز مافرح _

. مینیچب ثاثا اجنیا مه ،ام رفولین ارب

شا وهبل هرجنپ یور ار مفیک دوب. هتفرگ رفولین تحاقو یورشیپ زا متروص

: متفگ و متشاذگ
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و قاتا دیاب ارچ ال صا . نییاپ ادرف باالو زورما هگم! هیزاب نم،خهلا ردام _

.. نینزب مهب منک شعمج دیشک لوط زور ود هک ور هنوخ

درک. باترپ میارب یتسد و دیرپ مردام و نم تبحص طسو رفولین

ماپ هدب..نم ناماس هقیلس دموا میرم ور تقاتا . نزن تمهت ام هب دوخیب _

. منزب تاه هلیسو هب تسد هسرب هچ مراذ یمن تقاتا مه ور

نامام و ونم رسباالاب زا تشاد یلیخ ، مردام زا نتفرگ رایتخا اب رفولین نیا

دز. یم فرح

هک متفگ نامام هب ور هرابود شا، هنعط و ندرک کزان مشچ هب باوج نودب

. درادن ان دوب صخشم و دوب هتسخ نامام باال. میورب دوش دنلب و دنک عمج

زا دایز سابع ارهب شا  هناردام سح زا دافتسا ، رفولین هدش هتشون یویرانس

دش: دنلب و تفرگ شیوناز هب تسد دوب.هک هدرک دح

شیپ هرب داوخ یم مرفولین . میرم هنوخ میرب بشما .. سنا آژ میدز گنز _

.. تسین مه باوخ یارب اج اجنیا ... شاه هچب

توعد داد. نامام ارهب سنا آژ ندیسر ربخ ، دحاو گنز یادص اب رفولین هک

شندش هارمه یارب درک، یم تسرد شرس یور ار شرداچ تشاد هک نامام

! مایب اجک .. میراد هنوخ : متفگ و مدز سپ ناخ قداص هناخ هب

: تفگ و درک اهر اه مالهف یور ار نامام یتسد فیک رفولین

زا نوج ردام مهس نتسنود هکاب راذن نم هب ور تیردپ ملا تنم هدموین _

باال. طقف منوا . مایب مدش یضار ، اجنیا

و نهلا شرتخد لا وبقا تخب هب درک عورش نامام نتفر زا دعب مه شردام

. نیرفن
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درک: توکس دشو تکاس رگید دش یمن و متسب ار دحاو رد

اب یتقو ارچ . دیریگ یم ور نوترتخد فرط نیراد دایز مناخ جاح _

تخب ؟ دوب دمآ و تفر رد مشلا هب برغ ریسم تسار و پچ شرهوش

دوب. دنلب مشلا .بقا دوبن دب ترتخد

کالم توق واب تشگرب رفولین یتقو . تشادن رفولین زا مک شردام زیت مخا

شیپ زا یراک هنوت یمن چیه هک مدرک یروآدای ، ثحب هب درک عورش نم اب

یب نیداد انف هب ترهوش اراب سابع رهاوخ و ردام مهس مامت هکنیا . هربب

راکیب مه ناخ قداص _: تفگ و درک ییا هدنخ کت شردام . هنوم یمن باوج

. دیربون اهامش اعقاو ، هدرک تیاکش هتفر و دوبن

تیاهن ورد یخلت اب یلو هن هنامرتحم ، منزب یفرح رفولین هب ور مدمآ ات

واب متشادرب ار مفیک . دنورب و ددنبب اتردار نوریب مورب دنتساوخ تحاقو

.! مراذیمن ...نم هشاب امش هاوخلد یچ همه تسین زارق ، نتفگ

درک. بترم ار شسابل نایوگ هاو هاو شردام دزو دنخزوپ رفولین

زا هناخ تیعضو هب مخا اراب مرس .شلا مدرک اهر اه لبم یور ار ما وتنام

اررد اهتکوم . مدرک نشور ار اهغارچ مامت و دوب ممرگ . مدیشک نوریب مرس

. مدناشک لخاد هب ناشک ناشک . دندوب هتخادنا یتشپ طایح هب ور سارت

نیمز یور هک دندوب هدرک گنج نادیم هیبش ار هناخ و هدز اهارات شرف

. مدرک کاپ ار متروص یسیخ و متسشن

ار رلوک مدز. ور اج ار وسنلا مدش مخ وراج نتشادرب واب مدش دنلب هرابود

هت ضغب و هدرک قرع . دربن کنخ داب ار کاخ و درگ ات مدوب هدرک شوماخ

. مدرک ناشنهپ و فاص نییاپ اهارزاباالو تکوم میولگ
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مهدب هزاجا هک ییا هزادنا هب هن یلو دوب. تخس میارب ندرک اجباج ار اهلبم

یارب ار هیقب ... مداد ناماس طقف ار سنلا همین و هفصن . دنزیرب مهب ار هناخ

. متشاذگ ادرف

. مدوب هدش هتسخ هک دوب بش ود کیدزن تعاس

قرع . مدش تکاس و هدیسرت ، مدینش و دروخ یم رد هب هقتیهک یادص اب

هیاس . مدیشک ثاثا رپزا یورهار هب هدیسرت یکرس . متفرگ ار متروص یور

تفر مسفن اب مگنر دوب. هداتفا رد کچوک ی هشیش تشپ یدرم دنلب و کیراب

. مدرک شلفق و متسب ار نامدحاو ورد

جنک #هس_
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. مدیشک قاتا هب یکرس ، یشوگ لا وبند هدروخ مدوخ رود هب یخرچ هدیسرت

. مداتسرف مشوگ تشپ ار مسیخ یاهوم و مدروآ نوریب فیک ارزا میشوگ

دوب. هدیبسچ منت هب زیلب

هد هب ممشچ ... مربب مشوگ کیدزن ات مدرک زاب ار یشوگ هک دیزرل یم متسد

یور ار منازرل تشگنا .. داتفا ، متشاد فینح زا هک هتفر تسد زا سامت
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و هرابود دش.هک دنلب رد ،هب هبرض زیر یادص هرابود و مدیشک هحفص

. داتفا فینح مسا ، هحفص یور نامزمه

هب شیارب ار مسرت هدیسرت . دنزب فرح متشاذگن و مداد باوج هلصاف بال

: مدروآ نابز

! هنوم هنوخ رد تشپ یکی ... فینح یاو _

ملد ، هدیزرل ی هناورپ نتفگ .اب دیشک مفرح باوج رد یرپ سفن هک مدینش

دش. ناهنپ شیادص یامرگ تشپ مسرت دشو مرگ

: تفگ

... مداتسیاو نوت هنوخ رد تشپ منم! هناورپ _

: مدیشک میاهبل یور ار منابز و درک ثکم

... هدرک کراپ نوترد مد یربراب نیشام مدید ، تهب منزب رس مدموا زورما _

... تفر دشو راوس مناخ ابهی تردام مدید و نداتسیاو

.اما دیزرل یم فینح یادص ... متفر او تخت یور ، یگتسخ و فعض تدش زا

. مدرپس شوگ فینح ینارگن ،هب مدروم یب سرت زا رطاخ هدوسآ نم
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مزاب رتخد نیا متفگ ... هناورپ مدش هدنز و مدرم ، مدید هک یربراب نیشام _

ای... دوبن سرتسد ای متیشوگ ...! تفر و تشاذگ ربخ نودب !زاب تفر

. مدرک زاب ار شا هگنل تفچ ، هتسب هرجنپ تشپ کالیم چیه ویب مدش دنلب

رانک یشوگ وباال، هرجنپ هب مشچ درک. دنلب شرس فینح و مدش مخ

؟ دوب ربخ :_هچ دیسرپ و دیشک ییا هدوسآ سفن درک. یم مهاگن ششوگ

: متفگ هتسهآ ، یشوگ تشپ و متخادنا نابایخ توکس هب مشچ

... نوم هنوخ عاضوا هتخیر مهب یباسح اربخ! یلیخ _

: دیسرپ نارگن و مرن

؟ هناورپ یدیسرت ارچ _حاال

: شمنیبب رتهب ات مدش مخ هرابود

... مدوب هدرک لفق ور ارد منم ، دوبن هنوخ یسک _
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! تشیپ مایب نزب ورد _: تفگ هک مدرک شنارگن رتشیب مفرح اب

. مدرک زاب شیارب ،ردار دیزرل یم زونه هک یتسد اب

اجنیا یگتخیر مهب تام اه هلپ نییاپ فینح و مدناخرچ ار ورهار رد لفق

. تشذگ ناشرانک زا هک دوب

و متخادنا میاهوزاب رسو یور یدنلب وشلا متفر مقاتا باال،هب دسرب ات

. متشگرب سنلا هب هرابود

همه هب ندنادرگ مشچ واب بجعتم و نارگن . مدوب هدیچیپ مدوخ رود شلا

: دیسرپ هناخ، نآ زا دعب و متروص

؟ هدش یچ _

. تشذگ یم مه ود زا تعاس هک ردحیلا دوب هداتسیا هلا طسو فینح

: متفگ و مدیشک هتسخ یسفن

. مگب ماوخب هدایز _

. دنیشنب ، شیاج رس مدوب هدیشک تمحز هکاب لبم یور مدرک هراشا تسد اب
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: تفگ مفرح هب هجوت نودب

؟ نوت هنوخ ربخ هچ هناورپ ؟ یتخیر مهب ردق نیا ارچ !. تدوخ نیشب _

هتسخ ار مدنلب هآ طقف ، باوج ویب مدیشک شلا وس زا هتسخ سفن هرابود

. مداد نوریب ما هنیس رتزا

ور نییاپ هتساوخ یم منامام مدوبن متفگ طقف .. تسا هدش هچ هک متفگن

باال.. دایب رفولین باالو هربب

دوب. هدیشوپ نشور یترشیت درب. شترپسا راولش بیج رد تسد دزن. یفرح

... اجنیا مدوب هدیشک نارگن و هناخ زا لکش نیا اراب فینح . تشادن باروج

فرظ زا رپوخیلا دبس دنچ هناخزپشآ دید شهار رس و تفر هار مدق دنچ

. تسه

؟ هنوخ یدنوم اهنت ارچ : تفگ کالهف

داد: همادا رت نارگن
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دش؟ یم یچ دوب! نم یاج هگید یکی هگا _االن

. مداد هیکت یتشپ ارهب مرس . تسشن هتسخ نم رد ینارگن اب هارمه یسرت

. متشاذگ مه یور ،هک مکلپ تشپ تسشن و تفر مندرک رکف قمر

هجنپ یور . مدش فاص هرابود و درک مرایشوه فینح کیدزن روضح سح

. تفرگ ار لبم یبوچ هتسد شتسد و نم هب کیدزن و دوب هتسشن شیاپ

منییاپ بل یور نابز و دنادرگ متروص رد یمشچ ، باوج رظتنم و فرح یب

خلت. مقلح وهت دوب کشخ هک مدیشک

: متفگ

ولج یچ یچ..ره همه اب منک یم هزرابم مراد نم ! فینح هرادن یسرت _

... ترانک منوتب طقف ...هک هنومهار

درک... دایز ار شسرت رتشیب ما، هفصن هلمج و فرح

جنک #هس_
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ساپسان یرگشل نایم هک متفگن شیارب رگید درک. همزمز مالمی ییا هناورپ

ناج. فینح متسه

. منکن هلگ فینح یارب ار ما هداوناخ یمحر یب ات متشاد هگن ار مدوخ

نم رابتیا میوگب دوبن فاصنا نم. نتفر هرابود یارب دوب، هدیسرت هک یفینح

.. دهد یم ما یرارف نام هناخ الت کشم مورن مه

ار لبم هتسد و دنکشن میرح تشاد یعس هک شتسد ، ینارگن زا رتمرگلد

هناخ دلج رتفک شا هناورپ هک دباوخب تخت و دورب متساوخ . درشف و تفرگ

. تسه شدوخ ی

و حبص ات یعقاو یانعم ارهب سرت نم متفگن . دشابن مییاهنت نارگن متساوخ

اتبالیی مدوب هدنام رادیب هفخ یقاتا و یزلف تخت کی یور باتفآ عولط

. دیاین مرس

کلپ طقف حبص ،ات میاهوم یور یدنب مه هدیرد مشچ رتخد هاگن سرت زا

میاهوم هاگن تذل اب رتخد نامه مشچ ...ات ندیباوخ زا غیرد مدز هتسخ

زاب ...هک دیوگب ، درادن هک هچاه هب لیامت هک رتخد نیا زا میارب انعر .هک دنکن

شمشچ طقف منک...ات شناهنپ مسابل تشپ ات فابب ار میاهوم میوگب انعر هب

... دتفین
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رتخد رگید دنک.ات هاتوک اجک ات میارب و دربب تسد انعر و مسرتب زاب دعب

. دربب ار شهاگن

شا هنیس یور ار مرس و درواین تقاط هتبلا . مدرک یهار رت نارگن ار فینح

. تفر نارگن و فرح یب . تفر و درک متداع .دب تفر و درشف

فینح دوب، ام یاهسرت ندرک ناهنپ دهاش هک بش یکیرات و هرجنپ تشپ زا

ادخ... هب مدرپس ار

بش ارهب نم نتفر زا سرت فینح و رفولین رامش یب یاه هشقن زا نم

ندش مامت دیما هب میدش مه هقردب شا، هناورپ ندروآ مک زا سرت . میدرپس

رت.... نشور یراگزور و نشور یزور ندیسر و یکیرات

منتفرن هب دیما ، شمشچ یور مرن کلپ ره هک شنارگن مشچ اراب فینح

. متفگ یشوخ بش بل ریز درک، یم شزاون

ار اهزور ناج فینح ، ندوب وت رانک هظحل ره یارب مراد هکنیا زا متفگ شیارب

نامه رد مندش مارآ یارب . مداد ندیسرتن لوق بل ریز ، مرامش یم سوکعم

ندیگنج ، دیما رپزا دشوزاب یم خیلا سفن ورپ فرح یب هک ییا هنیس

هظحل نیا هب ندیسر مزر سابل شا هناورپ هک دورب متساوخ ... مدرک باختنا

... تسا هدیشوپ اه

. مدش رادیب یدورو رد ناج یب یاه هقت یادص زا دوز حبص
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و مدیشک ییا هزایمخ . مدوب هدش هلا چم رلوک کنخ یامرس زا تخت یور

. مدش دنلب

... مدرک زاب ار یدرو ورد مدمآ نوریب ، هتخیر مهب قاتا و تخت زا

: تفگ اه هلپ هب هراشا تسد رد،اب تشپ ، هدرک لغب ار شکسورع املآ

همع! هراد تراک نامام _

: تفگ هدز رمک هب تسد رفولین و مدیشک نوریب ار مرس

ور زاگ رتم ارب زاس تنیباک هگید تعاس مین ... مناخ هناورپ نوریب _ایب

! دایم یزیم

جنک #هس_
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... هناخ لخاد تفر دنارس ار شدوخ میاپ رانک زا املآ
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. متفر نوریب و متفرگ هلصاف رد زا مدق دنچ

: متفگ رفولین شیامرف هب هجوت نودب

اجنوا دایب اقآ وگب ... لوا هقبط نیچب ور ثاثا امش ، میتسه باال نیمه _ام

.. هریگب هزادنا تارب

دمآ. باال مشخ اب مه هلپ کی و تفگ یدنت یچ ینعی

: متفگ ، مهدب روتسد شدوخ لثم هکنیا نودب و مرن

... نیچب ور نییاپ امش و هنوم یم باال نیمه ام هنوخ هکنیا ینعی _

هقبط مه یرخف نامام دز. ادص ار نامام و درک باترپ اوه رد میارب یتسد

دوب. لوا

و درک نم هب ام،ور هب دناسرب شدرد اراباپ شدوخ و دخرچب نامام ات

: تفگ رمک هب تسد

... مایمن هاتوک منم هک نودب منیا یلو نم... اب یداتفا جل منود یم هک _نم

فرح ..زا تفر یم فارحنا هب شیاهرکف هشیمه و لک رد نامام سورع نیا

دوب: هتفرگ ار شندرک جل طقف مه نم
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یکی نییاپ ژباالو ارتم و هزادنا ناج... رفولین امش اب مراد یچ _جل

... نییاپ میربب باالور هرابود هیراک ...هچ تسه

نم زا مشچ رفولین ، دناسر رفولین رانک هب وناز هب تسد ار شدوخ هک نامام

... تفرگ دنلب یدنخزوپ اب

: تفگ هدز رمک هب تسد نامه و تفر نییاپ ار هلپ ود

هریگ یم ملد و رتریگلد .. هکیچوک شقاتا . مرادن تسود ور لوا هقبط نم _

! یرخف نامام هرتشیب شتینما ..باال اجنیا

لثم . دروایب هاتوک و دنک مرن ار نامام هک دوب یدنفرت ، تینما زا سرت نیمه

. تسه مه زونه و دوب ام سورع هک ییاهلا س مامت لثم ... هشیمه

یورار رد زاب هگنل ... لخاد متشگرب هرابود شیاهلیلد و اهفرح هب هجوت نودب

... متشاذگ مه

لبم نسوک یور ار شرس و هدیشک زارد لبم یور هک املآ هب داتفا ممشچ

دوب. هتشاذگ

همع : دیسرپ دمآ، یم شضارتعا یادص زونه هک شردام الف خرب و مولظم

؟ نیرادن نوتراک هکبش امش
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: متفگ و مداد شناشن ار نویزیولت لر تنک و هتفگ میراد ارچ

. هشک یم لوط منک شتسرد هدز،ات شمهب میرم همع _

. تفرگ لغب رتشیب ار شکسورع و تفگ هاتوک ییا هشاب

: تفگ یم هک دوب روخلد و هدیزرل شیادص درک. یم میادص تشاد نامام

! نوریب ایب هناورپ

... مدادن مه باوج و مدزن فرح

ار میاهوم دوب. هدش هدرپس کاخ هب ناج اقآ گرم اب مه ام هناخ زا شمارآ

و دوب،خیلا ناکتسا رپ یزلف یدبس هک ار زاگ یور . مدرک دنب مشوگ تشپ

. مدرک نشور ار یرتک ریز

... ندرک عمج ات دوب دلب نتخیر مهب رتشیب میرم

: مدیسرپ و مداد املآ ناشن غرم مخت و لا چخی رد مدیشک کرس و مدیخرچ

؟ مینزب _

. دیدنخ

: تفگ یم دایرف هب هیبش یادص اب تشاد رفولین

یم ضارتعا شیاه لیلد ندرک فیدر اب نانچمه و متسین نومب نییاپ _نم

هشیمه لثم . دندوب هتخادنا هار التار کشم نیا ناشدوخ هک درک.ردحیلا

. مدوب ریصقت ویب هیشاح رد نم

مه همقل وود میدروخ هناحبص املا ،اب رفولین دنلب یاهادص هب هجوت نودب
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. شتسد مداد و هدیچیپ هسیک والی متفرگ ادیآ یارب

: متفگ و مدیسوب ار شتروص

... هراد راک همع هک هروخب ترهاوخ هدب _ورب

و دییود لغب، هب کسورع . تفگ ناج یب ییا هشاب و تفر نییاپ یلدنص زا

. تفر

. متشگرب مقاتا هب هرابود و مدرک عمج ار هناحبص زیم

! یبوخ ناج هناورپ دوب هدیسرپ و هداد مایپ فینح

دمآ. باال نانک نه نه نامام هک مدرک یم پیات مبوخ شیارب

. تسشن متخت وهبل تشاذگ شیوناز یور تسد نم ندید اب

خرسرت. شمشچ و دوب سیخ شتروص

درک: میادص ییا هتسهآ یادص اب

مه نز ایب...نیا هاتوک وت نم دیفس سیگ نیا تمرح ...هب نکن جل ردام _

هدرک جل مشاباب ... تسین شرهوش ... نکن شدادیب و داد هب هاگن ... هراد هانگ

هیرهم طالقو تساوخرد هر یم ...هک هجنرب شلد هک نزن یفرح ... شاهاب

... اجنوا هنوم یم هراد رمع ات مه هدرم هنن سابع هد... یم

طقف یلو . مدوب هتشادن هگن نامام یارب هک دوب میاهبل تشپ باوج یلک
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! مرادن یفرح نم نییاپ هنومب : متفگ و متخادنا باال ییا هناش

نوریب یسابل بوچ زا وتنام میآ. یمن هاتوک تسناد یم و داد ناکت یرس

: متفگ سابل ندیشوپ .ردحلا متشاذگ زیم یور ار مفیک و مدیشک

رس هنیشب هرتهب مرفولین . مشاب مراک لا رسکالمس،بند دیاب نم _االن

زا تسین رارق هرب.. تساوخ شلد اج ره دعب . هشب دازآ شرهوش ات شیگدنز

. میایب هاتوک یه رفولین نتفر سرت

داد. یم ناکت طقف ار شرس نامام

. هنومن هرتهب ،هک هریگب طالق هرب افرح نیا اب هرارق هگا نم ردام _

. شتروص یوت ودز دیزگ ار شبل مردام

بترم ور اجنیا مایم دعب و مراد راک رهظ :ات متفگ و مدرک لفق ار مقاتا رد

منک. یم

مدرک کاپ لا متسد اراب شا  هدرک قرع ی هناچ ریز و تروص رانک و مدش مخ

: متفگ و

. دییاز کشا شمشچ و درک رارکت یمنود یمن .. ینامام بخ _

آژ راوس و دوب هتفرگ ار املآ و ادیآ تسد رد مد رفولین . متفر نییاپ ورهار زا

رود نیشام دوب. شتسد همقل ادیآ و داد ناکت تسد میارب املا دش. یم سنا

. متخادنا نابایخ نییاپ هبباالو هاگن دشو

داد. یم باال هرکرک تشاد ام هناخ رانک هزاغم بحاص

. مداتفا وهار هدرک مکحم ما هناش یور ار مفیک



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

جنک #هس_

175_ تراپ #

یارب مرارصا هب مه .زاب تسه کیدزن تفگ و متفرگ سامت هک یضترم اب

اب نم و دننکن یبوخ دروخرب دیاش هک تفگ درک. یمن لوبق ندش، شهارمه

. مدش شرظتنم نیا، هب ملع

یاشامت لوغشم ، گرزب ی هزاغم لباقم . مداتسیا ور هدایپ زا ییا هشوگ

. مدش دوب، ملق هایس حرط یاهولبات هک شنیرتیو

هحفص یور نهپ، و هاتوک دادم هارمه متسد یاه تشگنا ندیصقر یارب ملد

هدرک رارف نم مارآ نورد زا زکرمت اهزور نیا هنافساتم دوب. هدش گنت دیفس

منارگن ، یشوگ تشپ هک دوب یفینح مسا سمل و رارکت اب اهنت مشمارآ دوب.

دش.

مشوگ رد شیادص دنلب، نیچرپ زا شرپ ردحلا بسا حرط هب هریخ

. دیچیپ

: تفگ و درک شفاص . تشاد باوخ شخ هک ییادص

! هناورپ مدنوم باوخ _
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: تفگ میارچ باوج رد

یارب اباب اب مدنوم و مدش تنارگن دوب. وت لوغشم مرکف حبص ات بشید _

مکرپاش سپاولد و ینارگن هشب مومت منک.ات تبحص تهب ندیسر رتعیرس

. ندش

یور حرط رد هدش عمج یاه مس هبتالش ممشچ و مدرک اهر ار فیک دنب

. دیزرل ، ولبات

تردق و ناوت ، فینح فرح نیا اب نتشاد شمارآ و ندش در یارب ندیگنج

رد بسا ناج زاتالشیب مشچ . دشخب یم المت کشم نتشاذگ رس تشپ هب

: متفگ و هتفرگ ولبات شوماخ شقن

! میشب عمج رطاخ . دایب هدنورپ یعطق باوج ات میاسیاو _

داد: باوج هلصاف بال

منوا منک.. یم ور نومراک ووت نم . یزاب ذغاک هشک یم لوط ! هناورپ _هن

. تسا هدش لح مارب

دوبن شراظتنا قح منک. نارگن ار گنشق یاهوزرآ رپزا فینح متساوخ یمن

: مدیسرپ هک

یر! یمن راک رس زورما _
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اباب ناج... مناخ ییوت ممغ مهو همه و مراکرس ازور نیا ، هنوخ مدنوم _هن

... منزب فرح متساوخرد زا نرظتنم . تسه مه نامام . تسا هنوخ

... مدناخرچ بقع ارهب مرس یضترم قوب یادص ندینش زا

منز. یم تگنز هرابود و ییاج مور یم مراد متفگ و یاجک دیسرپ

: تفگ و درک ثکم

منک.! مک مدوخ ور تاه ینارگن هرارق دوز یلیخ هناورپ _

شدوخ هکنیا نودب میارب تشاد فینح و دوب هدرک کراپ ییاج دب یضترم

ربخ یب هدنمرش زاب، نم و درک یم جرخ تبحم مروصت زا رتشیب دنادب

. مدش یم ، منتفر

... یشاب یچیه نارگن ، متسه ترانک یتقو داوخ یمن _ملد

مدرک عطق فینح گنشق یوزرآ یور ار یشوگ ، ظفاحادخ یتح نتفگ نودب
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. مدرک دنت اپ نیشام تمس وهب

: تفگ و داد مناشن ار سردآ یضترم

! یشاب مه وت دوبن یزاین مگ یم مزاب _

. مشاب توافتیب دش یمن و مدوب نارگن

: تفگ

. تارب هش یم تخس _

رانک درک، شرارکت و تفگ یضترم هک ییور هبور سرت مامت لوبق اب نم و

. مدوب هدش شهارمه و هدمآ

هک مدوب هتشاذگ رارق ، مندرک کرت روصت سرت ندید وزا بشید مدوخ اب

درک. یم صرق ار ملد میاهلوق نیا منک. ناربج

هایس و رادغاد نز مشخ اب ییور هب ور مروصت دح زا رتشیب و دشن یلو

. دنارپ ار میاهوزرآ گنر ، شرهوش شوپ

متروص یور ، ندرک تبحص یارب نامتبحص مشخ زا ناوج نز گنچ یاج

. تخوس یم

درک. مباطخ هناوید و درک یچن چن هک مظعا یور هب ور مدوب هتسشن
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ات مشوگ رانک زا گرزب طخ ود شارخ شزوس وزا مدیلا ممخز یور یدامپ

: تفگ ، متروص همین

! تسین دنلب و قیمع ردق نیا مه هبرگ گنچ _

تفس دوب، هدروآرد ار مخوا و وخآ تخوس یم هک مشارخ یور مه یبسچ

. دیشک بقع و درک

توف یریگتسد زا دعب زور ود هک دوب یدرم نز یاه هجز یاپ، مه ششزوس

هن. مه دیاش دوب. مقح اهگنچ نیا دیاش دوب. هدش

نز ار شفیک هک نیا . تشاذگن بیصن یب مه ار یضترم دوب هچ ره یلو

شتاکرح مامت . تخادنا متروص یور گنچ و دیبوک شتروص رد شوپ هایس

دوب. شلد غاد یگزات و نامتساوخرد یارب

هدمآ مظعا شیپ ، یفوتم رسمه تفلا خم زا هدنامرد و زاحملا فساتم

. شدوخ رانک دوب هدروآ مظعا و دوب رامیب یزور دنچ انعر رسپ . مدوب

مظعا زا قاحسا هب ندز رس تین واب مدنام مظعا رانک یتعاس ود

یاهراک زا هرترپ دنچ نتفرگ و نتفر هب یتبغر یتح . مدرک یظفاحادخ

ورد دوب یزاجم شورف زا یضار یلیخ شدوخ هتبلا . متشادن مظعا دیدج

دوب. یروتوم کیپ یارب یصخش مادختسا رکف
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گنر . مداد ناماس ار مدوخ و مدرک لطعم یمک قاحسا رتفد هب ندیسر یارب

دوب. هتشگرب شیاج رس یمک ، ینابصع نز راتفر زا ما هدیرپ یور و

. تخوس یم ملد رتشیب . تخوس یمن مه مخز یاج رگید یتح

نیا هرابود تیامح یارب مه زاب هک دوب هتساوخ ، تخوس یم هک ملد نامه

رد هدییور و هدز هناوج ینارگن زا ندش رود یارب . منیبب ار قاحسا ، میاهزور

. شمنیبب دوب ،المز مناشیرپ نهذ

یور شلیلد ندینش دعب و مخز یاج ندید زا قاحسا ، مروصت الف خرب اما

درگ منتفر تلع تشرد و زیر ندینش زا شنامشچ دش. ینابصع ، متروص

لدم نیا حلا، اتهب نم یتح ... مشاب هدرک ار راکنیا درک یمن رواب دوب. هدش

. مدوب هدیدن ار مردارب ندش، ینابصع

دز. مه بویا هب گنز دشو نارگن رتشیب ، منتفگ دعب توکس اب

ود رابنیا و دیشک نییاپ ناشرتفد و نامتخاس باالی هقبط زا مه ار بویا
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. دندرک مخا میارب ییات

یاوه دش. مه رتدنلب منتفر رسدوخ زا شیادص دشو ینابصع رتشیب بویا

ود.. ره ندرک زیت مشچ و زامالتم دوب رپ قاحسا قاتا

و مندمآ زا رگید . منکن رارف هک مدوب هتشاد هگن ار مدوخ مرن، لبم هشوگ

دوب. هدش نامیشپ ملد ما، هتساوخ

هب هدز هیکت قاحسا یاهمخا و بویا نتفر هار تسار و پچ ندش مامت اب

ینارگن زا میوربا هب یمخ هکنیا نودب و مدرک روج و عمج ار مدوخ زیم،

: متفگ ، مروایب ناشتوافتم

... رارصا منم هرب تساوخ یم سابع لیکو _

: تفگ و دیرپ مفرح نایم وهب قاحسا رونرپ رتفد طسو داتسیا بویا

؟ یرب دیاب ارچ وت دیسرت شلقع هک درک طلغ مه شلیکو _

: مفرح هیقب نتفگ زا هدنام زاب ناهد و متروص یور دش مخ دعب

... یشب مدق شیپ هک یرب تساوخ وت زا یسک ؟ هناورپ یرب دیاب ارچ _وت

دوب رارق هک ییاج و مدیبوک ما هنیس هب هک ناشدروخرب را دوب هدیجنر ملد

: متفگ ، مینک مک شینارگن و باهتلا زا فینح اب

ب.. تسد ور تسد هش یمن ... مریگب تیاضر دیاب _
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: دنام مناهد نامه رد مفرح وزاب تفر اوه هب بویا داد

؟ یدرک شلح و یتفرگ تیاضر تتروص وت مخز وابهی یتفر _االن

: تفگ و دروآ ولج متروص یور رت تشرد ار شمشچ

وت ننزب هچوک سپ هچوک یداتفا هار هک تسا هراکچ یلضفا نوا سپ _

ناج ، هبیرغ هی لا بند نم!هک رهاوخ ناه ! هناورپ یسک یب ردقنیا ... تِشوگ

... یدش فکرب

نوریب واب تفرگ ار شیاه هناش هک دوب بجعتم بویا مشخ زا مه قاحسا

درک. رود نم ارزا بویا ، شندرب

مراک هک وبقالدن ناش توافتم راتفر اب دیشک مرس هک یدایرف ینیگنس

، ناشدروخرب زا رتریگلد ... ندش دحمالتم نیا هنات یلو ... دوبن تسرد

.. متفر نوریب قاحسا راک قاتا زا یلطعم نودب . متشادرب ار مفیک

راوه و داد زا یربخ رگید ... دندرک یم چپ وچپ هداتسیا سنلا طسو ود ره

... رگید دوب هدش مامت ناشیاه مخا . دوبن یتفر ارچ

رد تشپ ار قاحسا نتفگ هناورپ اجک لا وس و متشذگ ناشرانک زا تعرس هب

. مدرک اهر ، هتسب همین
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شزوس یاج ندش مک یاج .هب مدناسر نییاپ ، تعرس ارهب مدوخ اه هلپ زا

میور هب ود ره هک یهابتشا دش.زا یم گنچ مه محور رابنیا ، اهگنچ

. مروصت زا جراخ یراتفر ...اب شمرن واب هتسهآ هن همه .نآ دندروآ

میوزاب هک متشاذگ ور هدایپ اپرد دنم هلگ ود ره یدردمه راظتنا و مدوخ زا

هک دز یم سفن سفن . دیبسچ مکحم ار متسد چم . دیشک قاحسا ار

... متشگرب

فرح ،یب شهاتوک تاورک و هاتوک نیتسآ نهاریپ نامه واب تک نودب

درک. اهر ار متسد

هب دنم لکیه درم دوب،ود رود ناشرتفد زا مدق دنچ هک ییور هدایپ هب هاگن

. دندیود نامتمس

هتشاد هگن تسد اراب ناشتک یاه هشوگ هک شوپ راولش و تک درم ود

. دنداتسیا شرانک تعرس ،هب دندوب

درب. ،باال تسین یدروم هناشن ارهب شتسد قاحسا

زا زونه هک ما هنیس و مشوگ رانک دش. مخ و متمس دناخرچ ار شرس هرابود

: تفگ دش، یم نییاپ هلپاهباالو زا مندمآ نییاپ باتش

نک.! ربص هظحل دنچ _هی
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و تسکش یم میاپ شاک . مدمآ یمن و تسکش یم میاپ شاک و مداتسیا

میگدنز و هناخ عاضوا همه نیا . مدنام یمن و مدرم یم شاک . متفر یمن

... دروخ یمن مهب

رظتنم درم ود رانک توکس هب ممشچ . مدرک فیدر میاهبل تشپ ار میاه شاک

درک. هاگن طقف و دیزرلن قاحسا ی هراشا

درک. کراپ نامیاپ رانک ، قاحسا یارب هثجاه یوق نآ زا یکی ار نیشام

داتفا نییاپ مرس . دندروآ مارتحا و بدا اب شیارب مه ار قاحسا فیک و تک

... دندرک یم راتفر هنامرتحم همه نیا قاحسا فارطا یاهمدا یتقو

درک. ولج یلدنص هب هراشا تسد واب درشف ما هناش یور تسد ، قاحسا اما

. میدش مراوس
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طسو نیا نم و دوب دایز ناشیایب ورب نم ناهنپ هدرپ رد هشیمه یاهردارب

! مدرک یم یتیاضر هچ تالشهب متشاد

اب هارمه درک. گنهامه نیشام اراب شا یهارمه و ینابرهم نامرف و تسشن

. تفر یم تشاد اجک مناد یمن هک شمی مال یادص

نانچمه . دیسر یم مشوگ هب زاونشوگ .مالمیو دیچیپ نیشام رد شیادص

تاملک مامت بطاخم مه یتخبشوخ مکلا ...رد دنار یم و تفر یم هار مه

. مدوب نم شنابرهم و مرن

نیا وت میتساوخن شاداد و نم مه هگم ... هناورپ ینک یم شلکشم یراد _

... ینزن یفرح ... نکن یراک دروم

...! هشب لصو کان رطخ یاه هکبش هب هنوت یم سابع راک هت یتسنود یم

...! ندز ور نوشدر اهاجک ات شرهوش و مناخ نوا هک یراد ربخ چیه

داد: همادا مرادن ربخ تسناد یم هک ییاهنیا مامت هب هاگن و تشگرب

یم هک ینز زا یرب شوخرس و هداس یدشاپ هک هربخ هچ یتسنود _یم

! یریگب تیاضر هشب شرهوش هاوخ نوخ داوخ

یزاب زا سرت ... موش مدوخ راتفر تحاران ات مدیسرت رتشیب ، مدزن یفرح

... شتسود و سابع هناراکبارخ یاهدنفرت اب زاب مندوخ
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هداوناخ زا منوا ! تدوخ میقتسم یریگیپ هراد ییاهرطخ هچ ینود _یم

باال نوا هب هتفر نیگنس هدنورپ جنپ دوب... سابع زا رتشیب شمرج هک یدرم

اه...

یم . یشاب انوا زج مه وت دیاش ... نرظن تحت نوش همه االن انیا نم رهاوخ

یم دونش شاه نفلت مه اجنوا زا سابع تفگ یم یلضفا یتسنود

! هگید مهتم تاق مال هرب دیاب مهتم ارچ هتفگ یلضفا هب سرپزاب یتح هش...

زارد و لوط ی هصق وزاب تشگرب و درک هاگن هاتوک نم ی هرابود سرت هب

یدش دنلب وت دعب . دنتسه رتمهم زیچ کی لا بند هک داد همادا ار اهسرت نیا

تیاضر لا بند دیاب شدوخ هک یسک زا نتفرگ تیاضر یارب یداتفا هار

! هشاب یضاق

و داد شتسه ینارگن هیچ..زا هب یچ هنود یم هنز یم داد هگا بویا ...

شدوخ زا دعب ییاهنت نارگن هشیمه هک ناج اقآ زیزع رتخد نارگن . شراتفر

دوب... ووت

. تشاد هگن ینابایخ رانک دش، مامت هک شیاهفرح هرخ بال

... درشف شتسد و مشچ ینابرهم ارهب متسد و تشادرب ار مفیک

. میدوب یناروتسر گنیکراپ کیدزن هک مدش هجوتم ... موش هدایپ تساوخ

مدق نامتخاس لخاد هب هدیشوپ مرف سابل و مرتحم یدرم ییامنهار اب

هناش . میتشاذگ نردم و کیش و دوب تولخ هک یناروتسر ...اپهب میتشادرب

هب هک یمارتحا رانک . موش لخاد لوا دوب شساوح هک ناوج یدرم هناش هب
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تیمیمص . متفرگ یم رارق تیانع دروم مه نم دش یم هتشاذگ قاحسا

تمسق دندرک ییامنهار امار هک دوب بیجع قاحسا اب ناوج یرسپ دروخرب

یقارب و عمش دنلب یاه هیاپ هکاب هدامآ یاهزیم رانک . گرزب سنلا جند

دز. یم ار منامشچ ، نشور یاهگنس

دش: مخ مشوگ رانک قاحسا

! هنزردپ و ییاد ماالک زج اجنیا _

. دیوشب ار شتسد دور یم هک درک هراشا و دروآ ارباال شتسد ود ره چم

متسد رانک مدوخ ار مفیک . متسشن و دیشک بقع میارب یلدنص ، ناوج یدرم

. مدرک هاگن ار متعاس و تفر باال موتنام داشگ یاه نیتسآ . مدرک اهر

یم ما یدازآ یارب نم و درک یم تالش ندوب مه رانک یارب تشاد فینح

. هناخ ظفح یارب گنج دوب. هدش گنج نادیم میارب ایند اهزور نیا . مدیگنج

. فینح هب ندیسر یارب گنج

تسد زا یاهزور یارب گنج ما.و یهانگیب مرج هب نداد کردم یارب گنج

رت. تخس و رتشیب وحاالمه دوب هناملا ظ ما یرود هک یردارب رانک هتفر

یاهاذغ شیپ مامت درک، ییوجلد دزو یم میارب هک ییا هلصاف رد قاحسا

.زا مراک هب مبسچب تساوخ دز. فرح و درک تست ار زیم یور هدش هدیچ

یداع لا ور هب نتشگرب لوق و داد ربخ تفر مهاوخ ناشرانک یدوز هب هکنیا

. شدوخ رانک میگدنز

: تفگ و درک کاپ ار ممشچ هدش هدییاز کشا
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. اجنوا هب هسرب هرابود تاپ میراذ یمن _ام

هب عورش یارب قاحسا داهنشیپ مامت وزا مداد قاحسا لد هب لد نم و

مردارب . مدرک لا بقتسا مبل یور تسشن تخس هک یدنخبل ،اب ندروخ

دوب! بوخ یدایز شیاهتشا

هب هتسخ و ادص ،یب میاهراک یارب رظن قافتا یلک زا دعب قاحسا یمرگلد اب

. متخادنا رد هب دیلک و متشگرب هناخ

عمج ام هقبط یاه هلیسو .زاب دوبن نامام وزاب دوب هتخیر مهب هناخ مامت زاب

دوب. هدش

یهارمه ماقتنا رفولین دوب. هدرک ارم هتفر شمارآ رد ناج دصق رفولین وزاب

کی متح روط وهب تفرگ یم یلکش نیا شرسمه اراب نم یزوسلد و

دوب. رامیب رفولین نهذ زا تمسق

هکحضم مدوب هدش . مدروخ رس راوید رانک و مداد هناخ یاج یاج هب مشچ

یاه نتراک نایم زا ناشکاپ و متشادرب ار مفیک فرح یب . شرهوش و رفولین

. متفر و متفرگ هار هدش هدیچ

جنک #هس_
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و هدرپس شوگ ، قاحسا یاهفرح مامت هب یرظن نتشادن اب تکاس و فرح یب

. متشگرب هناخ هب هتسخ

هدش عمج اه هلیسو ...زاب دوبن زاب نامام و دوب هتخیر مهب باال دحاو مامت

. مدروخ رس راوید رانک و مدناخرچ هناخ یاج یاج هب مشچ دوب.

هرامش و مدرک ادیپ ار میشوگ ... شرهوش و رفولین هکحضم مدوب هدش

دشاب یم شوماخ دعب و دروخ دازآ قوب رارکت راب دنچ . متفرگ ار رفولین

داد باوج املآ ار شیشوگ نامام و درک شوماخ رفولین ... رظن دروم کرتشم

و هدروخ نکسم صرق شیاه هون رانک مردام ... تسه باوخ هک تفگ و

دوب. هدرک ار شراک رفولین نتفر لبق حبص درک. یم تحارتسا

هدیچ یاه  نتراک نایم زا ناشک واپ متشادرب ار مفیک ، یرگید راک چیه یب

. متفر و متفرگ مهار رس هدش

. مدش نیشام راوس یمک و متفر هار هدایپ ، دصقم ویب نابایخ رد یمک

. مدید خهلا هناخ رد تشپ ار مدوخ رابنیا و مدش هدایپ هرابود

هک یتقو . متشاذگ خهلا هناخ ی هدش تکوم یاه هلپ یور واپ مدز ناشگنز

نویزیولت زا برغم ناذا تشاد اه، هدرن زاباالی دیشک نوریب ار شرس خهلا

دش. یم شخپ
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. هتسخ و تکاس . متشاذگ خهلا توکس قرغ و مارآ ی هناخ اپرد

ییاهزور تمرح .هب مدرکن شوماخ ار میشوگ ، فینح مارتحا هب مه طقف

. مدزن یفرح دوب، هدرک ربص و هدیشک راظتنا میارب هک

زاب دیسرپ یم خهلا هچ ره هک دوب هدمآ مدوخ زا مدب ... مدرک توکس

یفرح ، تفر منابرق و داد مناکت ما، هناش یور تسد هچ ...ره مدوب تکاس

یفرح هب هک دیخرچ یمن اهزور نیا تاقافتا و اهراک ینیگنس زا منابز . مدزن

دوش. زاب وکالیم

خهلا نشور شرف و نیمز یور یشلا هکب دوب متسد یقمر ویب سمل طقف

. تخادنا

و متشاذگ شیور رس و مدید ار شلا دوب،ب زیمت ادخ هشیمه هک ییا هناخ

. مدرک توعد یکیرات و توکس هب منابز .اب متسب ار ممشچ . متسب مشچ

دوب. نم هتفشآ نهذ نکسم نیرتهب مفارطا یاهمدآ راتفر زا توکس

دشو هتسب ممشچ رگید و تشاذگ مارتحا متوکس دزن.هب رگید یفرح خهلا

. مدیدن یزیچ

هتسب مه منابز ، مدروخ لسع نوجعم و مدرک زاب مشچ هرابود هک ینامز

دش.

تسد خهلا یتح . مدادن خهلا ینارگن لد، هب ولد هاگن و متسب مشچ هرابود
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یور رتشیب ... رادغاد نز نآ گنچ یاج تشادن ..درد دیشک متروص مخز یور

توکس هب زاب ار مرارق و درب یم ناما درک. یم درد مه درک.دب یم درد ملد

. دناشک یم

یم ژ اسام ار ما هناش و فتک یور خهلا یاه تسد ، مدرک زاب مشچ هک هرابود

. دیایب منت و ناج یور ییورین ات داد

دوب. خهلا دوب بوخ .زاب مدرک یم هبرجت متشاد ار هدنز یگرم هک راگنا

دیوگب و دنک شتم ...مال دپوت یم هک مونشب مردام وهب دشاب حملا نارگن

. یرخف وت یاهراک نیا هراد تلا جخ

دید، یمن مه ممشچ و دوب توکس رد هک منابز لثم مه مشوگ دش، یم شاک

اه. ندینش اهو ندید زا مدوب هدش هتسخ هک ینم . دینش یمن مه وا

و یاچ نایم هدش لح لسع قشاق دنچ تمه ارهب خهلا یاهفرح مامت یلو

رد قمر زونه یلو دوب میاهاپ رد ناج هک تسرد . مدینش یم اه هدناشوج

نتسناوتن ،زا فعض زا متسب مشچ هرابود دوب.. هتفر باوخ هب میاهتسد

. مدوب هدش فیعض یلیخ نم . مردام تعاطا و رفولین راتفر اب ندوب مواقم

. دروآ مک یتقو دورب اجک مشابن و دیایب هناورپ تفگن و تفر مناج اقآ

و دوب هتسشن میور هبور .خهلا مداد منیگنس رس و هتفوک نت هب یناکت
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. تفرگ یم ومیل بآ تشاد

هدرک فیدر ار شطاسب یگرزب ینیس یور و هدرک نهپ شریز ییا هچراپ

دوب.

هنانز یتسد داد.هک یم راشف فرظ یرس یور ار ومیل یاه چاق تقد اب

. منیبب ار تسد بحاص ات مدرک دنلب ار مرس . تشاذگ خهلا تسد رانک ینیس

ومیل بآ رپ ناویل دش.خهلا هدیشاپ میور هب ناج یب شدنخبل هک دوب هیناح

دش: دنلب و درک خیلا یرطب نورد ار

. تشگرب شامشچ یوس و تفرگ نوج هکنیا لثم _

نیمز یور مرانک هیناح هک دیشک ارباال شا ینیب وبآ دیزرل شیادص خهلا

. تسشن

. مدناخرچ ار مرس هیناح دنخبل اب هارمه هاگن تام

. نسوک یاج هب خهلا مرن رپو شلا ب مرس ریز دوب. یگنر ییا مالهف میور

هراوشوگ . دروآ رتولج ار شرس . تفرگ دوب، ما هنیس یور هک ار متسد هیناح

. دیزرل یم شمشچ و تشادن باجح شیاهوم . دروخ یم ناکت ناکت شیاه

! مدوب هتشاذگ راظتنا ورد هدناجنر ردقچ اهار مشچ نیا هیبش نم

! میاوخ یمن هتفر رد راوز سورع _ام

نوریب شا هدنخ اب شیاهنادند و دیدنخ منامشچ یور هتسشن بجعت هب

. داتفا

! قیفر ، هروخ یمن درد هب هنک نارگن ور مشاداد لد هدموین هک یسورع _
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موش دوب رارق نم هک یسورع . مدوب تفگ یم هک ییاهسورع توهبم و تام

!هب مدوب هتفر باوخ هب توکس رد ردقچ مناد یمن هک ینم . تفگ یم ار

هدرک نارگن ار فینح و هتفر ، دروآ مک مسفن انو یتقو هک یربخیب باوخ

. مدوب

هدشی لفق تشگنا هیناح دش. زاب ندش فینح سورع ، روصت زا مکشخ بل

دش. رات ممشچ و درشف ار متسد

! هشب داوخ یم ام سورع دایم ششوخ _هچ

: مدیدنخ

. مداتفا ... شسورع رانک داماد دای _هن..

. دیسوب ار ما یناشیپ دشو مخ و درک تشرد یمشچ

! هراد شزرا یلک شدوخ یناجیه هظحل نوا ات یشکن ور داماد _

: تفگ و درک عمج ار شتروص و دیشک بقع ار شرس

! میاوخ یمن مه کانبسچ سورع دوب.. روش تتسوپ _
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. منزب هک متشادن . مدزن یفرح هیناح یکاش نامشچ و بل دنخبل هب

دوب. نهپ ییوتپ مه شر یور و مریز . مداد ناکت ار مدوخ هرابود

یاه ناوختسا مامت و مدش دنلب . موش دنلب ات بقع دورب هک متفگ هیناح هب

دوب. نیگنس زونه مرس و تخوس یم متسوپ درک. یم درد مرمک تشپ

تشپ یدایز یاه لا وس درک. یم مهاگن رظتنم و تسشن رت بقع هیناح

. دیسرپ یمن و تشاد ناج شمشچ

کیدزن هدز، رانک هدرپ ی هرجنپ تشپ یناج یب رون و مدرک دنلب ار مرس

دوب. بورغ

هچ و دزن فرح درک. مهاگن هرابود هیناح و دوب بش ۸ یور تعاس هبرقع

! ییا هتفراو هناورپ تا خهلا هناخ شرف یور اجنیا ارچ دیسرپن هک بوخ

.! یتکاس زاب ارچ و یدیرب ارچ اجنیا دیسرپن

درک. هاگن متروص رانک، بسچ یتح و متروص هب طقف و دیسرپن

نیمز یور ار خرس هناودنه یاه چاق گنر، یبآ یلا فس یفرظ اب خهلا

: تفگ و داد هیناح تسد لا گنچ . شرانک ار یلا فس یاه باقشب و تشاذگ

. مناخ هیناح یتسشن یم لبم _باالور
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: تفگ و درک نم هب هاتوک یهاگن هیناح

.. مرتتحار هناورپ رانک _

شتسد دش. مخ مرانک و دروخ خرچ شرادنیچ نماد رساپ،اب نامه خهلا

داد: یم ومیل یوب شتسد تسوپ . تشاذگ متروص یور دوب، کنخ هک

مرب!. تنوبرق یبوخ _

هب ندز امرفب اب دشوخهلا رتشیب مندرگ یور ینیگنس مرس، نداد ناکت اب

دوب. ور هبور هک هناخزپشآ تفر و دروخ خرچ شنماد اب هرابود ، هیناح

و درک یم درد میاهاپ نم و تشاذگ باقشب یور گرزب یچاق میارب هیناح

منک. ناشعمج دش یمن

: تفگ و تشاذگ مرانک ار باقشب

.. هتسشن نیشام ووت هنارگن فینح _

یتقو ارچ مناد یمن دش. شوماخ و نشور ممشچ یکیرات رد فیعض یقرب

! هشن هدز امرگ باال. دایب وگب شهب ، متفگ

: تفگ و دروآ ارباال شیشوگ درک. مهاگن هرابود هیناح
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! تتبحم نیا اب یشکن ونم شداد _نیا

رد تقد اب هرابود هیناح . متفگ میاهوم هب ندیشک تسد اب هرابود ییا هن

: تفگ طخ تشپ فینح وهب هاگن مدرک اررت مبل هک متروص

هدش! گنت تارب شلد هناورپ ایبباال! یشاداد _

هلصاف دشو یمن مامت و دوب ایند ایند هک فینح یارب میاه یگنتلد زا مبل

لا گنچ .واب تشاذگ رانک ار شیشوگ هیناح دمآ. شک ، داتفا یم ناشنیب

داد. شرب ار باقشب لخاد هناودنه

یور مخز منامگ وهب دمآ باال شرس هیناح . مدش دنلب و مداد مدوخ هب یناکت

. دیسرپن وزاب دید ار متروص

هک یعمج ساوح اب یلو ، دروخ یم خرچ شا هناخزپشآ رد تسرد خهلا

! منزب :ردو دیسرپ تشاد

درک. بترم ار شدوخ دشوخهلا دنلب و تفگ یدینکن هدنمرش هیناح

ورهار زا رترود یمک سیورس تمس و هتفرگ راوید هب تسد و مدش دنلب

. متفر
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یم نوج تسفن دایم مشاداد مسا تفگ هک هیناح فرح اب مقمر و ناج

دش. رتشیب هریگ

اه... یرهم یب مامت . مراگزور یخلت مامت نامرد دوب. نامرد شمسا و فینح

هدش گنرمک شرهوش رادازع نز نخان ودر شارخ یاج هک مدید هنیآ، هب ور

دوب.

فپ ممشچ مدز. رانک متسد یسیخ اراب میاهوم و مدیشاپ متروص هب بآ

. تشاد مرو ، توکس زا وباالیمبل هدرک
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. دنازرل ار ملد ، فینح دنلب هللا

نامهم فینح وهب مورب هک درک دنت ار میاپ خهلا، دمآ شوخ و شدنلب یادص

منک. سالم هدناوخان

دنک ادخ .هک میوگب هناورپ ناج همه یا یدمآ شوخ و منکشب ار متوکس

یارب رابنیا . تفر دهاوخ مناج هرابود کش یب . دنریگن نم ارزا مناج

... هشیمه

. تخادنا مرس یور شیلا هدیشک مهب وربا منک،خهلا دنلب مرس مدمآ ردات مد

. منزب دنویپ مهب ار شلا یاه هبل متشادن یقمر

زاورپ ، ندیدن و ندید وم رات کی زا رتارف نامیاهلا یخ فینح و نم رگید

دوب. هتفر و هدرک

هاتوک نیتسآ نهاریپ دوب. هتسشن هدز هرگ مهب تسد و لبم یور هک شمدید

یاه باروج دوب. هدیشوپ ییا همرس ییا هچراپ راولش اب گنرمک یبآ

هک دوب.ابسالیم هتسشن شرانک هیناح دز. یم قرب یزیمت زا مه شدیفس

شیاپ یور و دمآ باال شمشچ اب فینح رس ، دشاب مکحم و دنلب مدرک یعس

دش. دنلب

. دنیشب تساوخ مرسپ دییامرفب اب وخهلا داد یباوج سالمم هب نارگن فینح

رهاوخ یور هب ور لبم یور و متفرگن ییاج اهو هبل زا رگید هتسهآ و مارآ
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زیم یور دوز یلیخ .خهلا شرهاوخ و فینح زا رترود یمک . متسشن ردارب و

دوب. هدیچ ار شتبرش و هناودنه طاسب

شرتخد نم دوب هتشاذگن ناج اقا ارچ و مدوب خهلا ندش ردام هدنمرش

! موش

مشچ شزیت هاگن متشاد متح دوب. ام هب شمشچ تدم مامت هک ییا خهلا

و دیسرپ ار حملا هک یفینح دوب. هدرک راکش و یج ارحال فینح مرگ یاه

: تفگ و درک یعونصم ییا هدنخ وخهلا میدوب نارگن تفگ

! مدرک تبحص امش اب نم ایوگ _

: تفگ و تشادرب باقشب یور لا گنچ هیناح و درک یثکم فینح

... متساوخ امش زا سردآ مدوب نم ناج! خهلا _هن

: دیسرپ و درک ثکم هرابود خهلا

؟ یدوبن قاحسا هگم امش _

دشو رود میشوگ ندروآ یاوه هب داد.خهلا باوج هاتوک ییا هن فینح و

. دروآ شک ار شرس و شیاهوناز یور دش مخ فینح
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! هناورپ مدوب وت یربخیب و نارگن هزور مدآ.ود هب ید یمن ربخ : تفگ

شیاه ینارگن فینح و درک لغب ار شردارب یاه هناش دشو مخ مه هیناح

. دنام شیاهبل و شمشچ تشپ هفصن

.. شاداد منک، یم شتسوپ نوم، هنوخ شمیربب راذب _

: دیسرپ میور و گنر هب هراشا هرابود فینح

! هناورپ هدش یچ _

هب باوج یاج هب هدیرب هدیرب مسفن داد، متسد ار میشوگ و تشگرب هک خهلا

دمآ. نوریب فینح

زا مشچ نم و تفرگ میدش ناتمحازم هدنمرش فرح ارهب خهلا هیناح

. متفرگ فینح یسپاولد

وا هب سردآ خهلا هک دوب قاحسا دوب، هدرک تبحص مه ابوا خهلا هک یسک

دوب. هداد مه

دنخبل توکس وزا مدزن یفرح شنتفرگ سردآ و قاحسا زا ندش راد ربخ اب

و دندش دنلب هیناح و فینح ، نتسشن تکاس یارب خهلا صارتعا رپزا یاه

. دنتفر

... تفر نییاپ هیناح زا رتولج میشوگ هب هراشا فینح

درک. میادص و تشگرب خهلا هک مدوب ییا هطقن هب هریخ لبم یور هتسشن
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: دیسرپ لا وس

خهلا!.. ندوب یک _انیا

ربخ مهب شیپ زور ود دوب رارق متفگ و مدروآ ارباال مرس و مدرک شهاگن

. یراگتساوخ نایب هک هدب

متوکس دش. زاب مناهد نم و تسشن عمجرت لبم یور و تسب ار شبل خهلا

دش... رت خلت وکالمم تسکش

ار خهلا درک.اما مکبس میاه هیرگ و مدرک مردام اهزا هلگ مه رس تشپ

. مدمه و نیگنس

سابع تسد هچیزاب داد یم هزاجا هک متفگ یرخف شرهاوخ ندرک یردام زا

یطاق مه ار نم هک سابع وزا دزات یم دراد هک یرفولین .زا موش شنز و

. تسا هدرب الب جنم رد شت ال کشم

مقر چیه هک متفگ یناوج نز وزا مداد شناشن ار متروص شارخ یاج

دش. هارمه میاه ینارگن اب وخهلا دشخبب ار شرهوش گرم دوبن یضار

. درمش ار مردام تاهابتشا و تسشن میاپ اپهب

ناوج رسپ نیا هک دش ییا هناورپ حلا نارگن مه ،خهلا مفرح ندش مامت اب

دوب. خرس شتروص وخهلا مدرک کاپ ار ممشچ دوب. هدناشک اجنیا ارات
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زا ربخ دمآ، رد ادص هب هک هناخ گنز دوب. هدشن کبس زاب ملد و مدیشک هآ

داد. یم قاحسا ندیسر

. مردارب ومه مردپ مه . مردپ دش یم مردپ زا دعب هک مردارب زا ربخ

... تشاد ار ود ره تیفرظ قاحسا
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روضح تهب دوب،رد یراد هچب یلک ترسح رد هک ار شیاه هناردام و خهلا

. متشاذگ اج بویا و قاحسا

و خهلا ندرک یرود یلو ! ناتسرهش دوب هتفر و دوبن شرسمه هک دوب بوخ

دمآ. درد ملد و مدید ار ندوب قاحسا و بویا رانک هارکا اب

ار متسد بویا و دیسوب ار مرس یور هشیمه رارکت هب قاحسا یتقو هکنیا

دش. هدیشک نییاپ وهب دروخ نیچ شیاهبل دشو عمج شمشچ ،خهلا درشف

. مدرب تذل مردارب ود روضح خهلا،زا یتیاضاران ینارگن نودب ریز، هب رس
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و هدیشارت تروص و نت رطع و نهپ یا هناش یرگید و دیشر یکی هکنیا

مفتک ریز تسد یتح . دناشن یم میاه هصغ مامت یاپ هب یرورغ ناشبترم

راختفا ناشرانک ، هصغ زا ندرک تسار رمک درک.هک یم مدنلب ، تخادنا یم

دنز. یم جوم ، متروص گنچ یاج زا ود ره ینارگن نیب تینما و دراد

نیا تکرب هب مدش یم شومارف و لحم یب فرط نآ هچ رکش،ره ار ادخ

ومه هناخ تمس نآ ناربج .هب دنتشاد دای ارهب نم ناج، اقآ دیشر رسپ ود

. دندشخب یم محور هب تبحم و دنتخیر یم میاپ هب رهم ، ینوخ

خ یرود نیا زا مرش نم و تسشن هدیشک مالهف یاه لبم یور هارکا اب خهلا

و دیسرپ ار حملا هرابود مشوگ و متسد رانک قاحسا . متخادنا ریز هب رس هلا،

: تفگ و درشف مه یور ار شباروج رد یاهاپ تشگنا خهلا

دوب. حلا یب هیزور _ود

: دیسرپ ممخز یور هاگن بویا

دوب! هدموا شیپ یلکشم _

. متخادنا باال یچن اراب مرس نم و

. دیرغ هشلدم هچ نیا نتفگ دشواب تحاران مراک زا خهلا

: تفگ و درشف ار ما هناش قاحسا وزاب
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درک. چن شاه هدازردارب لثم مناخ _خهلا

! هدازردارب مادک درک یم رکف تشاد خهلا

یچ تمخز دسرپب تساوخ یم راگنا متروص هب هریخ هرابود بویا هک مدید

اب هیناث دنچ مشچ نامه .! درادن لا کشا یلو تسه شدر و شیاج ! رهاوخ

دوب. مندش بوخ ردحلا گنچ مهرم شثکم

ناشهارمه و هدش هدامآ تساوخ بویا ، تبرش ناویل فصن ندیشون اب

: تفگ و دزن فراعت و دیرپ یدنت .خهلا موش

مرب!. یتمس نوا ماوخ یم منم _

: تفگ دشو دنلب قاحسا

منک. تکمک _

! متفگ رگید یچن و دمآ شک مبل زاب

ناج! خهلا میرظتنم : تفگ و داتفا هار رتولج بویا

یاهردارب اب نم یهارمه هب یمخا ود،اب ره ندش رود ضحم هب خهلا

! مراذب تاهنت نووج ودات نیا اب متسنوت یمن ؛_ تفگ ، مرظتنم

: متفگ و هتسب ار موتنام همکد نارگن و سح یب
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! متشوگ و منوخ خهلا!.زا نتسه مردارب _

! تسین نم هب یسک رتکیدزن انیا زا خهلا

یفرح رگید و دشن فاص شا  یناشیپ یور نیچ هک دوب مردام رهاوخ وخهلا

. مدزن

زا رتولج ،خهلا هناورپ نک ربص نتفگ اب بویا هناخ، رد مد میدیسر هک ینامز

. درشف ردار گنز و تفر ام

باال هقبط ارهب شرس و مشچ و تخادنا شرس تشپ هب مه واکجنک یهاگن

. دناخرچ

بویا فرح ، هظحل کی و ادص هب نم و درک اجباج شیوزاب یور ار شفیک

. متشگرب

دوب.هک هدیچیپ مه رد ناشیاهوربا ود .ره داتسیا میور هب ور مه قاحسا

: تفگ دشو یکاش بویا

خهلا! هنوخ یتفر هک یتشادن ردارب و هنوخ _

و درک میادص راطخا اب هارمه ییا هناورپ بویا هک متفرگ ود ره زا مشچ

. تشاد مالتم یدایز هناخ رد مد یکیرات رد شا هناورپ نحل
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دونشب و دنیبب رتشیب بویا یاهلا وس و نم یباوج یب زا دماین شلد قاحسا

: تفگ هک

! تسین شاج اجنیا شاداد _

شمشچ . مروایب ارباال متروص دش ثعاب هک درک مخ ار شرس بویا

. داتسیا و تفر ممخز گنرمک در یاج یور نانچمه

یدینش یچ !ره هناورپ مراد فرح هملک دنچ تردام اب نم ، لخاد میتفر _

بخ! .. ینک یمن زاب بل زا بل

یاه وهبل دیشک بقع ار شرس بویا هدش!و یزیچ هگم : مدیسرپ هدیسرت

درک. کیدزن مهب ار شتک

. مدیسرپ قاحسا هب وور مدینشن یباوج بویا هدرشف مهب یاهبل زا رگید

ولج وهب تسشن ما هناش یور شتسد و دوب هدیچیپ رتشیب قاحسا یوربا

درک... متیاده هناخ زاب رد وهب

درک.ره روضح هللا،عاالم ای یاج هب ییا هفرس اب بویا ندش، لخاد زا لبق

متسناد یمن نم و دوب هدش رت عمج ورهار دوب. هتفر ام رتزا شیپ خهلا دنچ

. نییاپ ای میورب باال هقبط

و درک زاب رتشیب وردار دروآ نوریب نییاپ هقبط ارزاالیرد شرس خهلا هک

! دییامرفب ؛_ تفگ
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رد، یولج یدایز یاه شفک هک نام هناخ هب دناشک ار میاهاپ خهلا دییامرفب

دوب. هداتفا مه یور بترمان

دنک. تفج اهار شفک دشات مخ و تفرگ بویا مشچ یاج زا مشچ خهلا

هناخ لخاد مرس تشپ مه قاحسا مدق، شیپ واو دعب نم و رتولج بویا

. میدش

و دیچیپ مه رد ناخ قداص تخمز یادص اب نامام سالم باوج یادص

دش. ییامنهار لبماه و نمیشن تمس خهلا هرابود دییامرفب اب بویا
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یاج هک منزب سدح متسناوت یم ، هتخیر مهب یاه  هلیسو یقاب هب هاگن نودب

شا هشیمه یاج نامام و دنا هتشاذگ یقشاق ولگ دیفس نادلگ ناج، اقآ

وباالمه نییاپ هقبط دوب. هناخ  زپشآ یگنس ناوخشیپ کیدزن و هداتسیا

سلا دنچ ناج اقآ هک گرزب نمیشن و .ابسنلا تشاد باوخ وود هزادنا
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. دیشک شیور رسو هب تسد شدوخ لوق هب شیپ

ناج دایز سالمم نم و داد باوج رت فیعض مه قاحسا سالم هب ناخ قداص

. تشادن

هرابود هک یقاتا تمس هدیجنر ملد ،زاب نامام یاهراک و هرابود چوک زا

مردارب ود وره داد متسد قاحسا ار مفیک . متفر مدش، یم شبحاص متشاد

. دنتسشن رتگرزب هپاناک یور

مناج هب ییا هرهلد ما هداوناخ زا هکت ود نیا ییور هبور یاه  قافتا سح

ار مفیک دوب. هدرکن شقاتا هیبش ، یگتخیر مهب زا طقف هک یقاتا .زا تخادنا

. متشگرب نمیشن و سنلا وهب هدرک اهر هتخیر مهب یاهباتک رپزا زیم یور

. دندوب هداتسیا رساپ ابخهلا میرم

لثم دوب. خلت نم هب شا هرغ مشچ و رداچ رد میرم هدیچیپ تروص رسو

. دوبن هنارهاوخ وزاب هشیمه

رفولین و متفرگ یسفن . متسشن لبم نیرترود یور و متفر یفرح چیه نودب

. دندش عمج لخاد هظحل نامه املآ اب

لصا غارس تفر ، مناردارب زا یزاون نامهم یاج هب همدقم نودب ناخ قداص

: بلطم
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! عقوم ویب بش تقو ...نیا یرایدنفسا بانج هشاب ریخ _

شمشچ دش. اجباج یمک نیج، نشور راولش یور هک مدید قاحسا یاهتسد

. دناخرچ بویا تروص هب دعب و تشگرب نم هب

یور فرح یب هک یرفولین و نامام هب ور درس یمشچ و درک رت یبل بویا

: تفگ ناخ قداص هب ،ور هرابود و داد دنتسشن املآ اب لبم

! متشاد فرح هملک دنچ مناخ جاح _اب

هگن نم یاهردارب یارب طقف ار شیراد مدرم بادآ اهو هبرض ناخ قداص

دوب. هتشاد

! دوبن بسانم و رتهب سامت و نفلت _

داد: شباوج هلصوح یب بویا

. متشاد فرح مناخ جاح اب یروضح _

ریز هب رس نامام دزو درس یدنخبل یضاران بویا یلحم یب زا ناخ قداص

داد. ناشن ار هبقیلا هریخ و
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! نییامرفب _هلب...

: تفگ و دناخرچ عمج رد یمشچ بویا و درک دنلب ار شرس نامام هک

؟ ردام هتسرد ، هدوب رجاتسم تسد ایوگ اجنیا _

درک: هفاضا و تفگ مکحم ییا هلب نامام

.! مدوخ تسد رانک نایب شاه هچب و مسورع ات مدرک نوشباوج _

زا لبق و داد ناکت نییاپ ارباالو شرس و تفگ یرکف بوخ هچ بویا

زیم یور ار ولا بلآ خرس یاه  تبرش ینیس دمآ،خهلا شبل یور هک یفرح

. تشاذگ

. منزب ناشفراعت مدوخ ات مدش دنلب ، میاهردارب ندوب زیزع و نابزیم مسر هب

. متفرگ نامام تمس لوا ار ینیس یتقو دش دنلب بویا یادص

! تسام زیزع هتبلا امو رهاوخ مه هناورپ _



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

یب ناخ قداص هک دید منامگ وهب داد هلصاف شا، هلمج همادا ات هیناث دنچ

ینیس قاحسا و بویا تمس درک. در شتسد تشپ هراشا اراب ینیس لیم

. تفرگ متسد وزا درواین تقاط قاحسا هک مدرب ار نیگنس

هنک... یم رپ ور اباب دوبن یاج ندوب زیزع رب امعالهو یارب مه هناورپ _

ناشنیب قاحسا تسد توعد اب نم یتقو تخادنا شیاپ یور اپ ناخ قداص

. متسشن

هب قلعتم همه هک تسه ییا هزاغم و هنوخ زا رتشیب ششزرا نومارب _

. قاحسا مه نم مه .. مینک یم شکشا هرطق هی یادف و هشدوخ

درک. رتدنلب ار شرس و تشاذگ شیاهبل یور ار شیرسور رپ نامام

ور مرهاوخ حلا منز یم گنز یتقو مرادن تسود مگب مدموا مناخ جاح _

اج وت هداتفا هدرک فعض هش.ای خهلا هنوخ مونشب ، مسرپب نویم رد بش هی

هدب. مه نفلت باوج هرادن تردق و

. دناخرچ شتمس ار بویا رس رفولین دنخزوپ
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. تسین هچب هک هناورپ ! یرایدنفسا یاقآ _

. تفر شردام تمس و تشادرب رپ ناویل ود زیم یور زا املآ ، هظحل نامه

نامام تمس شرس هرابود ارو رفولین هنعط تشاذگ باوج یب بویا

: تشگرب

حاالهب میشاب هتشاد شیناوجون یاهلا س میتسنوتن هنافساتم ور هناورپ _ام

. میراد مه وراب همه شناربج

رد دوب هدنام میرم . تسشن و دمآ مه وخهلا دیشون ناویل زا یپلق قاحسا

. هناخزپشآ

دمآ. فرح هب هتفرگ شناهد هب یرسور نامه نامام

شا خهلا شیپ مه زور ود هتساوخ . میرادن نومرتخد و هناورپ هب یراک _ام

. هشاب ، هرادن ردام زا رتمک هک

: تخادنا راک ارهب شتمرح ویب دنت نابز رفولین زاب
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اال نیمه هجنرن امش هناورپ لد ات میدموا ام هک نیتسه نیا یضاران _هگا

ن...

: تفگ ، رفولین ثحب هب طبر یب یبدا یب زا دش دنت رابنیا بویا

یضاران لیلد هک نینکن یروآدای نم هب نیا زا رتشیب امش اشاتان مناخ _

هناورپ هب منم یافرح منک یم شهاوخ . مدب حرش عمج وت اجنیا ور مندوب

! دیدن شطبر
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یاه مخا و دیرپ ینآ هب رفولین گنر هک میدید همه ، تفگ بویا هک یمسا زا

. دروخ هرگ مه رد رتشیب ناخ قداص

دوب. مکاح ، رفولین هب مه نآ بویا کالم یدنت دعب هظحل کی یدب توکس
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: تفگ دشو دنلب بویا .هک دنام لطعم املآ تسد ود خیلا ناویل یتح

هک هشرظتنم خیلا نامتراپآ وهی شردارب هنوخ ودات اجنیا زج هب هناورپ _

نیا و هشاب شردام رانک هد یم حیجرت شدوخ هتبلا ننک.... ادف شارب ناج

. همرتحم ام یارب شبدا

. مدوب مناج اقا رسپ رادتقا و اهفرح تام هک داد نم هب مشچ و تشگرب

! شاب تدوخ بقارم ناج هناورپ _

شیوزاب یور ار شتک هک قاحسا هارمه عمج، هب ور شوخ نوتبش واب

. دنتفر نوریب هناخ دوب،زا هدرک نازیوآ

. دننک ناش هقردب هک دندشن دنلب یتح ، تهب رد عمج

مداد مشچ دش هتسب هک یرد هب لبم رد هتسشن تخس و نیگنس مه نم هک

ی هصرع ... تساوخرب نایغط هب همه زا رتدوز رفولین . متسب یکلپ و

دش... ایهم هرابود شا ییامندوخ

. تخیمآ رد ناخ قداص نتفگ  یبنجا و مشخ ،اب رفولین شرغ
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دمآ ، جنفسا اب ییا هساک میرم دوب.هک شیاهبل یور زونه شیرسور نامام

دنک سب تفگ میرم هب دشوور دنلب .خهلا دیشک تسد ار لبم هچراپ یور و

یسفن درک... مهاگن طقف هدرک رپ مشچ نامام و دنک یم شبارخ دراد رتشیب

: تفگ و تفرگ شا هنیس ندش نییاپ ابباالو نیگنس

هک یتشاذگ انیا تسد فک ور دوب نوم هنوخ وت یچ ره یتفر و یدش دنلب _

؟ ینک لوپ هی هکس ونم

یسالیب متسب یم کلپ ورگا مداد میرم تسد یاه فک یاج ارهب ممشچ زاب

ار ما هداوناخ دیاقع زا طخ کی یتح و داتفا یم هار متروص یور تواضق زا

درک. یمن کاپ

و دیشک بوطرم لا متسد اب میرم مه ار هریگتسد یور بویا تسد یاج

رانک ینیچ یراگیساج یور دناکت ار شکاخ درک. نشور یراگیس ناخ قداص

. شتسد

نوشرهاوخ ییاراد و هنکیم یهن و رما ام وارب هدش دنلب یمورح هچب _ره

نک صخشم ور تدوخ ندوب یعرش لوا ورب ناج!وت هچب ... هرامش یم ور

... هناورپ هناورپ وگب هنوخو رهاوخ بحاص ایب دعب

هب هجوت نودب درک. رارکت هدش جک یبل اراب شیاه هناورپ ناخ، قداص و
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! هناورپ نم و اهرتگرزب

زاب مناهد .. مدما فرح هب ناشتحاقو زا تحاران میرم وراک تواضق هکاب

فاص ار میادص نامام هب .ور هدمآ نامرس رب هچ دننادب و میوگب دشات

: متفگ و دنلب ار مرس و هدرک

زا هک هش یم میلا ح یردقنوا ... مدرب یربخ هن مدز نوشهب یفرح هن _نم

طقف ...نم راختفا ات ِیگدنکفارس نوچ مگن یسک هب تسورع یاهلگ هتسد

شنز هک هدرک توف هک هرسپ نوا نز ندید سابع لیکو اب مدوب هتفر

هد... یمن تیاضر

یدش دوخ رس ناخ قداص ..هک میوگب اهار هلمج نیا ضغب اب دوب متخس

مناردارب دنک کرد تسناوت تقو .ره مدادن شیاهفرح هب تیمها نم و تفگ

. مدش یم مهکالم ،ابوا دنتسین کاپان و مورح

تقو دنچ سابع دیاب هدن تیاضر ینعی ! نامام یچ ینعی نیا ینود _یم

هگا هک منم نم.. ردام هش یم رت نیگنس شا هدنورپ ... هشکب سبح رتشیب

.. مشکب ور مردارب ندرک یهارمه همیرج ات مدرگرب دیاب هرابود ممهم نوتارب

ال ...صا مگب مردارب ودات نیا هب قافتا نیا یچ زا مرب ...دعب یتحار نیمه هب

... دایم شلغش و هدنیآ رس هراد هچبالیی هناورپ هک هشابن مهم نوتارب مه
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یم کشخ و هدیشک بآ ار شیاه تسد و دوب هدروآ اررد شرداچ میرم

درک:

مه ور وت هصغ نامام هدنوم طقف منک... یم شهاوخ هناورپ نک سب _

... هروخب

نانچمه رفولین .. شلا یخ دشاب تحار متساوخ ... مدرک زاب مه زا تسد

دوب. هدیرپ شگنر و هدرک توکس

نوچ ... تساجک هناورپ دوبن مهم شارب ملوا زا هک نامام نم، رهاوخ _هن

هصغ هک مرس یادف مه منوج هرت...اقآ نیگنس شا هچب و ونز سابع درد

منز.. یمن یفرح هگید نم و چیه درک...انیا مردپ ،یب تفر و دروخ ونم

شیادص و درک ادج لبم هبل ود یور زا تسد دمآ... فرح هب هرخ بال رفولین

... دوبن مه نم فرح هب باوج و تشادن یماقتنا

: تفگ هتفراو و سح یب

نیا منیبب وگب تدوخ زا نهلا یاج ..هب هناورپ دنبب ور تنهد هظحل دنچ _

هیک؟ اشاتان هک تشاد ربخ اجک ،زا منود یمن مشمسا یتح هک وت ردارب
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. دندیخرچ رفولین لا وس تمس هب یکاش ی هناورپ زامالتم اهرس هرابکی هب

شرس درک... رارکت ار اشاتان هرابود لبم رادمن و سیخ یاج هب هریخ رفولین

درک: دنلب شیاج رس ددرگرب شساوح هک راگنا ناهگان ار

؟ هدینش اجک زا ور اشاتان مسا اعدم رپ درم نیا ناه!... _

وحاال دوب هتشگرب شگنر درک. مهاگن هدش گرزب یدایز دح رد نامشچ واب

: دیرغ میرم هب ور ناخ قداص هک دوب هدش خرس شتروص

... میراد راک هک میپکب میرب میروخب رایب نون همقل _هی

لا وس هب باوج نودب ، ناشیاهفرح زا هرابود ینیگنس ارهب میاپ مه نم

. مدیشک مقاتا تمس ، رفولین

: تفگ نانک نهلا هرابود نامام

درد یراد اج زونه هک یرخف لگ ریز تلکیه اب هرب تلا وبقا تخب _یه

... یشکب

او رد هب هیکت و متشاذگ رد تشپ قاتا رد نتسب اراب خهلا رهاوخ هنکن ادخ

... متفر

***
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و مدش دنلب دوب، هداتسرف رفولین ایبباالهک مایپ و یشوگ گنز یادص زا

. متفر منک،باال لطعم هکنیا نودب

ار هناخ یکیرات و توکس طقف سنلا ناج مک رون و دوب هدیباوخ نامام

دوب. هدرک نشور

دوب زاب هک دز.ردار مهب ار حملا رفولین یزاب لدم نیا و متفر اهباال هلپ زا

ود ار نم هک ینامه . داتفا باال هقبط هتخیر مهب ثاثا هب ممشچ و مداد له

دوب. هدروخرب بویا رورغ وهب درک خهلا هناخ نامهم زور

یلدنص یور هک یرفولین وهب متفرگ ناشدحاو یگتخیر مهب زا مشچ

. مدرپس درک، یم مهاگن هدز هرگ مهب تسد و هتسشن

ناج! هناورپ یرد مد ارچ ... هتدوخ هنوخ وت... _ایب

: تفگ هرابود ، مروخ یمن ناکت و مداتسیا اج نامه دید
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! یسرت یم ارچ ناج رتخد _ایب

: متفگ ، مهدب ار شدیدج یزاب باوج هکنیا نودب

نم؟ ای یتدوخ هسرتب دیاب هک ینوا _

: تفگ و درک زاب ار شتسد هرگ

! نیراد مسرت تاردارب و تدوخ ... حضاو و هملسم هکنوا _

: متفگ و هتخود رفولین یاهفرح تحاقو هب مشچ و متفر شتمس هب

! میراد سرت ام دش...هک _جبلا

امش... ینعی درک، دییات شرس نداد ناکت اب

مارم وت هک میدموا هاتوک ... یمنامام رسپ نز نوچ ، میدموا هاتوک هکنیا _

ره مدموا هاتوک نکن رکف ننک... اهر ور هچب وودات نز هی تسین ماردارب

داوخ یمن ملد طقف نم ! گنرز مناخ ...هن ییا هدنرب ، یدرک تساوخ تلد راک

... هروخ یمن ایزاب نیا هب شلا وس نس هک همیلا ...ح هجنرب منامام
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: متفگ و هداد ناکت شیوس هب دیدهت تشگنا هک دناجنر ار ملد شدنخزوپ

، نوریب دایب ترهوش ...ات مفرح هب هدب شوگ و نک عمج ور تساوح بوخ _

ره لا بند ورب دعب ، دموا هک سابع ... نکب ور تیگدنز ادص رسو ویب تکاس

... یداد یم ماجنا سلا دنچ نیا هک یراک

هتخورفارب مشخ زا تشاد شتروص دز... سپ ار متشگنا ، شتسد دشو دنلب

. دوبن لبق شمارآ زا یربخ رگید دشو یم

هناورپ ملا حشوخ ... مایب یکی وت سپ زا لقادح متسنوت بوخ همولعم _

... مناخ

بقع مدق دنچ دروخن نم هب رگید شتسد هکنیا یارب نم و داتسیا فاص

. متفر

یفرح و یایم هاتوک ارچ وت تسین مهم مارب نم المه _صا

یراک ره هساو هدش رتگرزب یدایز ردارب هب اجنیا یایب تمتساوخ ... ینز یمن

...هب هچیپن هدش بارخ نوا وت سابع ...هب هچیپن نم یاپ و تسد هب یگب ،

همین هفصن یجبا لد وت بآ ندروخن نوکت لا بند نومه ... هشابن شیراک ام

... هیفاک نشاب نوش
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، دیرغ یم و درک یم تشرد تشاد دح زا دایز هک رفولین یردلق هب یمشچ

: مدیسرپ و هدرک کزان

؟ هشب یچ ..هک هچیپب و تساوخ شلد _ثمال

درک: مخ متمس ار شرس ینابصع دزو شرمک هب تسد

... هروخ یم چیپ اه هدنگ هلک اب شراک مه عقوم نوا _

: تفگ دزو ییا هبرض ما هناش هب مه شتسد اب

و هلوقیب نیا وت یگدنز هب تداع نم هنرگو ... اجنیا مایب درک رارصا تردام _

.. مرادن ایند نیا زا هاتوک شتسد و هثرو ات دنچ ملا هدنوم سپ

متسد نیب ار شتسد چم و مدز سپ ما هناش یور ارزا شتسد دنت یبرض هب

. مدرشف

: مدیرغ و شگنر رازه تروص هب مدز لز
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هش! یم تیلا ح تیصخش و هفطاع الوت ..صا رفولین یحیقو یلیخ _

: تفگ و داد ناکت یسخت اراب شرس

هنک... یم قرف شناکم و هراد اج اهتنم .. اهامش زا رتهب _

... تراک تبقاع ...زا رفولین سرتب ادخ _زا

: تفگ و دیشک لغب هب شدوخ رود و دنازرل ار شتسد

... تافرح زا متفرگ نادجو باذع وگن ... رتخد مدیسرت _

.رد موش رود نام هناخ هدرک مد یاوه اتزا مدرک دنت مدق و مدیبوک اپ

هیاس ملد رد یسرت هناخ نیا رد نز نیا نتشاد وزا متسب ار نامدحاو

. تخادنا

جنک #هس_
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. متشادن ارالمز مفیک مدش، هدایپ و هدروآ طایح لخاد ار نیشام یتقو

. متشادرب نامرف یولج ارزا یشوگ طقف

نویزیولت . دندوب هدیچ ار زادنا ریز و هنابش طاسب سارت رد اباب اب نامام

عالهق دروم لا یرس یادص و هتخادنا هار سارت یاه هدرن رانک ار یمیدق

دوب. دنلب یمک نامام

یتح دوب هدشن یضار ، لحم و هچوک نیا رد یاهزاس و تخاس دوجو اب اباب

زا رتشیب و دوب هدرک یساسا یزاسزاب طقف . دهدب نت نتخاس هقبط دنچ هب

هک یسورع یارب دوب. خیلا شکچوک دحاو باالو هقبط هک دوب یهام دنچ

درز تروص یروادای زا یهآ دوب. هدرک خیلا دراذگب اپ هناخ نیا هب دوب رارق

وسال متفر هلپباال دنچ وزا مدیشک منامشچ تشپ هناورپ راسخر و گنر و

. مداد ییاسر م

نامام و شتسد ریز کچوک و درگ یتشپ ود هب دوب هداد مل هفرط کی اباب

درک. یم هاگن تقد اراب هکبش لا یرس تشاد شمشچ یور کنیع مه

! ردام یشابن هتسخ : تفگ و داد نییاپ ار شکنیع و دناخرچ ار شرس
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و مدش یم هناخ لخاد متشاد هک نم وهب دروآ باال یمک ار شرس مه اباب

... یشاب هنوخ نوذا لبق ریگب دای : تفگ ، هتفرن یروت هدرپ یور متسد

: تفگ قوذ اب نامام و متفگ بل ریز یمشچ

.! هنوخ دایم مه نوذا زا رتدوز هشاب هار هب ور شیگدنز و نز مچب _

نویزیولت هب مشچ و تشاذگ شرس ریز ار شتسد هرابود ، باوج نودب اباب

داد.

متسد هک قاتا یزاب هدرپ تشپ ارزا اباب یادص هک دش یم دنلب تشاد نامام

. مدینش دوب، همکد یور

و هشن رضاح هنوخ تقو رس هک یمدآ ! هروخب هرب شدوخ راذب ! وشن دنلب _

. هشکب تمحز شدوخ دیاب هنودن هرفس تمرح و هنوخ

تخت وهبل هدرک ضوع ار مسابل دشو دنلب اباب رانک زا نانکدنلر غ نامام

دوب. هتشاذگ خساپ یب ار مسامت .ود متفرگ ار هناورپ هرامش ، نارگن . متسشن
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. تشاذگ خساپ یب هناورپ و دروخ هرابود اه قوب

میدیمهفن چیه دمآ، هناورپ تدایع هب نم اب توکس رد هک هیناح واب رصع زا

دوب. هدنام شا خهلا هناخ رد ناج یب هناورپ هک تسا هدش هچ

قاتا زا تسد هب یشوگ و مداد خساپ یب یشوگ ارهب مرکف نامام یادص اب

. متفر نوریب

جنرب و هیماب تشروخ باقشب رانک یزبس یدبس میارب ، هناخزپشآ رد نامام

. تسشن مه شدوخ و تشاذگ

. متشادرب لا گنچ و قشاق و هتفگ هللا مسب و مدرک یرکشت

: تفگ ، متشاذگ یم مناهد هک مه رس تشپ یاه قشاق ندید ،اب نامام هک

شتسد هرتهب . تسا هنوهب لا بند تردپ . هنوخ ایب تعاس رس هتقو دنچ _نیا

. یدن

هتشاد یزبس رد هشیمه تشاد تداع نامام هک یزینیشگ لا حرس رپ کی

: متفگ و متشاذگ مناهد ، دشاب
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ورب . ننومزآ کیدزن ادرگاش . هغولش مرس ازور نیا .! نامام اجک مر یم هگم _

.. هدایز نومایب

.! هناورپ غارس یرب دیاب امتح _: دیسرپ و تفگ هتسهآ و زیر یمنود یم

: متفگ دشو تشرد ممشچ

منک. دیرخ هگید اج هی مرب هک شفک ای هسابل هگم یگ؟... یم یچ نامام _

: تفگ و تخیر میارب غود یناویل

هک هدموا رشت و پوت شارب یلک ومع ناخ . تسین فاص شلد زونه تاباب _

... هتفگ شردارب تمرح زا هشاب هی منوا .. ینک یم هانگ

نامام نارگن مشچ هب وور زیم یور مدش مخ هک دوب هدش خیلا مناهد

: متفگ

. مدرک یمن ربص تقو همه نیا مدوب یشومارف مدآ هگا _نم

: تفگ روخلد و تسشن هفرط کی . دیخرچ ولهپ هب
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هسلج هی هتفگ تاباب منک. تبحص شردام اب ریگب ور نوش هنوخ هرامش _

.. نوشندید میرب

: مدیدنخ

.. نامام میرب ور یلصا هسلج دوز . متفر نم امش تاسلج ضوع _

. دروخ گنز میشوگ هظحل نامه و تفگ شبل ریز ییا هبوت

هرغ مشچ اب ییا هبوت ، هناورپ نیریش دنخبل و گرزب ریوصت ندید زا نامام

. تخود نم داشگ دنخبل هب مشچ ، شناهد هب تسد و درک فیدر رگید

زا نتفر و ندش دنلب اب نامام یدعب یاه هبوت متفگ هک ییا هناورپ مناج

دش. هارمه هناخزپشآ

: مدیسرپ و درک منارگن هناورپ فینح ناج ویب فیعض یادص

؟ هبوخ _حتلا

محور ، مدرک یم تالش شندیسر یارب ،هک هشیمه یارب نتشاد نیا زا مرگلد

و تشادرب ار ما یگتسخ و تفرگ گنر . تفرگ ناج هاتوک مبوخ نامه اب

. تخادنا یرود یاه  یخلت تشپ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

جنک #هس_

186_ تراپ #

. مدوب هتسشن باوختخر ورد رادیب دوز حبص زا

فینح یاه هناورپ و مایپ یادص اب هکلب موش، رادیب مدوخ هکنیا هن هتبلا

. مدوب هدش رادیب

هتفرگ ناج محور و ،لد فینح شخب ورناژی داش یاه مایپ هب حبص یلک

. مدوب هدنام باوختخر ورد دندوب

و هرگ مهب اپ ود ره گرزب یاه تشگنا و هدرک ناهنپ ار میاهاپ مالهف ریز

دوب. هدنام تکرح یب هدروخ

مدینش ار نمیشن زا تبحص یادص و مدناخرچ مشچ ار ما هتخیر مهب قاتا

. تفرگ مه مردام یفیلکت زابال ملد و

اراب تفرگ سامت یتقو ، فینح فیعض یادص و دیزرل هنیسما یور یشوگ
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. مداد باوج ییا هفرس کت

ناج! رتخد یباوخ وت نوریب هدموا باتفآ ! هناورپ وشاپ وشاپ _

..! مرادیب _هن

یاهشور شدعب و منک یم ترادیب خساپ و مایپ شور هب ور تقو دنچ _نیا

! تسامش یور شیپ رد رت بسچلد رتو گنشق

: تفگ و دیشک رپ یسفن فینح و دمآ شک مبل

... نوت هنوخ هنز یم گنز زورما نامام _

_هن!

داد: همادا منتفگ هن هب هجوت نودب و شوخرس

ناج.. هناورپ میراد دنبب و ریگب و مسارم ردقچ _
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! فینح _هن

... مامت و نوت هنوخ مدموا یم بشما دوب نم _هب

: متفگ وزاب هدرک عمج ار میاهاپ و مدش زیخ مین

هن! بشما _هن!

: تفگ روخلد و درک یثکم

؟ یدوبن دلب ییا هگید گنشق هملک منیبب _

و داش فینح . میدیدنخ نامزمه مهو وداب ره متفگ هلصاف هکبال هنیا

زیر.. زیر و خلت نم و لا حرس

دنک. مبات یب ومه درک مرادیب دش،مه قفوم فینح

و نامام نفلت وهب دوب داتسیا لبم، هب هداد هیکت و نامام رس خهلاباالی

داد. یم شوگ تقد اب سابع
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ار شرس داد.خهلا یم حیضوت ار یفرح سابع یارب تشاد مه نامام

. تفرگ هلصاف نامام وزا درک یهاتوک هاگن و دناخرچ

: دیسرپ مشوگ رانک

؟ هدش تمایق هکاالن هتفگ یچ رفولین هب بشید تردارب نیا _

مه ار نم بشید رفولین متفگن یتح و متخادنا باال ییا هناش طاالع یب

! منود یمن : متفگ درک... دیدهت

مهب مه اجنیا و دندوب سیخ مه اه ییاپمد . مدرک زاب ار سیورس ورد

نامیادرف و هتشذگ و مرکف و نام هناخ ، هتخیر مه هب نامیگدنز دوب. هتخیر

دوب. هدروخ هرگ و هدیچیپ مه رد مه

خهلا ارهب یشوگ رابنیا نامام و دوب طخ تشپ سابع رونه ، مدمآ هک نوریب

درک. یم هاگن خهلا ناهد هب تشاد سیخ مشچ مه شدوخ و هدرپس

درک، سالم مه هناورپ هک یتقو یتح دوب. شرسپ شیپ شحور ومکلا مامت

ار نامام یشومارف فینح ربخ شوخلد و متخادنا باال ییا هناش .زاب دینشن

. نامام یاه یشومارف مامت لثم . مدرک کاپ منهذ زا
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شدوخ دوب.خهلا هتخیر مهب و مفابب مدوب هدرک شومارف مه ار میاهوم

نم ارهب یشوگ مهاوخب هکنیا نودب و خهلا شدموا ، تفگ نم هب شمشچ

. درپس

هناورپ بشید هدش یچ نتفگ اب سابع و دیچیپ مهب ابسالمم سابع سالم

. دیسرپ ار شرسمه بارخ حلا نم زا

. نینوجنرن ردقنیا ونم هچب و نز درک؛هک هلگ سابع و متفگ ما یربخ یب زا

هب دایب دیاب ارچ و یقح هچ هب تردارب ... نوشم کال هنعط همه نیا و نز هی

هک هراد ربخ اجک هیک؟زا اشاتان هنود یم ال صا نوا .. اشاتان هگب نم نز

؟.. هطوبرم یچ هب اشاتان

ارزا یشوگ مردام و مداد شوگ سابع فرح هب زاب طاالیع چیه نودب

هصغ و دشابن نارگن هک درک عمج رطاخ ار شسابع ضغب واب دیشک متسد

. دروآ یم تسد ارهب شلد و دریگ یم نابز اراب رفولین شدوخ . دروخن

چیه نودب دوب. نیگنس و خلت میارب ،زاب هابتشا رپ سابع هب نامام هجوت

لا چخی ورد مدنارس شوگ تشپ ار میاهوم خهلا، زیت مشچ رانک زا یفرح

. مدرک زاب ار
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هدش،در هدیچن فرظ و هشیش رپزا یاه دبس رانک وزا دمآ مرس تشپ خهلا

: تفگ دشو

زورما ات نوبنجب تسد دز!... گنز سابع هک مدیچ یم ور اجنیا متشاد _

. میرادن تسد کمک هک مینک مومت ور هنوخ

یب یارب نامام وهآ کشا اب یرصتخم هناحبص وابخهلا مدنابنج تسد

. میدرک ناج شون شنز هب سابع گنز نتشاذگ باوج

،یب نامام هب ندمآ رشت اب خهلا مه ار سابع تراک راشژ و لوپ ینارگن

. میدش شلا یخیب و هتشاذگ توافت

هساک خهلا هتفگ وهب میدش در نامام سیخ مشچ زا ییاهنت و وخهلا نم

مه یخلت یاچ و میدروخ یرینپ و ینان همقل . میدرک اهر ار نامام غاد یدایز

. میدیشون شیور
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یم مدوخ رود فینح ردام سامت رظتنم و متشادن نتفر نوریب وحلا ناج

اتزا دنچ ، نامام یاه  ینارگن زا سح ویب مدوب هتشگرب قاتا .هب مدیخرچ

. مداد هیکت راوید وهب نیمز یور مظن یب اهار موب

لخاد مه ار اهنآ . دندوبن هدافتسا لباق رگید ای هدش جک ناشرتشیب میاهوملق

باالمه دمک لخاد یاه سابل . مدرک ناشبترم هلصوح یب یزلف یاه ناویل

هدناچیپن مه ییا والیمالهف هدرک یفاصنا ویب دندوب رابنلت و نیمز یور

. دندوب

دوب. تکاس نامام و دمآ یم خهلا تحیصن و تبحص یادص ، قاتا نوریب زا

ار یشوگ ...و قاتا نوریب مدیرپ یم مدینش یم هک ینفلت گنز یادص ره اب

.. ییاد ای رفولین ردام ای دوب میرم ای داد یم باوج خهلا هک

دش. دنلب شیادص زیم یور یشوگ هک مدوب مریز یاه سابل ندرک ات ردحلا

نتفگ هناورپ ،سالم روشرپ خساپ و تفرگ یناج متسد ، فینح مسا نداتفا اب

. مداد ثکم اراب فینح

: دیسرپ یلطعم نودب
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هد... یمن باوج یسک ور نوت هنوخ هرامش ارچ _

. مدوب هداد باالار نفلت طخ و دوب ترپ مساوح

مسا هب یسک اجنیا دوب هتفگ و هداد باوج ار یشوگ رفولین مه مود راب

فینح . مهد یم ار نییاپ هرامش هک متفگ ناج ویب فیعض . میرادن هناورپ

یشوگ منک.زا ربص هظحل دنچ تفگ دعب و مناوخب ار هرامش تساوخ لوا

ادرف یارب و تسه نییاپ هقبط نامام تفگ دزو گنز شردام هب شزیم رانک

؛ تفگ و دیدنخ فینح و مدینشن دزار هک یفرح شردام . دریگب تقو

... نامام ینک یم لا حشوخ ور ترسپ _

شک مبل دش. مرگ ملد اجنیا فینح حلا یشوخ زا نم و درک عطق ار یشوگ

: دیسرپ فینح و دمآ

؟ مناخ سورع امش یبوخ بخ _

یشوخ روصت زا یتلا جخ اب منحل طقف . مهدب دیاب یباوج هچ متسناد یمن

: متفگ دشو هدیشک فینح

حاال؟ هربخ _هچ

ور نونیبب رتخد ات مایم شاهاب منم ادرف هنزب گنز منامام .. بوخ یاهربخ _
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یم تسه شدعب زور هی هک ور هتفه رخآ مسارم لوق طقف . مینک ارجا

.. هشب فیدر نوم هنوخ ایب وشاپ هناورپ و رتشگنا و میریگ

قوذ و یتفر مزیزع یدش یچ _: دیسرپ و مدز فینح قوش هب زاب یدنخبل

. میشاب کرتشم ریگب ..دای ینک بآ اهنت اهنت تلد وت ورادنق تسین بوخ . ینک

؟ تسا هتخیر مهب نوم هنوخ ام هخآ _

تدوخ ونم ، هیفاک هشاب نتسشن ارب لبم ودات ..هی میرادن یراک ام هناورپ _

. هرادن لا کشا مینیشب مه نیمز ور

؟ دوب هتخلش سورع هنوخ هگ یمن تنامام _

سورع نارگن یتسشن هکنیا ضوع هگ!.. یم ارچ مرب، منامام سورع نوبرق _

مومت دوز مایب ممدوخ وگب یدوب المز کمک .. نوبنجب تسد ورب وشاپ ییام

هرب.. هش

ار مقاتا و داد ما هدرک زک ییا  هشوگ و تحاران لد هب یناج فینح یاهفرح

. متفر وخهلا مردام قاتا نوریب عمج وهب هدرک اهر

دنلب ار شرس خیلا راوید هب هیکت نامام و دوب هتسشن خرچ یاپ خهلا رابنیا

داد. یناج یب باوج هتسهآ سالمم وهب درک

و مربب هرابود ار هدرپ تساوخ و درک هاتوک یچیق اراب دنلب خن هشوگ خهلا
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منک. نازیوآ

مدش،خهلا هک مخ دوب. هدش هتفاکش شتخود یاج یلبق یشک بابسا رد

تساوخ و درک ادج شهاتوک یاهوم ارزا شرس لگ مندش فاص زا لبق

. منیشب

. دنیبب ناشیرپ و زاب ار نم فاص و تخَل هشیمه یاهوم تشادن تداع

. تشادن وس شنامشچ نامام . شیور یولج متسشن و مدرک شوگ فرح

: دیسرپ نم تروص و خهلا تسد هب هاگن

.. تقاتا هب یدیبسچ هک ابام یرهق _

درک. یم مامت ار شراک تشاد خهلا

خلت هملک ود تربون سورع نوا مشچ ولج دایم !ات رهاوخ هنک راک یچ _

بارخ نوم باصعا هک هشب نهد هب نهد شاهاب هر... یم و هگیم شهب

.. هشب

بات و بت هب ملد دمآ. رد شیادص هناخ یشوگ و تسب شک اراب میاهوم هت

هدب! باوج نامام مدز بل یروف ، درادرب ار یشوگ ات دمآ شک وخهلا داتفا
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سپ ار شتسد هلصوح یب مه نامام . مسانش یمن تفگ هرامش هب هاگن خهلا

هیک!. نیبب تدوخ : تفگ دزو

همکد یساش نامام هجوت و خهلا مخا هب هاگن یور هب ور هک دیزرل یم متسد

ییا هلب اراب فینح ردام ، یرایدنفسا مناخ لزنم ولا یادص . مدرشف ار

. مداد باوج لوجخ

یلیخ . مداد فینح ردام هب رگید ییا هلب نم و یتدوخ ناج هناورپ دیسرپ

هدرک شوگ فرح . مهدب مردام ارهب یشوگ تساوخ و دیسرپ ار حملا مرگ

امش اب متفگ یشوگ هناهد یولج ار متسد و هتفرگ نامام تمس هب یشوگ و

! نراد راک

ردام متفگ ششوگ رانک دوب!و یک دیسرپ دهد،خهلا باوج دمآ نامام ات

. دروآ دای هب شزورید هارمه اراب هیناح و درب بقع ار شرس !خهلا هیناح

شفرح شردام ایوگ هک درک یم فیدر دیشاب وسالتم فراعت تشاد نامام

: تفگ اردزو

هتخیر مهب نومعاضوا و میدوب یشک بابسا طقفام .. نیرایب فیرشت _

. تسا
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: دیسرپ یشوگ ندرک عطق اب خهلا

اپاب کوت هی ادرف : تفگ متروص هب هریخ و رکف رد نامام و نایب هرارق _یک

. شرتخد

منم هیاپ،ات راهچ خهلاباال :_رپب تفگ و دیشک ار متسد دشو دنلب خهلا

. منوبنجب تسد

رفولین دشو زاب رد هک دوب تکاس زونه نامام و متشادرب ار هدرپ فرح یب

وناالن هتسخ دشو لخاد ، شنت داشگ پات و کراولش امو هب هجوت یب

هتفرگ ار مامح بآ راخب و تسا هدش خاروس مامح مرگ بآ هلول باال تفگ

. تسا

****
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شرس یتح دش.خهلا تبحص لوغشم نامام نم،اب هب هجوت نودب رفولین

هچ مردام هک درک هفاضا یتح و تاسیسات دنزب گنز تساوخ و درکن دنلب ار

! دهدب ماجنا دناوت یم راک

: تفگ هک مدید رمک هب تسد ، هرجنپ یور و هشیش ارزا شا هیاس و رفولین

هدرکن تنیباک مناخ، هناورپ یاهادا فطل هب هتبلا .هک مراد راک ات رازه منم _
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باال! متفر

. دشاب تکاس و دونشب تسناوت یمن نامام لثم یلو دوبن خلت شق خاال خهلا

هدرپ بوچ یور ار هریگ نیلوا و متفرگ رمک هب تسد رفولین زا مشچ

داد: ار شباوج خهلا نم زا لبق . مدنارس

نوریب هگید هتقو دنچ تسین مولعم ترهوش ...وت مزیزع نک رکف نیشب _

تتساوخرد هساو هشاب شدوخ و دایب ات رایب نییاپ ور تعقوت مک !هی دایب

؟ هشچ هگم باال تنیباک ! سورع مشدعب هدب... مشنوج

ندش، خهلا فیرح و نتسناوتن زا یغیج اب هارمه یمک ار شیادص رفولین

: تفگ و درک دنلب

ملیم باب شروکد و حرط و دوب هدموا حارط هزات ور یلبق هنوخ _

. هروخ یمن مناملبم هب هداتفا دم زا فا ید ما یتح اجنیا دوب...

داد: باوج گنرد یب خهلا

و مراد تداع نیا ...االن شوخ و بوخ همه ایگدنز و دوب هجنگ هی میدق _

شنز شیپ بش هکنیا هلیم،اج تشپ هدرب ونم رهاوخ رسپ نوتمرادن

! سورع یشاب لقاع هرتهب ... هشاب
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رتفد تشاد هک نامام هب هبکالمخهلا،ور هجوت ویب دیشک یفوه رفولین

: تفگ درک، یم وور ریز ار نفلت

... هتسرفب راکریمعت مارب اباب منز یم گنز ! تسین زاین _

: تشاد شنابز کون رد خساپ و دروآ یمن مک زاب خهلا

. میدرک یم مومت ور نومراک مه دوب!ام رتهب یتفگ یم اباب هب مه لوا _زا

! کمک هساو هزادنب تسد تسین یسک یراد راک یتقو

هک نیگب ونم ونهلا! راک همه نیا و ثاثا هکیت راهچ ناج! خهلا هربخ _هچ

! مدب اج اجک ور انیا مدنوم ... نامام هنوخ متشاذگ مثاثا رتشیب

نیا و هچب ودات زونه امش . میراد ایب ورب ملگ،ام سورع تسین یربخ چیه _

نوترفن وهی تسین مترهوش هزات ... هراد رکف یاج رادقم ،هی هلیسو همه

همک.

: دیرغ رفولین

طقف ... هدیرخ هفاضا لبم تسد هی سابع و دوب مدوخ زاهج شمه هبوخ _

هنک. دیاس ور، لا چخی تسنوت مه
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. تشادرب ار خرچ رانک هبعج دشو دنلب خهلا

دایب نومهم ادرف هرارق .. هراک دنب نومتسد اجنیا مه ...ام هشاب نوتکرابم _

رو. نوا روو نیا نتفر همه شاتسد کمک هللا شام مرهاوخ و

دنک.ره ارتالیف سابع دوبن ،زا شیاه ندش سول مامت اتخهلا دنامن رفولین

داد یم رفولین هب اهب تشاد دح زا دایز دوب! رصقم مه شدوخ نامام دنچ

سورع خهلا لوق هب یاه  ندرک کزان مشچ و وربا هب دوب هداتفا نامراک هک

. شا هفحت

تفر بش رس زا نامام و میدیچ خهلا کمک اراب هناخ یاه هلیسو یقاب زاب

رفولین زیر یاه نوگشین ریز ارزا املآ و دنک هیرگ ادیآ دراذگن باالات هقبط

. تشاذگ نم رانک و نییاپ

داد، هناحبص ار شرسمه هک حبص تفگ و هناخ تشگرب سنا ابآژ مه خهلا

داد: همادا شرهاوخ هب ور یتح دیآ. یم

. تسین یدیما وت، تسام نامام نیا _هب

دوب! خهلا هک بوخ هچ

و ثاثا اب ناج اقآ خیلا یاج دشوزاب هناخ هیبش مه ام هناخ هک بوخ هچ

درک. گنتلد ار ملد و مشچ یلبق نامدیچ
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، متخت یور و هلا چم الیمالهف املآ . دوبن لبق هیبش هک متفر قاتا هب هتسخ

و سامت هک ار میشوگ تخت هب هیکت و متسشن نیمز یور دوب. هدرب شباوخ

. مدرک ،زاب تشاد مایپ

تفگ و تشادرب ار یشوگ سیلآ مدز. گنز ، شسامت دنچ و قاحسا هب لوا

. دیسر قاحسا هک میدرک لا وحا و حلا یمک مه واب تسه مامح

دوب. هتفرگ قاحسا ارزا مغارس مه بویا و دوب منارگن

. مداد ار شباوج هاتوک ییا ابهن طقف نم و دندرکن متیذا دیسرپ

هب زاین و تسه یفوتم رسمه تیاکش هب یگدیسر هسلج ادرف تفگ یم

درک. دهاوخ شرازگ ار هجیتن شدوخ یلضفا . تسین منتفر

ملا. بند دیایب وات مشاب هدامآ و رضاح رصع هک درک هفاضا

ردام هک مداد همادا نم و دیسرپن . میراد نامهم هک متفگ و هدرک ینم نم

. دیایب تسه رارق فینح
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یاهوزرآ یلک اراب قاحسا . مشاب شرظتنم ینامهم زا دعب تفگ و دیدنخ

. متشاذگ شیاج نفلت تشپ ، بوخ

فرح هملک دنچ یان یتح هک مداتسرف شیارب . مداد یتوص مایپ فینح وهب

. شوخ بش و مرادن ندز

مدیشک شمهب هدیبسچ یاهوم یور تسد املآ مارآ یاه سفن رانک اج نامه

. متشاذگ مه یور مشچ و

املآ تسد و هدش دنلب میشوگ گنز یادص مدرک زاب مشچ یتقو دیسر ادرف

دوب.

راک یگتسخ زا هدش کشخ منت دوب. حبص ۶ تعاس زونه و نشور همین قاتا

هک متفرگ املآ تسد ارزا یشوگ درک. یم درد ، ندیباوخ فرط کی و زورید

. تفر نوریب قاتا زا

دش. یکی فینح اب میولا یادص

ناج! هناورپ تحبص لوا و هام یور _سالمهب

: متفگ و مدرک فاص ار میادص

! هدنچ نوت هنوخ تعاس یلیکو ادخ _
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: تفگ و دیدنخ

... هقیقد وود شش _
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: تخوس یم ندش رادیب دوز وزا دوب هتسب نانچمه ممشچ

ما! هتسخ نم ! مباوخ نم ینک رکف دیابن منیبب _

دوب: لا حرس یلیخ فینح یادص درک. عطق ار مفرح

و هدیشک بشید هک یمناخ هتسخ نوبرق ...ات نیمه هساو مدز گنز بخ _

مرب!. هدرک باوخیب ونم و تشاذگ مایپ مارب تسم
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اب نامزمه و دوب هدش کشخ مندرگ . مدرک دنلب ار مرس ، شفرح ندینش زا

نایرج ، فینح نتفر هقدص و نابرق تبحم دنچ .ره مداد ژ اسام متسد

. دوبن منداد ژ اسام هب زاین دشو بوخ شدوخ و درک دنت ار منوخ

: دیسرپ بجعتم ، شفرح دعب متوکس زا فینح هک

. یرب منوبرق یتفر وت هنکن مرب... تنوبرق دش رارق نم _

: متفگ و مدیدنخ

! یشاب لوگنش ردقنیا تسین بوخ مرظن _هب

! تسه مساوح اباب ولج _

امش!. یعمج ساوح ...هچ نیرفآ _

: تفگ هرابود و دنام تکاس هظحل دنچ

هنامس و هیناح و نرایمن منم ! دایم منامام زورما هک هش یمن مرواب _

.! نتسه شهارمه

: مدیشک میوم تفاب جوم یور ار متسد دشو زاب ممشچ

! ندموا شوخ _
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: تفگ و دیشک رپ یسفن فینح

ملد! رو تمرایم مراد هک هناورپ شاب لا حشوخ _

مدز: بل دش. وزاب تخوسن رگید ممشچ فینح فرح یشوخ زا

ملا! حشوخ _

: تفگ مرن و هتسهآ فینح هک مدیشک مکلپ یور تسد

.! تامشچ باوخ نوبرق ...! باوخب _ورب

مامتا زا دعب هقیقد دنچ نم و دمآ شک خلت فینح تاملک یشوخ مااب هدنخ

و مارآ هکلب ، دربن مباوخ اهنت .هن مدرک یم هاگن ار فینح مسا متشاد سامت

دش. رادیب مه مرارق

هک متسناد یم . مدید یم یبوشآ لد هارمه رات یمشچ اراب فینح مسا

! شرهاوخ یتح مه، شردام . درادن ربخ شردپ

یلیخ فینح . تشاد سرت دنوش راد ربخ دعب و دنزن یفرح فینح ورگا

درک. یم دروخرب یداع تشاد

ردح مدش دنلب دش. بوشآ رتشیب ندرک رکف زا ملد ما، ینارگن زا هجیتن یب

درک. یم درد و دوب هتفوک میاپ و تسد یاه هچیهام هک یلا

وخهلا میدرک ایهم ار ینامهم تامدقم میتشاد حبص هک یکدنا تصرف رد

دمآ. شدوخ زاس تسد تبرش یگنر یاه هشیش اب دوز حبص
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ندروآ رد زا لبق هک دوب هدرک قرع حبص هد یامرگ زا شتروص رسو

: تفگ شرداچ

هب ینیریش و هویم یرب متشاد هگن ور سنا هکآژ ورب ... شوپب سابل دوز _

... یرخب تدوخ هقیلس

... متفر و مدرک دنت اپ قاتا تمس و متشاذگ نپا گنس یور اهار هشیش

عمج یگنج حتلا ارهب مقاتا مامت نم و دوب املآ اب شقاتا رد حبص زا نامام

دوب. هدماین مه نوریب یتح . مدوب هدرک

ناوختسا و نامام رطاخ یارب دشن مه ار رلوک و مدوب هتفرگ قرع یوب

منک. نشور ، شدرد

تمس ، ینیریش هبعج و متسد یاه هسیک درک.اب زاب میارب ردار املآ

. متفر هناخزپشآ

. دروخ مشوگ هب وخهلا نامام ثحب یادص هک ناشدوخ دحاو تفر املآ

. متشاد نامز ندروآ مک سرتسا نم و دوب هدزاود کیدزن تعاس

. مدرک جک ار مهار نامام قاتا تمس ، وتنام و شلا ندیشک نوریب نیح رد
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مندید زا دمآ.خهلا یم دننام چپ ناشندرک تبحص هتسهآ یادص رگید هک

نامام و یدیرخ یچ منیبب مرب ؛ تفگ شبل یور خلت ییا هدنخ دشواب دنلب

نم هب یهاگن مین دوب، هتسشن و هدش نهپ نیمز یور باوختخر طسو هک

. متسشن شکیدزن و متفر ولج درک.

ار شرس ، دهدب ار مباوج هکنیا نودب . مدیسرپ ار شلا وح متفرگ ار شتسد

: دیسرپ و درک هاگن متروص رد روخلد و درک دنلب

؟ میراد ییانشآ تقو _االنام

هدش عمج تخت هب ممشچ . مدرک تشم میوناز یور و مدیشک بقع ار متسد

. داتفا راوید رانک

هش... یم مومت و نتسین رتشیب تعاس _کی

: تفگ و درک فاص ار شراولش هدش عمج یاه هچاپ و درب تسد نامام

صخشم تفیلکت تدوخ ، ریسا تردارب . هکرت یم هراد مرس بشید زا _نم

هی مه هنوخ ... هدیکرت باال مرگ بآ هلول اوه... ور شا هنوخ شنز ... تسین

... میرادن هویم هنود

: متفگ و مدیشک متسد تشپ یور تسد

منک.! یم لسنک منز یم گنز __

دش: دنلب و درک نم ارهب شتشپ و دیخرچ نامام هک

مدرک یم مومت ور رفولین یاراک نم ات یداد یم ناما زور دنچ لقادح _

دعب...
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: متفگ دوب، هدش فاص هک نامام هب وور مدرک دنلب ار مرس

ندش رفولین نارگن هرارق یک .... رفولین ادرف .... رفولین زور ... رفولین بش _

.! نامام هش مومت تاه

: تفگ لبق زا رتروخلد و درک ارات شیوتپ یدنت دشوهب مخ

... مشب تحار مکلب هش مومت نم رمع وگب انیا همه ضوع _

. تفر قاتا وزا درک اهر ار وتپ نم هب هجوت نودب و
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ناج اقآ زا هناشن و تخت نودب قاتا رد یرس ، نامام یتوافتیب زا ریگلد

. مدش دنلب و مدناخرچ

: تفگ یم نامام هب دنلب دنلب تشاد خهلا
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ور وچتلا مشچ ولج یساپسان .. رهاوخ ییادخ هاگرد هب یرکشان ! یرخف _

یم و هنوخ وت هرفرف لثم !االن تشاد مسارم زورما نم رتخد هگا ... هتفرگ

. مدیخرچ

و میرم رسپ ندیود یادص مه دعب و دحاو گنز یادص دشو رپ ممشچ

. دنازغل متروص یور ار مکشا شدوخ

 ییانشآ زور و زورما وهب مدش دنلب دوب، هدش تسس میاهاپ هک لبم یور زا

. مدرک رکف ما

ضغب و ینارگن لا،اب حشوخ ِفینح تمرح وهب مدز هار نآ ارهب مدوخ

. مدش در پچ یلع هچوک زا میاه

. دننزب هار نآ ارهب ناشدوخ و دننیبب ار نم مه اهرسدرد ات

. تفر باال شیاهوربا راهچ، تعاس یاه  نامهم ندینش ردزا مد نامه میرم

مدز. هار نآ هب ،زاب میرم میدرگرب میمحازم ندینش و ندید اراب مدوخ

: تفگ نانک دیکات خهلا

. میراد دایز راک نک کمک و بنجب ... رتهب و یتسه _حاال

، مردام گرزب رتخد نتفگ رگم، دوب بجاو عاضوا نیا یرد هنعط هب زاب

مدز. هار نآ ارهب مدوخ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

منک، وزاب مدنبب مشچ ، فینح شمارآ رانک هک ینامز نم،ات یاه ندز هار نآ

رانک کش ...یب منیبن و مونشن ندرک کزان مشچ و هنعط رگید ات تشاد همادا

دش... دهاوخ اهنیا همه ناربج فینح

یاه یروخلد و زان رخآ هظحل هکات یتقو دوبن منورد رد یشمارآ چیه

. تفر یم هار مباصعا یور میرم و نامام

یمن عطق مه ناملبم ندرک اج باالواجهب هقبط بوکب بوکب یادص یتح

دش.

لا تسیرک فرظ لخاد هویم و دروخ یم خرچ هرفرف لثم هک دوب خهلا طقف

هولج ات درک نازیوآ فرظ زا یمک یگالساهار قوذ اب یتح دیچ. یم

. دهدب شدوخ لوق هب یصاخ

هک دز رغ میرم وهب دیچ یدنلب هیاپ و نهپ باقشب لخاد اهار ینیریش

ابکال داماد رهاوخ و ردام مشچ یولج ات تشادن رت کیش فرظ کی تردام

. میشاب س

. مسرب مدوخ وهب مورب تساوخ هک دوب شساوح خهلا زاب

یرپس نادنز رد یاه هظحل گرم یارب یرادازع عضوم رد نانچمه نامام

دوب. سابع هدش

وخهلا متخانش یمن اهزور نیا ار مردام دوب. ندز فرح ردحلا میرم اب زاب

: تفگ دراد، ضغب میاهبل و ممشچ دید یتقو مشوگ رانک

رکشان رهاوخ زا یراد یچ راظتنا ... هداد در شنز و سابع یاهراک اب یرخف _
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نم!

شدوخ ار میاهوم و تفر میوربا و مشچ نابرق هک دوب خهلا هسوب زاب

دوب. هتسشن هلصوح یب لبم یور زونه نامام دشو ردام وخهلا درک کشخ

رادازع نم تفگ و دیشوپ ار ییا هریت دنلب نهاریپ خهلا رابجا هب یتح

. متسه مرهوش

. مدرک ماتالیف یبآ و زبس یوناز یور ات نهاریپ اراب مردام سابل یگریت

کت دنبندرگ تساوخ وخهلا مدرک ناربج ار نامام یروخلد و هنعط نیا

. مهدب مندرگ تنیز ار منیگن

مه شرسپ زا شیاه یابیز نامرتخد دنک قوذ شردام ات تفگ و دیدنخ

میاهوم زور یزیر دیراورم ولت مدیشوپ ار مزاب ولج لدنص . تسه رتشیب

. مدرک تفس

. تسشن تعاس یور زورما و مرازه راب یارب ممشچ

دمآ! نامدحاو گنز یادص هک دوب هتشذگ هقیقد جنپ راهچ زا تعاس

دنک،اب زاب وردار دورب .اتخهلا دوبن شزا یربخ فینح هک دوب بیجع

فینح یاه هداتسرف لا بقتسا ،هب منهاریپ لش هقی و ندرگ هب رطع ندیشاپ

. متفر ییانشآ یارب

مرد! مد دوب"نم هتشون هک دیسر فینح مایپ ، قاتا نوریب نتشاذگ زااپ لبق

". تمنیبب ایب چیپب یتسنوت
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. تفر منابز ریز رژ نیریش معط . مدیزگ ار دزومبل قرب ممشچ
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خ مخا اراب شیاه  هصغ زا یمک ، فینح ردام زا لا بقتسا یارب ، مردام هرخ بال

درک. شومارف هلا،

نامام درک.اب اهر شا هناش یور و دازآ ار شرداچ رد، مد نامه فینح ردام

رس تشپ مه نم داد. تسد دوب، هداتسیا میرم رانک هک وابخهلا یسوبور

. مداد شردام هب یمرگ وسالم مداتسیا میرم

هنیس هب مبلق ندیبوک و ندرک مک یارب یدایز ریثات شدنخبل و ینابرهم

و دیسر نم هب شردام رس تشپ ، تسد هب ینیریش هبعج هیناح . تشاد

. دیسوب ار متروص و درپس میرم ارهب هبعج
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ریز ییا هلگشوخ و دنارس میوزاب یور تسد نانز دنخبل ، شرس تشپ هنامس

زا هدش هداتسرف یاه نامهم درک. ناشفراعت ، دییامرفب اب میرم و تفگ بل

دنچ یشومارف دوب. زیزع میارب ناشروضح و ناشدنخبل ، فینح تمس

درک! یم هیده نم شیوشت رپ نهذ هب تعاس

خهلا، دنلب ییوگ دمآ شوخ و فراعت یادص رپ عمج وهب متسب مدوخ ردار

. متشگرب

بل یور میارب فینح منامگ ارهب شردام یمیدقت یاه دنخبل دنچ ره

، ناشردام رانک رد هیناث دنچ هنامس اب هیناح دوب. هداتسرف هیده شردام

یاه تبرش و مدش مخ هک تبرش ینیس ندروآ اب .اما دنتسشن نیتم و مناخ

و دندش دنلب ناشیاج منک،زا فراعت شردام یارب ار خهلا هقیلس گنراگنر

. دندش مراک ندش مامت رظتنم تسد هب ناویل

. تفرگ ناج شدنخبل شردام و دنتسشن لبم یور و مفرط ود،ود ره

دوب، هتفرگ باق وطالیی درز زیر یاهلگ و یبآ یرسور اراب شدرگ تروص

: تفگ مردام هب ور

تساهنت و هتسشن نیشام .وت دایب مه ناج فینح مگب ، نیدب هزاجا _هگا

.. مرسپ
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دنخبل واب تفر ندادن و نداد هزاجا توکس ،رد نمیشن رد هتسشن وج

: تفگ هک تسکش خهلا رادناج

! نیتشاد هگن امرگ وت ور نووج ارچ ..! دییامرفب _

: دیدنخ هیناح

! نامام هک هنشور شرلوک _

: تفگ و درک فاص شیاپ یور رداچ شردام

. تساجنیا شلد هشو یم کالهف مچب _

: تفگ دزو میوزاب هب ییا هبرض هنامس

.. دایب هشاپ تساوخ شدوخ میر... یم سنا ابآژ میتفگ هک _ام

: تفگ شرس نداد ناکت واب دیدنخ زاب هیناح

... میتشاد منیشام هزات _

: تفگ نم هب ور وخهلا دیزگ ،بل شهارمه رتخد ود فرح زا شردام

نک! ییامنهار ور ناج،اقآ هناورپ وشاپ _

: تفگ دشو دنلب زیت هیناح

! منزب گنز نم هرتهب ناج... هناورپ هش یم تمرگ _
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دز: بل هک دوب یضاران مردام

نک!. باجح ناج هناورپ _

دوب. لماک شباجح .خهلا دروایب شدوخ یارب رداچ دشات دنلب مه میرم

مه هیناح و مدش دنلب ، شکوکشم توکس و فینح ندمآ مرش زا هدش خرس

رانک مه هنامس و مرس تشپ ، شردارب ندرک ربخ وردحلا تسد هب یشوگ

.. دنداتفا هار هیناح

. دندیدنخ نامزمه ، متسب هک .ردار دندش قاتا لخاد نم زا رتولج ود ره

! مروایب مه ار لگ دیسرپ یم هک دوب فینح یوگدنلب یور یادص

و هظحل نامه . مدرک زاب ار مدمک رد هک دوب هدمآ شک میاهبل فینح فرح زا

. تخیر نوریب دمک زا هتشابنا سابل ییا هپت ، شندش زاب ضحم هب

: تفگ و درک یچن چن هک دوب مرس تشپ هیناح

نک! ادص ونامام وشاپ هنامس _

و دنلب نهاریپ اهنت ، مدرگرب هکنیا نودب و متخادنا باال هدنخ اب ییا هناش

در شیدنلب رطاخ هب وخهلا دوب یسابل بوچ نازیوآ هک ار مدنلب نیتسآ

. مدیشک نوریب دوب، هدرک
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: تفگ و داتسیا مرانک هدز، رمک هب تسد هنامس

! هنزب ات سابل تسه الدلب صا مینیبب هنک عمج راذب _

عمج متشاد یعس ود، ره هب یکمشچ واب متخادنا ما هناش یور ار سابل

: متفگ و دشابن صخشم ندیدنخن زا میاهبل ندش

.. نیدرک رکف یچ ... هتوس هس _

لفق ار شرد و مدناپچ دمک لخاد هرابود ، هدناچیپ مه ورد هلا چم ار همه و

فرح ،ات قاتا دمآ فینح دیاش .. دزیرب نوریب هرابود و دزادنین رگنل ات مدرک

.. مینزب مه

ییا هنادنمزوریپ حتلا وهب متشگرب یتقو دوب هدنام زاب ناشناهد ود ره

.. مداد ناشناشن ار هتسب دمک

مدوب بقارم ، نهاریپ همکد ندرک زاب نیح ورد متشاذگ تخت یور ار مسابل

: متفگ هک دنکن ریگ مدنبندرگ

رظانم نیمه زا نیشب انشآ نم اب نیاوخ یم یشک بابسا طسو یتقو _

... نینک یم هدهاشم



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

. مدیشک نوریب مرس ارزا منهاریپ ود، ره تهب لباقم رد وزاب

شیاهبل یور تسد هنامس . تشاذگ شناهد یور تسد و دیشک ینیح هیناح

: تفگ و دیدنخ زیر زیر ،

سورع نیا اب هشب نشور شمشچ دایب تنامام وگب هیناح ایح... _یب

... شیتلا جخ

یناهگان ناجیه و متشاد مرش ناشرانک ندوب تحار و مراک زا مه مدوخ

دوب. هدیشخب نم ارهب سح نیا فینح ندمآ

: تفگ مراک هب مشچ هیناح و مدرک فاص ار سابل هقی هنیآ یولج و متشگرب

تمس و ترمک ور هک فینح هب یتح مگ... یم اباب و نامام هب ور تراک _نیا

... یراد یلگشوخ خلا تپچ

و مدرک فاص ، تخَل و دوب شولک هک ار سابل دنلب نماد و ناشتمس متشگرب

: متفگ

... هشاب لوضف مدآ رهوش رهاوخ تسین بوخ _
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وهب متشادرب ار رد،شملا گنز یادص واب دندروآ متمس هب موجه ود ره

. متفر شاب هدامآ ِفینح لا بقتسا

و حلا هک یهار مدز.نآ هار نآ هب مقاتا یگتخلش ندید زا زاب ار مدوخ

دوب. نکسم نیرتهب مرظن داد.هب رییغت ار مسج

جنک #هس_
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دش. رتکشخ میرم و نامام توکس اب ییانشآ وج ، فینح دورو اب

دبس دوب. شدورو هزاجا رظتنم رد تشپ هدرک پیتشوخ و یمسر هک یفینح

هنامس و هیناح ، درپس متسد وسالم بدا ضرع زا دعب و دوب شتسد هک یلگ

شردام و دندناوخ یفداصت ار شندمآ ییوهکی ود .ره تخادنا هدنخ ارهب

: تفگ لگ، دبس نتفرگ اب نم مرش هب ور هدش یناغارچ ینامشچ اب

! تشاد ور هظحل نیا قوذ و دوب رظتنم ردقچ مچب _
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ام، هنانز عمج هب ندمآ لبق وات حبص روشرپ فینح ، تسشن هک ینامز رگید

ورف شردام هب هدیبسچ رسپ کی دلج رد ریز هب رس و نیتم دشو تکاس

. تفر

. تسکش یم ار هدش تکاس وج ینیریش و هویم فراعت اب طقف مه خهلا

هنامس یدج مخا و فینح یریز هب رس رد رابکی هقیقد دنچ ره هک دنامب هتبلا

خهلا رانک ، سرتسا ورپزا رارقیب دمآ. یم باالمه هقبط پوگ پوگ یادص

تفگ ، فرح ویب لا وس رپزا توکس رد میرم هب نامام هک مدوب هتسشن

! تسا هدش هچ دنیبب باالو دورب

! تفر دشو دنلب مه میرم

: تفگ مردام هب ور فینح ردام نامزمه هک

... نیدموا رانک نوترسمه نتفر اب هزات مه امش هک منود _یم

ار داش شحور همه و دیرب ار شردام داش،کالم شحور ندرک همزمز اب خهلا

دیشک نوریب زیم یور هبعج زا هک یلا متسد زا دعب فینح هتبلا . دندرک رارکت

ار شیاهبل و درک دنلب ار شرس مه یمک درک؛ کاپ ار شا  یناشیپ یور و

: تفگ دشو مخ مشوگ رانک هنامس هک دنزب یفرح و دنابنجب تساوخ

.. ارتگرزب تبحص هب هدب تساوح _

هدرشف مهب یبل اب نم و تفرگ مشچ شردام تبحص یادص اب فینح هک

. مردام توکس و شردام هفرط کی یاهتبحص هب مداد ار مساوح

اب یمسر هسلج یارب ، نینودب وصالح نیدب هزاجا هگا متساوخ _یم

! میسرب تمدخ روپاش واقا اهرتگرزب

هک نامام یاج هب رابنیا دشوخهلا دنلب باال هقبط زا ییا  هپورگ یادص هرابود

داد: باوج دوب، هدنونش طقف
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! هشاب یتخبشوخ و ریخ هک هللآش _نا

باال، هقبط زا هرابود یادص هکاب

زا لبق مه نامام ! دیسرپ باال یادص تلع دشوزا واکجنک فینح ردام

هچ دنیبب تفگ خهلا وهب درک ادص ار میرم رسپ دنلب، یادص ،اب نداد باوج

دش!

داد: عمج ارهب شساوح فینح ردام لا وس اب زاب

تس؟ مهباال نوترسپ هنوخ _

با یرخف نامام باوج و شردام لا وس هب نامزمه فینح و ونم مشچ رسو

دمآ. ال

هزات شلد غاد دوب، هتخود مهب وبل دینش یم طقف حاال هکاتهب ینم نامام

: تفگ دشو

هنک... یم تالش نراد و هنایرج رد ناج یضترم ، هریگ شراک مسابع _

داد: همادا کانزوس یهآ و ثکم اب دعب

ور شا هچب و ونز تسد هک دوب نیمه ، دموارب متسد زا منم هک یراک اهنت _

. متفرگ بملا ورپ و ریز

نم هدیرپ گنر هب شمشچ درک. مهاگن اباحم ویب درک دنلب ار شرس فینح

دش! هتخیر میاهاپ کون ات مرس قرف زا یدرس بآ مدرک سح هک دوب هداتفا

هک شردام لا وس نایم وهب درک هاتوک ییا  هفرس ام، ینارگن زا رارقیب هیناح
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. تخادنا هاتوک ییا هلصاف ؟ تسا داتفا یقافتا هچ رگم ؛ دیسرپ

تفگ وخهلا، نم تمس هب هاگن یتح و مگنر ندیرپ هب هجوت نودب مردام و

! تساجک شسابع هک

شردام دشو هتسب و زاب مه یور فینح نامشچ ، سابع یاج ندینش زا

درک. عمجرت شیوزاب رود ار شرداچ

،رد فینح بجعتم ردام هب نامام یناسر ربخ هظحل و تقو نیمه رد

دش. دنلب عمج، هب هدش دراو هزات رفولین یاپ هب هنامس دشو زاب یدورو

هدیشوپ داشگ هچاپ راولش یور هداس، یوتنام و شلا هک یرفولین ابسالم

عمج شدنخبل ناشردام هک مدید طقف . دشن مه سابع زا یتبحص رگید دوب،

ارباالو شرس و داد باوج رس ،اب شردام زیر تبحص هب فینح دشو

درک. نییاپ

هب درک هنزمز هیناح و مشابن نارگن تفگ دشو مخ مشوگ رانک زاب هنامس

.. هراذب نایرج رد ور نامام متفگ شاداد

شتشرد هحفص تعاس . دناسر مهب ار شتک یاه هبل فینح هک مدید نم و

... شچم نییاپ دوب هدروخ زیل

دوب! اجک شنامشچ فینح هک مدیدن و دنام اج نامه ممشچ
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. دیشون یم ار ماش دعب یاچ تشاد و دوب هتسشن نامام رانک ، ناویا رد اباب

کالیم چیه درک، یم هیرگ مالمی یادص واب لا یرس رد هک ینز یادص زج

دش. یمن لدب ماش،درو دعب اباب و نامام نیب

یراکدوخ و منزب تسد هکنیا نودب هگرب دنچ و مدوب قاتا رد مه مدوخ

بش هارمه و نتفر نوریب یخلا دوب. میور شیپ ، منزب عالتم ناشیور

. متشادن ار هتفشآ نهذ نیا اب ینیشن

چیپ ،اب هچغاب رطع اب هارمه یمی مال میسن و دوب زاب قاتا یدق ی هرجنپ الی

دوب. نایرج رد هدرپ یاه نیچ نورد بات و

: دیسرپ وود، تسیب ربخ زا لبق یناگرزاب مایپ شخپ طسو اباب

! ینز یمن مساق رتخد زا فرح هگید ارچ هبیجع _
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تشپ اباب، توکس اب مه نم و تفگ هاتوک ییاو و دروخ اج منامگ هب مردام

. مدش رظتنم هرجنپ

. مداتسیا هناچ، هب تسد هدرپ تشپ رساپو

: تفگ و درک رپ ناشرانک سک یاچ،زافال یرگید ناکتسا نامام

یتسیابدور و نتشاد تاریمعت اهادخ هدنب دوب! یعقوم دب نومنتفر _

. نداتفا

بخ؟ : دیسرپ و دیشک شتسد رانک هک مدید ار یکبلعن یور ناکتسا اباب

: تفگ و درک دنب مهب ار شتسد و دیشک شنهاریپ نماد هب یتسد مردام

یم شرس هب رس مادم هنامس و هیناح ..! مناخ هچراپ هی مه هناورپ _

...! روپاش مگ یم طقف ... نتشاذگ

. تشاد هگن میاهوم یور ار متسد یاهتشگنا ، نامام ثکم

..! هشاب فلخان منک رکف مناخ، یرخف رسپ _

. مدمآ نوریب قاتا زا مه مدوخ و مدینش ار اباب کشخ روطچ

دوب! هدادن ار اباب روطچ باوج زونه نامام ، متسشن ناشرانک هک ینامز
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عورش نم هب شیاهریگ و درک اهر ار سابع یفلخان ربخ ، مندید اب اباب هک

هاگشزومآ هناخ ورد مدوب هتسخ هک ییاه تقو هب زاب هک داتفا شدای دش.

دنک.. هلیپ هرابود ، مدنام یم

توت ییا هناد . درکن تقد نامام فرح ریگ سفن هتکن هب دایز اباب هک دوب رتهب

یاچ یناکتسا مه نم یارب نامام و تشادرب شتسد رانک ، یسم نادنق زا

. تخیر

.! یتسین و تقاتا وت یتفر ییا، هنوخ هک مبش اتحاال..!هی یک رسپ ییاجک _

. تشاذگ نامیور یولج و طسو ار هویم هساک نامام و متشادرب ار ناکتسا

.! شرانک مه اهار باقشب

اباب! دوبن یبدا یب یارب منتفر قاتا وت . متشاد مامت همین راک دنچ _

، تشادرب شتسد رانک شلا زاب هیکت و تسشن فاص هک یتقو شیوربا اباب

: دیسرپ دوب،هک هدروخ چیپ یمک

! هفلخان نوشرسپ هگ یم تردام _

هب سابع هک متفگ نم و درک شیادص ، یکاش روپاش و مسا ارهب اباب ، نامام

. تسا هدروخ ییاضق و یقوقح لکشم
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؟ یلکشم هچ : دیسرپ و تفر باال مفرح ندینش زا رابنیا مردپ یوربا

: تفگ و درک یتسد شیپ نامام هک

یقاب نتفگ زا لبق مه یتسد ... مینیبب شردام و رتخد میدوب هتفر درم!ام _

: تفگ و تشاذگ اباب تسد رانک ، شلا ب یور شفرح

هزات دوب! ربوور شوخ و مناخ هچراپکی هتفرگ ور ترسپ مشچ هک یرتخد _

هک! نتسین یردپ تمس زا مه شردارب نوا

تفر درک. توکس رگید نم، هب هاتوک هاگن واب داد ناکت فسات زا یرس اباب

یم عاالم هدنیآ یاهزور اررد مرگ یاوه شرازگ تشاد هک یربخ قمع رد

. تفر ورف رکف وهب درک

هحفص هب مردپ و ردام هارمه . توکس رد پلق ود واب خلت ! مدروخ ار میاچ

چاق ، نتفرگ تسوپ نودب مه گالیب بیس . متخود مشچ ، یگنر باق نشور

دوب. تکاس زونه اباب و مدرک

: دیسرپ هک نامام لا وس باوج رد اهنت و طقف

؟ مراذب مسارم رارق و منزب گنز هگید زور ود _نم

ربص هک تفگ و داد نامام باوج ، نویزیولت هحفص هب نم،ور هب هاگن نودب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

منک... وج و سرپ هی منم و هشب مومت نوشتاریمعت نک

دش: دنلب نویزیولت ندرک شوماخ واب تفگ ار شرخآ فرح

! ینومن باوخ وشاپ ناج، رسپ راک رس یرب دیاب حبص _

اجرد شیارب هک درک هفاضا مه نامام هب وور درپس متسد ار شتسد لر تنک

لخاد تفر .و تسا هدش کشخ تخت یور شرمک بشید دنک. نهپ سنلا

... هناخ

: تفگ و درک هاگن متروص رد نارگن اباب، نتفر دعب نامام

زا مدق هگید هک ینود یم هنادنز همهفب هگا هک متفگن یزیچ تاباب هب نم _

! هراد یمنرب مدق

هک ار یگنس منک...ره لوبق متساوخ یمن ار اباب نتشادنرب مدق زا مدق

و مدرک یم راومه ار هناورپ هار . متشاد  یمرب دیاب ار دشاب ام هار یولج

. دنکن لوبق هرابود اباب دیسرت یم مردام

. مدوخ هب شراپسب هک مدرک همزمز هتسهآ و بل ریز
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و دوب هتسشن ، کچوک هچکشت یور هناخزپشآ یبوچ یلدنص هب هیکت نامام

ندید مهب،اب هدیچیپ تسد درک. یم باسح ار اهروتکاف شیارب خهلا

. دندرک دنلب ار ناشرس دبس، لخاد کرچ یاهسابل

، وشتسش همانرب نداد و ردوپ نتشادرب واب مداد اج نیشام لخاد اهار سابل

. متسشن و هدیشک بقع یلدنص مه نم

یاهلگ هتسد جرخ ! ردام شنیبب هک درک اه هگرب هب هراشا نم، هب ور خهلا

. شتسه رفولین

زا ناشن روتکاف ره نییاپ یاه مقر ، اهروتکاف نتشادرب و ندرب تسد نودب

. تشاد رفولین هظحیگ مال یب

: تفگ رشت خهلا،اب فرح زا نامام

نکن و نکب نم ارب یلیخ اجنیا !هک غورف ترهوش نود و بآ هب سرب وشاپ _

. مرادن ندینش هنعط هلصوح ینک، یم
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تروص هب دشوور مخ هک تشاد ربخ نامام خاالق زا بوخ یلیخ خهلا

داد: باوج ، نامام هدیرپ گنر

مزاب مراذن و مشاب ترانک ات مدرک یزیر همانرب ور میگدنز و راک ادمع اقافتا _

! ینک تقامح

دز: بل نامام

! هتفر تدای مه یرتگرزب _

داد: نامام ناشن ، هرابود ار زیم یور روتکاف دشوود فاص خهلا

ترسپ ... هظح مال یب ردقنیا هن یدوب روک !.بقالهن یرخف نک زاب ور تمشچ _

... سورع ثمال و هرتخد نیا نک پاچ لوپ نیدش تدوخ و

هتسشن ادا...حاالمه ات رازه اب نادنز هشوگ داتسرف هک ونوا یدهاش هبوخ

دنچ متفگ یک نیبب هدز... همیخ شور ور، رسپ ودات نوا و رتخد نیا ملا

و ونایپ کالس هیرهش یارب کناب ورگ هرب یم مه ور انوا هگید حابص

! مدرم رتخد هشن هدرسفا ات شاه  یمهرود

یدنت هاگن نم هب خهلا،ور یاهفرح تقیقح هب نداد باوج یاج هب نامام

: تفگ و درک
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خهلاتا؟ خم وت یتفر وت یمتح _

.ات مداد شناشن ممشچ هراشا اراب اهروتکاف و مدز هرگ مهب زیم یور تسد

: متفگ نامام هب ،ور دنزب یفرح تساوخ خهلا

زا هنوخ دمآرد عبنم اهنت هک هنیب یم هراد !خهلا نامام تسین یزاین _

! میرایم مک اهروتکاف نیا اب هصخشم بخ ، هزاغم ی هراجا لوپ !زا تساجک

و ماش هنیزه و رفولین جراخم و جرخ مسا نوچ درک. توکس زاب نامام

داد: همادا خهلا دوب.زاب نایم رد سابع یگتفه هناحبص

؟ یراد لوپ تدوخ باسح هت ردقچ منیبب وگب ال _صا

حاال! یچ :ره تخادنا باال ییا هناش نامام

دزو شمه وابمالهق درک زاب ار شوج ردحلا هملباق دشورد دنلب خهلا

. تسشن هرابود

ور شیزاراد نوبز اب وتسورع یاراک نیا این. هاتوک رادقم نم!هی رهاوخ _

یارب مزاب ، نوریب دایب سابع هگا هک متفگ تهب یک نیبب نک. هاتوک

هش! یم سولا چ هداج هراوآ هر یم مناخ تاشیامرف

شناهد یولج تسد دوب.خهلا هدرک توکس اهروتکاف هب هریخ زاب نامام
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داد: همادا و درک تشم

! تسین مشلا یخ نیع و داد داب هب ور هزاغم وهی هنوخ هی نیبب _ِا..ِاا...وت

دز: بل راودیما مرواب شوخ نامام

. تفرگ سپ هشب ور هزاغم دیاش هنک، یم ییاراک هی هراد ناخ قداص _

: تفگ و تشاذگ شرهاوخ تسد یور تسد خهلا

هرابود هک وت هب هد یم هرایم شدعب یدرک یخلا مه! وت یرواب شوخ _

! ینک ترسپ و سورع میدقت

دوب یفیلکت خهلا،زابال یاهفرح قیاقح ربارب رد نامام توکس دوب صخشم

: تفگ یم و

! همرسپ نز مدرم رتخد منک؟ _هچ

! تساجک مرسپ هنزب راج هرن ات شمریگب نوبز اب دیاب ..

داد: مناشن و دروآ ارباال شتسد و دیخرچ نم هب ور خهلا

و تفر شردپ یتقو هک ییاج هتفر وت رسپ یمهفن رطاخ ارب ترتخد نیا _

هنیس شمیدرب و میتشادرب نومدوخ هک یدید ... دشن رساپ هگید تشگرب
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. کاخ

: تفگ و ارمدیلا شمشچ ود ره نامام

کیچوک هچب و نز هک هسابع ... شدوخ و هشدوخ . تساهنت و هکی _نیا

نم یاج هک هش...وت یم دب حملا یلک نتسه ممشچ ولج هعفد ..ره هراد

! یتسین

و دروآ یم درد ارهب ملد نامام ندوب ردام الل دتسا ندینش و مدش دنلب

درک. یمن رادیب ار نم ی هدز باوخ هب شدوخ نامام خهلا یاه رگنلت یتح

و مدرک یمن کرد ار نامام حلا همه نیا نم دوب هدنز ناج اقآ یتقو زاب

... مدید یمن

***
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اباب طقف هک متسناد یم . متشگرب هناخ ،هب یداع یاهزور زا رتدوز ، زورما

یمهرود و دوب هنابش ینامهم همع! کمک دوب هتفر رتدوز نامام . تسا هناخ

هچباه.. و ومع اب

ار شرس اباب مدش، لخاد نیشام نودب و مدرک زاب هک طایح رد یادص زا

داد. ناکت ار شرس ، هچغاب رانک سالمم باوج .رد دناخرچ هاتوک

تمس و مدرک اجباج ار متسد فیک دش. مخ هتوبیزر رانک و تشگرب هرابود

. متفر هلپاه

اباب تسه رتهب هک مدرک عناق ار مدوخ و مدوب نئمطم متشاد هک یدصق زا

. دشاب نایرج رد

یرس . مدرک نشور ار یاچ ریز ، هیناح هیصوت وهب مدرک ضوع ار میاهسابل

اباب تباید یارب هک زیوم ویپهلا امرخ وزج مدناخرچ اه تنیباک رد مه

. مدرکن ادیپ یرگید یکاروخ ، دوبن بوخ

نتخیر واب ینیس نورد متشاذگ ، ناکتسا رانک ار توت و ودرگ یپهلا طقف

. متفر هچغاب رانک و طایح دوب،هب هدیشک مد هک یاچ
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ترک دنچ مه یتروص و دیفس یاهزر هتوب رانک داد. یم شیافص تشاد اباب

هدرک دنلب ار کاخ اب زینشگ رطع دوب، هتفر ناشیاپ هک یبآ دوب. هتشاک یزبس

دوب.

ریز و کچوک تخت یور . مداد شناشن ار متسد ینیس و مدز ادص ار اباب

. متسشن ولا مرخ تخرد

ارهب متسد دوب. نم تاکرح تام درک. مهاگن و دیخرچ شرس هرابود اباب

منک، هچ دوب هتفگ نم هب شدوخ لدم هیناح هکنیا .زا مدیشک متروص

! مدش نامیشپ

ماجنا تشاد دیکات ار اهراک نیا مفرح یارب و مدوب اباب رتخد مه نم راگنا

. مهد

شمشچ ، ینیس هب هاگن و تفرگ ار شیاهتسد بآ . تسشن و دمآ اباب هرخ بال

: دیسرپ و دمآ باال

؟ هدش یزیچ _

: مدیخرچ اباب هب وور متفرگ ، سیخ یاه هزبس طاشن و هچغاب زا مشچ

منک! تبحص هملک دنچ نوتاهاب ، مییاهنت هنوخ حاالهک متساوخ _یم

مه ار شرس نامزمه تفگ هک یموهوا .اب مناهد هب دز ولز رکف رد اباب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

نتشاذگ زا لبق و تفرگ شتشم توت و ودرگ دنچ و درب تسد داد. ناکت

: تفگ ، شناهد

! مونش _یم

لکشم نامه ،زج تقو چیه و دوب هدرک دروخرب یقطنم نم اب هشیمه اباب

. میتشادن یخلت مه اب هناورپ یاهردارب

: مدرک فاص ار میادص

اباب! ، تسا هناورپ دروم _رد

شناهد هکیلا ردح تفر باال شیوربا ، هناورپ مسا هب نم میقتسم هراشا زا

: تفگ هرابود ، دیبنج یم هتسب و ادص یب

بخ؟ _

. منزب فرح امش اب هنودرم هملک دنچ هکنیا _

! رسپ وگب : تفگ دشو خیلا شناهد اباب

درک. مهاگن رظتنم و دیشون یپلق و تشادرب ار ناکتسا و دمآ شک

یاه  ردارب هب یطبر هناورپ دوخ تیصخش هک نینود یم نم زا رتهب امش _

.! هرادن شیردام ردارب و یردپ

: تفگ متروص رد هریخ اباب

! هرادن شردارب مرج هیجوت و یگدنز کبس هب یطبر چیه ممنودب _
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. داتسیا اباب، طسوت مفرح لصا ندیمهف کوش زا هظحل کی مسفن

دمآ. نوریب هدیرب هدیرب ممدزاب و متفرگ یمد تخس و نیگنس

. تشاذگ ینیس یور ار شا  هفصن یاچ ناکتسا اباب

نییاپ انیمه ینک،ارب دنلب ور ترس یاوخب هک اج هی هگا هشاب ترطاخ _

نم! رسپ رس منوا ... هتفیم

: متفگ مکحم و هلصاف بال

! تسا هناورپ دوخ مهم نم _ارب

. منزب سدح متسناوت یمن ار اباب درک. هاگن متروص ورد تشگرب

ایک شردارب ! هشاب یک شردپ مرسپ سورع اهنت هداوناخ همهم یلو نم _ارب

.! نشاب

هدرک عناق ار نم دنکن رکف اباب ات متفرگن اباب ممصم و یدج هاگن زا مشچ

. تسا

اباب! هیچ طسو نیا هناورپ هانگ _

: تفگ متروص زا نتفرگ مشچ نودب

ساسحا ،زا مراد متح هک تدوخ هتفگ هب ...انب مناخ و کاپ رتخد نوا _

نیا اب دروخرب هرخ ،بال یدموا رانک یگب مه یچ ره یلو ... یریگ یم میمصت

.. هراد ور شدوخ الت کشم هداوناخ
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بوچ هب ور انوا هک هدیعب امش .زا نسانش رس ود ره شاگرزب ردارب _اباب

، شرهوش هب یتح و هیچ شنید هتفگن جاودزا زا لبق نوشردام هکنیا

. مارب هتیولا رد هناورپ تیصخش و راتفر نم اباب مه دعب . دینورب

سیخ کاخ هب دز لز . تشادرب ار هدروخ همین ناکتسا و تفرگ نم زا مشچ

: تفگ و شیور هب ور

وت ردارب هساو ... تسرد تفرح مه مریگ منک... یمن نوشتواضق و انوا _راک

؟ یگیم یچ شنادنز

دوب اجنآ نامهم هام دنچ مه هناورپ دمآ. نوریب نیگنس ما هنیس زا زاب مسفن

.. تسه شراتفرگ هناورپ ینتان ردارب هک درک یمن لوبق اباب یتح هک

: مدمآ فرح هب هناورپ یهانگیب زا عافد هب هرابود و متشاد یدب سح

 هداوناخ و هدح هچ ات شف خال هک نیسرپب یضترم زا دیرب نینوت یم ونوا _

. نراد شمرج وت یشقن هچ شا

. تشاذگ ینیس یور ار شیلا خ ناکتسا اباب

نم ؛ تفگ مدرک لا وس شزا زورید زا یچ هگ..ره یمن تقو چیه یضترم _

. هتناما مشیپ لکوم هدنورپ

: دیسرپ و تشگرب هعفدکی اباب و مدیشک یضترم تیامح زا ییا هدوسآ سفن

؟! یشاب هتفگن هک هدنوم مه ییا هگید فرح _
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هب هام دنچ ونآ هناورپ زار وبقالمدن مدوخ وهب متفگ رت مکحم ییا هن

. تسه طوبرم نامدوخ

اباب! نیدیسرپ یک _زا

: تفگ و تشادرب ار هچلیب هرابود دشو دنلب

حاال... دنامب _

نودب . مسارم یارب دنزب گنز ادرف نامام مدیسرپ و مدش دنلب مه مدوخ

مگ. یم بش متردام دوخ :هب تفگ ددرگرب هکنیا

جوم مدش، درس یاچ ناکتسا و هتسشن تخت یور نم و دزن یفرح رگید اباب

رکف هب یگنرف توت هتوب یاپ ندز رانک تسد هب هریخ و تفرگ مالمی میسن

. متفر ورف هناورپ
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دنفسا دود مدش،اب لخاد اباب رس تشپ و متشاذگ هکاپردسنلا یتقو همع
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.. دیشک ششوغآ ارهب ریگفاغ نم رد، مد زا هکرتب دوسح مشچ هللا اشام و

... دناشن میاهبل یور هدنخ ناملس یلبلب توس اب ندز فک و تسد یادص

. تشاد مک ار هناورپ طقف ، مجاودزا ربخ زا یداش ی هلهله نیا و اجنیا

عمج،هب نیا زا دعب مدوخ واب مریگب شتسد هک ار مشوپ دیفس ی هناورپ

منک. جرخ تبحم و قشع شیارب زور یدیپس و حبص .ات مربب میاه ییاهنت

. تشاد مک شیاهدنخبل اراب نم ی هناورپ اجنیا

: تفگ مشوگ رانک ناملس هک

! شاداد یدز مهوت _

زا ناشیاهبل هنامس اب هیناح دوب. نم هب شمشچ هدرک ضغب نامام و مدیدنخ

و درک عمج شلغب ریز ارهب شرداچ ومع ونز دوب هدش زاب هدنخ هب مه

. دیشک ،لک شناهد یور تسد

مه یضترم . دیسوب ار ومع ی هناش دشو مخ هک مدید یمن ار اباب تروص

ار نم نوچ هتفخ یسرت شمشچ درک. یم مهاگن ، قاتا رد هگنل هب هیکت

. مداد اباب زا همع لا وس وهب متفرگ یضترم سرت زا مشچ . تشاد

هلب مسارم هللآش نا یک دیسرپ یم و تفگ یم کیربت ششاداد هب تشاد

نودب . مدناخرچ ومع تمس ار مرس هظحل ...کی تسه شناج فینح نورب

. دیدنخ یم همع هلجع هب تشاد نم هب هجوت

هدرکن تقو اتحاال حبص زا زونه نم و تفگ شاب داش مردام مه ومع نز

میا. هدرک تیقفوم و یشوخ اراب ناخ کی هک مهدب ربخ هناورپ هب مدوب
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. نکن ضغب و کشا اررپ تمشچ رگید نم، نارگن سورع هک منک شربخ

، راگزور یناشیرپ ارزا تیاهوم صقر و منک یم کاپ مدوخ ار تسیخ مشچ

دز. مهاوخ هناش شیاهرات هب هسوب ره اب مدوخ

تفر هرابود هیناح لا وس ،اب هناورپ سرت ندرک کاپ زا متاروصت یشوخ

دش. مرظتنم و یجنک

.! شاداد یتفگ _

مرس، ندرک نییاپ .ابباالو مدرب ارباال میاهتسد و مداتسیا سیورس رد رانک

. متفگ مدز، بل

: دیسرپ یدنت وهب هلصاف اربال شلا وس

؟ تفگ یچ _

: متفگ ومع اب یتبحص ومه اباب دنخبل هب هاگن و هلا عمج رد مدیشک یکرس

هدب!. ربخ نامام هب بشما هرارق _

دوب. رظتنم شرس تشپ مه هنامس و دیشک سفن ، رطاخ هدوسآ هیناح
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***

فینح هدنخی مه نامزمه دمآ. یم تبحص و همهمه یادص ، نفلت تشپ زا

: تفگ یم هیناح تسد رانک هک

.! دندز شیتآ منومدنفسا هک هناورپ ایب وشاپ _

دمآ. شک ناشینامهم یشوخ زا مبل

هک دیسر مناج و مشوگ هب هیناح یادص کیدزن و هتسهآ فینح یادص

: تفگ

.! هرادن افص چیه یتسین تدوخ _

درک. کرت مه ار اجنآ دشو دنلب دزو شرانک ایوگ هیناح

.زا مدینش یم ار شیاه هدنخ یشوخ نم ات فینح رانک تسشن یم شاک

. مدش یم شیلا حشوخ کیرش اج نیمه

و میدنخ . مداد شلد هب ولد هدش تبحص مه هیناح اب ییا هقیقد دنچ

سابع تسود رسمه تیاضر رکف وهب متشاذگ رانک ار یشوگ . مدرک عطق

یم رگا مدش یم کیدزن فینح تاظحل یشوخ هب متشاد . متفر ورف

! دشن دشو هچ یسررب هجیتن هک دندادن ربخ مه بویا و قاحسا . دنتشاذگ

عمج نامه وهب منزب رانک ار مهار دس یاه ورگا اما مامت ، دوشب یک هکنیا

. مدنویپب فینح هداوناخ یداش و هدنخ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

. متفر نمیشن هب هدننک نارگن یاهرکف و ییاهنت زا نارگن و مگردرس

هک دز یم لا گنچ رس هویم ادیآ یارب تشاد و دوب هتسشن نیمز یور نامام

. دریگن ار شردام غارس و دشاب مرگرس و
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اهر امار اهزور نیا هک یمیرم ام... هناخ دنام مه میرم هک دوب بیجع یلیخ

دوب. نامرانک بش مه دیاش و هدعو کی یزور درک. یمن

هک دنهدب تسد زا مه ار نامام یثوروم نیمز دیسرت یم ناخ قداص ایوگ

. داتسرف یم ام رانک و نامهم تقو ویب تقو ار میرم

هب ینیس . تخیر یم یاچ ناشدوخ یارب تشاد اپرس و دوب هناخزپشآ رد

. زیرب مه تدوخ ارب یروخ یم : تفگ دشو در مرانک زا تسد

. متفر ناشرانک و مدرک رپ بآ یناویل هک متشادن یاچ هب یلیم
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و درک هاگن تعاس هب نارگن و تسشن نامام رانک ، نیمز یور مه میرم

: دیسرپ

نم! ردام تسین بوخ شدنوم نوریب بش تقو نیا رفولین _

و درک هاگن هاتوک ، متسشن لبم یور هک نم وهب دروآ ارباال شرس مه نامام

: تفگ

! دایم رترید تفگ مدز، گنز _

؟ هتفر اجک هگم : دیسرپ واکجنک میرم

شرس ادیآ و داد ناکت مناد یمن یانعم هب یتسد هک دوب هلصوح یب نامام

. تشاذگ شیوناز یور ار

بآ ناویل هک نم هب وور درک اهر ار هتفر ورف رکف ورد نیگمغ ردام ، میرم

: دیسرپ دوب، هدروخ همین ، متسد

هرخ!. دشبال یچ هدادن یربخ مه وت لیکو _

: دیسرپ هرابود میرم و مدرک یچن

سابع یچ هساو ؟ یشاب نوریب نداد هزاجا وت هب ارچ یدیسرپ یم شزا _
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بخ!. هدوب یکی نوتمرج ؟ نتشاذن ور

هک شاب امار رهاوخ . مدناچیپ ناویل رود ار میاهتشگنا و مداد لبم هب هیکت

! دنیب یم هقباس اب سابع یاپمه ار نم

و تشاد هدنورپ هگید هسات سابع هکنیا دوب.ارب مراب نیلوا نم هکنیا _ارب

دوب! هدرک یفرعم ور شدوخ هداد،هن ش همیرج هن هکنوچ .. هزاب هسات ره

یمن یتح و دیبوک شناهد ،هب سابع دروم رد میاهفرح ندینش زا نامام زاب

. تسا هتفر شیپ اجک ات شا  هدنورپ سابع دنک لوبق تسناوت

رف یاهوم هب هریخ رکف ورد پلق دنچ . تشادرب ار شیاچ ناکتسا میرم

: تفگ و دیشون ادیآ هاتوک و هدروخ

دوب...هی شدوخ یبساک هب شرس ! تفرگ دای ور اهراک نیا یک زا هچب _نیا

؟ دروآرد رس اجک زا هعفد

: تفگ و درک فاص ضغب ارزا شیادص و دیشک یهآ نامام

یردپان زا یزابجل اب هچب نیا ، مدرک یمن رهوش و تسکش یم ماپ هگا _نم

. درکیمن رارف

: متسد رانک زیم یور متشاذگ ار ناویل و متسشن فاص
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و میرم تقو چیه ناج اقآ هک ینود یم متدوخ ...! نامام نزن وفرح _نیا

! دیدن ینتان مشچ هب ور سابع

: تفگ هرابود شعضوم زا ندمآ هاتوک نودب نامام

هنوخ دش زاب ماپ نم هک یتقو منود ایوت!...یم مراد ربخ ...نم مگن ارچ _

دش.هی هراوآ نوبایخ و هچوک تفر ، مراک تالیف یارب جل هچب نیا و رهوش

دش. سرتن و اوه هب رس و ومع بش ،ود تفر همع هنوخ بش

شردپ ، تشادن رتشیب سلا هد یتقو درک. کاپ ار شمشچ هشوگ مه میرم

دنک. یم توف

اب شجاودزا ندرگ ارهب شدوخ یاه  ریصقت همادا تشاد روط نامه نامام

: تفگ ادیآ تروص هب هریخ مه میرم . تخادنا یم ناج اقآ

... قداص هب یداد مرهوش دوز ، ندنومن یردپان تسد ریز سرت زا منم _

: دیشک وهآ درک کاپ شیرسور ارابرپ شمشچ هشوگ مه نامام

! ردام دوب تتمسق _

: متفگ و نامام الل دتسا هب مدرک مخا

... ندیگنج یاج ، یدش در هشیمه ، نامام یدموا هاتوک شمه هک وگب منیا _
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: تفگ نم هب وور درک تشرد ار شخرس مشچ نامام

دوب!؟ بوخ متسد متفرگ یم ریشمش _

یم سابع ارب یردام قح زا یراد االمن نیمه . دوبن ریشمش طقف هک گنج _

و یگ

! یدیدن هچب مشچ الهب صا منم

داد: باوج نامام یاج هب میرم

دوب. ترانک ودات ره وت یارب ردام، و ردپ شضوع _

. تخوس یم هدش، هلولگ ضغب زا میولگ . مدروخ یپلق و متشادرب ار ناویل

: متفگ هک دیزرل یم مبل

. متشادن ور نامام عقاوم رتشیب منم _

دنک: یم شومارف هشیمه ار نم تشادن لوبق و درک مهاگن نامام

لهچ ! مدرک یم دیاب یچ هگید ... مدوب ردام نم روش و تفش عقوم روطچ _

... مشب متسنوت یمن هکیت

چیه ساهلا هیقب و تسناد یم میدازون نامز نم، هب شا  هناردام سح هشیمه

وحاال تارب مدوب ردام روطچ نامز نوا تفگ ، مدرک هلگ مه تقو دوب.ره
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... یدروارد نوبز

و یدش یم گرزب تردپ و ردام رانک ، یدوب تسشن تمرن و مرگ هنوخ _وت

. ندوب نودرگرس نم میتی یاه هچب

درک: مهاگن میرم هک متشاذگ مبل یور تسد

مه فیلکت ...بال مرادن مه ور امش چیه، مرادن هک ردپ ... منومه نم _االمن

... متسه

دش. تکاس و درک هاگن نم هب شسیخ مشچ هشوگ زا نامام

درک: همزمز میرم اما

. هرتهب هشیمه زا تتطیارش وت مزاب _

بش مین و هدزای هب کیدزن تعاس مه ،نآ رفولین ندیسر مااب هدش رپ مشچ

. تفرگ ششوغآ زا میرم ار، املآ و درک دنلب شرس نامام و مدرک کاپ ار

. تشاد خرس یا هگر شنامشچ و هدیرپ شگنر هک یرفولین

سال هب هجوت یب . تسشن یمن مه یور یتح هک دوب کشخ یردق هب شیاهبل

متمس ، شتسد ندش دازآ واب یلطعم نودب مناخ، یرخف ردام، هدش یچ مو

. دروآ موجه
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. دیرغ متروص ورد تفرگ مزیلب هقی ،زا مدوب هتسشن هک ار نم
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نودب هک مدوب هدرک ریگ رفولین تسد و لبم یاه هتسد نیب و هتسشن

. تسشن متروص یور رفولین نیگنس و رگید تسد ، یفرح چیه و یلطعم

ناوختسا زغم هکات دوب مکحم و دنلب یردق هب رفولین یلیس یادص

زا هیناث دنچ و رابکی هب مرس مامت هک دنامب ... تشگرب و تفر ما هعمجمج

. مدینشن یزیچ و تخوس شتسد برض

زا عافد یارب هاگادوخان هک مدوب رفولین وراک ندش لخاد تهب رد زونه نم

. مدش دنلب و مدیبوک شا هنیس هب مدوخ

هب دروخ و تفر بقع مدوخ زا عافد و متسد هبرض تدش زا رفولین

زاحلا ناشن شنوخرپ و تشرد نامشچ و هتخورفارب تروص ...اما راوید

راک هچ ، دیسرپ هک میرم تمس دشوهب فاص هک داد یم رفولین یداع ریغ
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دش. ؟دنت ینک یم یراد

شا  یلیس یاج هک دوب مولعم ان شلیلد و مدید ممشچ اراب شتروص مشخ

دش. رساپ و تشادرب زیخ مه نامام . تخوس یم متسوپ یور

دز: داد رفولین هک

ومال تفگ یم یه سابع ! تسین تسرد طسو نیا یزیچ هی متفگ یم _نم

عمج تفاثک و سوساج مدآ نومدوخ رود هک وگن هر! یمن نومراک زرد ی

... میدرک

. میدوب هدنام لطعم تفگ یم رفولین هک ییاهفرح تام ام همه

شیزارد تسد یارب هک تشادرب زیخ نم تمس هب هیناث دنچ دعب و هرابود

... شا هنیس یور مدیبوک ار متسد

تازاجم و موکحم ار یسک هانگ، و مرج ندناوخ نودب هک مدوبن رفولین نم

منک.

پک ، رفولین زیخ و راک هاگن ناشیرپ ... دندوب نارگن و هدیسرت میرم و نامام

. دندوب هدرک

مداد شله شا، هنیس یور تسد هرابود هک متمس درادرب زیخ دمآ رفولین زاب

دش: ترپ بقع یمدق هک
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عمج ور تیزراد تسد هش یم مگ... یمن یچیه نم یه .. منیبب رانک شکب _

هب یرپ یم ربب لثم هک مدرکن تارب هگید یراک هچ یدب حیضوت دعب ! ینک

مدآ...

مهب دوبن کشخ رگید هک ار شیاهبل دوب. هدرک فک شناهد یاه  هشوگ رفولین

درک: مهاگن شمشچ ود یور هتسشن یترفن دزواب

! هدوب یچ یسوساج نیا لیلد منودن یتقو ات مش یمن هفخ _

: تفگ شدنلب نانچمه یادص واب وندیلا دیبوک شا هنیس هب تشم دعب

... اهرادن چیه و نادجو یب یروج !...هچ دموا نوتلد روطچ _

شیارب اوه رد یتسد درک. مرو منامگ دشوهب نیگنس درد زا شیلیس یاج

: مدیسرپ و هدرک باترپ

. یدنب یم عمج نیچمه ... هروخ یمن اراک نیا امزا _واالهب

. تفگن دیبوک متروص یور هک ینز تسد هب یفرح چیه و دینش یم نامام

و دشاب هدروخ یلیس نم لثن مه وا هو راگنا درک. هاگن توهبم و تام یتح

. شسورع مشخ ریگلفاغ

و بقع دیشک ار رفولین هناش و دمآ شدوخ درک.هب تلا خد میرم هرخ بال

: تفگ
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ال! صا وت یدوب اجک هدش!. یچ وگب ... شاب مورآ _

لا بند دوب. هدش هفاضا شناشیرپ حلا هب مه نونج و دناخرچ یرس رفولین

شردام ارهب شدوخ نانک هیرگ دشو رادیب املآ هک تشگ یم هچ مناد یمن

. دناسر

شدوخ فیک دوب،زا هدیبسچ ار شیاپ هک شرتخد رارصا اب هجوت یب رفولین

هنیس ارهب یشوگ و دیسر نم دنلب،هب ماگ ود واب دیشک نوریب ار شیشوگ ،

: تفگ و دیبوک ما

... دایب هشاپ وگب ... دایب تیمورح ردارب نوا نزب گنز _

هب هرابود نیهوت زا یلو ما. هنیس زا دروخن زیل ات متفرگ ار شیشوگ

مدز: داد شتروص رد شدوخ لثم و مدیشوج میاهردارب

... زیمت و حابم ثمال شکب بآ ور تنهد _

: متفگ و مدرک ترپ لبم یور مه ار شیشوگ

هنک... یم روغلب داوخ یم شلد یچ وره هنک یم زاب نهد شدوخ ارب _یه

باسح تارب اج اتهی وگب اقیقد ! یاوخ یم ام زا ور یچ بلط ! مناخ رفولین

...! مینک

: دیشک داد نامام ، دروایب موجه متس وهب درادرب زیخ هرابود دمآ رفولین ات

! نینک مومت ! هسب _
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درک.هب یمن هیرگ رگید سرت زا املآ و تفر بقع ، نانز سفن سفن رفولین

دوب. هداتفا هکسکس

و داد رفولین هب یکی ... تشگرب شتسد ناویل ود واب دیرپ وزیت دنت میرم هک

ولت ولت مه ناویل . تخیر نیمز یور دزوبآ شسپ لومعم قبط مه وا

دش. فقوتم نامام یاپ ریز و شرف یور ، دروخ

****
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هدش مه رتدب هکلب چیه، دشن مارآ ، رفولین دورو هظحل زا هتخیر مهب وج

دوب.

، دنکن هلمح هرابود ات مدوب هتفرگ دراگ و مدوب رساپ هک نم ندید اب رفولین

. منزب گنز بویا اتهب دیرغ دزو داد زاب
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.! اجنیا مناشکب ار بویا تساوخ یم

هدش چگ لثم شگنر ... تشرد و دوب خرس شمشچ . تشادن یراک قاحسا هب

راوه نم تروص اررد بویا مسا دز. یم داد ار شتساوخ رد مه طقف و دوب

دز.. یم

هزرل هب شتسد ود دنک.ره راکچ تسناد یمن دوب، هدنام لطعم هک نامام

: تفگ و دیبوک شتروص هب رفولین تاکرح لوه زا هک دوب هداتفا

یاوخ یم یچ منیبب شاب مورآ نیشب ! یدید ور تعاس ! سورع نک سب _

؟ یگب

یتولخ رد یتح دوب. هدز ییایح یب ارهب شدوخ . دوبن نک لو زاب رفولین و

. دناسر یم مه ور هدایپ و نابایخ ارهب شیادص بش،

یم و تفر یم هار رارق یب هدنکرپ غرم لثم نانچمه و دوب رساپ

. دوبن شلر تنک رد شتاکرح ... داتسیا

گنز شردام هب نانک ونهلا تشادرب ار شیشوگ دعب، هقیقد دنچ و تبقاع

ارح اهنیا ات دیایب و دوش دنلب اباب وگب تفگ هک یمدز فرح دنلب مه دز.ابوا

و دتسرفب شردام ار شردپ ...هک دندرک تخبدب ار نم یروطچ دنک، ناشیلا

! دندرک ارابام راکنیا ارچ دسرپب

ار سامت ات تساوخ و تفرگ ار رفولین تسد دزو شتروص هب زاب نامام
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هچ دیوگب و دنزب ار شفرح و دنکن یوه و یاه ، رتشیب نیا دنک.زا عطق

! تسا هدش

وهب درک رادیب باوخ ارزا ناخ قداص ندش، یجنایم ثمال یارب مه میرم

. دناشک اجنیا

". نایب وگب ... نایب وگب دنز،" یم دایرف طقف ارچ ،هک مدوب هدنام تام اما، نم

. دیوگب ار شیلیلد

درد زا مه ملد و تخوس یم متسوپ یور رفولین یاهتشگنا یاج دنچ ره

رتشیب ، درکن ارمالتم رفولین و دید نامام هکنیا درک...زا نم اب زاب هک یراک

ندرک مارآ رد یعس ، طقف مه نم نامام . مدرک یم سح ار متسوپ شزوس

. تشاد شسورع تسب و تفچ یب ناهد

و اجنیا . متفر مقاتا تمس و مدرک عمج ، مدوب نارگن و کوش رد هک ار مدوخ

باصعا و تشاد درد میارب نداتسیا مرهاوخ و ردام یفرطیب نیا رانک رد

! نتخیر مهب

مبلق نابرض . مدرک سمل ار ابوا مسامت و بویا مسا یور ، نازرل یاهتشگنا اب

هک دوبن مناهد رد یقمر و دیبوک یم هنیسما هسفق هب ادص ورپ تعرس اب

اراب مکشخ یولگ دهد، باوج بش تقو نیا و دیایب بویا .ات منزب فرح

منک. مرن متساوخ ، مکشخ ناهد بآ ندعیلب راب دنچ

زاب دشابرد نامزمه ، شنارگن ناج هناورپ اب بویا یولا مالمیو یادص هک

! متمس رفولین زیخ و مقاتا ندرک

دوب، هدش مخ متمس هک رفولین تسد اتزا متفر بقع مدق دنچ و متشگرب
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یم ار رفولین وتنام تشاد ، شرس تشپ مه میرم . مشکب نوریب ار مدوخ

مه شا  هراوق دقو یتح . دیسرن رفولین مشخ هب شروز میرم هک هتبلا . دیشک

. دیسر یمن رفولین هب

بویا نارگن و مود ی هناورپ یادص و دیپاق متسد ارزا یشوگ هک یرفولین

دش. رود مشوگ زا

دش، زاب دایز یلیخ هک یناهد و هتخورفارب یتروص اب رفولین و یشوگ تشپ

دز: داد دنلب

صخشم ور تاهراک زا یلیخ فیلکت و ایب وش دنلب دوز ! گنرز یلیخ یاقآ _

! نوتمسر و مسا ارب هش یم دب هنرگو نک...

دز! یم فرح دیدهت و داد بش،اب تقو نیا شمارآ رد بویا اب رفولین

. مدیشک شتسد ارزا میشوگ و مدش دنت شیبدا یب نیا یارب

... متفرگ سپ ار یشوگ یلو داد شارخ ار متسد ، شدنلب نخان گنچ یاج هک

راک زا نارگن و هدیزرل ؟ هربخ هچ اجنوا ندیسرپ اراب بویا شاداد ولا

: مداد باوج رفولین

! منود یمن _

خساپ ار مردارب یارچ نم یاج و دونشب مه بویا دزات دایرف رفولین هک

: دهدب
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... دایب هشاپ دوز وگب مگ... یم نم ور شلیلد ... دایب هشاپ وگب _

منتفگ هبش شاداد وابهن متفیم هار مراد تفگ یم تشاد هک مدینش بویا

. دینشن دشو عطق رگید یشوگ

قاتا زا میرم هتفرگ ناج و روز رپ یاهتسد و نامام داد برض اراب رفولین

. دندرب نوریب

رفولین ردام و دیسر ناخ قداص هک ارچ ، متشادن رکف لا جم دسرب بویا ات

... شرس تشپ مه

انو نامام . متفر وهار مدنام مقاتا رد رفولین هاگن و تسد یاه گنچ زا

رفولین مشخ لر تنک زا زجاع و رارقیب دوب. هتسشن نیمز یور و هتفر شسفن

... دناخرچ یم رس

هیرگ دوب. هدروآ هانپ متخت هشوگ هب سرت زا املآ هک دوب زاب همین مقاتا رد

. دوبن وا هب شساوح یسک و درک یم

. دراشفب مه یور ار شیاهکلپ درک یم تالش تشاد نم تروص هب هاگن

جنک #هس_
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200_ تراپ #

هکنیا سرت .زا دیسر سنا ابآژ اهنت و ناخ قداص اب نامزمه رفولین ردام

دوب!. هدمآ اهنت ، دنکن هباپ نوخ شدوخ هتفگ وهب دوشن رادربخ شرسمه

مه نم حول هداس ردام . دیسر شرتخد رانک دشو سپاولد و نارگن شردام

: دیسرپ رفولین هب ور

.! ردام هدش یچ وگب _حاال

رتشیب شیادص ، داتفا شدای هرابود ردام، ندید و نامام فرح اب رفولین هک

: دیبوک شا هنیس دزوهب دایرف و دراد جوا

مامشچ منیب یم ور میتخبدب ثعاب مراد هکنیا ...زا ردام مزوس یم مراد _

و یرامزوم نر...زا یم هار مدا ولج تسار تسار هک ییانیا ... دایم رد هراد

هدب! حملا انیا ییور دص

نامام دشوهب راکبلط . تشگرب ، ارجام نوچ و دنچ ندیمهف نودب شردام

: تفگ

وت هبوکب بش تقو !..نیا میداد امش لیوحت یروط نیا ور رتخد نیا _ام

؟ متخوس هگب و شا هنیس

یمرش یب ،زا کوش !رد مدید یم و مدینش یم ار ناشیاهفرح اج، نیمه زا

سح هک دوب میور راشف یردق هب یلو هچ زا مناد یمن . مدیزرل یم ، رفولین

هب ییولیک دنچ ییا هنزو و تسا هدش نیگنس ، مندب یاضعا مامت مدرک یم

. تسه نازیوآ نم
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یم نزوس نزوس ولهپ زا میاه هیلک و میاه تسد یتح و میولگ و مسفن

دش.

هرجنپ کیدزن و هشوگ لبم کت یور تکاس ، دیسر یتقو زا ناخ قداص

یم همزمز شروضح ندوبن خیلا یارب شبل ریز هللای رفغتسا دوب. هتسشن

! مناخ جاح ریگب لیوحت تفگ یم نامام هب مه یهاگ و درک

نوریب و دیبوک مزاب همین قاتا رد هب رفولین هرابود و دوب هدرک زک مه میرم

هک ایب!وت مناخ وسرت تفگ یم هک دروآ یم اررد شروش تشاد رگید . متفر

شدازآ یتراپ و لوپ اب دعب و ولج ندیم له ور نوشرهاوخ . نریش تاردارب

. دیبوک یم شا هنیس هب ننک.زاب یمن

طقف و دوب شماگمه شردام . میدوب هدیدن مادک چیه ار، بشما رفولین نیا

ندش، درس یاج .اتهب تخیر یم مزیه بآ، یاج شرتخد مشخ شتآ یور

دنک. شرو هلعش

شتروص رود یرسور مکحم ، عاضوا نیا واب نس نیا رد مه نم ردام

دوب. هدنام زجاع و دوب هدیچیپ

زاب مندید اب رفولین هک مدوب هدیشوپ مراولش و زیلب یور یداشگ یوتنام

. دیرغ

وهن مداد ناکت یلا وس شتمس ار متسد . تشاد شخ و دوب هتفرگ شیادص

: متفگ رتدنلب یمک یلو ، شدوخ لثم

یراد هگم مه یقح ؟ یریگب نم زا ور یچ قح یاوخ یم ندز داد هیچ؟اب _

!؟ یتخادنا هار نوشق و ریشمش یدموا هک مندرگ هب

ریز هرابود و درک تشم ار شحیبست دزو یدنخزوپ مندید زا ناخ قداص

نادنز . متفرگ یم ناخ قداص نامشچ هاگن زا یدب سح درک. رافغتسا شبل
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یم اردب شلا ح ایوگ و دوب دنیاشوخان وا یارب نم، ندیشک رجز و نتفر

! مدرک

همادا و متخادنا دوب، تکاس هک نامام هب هاتوک یمشچ همه، هب هجوت یب

: مداد

امش !...واال یریگب ام زا یاوخ یم هک مناخ سورع تارب میدرکن یچ وگب _

! ارهاظ هدش سکعرب ... ههار هب تنیرفن و ینز یم و یبوک یم عفال

هب هجوت ویب تفرگ روآ رد صرح ییا هدنخ کت اراب شیور رفولین

: مداد همادا هدرمش هدرمش و شتکرح

هک مریگب یک زا ور ماباب ندیدن رمع یقاب بلط ، هیردلق و یراکبلط هب _هگا

ناه دش... هاتوک متسد امش لگ هتسد اب

امش... ای منم نوا هشاب داد و راوه هب انب منیبب رامشب ..! مناخ رفولین

: دیرغ و متمس دناخرچ ار شتروص زاب

ات تاشاداد نسرب راذب ... یاوخ یم بلط . نیدنوشن هایس کاخ هب ور _ام

... هراکبلط یک مگب

شدوخ رفولین ردو یادص هب دیخرچ همه اهرس دش. هدز هناخ گنز هک

اردز. گنز یساش دشو دنلب زیمآ نونج

رود ور ...ام مشاپ یم نوتراگزور هب کاخ تفگ و داد مناشن دیدهت تشگنا

؟ نینز یم

درک. شیاهر قاط راهچ و تشاذگ زاب مه ار یدورو رد
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: تفگ و دیشک ار شتسد ، شرتخد حلا زوسلد و نارگن شردام

... هروخن نوشهب تتسد _

هکیلا ردح دوب نشور هناخ یاهغارچ مامت و نمیشن طسو مدوب هداتسیا نم

دش... یم شوماخ دیاب رفولین مشخ ییاوسر

و تکرح ،یب متسه اهنآ زا دنتفگ یم هک ما هداوناخ یاضعا عمج و رانک رد

نامه تمس هب میاهاپ ... متفر ولج مدث دنچ دح رد متفر لا بقتسا هب رظتنم

... متفر مردارب یناشیرپ لا بقتسا هب هدش زاب رد

جنک #هس_

201_ تراپ #

هناخ یناشیرپ لخاد بویا نارگن و دنلب تماق و یدورو هب داتفا ممشچ

هب نیا زا رتشیب متشادن قمر دید. رد رانک ار نم و دنادرگ مشچ دش.

دوب. هدرب ار مقمر درک، نافوط هک ینز . مورب شلا بقتسا

،هب ناشرهاوخ زا یسرپلا وحا سالمو یاج هب بویا نارگن ، نتفگ هدش یچ

دمآ. متمس

ی هدننک عورش ات متسب ار مناهد هک دوب نارگن و مرن بویا لا وس یردق هب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

،اب باوختخت طسو زا راگنا قاحسا هک دوب هدیسرن نم .هب مشابن هیرگ

دش. لخاد ، شندوب هدروآ و هدیشک یتحار سابل

شم سال هب یسک دنچ دش.ره ناج اقآ هیبش و داد سالم هک دوب شساوح وا

هچ .هب دنداتسرف ار شبدا خساپ هرغ، مشچ شیارب چیه، هک دادن خساپ

؟ تقونآ یمرج

: دیسرپ هرابود عمج، توکس تام بویا

،وک؟ تساوخ یم ونم و دیشک یم هدبرع تشاد یک ؟ دوب هدش یچ هناورپ _

. درمش ار شتوقای حیبست یاه هناد دشو زاب شتشم و تسد ناخ قداص

دمآ: فرح هب رفولین ردام

... تساوخ نوتلد یچ ره هب ونم رتخد ! هندز فرح زرط هچ _نیا

هب هراشا یکانسرت شمارآ دش.اب عطق شردام فرح و تفرگ ناج رفولین

: دیسرپ درک، بویا

هب ونم رهوش مسا نیتفر و نیداتفا هار ارچ نیگب ام هب هش یم امش _

ارچ؟ و ییا هزاجا و قح هچ !هب نیداد یرادهار و تشگ یاهردارب

: تفگ نم هب هاگن و درک مخا درب، یپ ارجام هب راگنا هک بویا

! نیشب ورب هناورپ _

رساپ رد مد نامه و شرس تشپ هک قاحسا هب .ور دوبن شتردق و متفرن

هدب! رتخد نیا هب بآ هکیچ :هی تفگ دوب

امش مور، یم نم تفگن و دروخن ناکت شیاج زا یسک و درک دنت اپ قاحسا
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ارچ؟

؟ تفرن یسک ارچ

رهاوخ نوچ نم اعقاو وای دنتشادن تسود ار نم ای دوبن مهم هناورپ ینعی

دشو بدا یب رفولین دوب. یندوشخبان مهانگ ، متسه هدرک مخا درم نیا

: تفگ هک مامت شتیفرظ

.. باوج هروخب بآ هدلب شدوخ و هراد تسد هناورپ اج نیا اقآ! هسب _

! مناخ تکاس _: دیپوت و رفولین تمس تشگرب بویا

! یشکب کرس ام راک وت هرابود ات مشاب تکاس _

؟ مرتحم مناخ متخانش یم ور امش _نم

؟ یداد شرازگ ور ام وم هب وم اجک ،زا یسانش یمن _هگا

ار رفولین تروص تقو چیه دوب داد لوق شدوخ هب راگنا و تفرگ ور بویا

. دنکن هاگن

درک عمج ار شناهد رفولین ردام مدید نم و تفرگ متمس بآ یناویل قاحسا

. دنادرگرب ار شتروص و

؟ هیطاسب هچ نیا مناخ هک دیسرپ و درک مردام هب ور بویا

مناد یمن و هاتوک درک. مهاگن و دروآ ارباال شرس هدیرپ گنر و تام نامام

؟! روخلد ارچ

؟ نرادن ور نوت هنوخ تمرح ارچ و هنوخدیا نیا رتگرزب امش _

: تفگ و دمآ فرح هب ناخ قداص

اقا! نک تبحص تسرد _



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دنادرگ مشچ رفولین دنلب دنخزوپ هب هجوت یب بویا . تشاد فرح زاب رفولین

. تسشن شیور تفر و درک ادیپ ار نمیشن هشوگ یلدنص و

: تفگ قاحسا هب ور شمارآ واب درسنوخ

! هنیشب راذب شربب _

مکحم ار مدوخ ات مدوب اج لا وبند مدرک ناهنپ ار ممشچ هشوگ ، کشا هرطق

. مراد هگن

هیکت ناج اقآ یگشیمه یاج و گرزب نادلگ تمس ، راوید هشوگ و دوبن ییاج

. مداد

درکن تبغر مه یسک و تشادن اج مه قاحسا . مداد هیکت و مدروخ رس

دمآ. مدرد ، دهدب ار شیاج

نامه ار شتسد و وناز یور دش مخ هک بویا فرح هب مداد ار مساوح یلو

؟ دوب یچ لکشم : دیسرپ و تشاد هگن اج

. دایز یلیخ و یگداوناخ . تشاد ام زا بلط داد.وا باوج دزو فرح رفولین

بش نوا ور سابع تاییزج وپالکو نیشام یتفر یقح هچ هب امش _

؟ یدرک شرازگ

و دندش دنلب اج زا میرم و شردام یتح ، رفولین فرح نیا دشواب توکس

. داتسیا شیاهتشگنا و حیبست ناخ قداص

هک مدید طقف . مداد بویا وهب متفرگ رفولین نیهوت زا مشچ بجعتم

مرس دزوباالی مه هرگ شا هنیس یولج درسنوخ ار شتسد ود قاحسا

. داتسیا

: دیسرپ درسنوخ و دناخرچ ار شرس رفولین هب ور بویا



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

؟! مناخ دیراد کردم _

مه ندیشک سفن یتح درک. رتشیب ار توکس ،راب رفولین دامتعا واب دنلب هلب

دش. تخس

؟ مدوب نم هک نیدینش اجک و یک زا امش _

؟ نیدب باوج ور نم لا وس _اقآ!

هش؟ یمن نم هب طوبرم امش لا _وس

دنک! ادیپ باوج مه ام یارچ ناشثحب همادا اتاب میدوب رظتنم همه

داد: باوج شتروص و بویا مشچ هب هریخ رفولین

! یتسنود یم اجک زا ور اشاتان مسا مدش واکجنک یلیخ _

هب ارکالهف شتسد . تسشن فاص و هتشادرب شیوناز زا تسد بویا

هب .ور تخادنا قاحسا و ونم هب هاتوک یمشچ . دیشک شتروص

: دیسرپ نامام

! مناخ جاح _

یور مه شتسد کی و دوب شیاهبل یولج یرسور درک. دنلب ار شرس نامام

! شمشچ خرس و سیخ کمدرم لثم . دیزرل یم شیوناز

هب ور راجزنا حتلا وهب لیم یب بویا هک دنزب رگید یفرح دمآ رفولین

: تفگ ، شتروص

رانک! شکب ام وهار تبحص طسو زا مناخ _

بقع زا مشچ بویا دش. هدیشک بقع هب مدق ود شردام تسد اب رفولین

: دیسرپ نامام هب ور وزاب تفرگ رفولین نتفر



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

! هتسرد .. متسه مرسپ نارگن هک نیدوب هتفگ نم ردپ هب امش _

داد. ناکت ار شرس طقف و دوب تکاس نامام

شرسمه ینارگن نارگن ، هداتفا واپ تسد وزا هداس درم هی منم _ردپ

! هتسرد دوب!..

. دیشک مه یدنلب سفن رابنیا و تسب ار شکلپ زاب نامام

. مدش هداسما ناج اقا گنتلد . تشاذگ میوزاب یور ار شتسد قاحسا

دوب... هراپ هراپ رگید هک ملد . تخوس ما ینیب کون دشو سیخ مکلپ

جنک #هس_

202_ تراپ #

اهفرح هب دوب هداد شوگ و مشچ و رظتنم درک. یم شوگ طقف یرخف نامام

دوب. هتخادنا طخ شیوربا ود نیب یزیر مخا هک یبویا تروص و

دزو یم فرح طقف مردام هب ور بویا هکنیا . دندوب تکاس رگید هیقب

لبم یور و شیاج رد مادم و دوبن شلیم باب دش، یم هتفرگ هدیدان رفولین
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دش. یم اجباج

نم... شیپ دروآ ناج اقآ ور نوتینارگن و هلگ راب هس راب _ود

درک. مخا رفولین

و هراد هنوخ اترد هیراطخا راب ود ارچ رسپ نیا مشاب ریگیپ تساوخ _مزا

؟! هدوب یزرم رهش وت تشادزاب هام کی یتح

دش.ود صخشم شتروص و تخادنا ار شتسد بویا فرح یاجنیا نامام

قاحسا و بویا ندوب ارزا شغامد رگید دز. هرگ و دناسر مهب ار شتسد

داد. یمن نیچ

یاهینارگن تحص هساو قیقحت . مدرک وج و سرپ و متفر و مدشاپ مدوخ _

امش! سرت و ناج اقآ

رظن ارزا قاحسا و نم . دناشک ام تمس وهب تفرگ مردام زا مشچ بویا

تشگرب هرابود ... دنام و درک ثکم هیناث دنچ ، متروص یور شمشچ و دنارذگ

داد: همادا نامام هب وور

! مناخ جاح لدم همه زا منوا سالح... عیزوت و هیهت دناب هی هب مدیسر _

ات درک شمخا ناخ قداص و دیبوک شتسد یور تسد ، دینش یتقو میرم

. دشابن نارگن یتح و دبوکن

: تفگ یدنلب اتبسن یادص و هنعط دشواب تقاط یب رفولین هک
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فک... رب ناج مه امش _الدب

درک. شتکاس ، بویا ! مناخ تکاس امش ، نتفگ و یدنت زاب

مشچ و نابز گنفت و ریت اراب اهنز وام دوب شوم اهدرم ربارب رد رفولین

. تفرگ یم هناشن ، ندنارغ

ادیپ مدآ ... هقطنم نوا ندادن مهار ، متفگ هک ور نوترسپ مسا ات مناخ جاح _

! سابع دوب هدیسرپ وات تفر ، مدرک

ارچ! مدیسرپ .. نیگ یم ور گنرز سابع نتفگ

یم اجباج ژ اتنوم نودب ، هحلسا ات هاجنپ هب کیدزن هام ره وت هک یمدآ نتفگ

... دایمرب شتسدمه و گنرز سابع زا اهنت منوا ... شتسه وزیت گنرز هنک

و شتروص یور دیبوک زاب میرم . دیرپ شگنر حوضو هب رفولین هک مدید

دش. ترپ رفولین ، هدیرپ گنر هب شساوح ناخ قداص

داد: همادا شم ردکال شمارآ نامه اب بویا

.. هشهارمه اشاتان مناخ شتسدمه نتفگ ، ندنبب ور شهار متفگ و متساوخ _

... نشاب شبقارم تدم هی متساوخ ... قاحسا هن نم .هن مدوبن ناریا مدوخ

ضوع هداج مشلا، و قرش هب ور برغ ، شنز یهارمه مناخ،اب جاح ترسپ

نیشام !پالک مناخ جاح نداد نم نوشن ور مناخ نیمه سکع درک... یم

تبث برغ و یزرم یاتسور هب یهتنم یلصا و یعرف ریسم همهی ، ترسپ

راب... جنپ زا رتشیب و هام کی ضرع دوب.رد هدش
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یم شا هدش لفق مهب تسد ، بویا یاه هلمج ندینش اب هظحل ره نامام

. دیزرل یم و درک یم مردام یهارمه مه، نم مشچ . دیزرل

داد: ربخ و داد همادا زاب بویا

سکع اج دنچ دش... یم دونش هداوناخ و شدوخ یاه  نفلت طخ مامت یتح _

ول تباب سابع یهدب یلک مه انیا رانک . نتشاد نوشزا راب لیوحت ملیف و

... هلومحم و یراب هعفد هس نتفر

شا هنیس یور تسد . شتمس دیخرچ مرس لبم، زا رفولین ندش دنلب اب

. تسشن لبم وهبل درک لفق راکبلط

...اقا مدید و مدینش ایچ و هدموا متسد ایچ متفگ و مدز گنز ناج اقآ _هب

دوب نوتنارگن هنک... یم هتکس منز تفگ منک، شکمک تساوخ مزا زاب ناج

! ردام

قرغ رتشیب مراذگن تفگ و درک رارصا طقف و منک راک یچ مدیسرپ شزا

.. هشب

و تفر شا  هدیرپ گنر و تفرگ ناج شیادص ، بویا فرح یاجنیا رفولین

: تشگرب

، نوترهاوخ یراتفرگ اب دایم مشوخ .. ینک باوث یتساوخ و یتفر امش دعب _

... نیدش بابک منوتدوخ

شتمس مدق ود ودش دنلب . دیرب ار رفولین فرح ودنت، یبصع زاب بویا

داد: ار رفولین فرح باوج رتدنت ینحل و مخا واب تشادرب

دوب رارق ، دصقم هب دیسر یم هگا هلومحم نوا مناخ یتسنود یم چیه _
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اوه... ور نرب ندرک شلمح هک ییاسک همه

دش... تکاس زاب رفولین

هدش یزاسکاپ کال هقطنم نوا ندادن ربخ نوتهب نیتفر زورما هک ییاجنوا _

... هداد هتشک مرفن وود

: تفگ هدیرب هدیرب رفولین و دیبوک شیاپ هب تسد ، سرت زا دینش هک نامام

دوب. زوجم ... نتشادن طقف .. شزاجم ریغ ... نوممرج _ام

: تفر رتولج رگید مدق دنچ رفولین هیجوت زا زابکالهف بویا

دوب! سابع تسود نیشام وت مه گنشف ، مرتحم مناخ یتسنود یم منیا _

رپ! ومه خیلا گنشف مه منوا

: تفگ نامام هب وور تشگرب بویا و دیرپ شگنر زاب رفولین

مدوخ یتقو دوب کانتشحو هک یریگرد زا مداد تاجن ور نوترسپ نوج _نم

یتروص .رد تسه منم رهاوخ متشادن ربخ هنافساتم ... مدید ور شاه سکع

... نومردپ گرم و کوش مه شدعب و هدوب شردارب یهارمه شهانگ هک

و ترفن واب دروآ موجه شتاملک هب نونج رفولین ، بویا یاهفرح ندینش اب

: تفگ هدییاس مهب یاهنادند وزاالی مکحم
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. یداد شرازگ هک تسامش یتسپ تیاهن اقا...نیا نکن هیجوت _

!. مدوبن مدوخ متفگ دیدینشن .. مناخ مدوبن ناریا _نم

.! ینادجو یب یلیخ !. ندوب هک تامدآ _

،هب دینش هک ومکلا مامت رگید مردام

: تفگ فساتم و نیگمغ و دمآ فرح

. شندرک تخبدب اج اقآ!هب ششوگ وت یدز _یم

داد: باوج و تفرگ یرپ سفن دش. تکاس هیناث دنچ بویا

یاج االن... دیاش اجک ...زا هشب قرغ الب جنم وت رتشیب متساوخن طقف _نم

دوب.. رفن ود نوا

جنک #هس_

203_ تراپ #

ما، هظفاح یور ار شیپ هقیقد دنچ نیا هدش دینش یاهفرح مامت دوب متخس
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منک. که ، تدم هاتوک دنچ ره

وزا مدش زیخ مین . دروآ شروی متمس و دادن لا جم مه رفولین هک ارچ

. مدرک رود ار مدوخ ، رفولین موجه

دهدب مناکت و دریگب ار ماوتنام هقی تساوخ یم هک ار شا هدش تشم تسد

. مدش هدیشک بقع ، قاحسا تسد و مدوخ نداد اجخیلا ،اب

هکیلا دوب،ردح هتشاد هگن بقع ار نم زونه رس تشپ زا قاحسا تسد

دش. سیخ شمشچ طقف ، بویا یاهفرح ندینش کوش دوب.رد تکاس نامام

دعب وج، هب هجوت ویب دندرک یم چپ چپ ییا  هشوگ ناخ قداص و میرم

دوب.. هدرک لگ ناش  ینارگن و تبحص ، تقیقح نتسناد

نیمه یناب و ثعاب درک. یم نیرفن و لبم یور دوب هتسشن ، رفولین ردام اهنت

یم تبحص رگید ییا  هعجاف عوقو زا تقد اب تشاد بویا هک ار ییاهفرح

درک.

رفولین و تفرگ ار متسد نم، هدشی رات مشچ هب هریخ فساتم بویا

: تفگ دنک، شبطاخم ، رفولین زج ار یسک هکنیا نودب . دیشک رانک ار شدوخ

! مناخ ینیب یم دب هروخب تتسد نم رهاوخ هب هک هشاب تساوح _

دز. شتروص هب گنچ هک بویا یرادبناج و روضح .زا دروآ مک رابنیا رفولین

تسد نتفرگ یارب و دمآ شدوخ هب رفولین یاه ابنهلا مردام رگید حاال

. تفرگ ار شتسد و دنلب شسورع

درم ود نیا طقف و دیدن ار عمج رد شسورع ندرک ریقحت . دیدن ار نم زاب

. دندید و دوب زاب ناشمشچ نم زا رترود سلا دنچ و ناوج
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مال دیشر درم ود نیا ندمآ ایند رطاخ هب هشیمه مناج،هک اقآ یاه یراگدای

دش.. هدز سپ دشو تم

ردارب ود نیا یولج مندش هدیدن مرش زا هک یتقو دوبن رپ رگید ممشچ

. مداد نییاپ هب مرش ،اب مشچ و کلپ ، نارگن

ناشدوخ ! تسین و تسه هچ میوگب ود نیا هب دوبن زاین رگید مرظن هب

بل هکنیا نودب ار تقیقح و دمآ ناشتسد ناشرهاوخ هب یهجوت یب باسح

. دندرک سمل و دندید منک، زاب

زا دناشک ار نم بویا و تفرگ ار متسد قاحسا هک دندرک شسح نم، هارمه

درب. نوریب و نامیردپ هناخی

هچ رگید اهنیا درکن هلگ یتح قاحسا هدرشف مهب یاهبل کش ویب درک رود

! دنتسه یسک

نم دهاوخ یم هکنیا هب ملد هت ونآ دمآ ناملا بند هلصاف بال ناخ قداص هتبلا

یور میظع یبطق لا چخی راگنا شفرح اب یلو دش. مرگ ، دنربب هک دراذگن ار

. متسب خی یلا یخ شوخ زا نم و تخادنا ملا،وکالکهار یخ یامرگ

یارب تلا خد یاج ،هب شرافغتسا و توکس همه نیا دعب ناخ قداص

. دوشن هزات شغاد نز نیا ات دیربب ار ناترهاوخ هک تفگ ، ارجام ندناباوخ
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و ندرک هاگن زا یتح ار قاحسا تروص دزو شتآ ار بویا مشخ ، شفرح

دنا.ای هدینشن یفرح چیه هک راگنا . نابایخ رگید تمس دناخرچ نداد باوج

. دندیدن هلمج نیا اب ناشرانک ار یناخ قداص ال صا هک

هک نیشام کیدزن ار متسد بویا ناخ، قداص رظن و هدیقع هب باوج نودب

! شیاه هلیسو : دیسرپ طقف قاحسا و درک اهر میدیسر

: تفگ اردزو شکیراب و دنلب کشوم لثم نیشام ریگدزد بویا

! دهاوخ یمن _

،اب میشرف ور یتشگنا ال ییاپمد و داشگ وتنام نامه اراب نم و دنتساوخن

. دندرب ناشدوخ

دیسرپن و دماین ملا ،بند مدرک شکرت هک هناخ نآ یاهمدآ ،زا رگید ِسک چیه

دیرب! یم اجک ار هناورپ

و شدیما هناخ ! تساجنیا شا هناخ مرتحم یاقآ دینک ربص هک تفگن یسک

،مه دروآ مک مردام یلحم یب رانک مه یشومارف یتح هک شردام

.. تساجنیا

رگید بش دنچ شیارب تسه رارق هک ار هناخ نیا رتخد دیربن تفگن یسک

. دیایب راگتساوخ قشاع و دیشر یرسپ
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مه ار شردام و دوب هدرک یضار هرخ اربال شردپ فینح هک دنناد یمن رگم

... راودیما

هک شیدربن زور دنچ لقادح . دنامب هناورپ دیراذگب هک دنتساوخن و دنتفگن

. دشاب فینح هاگشزومآ هناخ سورع تسه رارق وا

راظتنا مشچ حبص، ادرف فینح ات دربب شدوخ اراب شیشوگ ، دیراذگب اللقا

. دوشن شکرپاش و هناورپ ریخب حبص مایپ

؟! فینح هب نداد ربخ نودب مه ار؟نآ هناخ نیا رتخد دیرب یم اجک

جنک #هس_

204_ تراپ #

قاحسا یشوگ ، میاپ ریز قیلا گنر هب هریخ و لبم ی هشوگ مدوب هتسشن

دوب. متسد
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لقادح هک خهلا یاه ینارگن مجلا هب یلگ مه دوب...زاب طخ تشپ خهلا

دوب. هدز گنز زور کی زا دعب و تشاد ار قاحسا ی هرامش

. دیشک یم ناشن و طخ تشاد طخ و یشوگ تشپ هفقو ویب روط نامه

ما. هتفر و هتشاذگ ارچ هک درک یم متم مال

: هکنیا نتفگ اب اهنت خهلا، یاهارچ مامت هب ندرک شوگ زا دعب نم و

. مهدب همادا دادن لا جم مضغب ... نیتسین نم یاج _خهلا

... تسین وت یاج یسک چیه همولعم _

؟ اجک ، دیسرپن منامام یتح _خهلا

نم لثم هک یتقو درک. توکس ، مردام یساسحا یب توهبم و تام مه خهلا

... تشاد ربخ شرهاوخ راک زا

عطق ، نازرل ییاهبل و هدش نیگنس یلد اراب یشوگ ، یرگید فرح نودب

. مدرک

هب شمشچ و نم یاهفرح هب ششوگ ... میدوب اهنت هناخ رد قاحسا و نم

ابخهلا،اب مسامت دعب تبقاع درک. یم ادص رسو تشاد هناخزپشآ ،رد مضغب

شمارآ اب میور هبور و دمآ مرانک ینیس یور کنخ یندیشون ناویل ود

. تخدنا شیاپ یور واپ تسشت

نیریش عیام یاکنخ و مدروخ پولق دنچ اراب زوم ریش ناویل یلطعم نودب

ار ملیلحت و توکس ، شیادص قاحسا داد..و لیلحت تردق ممسج و حور هب

. تسکش

؟ هناورپ یتسه نارگن ارچ _
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هش! یمن مرواب منک، یم رکف رتشیب یچ _ره

. دنام شتروص رد ممشچ و دروآ دوب،باال هدش خیلا هک ار شناویل

... داتفا یم قافتا هعجاف تشاد نک لوبق هناورپ _

! یتشاد ربخ مه :وت مدیسرپ

داد. ناکت نم هب هریخ و ثکم اراب شرس طقف

اقآ هک یبویا ای تسه تسرد و طلغ سابع راک متسناد یمن . مدزن یفرح

. دشاب ریگیپ دوب هتساوخ و هدش نارگن ناج

درک. نیرفن دزو تمهت ، ینادردق یاج هب رفولین دنچ ره

تمیق هب یتح . دنورب کانرطخ خالف کی هکاتهت تشاد تسود ، ینعی نیا

رفولین نتشاد تسود تاعبت همه نیا و شرهوش یدازآ جارح و وربآ نتخیر

! مناخ

شردپ و شردارب اب سیلا هک تفگ و تفرگ ار مناویل دشو دنلب قاحسا

. ددرگ یمرب رگید هتفه و مشلا ورپژه رس هتفر

یور ، مشوگ تشپ دوب هتخیر و هدش ناشیرپ یک مناد یمن هک ار میاهوم

... شتسد زیمت و خیلا باقشب اب رابنیا و تشگرب هرابود . مدرک عمج هناشما

مشچ ندش، فاص زا لبق و تشادرب یروگنا ، هویم فرظ یور دشوزا مخ

درک: ناشن رطاخ و دناخرچ متروص رد

.. یشاب لقتسم و مدوخ رانک یایب منک یم بترم باالور هسرب _ات
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هک فینح زاحلا نارگن . مدش رت نارگن ، مدینش هک ار شدصق و شفرح

. دندوب هدیشک ولک هدرک دود دنپسا ناش همع هناخ ،رد شیپ بش

رادم و رارق ، مردپ نیشناج هتبلا و مرتگرزب و مردام اب دوب رارق هکنیا زا

... مشاب لقتسم تساوخ یم هزات قاحسا و دنراذگب

مورب دیاب هک متفگ دشو زاب مبل زا دوب،بل هدنام مقاتا رد هک میشوگ دای زاب

! هناخ

تساوخ و تفرگ ار متسد . تشاذگ زیم یور ار باقشب و درک مخا قاحسا

. منیشب شتسد رانک و یتحار لبم یور

... مدروآ ار میاه هلیسو هناهب و متفگ مه، هب لفق میاهاپ و متسشن

! یراذب هنوخ نوا اپوت میراذگن هگید هتساوخ مزا و میدز فرح بویا _اب

. مدرکن یرارصا و مدزن یفرح

یولج فینح زاب یلو . متفگ یم هچ دوبن نم ناهاوخ یسک اجنآ یتقو

... مدش یم شنارگن و دمآ یم ممشچ

توکس و رفولین تاکرح و نام هناخ رد دروخرب نآ اب مردارب ود ره زاب

ور تدوخ دایز نتفگ اراب نم یمگردرس . دنتشادن و دنتشاد قح ، نامام

درک. رتشیب نکن ریگرد

قاتا فقس یکیرات هب ممشچ حبص ات هکنیا و مشابن نارگن متسناوت یم رگم
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. مدوب سپاولد ، دشن هتسب و دنام ایله

شرسپ الت کشم ارهب نم مردام روطچ هک مدوب نیا زا دعب یاهزور سپاولد

هناچ و کچ ویب نازرا و یهجوت یب تمیق .هب تخورف شلوا رهوش زا

. تخورف

بوچ شرتخد یور ، قاحسا دح یب تبحم و بویا یرتگرزب ینارگن هب

. تشاذگ جارح

هام کی هک ینادنز هیبش دوب هدش ، قاحسا هناخ راوید راهچ مامت ، بشید زا

شالق شا  یهجوت ویب مردام راکفا نادنز . مدوب هدش اهر شدنب زا رتشیب

دوب. یئرمان ییاهلوات شدرد دزو یم منت یاج یاج هب یکاندرد

لقع اراب میگدنز یاههار و مدرک رکف طقف اتحاال حبص و حبص ات بشید

. مدومیپ و هدرک روصت مدوخ

. متشادن فینح زا ربخ رصع زورما واتهب بشید زا

. دشاب منارگن ،زاب فینح لد تشاد هانگ و دوب هدش نارگن کش یب

. دشاب نم زا یربخ شش،یب تال خساپ دوبن شقح

دنلب شدوخ . مریگب سامت ات دهدب متسد متساوخ قاحسا ،زا یشوگ لا بند

. دروآ ار هناخ یمیسیب یشوگ و تفر دشو

شیاپ یور دز.اپ لز نم هب فرح ویب تسشن میور هبور و مرن لبم یور

درک. مهاگن و تخادنا
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واب دندرک سمل اهار هرامش یور میاهتشگنا ، قاحسا تقد هب هجوت نودب

. دیچیپ شا وهلب فینح نارگن یادص ، قوب نیلوا

.. مدرک شم وسال دیبنج میاه ،بل شلا ح نیا زا هدنمرش

س دش یم متخ وا هب نم یرکف هار مامت هک فینح دنلب وهآ هتسخ یادص هب

. مدرک الم

شش درک.تال یم ینارون ار متخس ،هار نارگن ِدرم نیمه دوجو ینشور

تبحم اب هکلب ، بویا و قاحسا هقیثو هناب رابنیا ار نم و درک یم مراودیما

یم دازآ ینارگن و دیدرت و سرت یاه هلیم تشپ طخ،زا تشپ درم نیمه

درک.

دوب... نم یدازآ دنس شروضح و شیادص و شمسا فینح

جنک #هس_
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. مدروآ ،رد مدوب هدیشک رواک شیور هک ییاد هناخ طایح ارزا نیشام

ناش. هناخ مورب هک دز فراعت و تساوخ و داد متسد ییاد نز ار چیئوس

یاه ینارگن هک ییاج . نامدوخ هناخ تمس مداتفا وهار مدرک رکشت یرسرس

. شیاهقافتا و نداتفا لا ور یور وهن دوب نم تسد شزاغآ ،هن شرامشیب

هقبط گنز ندرشف .اب مدرک کراپ ار نیشام و متشاد هگن خیلا یاج ردو مد

. دنزب ردار یسک دیاش ات مدنام رظتنم و دشن یربخ نییاپ

باال، هقبط زاب هرجنپ هب هاگن . مداد راشف باالار هقبط گنز دیدرت واب مود راب

دش. صخشم رفولین ردام هدرپ تشپ زا هدش مخ تروص

. دنزب ردار متساوخ هیک! ندیسرپ اب املآ و مدرشف باالار نامه گنز هرابود

. مدرک زاب ار نییاپ هقبط هریگتسد یلطعم نودب و متشاذگ مه یور ردار

شومارف وای تسه هناخ مردام هکای ینعی نیا و دوب زاب رد رکش ار ادخ

دنک. لفق دوب،ردار هدرک

هرجنپ و دوب هدیشک اه هدرپ . متشاذگ شا  هدرک مد یاوه و تکاس هناخ اپرد

اجک! شیپ بش ود خلت یاه هنحص و وهایه و اجک زورما توکس . هتسب اه
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دشواب رارکت هیناث دنچ ضرع خلت،رد و هاتوک یملیف تروص هب بش نآ

هچ هک دیایب مرطاخ و منک رارکت هرابود متساوخن ، هیناث دنچ نامه ندز سپ

؟ مدرک سمل هچ و مدینش هچ و مدید

هناخ یاوه ات مدرک زاب هناخزپشآ ارزا یتشپ طایح تمس همه،رد زا لوا

سدح ، نامام قاتا زاب همین رد ندید واب مدرک نشور ار رلوک دوش. ضوع

دش. لیدبت نیقی هب تسین هناخ هکنیا

ای مراد مدرک شومارف یتح هک ینادمچ و کاس لا وبند متفر مدوخ قاتا هب

. مدرک زاب ار یراوید دمک هن!رد

سابل . متسشن تخت یور یمک و مدنادرگ مقاتا هتخیر مهب یاضف رد یمشچ

... شتلبت راشژر یتختاپ رانک و دوب هدنام اج تخت یور میرم رسپ

هدرک شیاهر اجک بش نآ مناد یمن و دوبن مه مدوخ یشوگ زا مه یرثا

.! مدوب

تسناوت یم مرظن هب هک هچ ره ، نادمچ ورد پیز ندرک زاب واب مدش دنلب

نامه ورد متشادرب مدوخ دنک،اب رود اجنیا زا یهاتوک تدم یارب ار نم

.. مدرک شیاج خیلا نادمچ

، نفلت گنز یادص هک درک یم یهارمه تشاد هناخ توکس اب میاه ضغب
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اهار هلیسو هیقب گنز، یادص هب تیمها ...یب تسکش ار مزیگنا مغ توکس

گنز هرابود دعب هیناث دنچ گنز، ندش عطق زا دعب . متشاذگ نادمچ نورد

... دیچیپ شیادص و دروخ

هک ینز ولا یادص وهب متفر یشوگ تمس ، ندادن و نداد باوج دیدرت اب

. مداد باوج دوب، طخ تشپ

: تفگ و درک یفرعم ار شدوخ هک متخانشن و مدوب گنم یمک

! متسه هیناح و فینح ردام ناج هناورپ _

ندیسرپ زا دعب و متفگ ییا هلب . تسین شیاج رس مساوح ارچ هک مدرک مرش

مسارم نامز ات دریگب هزاجا مردام زا تساوخ ، مدوخ و مردام لا وحا و حلا

. دننک صخشم ار یراگتساوخ یمسر

زور نوا رظتنم هناربصیب هک تفگ طخ تشپ قوذ اب یتح دنک. نییغت زور

و تسس ، فینح ردام قوذ ندینش ...زا شا  هداوناخ مه شدوخ ...مه تسه

. متسشن یشوگ رانک و یلدنص یور ناج یب

یدودح ارات فینح ردام دراد، تلا سک یمک مردام نتفگ اب نم و دوب رظتنم

... مدرک عناق

؛ تفگ هلبما، ندینش واب ناج هناورپ درک میادص لوا شنابرهم یادص اب

درک داش ار ملد دقع، رس یگب نم رسپ هب اگنشق هلب نیا زا هک تیادص نابرق
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... گنشق و هداس ردق نیمه درک. رود و دنارپ هملک نیمه اراب میاه هصغ و

واب درک تحص یاعد مردام یارب درک، مرگ ار ملد شیادص بوخ هک دعب

درک. عطق ار یشوگ ناج، هناورپ مریگ یم سامت هرابود نم نتفگ

ار رلوک . مدرک کاپ ار ممشچ هشوگ و مدنادرگ هناخ رد مشچ ، سامت دعب

... متسب ار اهرد و مدرک شوماخ

نوریب نمیشن زا مدوخ اراب نادمچ منک. ادیپ متسناوتن ار یرگید یزیچ

رگید میاهبل . متفر یم هناخما زا متشاد هنابیرغ . منتفر دوب تخس ... مدروآ

شنامز رگید نتسشن و ندنام . مداتفا یم هار دیاب درک. ضغب وهن دیزرل هن

دوب... هدیسر نایاپ هب نم یارب

ار مهار یولج رمک هب تسد هک رفولین ردام هب ممشچ ، نتفر نوریب زا لبق

. داتفا دوب، هتفرگ

مبیصن مردارب یگدنز نتخیر مهب زا یعفن هچ و مدرک ار مراک هک دوب یکاش

هناخ زا یرگید فرح یتح نودب و متشادن ربخ نم نتفگ دوش.اب یم

. متفر نوریب

واب متشاذگ قودنص لخاد ار نیگنس نادمچ و مدرک زاب ار قودنص رد

. مداتفا هار نیشام ندرک نشور

ارهب ندیسر فینح هب تشاد ، مردام یاه  ندوبن و فینح ردام سامت رکف

درک.... یم لیدبت لا حم
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درکن غراف ، ینارگن زور ود زا دعب ار نم شنازرل یادص دزو گنز هک هناورپ

. مدش شرارقیب رتشیب چیه،

مرگ، یاوه و رتفد نامه اررد مدوخ و مدمآ نوریب یضایر هورگ زاکالس

. مدرک مارآ

هدننکش و فینح یادص نآ اب هناورپ وهن یرود دوب نم ناوت رد هن رگید

. یشوگ تشپ

. مداد باوج ثکم اب هیناح گنز وهب مدروخ خرچ مدوخ رود ، رتفد طسو

وا هچ هدشما.ره تکاس و فرح یب هچ دوب هدید زور ود نیا هک ییا  هیناح

مه وا هک مرهاوخ لا وس هب متفگ یم هچ .. مدرکن زاب بل زا بل نم ، دیسرپ

دش. یم متخ هناورپ شوماخ یشوگ هب نم لثم شیاهسامت

. مدرشف متشگنا ود نیب ار دحاو یاهدیلک و متشادرب ار مفیک

حاال ،اتهب شنتفگ دیآ یم نیمه طقف . مندید دیآ یم هک تفگ بشید هناورپ

مسرپب ومه شمنیبب مه دیایب دوب.ات هتشاد هگن شرظتنم هناروبص ار نم

مگنز تردارب هناخ سانشان هرامش هکاب یتقو دیزرل یم تیادص زاب ارچ

؟ مونشب ینارگن اب دیاب ار وت گنشق یادص زاب هناورپ ارچ ! یدز
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هناخ هدز گنز نامام هک داد ربخ درک. یم تبحص تشاد نانچمه هیناح

دوب. هداد باوج ، سامت راب دنچ زا دعب هناورپ دوخ و ناش

نایم رد نامام ،اب شیپ زور ود مردپ هک یراگتساوخ تقو یارب ایوگ

. تسین شوخ شلا ح شردام دوب هتفگ هناورپ ، تشاذگ

ار میاه  شفک . مدرک زاب ار دحاو رد هک هداتفا یقافتا هچ دیسرپ یم نم زا

باوج یمنود یمن هیناح ،هب متسد یشوگ . مدروآ رد ورهار ورد نوریب

. مداد

و تفگ مرظتنم مه هیناح و منزیم فرح هناورپ دوخ هکاب مدرک هفاضا

. متشاذگ زیم یور ار یشوگ

. مدناخرچ هتخیر مهب هناخی رد مشچ

هتفر هار هناورپ زا یربخ رظتنم ، کچوک دحاو نیا رد طقف هک دوب بش ود

. مدوب

لخاد ار فیثک ناجنف و ناویل . مدرک تولخ ار لبم یور یمک و مدرب تسد

. متشاذگ کنیس

لا چخی رد یکرس . مدرکن یهجوت مه ییا  هشیش زیم یور هتسشن کاخ هب

. مدمآ نوریب دحاو زا دیلک و یشوگ هرابود نتشادرب واب مدیشک

. مدید نابایخ تمس نآ ار هناورپ ، گنیکراپ زا نتفر نوریب زا لبق ردو مد

. دچیپب ، یگدیرب زا تساوخ یم

دوب. شدوخ نیشام اب

. مدش شرظتنم و مدرک ارخالص نیشام ، گنیکراپ یولج رد، نیب

دنک. ادیپ کراپ یاج دناخرچ یم مشچ و دمآ عمتجم رد کیدزن ات
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ناکت ار شرس و تخانش ار منیشام دش. هجوتم مدز، هک مرس تشپ قوب ود

داد.

دوب. هدیرپ شگنر هناورپ هک مدید حوضو هب نامرف تشپ اجو نیمه زا

یاه هشیش فطل هب داتسیا منیشام اب یزاوم یتقو دوب، کشخ هناورپ یاهبل

. میدرک سالم مه وهب مدید نامتروص یکیدزن و نییاپ

،۲۸ کراپ یاج ار نیشام باالو دورب متساوخ و مدرپس شتسد ار دحاو دیلک

دش. گنیکراپ لخاد نم، جورخ واب داد ناکت یرس دنک. کراپ

***

میاهفرح و ینارگن دوب رارق وزاب متشاذگ فینح هناخ موس،اپرد راب یارب

. دناجنرب ار شلد ، یراوید راهچ نیا رد

. متسب وردار مداتسرف نوریب مگنشق یاهوزرآ رپزا یهآ

. متسشن دوب، فینح رس یاج هک ینسوک و لبم یور یراک چیه نودب

. مدرک لصو راشژر وهب متشادرب ار یشوگ ، دیایب شدوخ ات

ینامیپ رپو یویرانس هرابود ، میاهزور نیا زاحلا هدناچیپ مهب تسد

متخ اه همانرب نیا هب بویا ضرغ و دصق یب فده و تین هکنیا . متشون

و یتفر اجک هناورپ دیسرپن مردام یتح ارچ هکنیا دوب. تخس شرواب دوش،

؟ یدش هچ

 هناردام ی هفطاع ناج، اقآ گرم اب مردام هک تفگ یم رت خلت یلیخ سح کی
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دوب. هدش نوفدم کاخ ورد هدرم مه شا

دوب. رت گنررپ یمک شروضح نامام دوب، هک ناج اقآ طقف ! دیاش ای

. متساوخ یم ردام،ار لثم یدردمه سنج زا رفن کی اهزور نیا

ساوح تشاد یعس هک یقاحسا و شدوخ یاج هدش رتگرزب و نارگن بویا

. شدوخ یاج دنک،مه یگدنز ترپ قاتا رد تخت یاج و لبم گنر اراب نم

! متساوخ یم شروضح تینما سح اراب مردام و هناخ نم

یهارمه و دردمه ، دوبمک همه نیا هب فارتعا مدوخ شیپ هک تشاد درد

سح خلترت اهزور نیا ار شنتشادن و مراد ردام هک ینم . مرادن مردام لثم

منک. یم

نوریب و نتفر هکاب ییاضف نآ هب نتفر هرابود زا متشاد سرت اهزور نیا

درک. وور ریز یرادرب کاخ ردول کی لثم ار ما یگدنز ،لک تقوم ندوب

منورد ی هناورپ رد یناج مندرک انب یپ وزا نتخاس هرابود یارب مه زونه

دایز مردام هک سوسفا و متشاد مک مندرک وانب تیامح یارب ار مردام .. دوبن

دوب. هتفر باال ندش ردام یارب شنس

و رترود مه نیا زا دیاش درک. یم رترود مه ینس،امارزا توافت نیا

. دیسر سرت دشوهب رارکت نم رد اهدیاش

... ینس توافت نامه رد میاهوزرآ مامت ندنام اج هب زا سرت

منت هلیپی . مدرک یم سح مدوخ رد روج اردب هناورپ ییاهنت میاهزور نیا

دوب. مکحم و تفس ، متشاد زاورپ رپ حاالهک

دوب.. عوبطم فینح اب یگدنز و غاب نایم زاورپ یارب هناقشاع یاوه

،زاب مربب هانپ هلیپما هب رابنیا رگا مناد یمن دش. یم هدینت مرود سرت یلو
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! مدیسوپ یم مردام یتلا دع یب زا هلیپ نامه ایهن!رد متفکش یم

یارب وردار مدش دنلب دمآ، رد ادص هب فینح دحاو گنز هک یتقو هن، یلو

دوب. رپ دیرخ یاه هسیک زا شتسد و دوب نارگن هک مدرک زاب یدرم

.. دوبن یزیچ نوم هنوخ داد:_ مناشن و دروآ ارباال شتسد ود ره

جنک #هس_

207_ تراپ #

رانک . تشاد ضغب یلا، حشوخ و هدنخ یاج شا، هناخ نتسب عمج نیمه

. تفر هناخ زپشآ تمس میقتسم رپ، یاه  تسد اب فینح و مدیشک

. مداتفا هار شرس تشپ

هب دعب منک.و کبس ار شیاه  تسد رتکیدزن تبسن اب نم هک دوب نیا شتسرد

هب مندمآ یشوخ زا شتروص دزو یم قرب شمشچ هک یدرم نیا تروص

مدز. یم دنخبل دوب، هتخادنا هناخ،لگ

نم هک یهار نآ هب زاب ار شدوخ تشاذگ کنیس یور اهار هسیک یتقو یلو

دوب،دز. هدنام هفصن و منزب دوب رارق
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: تفگ

هدب... مهب ترانک تنیباک زا ور شفنب لگ دیفس هساک ناج، هناورپ وش _مخ

هک گنر یتروص نگل اهاررد هویم ، هسیک زا شدوخ و مدرک شوگ ار شفرح

درک. دنام،خیلا یم شیور بآ یاه  هرطق زونه و دوب ون

. شرس تشپ ار زبس یاه  هجوگ و تخیر ار تشرد و خرس یاه یگالس

: تفگ ار،هک نامدوخ مینزب هار نآ هب تساوخ فینح زاب

حلا نومرگج ات میروخب مه اب نک تسرد کنخ تبرش هی ناج هناورپ _

. دایب

تشپ ار ما هدروخ رس یوم زا تشم کی و هچاپتسد و مدینش ار شفرح

: متفگ و هدرک دنب مشوگ

... فرح نم _ایب

! هبسچ یمن همرگ ... نشب کنخ مراذب ور _انیا

نامه ویماهاررد و تسب ار بآ ریش ددرگرب و دنک مهاگن یتح هکنیا نودب

: تفگ و درک خیلا دبس

.! مدوبن راگنا منم و یدوبن _

. دنادرگرب ، مدوب هداتسیا شتسد رانک ،هک متمس هب شفرح مامتا اراب شرس

: تفگ و درک اررت شبل

! نوما هنوخ نومهم وشب منک.وت یم تسرد تبرش مدوخ نیشب _

تشپ دندنام میاهفرح . دنام یمن مه یفرح . منزب رگید هک متشادن یفرح
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. دندرک ضغب و میاهبل

دروآ نوریب ، هرجنپ رانک تنیباک زا ناویل ود فینح .زاب متسشن و متفر طقف

. دناخرچ ناویل هت عیام لخاد ار شا  یروخ تبرش دنلب یاه قشاق و

. مینزب فرح مه واب دنک مامت ار شراک ات مدش فینح رظتنم و هتسشن نم

. تشاذگ زیم یور اه، ناویل رانک ار یندیشون نامه رپزا یچراپ

نییاپ ار مرس . متشادن ار فینح نامشچ هب ندرک هاگن میقتسم تقاط

شیپ ار شتسد مدز.هک رانک متشگنا کون اراب زیم یاهرابغ و متخادنا

تبوطر و تسد فک یاکنخ . تشاذگ مشخرچ رد تشگنا ود یور و دروآ

. دیشخب متسد هب ناج شتشگنا

اهزور نیا تفگ یم هک نامه . مداد فینح ارهب ممشچ و مدرک دنلب ار مرس

. تسا هتسکش هاگ و دراد رابغ هاگ شیاه هشیش

ناج؟ کرپاش یتسه یچ نارگن _

ربا، تشرد و زیر یاه هناد لثم ار میاه  ینارگن ات دوب یفاک شمناج ندینش

. متسرفب نییاپ ، یگدنز هناملا ظ یاوه زا هدرشف

لر تنک یمک ار هدش هتخیر یاه هناد مدرک یعس نم و دیزرل یم شمشچ

جرخ ار فینح ِتبحم و رورغ رتشیب ، نازرل یاهبل اب مشچ نیا مراذگن منک.

. دننک

. شدوخ رادن و راد هب دنزب جارح مراذگن

! هتفا یم قافتا دب هراد شمه ارچ .! منود یمن _

، مشچ ود ره ریز رد راب رپ یاهربا ندز رانک هناهب هب شتسد ریز ارزا متسد

. مدیشک نوریب
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تنیباک مادک زا مناد یمن یلا متسد میارب فینح و مدیشک ممشچ ریز تسد

هناخ نیا نز دوب رارق یزور رگا . متفرگ یم دای دیاب ار ناشیاج . دروآ نوریب

! دنراذگب رگا هتبلا و مشاب فینح یلقن

: تفگ و دناچیپ مهب ناویل رود ار شتسد

مزاب ماوخ یمن ... متفگ سابع زا اباب مد..هب یم ماجنا ور مدوخ راک _نم

.. میشب رود مه وامزا هتفیب ییا  هلصاف

دوب. هدش خیلا متسد ناویل ، مدرک کاپ ار ممشچ ریز هرابود

داد: همادا هک دوب هتسشن شیوربا ود نیب زیر یمخا و درک شرپ میارب

وت سک ره زا رتشیب و هطوبرم یشرهاوخ وت هک ییاج ات سابع الت کشم _

. هدرک ریگرد ور

دش! رتدب عاضوا زور ود _نیا

و تفر فینح هدرشف مهب یاهبل تشپ شیاهفرح هیقب و درک دنلب ار شرس

. منزب فرح نم دشات رظتنم

دیجنر مردارب زا مردام هکنیا ... دیمهف رفولین و هدرک یراک هچ بویا هک متفگ

. دندرک ما یمخز و دندز مردارب یراکادف بوچ هب زاب مه ار نم و

متفگن هک تشگ یم یمخز لا بند متروص یاج یاج رد تشاد تقد اب فینح

درک.. یزارد تسد هچ رفولین یتح

. هزوس یم مدوخ یهانگیب زا ملد ؛ متفگ توکس رد فینح هب ور

فینح و مشاب مردارب هناخ باالی هقبط نامهم یتقو دنچ دیاب نم متفگ

. دشن زاب رگید ، دیشک هک یهاتوک دشوابهآ هتسب رگید شیاهبل
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درک. رکف درک، یم لح هلا سم تشاد هک ییاه  ینامز لثم دشو دنلب

. مدیشک بآ ار اهناویل و مدش دنلب میاهتسد ندوبن خیلا یارب نم و درک رکف

. ییا هلوح شسنج و دوب یجنران شگنر متشادرب وشک زا هک یلا متسد

و درک مهاگن هیناث دنچ و داتسیا فینح . مدرک کاپ ار زیم ی هشیش رابغ یور

. تفر هار زاب

لگ هساک یور نازرل یتسد اراب دبس لخاد یاه  هویم و متشگ باقشب لا بند

. مدیچ فینح شفنب

و متشاذگ سنلا طسو گرزب زیم یور . متشادرب ار اهباقشب و هویم فرظ

. مدرک ادص ار فینح

رانک شدوخ و متسشن لبم یور دش. تتمحز تفگ هک دوب هدمآ شدوخ هب

. تسشن نم هب رتکیدزن و میاپ

مرس . تفرگ ار متسد چم هک منک ادج کنخ، یاه  هویم اتزا متشادرب یباقشب

. دنزب ار شفرح مدش رظتنم و هدناخرچ شتمس هب هناش هشوگ ارزا

و قرو و راگزور ! رگید مینک هچ . میدز یم فرح طاتحم ود ره اهزور نیا

.! دوبن ام رکف هب هک هناورپ یگدنز شخرچ

ندیسر مه رانک اجو نیمه هک نامدصقم .اتهب میدوب راک هب تسد نامدوخ

. میسرب دوب
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ادرف منز. یم فرح یمسر مسارم نداتفا ولج دروم رد مردپ اب بشما _نم

.. هشاب مه تردام ات نوت هنوخ ورب

دمآ. یم مردام مسا یتقو تشادن یناج متسد

: متفگ

.. هنوخ مدرگرب نراذگ یمن قاحسا و بویا _

داد: همادا متسه لصأتسم دید و دینش

. هنزب یفرح شدعب هنوت یمن یسک هگید هک تسه نوم یمسر دقع مهم _

مه یور تشادن یناج رگید مکلپ و مدینش ار شرکف یدنب عمج و شفرح

! فینح رکف نیا زا دوشن زاب رگید و دتفیب

یمن زورما ،زا هشاب یمسر مسارم ، دوبن مهم شارب اباب هگا _هبوهللا!

.. نرایب مه ور تمسا یتح مداد یمن هزاجا هگید . یراذب نوریب اپ متشاذگ

مسا و درک یم فیدر ار شیاه میرحت تشاد فینح ، اهقافتا یخلت تدش زا
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داد. یم مسق ار ادخ

ربخ نامام یرهم یب زا هک .وا مهدب متشادن فینح ینارگن هب یباوج

. تشادن

ره زا مدوخ ی هقیلس .هب مدیچ هتفرگ تسوپ یاه هویم اب شیارب ار باقشب

. شدوخ دیرخ و هویم

: متفگ مراک هب ساوح وثمال ریز هب رس و دوب درک اهر ار متسد چم

؟ هشب نشور مفیلکت نم ات میشابن رظتنم _

.. شراظتنا ندوب وطالین زا یکاش و دوب کالم کی و مکحم ، تفگ هک ییا هن

! دشاب رظتنم ردقچ هکنیا

. دشاب هتشاد سارح وزاب دسرتب هداس ندوب مه رانک یارب ردقچ

تشاد فینح . متشاد شلوبق و مدیسرت یم شدوخ لثم مه مدوخ دنچ ره

دید. یم ار شراظتنا یوس کی طقف

یم رتشیب مه رد شیاهوربا کش یب دوب مه یفرح رگا هک مدزن یفرح

. متساوخ یم شمارآ واب دنخبل اراب فینح نم و دیچیپ

یم ار شمد میارب هک یس یگال یاه هناد ینیریش هک شرانک اجو نیمه لثم

درک. کاپ ار میاه  یروخلد مامت داد، یم متسد و تفرگ

ییاه هویم میارب وزاب درک نیریش ار مماک یگالس، خرس یاه هناد نیمه اب

درک. میدقت دوب، هدیرخ وعالهق قشع هکاب

و درک لگ ،هک منورد تنطیش ای دوب ناملا ح ندرک ضوع مناد یمن یارب
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: مدیسرپ

؟ یتفرگ دنچ ییولیک ور اه هویم _

نم، هن دنکشب رگید یفرح اب تشاد تسود وا هن هک یتوکس طسو ملا وس زا

درک. بجعت

دوب! لش شا  یگنرف توت هک مبل هشوگ و تشگنا ندش یگنر هب دز لز یمک

داد: متسد یرگید توت و دیشک یرپ سفن

! مدرکن شتمیق هاگن _

: متفگ و مدروآ باالرت مدرک یم زادنارب هرابود ار توت هک ردحیلا

... باتک باسح داتسا هدیعب امش _زا

دوب. نم هب هریخ و هتفرگ زونه و مدرک شهاگن ممشچ هشوگ زا

! دایم نموت تسیب باالی شتمیق رظن _هب

دش. هدیشک باال یمک ، شبل هشوگ طقف هک مدید و دزن یفرح زاب

. مدش یم قفوم متشاد

؟ یدیشک تراک ردقچ بخ! _

کون اب شنهاریپ بیج وزا درب تسد . تفر باال شبل اب رابنیا مه شیوربا

. دروآ نوریب ار شروتکاف ، تشگنا ود

مپل ارالی توت لک، تمیق ندید اب نم و تفرگ متمس ار هدش هلول ذغاک

دش: درگ ممشچ و هدرک ناهنپ

! دیرخ یرب مراذ یمن ییاهنت هگید _
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رسو تشپ وهب درک شهاگ هیکت و نوتس ار شتسد وود تفر رت بقع

داد. هکت شیاهتسد

! دیرخ متفر یم رتدوز هیچ، تمیمصت متسنود یم _هگا

. متشاذگ باقشب هشوگ ار روتکاف و مدیدنخ

: متفگ و مداد یناماس ار مناهد توت

. میدرک یم دیرخ هدش باتک باسح مدموا یم هنرگو متشادن ربخ _

یم رپ ممشچ ، مریگب باقشب ارزا مرس متسناد یم . دنام تکاس و دزن فرح

رظتنم شمشچ ود ره نایم رد دنموزرآ و مرن یترسح مه فینح و دوش

! تسه نم راک نیمه

: متفگ هرابود ، رتمرن ییا هدنخ اب

رانک... راذب ور یجرخلو _

دزن. یفرح زاب

یاه  توت رس و متفرگ یگالسمد هناد دنچ یلو دیشک لوط ردقچ مناد یمن

هب هک دوب متسد یزبس هجوگ . مدیچ متشگنا کون اراب هزم ویب تشرد

دوب، هدرک توکس هک یفینح هب هاگن نودب و مدنادرگرب هساک

: متفگ و هتشادرب ار باقشب

.. هدشن اتهل روخب رتدوز لقادح _

. مداد ناکت ناکت فینح نامشچ لباقم مرس ندرک دنلب اراب باقشب

هزات یاهزبس هجوگ هب هراشا ، فینح هدزی لز نامشچ و اهبل توکس هب ور

: متفگ
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هش... یم بآ منت تشوگ نم یروخب ادص وراب زبس هجوگ _

وقاچ تیارب هکنیا هناهب زیم،هب یور خیلا باقشب نتشادرب واب مدش دنلب

.. مدش رود شرانک منک،زا چاق ات مروایب

زا میارب ار وقاچ دشو دنلب شدوخ ...ات مدناخرچ اه تنیباک تمس ار ممشچ

. متسد داد و درک ادیپ اه ناویل رانک

مکلپ ریز یتشرد کشا دوب، هداتسیا مرس تشپ هک مدرک سح یلو شمدیدن

. دیکچ

مخ ار شرس مفتک ود نیب و تفرگ دوب، فینح یارب هک یتسد ار میاه هناش

: تفگ و تسشن اج نامه مرس، تشپ زا فینح رس درک.

... مزیزع هش یم مومت ! هناورپ هش یم مومت _

. دنونشن فینح هناخ یاهراوید یتح ار میادص ات مدرشف مبل یور تسد

دوب. نامتخب هناخ اجنیا

.. سرت و ضعب هن دش یم دنلب نآ رد هدنخ یادص دیاب

جنک #هس_

209_ تراپ #
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هناخی ،رد یشوخ زا گنشق هرطاخ کی هارمه ار میاه نک ربص و نک ربص

. مدرک هتکید فینح

نامدوخ دروم رد دش هک رتهب شلا دوش.ح مرن مردام ات دنک ربص هکنیا

زا لد وود یضاران نک، ربص هدعو اب طقف هک یفینح . مینز یم فرح

... لوبق و هشاب تفگن دنچ درک.ره توکس نم، میمصت

. تشاذگ اج منادند و نابز ریز هدش، کنخ یاه هویم معط اراب شتبحم

. مدرک ناج شون شرانک هک دوب ییا  هنارصع نیرت بسچلد

: تفگ دشو مخ مشوگ لغب ندش، ادج هظحل هک یفینح

! مایب رانک راگزور هکاب مداد لوق .! مگنج یمن یسک وتاب نتشاد یارب _

رانک شزرا . مدرک نیسحت ار شراک و مدز مبلط حلص فینح هب یدنخبل

هک متشادن کش . دروآ یم رد وناز ارهب رگشل و هاپس فینح یاه ندمآ

دوب... شدوخ نادیم زوریپ

مه هب نتخود مشچ اب اهنت ار اهزور نیا یارب یروبص ، فینح اب زاب

هدزی امرس نت وهب یدیماان رد تشپ میدش راهب ... میدرک رورم و میتساوخ

... میداد هفوکش دیون اه، یرود

. دیسوب ار ما یناشیپ دشو مخ فینح ، منتفگ ناشن نآ هب ناشن یارب یتح

ونآ دناد یم ادخ ، مدیشک سفن قیمع ار شرطع نم ردقچ حلا، نامه رد

! شا  هناورپ و نم و فینح هنیسی رطع

. گنیکراپ رد زا نم نتفر هب دش هریخ ، بیج رد تسد و نارگن ، فینح
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. مدنار نام هناخ تمس هفقو نودب و دوب یکیرات هب ور اوه

. شوماخ لوا هقبط و دوب نشور نابایخ هناخاهو غارچ مدیسر یتقو

مروک شغارچ قرب دزو یم ار ممشچ شدیدج هدرپ اب هناخزپشآ هرجنپ رون

درک.. یم

رکف ورد نیشام یلدنص یور لوا هقبط یکیرات هب هریخ هقیقد دنچ

. متسشن

هنم،مک شیپ نتفگ اراب نامام یارب ما ینارگن .خهلا متفرگ ار خهلا هرامش

درک.

یمن دیسرپ . تشاد هگن نامام ندوبن زا تحار یلو هن، هک هدوسآ ار ملا یخ

. مدرک عطق و هتفگ ضغب اب ییا وهن شندید ییآ

زیم رود . دندوب هتسشن بآ هراوف و ضوح رانک و طایح رد بویا اب قاحسا

. دندوب عمج هدش، هدیچ یاه  یلدنص و

تشپ نیشام ندرک کراپ و ندیسر واب دوب هتسشن ناشرانک مه یلضفا

. مربب نوریب ار نادمچ دمآ ممرش ، قاحسا نیشام
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. مدیسر ناشرانک یمارآ وهب متشادرب ار یتسد فیک طقف

مشچ هظحل کی ، شتسد یاه هگرب یور دوب هدش مخ یلضفا و مداد سالم

داد. ناکت ار شرس و تفرگ

ای منیشب ، تفگ و درک مهاگن قاحسا و تفرگ نم زا ثکم اب یمشچ بویا

باال. مورب متسه هتسخ رگا

زیم رود مرن یلدنص یور ، یلضفا روضح واکجنک رتشیب و مدوب هک هتسخ

دوب. نیشنلد ، ضوح اههب هرطق دروخرب و بآ هراوف یادص . متسشن

وهب تشگرب ممشچ درک. هتسب و زاب میارب یمشچ ، متسشن یتقو قاحسا

. دنام شفیک و وناز یور یلضفا تسد یاه  هگرب

: تفگ و درک بویا هب ،ور دهدب همادا تساوخ هک بویا لا وس اب یلضفا هک

یراکش سالح عیزوت و لمح مرج یارب ، یضاق یار اب مه نوشردارب هدنورپ _

دش. هتسب

! دیرپ قاحسا و بویا دش هتسب هنوگچ ندیسرپن و توکس زا ینآ هب مگنر

دش؟ یچ شا  هجیتن : مدیسرپ و مدرک تلا خد مدوخ

نم هب ور وا زا نتفرگ مشچ اب یلضفا و داتسرف نوریب یرپ سفن بویا
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داد: باوج

همیرج نویلیم دص و سبح ،۱۵سلا هدنورپ هس نوا عیمجت اب نوشارب _

. ندرک رداص یدقن

فرح ندینش زا دعب هظحل کی ، متفرن او هک یلدنص هب مدوب هداد هیکت

، مدیشک یمن سفن دشو یمن خیلا هنیسما دشورگا سبح مسفن ، یلضفا

. مدوب هدرم متشاد متح

. لیلحت هب درک عورش منهذ ۱۵رد ددع هلصاف وبال

ردقچ ادیآ هکنیا . نوریب دیایب دناوت یم سابع دوش، شلا ۲۰س املآ هکنیا

کناتسپ و دنک لغب کسورع دوش. دنلب و دباوخب و دشاب شردپ راظتنا مشچ

دوش. مامت نآ۱۵سلا !ات دنزب کیم

مدوخ داتفا مدای . متشاذگ مبل یور تسد و متفگ ییاو سلا، هدزناپ روصت زا

یچ؟! سپ

اه هگرب یدرسنوخ مکلا اب یلضفا و مدیسرپ نازرل ییادص ابار مدوخ نیمه

: تفگ و تشاذگ شفیک اررد

و... یدقن همیرج طقف امش یارب _

. دروخ ، هلمج ندرک عطق اراب شفرح

: مدیسرپ و مدرک رارکت و دنام هک مدید شیاهبل ندش هتسب شم،اب کال هیقب

یچ؟ _اهنت
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: تفگ دشو دنلب و تسب ار شفیک تفچ

. یفوتم درف هدنورپ هجیتن و همیرج هنوم _یم

ار شیاه هجز یادص اب ینز گنچ یاج هک تسیک یفوتم دوب هتفر مدای زاب

. تخوس متروص تسوپ و مدینش

کشخ . دندرک هاگن هراوف هب تکاس و رکف رد مردارب ود وره تفر یلضفا

. دیزرل ممشچ یلدنص یور هدش

ارچ . هناورپ دش مومت : تفگ بویا یتقو ود ره ندنام تام زا متفرگ مشچ

! ینارگن

! شاداد هندش مومت هیبش اربخ نیا یاجک مدز: بل

باالرت شیاهتشگنا الی دیفس لدنص و تخادنا مه یور ار شیاپ قاحسا

دمآ.

.... هراد هار مه هداوناخ زا نتفرگ تیاضر دوب. وت راک هندش مومت مهم _
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: تفگ قاحسا هب ور بویا نم، ی هدیزرل نامشچ لباقم

.. هزادنب لا ور ور رتعیرس ور شاراک نک. تروشم مه یناحبس _اب

دش اج منهذ رد سلا هدزناپ طقف نم .! متسناد یمن ؟ دوب یسک هچ یناحبس

... بویا دییات اب قاحسا دش مومت هملکی رارکت و دوب

؟ متشادن تکرح ناوت انو ربخ نیا زا ارچ سپ

ورپزا درس نادنز نآ هب رگید نم هک مشاب لا حشوخ دیاب االن هکنیا هن رگم

. مدرگ یمنرب بارطضا و سرت

رفص دنچ نارگن هکنیا نودب و مشکب دنلب ییاروه و موش دنلب دیاب هکنیا

ار هدنورپ نآ ندش هتسب و مامتا نشج ، مشاب یهاگداد یار ماقرا یولج

یزور ود ناش  یگدنز و راک ،هک میاهردارب یدج نامشچ لباقم یتح . مریگب
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ربخ مه فینح دوب،هب هدش گنهامه و میظنت هناخ نیا ورد نم اب دوب

و ینارگن مه نم هک یدمآ رانک راگزور ...اب شابن نارگن فینح میوگب . مهدب

! مدش مامت اه سرت

هک دوب هراچ هار لا بند میارب بویا و درک یم تخادرپ قاحسا مراد متح

تسود هدنورپ اب شراک رسو مه یمان یناحبس ... مامت و مریگب تیاضر

دنک. هدوسآ ار درم ود نیا رهاوخ رطاخ وزاب دشاب سابع هدش توف

میسن ار شیاه  هرطق هک یا هراوف اب ممشچ اه، یشوخ نیا همه یاج هب اما

دش. ،رپوخیلا دیشاپ یم متروص هب یهاگنابش

؟ دوش یم هچ سابع سپ

دنک.! یم فرطرب یسک هچ ار شنارتخد یگنتلد

؟ دوش یم هچ بویا راک زا هدروخ مخز رفولین

هبملق لوپ و یشوخ الب جنم رد ندش قرغ و تفرشیپ یارب هک یرفولین ای

؟ دوش یم هچ ، تشذگن سالحمه لمح زا

؟ دهدب ار سابع نارتخد راظتنا خساپ هک تسه مه یسک

بش وره دنلب یاهراوید تشپ ندنام زا هتفرگ لغب یاهوناز رانک، هب رفولین

؟ دوش یم هچ سابع
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 هرجنپ یتح و دوش هلا چم ، هتخاب گنر یاه ابمالهف تخت یور اهبش هکنیا

دوش! یم هچ سپ ، هراتس و نامسآ هب دنزب لز هک تشادن ییا

؟! دوش یم هچ سابع ندوب رسپ و ردپ یاه  سفن هآو

. مدیسرپ و مدروآ منابز ارهب سابع یاهدوش یم هچ یارب متساوخرد هآو

داد: باوج رساپو دش دنلب بویا

. تسین یخوش یگدنز هک دشاب شساوح اجات نامه دنام _یم

رپ نامتخاس تمس تفر نانز مدق و تفگ ار خلت و تقیقح هلمج نیا بویا

زونه باال هقبط و دوب نشور هک لوا هقبط یاهغارچ . نشور و رون

... شوماخ

! ناشرهاوخ و هناورپ هناخ دوشب رگید بش دنچ دوب رارق هک ییا هقبط

. مدناخرچ قاحسا تمس ار سابع یاه منک هچ زا هدش رپ نامشچ اب مرس

: تفگ ملا وس رارکت و باوج رد مه قاحسا

منک... یم کمک مدوخ ، هشب تحار وت تباب زا ملا یخ راذب _

کتکت یور شمشچ هک مردارب هلمجی رطاخ نانیمطا زا دش رپ ممشچ زاب

... دیخرچ یم متروص یاه ینارگن

دوب. هدرب ثرا هب ناج اقا ارزا شنابرهم لد قاحسا هک مراد متح
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یاهارچ زا هدش کشخ یاهبل اب میور و گنر ندید یارب دشو دنلب یتح

باالی یکیرات زا مشچ و درک لغب ار میاه هناش ، مندیسرپ مه رس تشپ

: تفرگ نامرس

هشاب شوخ نوملد هک هدب ینون همقل هی تاردارب وت...هب میرب ایب وشاپ _

... میراد رهاوخ

. مدیشک دنلب یسفن زوس، ورپ نیگنس و مدرک کاپ ار ممشچ ریز

یاه ینارگن دوش.ات خیلا ما هنیس مجح مامت ات دوب دنلب یلیخ مسفن

.. دنشابن رگید و دنورب هنیسما هسفق هب هدیبسچ

جنک #هس_
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و تسشن دوب، هدروآ هیده هیکرت رفس زا میارب مظعا هک ییا  هتسب هب ممشچ

: مدیشک تلا جخ
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! مدوبن تتمحز هب یضار ... مزیزع هیچ اراکنیا _

ار شتروص و تخادنا ارباال شیوربا مدمآ و تفر ندش مک زا یکاش مظعا

. تفرگ گنر، نوگلگ نم زا

هریت تسوپ درک. زاب ار نیرتیو ریز ییوشک دشورد مخ مه هظحل نامه

تروص الهب ،صا ندرک هزنرب یارب ناوارف ابتالش شدوخ لوق هب شتروص

یور شلا درز گنر هب هراشا و ییا  هقیلس یب تفگ دنچ دمآ.ره یمن شنهپ

.. شش تال دیآ یم مشچ هب رتشیب مه شیرانق درز گنر ،هکاب شیاهوم

دز: دنخشین و داد مناشن ار باوخ سابل یاهلدم زا موبلآ ود

هک نک یزادرپ رون لگشوخ ور انیا متبثم یتاغوس ناربج یارب ورب وشاپ _

... تقو هی هرن رده متامحز

مدز... قرو و متفرگ ار موبلآ

و بیرغ و بیجع یاه  نشیزوپ رد لکیه شوخ و ناوج یاهنز هب ممشچ

: مدیدنخ و متسب ار موبلآ ، هدیدن و هدید لدم دنچ . داتفا روآ مرش هتبلا

... مراد زکرمت شاه هدیشوپ ور _نم

باترپ میارب مه یتسد و دناخرچ ار شرس ، یشوگ گنز ندش دنلب اب مظعا

دز: وبل درک

اباب! _ورب

اهموبلآ نتشادرب واب مدیشک بآ . متشادرب ار هویمبآ خیلا ناویل و مدش دنلب

. متفر باال یبوچ یاه هلپ ،زا
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هتسد یور ار .شملا مدروآ اررد موتنام ، اجنیا یاضف و یکیرات گنتلد

. مدرک نشور اهار غارچ و مدرک اهر یلدنص

وردح متفرگ اهار سکع ، هنارتخد یمرش و هدیزگ ییاهبل مهواب رس تشپ

درک. میادص مظعا ، هنیزگ نیرتهب باختنا و میظنت لا

و دناخرچ مشچ متروص رد تقد .اب تسشن مرانک دمآ و متفر نییاپ هرابود

! یقاتا مه اه ربخ :_هچ دیسرپ

! چیه : متفگ و مدیشک یهآ

یگتسباو رطاخ هب هداوناخ هک تفگ انعر رسپ .زا تشاد ربخ یلو شدوخ

یوزرآ شیارب ، ماکان یانعر رسپ گنتلد دنا. هدرک شرود وا زا شدیدش

. میتشاد یتم وسال یتخبشوخ

ابخهلا، مرارق و تعاس ندید اب

. متشادرب هدیزگ بل یرکشت اب مظعا تسد رانک ارزا هیده هتسب

مراک هک درک رارصا مه شدوخ و مردام تدایع مورب دوب هتساوخ خهلا

کی هکیلا دوب.ردح شرهاوخ و نم طباور نارگن ، نامام زا رتشیب . دراد

. مدوب هدرک چوک یردپ هناخی زا دش یم هتفه

، هتفر ورف رهق رد مناخ یرخف اب هملک دنچ دح ورد رابکی مه تدم نیا رد

ییاجک دیسرپن مه هتفه کی دعب یتح دمآ درد هب ملد . مدوب هدرک تبحص

! مرتخد

سلا دنچ هک ییاهردارب ! ینک یم یگدنز روطچ تیاهردارب وتاب هک دیسرپن
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دوب. هدرک رود اهنآ ارزا نم شهابتشا ی هدیقع نیمه

و درس طقف . دشن منارگن هک تشادن مه ار هجوت هرذ کی نآ رگید نامام

! مامت و داد ار میاه  یسرپلا وحا سالمو باوج یلومعم

ناج یرخف رتخد هکنیا رواب ، دوبن مندمآ ایند دهاش ناج اقآ رگا کش یب

ممصم لیلد نیا هشیمه ، نامام راتفر نیا دوب.اب تحار یلیخ میارب ، متسین

. تسا هدروآ ایند شدوخ و هدرک لمح دوخ نطب رد هام ارهن نم هک درک یم

ار بویا یدرجم نامز ی هدنام خیلا باوخ هس دحاو میارب قاحسا هک ینم

دیچ.

. شندوب کیش و سکول ربارب رد دروآ یم مک مه اهسورعون هناخ هک یروط

سیلآ یتقو ، متشادن مردام راتفر و اجنیا مندوب رابجا ،زا یقوذ چیه اما

داد. رظن و تفرگ هدهع ارهب هناخ روکد

و طایح رد رضاح و رایشوه هشیمه دراگیرداب ود لر تنک تحت اهار شرافس

مدیدج هناخی نم .و دندرک اجباج یتحار ،هب طایح هشوگ و هناخ فارطا

هب هریخ اهزور و مدیباوخ یم ار اهبش نآ رد طقف هک ییا هناخ دش. هدامآ

.. مدرک یم توکس اه تعاس حلا، نیا زا ییاهر رکفرد ییا  هطقن

زا وضع کی هشیمه دندوب هتشون یرایدنفسا ی هناورپ ریدقت رد راگنا

میاهردارب و دندوب مردام و ناج اقا زور کی . دشاب مک دیاب تا هداوناخ

. دندوبن
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ساهلا دعب ار مردارب .ود دوبن ایوگ مه مردام و دوبن ناج اقآ دعب سلا دنچ

.. متشادن ار مناخ یرخف و ناج واقا متشاد یرود

و هدروخ دنویپ محور و ناج رد شتبسن ، نایم نیا مه فینح هک دنامب هتبلا

دوب. رظتنم

.هب میدنویپب مهب و مینزب رانک ار ریدقت هکنیا شم وکال شیاهمشچ

راظتنا مشچ فینح .. میسرب هنازور یاه هغدغد وهب یتخبشوخ ..هب اهزور

دوب. مربخ

. دندوب هتفرگ رفولین و مردام ار سابع ینادنز ۱۵سلا یازع مسارم

هدیشک زارد هدرک مرو ینامشچ واب هدناچیپ شرس رود ییا  هچراپ مردام

دوب.

دوش، لبق هیبش تقو چیه دوبن رارق هک یکسورخ شیادص مه رفولین

. تشاد شخ شیادص

و میایب هاتوک تساوخ و تفرگ ار متسد هناخ، هب مدورو لوا نامه زا خهلا

. دننک یم تتحاران اجنیا هک دوب نیا مه شلیلد .. منزن یفرح

ربخ . مورب هک سامتلا مه میرم . مردام ندید مدموا : متفگ و مدرکن شوگ

متسد راک تفگ . تسا هتفرگ ار رفولین شنامشچ یولج نوخ بشید زا داد

ار میاه شفک . مدرک ضغب ، مندنار و رفولین راتفر و شفرح .زا دهد یم

: متفگ و مدیشک نوریب

.. مرادن هنوخ هک رتشیب نیا _زا

،اپردسنلا منایفارطا قطنم ویب دایز یاه ندمآ هاتوک زا فعاضم یدرد اب
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. متشاذگ نمیشن و

دوب. هدیشک زارد ولهپ هب مردام و دوب نیمز نهپ ییوتپ نمیشن فرط کی

ره دوب.سالمم هداد هیکت نسوک ارهب شرس ، گرزب هپاناک یور مه رفولین

درک. رایشوه و رادیب ار ود

جنک #هس_
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؟ تفرگ نم، ردام هک دریگ یم ور شردام ، یرتخد سالم ایند،هب یاجک رد

دنچ دوب.ره مدرم رتخد نابز زا رفولین بل ریز هللآش نا یریمب ندینش حاال

دوب! هدش تباث هک دوب ساهلا رفولین راتفر نم، یارب

نم ردام هک مورب دهاوخ یم و دریگ یم ار شیور تردام ایند یاجک

! تفگ و تساوخ

یور اه هبیرغ لثم ، تشاذگ یم هکاپ شیردپ هناخ هب یرتخد ایند یاجک

یریصقت چیه هک یتقو دزن، یفرح و تسشن یم شردام رس باالی لبم

. تشادن ربخ ، یربخ چیه زا یتقو درک، یمن هدرکن راک زا یعافد ؟! تشادن
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زیخ و درپس یشومارف هب نم ندید اب رفولین ار ناکم و نامز دنچ ره

. دروایب موجه متمس هک تشادرب

مردام توکس وکالمزا بدا تراسج رفولین ... مرهاوخ و مردام رانک مه نآ

نم! ردام یتوافتیب زا یاو ...و تفرگ یم

و دیخرچ ناشنامهم زا یرادوربآ رد ندز فرح هب شنابز مردام یاج خهلا

: تفگ

مد. یم ربخ شردارب هب مدوخ هرووخب شهب تتسد _

: دیرغ رفولین

... تساه هدیدن ریخ نیا امزا یتخبدب مامت ...هک نشب مگ نوش همه نرب _

! مردام

دنلب ، تفرگ درد شیولهپ هکنیا ابگالهی یلو هن نم مارتحا ،هب متکاس ردام

. تسشن دشو

... دروآ وباال درک دنلب ار شرس و درک مهاگن

: تفگ حملا، ندیسرپ یاج هب نامام و متشادرب ار شملا

وح متسشن هایس کاخ هب یدید .. یدید هک ینیبب ور تردام راگزور یدموا _

نارگن هک تسین ۱۵سلا سابع وگب اه مورح مخت نوا هب ورب اال

... هرذگن نوتزا ادخ تفگ مردام وگب ... نیشاب

درک... ضغب وناز، یور شیاهتسد ناج یب ندیبوک واب

، ندوب نارگن دایز ردام تیولوا دوب.زاب سابع هابتشا نامه زاب مرام قطنم

دوب. شسابع هابتشا یارب
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مشچ و مخا همه نیا نایم . تفرگ متسد وزا دیود سابع رتخد ار شملا

ار وشملا درک همزمز ینم هدب همع . دیسوب ار متروص یور و مدش مخ هرغ،

نم شبحاص و مکلا رگید هک یقاتا تمس تفر درب. و تفرگ مفیک اب

... مدوبن

دیشوجن نم یارب تقو چیه شیاه  هنارهاوخ هک میرم املآ، تبحم ندید اب

: تفگ و دیزرل شمشچ ، دشن رادیب و

. هنیبب ور شردپ ات نک شکمک هچب نیا لد رطاخ ارب لقادح _

اهراتفر مادک چیه داد.زا نم ارهب شمشچ و درک زک لبم ی هشوگ املآ

. دشن هدرشف مبلق و دیزرلن ملد املآ ندرک یزک هزادنا

: دیرغ میوگب یفرح هکنیا زا لبق رفولین

، مراذب جارح مه ور ماباب رادن و راد هدش ننک. یراک ام ارب انیا داوخ یمن _

هدب... ربخ مه اسوساج نوا هب ورب ! نوریب مرایم هگید هام دنچ ور سابع

و ردام دنچ ره منک افتکا مردام ندید هب طقف تشاذگن رفولین و دشن

دوب: یرتخد و هنیک دوب. یرتخد و نمشد . دوبن یرتخد

: متفگ درک یم کاپ ار شمشچ هشوگ هک نامام هب ور
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ارچ اه.. هلیم تشپ سابع شا هجیتن هدش ، نوتافرح نیمه مامت نم ردام _

شرس هچبالیی نداد لیوحت عقوم تسنوت یم سابع هک ینک یمن لوبق

!. دایب

هناگچب تاکرح هب هجوت نودب نم و تشاذگ شیاهشوگ یور نسوک رفولین

: مداد همادا شا

داد... نوشن هار درک. شکمک هش یم _االنمه

.. شیاهوناز یور دیبوک هرابود و دروآ ارباال شتسد نامام

نوریب دایب نوا ؟...ات منیبب ور هدش بارخ نوا زا شندموا مراد تقو _یک

ناج. رتخد همهوت همه تافرح ... مدنوسوپ نفک تفه نم

یمن سابع درد وهب دوب رید یلیخ هک مردام یاه  هیوم هب هجوت نودب خهلا

؟! نتفگ یچ وت :هب دیسرپ دروخ

: متفگ ، دروایب ار شیشوگ تساوخ شرتخد زا هک متفرگ رفولین زا مشچ

یلو.. .. دهعت و همیرج منم _

داد: همادا رفولین ، ندرک ثکم و منتفگ یلو اب

یاج یدرگیمرب یدوز شهللاهب ...نا یریگب تیاضر ینوتن هک هللآش _نا

! سابع
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: تفگ و درک مخا خهلا

تمشچ مزاب و هدش هراوآ هنوخ ؟...زا یراد رتخد نیا راکچ ... هنکن ادخ _

.... هنیب یم هایس ور نیا

: تفگ طخ تشپ بطاخم هب نداد باوج زا لبق رفولین

... مرذگ یمن هک نش...نم یم هراوآ ننک، هراوآ _

: تفگ و دیشک زارد ولهپ وهب شلا ب یور هرابود و تفر شسفن انو نامام

و میتخیر کشا طقف ام هزور دنچ ور... نومعاضوا ینیب یم این. اجنیا _

.. تردارب یدرمان زا ههاتوک نومتسد

.. هشا هنوخ هک دیرغ خهلا

متسشن . متفرگ مناهد هب بل نم و تشاذگ مه یور ار شسیخ مشچ نامام

... هناخزپشآ درب و دیشک ار متسد وخهلا

همان باوج زا طخ ، تشپ صخش اب تشاد هک دوب هدیچیپ شیادص رفولین

. دیسرپ یم

... متفر ورف یلدنص نورد ، ضغب ورپزا نیگنس

. دوبن هیرگ تقو و مدوب رپ یلیخ
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: متفگ خهلا، نتفگ ریگن لد هب،هب

ارچ... منامام .. تسا هبیرغ رتخد خهلا... مرادن راک ورفولین _نم

تشاذگ باقشب نورد هویم میارب وخهلا مردام یاه یرهم یب زا میوگب دشن

درک. یراد نامهم و

منادن اب هزرابم و تمه هب رمک هرابود هکنیا ،ای متخاب یم مردام لثم ای دیاب

. متسب یم سابع یراک

نارگن ِفینح ، مداد هک باوج ... دروآ و دیود املآ ار میشوگ گنز، یادص اب

مورب رس کی مهاوخ یم متفگ و هتفرگ شا  ینارگن اراب میادص زرل دوب.

. یضترم رتفد

. هاگشزومآ دحاو مورب هک داد داهنشیپ

هتشگرب اسوتآ و سیلآ ناش. هناخ دوب هدرک متوعد رصع بویا و مدرکن لوبق

. دندوب

یم ار شدوخ داد لوق ، متسه رتفد نتفر هب ممصم هک دینش یتقو فینح

. دنیبب ار نم ات دناسر

تسه مگنتلد هک تشاد هلگ

جنک #هس_
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213_ تراپ #

نوریب شقاتا زا تشاد هک یسامت واب دوب مرظتنم ، شرتفد رد یضترم

. تفر

عمجرت شزیم لباقم لبم، هشوگ . مدرک ادج هناش زا فیک و مدنام اهنت نم

دوب، گنررپ تواضق و لدع یوزارت هکعالتم ییاه  هگرب هب هریخ . متسشن

یضترم زا دوب رارق هک ییاهلا وس و اهفرح . مدش نام  هدنورپ تبقاع نارگن

. مدرک رورم زاب مدوخ اراب مسرپب

هچ و یسک هچ دوب بقارم هک املآ یمگردرس و رظتنم مشچ رطاخ هب زاب

دمآ. رد هب ملد دز، دهاوخ شردپ زا یفرح

شنارتخد رانک سابع نتشگرب یارب هاگداد یار زا دعب تالمش، رتشیب لیلد

دوب.

شنارتخد رانک اررد سابع خیلا یاج ، رتشیب همه وزا متشادن ناج اقآ نم

. مدرک یم کرد

میوگب دوب رظتنم رفولین . مروایبرد ار سابع راک تالیف تساوخ یم مظعا
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. مداد یمن هار مدوخ هب زگره ار اهرکف نیا نم و تسه شقح

مناوتب یراک رگا هکنیا و مدوخ یخلا شمارا یارب ، یفنم راکفا یاج هب هکلب

یرتخد ود یگنتلد لوسم ... مدوب تالش رکف ،رد متسه لوسم مهدن ماجنا و

سلا کی ، دنهدن تیاضر رگا وعبالهو دوب ۱۵سلا شمکح ناشردپ هک مدوب

رت.. هفاضا رگید

یور هسیک و هبعج هک هنادرم یتسد ندید اب ممشچ و مدیشک زوسرپ یهآ

کنیع واب نم لباقم دوب هدش مخ دوب،هک فینح . تفر ،باال تشاذگ زیم

درک. یم مهاگن ، شمشچ یور یکشم گرزب مرف

. مدرک شهاگن دشو حضاو ، مکلپ نتسب اب شندید بجعت زا ممشچ یرات

ار املآ یارب میاه  ضغب راثآ تساوخ و دمآ باال ممهرد هدش لفق تسد یتح

دز: هدش،بل مخ نامه فینح هک دنک کاپ

.. مگنشق ی هناورپ ینک یم رپ مشچ و رکف رد روط نیا منیبن و مشابن _نم

دوب! میزاس رهاظ و نورد داضتم ، شفرح زا مدنخبل

. تشاد هگن شتسد ود نایم و تفرگ ار متسد هدش، مخ حلا نامه

. دندش لفق مه هب ود ره میاهبل دز، رود هک ار زیم
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شا  هناورپ مدنچ مناد یمن ِتشگنا یور ییا  هسوب و دیسر مرتکیدزن یلیخ

دز!

. هاتوک و دوب مرگ هک ییا  هسوب

شا هنیس ودنب دیشک و تفرگ ار هناشما هک یتقو یسرت و مرش چیه نودب

. دیزرل میاهبل هارمه ممشچ درک،

کی شندیسر . زیزع و تسه نامرد فینح هک متشاد لوبق ، شراک نیا اب

یم ار فینح شلد هک یسرت نآ یارب دیما رازه و رازه دشو شوخ ربخ

.. تساوخ

نونمم هک ینم دش. میاه  هغدغد هاگیاج ، تواخس اب شا هنیس و فرح یب

. مدوب شندیسر هلجع اب نیا

ار فینح و ادج شتبحم ِتواخس نآ ارزا مرس ، یضترم هفرس کت یادص اب

درک. رود

. تسشن شزیم ِتشپ و تسب ،ردار دروایب شیور هب هکنیا نودب یضترم

یلدنص یور ، سابع لیکو شقن دزورد هرگ مهب تسد و دروآ ارباال شرس

. تفر ورف
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ار شمشچ هیناث دنچ یارب و هاتوک و دناخرچ رفن ود ام نیب یمشچ تقد اب

: تفگ یضترم هب وور داد متسد لا متسد دشو مخ فینح . تفرگ

.! ندش بآ اه ینتسب _

: تفگ و درک لا بقتسا ، فینح ندز هار نآ هب ،زا توکس رد یضترم

! مراد هسلج هدزاود ممدوخ . نوتراک غارس میر یم ییاریذپ _دعب

. مریگب کمک یضترم اتزا متشاد نامز تعاس کی و دوب هدزای کیدزن تعاس

. متساوخ یم یضترم زا نامز و تشاد ینارگن همه میاهلا وس

یراک هچ ، مدیسرپ ار ملا وس نیلوا ینتسب هساک نورد قشاق ندناخرچ اب

درک؟ سابع یارب ناوت یم

مبش و زور یخلت و یتخس همه ونآ رفولین یاهفرح دوجو اب ارچ مناد یمن

. مشاب هتشاد هنیک متسناوت یمن ، نادنز رد

. مشاب توافتیب تشاذگ یمن نم دوجو رد یتقیقح کی

. دشاب بیجع یضترم ندروخ واج ثکم رظن زا دیاش

، تسه هاوخدوخ و هّلک کی هک یمدآ نارگن ، دیوگب یقطنم ِبویا یتح ای

. مشابن

. متسناوت یمن یلو
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. متشادن لوبق ار ما ینارگن و یریگیپ نتشادن رواب زا یضترم بجعت یتح

دیوگب و دونشب هک سک ره دیاش دنچ دوب.ره ناج اقآ ینابرهم زا مسنج نم

! تسه تقامح

یمن یراک میوگب و دنک زک املآ و مشاب رطاخ هدوسآ متسناوت یمن نم اما

درک. دوش

دوب! مرگ متشپ دیاش

هک فینح ِتوکس رد یاه  سفن نیمه مرگ ای قاحسا و بویا تیامح مرگ

دوب. هتسشن متسد رانک

یمرب و تفر یم میاهلا وس نیب هک یرس زا نارگن و تکاس هک فینح زا

. مدوب عمج رطاخ ، تشگ

ناملا مه،ح رانک ار هقیقد دنچ ات دوب هدیرخ رسد نامیارب شهار رس یتح

. دشاب شوخ

ناج نم رد سابع یارب وتالش هزرابم سح و متشاد یمرگلد نوچ دیاش

! مادکچیه مه دیاش . تفرگ یم

دنلب یاهراوید تشپ ، هتسب واپ تسد هک یهام شش مامت شلیلد ایهن،

و لح هار هب ندز گنچ یارب دوب. هتخادنا وپاکت ارهب نم ، مدرک هبرجت

. متشادن رطاخ شمارآ مدوخ سابع تاجن
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ار ممزع ادیآ، و املآ نتشاد ردپ نتسناد تمینغ و مردپ نتشادن مه دیاش

دوب! هدرک مزج

ایهن!

شنارتخد متساوخ یمن ار نتشادن معط و تشادن ردپ سابع دوخ نوچ

. دنشچب

دیدش یگتسباو هتبلا و مردارب یاه  رتخد یعیبط قح و هداوناخ دیاش ای

... شرسپ هب مردام

جنک #هس_

214_ تراپ #

وفع چیه حلا اراتهب سابع هک داد نانیمطا و دینش یضترم ار میاهدیاش

دش. دهاوخن و دوش یمن لماش یششخب و

دنا. هدرک تبث هدنورپ رد شخپ و لمح ، یسرزاب نامز شیارب هک ارچ

داد؟ ماجنا دوش یم رگید یراک هچ هک مدیسرپ ، سابع یرکف یب زا تحاران
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شنورد ار قشاق و دوب هدرک مامت ار ینتسب هساک درک. ثکم یضترم

: تفگ و تشاذگ

رارصا مه شدوخ ! نداد نارهت نادنز هب یلا قتنا تساوخرد نوشرسمه _

! هراد

داد: همادا منک، یم شوگ تقد اب دید

نارود مامت عیمجت و یراگن همان . هراد ور شدوخ هسورپ منیا هتبلا _

یلک ..و شتسود هداوناخ هدنورپ تیعضو ندش صخشم و شتیموکحم

! یلطعم

. مدش یم بویا یاه تالش رظتنم دیاب مه مدوخ

؟ مدرک یراک هچ نم هک دیسرپ نم هب ور ار شلا وس

: مداد باوج و مدیخرچ فینح یراظتنا مشچ تمس هب هاتوک

. هتفرگ رظن رد راک نیا یارب هگید لیکو هی بویا _

! هنکن درد شتسد : تفگ هتسهآ و بل ریز و دیشک ییا  هدوسآ سفن فینح
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: دیسرپ میاه  ینارگن طسو و دمآ شک شبل هشوگ فینح راک زا یضترم

! دیدب ام هب ینیریش و ماش هی هرارق یک امش _

دشو رود ، ینتسب هدش مامت یاه  هساک ندرک عمج هناهب دشوهب دنلب فینح

. دشکب بآ ار شتسد تفر

. متفرگ ، دناخرچ یم فینح و نم نیب هک یضترم راظتنا زا مشچ

باوج و دیشک نوریب هبعج زا یلا متسد دش مخ و تشگرب هرابود فینح

داد:

هنک! ربخ ور ومع و همع ، هناورپ ردام باوج اب هرارق _اباب

کش ویب تسه هدمآ دوجو هب وج زا متسناد یم و دوب درس ، فینح باوج

! تشاد قح مه

و هاگداد دنبب و ریگب ،هن میسرب شمارآ هب مه رانک رد تساوخ یم فینح

. شا  هناورپ یدازآ ی هجیتن

ی هجیتن یارب داد لوق و دشن مامت نم یاهلا وس ، یضترم دنخبل و یکرابم هب

. دریگب راک ارهب دوخ تالش مامت ، سابع تساوخرد

مه رانک ار منیشام ات هلصاف و میدرک یظفاحادخ یضترم ،اب فینح رانک

هیاس ریز و مرگ یور هدایپ رد فینح هکاب یمدق ...ره میداتفا هار نانز مدق

زا مدینش یم ار شفرح ویب دنلب مدزاب ،مدو متشاد یمرب دنلب یاه  تخرد

دمآ. یم نوریب شا هنیس
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.. دنادرگرب ار شتروص و داتسیا منیشام ندید اب

هاگن درک.. یم اپ اپونآ نیا و دوب لصاتسم یفرح نتفگ یارب ایوگ فینح

اوه! همرگ .. نیشام وت میرب _: تفگ و درک دنلب ار شرس ، متسد چیئوس هب

میظنت ار رلوک هچیرد ، دنیشب و دخرچب شدوخ وات مدش راوس ، فرح یب

مه. نم و تشادرب ار شکنیع و دیخرچ . تسب وردار مدرک

ار شمشچ هشوگ ، تشگنا ود واب متسشن فینح نامشچ  ینارگن هب لیامتم

یور ،زا فینح یکشم دنب تعاس درک. دنب شیوناز یور تسد و داد ژ اسام

دوب. هدش در مه هدزاود

.. هناورپ هیروطچ عاضوا مگب دش، یچ هسرپ یم اباب هک راب ره منوت یمن _

. مدرکن دوب، شنتفگن زا رتهب هک یفرح نتفگ و نداد باوج رد یللعت

! مگب تهب متساوخ یم هک تسه مه یزیچ !هی فینح نیبب _

بسچلد یمناج واب درک سمل ار شا هناچ ریز شتشگنا کون دشواب قاتشم

داد. باوج متساوخرد هب

قح رد دوب ملظ ادخ .هب متفرگ فینح تروص یاهلولس مامت راظتنا زا مشچ

: تبحم و سفن یکاپ نیا و مشچ نیا

! یگب مسارم لبق مه تردپ هب هرتهب _
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: دیسرپ نارگن هک دش حیلا هچ ، فینح یاهبل و مشچ ِرظتنم یاهلولس مدیدن

ور؟ یچ _

. متشادن ار فینح نارگن مشچ ندید تقاط نم . متشگنرب زاب

! مدوب درم نیا هناقشاع راظتنا هظحل هب هظحل نویدم هک ینم

. مدوب شنتفگ هناورپ و نیبب ونم و هدیزرل یادص نیا نویدم

مدز: وبل مدناخرچ ار ملد و مشچ شتمس هب ،ور شفرح اب رابنیا

هتشاد ربخ نراد قح تردام و ردپ هک نک لوبق ... فینح ور هام شش _نیا

... نشاب

هک ردحیلا منک مامت تساوخ . میوگن رگید تساوخ و دروآ ارباال شتسد

درک. مخا یتح دشو یمن مامت

لگ نم اب ینارگن و هرهلد نیا یاج حاالهب تشاد تسود ،هک فینح تروص

. تفر یمن نم تساوخرد تمیق راب ریز ، دونشب ولگاه دیوگب

یتسد نامه نایم و تفرگ ار متسد دوش. دنت دماین شلد یتح دشو یکاش

درک: دیکات ینارگن واب درشف درک، یم یروادای نم اهارهب تعاس هک

... نومدوخ نیب ... شتسه وت ونم نیب هلا سم نیا _
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و مداد ناکت ار مرس هک متشادن و متشاد لوبق ار شسرت یتح ارو شفرح

: متفگ هملک کی زاب

! هنوشقح _

: تفگ و دناخرچ ور هبور هشیش تمس ار شتروص روخلد یلو ! دشن خلت

... میشاب مه ...اب میشاب مه رانک عاضوا نیا وت هک هنیا ووت نم قح _

منک. شیضار و میوگب وزاب منک زاب بل متساوخ

. تشگرب روخلد فینح و منک مک شردپ هب نتفگ اراب میاه  سوباک و سرت

: تفگ هدرمش هدرمش ...هک یدج دشو تشرد شنامشچ دشو مخ متمس

هحتاف هکنیا اباب هب نتفگ .. هناورپ هنم تروص وت مکحم هن هی اباب هب نتفگ _

. تسا هدش هدنوخ مه رانک شمارآ

. میوگن و میایب مدوخ اتهب داد شناکت و تفرگ ار ما هناش

قح! میوگن

هن رابنیا ...هک راظتنا رد هرابود و دور یم نامقح شردپ ندیمهف هکاب

نم!. وهن دراد یرود بات شدوخ

. شیاهوزرآ گرم اب درک ربارب ار منتفگ

منک. شوماخ ما هدز هقرج نهذ نامه رد تساوخ ار منتفگ
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. مهدب رارق تیولوا اررد شدوخ و مدوخ قح و مدنبب ار شرد
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کی مامتا یارب دش، رپ ممشچ شدوخ رتزا نارگن شفرح اب دید هک فینح

: تفگ نیشام رد ینارگن تعاس

یم ادیپ مدوخ ور شهار تیاهن منک..رد یم تبحص تردام اب مدوخ _نم

منک!

شاب رظتنم و ورب ، تفگ و دمآ شک شبل میاه ینارگن مامتا و یشوخلد یارب

نام.  یهارمه هب هدنامن یزیچ هک

دوبان شردپ هب نتفگ جارات ارهب نامندوب دعب یاه  یشوخ تساوخ و تفگ

. منکن

دشو هدایپ ، شدوخ هب ندرپس و نتفگن و دیکات یارب شیاهفرح مامتا اب
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. تفر

کراپ نابایخ تمس نآ شنیشام . تفر و درک همزمز ینارگن اب یظفاحادخ

. مداتفا ،هار دنزب تراتسا و دسرب ات نم و دوب

و دنزب رود تساوخ یم فینح و دوب هدش کشا رپزا منامشچ نوچ مدنامن

دوب...زا رتشیب وا زا مسرت نم و تشاد سرت فینح . میتفیب هار مه اب

یردپ نامه ... متشاد متح درک... دهاوخ ینابصع ار شردپ کش یب هک ینتفگن

یمن تقو چیه مه ار عوضوم نیا ار، قاحسا و بویا درک یمن لوبق هک

. تفریذپ

ره اراب میاه هلگ رت فرط نآ نابایخ دنچ و مدرک کرت ار اجنآ فینح زا رتدوز

. مدرک فیدر درک، یم طوقس و دروخ یم هناچما یور هک کشا زا ییا هناد

و بویا هک ییاج . مدیدج هناخ هب مسرب ات متفگ میاه  ینارگن زا ادخ هب

ادخ ،هب مدیدج هناخی رد تشپ یتح مندوب .زا دنداد مهانپ هناردارب قاحسا

.. مدرک هلگ

باال هقبط للجم دحاو و شقن رپ یاهراوید ارهب مدوخ دیاب نم هک ردحیلا

. مدرپس یم قاحسا هناخ ی

***

یم مراک زیم زیمت هحفص یور تسد مادم و دوب هداتسیا مقاتا طسو نامام
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دوب. هدرپس هیناح و نم فرح هب شوگ و دیشک

صخشم دوب، زیم هب ندیشک تسد یور هک یسرتسا و شهاگن زا ینارگن

دوب.

میارب ار هناورپ ردام یاهفرح مامت ، یشوگ و مشوگ رانک و طخ تشپ هیناح

درک. رارکت

هملا کم نیا زا هناورپ هب هک متساوخ ردام، کی یرکف حطس زا یروخلد اب

. دنزن یفرح

. مدرک رود مشوگ ارزا یشوگ و تفگ ناج یب ییا هشاب

یلدنص .هبل تسشن و مدیشک بقع نامام یارب یلدنص هک دوب متسد یشوگ

: تفگ نم هب وور درک عمج ار شنهاریپ دنلب نماد

دش! یچ ... میرب یک هسرپ یم مادم ندرک شابند راگنا تاباب _

ود ینارگن اب هرابود .هک مدرک نامام تروص هاگن رکف، ورد باوج نودب

درک: هفاضا لبق زا ربارب

و منزب گنز نم هراد رارصا مادم ... هنشج زور و دلوت ودات هگید هتفه _ارب

منک. گنهامه

. متسشن مه مدوخ و متخادنا تخت یور ارکالهف یشوگ

: متفگ نامام رظتنم مشچ هب وور مدیشک رپ یسفن
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! میرادن نداد رهوش رتخد تقو اماالن هتفگ هیناح هب شردام _

درک. همزمز شرس تشپ ییا هش یم هگم و تفگ ییاو روخلد نامام

. مدرک رارکت مبل ریز ار تسه شرسپ نارگن یلو متفگن ار شردام لیلد

و عیرس نامام و درک یم ادص نمیشن ارزا نامام هک دش دنلب اباب یادص

: دیسرپ دشو دنلب عیطم

؟ مگب یچ تردپ االنهب _مرب

: متفگ هک مدیجنس یم و مدرک یم نییاپ باالو متشاد ار مرکف

. منزب فرح شاهاب مایم االن منم ورب امش _

. تشاذگ زاب میارب وردار تفر نامام

! تسا هتفر اجک شنز و هتشاذگ شیاهنت درک یم هلگ هک ییاباب رانک تفر

. مدش دنلب و دمآ شک ، منزب هناورپ هب دیاب نماالن هک یفرح یخلت زا مبل

. داتفا اباب یضاران تروص هب ممشچ و متشاذگ هناخزپشآ اپرد

: تفگ نامام هب ور تفرگ مشچ هدرک داب یاهولآ زپو راخب یاه ملک زا

هرباال! یم رتشیب مدنق نم هک یدروآ اجنیا ور مشاداد یزپشآ روتسد _

اباب تسد رانک ار دیوش اب تسام و رایخ گرزب هساک هک دوب رساپ نامام

: تفگ و تشاذگ باختنا یارب

نک! باختنا یتساوخ مودک ره ودات نیا _زا

مدیشک بقع یلدنص و مدرک ناهنپ ، نامام هب اباب روخلد مشچ اراب هدنخما

. متسشن و
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مه نامام هک مدیشک ولج ار دیوش و تسام زیم،یپهلا یور وزا مدرب تسد

: تفگ ، متسد هب هاگن و تسشن

هنک. یم تیدرس روخن ونیا . متخپ هدش، مرن هجوگ وت تلتک تارب _

هتبلا و درک افتکا بآزپ باقشب نامه دزوهب رانک تسد اراب تسام یپهلا اباب

! گگنس نان یتسد فک

هگید اج هی شلد و هغاد شا هلک االن رسپ نیا ! مناخ دوب اجک یدرس _

. تسا

. متشاذگ مناهد ، دیوش و تسام رپ یقشاق نم و تفر منابرق نامام

و هدش مرن یدایز یودک یور لا گنچ لیم یب هک دوب اباب هب نامیود ره مشچ

دز: یم هتسرد

باالیی هقبط ، دوبن ملیم باب اذغ اجنیا هگا هک نوبنجب تسد ناج رسپ _

... هشاب

شیور شیپ ار اباب باقشب هیبش یزپ بآ باقشب مه شدوخ روخلد نامام

: تفگ و دیشک

ام!. رس باال دایب تساوخن مدرم رتخد دیاش ... نزن نوباص وتلد امش _

: تفگ و تخدنا باال ییا هناش اباب

! دایم ، هشاب نم سورع _

خرچ باال هقبط رد مدرک روصت ار هناورپ و مدز تسام یپهلا هب رگید یقشاق

یبرچ نارگن . دزود یم نم هب متشاد ار شنارگن یاه مشچ روصت . دروخ یم
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. مدینش ار اباب لا وس دوش.هک یم میاذغ وسالتم

! نورب هلب میرب یک ! رسپ یتفگن _

. متشاذگ متسد رانک یتسد شیپ یور ار قشاق و مدش اجباج یلدنص یور

اباب! تسه یلکشم :هی متفگ و هدرک دنلب ار مرس

یچ؟ : دیسرپ و درک دنلب ار شرس اباب و دنام لطعم شتسد نامام

: متفگ و هدرک سیخ نابز اراب مبل

اجنوا مسارم هراد ناکما و هراد شرسپ ارب ینارگن هناهب هناورپ ردام _

! هشابن

جنک #هس_

216_ تراپ #

: تفگ دزو هدش مرن چیوه هب یرگید لا گنچ لیم یب اباب

ام! هنوخ نایب نتسه اج تحاران دایز _

درک!. یم تالیف هناورپ هداوناخ اماب ینوگمهان هب تشاد
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... مدرک تبحص شگرزب ردارب اب ..نم تسین روط نیا _هن

: مداد همادا هک دوب دنت یمک و یضاران اباب، نتفگ بخ نحل

! هشاب شدوخ هنوخ هک داد داهنشیپ _

رس سفن ود واب تخیر گنر یدود گنت زا شدوخ یارب غود یناویل اباب

داد: باوج و دیشک

یم اپ تدوخ یردپ هنوخ طقف منم یاباب وگب ... نوسرب سالم نوشهب _

شندوب حابم و زیمت مکح هک امش هنوخ .هن یراگتساوخ مسارم یارب هراذگ

! هراد ههبش و کش

: متشاذگ باقشب رانک و مدز هرگ مه یور ار متسد ود

.! نینک کرد ور انوا طیارش مه رادقم هی منک یم شهاوخ _اباب

مدرک سح ، هدیدن هک تشاذگ زیم یور دنت یمک یبرض ارهب ناویل اباب

: دیرپ شیاج زا نامام

و هدنوم نوشرتخد لطعم سهلا دنچ مرسپ هک مدرک کرد ور انوا طیارش _

مسب میگب میرب ند یم هزاجا یک مینود یمن شاهردارب طیارش رطاخ هب

.! نیدب ام هتسب مشچ رسپ هب ور نوترتخد هللا

درک: تلا خد و دمآ اباب فرح نایم هب ضرتعم نامام
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... راداف و هدوب کاپ شلد و مشچ مرسپ _

طسو دنچ .ره تشادن نامام یاهفرح و لیلد هب یضارتعا تقو چیه اباب

داد. یم نحل رییغت دشو یم مرن هک دشاب ندز فرح یتح و ندوب ینابصع

: تفگ و نامام هب درک ور هک هظحل نیمه لثم

مرسپ دیاب انوا زاس زاحاالهب هکنیا ...! مناخ مریگ یمن هدرخ شنیا _هب

. متفرگ هدرخ ... شرانک مه وام هصقرب

نم: تروص کیدزن دش مخ و بقع دیشک ار شیلدنص دش. دنلب و تفگ اباب

هس ود ننک فیدر ور نوشاهراک . تساقآ دلوت هگید هتفهی رخآ وگب _

. مینک مومت و میرب یتعاس

****

. مدینش ار هناورپ ردام الل دتسا یتقو دش یم دنلب دود مرس زا تشاد

راشف تحت هزادنا هچ ات هکنیا و مدیسرت هناورپ یاهبل ضغب زا هظحل کی

یم مه هتفگن هناورپ . تسا هدرک چوک هقطنم نیا ورد هناخ نیا هب هک دوب

رانک هدمآ هدیجنر رتخد نیا و هداد شسورع لد هب لد شردام متسناد

. شا هدش هدنار هشیمه یاردارب
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زج دوب. شوماخ ، تساجنآ ما هناخ دوب هتفگ هناورپ باالهک هقبط یاهغارچ

دوب. ادیپ نابایخ فرط نیا یگنس یاهراصح زا هک دنلب سارت رون

! هتسب شنامشچ و دوب باوخ بش زا تعاس نیا هناورپ ینعی

مدز. لز ناش هناخ رد وهب مدرک تشم مبل یور تسد

چیه هب هناورپ ردام دشو یم یرارف مردپ هک تشاد یداریا هچ اجنیا رگم

.. دنرادن تقو هک دش یمن میقتسم یطارص

هناخاههب هیقب یاه  هرجنپ تشپ غارچ یتح ضحم یکیرات ات هکلب و اهتعاس

مدز. بااللز هقبط ورو هبور

هناورپ ردام و اباب لیلد اراب مادک وره مدیشک فص هب مدوخ رد اهرکف

. مدیجنس

یم شردام و مردپ نتفگ وهن ندماین یاج کی ، میاهراکهار زا مادک ره

. دیگنل

رد هناورپ یادص یارب مراظتنا یاه قوب و متشاذگ رکیپسا یور ار میشوگ

. دیچیپ نیشام

گنتلد مه نم و دوب رادیب . دوبن باوخ ، دیچیپ هک هناورپ یولا یادص

... شرادیب نامشچ

مدز: شیادص و مدیعلب مناهد بآ هارمه ار شنارگن مشچ و زورید ضغب

!.. هناورپ _
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. متخادنا تکرح هب ناشرد رانک ارزا نیشام نامزمه

مدز: شیادص هرابود هک درک یم شوگ

! مناخ هناورپ _

داد. مباوج هاتوک ییا هلب

! یباوخ _

! مرادیب _هن

.! هشوماخ هنوختا غارچ ارچ سپ _

: دیسرپ و درک ثکم

! یاجنیا _

. مدیچیپ ار نادیم رود

! مدوب _

. متخادنا هار هب نابایخ توکس اررد نیشام درک. ثکم زاب

و نیشام و مدوخ . متفر یم هار هناورپ نودب و نهپ نابایخ رد کی هدند اب

... میدوب مه هساب ،ره هدیچیپ هناورپ یادص

... فینح _

عمج ور شرکف وت نتشاد یارب دوب هدموا وت... کیدزن دوب هدموا تفینح _

! هناورپ هنک

دوب. مزیزع و مناج هیبش درک همزمز هک ییا هملک
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: متشاذگ ود یور ار هدند

! مونشب منیا نم نراذن امدآ نیا هگید دیاش ..! مزیزع وگب مهب رتدنلب _

هدش! یزیچ .. فینح _

... هناورپ یردپ هنوخ هگ یم ماباب طقف ... تمشچ نوبرق هدشن یزیچ _

ناه مهب... ام ندیسر هدش هن شمه ارچ ...! مرادن تقو نم هگ یم تنامام

! هناورپ

! فینح _

. تشاد زرل شا هملک ره دز هک میادص رابنیا

یممد لوق تهب نم... ِنارگن ِزیزع باوخب ... فینح ی هناورپ باوخب ورب _

هک ییاه هن هساو منک... ادیپ یهار اتهی منوم یم رادیب ردقنوا

یچ! همه هساو ... میدینش

؟ یتسین نوبایخ وت ارچ وت؟ یاجک _

: متفگ و مدیشک مکلپ یور تسد

.. نوم هنوخ مدرگ یمرب مراد ... مدش هتسخ _

منم فرح تحاران ... نکن دب یروج نیا ور ...حتلا شابن نارگن فینح _

! شابن

. مدرک ارخالص نیشام و مدیشک رانک نابایخ هشوگ

: متفگ ولبات نز کمشچ غارچ هب هریخ و متشادرب لا دپ یور اپارزا

.. شندنب یم مر یم یهار ره هریگ یم ما هصغ _



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

! هشب هتسخ دوز دیابن هک درم ... تانمشد لد وت تاه هصغ _

و مرن ،مبل شدوخ نودب حملا دش بوخ یارب هناورپ .زاتالش مدیدنخ

دمآ. شک روآدرد

! ینک رد میگتسخ و یسرب تدوخ ...ات یلیخ ما!... هتسخ _هن

: مدیسرپ و درک ثکم

اهنت... منوا .. یدوب هتسشن یکیرات _وت

: تفگ و درک هنزمز ناج یب ییا هن

. مدنوخ یم باتک متشاد _

هش.. یم بارخ تامشچ باوخب ورب هشاب _

.. هنوخ یسرب ات منوم یم رظتنم _

شباوج گنتلد میادص و دیزرل شیادص
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هک دوب هتساوخ نم ،زا سامت اب شردام زورید هک مدوب فینح هناخی توعد

. موش ناشنامهم زورما

نامام . مدش یهار اهنت مراظتنا قبط نم و درک توعد مردام اب هارمه هتبلا
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دوب. هتسشن گوس هب شسابع ۱۵سهلا مکح یازع رد زونه

دوب. هداتفا هار هب نم رد مه یبیجع روش ، هلحم نیا هب ندمآ هرابود زا

و مرش یاه  هرطق هکلب دوب، سیخ شملا ریز و رمک تشپ هک دوبن اوه یامرگ

. دندوب هتفرگ یشیپ ، مندمآ اهنت زا ایح

هدیشک دق هفصن ات هیاس ریز .رد مدرک کراپ فینح نیشام تشپ ار منیشام

. متسشن یلدنص یور تکرح ،یب راوید

دازآ یمک ار .شملا مدرک میظنت باالرت هجرد یور ار رلوک و مدرب تسد

. مدرک کاپ ار مندرگ یور دوب، شناکما هک اجنآ لا،ات متسد واب هتشاذگ

دنچ ی هناورپ . مدرک مدوخ هاگن . مداد نییاپ مه ار مرس باالی ریگباتفآ هنیآ

دوب... هتفر هار هچوک نیا ،رد شیپ سلا

متشگنا یور ممشچ ، مشوگ تشپ زا هدروخ زیل یرتچ هب ندرب تسد اب

. دنام

. تسشن درب، بقع ار میوم هک یفدص الک گنر یور

ناکت ناکت راد نیگن ییا  هراتس اب شیدنلب هک ییاه  هراوشوگ اب هارمه شگنر

یارب اسوتآ یسنج دب فده رب هفاضا دوب.اب سیلآ داهنشیپ ، دروخ یم

.. نابزیم رسپ زا یربلد

. دندوب هتفرگ یدج ار یمهرود نیا نم زا رتشیب میاهردارب قاتشم نارسمه

. مدوب فینح ردام رارصا و شتلع نارگن رتشیب هک ینم

یور ار رطع ، سیلآ دیکات هب هرابود . متشادرب مفیک ارزا رطع کیراب ی هشیش
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دنیبب یسوبور عقوم فینح ردام دوب، هتساوخ . مدیشاپ مندرگ ضبن

دیاش تفگ هک رانک هب اسوتآ کمشچ .حاال دراد ییوب و رطع هچ شسورع

درک. تسوب و تساوخ ناشرسپ مه

هب سابل ضیوعت یارب تفگ و درک لا بقتسا اسوتآ تنطیش زا یتح سیلآ

. دهد یم داهنشیپ فینح هک مورب یقاتا

...یخلا مدیزگ سابل ندیشوپ هظحل ، اسوتآ هدمآ نابز هب تاروصت ارزا مبل

طسوت مه .نآ شیارجا هب دسرب هچ درک یم نوگلگ ار متروص ناشیاهفرح

ساالیر! فینح مان هب هناخبحاص رسپ

هک ار مفیک . متشادرب یلدنص یور ارزا هیده کاس و مدرک شوماخ ار رلوک

. مدش هدایپ و متخادنا هناشما یور ، کچوک و دوب دنلب

دیشک تسد هنوگ شزاون متروص هب رهظ یاوه ربخالف مرگ میسن کی

هاگن ار نام هناخ هدیرپ گنر ورد متخادنا هچوک لوط هب هاگن هک یتقو

. مدرشف گنز یور ار متسد نامزمه و مدرک

وزاب دندمآ ملا بقتسا هب هیناح اب شردام ، فینح هیک طسوت رد ندش زاب اب

. متشاد ار ندمآ اجنیا ییاهنت مرش

چم ات طالیی یاه  هیشاح و یبآ نهاریپ اب فینح ردام یاهبل یور مرن دنخبل

دوب. هتسشن شنابرهم تروص ،رد شیاپ

هب هیکت مه، کیدزن شیاه هناش ، راولش بیج هب تسد فینح ، ناشرس تشپ

دوب. هداتسیا هگنل
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تروص هک مدیدن ، دیسوب ار متروص و درک زاب مه زا تسد شردام هک یتقو

یوداک اج نامه و درشف ار متسد تبحماب شرهاوخ ... دراد حیلا هچ فینح

درک. رکشت دشو رتراد ناج شدنخبل . مدرک میدقت ار شردام

تسد دشو یکاش ، یزاب لگشوخ سورع یآ :یآ نتفگ هکاب ییا  هیناح

. تشاذگ مرس تشپ

. میدیسر سنلا یدرو و فینح کیدزن و میتفر باال هاتوک هلپ دنچ زا

دش مامت هک شدمآ شوخ داد. باوج یمرگ ارهب دشوسالمم فاص فینح

: تفگ شردام ،

. سرب تراک هب ورب ردام هگید بخ _

: تفگ و هدرک ور فینح نوتتمدخ متسه ضارتعا هب

. یتسه هنیبب هنوخ وت دایب تاباب تسین بوخ _

فینح نتفر رانک اب شردام .. دناکشخ ار فینح یاهبل یور هدنخ شفرح

و ارچ تلع . دیسرپ ار مردام ،حلا نانز فراعت روط نامه دشو لخاد

. متفگن ار مناخ یرخف ندماین

هیناح یاه مشچ . مدیشک نوریب ناش  گرزب ناویا و یرداپ رانک ار میاه  شفک

. دنام میاپ یاه تشگنا الک یور

دوب هتسشن متروص یور کبس یمغ و متشاذگ اپردسنلا هیناح زا رتولج

دش. رود فینح کمشچ هکاب

. میتشادرب مدق ، نمیشن تمس هیناح هارمه

رهظ ات یزیچ تفگ و دروآ نابز هب مه ار شرکف نیرخا و داتسیا رانک فینح

. منامب راهان و هدنامن
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شمرن .اب تشاذگ زیم یور ار هیده هتسب و دیخرچ شردام ، فینح فرح اب

دنک: یهار ار شرسپ تساوخ کالم

.. هشاب تحار مه رتخد نیا ورب . مرسپ ِدایز تقو _

منم هتحار مرتخد نیا : تفگ و داد ناکت یرس ، نارگن و بوجحم ، فینح

ناج! هناورپ هتسرد . مشاب

شک رتشیب فینح ندوب ِتیاضر زا ومبل متفرگ هیناح دنخبل ارزا ممشچ

دمآ.

اجنآ زونه و سنلا هت هک شقاتا ِتمس تفر ، شردام رارصا هب فینح اما

دوب.

میاهنت شردام و هیناح هک متسشن ، ناشگنر مرک و یتحار یاه لبم یور

. دنتشاذگ

. مدناخرچ نمیشن یاضف رد مه یرس . متشاذگ مرانک و لبم یور ار مفیک

دوب. هدرک رییغت ناشروکد هک هتبلا و هدش یزاسزاب ناش هناخ

دوب. نشور ناش،حاال الیک یاهشرف گنر

دوب. هتفرگ مرک یاه گنس ار، یسوط یاه تکوم یاج

اهراوید نازیوآ دوب، هجوتم دش یم ار ششزرا و تمدق هک سیفن یاهولبات

دوب.

دز، میادص مرن و درک توعد اجنیا ارهب نم هک ناشرسپ هجوت لیلد هتبلا

دوب: رتشیب

! هناورپ _
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. مدید دوب، متروص کیدزن و هدرک مخ هک شرس و متشگرب

. تفر اباب یتقو ، مدرگرب دعب تعاس ود مدوخ ات _ورن

میاهبل و متروص یور فینح شدرگ رد یاه مشچ و دمآ شک شفرح زا مبل

. دنام
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: تفگ دنلب هک دوب هداتسیا فینح رس تشپ نانک چن چن هیناح

! سپ یدنوم اجک وگب اباب.. نزب گنز نامام _

: تفگ هیناح هب ور هتسهآ دشو رتفاص فینح

؟ هقیقد ود این متفگن تهب هگم _

. مداد ما، هتسشن مهب یاهتسد و میاهاپ ارهب ممشچ و مدیدنخ

اهنت شرهاوخ و ردام اراب نم و تفر شندرک نوریب زا یضاران فینح

. تشاذگ

مه رد بات هب شمشچ دنخبل و تبحم اب شردام و مدروآ رد منت زا وتنام
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. دنام میاهوم ی هدیچیپ

یلش تفاب هک ار میاهوم . مدوب هدیشوپ یتکاپ نیتسآ و هاتوک زیموش

. متخادنا ما هناش یور و تشاد

اجک! مناد یمن درب و تشادرب ار نم وتنام و دشوشلا دنلب هیناح

درک. مک ار ممرش و باهتلا زا یمک ندش، اهنت دعب ناشدروخرب تیمیمص

. دیسرپ ار مردام حلا هرابود و میور هبور تسشن شردام

. دنادب ار مردام ندز زاب رس و ندماین لیلد دهاوخ یم هک متسناد یم

هب اهزور نیا نامام هک متفگ و مدیشک میاهوم نییاپ نویپاپ هب یتسد

. تسا هدرک شومارف مه ار نم یتح ، سابع تیعقوم رطاخ

هیناح . دوشن مرگ متبرش درک دیکات شردام . دندرک مهاگن توکس رد ود ره

دشو تکاس ... تفر ورف رکف هب مفرح زا هک مدید و دوب هتسشن شردام رانک

. متفگ شیپ و سپ ییا هرذ نودب ار تقیقح فرح هک ارچ داد. لبم هب هیکت

ینارگن زا متروص هب ،ور دناوخ هک یراتفرگ عفر یارب یریخ یاعد شردام

: تفگ شا هناردام

یم هدامآ هنوخ هب ور رتخد لگ وت ِندموا تامدقم میراد همه ام مرتخد _

. مینک

داد. ناکت دییات یارب ار شرس دشو قیمع شدنخبل هیناح

مدرک همزمز بل ریز یلو منک. رکشت و شردام مشچ هب مشاب هزیخ دش یمن

داد: همادا شردام و

منک. صخشم مناخ یرخف وراب شزور نم هک هنیا رظتنم ، روپاش _اقآ
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دوب. هداد باوج و هتفگ هن زورید ات نامام هک یتروص رد مدرک توکس زاب

: تفگ و درک لیمکت ار شردام فرح همادا هیناح

هیچ؟ هراچ وگب ام هب تدوخ ناج... هناورپ تسین هک _اباب

همین ناویل . مدرک کیدزن مهب ار میاپ ود ره یوناز دوب. یتخس تیعقوم

دوب. هدنام متسد لا قترپ تبرش هدروخ

میاه هنوگ و نم رب هداوناخ نیا ندش سورع هناتسآ رد رتخد کی مرش

. مردام نتفرن راب ریز تیلوسم شهارمه و دوب هتسشن

مکیدزن و تشاذگ رانک ار فراعت درک. دنلب میور هبور ارزا شردام متوکس

ار هناشما شرگید تسد واب تشاذگ متسد یور ار شتسد کی . تسشن

. تفرگ

درک. یم ییامندوخ ، میوم هک اج نامه

روپاش ،اقآ شتسار ؟. مینک راک یچ یگب نومهب و یایب تدوخ متساوخ منم _

عفالهن! یمهگ مه تردام . دایمن تاردارب هنوخ

شرسپ نارگن مردام زا رتشیب هک متخود یردام نارگن مشچ ارهب ممشچ

. دنمشزرا و مهم شرسپ مهعالهق شرانک دوب.

داد: همادا هرابود شراکهار و اهلا وس ندنام باوج یب زا

روز هب ور روپاش ..اقآ نوچ شزور یارب مینک یم طایتحا هدرخ _امهی

هچنوا ...هن مرتحم و هزیزع نومارب تدوخ یور لگ هک مینک یضار میتسنوت

.. نتسه تاردارب

شردام دش.ات ناهنپ مدنخبل یور مه یسرت دش. رت تخس و دوب تخس

. دپتب دش شتخس هک مبلق یتح ، دنیبن
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یوزرآ امش یتخبشوخ تفگ و دیسوب ار متروص یتقو و داد شک ار شدوخ

دش. هدرشف مبلق هنم،

. مدینش ار ناشیاهفرح و مدید ار ود ره ییاریذپ طقف ، ینامهم هیقبی زا

. مروایب نابز ارهب مردام نتفگ هن لیلد تشرد و زیر دوب تخس

وره درک مهاوخ تبحص یدجرت مردام اب نم مداد لوق فینح ردام هب یلو

. مداد لوق ، ملوق و تبحص زا هدیسرت دنچ

: تفگ و دیدنخ دمآ. رگید تعاس هس زا دعب فینح

. شتسود هعرزم نتفر ومع اب تفگ مدز شگنز هک _اباب

. مورب و موش هدامآ مکمک ات مدوب قاتا رد نم و تفر هرغ مشچ شردام

یم ار راک نیا رتخد مادک منک. مهارف ار مدوخ یراگتساوخ تامدقم و مورب

. مدوب یلوا مه دیاش ؟ مشاب یمود نم هک درک

قاتا لخاد فینح هک متخادنا مرس یور ،شلا ناشردام قاتا یدق هنیآ هب ور

دش.

تفرگ ار مهار یولج فینح . متفر رانک هنیآ لباقم وزا مدروآ نییاپ ار متسد

: دیسرپ متروص هب هریخ و

! یبوخ ! هناورپ _

یاه هناد ارهب متشگنا .ود شردام فرح زا دوب هدش رادربخ هزات مراد متح

: مداد باوج و مدیشک مدنبتسد درگ

! هسر یمن امش یبوخ _هب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

نییاپ ، هتفرن باال شیاه هناش و درب شبیج رد تسد و تفر باال شیوربا

: داتفا

! یرب داوخ یمن _

. مدرک عمج مبل یور زا مرن یلیخ ار هدنخما

مرن. هگید هک منک یضار ور نامام منوت یم روطچ منیبب _مرب

هتفرگ ار مهار یولج و هدرک زاب هناش ضرع ارهب شیاهاپ و تفر یمن رانک

مشچ ، مورب متشاد یعس هک ینم هب طقف یتقو دوب تسم شمشچ دوب.

دوب. هتخود

. یاجنیا هتشز _

. درکن مامت ار شهاگن وزاب دزن یفرح

ناهنپ یوزاب یور .باالرتوات متشادرب وتنام نازیوآ یاه وهبل زاشلا تسد

دوب. متسد یور شمشچ . مدرک دنب ار متسد ، شنهاریپ رد هدش

.. هشب مومت تخس یاهزور نک _اعد

: مداد همادا و درک عمج ار شیاهاپ

نوا زا یاو .. هشب راد ربخ و هنودب یسک هک هنیا زا مسرت ... فینح مسرت _یم

زور...

قمر ویب هتفرگ یناج شیاهبل ندروخ ناکت هکاب دوب هتفر لیلحت شیادص

: تفگ

.. تقو چیه دایمن _
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: متفگ شدوخ لثم و متشادرب ار متسد

. منود یم دیعب _

. مدش رود شرانک زا تعرس هب نم و تخادنا نییاپ ار شرس
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نامدوخ هناخ تمس ار نیشام یلطعم نودب ، فینح ردام ینامهم زا دعب

. مدنار

.. تشادن ار هناخ رد ندنام یاپ مه، مردام نم نتفر اب راگنا و دوبن یسک زاب

هب درک ریگ میاپ .هک متفر هار هناخ رد نارگن و نامام ندیسر رظتنم

. متشاد شرب و ادیآ چون کسورع

دوب. بآ فصن ات ناویل وود نامام صرق ی همین هتسب دنچ زیم یور

هناخ هیبش هب مدرک عورش ، مقاتا هب یتح نتفر نودب و مدروآ اررد وتنام

نام... هناخ ، ندرک

. متشاذگ ناشیاج ورد مدرک ناش  هتسد و عمج ار هدش هتسش یاهفرظ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

نورد مدرک خیلا مه ار دوب.نآ هتفرگ وب تشوگبآ کچوک هملباق زاگ، یور

... لطس

شوماخ نامام هرامش و متسشن لبم یور راک زا هتسخ متسد و نیگنس ملد

میرم نامهم زورما شرهاوخ تفگ و داد باوج ار شدوخ یشوگ دوب.خهلا

. تسه

فرح و میایب مهاوخ یم هک دنشاب هناخ نامام اب ادرف ات مداد ربخ خهلا هب

دوب. هدرک میرم و سابع یارب ندوب ردام ینابرق ار نم هک یردام . مینزب

دوب! هدرم ناج اقآ اب مه هناورپ ، نامام یارب ایوگ

ار منیبرود و هلیسو دنچ . متشاذگ باوج ،یب شباوج و لا وس اراب خهلا

. مدمآ نوریب هناخ ،زا هدوهیب راظتنا زا هتفرگ یلد واب متشادرب

. مدرک همزمز شرانک یرتهب هچ و مدیدن مه ار رفولین

***

باختنا ار طایح ، سیلآ تخپتسد و هزمشوخ ماش زا دعب ینیشن بش یارب

. میدوب هدرک

تذل شرسمه اب قاحسا تبحص زا سیلآ اب هارمه ، هچغاب رانک و قیچ ردآال

. مدرب یم

شرس هک سیلآ توکس دوب.اب هداد مل مرن هچکشت وهب مرانک هک قاحسا

درک. در نم تروص زا رتولج و داد شک ار شتسد دوب، پاتپل هحفص مرگ

: دیسرپ و تشاذگ مناهد و تشادرب میور هبور باقشب زا بیس ییا هکت
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؟ یجبآ منیبن تمغ _

.اب دیشک نییاپ ار شکنیع و درک دنلب شیاپ یور پاتپل ارزا شرس سیلآ

: تفگ و درک هاگن داد، مل هرابود هک قاحسا هب بجعت

! ششاداد ینیبن _مغ

هب ور ضرتعم سیلآ . تشادرب بیس رگید ییا هکت و دمآ شک هرابود قاحسا

: تفگ و درک نم

! دایم شک یه هشن هتسخ . شاداد تسد ولج راذب ونوا یجبآ _

قاحسا هاتوک یاهوم یور تسد و متشاذگ میاپ یور ار باقشب و مدیدنخ

. مدیشک

: متفگ هک تفرگ ناج ، شیاهبل ندمآ شک اب شا هدنخ مراک زا

. مراذ یم تنهد بیس مدوخ نم این! شک طقف _وت

درک: اجباج ار شرس نهپرتو کتشلا ب یور ار شدوخ قاحسا

! هیرازاب لیوحت هچ ! نوووج _

و دنارس نییاپ ار شکنیع وزاب تفرگ نشور هحفص رسزا هرابود سیلآ

: تفگ

درم! نک تبحص تسرد _

: تفگ و درک دنلب ار شرس تناس دنچ ،زاب سیلآ فرح زا قاحسا

یم گرزب تبل رانک شوج روخن صرح وت طقف ... تهام یور هب _یا

هش! یم بارخ تا هشقن ، یشک یم هابتشا مه طخ هش...هی
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زاب ار شناهد قاحسا . دنادرگرب هحفص یور هرابود ار شرس صرح اب سیلآ

. متشاذگ شناهد ییا  هویم رگید شرب ، سول نتفگ واب درک

: تفگ و درک دنب ششوگ تشپ ار شیوم و تسب ار هحفص ینابصع سیلآ

نک... شلو منیا . میرب وشاپ هناورپ _

: دیسرپ و داد تروق ار هویم هدوسآ یخلا اب قاحسا

نم!. لگشوخ ارچ _

شصرح رتشیب و تفر قاحسا نحل هب ییا هرغ مشچ سیلآ ، شفرح اب

: تفرگ

ید! یم همادا ور تراک نیا مه تکرش وت ادرف _

زا لبق و درک زاب نم هب ور ار شناهد و درک دنلب ار شرس قاحسا زاب

: تفگ ، بیس رگید هکت ندییوج

نیدوب هگا ! تسین مرهم رپ رهاوخ مپچ و ملد زیزع متسار تمس هک اجنوا _

هن! هک ارچ

دنلب تساوخ ینابصع سیلآ ، شتسار و پچ هب قاحسا یاهوربا هراشا زا

. مراذگب شتسار و پچ حلا ارهب نیا و موش

: دیسرپ دشو درگ ما ینامرفان زا شمشچ سیلآ . مدشن دنلب و مدیدنخ

! یتشاداد فرط ینعی _نیا

! هتسرد متفگ هتسهآ و مداد ناکت ار مرس

و درک فاص ار شا هناش راختفا واب دید ار مراک شمشچ هشوگ زا قاحسا

: تفگ یلدنص هبل هب هیکت
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!. مراد دایز هدرم هتشک _

: تفگ و تشادرب ار شکنیع و پاتپل دشو دنلب سیلآ و مدیدنخ زاب

. تاه  هدرم هتشک رانک ورب مبش _

و تشادرب باتش ورپ دنلب اه، نمچ یور ار شییولا بلآ لدنص رد یاهاپ و

. تفر

: تفگ و درک یتسد شیپ شدوخ ، منزب فرح مدمآ وات مدرک قاحسا هب ور

؟ یتشاد مراک هچ منیبب وگب .. شتفر بخ _

: تفگ و تفرگ متسد ارزا هویم باقشب شدوخ هک مدرک شهاگن بجعتم

! یراد راک نم الدباب متفگ ، یتکاس مدید _

: مدیسرپ بجعتم قاحسا هجوت زا

دوب! مولعم _

: تفگ و دنادرگرب زیم یور ار خیلا باقشب

! مولعم زا رتشیب یلیخ _

متفگ و مدوب تحار ، دینش یم ار ما کالهف یاه  سفن یتح ، قاحسا هکنیا اب

! ینک مکمک مهاوخ یم

منک! رکف دیاب : تفگ و تشاذگ شناهد کیک یشرب دشو مخ

یم قاحسا هب هک دمآ یم باوخ قاتا سارت زا سیلآ یادص و مدیدنخ

: تفگ

هدب. همادا ور تارکف ترهاوخ شیپ ورب مبش _



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

جنک #هس_

220_ تراپ #

یرارف ار سیلآ هرابود و درک میظعت ، رظتنم ِسیلآ یارب دشو دنلب قاحسا

داد.

: مدیسرپ و متشاد هگن ار مفرح

؟ ینک یم شتیذا ارچ _

: دیاین شک شلا حشوخ هدنخی رتشیب ات تفرگ تشگنا اراب شبل هشوگ

هش!. یم رتلگشوخ هروخ یم صرح _

شتسود دوجو مامت اب قاحسا هک متفگ یسیلآ حلا هب شوخ و مدیدنخ

... تشاذگ نشور ار غارچ دزو رانک ار قاتا هدرپ سیلآ دنچ .ره تشاد
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درک. مهاگن و تفرگ سیلآ راک ارزا شمشچ قاحسا

... نوریب دایب هنوتب منک کمک سابع هب مهاوخ یم هک متفگ شدنخبل هب ور

: تفگ و دیزگ ار شیاهبل دزو شتروص هب تسد ،اب متساوخرد ندینش زا

! زادنن رد بویا اب ونم _

عمجرت: یمک ار ممشچ هشوگ و مدرک جک هناشما یور ار مرس

! یشاداد سوسحمان _

داد: باوج متاکرح هب هریخ واب درک یچن چن

.! نزن سوسحمان یتح مشفرح _

: متفگ و مدرک ثکم

نوم هنوخ وت فینح هداوناخ یمسر مسارم اب هشب یضار شلد نامام _ات

هنک! تقفاوم

رت. عمج شبل دشو شوماخ شمشچ قرب ، مفرح زا

: تفگ دزو مرن یتشپ هب هیکت

ینود یم مشدعب ..! هناورپ تساجنیا هنوختا ..!. مینک یم شرازگرب اجنیا _

! تشاذگ متسد شروکد جرخ ردقچ سیلآ

یولج یاهوم و مدرک رکشت شا،  هلمج نایم هتفهن یاهتیامح و فراعت زا

: تفگ دزو رانک یدنول اراب شا  یناشیپ
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... هسروب ور شیحارط زونه ...هک شاه هدرپ اب تس یاهلبم زا وگن فووا _

اب یمنود یم ، مردارب ود ره دروم رد همه رکف و فرح دای وزا مدیدنخ زاب

: متفگ و مدرک همزمز ، منامشچ نتخادنا نییاپ

.... ندموا اجنیا هساو هریگ یم تخس شردپ _

درک. توکس هیناث دنچ و دیمهف شدوخ مهدب حیضوت رتشیب هکنیا نودب

: تفگ نم، زا مشچ نتفرگ واب درک ثکم

فرط نوا زا هروخب صرح دایز سیلآ ومه هدرس مه وت...هک میرب وشاپ _

.. هتفا یم موب

: متفگ دش. ریگلد نتشاذگ هلصاف نیا وزا دیمهف هک متسناد یم

! متسه ورب...نم امش _

: تفگ و درک دنلب ار شرس ، کیرات و هراتس رپ نامسآ هب هاگن

هرتهب ...وت تسه سابع هب مساوح مدوخ هتفگن هک نم ِرهاوخ میرب وشاپ _

. یشاب تمسارم یاهوم گنر و سابل نارگن

درک. مهاگن و تفرگ نامسآ ارزا شرس

مسج و حور رد کش ویب دوب هتفرن ناج ،اقآ شراک نیا اب متشاد متح

دوب. هدنام نم یارب قاحسا
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. منکن سح ار ییاهنت حاال، هکنیا

. دیسوب ار مرس یور و تشاذگ مرمک تشپ تسد یتقو یتح

رطع قاحسا و داد یم نتشاد ردپ صلا خ رطع یوب شا هنیس مناج اقآ طقف

... هسنارف رفس زا سیلآ ییادها نلکدا و دوب هناردارب شسابل

جنک #هس_
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اقآ یدبا هناخ ، شیپ ار میاه هلگ هناخیخهلا، تمس نتفر زا لبق دوز، حبص

. مدوب هدرب ناج

هک یرادید زا هدیجنر یتح و مدش گنتلد . مدرک هلگ شنتفر دوز زا شیارب

. دشن متمسق مه راب نیرخا

چیه و دمآ هاتوک هشیمه هکنیا .. شمناخ یرخف دش مردام ارچ مدرک هلگ

داد. یمن ناشن ، نامام یهجوت یب هب یلمعلا  سکع

تالش شرتخد یگدنز یارب دراد هک متفگ یفینح زا شیارب و مدرک ضغب

دنک. یم
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و متفگ شرسپ ...زا متفگ ندش قاحسا هیاسمه وزا مدرک کاپ ار ممشچ ریز

یمن و مدیشک شمسا یور تسد . مدش شنونمم ، ردارب ود نیمه نتشاد زا

کنخ ار ملد مه شدنلب یاه تخرد رانک ، ارهز تشهب یاوه یاکنخ ارچ مناد

! درکن

ار هناورپ ات دنک شیرخف هب باوخ اررد نم شرافس هک متفگ ناج اقآ هب

.. دهدب مه نم ارهب شساوح ات دنک اوعد ار نامام هک مدرپس . دناجنرن

دنک. شراکشومارف نز ارهب نم شرافس وخالهص دنک تشرد مشچ شیارب

هزات حبص ،هد شرهوش دوبن اب خهلا متسناد یم و مدوب هتفرگ کگنس نان

هدرک عمج یاهوم اه،اب هلپ یور وخهلا مدرشف ار گنز . تسه شزور عورش

دوب... هداتسیا مرظتنم ، هلوح رد

: دیسرپ و دیسوب ار هنوگما دزو میور هب یمرگ دنخبل

! هروش ارچ تتروص _

: متفگ و مدروآ اررد میاه شفک . مدش مخ و تفرگ ناناهار

! مدوب ناج اقآ نومهم _

ار شیاهاپ ، نیمز یور هتسشن نامام . متشاذگ رسخهلا،اپردسنلا تشپ

درک. مهاگن هدناچیپ مهب تسد و دروآ ارباال شرس هک دوب هدرک زارد

باوج درس ار وسالمم دوب هدرک ناهنپ ییا هریت یرسور ریز ار شیاهوم

نم زا نامام یاه هلگ ایوگ یمداد، ناشن زاسالمم دعب شنتفرگ داد.ور

. دشاب رتشیب

. یدرک هراوآ ور تردام و یدش تسرپ هدرم تفگ مه یتقو
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. مدرب یپ شیاه  یروخلد قمع هب

دز... شیادص ینکن عورش یرخف ، نتفگ اب خهلا

...زا تسه ریگلد و روخلد رتشیب یسک هچ طسو نیا تسناد یم مه خهلا

یور ار هرفس و دیبوک شناهد یولج تسد نامام خهلا، دنت نتفگ یرخف

درک. نهپ نیمز

، نامام نتفرگ عضوم ما.زا هدرکن زاب ،بل نامام راتفر زا لطعم رساپ

یاه  همکد . مدنارس شلخاد ار چییوس و متشاذگ رانک ار مفیک . مدش رتریگلد

. مدیشک نوریب ار وشملا مدرک زاب ار وتنام

ار شبل و داتسیا نامام هب تشپ وخهلا متسش ار میاهتسد کالیم، چیه یب

: تفگ و دیزگ

دوب. هار هب سابع هیثرم اجنیا وت، لبق ... تنوبرق خهلا نزن یفرح _

یارب هچ؟ نم سپ میوگب هک دشن زاب میاهبل یتح و متخادنا باال ییا هناش

! شسابع طقف وزاب درادن ینارگن چیه نم

منک. هلگ هک دشن مدید هک ار شا  هدیچیپ مهب یاهتسد و نامام نامشچ اما

شا هنوگ و مدش مخ ! نامام یبوخ ، نتفگ ...اب مدرک شومارف یدوز نیمه هب

: تفگ دزو مهب ار شنازیوآ یاهبل دشو رپ شلد ، مدیسوب هک ار

یب درمریپ نوا اب ممارتحا و تزع هک یشوخ و یبوخ !...هچ یردام _هچ

.! کاخ ریز تفر نوبز
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هناشما یور خهلا هک یتسد هلوح اراب میاهتسد و متسشن شرانک وناز ود

اب متسد وهب تشگرب و متشاذگ شیوزاب یور تسد . مدرک کشخ ، تشاذگ

درک: هاگن ، روخلد یمشچ

نم! ردام هنومب تتزع یاوخ یمن تدوخ _

... تفرگ مه ار شیور و ولهپ هب دیخرچ و درک رود متسد ارزا شا هناش

... یرخف تفگن رگید ، نامام راک هب شمشچ خهلا

! یگب کلتم ای یشاب مسرپلا وحا یدموا _

متسد ار ینیس دشو مخ ...خهلا متشاذگ مناهد و مدنک نان ییا هکت

،هب مدیچ یم هرفس یور ار ودرگ و ابرم و رینپ فرظ هک نامزمه .. درپس

: متفگ یمارآ

ضحم هنود هی هک سابع و رفولین هب یدیبسچ نم! ردام تسین کلتم _

! نوشاهیراکعمط هساو ینارگن و رسدرد زج .. نرادن دیفم راک ادخ یاضر

و دیشک شتروص یور ار یرسور هشوگ ، هدیخرچ ولهپ هب حلا نامه رد

: تفگ

هدروخ هی مرتخد تفگ یم زورید رفولین ردام . تسین انوا هب ندیبسچ لقن _

هنیبب ، نوریب دموا مچب ماوخ یمن ... هریگب طالق هر یم ، هشاب شگنت هگید

... هدموا شیگدنز و نز رس یچ
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مه شدوخ هک متفرگ زاخهلا ندش زیخ مین اراب ریش یاه  ناویل ینیس

. تسشن

دوب: هدنام منابز کون هک اردز نم لد فرح و درک عمج ار شنماد

وا مینک یم رمع هفاضا زور هی میشب تحار شتسد زا رتدوز هچ ...ره رتهب _

ال!

دوب! رفولین عفادم لیکو نامام

منک؟ راکچ ، شموصعم لفط ودات اب هرب هراذب مدرم رتخد _

هیاپ ارب یشن دنلب وت یتقو . شردام هگنل هش یم ادرف مه موصعم لفط _

ور شدوخ مه تسورع ، یدب یصوصخ رختسا لوپ نموت ادخ املآ، ندیبوک

نیا ، هشردام یگتفه نموت دص گنل شرهوش هراد ینعم هچ هنک... یم عمج

یمنهش... عطق شچب ینتبآ نز

دش. کشخ رینپ، یوقاچ یور متسد و دیرپ باال میوربا

هیر یرپسا یارب ار غلبم نیمه ربارب ود دیاب رگید هام نامام هک یتروص رد

درک. یم هنیزه شدوخ یاه

فرحنم یارب و درک عمج ار شیاپ دشو هچاپتسد خهلا، فرح زا نامام

: تفگ شرهاوخ فرح ندرک
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،ا شیگدنز وت نتخادن یمن شیتآ نم، رهوش نوبرهم یدایز یارسپ نیا _هگا

دوب. شا هنوخ وت هدرم هنن سابع الن

: مدرک عمج دوب، هدز نوریب شک زا هک ار میوم

یتح دوب... الب جنم وت هرخرخ ات سابع ینک لوبق یاوخ یمن ارچ نامام _

؟ ینک یم تشادرب دب یراد ور شراک ارچ .! بویا راک لبق

جنک #هس_

222_ تراپ #

: تخود متروص ارهب شا هدش رپ مشچ نامام

نماد وت شدراذب هرب هشاپ هکنیا درک.هن یم باختنا ور ییا  هگید _هار

مه شباوخ ابش تشاداد نومه نادجو هنومب وت نوا ...االن۱۵سلا نوناق

هرب! یم

سیخ شا  هناردام یاهیسپاولد یارب هک نامام رون یب نامشچ ندید تقاط
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: متشادن خرس، دشو یم

گرم هب راک تشاد ! هدوب شاهاب هشیمه مرفولین ور... فرح نیا وگن نامام _

هی رخاوا نیا مه رفولین مگب تهب االن هبوخ ... دیسر یم سابع یگدنز و

شیلا ح هک نز نیا اب هرب بویا ...حاالمه یلصا ی هدنشورف تاق مال هتفر راب

شتروص هشک یم رداچ هک تساجک سابع هنود یمن هگم هنک!... یچ تسین

ارچ ؟ تساجک شرهوش همهف یم قمحا نیا ال صا .. هشن هتخانش ثمال

درم... همه نوا الی تسین نووج نز هی یاج همهف یمن ارچ ؟... تساجنوا

قه و شدنلب یادص اراب شکشا نامام دزو شتروص ،هب دینش یتقو خهلا

وا یاج دوب رارق راگنا مردام درک یمن مامت رفولین یتقو . تخادنا هار هب قه

دنک. فلت هیرگاه نیمه اراب شرمع

، سابع لکشم لک زا مردام یتقو تشادن هدیاف زاب اهربخ نیا نتفگ دنچ ره

ار شرسپ تمیق ره هب یدازا طقف

شرسپ یدازآ یادف هب هیقب . دشاب نوریب سابع تساوخ یم طقف دید. یم

دنک. یم رارکت ار شراک دراد شنز حاال هک

دید. یم هعجاف تایلک زا رتگنر اررپ تایئزج شق، خاال نیا اب مردام

. دندوب هدرک کاخ ناج اقآ اراب مردام قطنم ، مندوبن هام شش ایوگ

فطل هب دشن رتشیب همقل دنچ هک ییا  هناحبص هرفس . مدرک عمج ار هرفس

. میروخب رفولین شقن روضح
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یاچ خهلا، یاه نتفگ چن وچن نامام ناج یب یاه قهقه توکس رد

. متخیر ناشیارب

. دندرک یم کاپ ار راهان تشوگبآ یارب ندروخ یزبس ، دنتشاد ود ره رابنیا

وخ دیشک یم هآ نامام ، داتفا یم نگل یمدشورد هدنک هک یگرب ره رانک

درک... یم کالهف یفوپ هلا

مد ور اه هچبرت رادرب وقاچ : تفگ منتسشن و خیلا تسد ندید اب خهلا هک

... ریگب

هدش مامت شکشا درک. دنلب ار شرس نامام و متخادنا باال یمرن ارهب میوربا

. مراد نوتراک : مدیدنخ هک دیشک یمن مه وهآ دوب

یکاش زاب شا  هتفرگ یادص واب درک مخا نامام و دروآ ارباال شرس خهلا

دش:

... متشادن سناش مه وت ...زا هداتفا شردام دای هک هدرک ریگ شراک ! نومه _

: متفگ دشو عمج ما هدنخ

چیه هک نامام هتدای ... نامام یریگ یم هدیدان هشیمه ونم هک تسه تدای _

! مدرکن مه هلگ تهب تقو

. تخادنا نگل لخاد و دنک شا هقاس زا عانعن رپ

ور خلا نراذ یمن هک یراد ردارب ود هللآشام یچ، هساو یاوخ یم ونم _
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. هتفیب تتروص

همه نیا شدوخ یتقو درک یم یفاصنا ...یب موش دنت مردام یارب دش یمن

عنم شداقتعا نیمه واب درک ادج درک. مرود رداربود نیمه ارزا نم سلا

. مدش

: تفرگ گنر مبل یور روخلد یدنخبل

دنس مارب یتلود لیکو مدوب رظتنم هلیماه تشپ نماالن ، ندوبن انومه _هگا

... ماهتا عفر ای هنک روج

: مداد همادا خهلا، راک هب هجوت دزویب ما هملقس خهلا

زا تیاضر نتفرگ دیفس و خرس مزونه و ندرک کرد ور نوشرهاوخ یوربآ _

هساو نراد انومه دوب!... یچ شمسا یتح منود یمن هک نتسه یدرم گرم

ننک... یم قتال مه سابع

. دیشک بقع و داد ناکت ار شتسد کاخ نامام

یارب مینک ادیپ انشآ هکنیا هساو هنک هکتالش مدرپس قاحسا هب مبشید _

... نارهت هساو شلا قتنا

طقف هک متفرگن مردام زا مشچ دش. رپ ممشچ و تفگ هللآشی نا خهلا

دش. یم مرن مردارب یاه  هدعو ندینش اب تشاد

! هینادنز مزاب هک هدیاف _هچ
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هام، دنچ دعب شارب ... اجنیا هشب لقتنم ات مینک فیدر ور شاراک لوا _

اب زور ود ییا هتفه هنیا شلقادح ... مینک یم فیدر ور شراک اب نادنز

.. یصخرم دایب هنوت یم هقیثو

. دریگب ههبج درک شومارف نامام و تفگ رگید هللآشی نا خهلا

یمهش! هگم _

دعب سابع یلا قتنا یارب ار یلضفا یاهفرح ... مداد ناکت یدنک ارهب مرس

وگزاب ناشیارب رصتخم و هدیکچ هدش، توف تسود هدنورپ مامتا و عیمجت

... مدرک

. دیسر مه شمشچ شوماخ قرب هب یتح دشو نشور شلد و دینش نامام

رگید شکشا دنک. فاص ار شرمک ات داد نیا ناوت مردام هب دیما هک مدید

... دورب ندش،باالرت نازیوآ یاج شیاهبل یتح و دشوجن

سابع اهزور مینوت یم هشاب هک مه نیگنس ی هقیثو ابهی عقوم نوا هکنیا _

... زکرم هب ور شدوخ هنک یفرعم ابش و میشاب هتشاد ور

،باال ترکش ادخ یا نتفگ اب شیاهتسد و تفکش ضغب اب شلگ زا لگ نامام

ناماس دراد هناورپ هک دشن نیا رکاش دشو شرتخد یاه  هدعو رکاش . تفر

یور دیپوت یمن خهلا ورگا درک ادص دنلب یادص اراب ادخ طقف ... دریگ یم

درک.. یم مه هدجس ، شتخل یاه هقاس و هتفرگ کاخ یاه یزبس نامه
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لا وس مادم و ناش  هنارهاوخ ثمال طسو دندوب هتشاذگ ار نم هیناح و هنامس

. دندرک یم مچیپ

مراک و یمدیآ دراد هک داد ربخ دزو گنز هناورپ یتقو ، نامبوخ تخب زا

ار هناورپ یادص شزیت یاهشوگ هنامس و دید ار شمسا هیناح دراد،

... تخانش

یم ..جل یراذ یم رارق یکشاوی هونشب اباب ! فینح یچ ینعی : تفگ یم هیناح

هنک!

رد یاهبل ارهب شزیت مشچ هنامس و مدناراخ متشگنا کون اراب هناچما

داد: همادا و تشاد هگن نم توکس

! یناح تسین تسرد طسو نیا یزیچ _هی

مهب یاهبل هب هریخ مه ووا تفرگ ار هنامس فرح ههبش و کش هلا بند هیناح

: تفگ نم ی هتسب
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یشوخ هب رتشیب فینح ،حلا تسه مه یچ !ره هنامس یگ.. یم تسار _

. هنزیم

: دیرغ شیاهنادند وزاالی دیشک دنلب سفن دنچ هنامس

. ورظن دروم درف گنز نایرج هراد ربخ منیا _

ار هنامس سدح و کش هلا وبند درک عمج ار شیاه مشچ هشوگ هیناح

: تفرگ

یمیگ!. تسار شکرپاش نومه ناج _

 هدیسر دصقم و رخآ هب یاه  سدح طسو مدیرپ و مدرک زاب هرخ اربال مبل

ود ره تسد ریز .زا دنسرب هجیتن وحاالهب زورما ات دندرک یمن لو ناش.هک

ود هیناح . مدمآ نوریب دندوب هتسشن متسار تمس یرگید و پچ یکی هک

هرابود راچان . تفرگ ار ما هناش مه هنامس و دروآ راشف هنیسما یور یتسد

: متسشن

امشاه! نیراد مدآ کرپاش نوج راکچ !! نینک _لو

کیدزن ار شدیدهت تشگنا دش. رتزیت شمشچ ، مفرح ندینش اب هنامس

: تفگ و داد ناکت ممشچ

! همناخ یرپرپ نومه هب طوبرم ربخ هی نوا متفگ یدید _

و تفرگ ار نم هدشی لفق مهب یاه تسد و رتولج دیشک ار شدوخ هیناح

: تفگ

میگ.! یمن یسک هب وگب ! یشاداد نم ناج _
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.! مگب ور یچ : متفگ ناشرارصا زا هدش درگ ینامشچ واب مدرک مخا

هیناح تسد رانک و میوزاب لفق یور تسد . دیشک ولج ار شدوخ مه هنامس

: تشاذگ

. یگب ام هب داوخ یمن تلد هک نومه _

: متفگ و هتخادنا باال ناشتجامس ارزا ما هناش

الدب... دوبن ینتفگ _

رظتنم و رارقیب هک اج نامه تشاذگ ار شرس هنیسماو یور دیزخ هیناح

دوب. هدرک رید هک ییا  هناورپ دوب. ربخ

!! یشاداد _

. تفرگ ار متسد مکحم هنامس هک مدیشک بقع ار منت

درک. رارکت ییا  هرابود ِیشاداد هیناح

. مدش ناش یشک نابز ریز زا فرح شور هب ضرتعم

: تفگ و تفر رد هروک زا رتدوز هنامس

درک. یم فارتعا ور هدرکن و هدرک اتاالن دوب ناملس ! هگید هیک نیا _هَا

: تفگ و دیشک بقع ار شدوخ مخا اب مه هیناح

هنک! یم زاب بل نم ی هراشا هی هب هک یفطصم _

دمآ. رد ادص هب دحاو گنز نامزمه و مدش دازا ناشتجامس زا

لح، وهار لکشم نوتاه هنوخ دیرب دیشاپ متفگ و مدرک زاب ردار مدوخ

. دموا شدوخ
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: تفگ دشو سنجدب هیناح

. روپاش اباب منزب گنز منم سپ _

: تفگ و درک فاص ار ششوگرخ حرط ترشیت دشو دنلب مه هنامس

! نرایب مه ور هچباه نزب گنز _

. دسرب هناورپ ات مدش رظتنم و مدرک زاب ار دحاو رد

... کدوک دهم ور اجنیا دینکب هگید _

دش: باوج رضاح هیناح

.! نینک افص امش مراذب _هن

دمآ. هلپاهباال زا نانز سفن هناورپ هک مهدب باوج دشن

، دندوبن شساسح یدایز تسود ود نیا ورگا دوب هتخادنا لگ هناورپ یاه پل

. مدناشن یم زیر هسوب ود شیاه هنوگ یاپ

دش. یم رتابیز نم ی هناورپ هک متشاد متح . دزادنیب لگ رتشیب ات

تسرد کنخ یتبرش ، هناورپ تروص یگتخورفارب یارب و مدش دنلب مدوخ

. مدرک

مدش مخ هناورپ لباقم یتقو هنامس و تفگ ییا  هراچیب مراک ندید اب هیناح

درک: هفاضا ، تشادرب ار ناویل هدنمرش ووا

! هیناح هتفرگ دای ام یارهوش یاه کالس نیا زا ور همه _

ار یفطصم و ناملس یاه  هجیتن اهو هتخومآ هیقب ماجنا قوذ و مدیدنخ

. متفگن
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. مدوب هتشاذگ شدوخ و مدوخ یدعب یاهنامز یارب ار ناشمامت هک

. متسشن هناورپ یور هب وور درک مخا مقوذ هب هیناح

دنک. اررت شکشخ یاهبل هناورپ ات مدش رظتنم

رپ یاه  یدوز هب مدوخ اهبل،رد نیمه نتشاد قاتشم وزاب دربب مه ار نم لد

. مداد دیون وزرآ و ترسح

! هناورپ دش یچ : دیسرپ نم یتح زا رتدوز هیناح هک

رتشیب نم ِنارگن و زیزع قارب یاه مشچ درک. مهاگن هاتوک دزو یکلپ هناورپ

دز. قرب

: تفگ و تسشن شیور ینارون ییا ههلا

. مدرک یم راک وخهلا منامام ور متشاد _اتاالن

شیضار شردام خهلا هک دز بل نم هب ور هناورپ و تفگ رظتنم یبخ هنامس

درک.

هرابود ار شکلپ رطاخ هدوسآ و درک اهر ار شسفن ، هملک نیا نتفگ اب هناورپ

. تسب

ارچال نم ِنارگن ارچ مناد یمن ی هناورپ و درک شلغب و دیرپ قوش زا هیناح

دن.

. دیخرچ شدوخ رود دزو ینکشب ، رتدنلب ییاروه اب هنامس

ورگا هناورپ رس یور دیشک هک یلِک اراب زیم یور کشالت دنچ دشو مخ

هب لد هناورپ و دندوب تشرد هک ییاهت کشال درک. نم،خیلا ِسورع دنراذگب

شرس یور ار شتسد و دروخ شرس هب یتقو داد اهنآ هدنخی
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هک مادک ره ام هار یولج یاهگنس هک ارچ درکن راکشا ار شدرد ... تشاذگ

دوب. یمرگ دنچ کشالت کی ربارب دنچ شدرد رتو نیگنس یمدش، هتشادرب

 تسود یلا حشوخ دهاش اج نامه .زا مداد لبم هب هیکت رطاخ هدوسآ اما نم

یاه هدنخ اب دعوم زور هب ندیسر یشوخ .. مدش نامیاه رتخد و هناورپ یاه

. تسب شقن و تسشن میاهبل یور هناورپ ، یاورپ یب

جنک #هس_
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هناخ ،زا ناشنارسمه هب سوسحمان مایپ نداتسرف اراب هنامس و هیناح

! هناورپ و منامب نم ،ات دنتفر . مدیشک نوریب

هشوگ هدش عمج یاه  باقشب و ناویل تشاد هک ییا  هناورپ اب مدنام اهنت

. دیشک یم بآ ار نام هناخ کنیس

ربخ ... مداتسیا شرانک ، هناورپ شوخ رطع زا قوذ واب متسب ار دحاو رد

نیا هشیمه یارب یدوز هب هک درک یم مراودیما ، قوذ نیا هارمه و شوخ

دوب.. دهاوخ راگدنام شروضح

یور مه یزکرمت نانچنآ دش... عمج ، شرانک منداتسیا زا هناورپ یاه هناش
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یم نییاپ ارباالو سونیس یاهنوناق دراد راگنا هک تشاد فک، نودب باقشب

دنک.

و دوب تکاس . تسه نم اب ندش اهنت سرت و کوش رد هک متسناد یم هتبلا

. موشن هجوتم نم ات دیشک یم مارآ مه سفن یتح

زا شیاهبل و درک یمن مه هاگن . مداتسیا هناورپ هب ور تنیباک هبل هیکت

دوب... هدرشف مه یور ، شخرمین

ییاهبل دشواب غبلا نم رب حتلا نیا رد هناورپ ندرک هاگن رتشیب تنطیش

مدز... شیادص هدمآ شک

با راب دنچ اب هرخ اربال باقشب ، دریگب مشچ ای دنک مهاگن هکنیا نودب

نتسب هکاب دیشکب بآ ار ناویل و درب تسد ... تشاذگ دبس یور ، ندیشک

هشوگ .زا متفرگ ار شا  هدیشک و سیخ یاه  تشگنا و مدرب تسد بآ، ریش

مدز: بل شتروص کیدزن و درک مهاگن مشچ

.. نیشب میرب _

: متفگ هک دیشک ار شتسد یمرن هب

ور.. تدوخ نکن هتسخ _

! دوبن راوشد ، تسه بذعم ردقچ هکنیا سدح و تفگ هاتوک ییا هن

؛ متفگ و مدز هرگ هنیسما رود تسد و مدیشک بقع

! مناخ هناورپ _

زونه شیاه هنوگ گنر داد... نم ،هب شتروص ندنادرگرب اراب شمشچ هرخ بال

دوب. هدش نوگلگ ، ناشیور هدیشکن تسد
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: درکن یهجوت مه نم ندرک ادص هناورپ وهب درک رت شنابز کون اراب شبل

... دیاش ... نیریگب سامت منامام اب بشما نک یعس فینح _

... دناخرچ ار شرس نمیشن تمس و تفرگ نم زا مشچ

مرگید تسد مه .زاب متشاذگ شرارقیب تسد چم یور و مدرک زاب ار متسد

وباالرت تفرگ مراک زا مشچ ... تسشن شسیخ و هدیشک یاهتشگنا یور

: متفگ ممشچ هشوگ ندش عمج ..اب دروآ

! منزب گنز تدوخ شیپ میرب _

! هنزب گنز هرتهب تنامام : ندیلا

هناشما: یور مدرک جک ار مرس

ننک.. گنهامه انوا یمشیپ تدوخ _ات

هجوت شا  هدرشف مه یور یاهبل مرش هب نم و تفرگ ار شمشچ هرابود

ِرتخد نیا هب ندیسر یتخس و رگید هلپ کی زا نتفر باال نشج یارب . مدرکن

، متشاذگ شا هناش یور ، ولهپ ارزا مرس . مدناچیپ شرمک رود تسد ، فیرظ

دش. یم راومه تشاد نامت ال کشم هک یتقو

ار شرس مرس، یور و درک میهارمه ، تسشن شا هناش یور و تفر ات مرس

داد. هیکت

نیا هرخ .بال دیشک ینازرل و قیمع سفن اهنت و دوب تکاس هک ییا  هناورپ

دعب ... مدرک یم مدوخ هارمه یدوز ارهب شا هناش و یهارمه زا سرت و رتخد

... دجنرب شلد وای دنک ضغب ... دشکب هآ یتح مراذگب دوب، لا حم نآ، زا

مامت شا هناش یور هسوب اراب شمرش درک، میادص هک یناج یب فینح اب

نوریب ییا  هدیرب دیرب سفن و مدرمش مرتحم ار شنتفرگ هلصاف . مدرک
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هش.. یم منارگن قاحسا مرب... نم : تفگ دشو رود مرانک زا دنت .هک مداتسرف

متشادن تسود هکیلا ...ردح مداتفا هار نمیشن ات شرس تشپ و مدزن یفرح

!. دورب

یم هدیشک نانز مدق و هتسهآ شلا وبند تفر دوب، شفیک هک یلبم تمس

دش!. یم مامت رگید ام یرود هک دنچره . مدش

ار هناورپ نودب یاجنیا ندنام تقاط مه نم ، تفر یم رگا هک

.. متشادرب ار مفیک دیلکاهو و مدش شهارمه ... متشادن

هناورپ . مدرک شوماخ ار هناخزپشآ غارچ نم، هب هاگن دیشوپ یم هک شفک

. دریگب سامت مردام بشما هک درک دیکات زاب

تفگ و دیزرل شمشچ . شردام رانک تسا هتسشن تسب شا خهلا هک داد ربخ

..رد نینزب گنز بش تفه زا رتدوز بشما ، فینح هتشگنرب شرظن نامام ات

دوب..!. رصع راهچ یور تعاس هکیلا ح

****

و فینح بش نامه هک دوب ییاعد و قافتا هچ تحلصم و تمکح مناد یمن

رارق ، فینح ردپ رظن دم والتد نیمه یارب هک دنداد مایپ خهلا شرس تشپ

دش. هتشاذگ یمسر یراگتساوخ

هکاب دندوب هویم فرص وهب ماش زا دعب منامهم ود ره قاحسا و بویا

. دندرک ثکم ، مربخ ندینش

: دیسرپ سیلآ و اسوتآ ندوبن زا نانیمطا و شرس تشپ هب هاگن بویا

؟ نوتدوخ هنوخ _

ار شتسد ود ره دعاس و تفرگ لبم زا هیکت قاحسا و مداد ناکت ار مرس
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: تفگ ، شیاهوناز هب هیکت

! هشاب کرابم _

یم اجنیا شاک تفگ و دیشک یرپ سفن بویا هک دندوب هچ نارگن مناد یمن

... هشاب اجنیا دوب رتهب دیکات و درک دییات مه قاحسا و دندمآ

جنک #هس_
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رانک یشوگ دنب مرگید تسد ... متشاذگ ایله رانک و زیم یور ار کیک باقشب

... دیچیپ مشوگ رد ایله رس ندش دنلب اب نامزمه یضترم یادص دوب... مشوگ

یضترم . متسشن نیمز یور و ایله رانک و مدرک اجباج مشوگ رانک ار یشوگ

هک یربخ دز... یم فرح سابع تلا کو یارب رفولین فارصنا زا تشاد

دوب. هدرک هکوش مه ار شدوخ حبص لوا و زورما ، شندینش

ربخیب مه نم دینش یضترم یک؟هک مدیسرپ ، رفولین راک لیلد زا نارگن

... تشادن ربخ مه تردارب درک هفاضا .و متسه
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تسناد یمن یضترم یتح و دنک ار راک نیا دیاب ارچ ؛ متفگ و مدرک بجعت

ارچ!

نیا دیاش و دسرب ناوید زا دیاب سابع ییاهن ی هدنورپ درک دیکات هکیلا ردح

نیا دوب هدرک عناق ار یضترم هک یلیلد اهنت . دشکب لوط مه هام دنچ دنور

... تسه و دوب شیراک مک رفولین داقتعا وهب ینوناق دنور

ار نم و دشاب سابع لا قتنا یاهراک ریگیپ ، شدوخ زاب متساوخ یضترم زا

. دراذگب نایرج رد

نم، اب اهربخ نتشاذگ نایرج رد یارب مدیکات و یضترم ندرک لوبق اب

... مدرک عطق ار یشوگ

دادم ، تقد واب هدرک جک ییا هچول و بل اب تشاد و دوب هتسشن مرانک ایله

ار شرس . دناخرچ یم ، مدوب هدیشک هک ییا  هناورپ یاهلا ب یور ار زبس یگنر

شا  هناورپ بلا یاه هرفح یور ار دادم ، مناجیب دنخبل اب هرابود و درک دنلب

... دیشک

و یظفاحادخ زا لبق خهلا مه بشید یتح دش. رفولین راک لوغشم مرکف

نامام زا رفولین هک داد ربخ هناخ، هب نتشگرب یارب نامام ندرک لوبق ربخ

. تسا هتساوخ لوپ یهجوت لباق رادقم

سابع یارب دراد ، هتفگ مرهاوخ داد،هب باوج یچ؟خهلا یارب مدیسرپ ات

کی هک دوب نیا نارگن رتشیب .خهلا تسه المز دایز لوپ هک دنک یم ییاهراک

. دریگن نامام زا مه ار هناخ نیا تقو

و مدرک تعاس هب هاگن . مدیچ مه رانک ار میاه  سدح و رفولین یاهرکف

... مدناشک ممشچ ایله یگنر هگرب هب هرابود

تشپ هک مناوخب دادن لا جم یتح ، ندرک زاب زا لبق ، فینح مایپ ندیسر اب
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دز. گنز شدنب

یرت  گنرمک دادم هرابود و درک یچن نم مه رس تشپ یاهنفلت زا کالهف ایله

.. تشادرب

 هگید زور ود رسمه ینارگن هب هد یمن باوج حبص زا ارچ ام مناخ هناورپ _

.! شا

مک اهفرح نیا طقف ار نم ینارگن هکیلا دمآ.ردح شک شفرح ندینش زا مبل

شیراگتساوخ هب هدنام زور ود رتخد کی یاه  یسپاولد مامت و درک یم

دش... یم گنرمک

ار فینح ولد دوش فیرظ تساوخ شلد فینح یشوخ ریثات زا میادص

: دربب شرظن دم رگید زور ود زا لبق

... ادرف سپ _وکات

دوب: صخشم یبوخ هب شت مجال ردکالمو رگید زور ود نامه یشوخ ریثات

راولش و تک رسپ هی ینیب یم ینک، وزاب یدنبب مشچ ات امش ناج! هناورپ _

... هنوت هنوخ رد تشپ ، قاتشم و شوپ

: تفگ و درک دنلب ار شرس رابنیا ایله هک مدیدنخ زیر زیر

اقآ... نیا ندید ربب منم همع _

: دیدنخ و دینش فینح هک دش تشرد شتساوخرد زا ممشچ

نیا همعی یارب هریم شلد ..مدا شا همع رتخد هنوبز نیریش هچ ناج! _یا

... کجورو

فینح و مدیزگ ار ،مبل فینح هناشوخرس تاملک ندینش و ایله تقد زا
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. دونشن ار شتمسق نیا ایله دزات فرح رت هتسهآ

... انوبز نیریش نیا یکی یزاس هدامآ تامدقم میر یم نومدوخ مه شدعب _

زا هتفر هسیر فینح و متفگ یشوگ تمس نیا هدز تلا جخ ییاهتشا شوخ

سامت رد مه زاب تساوخ مه شلبق درک. عطق ، شدوخ کالیم یاه  تنطیش

. میشاب

هگرب یور ار شدادم درک. یم مهاگن و دوب هتفرگ شرتفد ارزا شرس ایله

. دیایب و نییاپ دورب دشات دنلب و درک اهر

. تفر و دیود رد، مد ات شلپت یاهاپ اب

. مدش دنلب ، مدیشک یهاتوک یهآ ، شرس تشپ

اه هشیش تشپ زا مه باتفآ رون هک یدق هنیآ یور هبور و متفر مقاتا تمس

. مدرک هاگن ار مدوخ دوب، هدیشک کرس

مبل یور و نییاپ تفر ممشچ دوب. مک میاهوربا و تروص دئاز یاهوم

و مدرب تسد ، مدوب هتخود مشچ مبل تسوپ یکشخ هب هک نامزمه . تسشن

. مدرک زاب ار میاهوم هب دنب هریگ

. دنام نازیوآ هناشما یور دزو چیپ و دروخ رس متخَل یاهوم هک

چیه . تشادن الکمه میاه  تشگنا ، مدیشک میاه هنوگ مرن تسوپ یور تسد

مسارم رگید زور ود هک یرتخد هیبش متروص زج هب زج زا مادک

. دوبن دشاب شیراگتساوخ

هاگن ار ممشچ یاهکمدرم گنر درک. یم هاگن هنیآ رد شدوخ هب ممشچ

رانک زورید شدوخ ... ییا هشیش و فافش تفگ یم فینح هک ینامه .. مدرک



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

زور ره ار شیاه هشیش ندوب مه رانک زا دعب دهاوخ یم درک، همزمز مشوگ

. دزادنیب قرب

و تفر یتخس همه نیا و مدوجو مامت رد فینح نتشاد و ندیسر دای

و مدوب هدرک هاگن ار مدوخ تاظحل نیا هب ندیسر یایور رد .ساهلا تسشن

ود زا دعب تسه رارق هکنیا دش. یم کیدزن تقیقح هب تشاد ایور نآ زورما

و قاحسا هناخ تقوم نامهم نم و دشاب مهارمه ، شدوخ لوق هب رگید زور

. متسه و مدوب بویا دحاو

یم مامت التام کشم هک منک رواب ، مدیسرپ شنورد هناورپ و هنیآ هب هاگن

و دنیایب ار شرتخد داد تیاضر وخهلا نم ی هدعو اب مردام هکنیا ؟ دوش

؟ دوش یم مامت دراد دننک، یراگتساوخ یمسر

یمن تیعقاو تخر میاه یراتفرگ نیا زا مادک چیه دوب مناج اقآ رگا دنچ ره

. دیشوپ

داد،و یم ماجنا ار شرتخد قاقتا نیا تامدقم توکس رد هک یدرم نامه

. دوبن هدعو هب زاین
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 هناورپ هب میاهتیاکش ارزا نم رد، باق هب هیکت هک سیلآ و ایله سکع نداتفا

درک. ادج هنیآ یرد

دمآ. رتولج مدق دنچ سیلآ هک مدز مهب ار میاهکلپ و مدناخرچ ار مرس

هک دید شیراگتساوخ هب هدنام زور ود هناورپ تروص رد هچ مناد یمن

مباوج و لا وس یب سنوم و مرگ هنیسی تمس مرس نم و درک زاب ار شتسد

. تسشن و تفر

قه نم و دیچیپ میاه هناش رود ، دسرپب و دنادب هکنیا نودب سیلآ یاهتسد

دش. هفخ مردارب سورع هنیسی رد میاه قه

امرد یگیاسمه ارهب وت قافتا هچ دیسرپن هک شیپ تقو دنچ نیمه لثم

! تسا هدرک روبجم جاودزا هناتسآ

نیب قرف همه نیا ارچ . درکن تلا خد مردارب و نم تارایتخا ورد دیسرپن

دوب! رفولین و اسوتآ و سیلآ

! یگدنز شور ایهن، دوب رتهب و رتشیب کرد

: تفگ و تسشن هنارهاوخ یشزاون اب میاهوم یور سیلا تسد

مه یکی ... هزیر یمن ور شکشا زاحاال ردق نیا هک سورع ..! رتخد هسب _

... یدرک قوذ ردقچ یمهگ هنیبب

. مدرک کاپ ار ممشچ ، شمرن و مرگ هنیسی رانک اجورد نامه زا

داد: همادا و دیشک مرمک تشپ تسد سیلآ هک

ندیسوب هساو هناهب ودات ...هک داماد هساو راد هگن ور اراک انیا همه _

.! هشاب هتشاد تتروص
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مکلپ ود ریز ، متشگنا هرابود درک. ادج ار مرس ، سیلآ یاهفرح روصت مرش

هب ناشزرم ، یداش و هصغ سیلآ رانک دوب. هدمآ شک مه زا میاهبل هک مدیشک

. دیسر یمن مه هیناث

هرطق دنچ زا هدز تلا جخ نم و تسشن شدیفس ترشیت یور سیلآ تسد

زا تفگ دزو کمشچ ، مندرک زاب مشچ هرابود ...هکاب متسب ار ممشچ ، مکشا

.. دایم مششوخ یزادنب داماد نهریپ ور احرط نیا

: دیسرپ هک داد شرتخد ارهب شساوح ایله، لا وس اب

هنک؟ یم کاپ یروط نیا اباب ، ینامام _

. مدرک مرش رتشیب نم دز، ایله هک یفرح زا

دش.اب شرتخد دق مه ات تسشن شیوناز ود یور و دیدنخ سیلآ اما

: تفگ و دیسوب ار شا هنوگ ، شکرتخد فرح زا هدش زاب ییاهبل

و هنک یم هبعج زا لا متسد ودات وت یاباب عقاوم روج نیا ناج! نامام _هن

! مزیزع نک شکاپ هگ؛ یم مه ..دعب متسد هد یم

باال دیدهت هناشن ارهب شتشگنا دوب، هدش شردام تساوخرد هجوتم هک ایله

: تفگ و داد ناکت و دروآ

هنک! نوشکاپ هسوب اب یتشاد تسود مگ یم شهب دایب، اباب بش _

ود ندنابسچ واب داد ناکت ار شرس دش. مولظم و درک نازیوآ ار شبل سیلآ

: تفگ و تفرگ شتروص یولج ، رکشت هناشن وهب مهب شتسد

! مزیزع ینک یم فطل _
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ار ممشچ یاپ هک نم هب ،ور دشاب هدش لوحم وا هب یمهم راک هک راگنا ایله

: تفگ ، مدرب یم رتخد و ردام هملا کم زا تذل و مدرک یم کاپ

... یتشاد تسود مه وت مگ یم منوا ...هب منیبب ور اقآ نوا راذب _

تسد دشو دنلب سیلآ . متفرگ میاهبل یولج تسد و متفگ سرت اب ییا هن

: تفگ و دیشک شرتخد یاهوم یور

... هسرب مه اقآ نوا تبون ات هنک نیرمت ... میگب اباب لوا راذب ناج نامام _

سفن هب دامتعا اب ییا  هشاب شردام راک رکف ورد درک مخ ار شرس ایله

داد. شباوج
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بویا ندید واب متفرگ یرصتخم شود . مدش رادیب خهلا گنز اب دوز حبص

هک دناخرچ ار شرس قاحسا مدز. دنخبل دیچ، یم ار هناحبص زیم تشاد هک

زا بویا زیم، رود هک ینامز ... تخیر یم تراهم اب اهناجنف یور غاد هوهق

. مورب دهاوخ یمن زاحاال تفگ دش، رادربخ ممیمصت

دهدن ول مرارصا مدرک یعس . مورب رتولج تعاس دنچ هک دوبن قفاوم یتح
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. مورب مهاوخ یم دوز ارچ هک

ار رفولین دور. یمن راک هب شتسد مردام هناخیام ،رد تسناد یمن هک وا

و روش ندید اب مه میرم ، تسناد یمن هک بویا ... تخانش یمن و دوب هدید

درک. دهاوخ  هسیاقم ، شیاه  ترسح دای شلد ، مقوش

نم و مورب ناشدوخ ،اب مسارم زا لبق تعاس کی ، تشاد رارصا هک یبویا

.! تشاد یراک دیاش و دورب تفگ میرادفرط هب قاحسا .هک مدرکن لوبق زاب

یمرب ار هناورپ نامدوخ اب بش هک درک فرصنم رارصا ارزا بویا شدیکات

. مینادرگ

! تسه مه امش ندوب زا یضاران یتح نامام هک متفگن و مدرک توکس

خهلا هکیلا ،ردح دنیبب ار شرسپ یتخبدب لماع درادن تسود مردام متفگن

. دشاب مرانک ، مردام یاج دنک...هب مکمک ار بشما دوب، هداد لوق

وراک یشوخ نیب و متفرگ ار ناشیاهنامهم رامآ هیناح ،زا نداتفا هار زا لبق

. مدرک عطق ار یشوگ ، هنامس یاه  نتفگ مراد ،راک مراد

و دیدنخ ، مدیسرپ هک فینح .زا دندوب هتفرگ هاگشیارآ تقو ، متسود ود ره

.زا دننک دیرخ وت یارب دنتفر و هتفرگ ور شرسپ تسد حبص، منامام : تفگ

درک. عطق ؛ هیناح و مدیشک ادص یب یهآ و دیجنر ملد اهنآ یوپاکت و قوش

رواک و کچوک یتسد کاس نتشادرب واب مدرک لفق ار نیشام ، نابایخ رانک

نکاس و دوبن هناخما رگید دوب یزور دنچ هک ییاج .هب متفر هناخ هب مسابل

. مدوب هدش ، مردارب باالی دحاو

ادیپ تیمسر فینح یراگتساوخ مسارم نآ رد دوب رارق بشما هک ییا هناخ

.. چیه رگید و تشاد یشیامن حتلا طقف دنک،
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رد خهلاما !زاب هناورپ بنجب ؛ تفگ دشوخهلا زاب هلصاف وبال مدز ردار گنز

دوب. شاب هدامآ نم، هاوخاوه و شرهاوخ تمدخ

یسفن شم سال نحل زا هک داد باوج هتسهآ و یمرن ارهب سالمم نامام

دوب! هتسبن ار رفولین یرادفرط ریشمش ایوگ . مدیشک هدوسآ

رد ،خهلا مدناشن شمرن تروص یور و مدرک یتسد شیپ هک ییا  هسوب هب

درک. نامهاگن توکس

درک. یم درخ زایپ تشاد و دوب هتسشن شرف یور و هناخزپشآ فک نامام

دشو هرفرف شدوخ لوق وهب یرابگر شدوخ و مسرپب دادن لا جم خهلا

داد. حیضوت

. نامیاهراک هب میسرب وت ونم و هزپب راهان مرهاوخ بنجب : تفگ

یم رگید تعاس کی دوب رارق و هداد یلدنص شرافس اه نامهم یارب شدوخ

. دیسر

تفگ مشوگ رانک و دمآ نم اب قاتا وات داد ینیریش و لگ شرافس زا ربخ

یور دش کشخ متسد . دنشابن بشما قاحسا و بویا هک هدرک طرش مردام

! هشابن بشما و هرب میداتسرف ور رفولین مه درک،ام هفاضا و مسابل رواک

: تفگ رت هتسهآ و دناخرچ قاتا نوریب هب مه یرس

.! هیفاک و تسه ناخ قداص ، شیاج هب هتبلا _

: متفگ ضرتعم و مدرک مخا

. نایم نوشاهنز هزات _

دنیاشوخان یاهنامهم روضح زا لوغشم یرکف دزواب شتروص هب خهلا
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. میدوب ربخیب مییوگب مه ام تساوخ ، شرهاوخ

. مدش وزیت خهلا،دنت یاه  ندنابنج تسد هب مردام ماقتنا ،زا مدرک مخا زاب

و دوب تکاس خهلا یاه  شرافس اب نانچمه نامام و میدرک هدامآ ار هناخ

. هارمه طقف

خهلا ناشیور .. میتشاذگ ناشلباقم ار اهزیم و میدیچ ار هفاضا یاه  یلدنص

رادلگ و بترم یاه  باقشب درک. نهپ قشع اراب شیاه هدش یزودلگ یزیمور

. میدیچ هفیلس ،اب ینیریش و هویم هارمه ار

یاهنادلگ رد زر هخاش دنچ و دنلب یاه  سای و مدوب هداد لگ شرافس مدوخ

. دیشخب هناخ هب صاخ یتوارط ، کچوک یاهزیم یور لکش، کی

. تخیر یم کشا تشاد هداجس یور شقاتا رد اذغ ندرک تسرد دعب نامام

هفاضا رهاوخ ما هدروآ مک ناج اقآ دوبن وزا تفگ شنینوخ لد زا خهلا یارب

دش. شیاهکشا

. مشاب نارگن مدرکن تقو هک میتشاد مک نامز یردق وهب مدینش یم

خساپ یب ار ممایپ مه راب .ود متشادن ربخ زونه هک فینح وزا مشاب نارگن

دوب. هتشاذگ

هراتس و هام حرط ، دنبتسد اب متسد چم ، سرت اب هارمه یقوش رد نم زاب

بلا بشما یارب ملد یور یاه هناورپ دشو زاون فینح دش. زاون مشچ ، زیوآ

. دندرک زاب میور ارهب یتخبشوخ وِرد دندز بلا

مسابل ندید اب وخهلا مدیشوپ ار مدیفس ریرح نهاریپ ، قاتا یدق هنیآ هب ور

. دناوخ یتخبشوخ یاعد میارب بل ریز مردام دشو ینارون شمشچ

دوب. هدرک فطل میارب ردقچ هک متفگن و دوب سیلآ هقیلس اب یرکفمه
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وخهلا مدیشخب حور ر،ژ ندیشک اراب میاهبل و مدیشک دادم ار ممشچ

. تشاک هناردام رطع اب ییا  هسوب متروص وهب درواین تقاط ار مدنخبل

یور و شتسد رانک یرادلگ رداچ مردام و میراد درم نامهم هک دنتشاد ربخ

. تشاذگ لبم

هناشما یور ار شتشرد یاهرف و مداد بات یمک ار میاهوم تخَل و دنلب کون

. مدرک نازیوآ

دوب رارق هیقب ، دنروخب رس تشاد تسود یه هک ملا حشوخ یاه  یرتچ زج

راب دنچ فینح هک مشوگیزاب یوم هکت نامه طقف ... دنشاب ناهنپ شملا ریز

اهشوگیزاب نامه ... دندوب دوخرس دوب، هدز ناشرانک یمرن وهب هدرب تسد

... دندوب فینح یاهتسد سمل گنتلد هک
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دش. هدز رد گنز ، هدرکن روج و عمج و میدروخ ماش

ندرک فاص واب درک نامهاگن نامام . دیرپ شگنر هک داتفا خهلا هب ممشچ
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! دنتسه قداص و میرم تفگ ، شدنلب نهاریپ

یشاب تخبشوخ شخلت کالم هتبلا و نیسحت اب میرم و دندوب ناشدوخ

نامام هب ور شرس ناخ قداص و تفگ لوا، هسلج هساو هربخ هچ شهارمه

! دیدن مه ار نم و دوب

تروص و گرزب لگ دبس ، میرم رسپ طسوت رد نتسب لبق ناشرس تشپ هک

لا بقتسا هب نم و دیرپ شگنر زاب دش.خهلا ورهار لخاد قاحسا یداش قرغ

. متفر قاحسا تبحم

ار شتک هشوگ هک بویا رخآ، ورد اسوتآ مه دعب و سیلآ مرن هدنخی یادص

درک. لصو یشوخ قرب میاه مشچ درک،هب یم فاص

یور یاه  ناویل . مدوب هداتسیا خهلا رانک و هناخزپشآ ورد دیزرل یم میاهاپ

دش. نئمطم هرابود تبرش یکنخ وزا دوب هدیچ بترم ارخهلا زیم

منک. هاگن نامام هب اجنآ توکس ورد نمیشن مورب مدرک یمن تارج

سالم رداچ،زج رد هدیچیپ نامام ، زیزع نامهم راهچ نیا ندید و ندیسر اب

اب ناخ  قداص رانک میرم دوب. هتفگن یرگید ،کالم ناشرفن راهچ ره هب یدرس

حیبست یاه هناد یادص عمج،اب توکس ندینش و تسشن شرداچ نامه

دش. یم بوشآ ملد ، شیاه هرهم و ناخ قداص

هدز نوریب یاهوم و دنلب نهاریپ هب قاحسا نیسحت و بویا یدرسنوخ یلو

درک. یم مرطاخ هدوسآ و تشاد قرف زاشملا،

تشپ هناورپ یشابن نارگن کی واب تشاد فرح ناش  یتوافتیب و ناشهاگن

دش. یم انعم میارب قاحسا ی هدمآ شک یاهبل

: تفگ مشوگ رانک اسوتآ هک مدوب هتسب مرن یکلپ سیلآ کمشچ هب طقف
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... یریگب نشج شیارب دیاب اهدعب هک یبش نیرتهب هش... یم مومت بشما _

یور سکع ندید زا هظحل کی و مدرک سح هقیقد دنچ نیا اررد توافت زاب

. مدرک هلگ نمیشن ی هشوگ و لوسنک

یاه مشچ یروآدای اب یلو ما. هدشن دلوتم رسپ ود نیا ردام زا نم ارچ هکنیا

شدنب تشپ مه یشابن رکشان و متفرگ زاگ ار منابز ، نامام هتسشن مغ هب

. مدرک رارکت

. مداتسیا راد ربخ گنز، یادص هکاب دوب هتسشنن هُن یور تعاس یاه  هبرقع

دیشخب ناج ار میاهاپ ، توکس رد زورما مامت هتبلا و رظتنم رای ندیسر ربخ

. تخادنا هنیسما قتالرد ارهب مبلق و

هجوت نودب و دندش دنلب قاحسا و بویا درک. عمج رتشیب ار شرداچ نامام

. دنتفر لا بقتسا هب دحاو رد رانک ، یسک هب

دشو رظتنم رساپ، و لبم یور طقف ناخ قداص و دوب رد رانک بویا

دید، یم هک میرم درک. مرداچ هب هراشا شبل یور هدنخ هارمه سیلآ . داتسیا

. تفر باال شیوربا

تروص و هدز الک یاهتشگنا و داشگ یاهوتنام اب میاهردارب سورع ود ره

. دندوب مسارم عورش قاتشم ، ناشیابیز

فینح ردپ شرس تشپ دش. لخاد هنامس ردپ ، نایوگ هللا ،ای نامهم نیلوا

نم و درک رس،سالیم نداد ناکت ،اب قاحسا و بویا اب نداد تسد نودب هک

دوب هدرکن مضه زونه ار ود نیا دوجو دیاش هکنیا رکف .زا دیرپ رتشیب مگنر

! تساجنیا و

سح ینامز چیه نم ار ناشیادخ و نید . دنتشادن یتوافت چیه هکیتروص رد

! دراد قرف ، مدرک یمن
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رداچ، ریز نشور یاه  یرسور . دندش لخاد مه شیومع ونز فینح ردام

فینح همع اب هدیشک شوغآ رد یاه هچب یفطصم و ناملس دوب. ناشرس

قداص هک دوب هدشن مامت اه نامهم سالم زونه .. دندش دراو ناشرس تشپ

درک. ناشفراعت ، نایوگ دییامرفب و دیشک تمحز ناخ

. دناخرچ رساپ و عمج رد یرس هک دوب فینح ردپ هب مساوح لوا، نامه

، دیسوب ، شبل یور هللا شام اراب متروص دشو مکیدزن فینح ردام یتقو

. مدرک شم سال بدا مسر وهب شمدوب هدیدن سلا دنچ درک. مهاگن

و دیشک کرس نم، ندوب ِواکجنک فینح یومع و داد ناکت میارب ار شرس

.. تسشن و تسب شقن شبل یور یدنخبل

قرز رپ یاه قبط ناشتسد هک هیناح و هنامس دورو ،اب فینح یاهنامهم همادا

یور خهلا کمک واب تفرگ هیناح تسد زا ناملس دش.هک لماک دوب، قرب و

. دنتشاذگ دوب، هدرک هدامآ و تسناد یم خهلا هک یدنلب زیم

مه ناشنارسمه و فیرش اب یضترم هک دندوب هدشن مامت اه نامهم زونه

... دندش لخاد

یتقو رفن، نیرخآ و ناشرس تشپ فینح هک مدوب هداتسیا قاحسا رانک

کی ی هدننک لیمکت ، دیسوب ار فینح هناش قاحسا و درشف ار بویا تسد

باال شتسد هب قاحسا هدشی لفق تسد زا ممشچ دوب... بشما یارب رارق

.. شمیدید و تفر

اراب شیوم هکینامه . دیسر مه نم شوپ ترپسا تک فینح هک شمدید

قاتشم و نابرهم هن! هک بوجحم داماد هیبش ار شدوخ ، رگشیارآ تراهم

دوب. هدرک

نیرخا هک یفینح دوب! یرود زاساهلا دعب راظتنا هب هدیسر فینح نامه
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! نیرتزیزع کش ویب دوب نامهم

دبس تمس هب شتماق زا ممشچ و دندوب دمآ شوخ ردسالمو نانچمه عمج

. تسشن فینح تسد رد ِلگ

قرب مشچ . تفرگ شتسد وزا درک یتسد شیپ قاحسا و دمآ متمس هب

هشوگ یتسد .ود تسشن مباتیب لد ،هب شبوجحم ابسالم فینح ی هداتفا

! دییامرفب : تفگ قاحسا و تفرگ ار شتک

. دنتسشن همه رگید و تشاذگ فینح تشپ تسد

تاجن نایم نیا رد ندنام لطعم زا ناج هناورپ نتفگ اب خهلا مه ار نم

داد...
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. تسشنن و تشاذگ زیم یور ار شتسد دبس قاحسا و درک میادص خهلا

شناهد ارهب شرداچ هشوگ دش.خهلا هناخ زپشآ لخاد نم، واب مرس تشپ

. مبنجب تساوخ و دیشک

هناخزپشآ اپرد مه هیناح هک مدوب هدیبنجن ، اهنامهم روضح کوش رد زونه
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. تشاذگ

اه ناویل لخاد اهار تبرش درک کمک خهلا هب هک قاحسا دنخبل هب هجوت یب

: تفگ و تفرگ باق شتسد ود اراب متروص ، دزیرب

.! یسولم همه نیا هتفرن هاگشیارآ _

شساوح خهلا، شاب بقارم هب قاحسا ، دیسوب یم ار ما یناشیپ هک ینامز و

. تفرگ هیناح راک زا مشچ دشو ترپ

: تفگ هیناح هب هدش،ور رپ یاهناویل هزادنا هب هاگن نیح رد خهلا

!. رایب مارب اجنوا زا ینیس ودب ! رهوش رهاوخ _

راد هیاپ ینیس و تفگ یمشچ هب ویا درک عمج ار شا  یکلوپ شلا رپ هیناح

... تشاذگ خهلا تسد رانک

هتسشن و تکاس عمج درب.رد و تشادرب ار ینیس خهلا، هراشا اب مه قاحسا

. مدوب شتبحم نونمم نم و دناخرچ ،

سفن تزع ، شفراعت ندرک ابدر ادابم یسک هک مدوب نارگن و مدیشک کرس

درک. میادیپ فینح رکش ار ادخ دنک،هک راد هشدخ مردارب

اراب مرطاخ . تسب و تشاذگ مه یور یمارآ کلپ ، یفطصم و ناملس رانک زا

درک. هدوسآ شتبحم نامه

: نتفگ هکاب دنیچب درک یم شکمک هیناح و درک ناویل رپ ینیس زاب خهلا

. دروآ مدوخ ارهب نم ناج! خهلا هرادن نوبز ارچ نومسورع _

!. دوبن نم یاج هک هیناح . مریگب مارآ یمک ات متسشن یلدنص یور

شتک هب تسد و درک مامت ، ندناخرچ رود ود اراب ییاریذپ هرخ بال قاحسا
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درک. فاص ار شنهاریپ و دیشک

تسد و هناخزپشآ یدورو رانک یلدنص یور تسشن و تفر خهلا هراشا اب زاب

دز. هرگ مهب

: تفگ مشوگ رانک هیناح و تفر شرداچ ندرک فاص اب مه خهلا

دش! هالک نومسورع میگن هک نیشب ایب لقادح . میداد ام هک ور تبرش _

ریز هب رس درک. زاب اج میارب هنامس و شدوخ رانک و هارمه عمج ارات نم

یومع و درشف ار متسد مه هیناح . متسشن متسد هب رداچ هشوگ و مدوب

. دننک متخ یدمحم تاولص تساوخ ، منتسشن اب فینح

یم هاگن ار بویا یاهبل ناخ قداص مدید هک مدرک دنلب ار مرس هظحل کی

درک. یم همزمز عمج هارمه ار تاولص تشاد بویا درک.

درک. یم شهاگن و شردارب هبکالم دوب هدیخرچ تقد اب فینح ردپ رس

فینح ردام رانک هک متوکس رد قرغ ردام زا شیومع هک دوب ناشرتگرزب

تمس همه مشچ داد. ناشن ار بویا مردام .و تساوخ هزاجا دوب، هتسشن

بویا و تساوخ هزاجا فینح یومع ، مردپ یاج هب هک دش هدیشک بویا

، نایوگ هللا مسب و درک عورش شیومع ... تفگ دییامرفب مارتحا واب نیتم

اردز. شیاهفرح

کی رد هک بویا و مردام هب باطخ و تفگ ناشرسپ جاودزا تساوخرد زا

داد. ربخ دندوب هتسشن هتسار

. دیبوک یم نانچمه مبلق نابرض و دندوب هدرک قرع رداچ ریز میاه تسد

... تشذگ یم دنک یلیخ میارب نامز ، شندش مامت ،ات ینامهم عورش هظحل زا

. دنداد مشچ نم هب هدش تکاس عمج، مدرک سح هظحل کی
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قفا، نتفر مناخ سورع نتفگ اب فینح یومع دنخبل و مدرک دنلب ار مرس

ومع! تسه نوشساوح هک دنادنخ ار هیناح

یب زا مدیزگ ار یمبل هشوگ ... دیسرپ ار شلا وس نم هب ور شیومع هرابود

فینح یارب یطرش . یرادن یفرح ملگ رتخد : دیسرپ شیومع هک ما یهجوت

ام..!؟

بویا هب مشچ دوب، نییاپ شرس هدز تلا جخ هک یردام و عمج هب هاگن اب

. مداد

دش. دنلب شیادص فینح ، مرادن هن نتفگ هکاب دش اجباج لبم یور مه بویا

و نادنخ شیومع ... مینزب فرح هملک دنچ ، تساوخ هزاجا ییا  هفرس کت اب

: دیسرپ لا حشوخ

؟ نیدزن ور نوتافرح هگم ناج ومع _

: دیدنخ و درک اجباج ششوغآ اررد شرسپ یفطصم

تلا جخ نیب عمج هدنخی کیلش .! میدوب هتفرگ شزا ار یشوگ ، ییاد _هن

دش. مگ نم یاه

خهلا، رانک هتسشن قاحسا هک دننزب ار ناشفرح هیقب هرتهب نتفگ اب بویا

درک: هفاضا

. میریگ یم ور نوماشوگ ..ام ننزب اجنیا هرتهب _

رد یدایز و کشخ هک یناخ  قداص یتح . دناشن همه یاهبل هب دنخبل شفرح

دوب. هتفر ورف داماد وج

و میتسه یضار مه سنلا هشوگ _: تفگ و درک فاص ار شتک مه ناملس

... داتسیا رساپ نم اب نامزمه فینح و موش دنلب نم ات تساوخ شیومع
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ار ناشیاهفرح مه اهرتگرزب دوش، مامت نامتبحص اتام تساوخ شیومع

: تفگ و مردام هب ور دیخرچ ناخ قداص هک دننزب

!؟ ندرک لوبق ور هناورپ طیارش همه مناخ جاح _

؟ یطرش هچ دیسرپ و درک دنلب ار شرس مدید فینح ردپ

، تسد هب ینیس دشات دنلب نامزمه قاحسا هک یطرش هچ تفگن یسک

دنک. عمج ناملس کمک اهاراب ناویل

*** 

جنک #هس_

230_ تراپ #

، دنزب ار فرح نیا دوب هدمآ طقف ناخ قداص هک یطرش و لا وس زا سرت

و دوب داش هک یفینح رانک مه .نآ مراذگب ،اپ شمارآ اب قاتا رد تشاذگن

. رورسم

تمس دیشک و تفرگ مه، یور رد نتشاذگ ضحم ارهب متسد هک یفینح

کیدزن دوب، مهاوخلد فینح شقن رد شدنلب تماق هک شدوخ ..هب شدوخ

متسناوت یمن دش، زاب مه زا شیاهبل و دیسر مهب یتقو ناممشچ درک.تالیق
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و دوب میور ورهب هک یصخش منک. ینعم مدوخ یارب ار هظحل نیا یشوخ

هک دوب یعقاو .حاال مدوب هدرک شروصت ایور رد ارساهلا درک یم مهاگن

و ردشلا هتفرگ باق تروص یور شتسد فک و درک اهر یمرن ارهب متسد

. تسشن مرداچ

نم ...ات مینک مه هاگن دوشب رتهب هک ییاج ،ات دروآ ارباالرت مرس طایتحا اب

. دراد تقیقح ، مهدب شناشن میاهایور هدشی هتفاب رواب هب

،رد راظتنا هلقی حتف کی دزو یم جوم نم مشچ رد ینارگن هک دنچ ره

. دیشخرد یم فینح یاهمشچ شخرچ

رد رورغ ،اب تدوخ یارب یدرک لگشوخ ردقچ نتفگ اب هلق نیا حتف راختفا

،بل شقارب یاهکمدرم ندناخرچ یمرن هب هرابود . تسب شقن فینح یادص

: تفگ رت هتسهآ دزو

اه! یلگشوخ ور یدیشک مرداچ _

دنویپ مدوخ ارهب فینح فرح ات مدرشف مه یور و متسب هاتوک ار مکلپ

هک یتقو دیزرل ممشچ . دشن و مهدب میاه  ینارگن ارهب شیاهفرح دیون . منزب

: مدیسرپ و مدرک ناشزاب

؟ نتفگ یچ یدینش _

ارباال شا هناش دش. یشوگیزاب کرسپ هک دوب هدوسآ شلا یخ فینح ایوگ

: تفگ و تخادنا

وت رانک هشیمه یارب رد، نیا نوریب ِرارق هگید هقیقد دنچ هک یتقو ...! نگب _

ور،زاب شا هیقب .. هناورپ یمرانک هشیمه یارب هگید منک... تبث ور نتشاد

نم! هب شراپسب مه
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مدرک یعس و دروآ رتولج ، ششخب نانیمطا مجالت ندرک مامت اراب شتروص

. مربب بقع ار مدوخ

! ارادم و درک فطل هک دوب دایز شتبحم و شروز فینح و دشن

، دیشک بقع هک ار شرس . تسشن ما، هدروخ رس یاه  یرتچ رانک ، شبل یمرگ

دز: بل هک دوب فینح تبحم یاه  تسد باق زونه متروص

مزادنب مربب تارب مدوخ ات مشود ور یراذ یم بشما ور تاه  ینارگن _

! نوم هنوخ رس میرب کبس ..هک هاگترپ

: دیسوب ار مکلپ ود ره یور رابنیا ، متسب هک هرابود ار ممشچ

.! هناورپ تمنیبب ور... تگنشق مشچ نک _زاب

و بشما ار فینح تبحم نیا مدوب هدرکن تداع زونه نم و مدرک زاب مشچ

یور دروخ رس منامشچ زا شمشچ و مدز مهب ار میاهبل منک. مضه ، اجنیا

: خرس و دوب قارب هک اهنامه

یفرح ناخ قداص رد، نیا نوریب مسرت ..یم همهفب تاباب هگا مسرت _یم

! مزاب هش بارخ هک هنزب

بل اجنامه ،زاب دیسوب ار ما یناشیپ وزاب دروا رتکیدزن یلیخ ار شرس زاب

نم! یوسرت سورع شابن نارگن دز:_

: متفگ شتبحم زا تسمرس و هتسهآ

هک.. نک لوبق _

درک: رت تفس متروص رود ار شتسد باق و درب رتبقع ار شرس

مامت هک نودب ، تنتساوخ هساو مدموا و ماجنیا هگا نم ، مگنشق ی هناورپ _
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شاب طقف منک...وت یم لح مدوخ ور یچ همه ... مراد لوبق ور شبقاوع

... هناورپ هیفاک یشاب مرانک ... رتولج ...هن متشپ ...هن هناورپ شاب .. مرانک

دنخبل . دیشک یرپ سفن منک، یم شهاگن و مدز کلپ طقف هیناث دنچ دید

. تشاذگ مرس تشپ و تشادرب ار شتسد و تفرگ ناج شبل یور

نامیاه هچب رامش رس رب قفاوت زا شدوخ لوق وهب مینزب یفرح هکنیا نودب

. میتفر نوریب قاتا ،زا مینک یگدنز تسه رارق هک ییاج ای

نم و شرانک تفگ فینح . مدرک عمج ملغب ریز و ییا  هشوگ هرابود ار مرداچ

شتبحم هک دندش یدرم تساوخرد نیا عیطم هتفگن ناشدوخ میاهمدق

.. دوبن یندز وثملا صاخ

شدوخ هب مراپسب هک تساوخ مشوگ رانک وزاب تشاذگ متشپ تسد فینح

... میتفر و

مرش زا نم دشو عطق ناشفرح ام ندمآ و نتفر دوز ،زا رضاح عمج

. مدیدزد همه زا مشچ ، فینح یاه  تسد و هسوب یاج ندوب صخشم

هک یطرش لا وس زا دنکن هک تخادنا مناج هب هرهلد یمک عمج، توکس

... دشاب درک، همزمز ناخ قداص

فینح تساوخ و دیدنخ شیومع هک متسشن هیناح رانک ، یفرح چیه نودب

و دیشخب شمارآ یمک مسرتسا رپزا ناج هب شفرح ...نیا دنیشب مرانک مه

. تسشن ، نامندش یکی تبث قاتشم فینح

دیفس یاه  باروج . تسشن مرانک یکت یلدنص یور دزو رانک ار شتک هشوگ

. دندوب هتسشن بدوم نم، یاپ رانک فینح

میتشگرب اجنیا هکنیا ،زا قاتا رد بسچلد یاه هظحل نتشاد الف خرب نم اما
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: دیسرپ شردپ هک دش نیگنس میارب زاب شیاوه

ناج! فینح دش یچ _

داد: باوج شمارآ و تناتم دشواب اجباج یلدنص یور فینح

! دییامرفب امش اباب... تسین یدروم _

واب یمرن هب فینح ردپ . دنسرپب مه نم زا هک داد هزاجا فینح فرح نیمه

هب هاگن و مدروآ ارباال مرس ؟ مرتخد یچ امش ندیسرپ ،رد هتفهن یرهم

اررد ناش  ینارگن میرم و ناخ قداص و دوب نم یاهبل هب شمشچ هک مردام

. متخادنا ، دندوب هتخیر ناش مشچ

یومع رابنیا درک. یم مهاگن لبم، یتشپ هب هیکت و هنیس هب تسد بویا

قاتا لخاد یاهنانیمطا یارب هتسهآ و درک رارکت ار شمرتخد لا وس فینح

: مداد باوج ، فینح

. ننودب یح صال یچ ره ارتگرزب _

و درب باال تسد شیومع و داد نوریب رپ یسفن فینح ، هلمج نیا نتفگ اب

. دننک متخ تاولص تساوخ

شیاه مشچ ، بویا هدروخ ناکت یاهبل هب هریخ نم دشو هداتسرف تاولص

دوب. رکف رد هک مدید ار

جنک #هس_
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231_ تراپ #

یاه هملک ندناوخ یارب هزاجا یسک رگید نم، نتفگ هنوتح صال یچ ره اب

نم یارب هک یتوافت ... مردارب اب میتشاد قرف ! نوچ ، تفرگن بویا زا یبرع

دز. یم فرح ناشدوجو زا نانیمطا اب مردپ یتقو تشادن ییانعم چیه

. تفرگ هزاجا وخهلا ناخ قداص و مردام تمس هدیخرچ یرس اب فینح ردپ

دوب. فینح رتگرزب یومع مه وا مه

. دندوب هدش قرغ دهعت کی زاغآ و تنس کی یارجا ِتوکس عمج،رد و هیقب

هتسشن هدوسآ یرطاخ واب دوب جبلا ناشیارب اسوتآ و سیلآ هک یتروص رد

. دندوب ناشنارسمه رهاوخ دقع دهاش و

 سفن رانک مه نم و درپس شوگ عمج توکس ، دناوخ فینح یومع هک هچ ره

. مداد شوگ درک، یم قیرزت مدوجو ارهب نیریش یرطع هک فینح یاه

نامرس یور لقناه ندیشاپ و هلهله دشاب فداصم ، فینح و نم ندرک لوبق

مدرک دنلب ار مرس دوب... دنخبل اب ناشنابز یور کیربت هک ییاه  تسد یادص و

یور تسد هدش، هدیشاپ یاهلقن موجه زا هک مدید ار یفینح همه زا لوا و

هار زا شیاه هدنخ فینح یمدرب... تذل و دیدنخ یم دوب. هتفرگ شتروص

دوب. هدیشک لوط رتشیب سلا تفه ، اجنیا و بش نیا هب ندیسر و ندمآ

و ناملس یاه  تنطیش نایم هک یتقو دوب. مقح دوب. شقح هدنخاه نیا

: تفگ و تفرگ متمس یلقن هدنخ دش،اب هدیشاپ لقناه مود رود ، هیناح
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... هناورپ هشاب کرابم _

یتقو دوب نامکرابم ... مدرک نیریش لقن، نامه نتشاذگ اراب شکیربت مبل ریز

دوب... هتخاس هناخ نامنایم یفیطل نیا هب یقشع

، توکس و دنخبل دوب. ام نتفرگ ناماس زا همه فینح هداوناخ یداش و دنخبل

و بجعت هتبلا و ناشتروص یور هدز جوم ینارگن همه نم هداوناخ یارب

. تشاد هارمه هب یتفگش

زیم یور هدیخرچ هاتوک یمشچ اراب مدیدج هداوناخ ییادها یاه وداک مامت

اب هدش نییزت یاه قبط نایم دزوزا رانک ار شدنلب ،شلا هیناح یتقو . مدید

، دروآ نوریب خرس، و دیفس یاهلگ نیب ارزا یلمخم هبعجی راون، و روت

... میدرک زاغآ یرگید ریسم ام هک دش مرواب

تقد تیاهن اب فینح و درپس شردارب تسد ، دنخبل و یداش اراب هبعج

مه، هب هدیچیپ نیگن وود فیرظ هقلحی ندید داد.زا شیاج متشگنا نورد

 هدوسآ سفن نامزمه ود، دشوره نامرواب . مراد ار فینح هک دش مرواب زاب

. میدیشک ییا

یم مهاگن هک بویا و قاحسا رانک نم و دوب دایز ام ندیسر نشج و یداش

ار متروص هیناح . مدرک سح رتشیب یلیخ ار ناج اقآ خیلا یاج دندرک

و کیربت قرغ ار میاه هنوگ و مرس یور ناش، همه مه. فینح ردام و دیسوب

. دندرک هسوب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

نم یتخبشوخ لد هب دزولد تسد دوب. لا حشوخ میارب مه خهلا یتح

دوب. هتسشن شبل یور یدنخبل ، یشوخ و رهاظ یارب طقف ، مردام داد...اما

ریز هللا رفغتسا و دوب هدرک فطل مه ناخ قداص دزو تسد راب دنچ میرم

. تفگ یمن دنلب ار شبل

شیلا حشوخ ، ینشاچ شرانک یکمشچ دز، یم تسد میارب یتقو سیلآ

ار قاحسا بویا . تفگ ییا هلمج دشو مخ بویا شوگ رانک اسوتا هک تشاد

. دروآ نوریب ییا  هتسب سیلآ فیک وزا درک ادص

بویا و تسب فینح چم رود یدنبتسد قاحسا ام، یاه تنس مامت یاج هب

.. شندرگ رود نتفگ کیربت اب یدنبندرگ

و دیهد یم ار ناتیاهوداک حاال ارچ هک دیسرپ ار همه لا وس ، بجعتم ناملس

یم یخلا مردارب تس... حاال میدرک رکف ام هک داد باوج هدنام تام قاحسا

یمسر دقع و نامز : تفگ ششوگ رانک یضترم و دوب هدش مامت درک،

.!.. هدنام

رازگساپس فینح و منیبب متسناوت یم دمآ شک شبل یتقو ار قاحسا مرش

: تفگ و دوب

. میدرک مدقع ییاروج دش..امهی بوخ اقافتا _

دمآ... شک میاهبل ، دندوب زیزع صاخ یروجکی مادک ره هک یدرم ود فرح زا

. متفرگ یم روتکاف نامام توکس زا بش،رگا نآ دوب یشوخ هک ارچ
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رد هدنام هاگن ورگا مدینش یمن ار ناخ قداص وطالین هآ هظحل ره رگا

... مدید یمن ار فینح ردپ یاهمشچ اب متروص

هک ینیریش و مدناخرچ یاچ ینیس ، فینح یومع تساوخرد هکاب ینامه

. تشاد یشوخ ، دیشک ار شا  ییاریذپ تمحز قاحسا

ینیریش ام یتخبشوخ یوزرا واب تشذگ نم سرت ریگ سفن یاه  هظحل

ورد دیکات هکاب ییاهرارق دش. هناور شرس تشپ اهکیربت دشو هدروخ

... دنتفر و تشذگ دش، هتشاذگ قاتا امرد روضح

دش. هباپ نافوط هزات ، ناشنتفر واب دنتفر

جنک #هس_
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یتخبشوخ زاربا یاج نم، هب ور ناخ قداص دش، هتسب هک دحاو و ردسنلا

: تفگ دشو خرس

؟ ینک یراک ناهنپ تحار ینوتب هک یتفرگ دهاش ور _ام

دوب.اما هتشگنرب اه نامهم هقردب زا زونه بویا هک بوخ هچ و مدینش

باوج درک. تولخ ار اهزیم یور باقشب دشو مخ هک یقاحسا دوب. قاحسا
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یناهنپ و سپ چیه . تشاد ربخ فینح هک مداد رتدوز مدوخ ار ناخ قداص

. میتشادن داماد زا

و تکاس . شرهوش رانک دوب هتسشن هک دید یم مرحمان هناخ رد زونه میرم

. شرس رداچ رد هدیچیپ

هقردب دوب هتفر بویا هک بوخ هچ و درکن دازآ ار شرداچ مه نامام

. اهنامهم

رانک ، هدشن کاپ نامبل یور هدنخی هک ینشج زا دعب ما، هداوناخ راتفر زرط زا

دش. ممرش ، دندوب هدرک ترپ ار ناشساوح هک اسوتا و سیلا

اه هیده زا غولش زیم رانک هقلح، هبعج و مدرب تسد و متشادرب مرس زا رداچ

نم هک ینامز دوب شردام یاهتسد دوب.در فینح تبحم یاج . مدرک ادج ار

یمن مه یور یشوخ زا شیاهبل و دید هناشیمه هب هناش ار شرسپ و

یلا حشوخ ی هزادنا هب میارب دوب. فینح وتالش دهعت رتشگنا یاج . تسشن

... تشاد شزرا فینح

دزو مرانک سیلآ . مینیبب میایب مه ام تفگ مشوگ رانک نانز دنخبل اسوتا هک

منک. نوشزاب هناورپ یاج مراد تسود یلیخ _: تفگ

زیم، یور یاه هتسب نیا ندش زاب نتشاد تسود یاج هب نم ساوح یلو

، قاحسا هارمه شا  یگنرز مامت هکاب دوب.خهلا میرم اب نامام یاه چپچپ یپ

دوب. هدماین زونه بویا و درک عمج اجار همه

فینح نیشام رانک ار بویا یرد هشوگ .زا متفر رد مد وات مدش نارگن

اهر مضغب ات متشاذگ مناهد یولج تسد نم و دنداد تسد مه .هکاب مدید

. مداتسیا بویا رظتنم و یشوخ همه نیا زا دعب دوشن

مه ارزا شتسد دید، هک ار نم تسب شرس تشپ وردار تشگرب هک بویا
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میارب دنلب یسفن واب دیسوب ار مرس یور . تفرگ ار میاه هناش و درک زاب

: تفگ شربتس و نهپ هنیسی هب مرس ندرشف درک.اب یتخبشوخ یوزرآ

هگید یازیچ نارگن ... دنخب و شاب تخبشوخ طقف ...وت هناورپ هشاب تکرابم

.. شابن

لمیر ی هشوگ و دید ار ردارب ود نیا دروخرب اب فطل همه نیا دش یم رگم

ندوب رکاش نایم دشو یمن ... دوشن سیخ منامشچ ی هدیشک دادم و هدز

هتساوخ وریپ ، دادن لا جم ناخ قداص ضارتعا دنلب یادص ، بویا تبحم

اب مسرپب یتح منکن ادیپ لا جم . موشن نارگن و مشاب شوخ ... مشاب بویا

درک. ترپ ار نامساوح هناخ زا ثحب یادص و تشاد یراک هچ فینح

هب مخا اب بویا و میتفگن یزیچ مدیشک تلا جخ تفگ یم هک مردام یادص

: تفگ هک دوب هداتسیا نامام هب ور رساپ و دمآ فرح

؟ هنوتروظنم هناورپ راک مودک زا تلا جخ اقیقد مناخ جاح _

: تفگ و تشاذگ مه یور تسد مردام

و ونز هنوخ زا ور مرسپ هک ینومه ... نیداد شبآ هب امش هک یلگ هتسد _

. نیدرک رود شا هچب

و متشاد وربآ ظفح سرت . دناسر ار شدوخ هدز، هرگ شرمک رود رداچ خهلا

بوخ هچ و دندرک یم ار اهوداک یواکجنک ، مقاتا .رد دندوبن اسوتآ و سیلآ

. دنتسب مه ردار

ماجنا دیفم راک کی میرم بوخ هچ دوب.زاب هدرب شهارمه ار ود ره میرم

درک. ار نم یرادوربآ رکف و داد

: تفگ نامام هنعط باوج ورد تفر رتولج مدق دنچ بویا
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؟ نیدشن نم راک هجوتم هکنیا لثم امش ردام _

دز. ادص ندادن همادا زا دیکات و تیاکش اراب بویا خهلا

روخلد درک، یم ناربج وحاال اجنیا تشاد ار شتوکس مامت راگنا هک نامام

: تفگ و تفرگ بویا فرح ارزا شتروص

نم... ریسا هچب دوب،زج همه یاج بشما مگ... یم هک مدش هجوتم ارچ _

شاه هچب و شنز یتقو ، یخرچب تسار تسار دایم تلد روطچ مدنوم

هچ منک یم مرش نم شاه هچب سیخ مشچ نش...زا یم مسابع گنتلد

هک.. هسرب

و دنام همین شدوخ ضغب اب نامام فرح

افتکا نتفگ هللا رفغتسا هب اهنت و هرابود ناخ قداص . دیشک رپ یسفن بویا

درک.

ار زیم یور و نامام تسد رانک خیلا باقشب درسنوخ یلیخ مه قاحسا

: تفگ و درک تولخ

. ِنایرج رد ومکلا مامت منوا هک دوب داماد و رسپ مهم _

متخ ، دیشک شبل یور رداچ هک نامام روخلد توکس و قاحسا فرح اب

مدوب هدش کشخ و هتسشن یلدنص هبل هک نم هب ور بویا دش. تیاکش

: تفگ

. میرب ات ناج هناورپ نک عمج وشاپ _

دش: یکاش رتشیب شرتخد ،هب مردارب تبحم وزا دینش مردام

هچ هتفین شدای و هنیبن ... هنیبن ور وت منز نوا راذب ناج.. رتخد ورب وشاپ _

... هدروآ نومرس بالور نیا یسک
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نیا رانک لقادح .ات دنکن سمل بویا ار مردام یرهم یب ات درک تلا خد خهلا

تین وهب شندوب ردپ نامه لیلد هب قاحسا دنک. یرادوربآ یماح و درم ود

: تفگ و دمآ کمک

. هنوخ مدرگ یمرب سیلا و هناورپ اب منم .. شاداد وش یهار امش _

تساوخرد و دیکات زا هظحل .نآ دندوب هتشاذگ اهردام شیپ ار ناشیاه هچب

و لیلد ندینش ...زا مبوکب ییاج ای راوید ارهب مرس تساوخ یم ملد ، نامام

. دوبن ردام راگنا هک مردام فطل

ناج شیاه  هناردام شا، هداوناخ و سابع یاهرسدرد یارب طقف و دوب ارچ

ارهن! هناورپ و تفرگ یم

اب رابنیا ارچ و نوچ یب نم و میوش هارمه ناشدوخ هکاب درک رارصا بویا

لگ دبس اهنت و دنامب قاتا رد متشاذگ اهار وداک . مداتفا هار تیاضر

دز. یم قرب متشگنا یور هک یرتشگنا و متفرگ متسد ار فینح یوبشوخ

جنک #هس_
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هک دوب هتشذگن فینح ونم یعمج رطاخ زا تعاس دنچ تسرد و بش رخآ 

. مدوب هدیشک زارد تخت یور و مقاتا رد

دعب یکیرات ، شتاملک اب طخ تشپ فینح هک دوب یقاتا فقس هب ممشچ

. تشاد یم هگن نشور ار ناشنتفر

زا هچنآ ره دورب مدای مدرک یم تالش فینح هناقشاع یاهاوجن و ییاهنت رد

طاالع ویب هتساوخان فینح . موش رود تساوخ و مدینش و مدید مردام

یاج و دیچیپ یم مشوگ رد هک شیادص درک. یم هزجعم شتاملک اب تشاد

درک. کاپ ار ناشدر و هدش رپ یاه  یخلت مامت

ار مدوخ و مدینش یم ار فینح یاهوزرآ هک دوب باوخ رامخ منامشچ

: تفگ یم هک یضار و دوب داش . مدرک یم روصت شرانک

وطالهین مه هام کی . شمارآ هب میسرب ات میراد تقو هام کی ناج هناورپ _

.. مرظن هب

وگن. ، مسرت یم حاالمه شمارآ زا نم فینح متفگ ات

: تفگ و دیدنخ

معط هب هجوت یب نم و هراد یمعط هچ نم رانک شمارآ ینود یم هچ _وت

: متفگ ششمارآ

! نمهفب شمه هک مدیسرت _یم

. یراین ور شمسا هگید هک هدب لوق مهب هناورپ نیبب : تفگ دشو یکاش

نم رب هک یسرت . مراد سارح زاب هک متفگ فینح هب یلو ، مدرواین ار شمسا

مال ریز ار منت دشو مه رد قاحسا هناخی باالی دحاو ییاهنت اب دوب هتسشن
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درک. ناهنپ هفا

مرادرب ور تاهسرت اجنوا مایب مشاپ _: تفگ دشو یدجرت ، متوکس اب فینح

! یسرتب هگید مراذن ...ات مربب و

: مدیشک شدنب تشپ ییا  هزایمخ مدرک یچن

. هنشور شریگدزد ابش نوم هنوخ _

! نوت هنوخ فقس ور مایم :اببنلا تفگ و دیدنخ

: متفگ و مدرک یچن زاب

و نتسه ام بقارم هثج یوق درم ودات حبص ات بش ره هک هرن تدای _

ند! یم ینابهگن

: دیدنخ نانک هوا هوا

.. هزیر یم منم سرت هرت.. نیگنس یایب یشاپ تدوخ مدینش ور انیا _حاالهک

: متفگ ناشک  هزایمخ

! فینح دایمن تباوخ ارچ _

یشوخ زا دیاب مه وت ضوع نم درک هفاضا و دناوخ مقوذ دشویب ضرتعم

. مباوخن

نایوگ ریخب بش رگید فینح و مدیشک هدنخ اب هارمه رتدنلب ییا  هزایمخ زاب

درک. عطق ، هدنخ واب

نورب هلب زا دعب زور عورش ،اب فینح لبق مخلت یاهزور ندش مامت دنت رود

دش. مامت
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مه دش.نآ عورش ، دیشروخ عولط هکاب یدوز حبص زا میاه  یشوخ خیرات

! حبص ۸ تعاس سار شردام گنز اب

ارهب فینح ردپ یمسر توعد و مایپ و تفگ شلگ سورع هب یریخب حبص

. دناسر نم

ناجیه واب تفرگ ار یشوگ فینح هک مدوب باوخ رد زونه و مدرک رکشت

: تفگ

!. تلا بند مایب ات یعلا وش رضاح _

: دیدنخ فینح دشو رود مدینش یم ار شیاه هبوت هک شردام یادص

رارکت ور هملک نیمه راب دنچ اتحاال بشید منامام هناورپ هش یم ترواب _

دوب! نم ندید اب مه شمه .. هدرک

! هبوت ایادخ _: تفگ هک مدینش ار شردام یادص وزاب

مه هک حبص لوا مه .نآ مدیدنخ هدز، قوذ ناشیاهفرح ندینش زا

ار مبشید یاه  سرت فینح ندمآ یشوخ هکنیا ومه دندرک ملا حشوخ

درب. و تسش شهارمه

دش.. مسنوم ، دربب مباوخ ات بشید هک یفقس هب متشاد شکزارد میاج رد

. متفر نییاپ هلپاه زا وکالهف هلجع اب

میور رسو هب هراشا ، هدیشوپ یمسر سابل ناشدحاو رد هب هیکت قاحسا

: دیسرپ

! یتم سال هب اجک _
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: مدیسرپ و مدز شرانک ، متسد شیارآ مزاول فیک اب

؟ تسه سیلآ _

درک. زاب رتشیب میارب وردار تفر رانک

. شمه هتفا یم نیچ مپچ مشچ یاپ ، هشکب ور ممشچ طخ دایب مگب _

: تفگ و داتفا هار مرس تشپ واکجنک و بجعتم قاحسا

یمهنز. هنوش ور شاهوم هراد _

سیلآ داش یادص ! مایب یهجوم هک مدیسرپ رد هب هقت اب سیلآ قاتا رد تشپ

: دیدنخ یم تشاد دش. دنلب

.! یدیسر شارخآ _ایب

: تفگ و درک زاب میارب ،ردار ممشچ یاپ هب تقد اب قاحسا

! شمه هتفا یم نیچ شمشچ طخ مرهاوخ _ایب

با ییا هنت مین اب هاتوک کراولش سیلآ . مدرک هاگن متسد چم تعاس هب نارگن

تروص زان واب داد شرمک هب مه یبات درک. نییاپ باال ییوربا ، شفان الی

: تفگ و دیسوب ار قاحسا

لیماف ور مدآ حبص لوا منک! یهار ور منک،وت فاص ور ترهاوخ نیچ _

. باوخ زا یشاپ نراذ یمن رهوش

. متفرگ ار میور و مدیدنخ نم و داد ار سیلآ ی هسوب باوج قاحسا

: تفگ و تشادرب متروص یور ارزا متسد سیلآ هک

یگ. یم ور نیچ مودک منیبب رایب _
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داد: همادا هدنخما هب هراشا واب

مک. هی هشاب زاب تمشچ نتفر لبق یمیر شرقم یراد .. وشن خرس منیچمه _

و نم ِتروص یور دوب هدرک زکرمت شسیلآ یاهفرح هب هجوت نودب قاحسا

. سیلآ تسد

: تفگ و تسب یکلپ ، دیشک یم سیلآ هک یمشچ طخ تفارظ هب

.! هتخس نوتراک امش ردقچ . داتفا بآ ممشچ _

قاحسا ، سیلآ . داتفا نیچ ممشچ هشوگ هرابود دش، ثعاب نیمه و مدیدنخ

دز. شرانک ، ترهاوخ هش یم ینیچ نیچ رانک، ورب نتفگ اراب

. دتفین نیچ هرابود ات مدنخن رگید مدرک یعس هدش عمج ییاهبل اب مه نم

یسابل اراب مدوخ و مدیدنخ سیلآ یاهشزومآ و قاحسا یاه  ناشن و طخ هب

. مدمآ نوریب ناشدحاو وزا مدرک روصت یمداد داهنشیپ سیلآ هک

؟ دندرک یم یهار فینح هداوناخ نیب یروصت هچ اب دنتشاد ار نم ود ره

: تفگ و تخادنا شیوزاب یور ار شتک ، تسد هب فیک مرس تشپ قاحسا

. ییا هنوخ هگید تعاس _ود

: متفگ و مدیدنخ

!. مسر یم هگید تعاس ود هزات _
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دوب، هتخادنا لگ میاه هنوگ ، ناشرانک ندوب زا هک متروص رد تقد اب قاحسا

: تفگ و دیسوب ار متروص دش. مخ

! هتسرد یمیگ! مدوخ هب لوا دوب یلکشم ناج.. هناورپ شاب شوخ _

شدنلب هناچ داد، مناشن ار شربتس هنیسی مه یتقو و مداد ناکت ار مرس

. تفر و دیزرل

دیاب ،هک تفگ نحل نیا اب قاحسا هک یفرح زا منک رپ مشچ دش یمن رگید

... نوریب مدیشک یم شتخت ارزا سیلآ هرابود

ود نیا نتشاد زا ناج اقآ هب ردقچ اتحاال، بشید نم تسناد یمن هک قاحسا

... مدوب هدرک راختفا ، مورب تساوخ مردام یتقو درم،

و پچ مکحم و دنلب نوتس ،ود بشید نامه هک تشادن ربخ یتح قاحسا

طوقس .ات مزیرن ات متفرگ نوتس ود ره هب تسد بشید ... دندش مرمک تسار

دوب... مرظتنم فینح هک یتقو منکن

ی هشوگ ار قاحسا ضغب ، دتفا یم هار دراد داتسرف هک شمایپ و فینح دای

یدرم هک ارچ . مشوپب سابل ات متفر باال تعرس وهب متشون شیاه  ینابرهم

یمرگ رانک ارهب نم ات یمدمآ تشاد ، میاهردارب ندش نوتس سنج زا رگید

... دربب شا  هداوناخ و هناخ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

***

هدش هتسب دنفسوگ یادص هک تشاد یمرب میلدنص یور ارزا هلوح نامام

دش. دنلب هرابود ، ناویا ی هشوگ هب

... مدناخرچ ار مرس دوب، هداتسیا رساپ هک نامام هب وور مدیدنخ

ارهب ینابرق نیا یگنهامه لبق زا شدوخ ، دهدب ربخ ام هب هکنیا نودب اباب

دوب. هداد ماجنا ، بشید قافتا نمی

اباب هب دنفسوگ ندید دوب...زا هدرک یکاش ار نامام و ریگلفاغ ار نم شراک

تبسن هکاب یحبص نم ...و رگید زور ود یتشاذگ یم درم، هک درک تیاکش

... مدرک عورش اباب تین اراب دش زاغآ هناورپ رسمه ناونع هب ما یمسر

همع هب گنز دوب. هتخادنا قتال ارهب نامام اباب، ندرک ریگلفاغ هعفدکی نیمه

تساوخ اباب هک مه یتقو . دنناسرب ار ناشدوخ هک دوب هدز هچباه و ومع و

یاهزور سح ، دشکب ینابرق وبال اضق عفر یارب ، مروایب و مورب ار شسورع

. تفرگ یم ناج نم رد یدعب شوخ

هدرک هبنج یب ار میاهبل ، سورع ناونع اب نام هناخ هب هناورپ نتشاذگ اپ سح

یم رگم ... مهدن ناشن لا حشوخ دایز دوب یکاش هناورپ هک ینامه دوب.

هب ندیسر زور ...حاالمه مدیشک یم ار زور نیا راظتنا ساهلا دش!...نم

دوب... هناورپ و دوعوم

مه هناورپ ردام هب هک تشاد رارصا و دوب هداتسیا نم تسد رانک نامام

. تسه نکمم ِلا حم ، شزورید یاه مخا اب متسناد یم و مییوگب
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تحار ار مراک ، رتکد دنورب شا ابخهلا دوب رارق نتفگ اب مه هناورپ دنچ ره

درک.

،زا نامام یاهفرح هب ندرپس شوگ واب متشادرب یسابل بوچ ارزا مترشیت

. متسب ار یکی اهنت ، شزاب همکد هس

شتسد اراب مشوگ تشپ و درک فاص ار هقیما ، نامام دوخ و مدش مخ

درک... شزاون

.. تسا هدش گرزب شرسپ هک درک یمن شومارف زگره و دوب نامام

یور ، متسد فک نویسول ،زا متروص ندرک تسار و پچ واب مداتسیا فاص

... مدیشک متروص هدش، ویش تسوپ

دوز مه ووت دسر یم رگید تعاس مین ومع هک داد یم ربخ تشاد نامام

تاباب ات درگرب رتدوز .. میربب ور دنفسوگ رس رهظ ات رایب ور ناج هناورپ ورب

. ینکن ساسح مه ور

ار شدنلر دشوغ یکاش اباب راک زا زاب

فیک و چیئوس نتفرگ ..اب مدرک مامت ، شرس یور ندیسوب واب مدش مخ

دمآ. نوریب قاتا زا مرس تشپ ، شتسد زا ملوپ

درک. یم شرافس تشرد و زیر و دوب هداتفا هار ملا بند زاب مردام

ار شدنپسا دوش...ات رادربخ ات منزب شگنز ، هچوک هب نامندیسر زا لبق هکنیا

دنک... دود

هگید یکی سورع وگب ریگب مه ار هیناح نیا هرامش درک مه دیکات

ایب... تفیب هار دوز ... تسا
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 نتفگ مشچ مشچ واب مدیشوپ ار مشفک و مدیدنخ نامام شوج و صرح زا

. متفر نییاپ هلپ مه،زا رس تشپ یاه

و دوب هداتسیا دنفسوگ هب دوب،ور هتسب ار دنفسوگ هک یتخرد هنتی رانک اباب

دز. یم ندییوج زا هتسخ دنفسوگ تروص هب یمرن توس

... رسپ ورب مورآ نتفگ ،اب ددرگرب هکنیا نودب

... مدش نیشام راوس و متفگ اباب هب مه یمشچ

، دنبرمک نتسب اب نم دنک...و یم زاب میارب ردار تفگ رد هب هراشا شدوخ

دنک. زاب وردار دوش رود دنفسوگ رانک زا هتسویپ و هتسهآ اباب مدش رظتنم

جنک #هس_
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دنخبل یمرن نامه وهب تفرگ ار متسد فیتح ، نیشام رد منتسشن ضحم هب

... دیسوب و درک کیدزن شیاهبل ارهب متسد سالم، باوج یاج ، شیاهبل یور

درک. لیمکت مه ار نم یشوخ ، شرس ندرک دنلب زا دعب فینح مشچ قرب

یارب ار شیاهفطل هنوگ نیا نتشاک ناغمرا میارب هک ییا  هسوب یاج یشوخ
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داد. یم مه دعب یاهزور

تایحور و فینح دیدج دروخرب زا یمرش و متشاد سرتسا ارچ مناد یمن

دوب! هدروآرب رس منورد هناورپ

: تفگ دزو متلا جخ ندید اب یتوس فینح نم، سح الف خرب اما

مکمک یتفیم هار ! مناخ هناورپ هرادن ینعم نم یارب نتشاد مرش هگید _

... دیدنخ و تفگ

ندناچیپ یمرن نامه ارهب نم داد،لد تکرح رد لباقم زا هک ار نیشام

درک... تیاده شیاهتنطیش و هجوت تمس ، نامرف

: متفگ و مدیشک ما یباخرس وتنام مرن ی هچراپ یور ار متسد فک

! مراد مرش نم ینک یم رکف ارچ _حاال

ار شتعرس هش، یم صخشم هشاب نتفگ واب درک مهاگن شمشچ ی هشوگ زا

. داتفا یلصا نابایخ ورد درک رتشیب

، مردام یاج و دوب هدیشک بیلص شا هنیس یور میارب رخآ هظحل ات سیلآ

و ینابرهم نیمه دوب...هب هدرک میهار و درپس شتاسدقم یادخ ارهب نم

هدرک شتخس مدوخ ردام و دوبن تخس ... تبحم ندرک جرخ رد تواخس

دوب..

، فینح یناوخمه و هناقشاع یاه  هنارت نیب و ریسم لوط رد میاه  سرت یتح

. تفرگ یم گنر رتشیب

هک یهام شش نآ نتفگن یارب ینارگن سرت . مردام ندرکن یهارمه سرت

ی هدنام مشچ سرت یتح هدزمیا..و لوگ ار فینح درک یم یخلا ناخ قداص

... دناسرت یم فینح یاه هدنخ نایم ار نم ، متروص رد فینح یومع و ردپ
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درک، یم هیده تبحم رپزا یاه  دنخبل میارب و دوب مرانک هک ار یفینح یلو

دید. سرت دشاب یمن

، طایح ووت باتفآ ولج میتخپ ایب شاداد تفگ دزو گنز هیناح یتقو یتح

دوش. یم مامت مسرت و ییاهنت دراد هک دش مرواب ومه مرگ ملد مه

مدق اپ یارب و ناشدرجم رسپ نیرخآ مارتحا ،هب فینح دحتم ی هداوناخ

،زا طایح هب نتشاذگ زااپ لبق ردو مد نامه . دندیدرب رس ینابرق ، شسورع

مناشن ار، مشزرا یتم، سال تین هب دش هتخیر تاولص هکاب ینوخ یور

. دنداد

اب شیومع و درک دود دنپسا شردام ، ناویا هب ندیسر زا لبق میارب

. تفگ کیربت شردارب هب یلا حشوخ

رصع معط شوخ یاچ رد هدش بآ یدنق لثم میارب فینح همعی هللا اشام

دش. بسچلد و نیریش دوب،هک

یهارمه یشوخ دوب. هداتسیا هناشما هب هناش و دوب مرمک یور فینح تسد

داد. یم مناشن طخ هب طخ هناخ، نیا اررد نم یاه  شزرا تشاد شندرک

اب یلمخم هبعج رد ییا  هیده شسورع هب مروصت ربخالف شردپ دنچ ره

درک. میدقت فینح ردام تسد

و لغب رد شرسپ هنامس و دیبوک نم نتفرگ وداک یشوخ زا مهب تسد هیناح

دز. توس یتسد کی

ناشسورع ون ینابرق ات دندش رود شوپ همکچ باصق هارمه ، شردپ و ومع

. دننک میسقت دوب، هدش یمسر شتبسن بشید زا هک ار

قاتشم و یدج مه فینح و دندرک هناخ لخاد ماات یهارمه شردام و هیناح

دش... هدناوخ کمک هب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هلگ نامام نتفگ هن زا نم اب شیپ زور دنچ هک ینمیشن نامه و ردسنلا

. مرتخد هتدوخ هنوخ _: تفگ و دیسوب ار متروص زاب فینح ردام ، دندرک

! شاب تحار

هدهع ارهب ییاریذپ ، هنامس کمک هب هک تشادن ندنام نوریب تقاط فینح

زیم... یور و متسد یولج تشاذگ و درک ادج میارب باقشب رد هویم . تفرگ

ممیدقت ار شتبحم ، هکنخ نتفگ دشواب مخ متسد رانک کنخ یتبرش ناویل

درک.

هب هاگن و دندید یم ناشمشچ اب شیومع ونز همع ار اهتبحم نیا مامت

. دندرک یمن ناهنپ ار ناش هدنخ یتح ، فینح

ناشدوخ رهظ دوب رارق . دندوب راک رس زونه اهرسپ و ناملس و دوب هتفه لوا

. دنناسرب هداوناخ یشوخ یارب ار

ورف سورع دلج رد دایز تشاذگن هیناح و متسشن لبم یور هنابیرغ یمک

. مور

باوختخت یور رداچ نیا دیاب هدادن ییامنور تهب اباب ؛ات تفگ و درک میادص

منک. رس دوب، یکیتس پال رواک ورد هدشات هک شردام

: متفگ وتنام دنب ندرک زاب واب مدیدنخ ناشبلا ج یاه مسر زا

بخ! نینک انشآ نوتامسر وراب مدآ شلوا _

خیلا یاهناویل و ینیس اراب شرس فینح ، هتفرن و هتفر هرغ مشچ هیناح

: تفگ و دروآ قاتا لخاد دنلب، هیاپ

! ییاجنیا هک مرادن قاتا نم هگم _
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. دیشک و تفرگ ار متسد چم دوب، هدش درگ شمشچ هک هیناح رانک و

دش؛وت یکاش هیناح هک مدرپس شا  هتساوخ و فینح فرح ارهب مدوخ

اه. یدرک زاب ونم شاداد شوگ و مشچ

هک مدیدنخ زاب

مه رانک ام ندوب واکجنک و درک یم یرارقیب ششوغآ رد شرسپ هنامس

ور ریز هب رس و یکنیع ملعم نیا مشچ هدرک زاب ییا  هفرح منیچمه _: تفگ

وگن! هک

ره تروص رد هریخ و مدش مخ هک دوب فینح تسد ریسا متسد چم زونه

، منتفر نوریب زا لبق و مدرک لغب ار مرهوش ردام ییادها رداچ ناشیات ود

: متفگ

! هبوخ دنبکا اهامش لثم _هن

رتولج نم و دیدنخ دنلب فینح ، دنتشادرب زیخ مفرح زا هک ود ره شرپ هب

... متسب مه وردار مدرک ناهنپ فینح قاتا رد تشپ ار مدوخ همه زا

: تفگ دزو رد هب هیناح

... یاجک مسبهللا لوا هنیبب دایب منک ادص ور ماباب راذب _

: تفگ یشوخ دشواب دنلب فینح یادص هک مدیزگ مراک مرش ارزا مبل

... مینزب فرح هملک ود دیراذب و دیرب ! دیراد ام راک هچ _اباب
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هک دورب متساوخ ، دتفیب هار مرس تشپ مه فینح مهدب هزاجا هکنیا نودب

و مدیخرچ نم ...و یتفر هیناح قاتا ناج، هناورپ _: تفگ هدنخ ردواب تشپ

ناملس و هیناح زا یگرزب سکع باق و تسه یتروص ریرح شیاه  هدرپ مدید

دوب. نازیوآ شراوید هب یداماد و سورع سابل رد

.. دناشک قاتا هب ارزاالیرد شرس و داد نییاپ فینح ار هریگتسد

: تفرگ ناج شندید هدنخمااب

هک! دوب تدوخ قاتا _بقال

: تفگ یدنلب یادص اب هیناح دزو یکمشچ

... نراد تراک هنز...ایب یم تادص ومع یشاداد _

هنوگ نایم ممرش و تسشن میاهبل یور ، فینح نازیوآ یاهبل اب نم هدنخی و

. دنام هدش دیفس و خرس میاه

هناخ دبس رس لگ ار نم ، فینح زیر تاهجوت و هداوناخ یاه  ندیخرچ مرود

سورع هب هللآشام تفگ و درک مهاگن شا همع هک اجنآ دوب. هدرک ناش

! مشاداد

یچ! ام سپ ؛ دیسرپ زان واب دینش هک هیناح

سورع مه وا تساوخ شلد دشو ناشرگید همع دوبن زا یکاش مه هنامس
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دوش. هدناوخ یلگشوخ

رد فینح ردام رانک رسو تشپ ییا  هتشونان لوصا کی قبط نم،اما

. مدوب هناخزپشآ

ار شیرسور نم، ندید ،اب دیخرچ یم هرفرف لثم و خهلا هیبش هک یردام

: تفگ و درک عمج شتسد هشوگ

! ردام نیشب _ورب

موش، شییاهنت سنوم تسه رارق هکنیا زا نم یارب و متسشن اجنامه

مشچ متروص ،رد شربخ و هلمج نتفگ زا دعب دز. فرح دشو لا حشوخ

: دیسرپ و دیشک بقع شتسد اراب مرداچ وهبل دناخرچ

ناج! هناورپ یشب ام هیاسمه یایم _

توافتیب مشچ یلو دوب. اهردام هیبش ، فینح ردام نامشچ تبحم و هاگن

. دوبن مادک چیه هیبش ، بشید یتح ، مردام

: دیرپ ام ساسحا طسو هیناح هک مراد تسود هک متفگ ، مدوخ زا نانیمطا اب

؟ سورع یراد تسود ور یچ دش! یچ دش؟ یچ _

: تفگ مباوج زا لا حشوخ و هیناح ندمآ زا یکاش شردام هک

مدآ... فرح وت یرپن هش _یم

خیلا ینیس فینح هک دوب هار نم،هب هب شیوزاب ندیبوک اب هیناح هوا هوا

دش: رهاظ مه تسد هب

ینز؟ یم ارچ مدرم نز یوزاب _ور

یور تسد و دیزگ ار شبل و تفگ ییا هبوت نم، هدنخی هب هاگن اب شردام
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. دیبوک شتروص

: تفگ ، تفرگ یم فینح تسد ارزا ینیس هک هیناح

... هرذگب تعاس راهچ و تسیب راذب _

هدش ناهنپ یاهوزاب یور مرس، تشپ ارزا شتسد وود درکن ایح هک یفینح

: تفگ و درک مخ هناشما کیدزن ار شرس ، تشاذگ رداچ ریز

!. میناج و هناخ نیا تابارخ و ریپ _امساهلا

: تفگ و دیزگ ار شبل ی هشوگ  فینح فرح اب شردام

! دایم یکی ... هتشز مرسپ _

ار مرس یور شا،  هنافوسلیف هلمجی و شردام فرح دعب ، فینح یتح

نیا اب فینح مکش هب یکی لوا دوب، شیاج رگا کش ویب مراد متح . دیسوب

ناش  هناخزپشآ فک و مدش یم بآ مه دعب و مدز یم شیزاب دیدن یاهراک

! متفر یم ورف

هناخ رد نم و دیایب مرانک دنتشاذگن ، شتسد هب ندرپس راک اب رگید ار فینح

. مدروخ یم خرچ فینح هداوناخ نایم و

یم درخ ار اهتشوگ و دندوب هتسشن ، فینح یومع واب دوب طایح رد شردپ

. دندرک

ار راهان و بابک طاسب یاه خیس .. دندرک میسقت ار تشوگ و دندرب اهرسپ

ندش مامت یارب و کمک هب وزاب تفرگ فینح ردام زا هدش هدامآ ناملس

... دنتشگرب اهراک

و یضترم نز تبون رابنیا و دندوب مرگرس ناشیاه هچب اب هیناح و هنامس

. دنسرب راهان طاسب هب کمک یارب هک دوب فیرش
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هب تشاد زیمت رتو یلیخ ، فینح ردام طسوت هدش تیریدم ناش  ینامهم

و دننک هدامآ هرفس ، تساوخ دشو مامت شراک شردپ . تفر یم شیپ ولج

دش. دنلب مه رهظ ناذا یادص نامزمه

تسد هلوح و دیشک کرس هک دوب شساوح هناخزپشآورد نیب زا فینح ردام

هتفر شردارب درک. کشخ ار شتروص و تفرگ رکشت اب مه داد.وا شرسمه

. دناوخب زامن قاتا رد دوب

همه رانک و عمج اررد مدوب هدش دنلب ناشردپ دورو زا هاگادوخان هک ینم

. تخانش

شومارف ار تسورع یامنور دش، روادای فینح همع ، مرداچ هب شمشچ

! ینکن

! تسه مساوح : تفگ و داد ناکت ار شرس و دیشک یرپ سفن مه وا

دنخبل ناش همع هک دناوخ یم اعد بل ریز و تفرگ شتسد زا هلوح شردام

: دیسرپ هنامس دزو

؟ میراد مهس مه ام ومع _

: تفگ و درک شهاگن یمشچ ریز رساپو ناخ روپاش

؟ رامشب ومع.. یتفرگ امنور راب دنچ _

: تفگ و درمش و دروآ ارباال شیاهتشگنا هنامس

! ینیبب شریخ راب،هک جنپ هش یم منک باسح هناورپ اب _هگا

: تفگ و درک دنلب رس شردپ و مدرک هاگن ار عمج هدنخی

. مدب امنور قاتا وت مسورع هب ماوخ _یم
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منک. کرد یبوخ هب متسناوتن ار همه یواکجنک

، ناشردام هراشا اب شرس تشپ ، فینح قاتا ایب سورع درک، میادص هک

_: تفگ و دیدنخ زیر زیر و هتسهآ هیناح . مداتفا وهار مدرک عمج ار مرداچ

! نیمز یروخن ماباب ولج ، امنور لبق حاال

مرگ و هداس قاتا دوب. هداتسیا هرجنپ هب وور قاتا رد نم زا رتولج شردپ

. منیبب بوخ متسناوتن ، شردپ روضح سرت اب هارمه و تلا جخ ارزا فینح

ار درز و ییا  همرس یاه  هیشاح اب دیفس ی هدرپ هک دوب یدرم هب ممشچ اهنت

درک. یم هاگن ار طایح ، هرجنپ تشپ وزا هدز رانک

ار ینابرق راثآ ندرک روج و عمج و تبحص یادص و تسب ار هرجنپ تفچ

. متمس تشگرب و درک فاص ار هدرپ دش. عطق ، دندرک یم زیمت

،یب منیشب تساوخ هک یتسد وهب متفرگ شردپ هب میقتسم هاگن زا مشچ

. مدرک شوگ ارچ و نوچ

جنک #هس_
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. متسشن ، فینح زیم رانک یلدنص یور و مدرک عمج ار رداچ نازیوآ یاه هبل
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ات دوب فینح یتختور تمس رتشیب ممشچ . تسشن تخت مه،هبل شدوخ

گنر دوب. هدرک رود ار نم شفرح ، هتشذگ یاهلا س هک یدج درم نیا تروص

.. دنتفرگ گنر ممشچ شیپ زیر، و درز یاهلگ اب یتختور ییا  همرس و دیفس

یاه  نیتسآ ، یفرح ره نتفگ زا شیپ ،هک رظتنم مه نم و دوب تکاس

درک. یم ،زاب شمارآ اب تشاد دوب، هدز ات وضو یارب هک ار شنهاریپ

ارباال مرس ، دهدب تساوخ یم شردپ هک ییامنور هب میسرب ات مدوب رظتنم

هیناث رد مدص کی تعرس هب کش داد،یب یم ار امنور رتدوز رگا . مدرب رت

قرع رداچ، هچراپ یور هدشما تشم تسد . متفر یم نوریب اجنیا زا شدعب

فک . تفرگ هدش فاص یاه  نیتسآ ارزا شمشچ ناخ، روپاش دوب...هک هدرک

: تفگ و درک نم هب وور دیشک تروص هب مه ار شتسد ود

کرابم مه تمدق !...اپ یدش مرسپ سورع بشید مناخ،زا هناورپ بخ! _

.. هشاب

هشوگ ارزا رداچ ،رپ متسد دشواب نییاپ باالو شتسد و فرح اب ممشچ

. تسشن میادص و میاهبل یور یمارا رکشت و مدز رانک متروص

: تفگ و درک دنب شیوناز یور ار، شتسد ود ره هک

!. تندموا دش وطالین و تخس ردقچ هک دنامب _

داد: همادا شدوخ هک مهدب باوج هچ ، شفرح نیا هب متسناد یمن

هتشادن هک هللآش ونا متشادن تدوخ اب یلکشم چیه نم ، نودب منیا _

.. مشاب

، قاتا نوریب یشوخ و یدنلب ،زاباالی شیاهدعب نتفگ هللآش نا زا مبلق

درم نیا یاهفرح تقیقح و هاگترپ لخاد هک دوب هتفرگ مکحم ار شدوخ
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. دتفین

زاب هک دش هدیچیپ رتشیب متشم نورد رداچ و مدرشف مهب مکحم ار مبل

داد: همادا

دنچ ماهاب و دایب تساوخ یم تقو مزا ، نتشگرب تقو تگرزب ردارب بشید _

! هنزب فرح کالم

. تفر باالرت مرس و دیسرتن ممشچ رگید

دوب. هدش هتخود نم تروص مرگ،هب شهاگن هتبلا و زیت فینح ردپ مشچ

فرح لدم یتح . دوبن فینح هیبش ، شتروص یارجا زا مادک چیه شردپ

. تشاد قرف فینح اب مه شندید و ندز

اج نومه ... مراد لکشم مه شدوخ اب نم هک منک یروآدای شهب متساوخن _

! سورع ، تدوخ و مرسپ یزیزع رطاخ هب طقف ، متفگن یفرح

. دروخ رس نییاپ هب شتشادرب و فرح نیا زا هرابود ممشچ

، تسه مرتحم هک اقا نیا اب یفرح نم هک هدب ربخ شهب یروج هی تدوخ _

مش... در شزا منوت یمن و هنم زمرق طخ . مرادن

منک. عافد شینابرهم و بویا زا دوب شیاج

ریبدت واب طاتحم یلیخ بویا ، مراد متح هتبلا ، مدوبن نایرج رد _نم

! نتشاد یلیلد شتساوخرد هساو ...الدب تسه

یخرچ ار شرس و تسکش نم ناج مک یادص ندینش اب ناخ روپاش توکس

: تفگ و داد

بشید ، مرسپ هب دامتعا اب نم ! هراکچ و تسه یچ هک نیا هب مرادن یراک _

شا هنوخ غارچ و مشچ رون و اجنیا سورع ور وت مدش رضاح و مدموا
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منک. باختنا

و تفرگ یسفن ! یاجنیا یجاح لا وس اب شردام دشو زاب قاتا رد هک

هب تسد دشو زاب مه زا شردپ یدج تروص هک مدید درک. اهر ار هریگتسد

: تفگ و دیشک شیاهبل

... مناخ مراد فرح _

دش. قاتا لخاد و تسب شرس تشپ وردار درکن شوگ فینح ردام

: تفگ دشو یکاش نم، تمس ندش کیدزن اب هتبلا و

.! شیرایب هتفر تدای و یدب امنور یدموا _

. تشاذگ هناشما یور تسد و داتسیا مرانک شردام

نیا ات رایب رد ور ترداچ نوا لوا مرب، تدق نوبرق ناج!. هناورپ وش دنلب _

ولد درد شسورع ارب هراد دایز تقو اقآ ...هک تندرگ مزادنب ور دنبندرگ

هنک!

: تفگ ، مدوب هدیدن حلا اتهب نم هک یدنخبل اب شردپ هک مدوب هدنام لطعم

... مسورع یزپشآ تقو هب هدنوم ودالم درد لصا _

دنلب تساوخ ، شرسمه نحل رییغت زا نم بجعت هب هجوت نودب شردام

ار هسیک لخاد ی هتسب و تشادرب مرس زا رداچ و داد شک ار شدوخ . موش

: تفگ و درپس درک، یم نامهاگن و دوب هتسشن هک شرهوش تسد

دش... کشخ رد هب نوشمشچ امش لطعم تردارب و رهاوخ درم، وشاپ _
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داد: همادا و تخادنا شتسد یور ار مرداچ هک

!. هزپب یچ هنود یم ، هنومب مدوخ تسد رانک هتفه هی ناج هناورپ _

دش.ش دنلب و تفرگ ناج شا هدنخ ، شیپ هقیقد دنچ یدج درم نامه وزاب

. مدرک فاص میاهوم یور و مدرب تسد ار رداچ ریز لا
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وزا درک زاب ار یلمخم هبعج رد هک دندوب هداتسیا مرانک ، رهوش و نز

تفرگ شتسد زا شردام . دروآ نوریب دنلب، ریجنز طالو یزیوآ  ندرگ شلخاد

: تفگ و

نم! _هدب

داد: همادا و دیسوب ار مرس یور ، نابرهم و قوشرپ نز نیمه زاب

ناج، هناورپ یمهش ترواب ... هزادنب مندرگ داد شزرمایب ادخ ردام منم، _ارب

هنک.. زاب ور شتفچ یتح دوبن دلب

دیشک دنلب یهآ درک. رارکت ور مردام هزرمایب ادخ شبل ریز و دیدنخ شردپ
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: تفگ و درک تفس مرس ندرک مخ اب مندرگ رود ار دنبندرگ تفچ شردام و

ور مسورع لد تدوخ لثم نک یروآدای مه ترسپ هب یجاح _

.. هنودب زیزع ور یتناما نیا و هشاب هتشاد شتسود ...! هنوجنرن

: تفگ و دیدنخ وزاب دیشک ششیر هت یور تسد شردپ

! مریگب دای شزا مرب نم دیاب مناخ، یراک یاجک _

درک. مهاگن و درب بقع ار شرس قوذ اب شردام

نم و دندرک سمل ار هنیسما یور تشرد زیوآ یور و مرن متسد یاهتشگنا

یرادافو تمدق دوجو اب دوبن زاین هک دنچ منک.ره رکشت متسناوت طقف

و شدوخ فینح . دننک فیدر میارب اهمارتحا و تزع نیا ،زا ناشرسپ

... نیگنس و یتمیق طالی نیا رتزا شرااب و دوب ناج شسفن یتح و شهاگن

کرد ...حاال منزب فرح رتشیب دشن میور ، مرانک ِرهوش و نز یاهفرح مرش زا

انب ار فینح دوجو و تشخ زاس هنیمز وعالهق، قشع نیا هک مدرک یم

و دوش زادنا نینط فینح شوگ رد اهفرح نیا زا یمدش رگم . دندوب هدرک

هدییاز فینح ، مدرک سح یبوخ .هب دهدن رمث فینح ربص نوچ یکاپ قشع

زا دعب شرسمه هاگیاج هک یدرم یگنادرم و تسه نابرهم نز نیا نوخ زا

ود،هنلا نیا دوجو ی هویم رانک راختفا ... تشاد قرف زونه ، یهارمه ساهلا

رکاش و شخب تیاضر یدنخبل ،زج تشادن یفیصوت نتشاک ار ما یگدنز

... مارتحا و کرد نیا خقلا یادخ ندش

درک: هفاضا دشو مامت شا هدنخ شردپ تبقاع هک

مکو یچ هک زادنب هاگن . نیبب باالور ورب یدرک تقو ، راهان زا دعب ناج، _اباب

منک. شلیمکت ادرف ..اتزا هراد یرسک
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و ناج شیارب ود ره هک یرسپ قاتا اررد نم و دنتفر مهرانک و مهاب دعب و

. دنتشاذگ اهنت ، دندوب هتشاذگ نایم هب لد

رد مه یمشچ . مدرک هیده مناج و ملد هب فینح قاتا یاوه رد رپ یسفن

رانک ار هدرپ و مداتسیا هرجنپ تشپ یلطعم نودب و مدنادرگ فینح قاتا

مدز.

یور تفرگ یم وبآ دوب هدش مخ مه فینح دوب. یضترم تسد بآ، گنلش

دوب. مهباال شراولش یاه  هچاپ هک شیاپ چم

دوب هداتسیا لقنم رانک یفطصم و تسب ،ردار تسد هب خیلا ینیس ناملس

دز. یم داب ار اهلا وغز

ارهب تشوگ تشاد و دوب هتسشن تخت یور و شرانک مه فینح یومع

. تشاذگ یم شرانک و دیشک یم اهخیس

مخ ششوگ رانک یضترم دشو فاص هک فینح یور دیخرچ ممشچ هرابود

ار نم دنخهی و دیخرچ متمس شرس هلصاف هکبال یفینح دز. یفرح دشو

ناویا تمس ار شهار هلصاف وبال یلطعم نودب درک. راکش و دید میاهبل یور

درک. جک

و دیشک باال ناویا یدنلب زا

دوب. هداتسیا هرجنپ تشپ دنلب ماگ دنچ اب رگید دمآ. شک رتشیب مبل

منک. زاب ار هرجنپ دز نم،بل هب مشچ و زیمآ تنطیش یدنخبل اب

فینح . متخادنا مهباال ییا هناش و مدرک تشرد شتساوخرد یارب ار ممشچ

زاب دز بل هرابود و دروآ هرجنپ زرد کیدزن ار شرس و هدش درگ مشچ اب

منک!
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شرس تشپ یضترم درک. مخا فینح و تفر باال مرس اب میاه هناش هرابود

. دیدنخ یم هدنارس بیج هب تسد تشاد

سنجدب زیر، هدنخی اب هرابود نم و دوبن تمس نیا هب شساوح رگید یسک

. متخادنا ار هدرپ و مدش

شردپ وکالم مسرت یور هدرپ و متشاذگ اج هدرپ تشپ ار دنموزرآ فینح

. متخادنا مه

. مدرک هاگن ار مدوخ قاتا هنیآ لباقم و مدیشک دنبندرگ هب تسد

دوب. هدرک هدامآ ار شدوخ و هداتسیا شلباقم زور ره فینح هک ییاج

زج یسک هب سلا تفه نیا و دوب هدرک یرارقیب نم یارب اهنت شلد هک ییاج

دوب. هدرکن رکف ، قاتا نیا یاوه رد هناورپ

شقاتا هریگتسد . تشاد تیمسر متبسن بشید وزا مدوب نم شا  هناورپ

. دروخ مشوگ هب یسک هچ مناد یمن هب فینح مدموا یادص و دمآ نییاپ

هک قاتا واپرد درک زاب وردار مدناخرچ ار مرس

دمآ. شک مبل ،زاب تشاذگ

، یلطعم نودب هک مروخب زیل شرانک زا مدمآ ، فینح راظتنا همه نیا ساپ هب

دش... هدیچیپ مرمک رود فینح یاهتسد

مه سفن متسناوتن رگید ، ممکش یولج زا هدش لفق یاهتسد ، یمرن هب

ییاهنت رادزار هنیآی نامه و درک دنب هناشما یور ار شرس هک یدرم ... مشکب

نامه رد یمدش شمرش یتح ممشچ درک. تبث ار نامریوصت ، فینح یاه

نتشاد مرش یتح ارزا مساوح ، مشوگ رانک فینح یادص دنک. هاگن مه هنیآ

: تفگ قیمع یسفن ندیشک درک.اب ترپ
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منک! تسح طقف و مشکب تشوغآ هب یروج نیا متشاد تسود ردقچ _

. مدروآ ارباال ممشچ شتروص کیدزن اج نامه و مدیخرچ

یمدز... قرب و دوب کشا رپ فینح نامشچ

ار متسد فک و تفرگن نم زا مشچ فینح و تسشن شتروص یور متسد

. تشاذگ شیاهبل یور

، هدنام شیاهبل یور متسد هک دوب ضغب اب هارمه مدز، شیادص هک یفینح

: تفگ دزو کلپ

منک... روصت ور ندوب وت نودب منوت یمن هگید تقو چیه هناورپ _

درک تیاده شدوخ اراب مرس تشپ شرگید تسد و متفگ نازرل یفینح زاب

دوب! هدش هچ ار درم نیا . شگنتلد هنیسی یور
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یمدش یتعاس دنک،ود لسنک دشن هک ییا  هسلج یارب ، هاگشزومآ زا فینح

دوب. نوریب هک
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درک. یم تحارتسا قاتا رد ناشردپ و دوب هدش خیلا نامهم زا مه ناش هناخ

و دوب هتشادرب ار شباجح . مدرک یم مد یاچ متشاد فینح ردام رانک

یمدمآ. دوب، فینح هیبش هک شتروص دوب.هب یقدنف گنر شهاتوک یاهوم

یم فیرعت تشاد مه نامزمه و تشادرب یزیمت ینیس ، وشک دشوزا مخ

دعب تساوخ یم شلد ... دشاب مد هزات شیاچ ، اهرصع دیاب ناخ روپاش درک

... مشاب شرانک ار اهتعاس نیا ، اجنیا رد نامندش رقتسم زا

هک دناشن مبل یور یدنخبل ، فینح راظتنا رد یاه  هنارصع روصت یشوخ

تقو یلیخ هام کی هک تفگ باال. مورب تساوخ و تفرگ ار متسد شردام

. مینک هدامآ ار هناخنات ات تسه یمک

رت،اپ قاتشم یدنخبل اب نم و درپس متسد بل، ریز هللا مسب اراب شیاهدیلک

. متشاذگ متخب هناخ لوا هلپی یور

یشوخ نیا دهاش شلا حرس و زبس یاهگرب اب ینادعمش نادلگ هک ییاج

یناج مبیجع سح زا مدنخبل و متفرگ یرپ سفن ، نادلگ نامه رانک دوب...زا

. تفرگ رگید

، مدرک هاگن هک ار درگاپ . مدیشک ارباالرت میاهاپ ، یگنس هلپی هس یور زا

ناج رتشیب اه، ینادعمش دیفس و تسد کی یاهنادلگ ی همادا زا مدنخبل

! تفرگ

خ هناخ و مدرک زاب .ردار تفرگ باتش میاهاپ ، دوبن مه یسک هکنیا قوذ اب

متخب هناخی هرظنم نیلوا زاون مشچ ، قارب یگنس شوپفک ،اب زیمت و یلا

دش.

هب سنلا گرزب و هاتوک ی هرجنپ زاالی کنخ یمیسن و متشاذگ مه یور رد

ردس هظحل نیا یایور سمل زا هک دش ینم یوگدمآ  شوخ . دروخ متروص
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هتشذگ یاهلا

هدروخ مقر فینح اب تراگزور هک هناورپ یتسین باوخ ؛ تفگ درک. مرادیب

ار دوش یم تخب دیفس هک یسورع ، فینح رانک ، زورما و بشید .زا تسا

درک. یهاوخ هبرجت

ملد سنلا، یاهتنا یورهار و گرزب هناخیخیلا،سنلا ندید اب لوا نامه

و مهدب حرط نام هناخ یارب و مورب هار . مخرچب شیاهقاتا نایم رد تساوخ

هک هناخزپشآ تمس دیخرچ ممشچ منک. اررد فینح تقو دنچ یاه  یگتسخ

دیفس ، اهتنیباک گنر رتشیب بیکرت دش. یم ادج زاسنلا هاتوک هلپی ود اب

گنر لثم متخب دنک، ادخ هک متساوخ ملد هت زا ناشیدیفس ندید دوب.اب

هب هدرپ نودب و تخل هشیش تشپ مه،زا بورغ ناج یب رون . دشاب ناشیاه

. دیبات یم هناخ فک

یم ندیدنخ ناج میاهبل هظحل ره شندیچ یارب متاروصت و هناخ قوذ زا

. تفرگ

منامشچ تشپ درک، مهاوخ نازیوآ هرجنپ تشپ هک ییاه  هدرپ گنر روصت

توکس نایم میاپ یادص خیلا، یاه قاتا تمس هب نتفر ...اب تفرگ گنر

داد. دیون ار میاهزور عورش و دیچیپ هناخ

هچغاب و نوریب هب هرجنپ تشپ ، فینح اب مکرتشم هناخی لک ندید زا دعب

. مداد مشچ طایح زبسرس و کچوک

دیچ. یم رایخ زبس، هتوبی یاپ زا تشاد و دوب هدش مخ فینح ردپ

زا نام هناخ ماب تشپ و فقس . مداد شک ار مرس و مدش دنلب میاپ کون یور

هدرک مشومارف هک مردام و مدیشک یهآ مردپ دای .هب دوبن صخشم احنیا

، مردام راتفر و درس وکالک درک...زا ادج هنیسما زا رتکانزوس ار مهآ دوب،
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. دیزرل متشپ دشو مدرس هناخ، یشوخ رد هدیبات باتفآ نیب

دیاب . مدش نام هناخ نارگن دشو رپ ممشچ ، فینح ردپ یاه  تسد هب مهاگن

هناخ مادک تمس ...هب متسناد یم هناخما دیاب ار اجک متسناد یمن ! متفر یم

مراد تقو هام کی هک دینک هلجع . دیبنجب متفگ یم ، تیولوا رد یکی مادک و

ار تیاه هلیسو ات نامب . هناورپ نامب تفگن یتح مردام هک یتروص ورد

دیاب ، مارتحا و تزع اب نورب هلب زا دعب رتخد یارب هک نامب منک... هدامآ

مینک شیهار عمج رطاخ و مینک ایهم ار شنتفر یاه هلیسو ... مینیبب کرادت

نینچمه دوبن دوش. فینح لثم قاتشم یرسپ نامشچ یمرگ و دورب

. درکیم مگردرس ار مرورغ و دروآ یم درد ارهب ملد ردام لثم ، یصخش

فینح دوخ دشو زاب طایح رد هک دوب بورغ و هرجنپ تشپ هب ممشچ

ممشچ . مدینش مه نم ار داد شردپ هب هک یدنلب دش.سالم طایح لخاد

ار مکشا و رتمرگ ار ملد فینح باتش مرش . هناخ تمس درک دنت هکاپ دید

درک. کاپ

. مداد شناشن ار اجنیا و متفرگ ار ما هنارتخد مرش تسد ، فینح ندید اب

ار شیرادافو شاداپ فینح هک وش دیفس و خرس هناورپ رد رتمک رگید متفگ

تسه رتهب و متسه نم شاداپ نیا . تفرگ دهاوخ ولد ناج اب زورما

رتشگنا و تشذگ هک یبشید ِرد تشپ ینک شیاهر ! یراذگب رانک ار تمرش

دز. قرب متشگنا نورد فینح یباختنا

و تخادنا وپاکت ارهب مبلق هلپاه، زا شیاه  سفن هارمه ، فینح یاهاپ یادص

دش، نامتخاس لخاد و تسشن رد هب هک شتسد داد.. یرارف ار ممرش

. دیچیپ هناخیخیلا رد شمرگ وسالم متشگرب

.هب دناسر نم دنلب،هب ماگ دنچ اراب شیاه مدق و تسب شرس تشپ ردار

مدنخبل . مدرک شهاگن ، هدرک دنب میاهوزاب هب تسد ،هک فینح رسمه و نم
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زاسالم لا بقتسا و دناشن مبل یور ار نتشاد هناخ نیا زا یشوخ سح

. تخیمآ مه رد شمرگ هنیس مجح اب فینح

 تیاکح ، ندیسر مه هب باتش ،زا فینح هدشی نییاپ وباالو مرگ هنیسی

مه یمرش رگید نم و درک هقلح منت رود ار شتسد ... تشاد وطالین یاه

. دیسوب ار مرس یور هک دوب دهاش مه، هرجنپ تشپ بورغ . متشادن

. دناچیپ نایوگ شکرپاش ، هناورپ رود ار شیاهتسد
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ار ادخ اهنت فینح هک یتقو تفرگ یمن اج نامود ره یاهبل نایم یفرح چیه

رد رتشیب هک دوب شیاه  همزمز لیلد درک!زا یم شیاتس ، نایوگ رکش بل ریز

. مدش ناهنپ فینح تبحم مجح

نیمه مرگ.اب و دوش رت ابیز دوب رارق فینح یاه  تسد نیمه اب نم یگدنز

مشچ رد مشچ اب هبرجت کی ینیریش نیلوا و دناشن مدنخبل یور هک هسوب

میدقت ، هطقن نیا رد نامندیسر زا هک یقشع نیمه دش...اب عورش ندش،

هناخیخیلا ار فینح هسوب اب میهارمه تذل نیلوا . میدرک هناخ نیا توکس

دوب هتفر هک ما هنارتخد مرش یتح ! هرجنپ تشپ ناج یب باتفآ و دوب دهاش
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درک. یم مهاگن ردو تشپ

***

هدنورپ نتفرگ یارب شش تال نیرخا زا تشاد یضترم و دوب متسد یشوگ

ریز و فلخت دایز هک یلیکو اب رفولین و دشن هک یمداد ربخ دز. یم فرح

وا ارزا سابع هدنورپ رایتخا رفولین هک تفگ . تسه طابترا رد دراد یزیم

! یفوتم تسود هداوناخ زا نتفرگن تیاضر هناهب هب اهنت و هتفرگ

اجک ارزا لیکو نیا مدیسرپ و مدرک رفولین یاهراک ندوب موهفمان هب یمخا

نادنز ،زا سابع دوخ هک یمدنز سدح تفگ یضترم . تسا هدرک ادیپ

. دشاب هدرک یفرعم

سابع یاهراک ریگیپ هرابود متساوخ یضترم زا نارگن و رارصا هب

منک. یم مادقا دیدج دادرارق دقع یارب مدوخ هک مدرک دیکات یتح . دشاب

نم و درک لوبق ، متسه رفولین یاه لیلد و اهفرح تام درک هفاضا یضترم

متح . مدرک مخا شیاهراک و رفولین ،هب متسد نایم هدش شوماخ یشوگ

. میربب سالتم هب رس تشاذگ یمن نز نیا متشاد

مدز. رانک ار هدرپ ی هشوگ ، نامزمه و متفرگ ار مردام ی هرامش هلصاف بال

نابیاس ریز یاه  یلدنص یور و طایح رد هک فینح و قاحسا تبحص یادص

دمآ. یم ، دندوب هتسشن

هدناسر مسارم یارب فینح میمصت زا ندش رادربخ اراب شدوخ مه بویا

رد ناش هناخ هب نتفر زا لبق زور ره بویا هک مدید یم اهزور نیا هتبلا دوب.

و میدرک یم تبحص مه اب هملک دنچ دز. یم نم هب یرس باالرت، نابایخ ود
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راگنا بویا یمدش. هارمه مرانک ییا  هوهق و یاچ ندیشون اب مه یهاگ

درک. یم یضار ، اهندز رس نیمه اراب شدوخ و دوب نم زور ره ندید لوسم

...اب میدرک اشامت ار شیداهنشیپ ملیف مه اب تقورید ات مه یبش ود یتح

.. سیلآ و قاحسا یهارمه

دمآ. یم بآ یادص و مقاتا سیورس دوب هتفر حاالمه

زورما نیمه زا تفگ یم هک شهاوخلد الف خرب نم، ندناسر زا دعب فینح

اب شیاهفرح هب تشاد دشو تبحص مرگ قاحسا نک،اب نیرمت ار نم نتشاد

و هدرک در یدنخبل اب ندمآ لخاد یارب ار مفراعت یتح درک. یم شوگ تقد

. تسه رایسب تقو هک دوب هتفگ

دننک فیدر ار نام  یسورع تامدقم فینح اب دیاب میاهردارب هک متشادن مرش

یاه نیتسآ و دوب هدروآ اررد شتک دش. مکیدزن تسد هب هلوح بویا هک

هب هاگن و درک لش ار شتاورک دوب. هدز ات فیدر ود ار شگنر یدوخن نهاریپ

هک متسد

: دیسرپ ، مدرک یم یسابل بوچ نازیوآ ار ماوتنام متشاد

؟ هیربخ _

مدز: وبل دنک لشرت ار تاوارک هرگ مدرک کمک و مدیخرچ شتمس

_هلب.

: تفگ و درک هاگن نم هب قوذ واب دوب هداتسیا قاتا طسو

؟ یرب یاوخ یم اجنیا هدموین _

مدز: بل شتبحم نادردق و متسب ار دمک رد

! شتسه مدیما هنوخ مارب هشیمه اجنیا ... نیشاب هدنز _
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اررد مرس منک.هک رکشت دیاب هک روطنآ تشاذگن اه قافتا زا یلیخ ضغب

: تفگ و درشف شا هنیس

! هنوم یم هنوخیوت هشیمه اجنیا ناج! هناورپ وت ینم زیزع _

دوبن و مردام یاه  یهجوت یب مامت ، بویا یاهتسد کالمو تبحم نیمه

،هب مردام هاگن درس هکلی یاج تشاذگن یتح درب. و تسش ار ناجاقآ

ار مرس ، شزمرق و دیکات زا فینح ردپ فرح ندروآ دای .ابهب دیایب ممشچ

. مدرک دنب هناشما یور ار میوم ، میادص ندرک فاص واب مدرک ادج

نم هک نکن ریگرد ور ترکف :وت تفگ و درک مخا ناخ روپاش مایپ ندینش زا

منک. راکچ منود یم

زا وت هک میوگب متسناوتن و مدرک سمل متشگنا اراب میوم ی هشوگ هدیسرت

ردام کی زا رایتخا نودب وت هکنیا .! ینم رسمه ناملسم ردپ یاهزمرق طخ

هدنار لیلد متسناوتن ناج! ردارب یدش زمرق طخ ، یدمآ ایند هب یدوهی

. دیجنر یم بویا یمدشو ریگلد ... مروایب منابز ارهب ناشندش

اج نامه دشوزا مخ و تفر هرجنپ تمس ، قاحسا هدنخی یادص واکجنک

: تفگ

! هدرک مد هوهق نومارب هناورپ باال! نیایب ارسپ _

یِک! : متفگ مناهد یولج تسد

: تفگ و تسب ار هرجنپ و دروآ اروت شرس

هک..! یدلب !حاال وتاهرنه میدب داماد نوشن _

. متفر نوریب قاتا وزا هناخزپشآ تمس مدش ودنت مدیدنخ

اه هلیسو لا ،بند مایب یتساوخ کمک تفگ ، بویا زیر هدنخی هب هجوت نودب
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. مدوب هوهق ندرک مد یارب ، هناخزپشآ رد

سیلآ یشرافس یاه  ناجنف لا وبند مدیشک نوریب لا چخی ارزا هدامآ کیک

. مدرک وور ریز اهار تنیباک ، نامهم یارب

هک دیسرپ یم یفینح یاه  همانرب زا قاحسا دمآ. یم زاسنلا تبحص یادص

دمآ مدای بویا دنخبل اب نم دزو قرب هناخ هب نتشاذگ اپ هظحل شمشچ

منک. ناهنپ ما ینوناق رسمه ارزا میاهوم مدرک شومارف

راهچ . تخوس یم و دوب هدرک مرو لخاد ،زا مدوب هدیزگ ار مبل هک سب

ییابرم یاه  شرب و باقشب و مدرک اهرپ ناجنف لخاد ریش، اب هوهق ناجنف

. متشاذگ ادج ینیس یور ار کیک

جنک #هس_
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لا وس هب هک فینح یادص . مداد یم ماجنا ار مراک متشاد ناشفرح هب شوگ 

مشوگ رد داد یم باوج تشاد دقع مسارم یاه همانرب یارب بویا

. مدیشک تلا جخ ومه مدش هدز قوذ ،مه شندینش زا هک ینم ... دیچیپ
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دقع مسارم زا دعب هک رگید هامکی نتفگ اب فینح و دیسرپ ار نامدقع خیرات

ار یسورع و نشج کرادت ام، نتشگرب ات اباب و میرب رفس هی ناج هناورپ اب

دید.. دنهاوخ

منارگن مه حلا نیع ورد لا بکبس رگید هام کی ندیسر یدنت و اهرکف روصت

درک. یم

مه نم . تفرگ متسد ارزا ینیس دشو دنلب بویا ، ناشعمج هب نتشاذگ اباپ

هک فینح یور هب .ور متسشن و مدیشک مهاتوک زیلب ی هشوگ هب تسد فک

داد. نم وهب تفرگ بویا تسد زا مشچ

خرچ ناشنیب مادم منامشچ درم، هس ره رانک ، کیک و هوهق ندروخ هظحل

یتح دنداد یمن لا جم ار فینح هک مردارب ود هاگن تیدج نیب . دروخ یم

میارب یلیخ قاحسا تیساسح و بویا راک ... متروص یور دخرچب شمشچ

مه مناهد کیک کچوک هکتی زا شا  ینیریش ... نیریش هتبلا و دوب بیجع

دوب. رت بسچلد

شک ، قاحسا ِنومهب ید یمن هویم نتفگ اب میاهبل ، کیک و هوهق ندیشون اب

: متفگ و دمآ

! هبسچ یمن هویم هک هوهق _دعب

: دیدنخ و لبم هب دز هیکت بویا

... ردارب میرب وشاپ ینعی _نیا

کیرش نم ِزیزع ود نیا مجالت اررد شدوخ ، یشوخ و تذل اب فینح و

درک:

!. میروخب کبس مه ماش مینک یم یعس هویم _دعب
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دمآ متلا جخ فینح یاج نم ار بویا هزماب هدنخی و قاحسا هدش درگ مشچ

. منیبب

: متفگ و مدرشف متشگنا اراب مبل یاه  هشوگ ، نادنخ فینح هب ور

. میروخ یم مه ور کبس ماش نوا ال صا _ام

: تفگ یم هک دمآ نییاپ قاحسا فرح اب فینح بجعتم یاهوربا

. یراگتساوخ یدموا بشید ، یلبق تخانش اب یراد متح _

هارمه ار فینح ، شندش دنلب دشواب فقوتم نم دنخبل اب بویا نتفگ الدب

خیلا یاه  ناجنف هب نم و دنتفر . دندرب ناشرهاوخ دحاو و هناخ زا ناشدوخ

. مدنام هریخ زیم یور لا گنچ و باقشب و

لوا نامه و تفرگ و دریگ یم سامت متسناد یم . متفرگ متسد ار میشوگ

: تفگ شا هلمج

... نوشفابن تقو چیه .! هناورپ دوب لگشوخ متاهوم _

اهراک نداتفا دنت رود همه نیا زا مراد سرت میوگب تشاذگن فینح قوذ

یشوخ نیا رطاخ هدوسآ نم و مینک شمامت ایب دوز هک یسرت ناج... فینح

 هدوسآ زورما لثم هک یزور یادرف هب میسرب دوز ... مراپسب ملد و ناج ارهب

... دربب ار هوهق یخلت ، نامیاهفرح ینیریش و منک مد هوهق ناتیارب رطاخ

جنک #هس_
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یور شتسیل دوب. هدرپس نامتسد قاحسا هک یتسیل یور هدش مخ سیلآ

اب وزاب تشاذگ باقشب یور ار خیلا لا گنچ سیلآ دوب. زیم و نشور هحفص

یاه گنر و لدم یور زا مشچ درک. ناشهاگن یصاخ ساوسو و تقد

یاهدنرب ایزا دندوب باال تمیق ای ناش همه ... متفرگ تسیل یداهنشیپ

ار مرس و متفرگ ، پاتپل ی هحفص و دنلب باال تسیل ارزا ممشچ ... فورعم

نسوک یور شرس و لبم یور دوب هدیمل نامیور هب ور قاحسا . مدرک دنلب

مه ایله درک... یم هاگن ، عونتم تاعوضوم اراب ایله یشاقن رتفد تشاد دوب.

، شوگ رساتاپ قاحسا اههب هناورپ ندیشک رد تراهم زا شنیریش نابز اب

ار شکرتخد پل یور و درک دنلب ار شرس ایله، هلمجی مامتا یمدز...اب فرح

طباور زا هک یدنخبل . داتفا ، مدرک یم ناشهاگن هک نم هب شمشچ و دیسوب

نم هب یکمشچ اراب قاحسا نامشچ دوب، هتسشن مبل یور ناشنیریش

... تخود

ناج... هناورپ تسین یباختنا دمالی نم تروص _وت

 سیورس هب داد ار شمشچ هرابود نم، هب هاگن واب درک دنلب ار شرس سیلآ

. هحفص یروخاذغ یاه

اقآ هکنیا ...زا دشکب تمحز تسین زاین هک مدرک دیکات و متفگ قاحسا هب

مدز. فرح دوب،مه هتشاذگ رانک ار شا  هنیزه میارب ناج

درک، هراشا ایله، تسد نتفرگ و یشوگ نتشادرب نیح دشو دنلب قاحسا

یداهنشیپ یاه  هنیزگ یور تشاد نانچمه سیلآ ... مدنسپب و منک هاگن طقف
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دز. یم کیت نم، دییات و شدوخ

. دروخ گنز نامزمه قاحسا و نم یشوگ ، هدیسرن تسیل هب ممشچ هرابود

: تفگ و شوگ تشپ دنارس ار شیوم و درک دنلب ار شرس سیلآ رابنیا

دش... کالهف ردارب و رهاوخ امش یاهنفلت زا مه تارباخم _

... مدیدنخ خهلا، مسا هب هاگن

ناج.. سیلآ میراد دایز ناهاوخ _

.. تخود هحفص هب هرابود و تفرگ شیاه  هشوگ ندرک کزان اراب شمشچ

. متفر هار متفگ یم ولا هک نامزمه و مدش دنلب هک دوب طخ،خهلا تشپ

مشوگ رد شیادص .خهلا تفر شقاتا تمس ، پاتپل نتسب اب مه سیلآ

. دیچیپ

؟ داوخ یم یچ ارب لوپ یجبآ یراد ربخ ناج هناورپ _

؟ هدش یزیچ : مدیسرپ و متفگ بجعتم ییا هن

نامام هکنیا درک... مربخ یهجوت لباق غلبم مه ،نآ نامام تساوخ رد زا خهلا

نیا ادرف و زورما فرظ شیارب دوب هتساوخ مه ییاد نامزمه و زاخهلا

رامزوم سورع نیا هک دروخ یم صرح دز... فرح دننک، هیهت ار غلبم

هنیزه هناهب مه نامام یارب هکیلا دنک.ردح یم یراک کی دراد شرهاوخ

دوب. هدروآ ، تسرد وراک دیدج لیکو

یاهلگ گنر هب مساوح . متشگرب سیلآ رانک رتنارگن درک، عطق هک خهلا

راهچ راد لگ تفگ و دیسر رس قاحسا هک دوب یروخ اذغ سیورس یاهباقشب

رد هک دش یدج قاحسا ، دیسرپ هک سیلا یارچ منک...اب باختنا ار هشوگ

قاحسا یاهفرح هب متسناد یمن دنک... یم هولج رتشیب رهوش لیماف مشچ
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منک... هیرگ ، رفولین اب نامام و هناخ ِتمس نآ ینارگن ایزا مدنخب

نم ینارگن یاه هشوگ و تشاد قرف مه اجنیا قاحسا و نم یاه  باختنا

هلصاف همه نیا و رود وزا اهنامه . تفرگ یم ناج نامنوگرگد هناخی زا همه

. دناکشخ یم ار میشوخ یاه هشیر اجنیا ات

هک یجنک ... دندرک دنلب ار ناشرس ، یردمه یارب ملد یناهنپ یاه جنک هس

دیفس تخب یارب تشاد وحاال دوب راظتنا رد ساهلا ِفینح قشع هب قلعتم

یاهیگنتلد ندش نشور اب رگید یجنک درک... یم یبوکیاپ و صقر ، مشوپ

مه دوب...نآ مردارب ود روضح زا یناغارچ ، مردام تارکفت یکیرات رد هدنام

... ممان ومه نوخمه و قحرب یاهردارب

دوب. نامام یاهشمارآ هب ندیسر ینارگن دوب، هدنام هتسخ و بیرغ هک یجنک

یم هبکالمم تبحم ... مدرک یم جرخ شیارب قشع هچ ره هک یجنک

نیا یاه  هغدغد نم نورد یاهجنک دوب... رود و هتسخ و ریگلد زاب مدیشخب

. دنشاب لا حشوخ دوشب شاک نم نورد جنک هس یاه جنک دوب... میاهزور

نامام مسا اب مریگ  هشوگ جنک نامه ...اما دننامب تخبشوخ و دنوشن نارگن

زاب .هک دشاب نامام هب مساوح هک تساوخ نم زا ناشک وهآ دمآ ادص هب

. مدش مردام راک نارگن

جنک #هس_
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. مدرک کراپ جک مه گنر،نآ یسم دیارپ تشپ ، زکرمت و روز اراب نیشام

ارباالی مکنیع ، نیشام رد نتسب .اب متشادرب ار هدرپ یاهلدم گرزب ی هسیک

مرگ اوه . مدرک دنت اپ نامتخاس یدورو رد تمس باتش واب مدنارس میاهوم

. مور یم شندید مراد هک تشادن ربخ مه فینح و دوب

هلب زا هک یزور دنچ زا دعب . دناشن مبل یور یدنخبل ، فینح یریگلفاغ قوذ

همزمز نایم فینح سوکعم شرامش ، هظحل وره بش دوب،ره هتشذگ نورب

ار نم ییا  هسوب اب هارمه ، مشوگ رانک هاتوک یرادید وای طخ تشپ رد شیاه

... تخادنا یم وپاکت هب

ار میاهبل و مدیشک منامشچ ریز تسد هنیآ، لباقم و مدش روسناسآ راوس

دوب... هتسشن متسوپ یور ینوتیز شلا گنر . مدیلا م مهب

نامام هکیلا .ردح دروخ یم گنز ینارگن اب مشوگ رد نانچمه خهلا یاهفرح

دوب... هتشاذگ خساپ یب ار نم سامت ودات

.س مداد له دوب، زاب همین هک ار شزومآ دحاو ورد مدمآ نوریب روسناسآ زا

داد. یم کالاهس یرازگرب زا ناشن یکالاهس، هتسب یاهرد و تولخ نلا

درک.اب ادج ، شلباقم روتینام ارزا یشنم رس ، مشفک هاتوک ی هنشاپ یادص

. متفرگ ار فینح غارس دنخبل

س نامه دمآ.رد نوریب ،زاکالس شندش رادربخ ضحم هب فینح دنچ ره

ار مدنخبل ، شیاهبل و شقوذ هب هاگن . مدش دنلب شیاپ ،هب یلدنص یور و نلا

، اهلدم کاس هب هراشا و درشف ار متسد ... مدرک ناهنپ مهب میاهبل ندرشف اب

هاگن اب مدنخبل . متفگ فینح هدشی هدوشگ تروص هب یهاتوک دیشابن هتسخ
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زا هدنخما . درپس متسد ار نییاپ دحاو دیلک دشو هتخیمآ مهب فینح مرگ

دیاب متفگ درک، مخ ار شرس یتقو ششوگ رانک هک تفرگ ناج فینح قوذ

. مورب دوز

تمدخ مسر یم هگید هقیقد هد نم هک تفگ شتسد چم تعاس هب هراشا

امش!

منک. عمج هک دشن رگید داد هک ینامز زا شیاهبل ندمآ شک اراب میاهبل

. مدوب هقیقد دنچ دح رد هدش یتح و فینح رانک قاتشم مه مدوخ

یگنشق رطاخ قلعت سح ... مدرشف متشم اررد اهدیلک و متشاذگ دحاو اپرد

نیا رد ندوب کیرش سح درک... دنلب رس نم رد یزلف یش ود نیمه سمل اب

دوب. هدرک هناخ هیبش ار اجنیا نامندوب مه رانک قوذ هب هک یدرم اب هناخ

زیم یور اه هنومن شلف هارمه و مدروآ رد شکاس اهارزا هچراپ هچرتفد

یاه  هدرپ هیهت ندرک رواب یارب هناهب دوب. هناهب اهگنر نیا ندید . متشاذگ

مدوخ یارب اهراب و زور دنچ ضرع اررد هناهب دوب...نیا نامدیدج هناخ

بویا ... مرواین مه ار شمسا تساوخ یم فینح دنچ ...ره مدرک یم رارکت

ترپ اهشرافس و اهدیرخ اراب مساوح طقف قاحسا و مشابن نارگن تفگ یم

مندیسر یاهزور روبع ردحلا یاهتعاس یور ارچ مناد یمن زاب یلو درک. یم

... دندید یم ارالمز یروادای نیا ، هاگیاج نیا هب

نوریب ار ماوتنام . مدیشک سفن قیمع و قشع اراب فینح زیمت هناخی رطع

و مدیشک میاه  یرتچ هب یتسد . مدرک ات لبم هتسد یور ار وشلا مدروآ

دش، یم مرظتنم سیلآ مه تعاس مین . مدرک هاگن ار متسد چم تعاس

دوب! اجک شلا کشا
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زاب مه زا تسد سنلا طسو .هک دیسرن مه هقیقد هس ،هب فینح ی هقیقد هد

: تفگ و درک

! مدوب تراک نیا رظتنم شمه _

: متفگ هاتوک ِرتناک هب هیکت و مدیدنخ

! هرادن ینعم تراظتنا هگید یشاب نم _اب

یهاتوک غیج شندش کیدزن ناجیه وزا دمآ متمس قوذ واب لا حشوخ

یور ار هدنخما و هاتوک غیج نم و دیچیپ منت رود فینح یاهتسد . مدیشک

. مدرک ناهنپ شا هناش

هک ارچ .. فینح زا یجنس رظن و باختنا زج دوب زیچ همه هیبش مندمآ هناهب

 ندنابنج شوگ و مشچ مامت ، باوخ قاتا یارب هدرپ یاهلدم ندید یاج هب

، شدوخ هناقشاع لدم اراب ما یریگلفاغ تذل . مدرک ترایز ار فینح یاه

هتشاد اه همانرب نیا زا شیارب هشیمه تشاد دیکات یتح درک... ناربج

... مشاب

ناشن هب شدوخ یارب میاه هدنخ ندیچ اب زاب ار میاهندیدنخ و مدیدنخ یم

قارب یاه  هیشاح و هداس حرط یور هک یتسد درک.. یم هیده شیرادافو

مدوخ ی هقیلس همه تساوخ . تفرگ شتشم داد،رد فینح ناشن ار هچراپ

... دشاب

کنخ هناودنه یچاق لا، چخی زا میارب ، مدوب هداتسیا هک اج نامه رساپو

نتفر مزع سیلآ یپ رد یپ یاه گنز ،اب ندرک زیر ردحلا لا گنچ واب دیرب

. مدرک

یاه  یشوخ هکنیا . متشاذگ اهنت شیوزرآ اب مشوگ رانک همزمز اررد فینح

. مدرک شکرت ، منزب مقر یناجیه روط نیا ار شتحارتسا تعاس نیب
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لبق االنو نیمه تساوخ دزو گنز نامام ، سیلآ رتفد اب مرارق کیدزن اما

رتشیب میارچ ندیسرپ اراب شرارصا . هناخ مورب یرادا تعاس ندش مامت زا

وایب. نیمز راذگب تسه بآ تتسد ؛ تفگ و درک

ضرتعم یادص . مدناخرچ نابوتا یگدیرب زا ندش ودر ندناچیپ اراب نامرف

مدنلب یاه سفن و سرتسا ،رد میتشاد شیلخاد حارط تسود اب رارق سیلآ

. دیچیپ
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و دوب رظتنم دوب. هتسشن وتنام و رداچ اب یدرو رد رانک و لبم یور نامام

نامام نامشچ دوب...ریز دز هرگ هلوک و جک مه ار شیرسور ... رطاخ ناشیرپ

شنییاپ و باالیی بل رود یاهکورچ دوب. هداتفا دوگ ، مدرک شهاگن هک یتقو

گنر و شیاهبل یکشخ زا رگید دمآ. ممشچ هب لبق زا رتشیب مه طخ دنچ

دنلب نم، ندیسر ردو یادص ندینش ضحم هب یتقو متفرگ مشچ شیگدیرپ

: تفگ دشو

. مرادرب تباسح زا ور هزاغم شیپ لوپ نوا ....ات کناب ربب ونم و درگرب _
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ارچ؟ : مدیسرپ هدش، کشخ میاهتسگنا نایم هک دوب متسد دیلک

مگ. یم تهب هار .وت شوپب تشفک ددرگرب : تفگ یجورخ رد هب هراشا نامام

. دهدب تسد نم اب درک شومارف یتح هک دوب کناب هب نتفر نارگن یردق هب

، میتفرن مه ندید تسه یزور دنچ ارچ هکنیا گنتلد ای دسرپب حملا

.. میورب ،زج تفگن و دوبن یفرح چیه دوش....

ردزا مد ار مفیک دنز. یم ار لوپ تشادرب هچبلابلا یارب متسناد یم

. متشاذگ ربز یرداپ یور واپ مدرک ادج هناشما

: تفگ و دیشک ار موتنام نیتسآ هشوگ دشو دنلب نامام

! هرید یلیخ . هناورپ بنجب _

هک رفولین یاپ یادص دوش...اب زاب وات مداد له رتشیب ار دحاو رد درسنوخ

یشاقن شا رهچه یور هک یمخا ...اب متشگرب ، دروآ نییاپ هلپاه ارزا شرس

دش؟ یچ : دیسرپ نامام وزا درک شبطاخم ار نامام دوب، هدرک

، دنزب فرح نمکالیم اب تشاد هارکا یتح هک یرفولین هب مناخ یرخف و

میر. یم میراد االن... تفگ

نوریب هک نامام ... متشاذگ هناخ .اپرد مداد له وردار مدیخرچ هرابود

ار شرس دوب،زاالیرد هداتسیا یشفکاج یولج و ورهار ورد دوب هتفر

: تفگ و دروآ لخاد

ور لوپ دیاب هس تعاس ...ات شاب دوز !. هناورپ ینک یم سف سف ارچ _

منک. زیراو

. متشاذگ میاپ ریز ار مفیک و متسشن لبم یور نامام فرح هب هجوت یب

درک. عمج لغب ریز ار شرداچ ی هشوگ و دروآ اررد ششفک یکاش نامام
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تسوپ یاهبل روخلد و ناشیرپ ... داتسیا ، هدشن رود رد زا مدق دنچ هرابود

: تفگ دزو مهب ار شا هدش تسوپ

. میسرب هشات یم رید ... نزب هار وت یراد یفرح _

: متفگ و مدرک دنلب ار مرس

... مراپس یمن رفولین تسد هد، یم ور مردام هنوخی جرخ هک یلوپ _نم

: تفگ ضرتعم دشو تحاران نامام

متشادن مک ...هگا یزادن یم نیمز ور تردام هنم فرح هک هراد تلا جخ _

. متخادن یمن تهب ور مدیفس سیگ نیا اب تقو چیه

تروص هب رگید ممشچ . مدش مخ و هدرک لفق مهب میاپ ود ره یور ار متسد

. دوبن مردام

تقیقح یور مشچ تنودان سورع فرح اب مرظن نم،هب ردام امش _

تشاد مه یضترم هک یتقو نینک ضوع لیکو هراد یموزل ...هچ یتسب

درک. یم یریگیپ ور دنور نومه

و زیلب هکاب یرفولین دش... زاب مه رفولین تسد یدنت دشواب زاب رد هک

اجو نامه دش.زا لخاد شک، اب هدش هتسب یاهوم و نت هب یبذج راولش

: تفگ و تفرگ نم هب ور دیدهت تشگنا

مدز. میگدنز و هبملا جارح تردارب ندروآ نوریب یارب مراد هک منودان _نم

.. یاردارب تقامح ارب منوا

و مدیرب ار شفرح دنک. سب متساوخ دنلب یادص نت اب یمک و مدش دنلب

هرابود و تفر مردام نازرل مشچ یور هیناث کی ممشچ شتروص هب هریخ

: تشگرب
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منودن ات متسین نامام هک نم ناج.اما رفولین یگنرز یلیخ یتسنود _یم

هار ور دیدج ملیف نیا و ینوچیپب ور هزاغم و هنوخ نیا هگید ینوت یمن

. یتخادنا

... هرظتنم سابع _، تفگ و تشگرب مردام هب دزوور دنخزوپ رفولین

بقع متسد ،اب تفرگ ور نم وزا دیخرچ نامام تمس هک ار شا هناش

. تشگرب و مدیشک

! یدرک تفیثک ی هلیح ی هبعلم ور ردام هی تبحم هک یتسپ یلیخ _

، دیشک بقع شا پ هناش برض وهب درک باترپ میارب اوه رد هک شتسد اب

: تفگ

. تخوس تغامد اتحاال مه وت هک ملا حشوخ _

: متفگ و مداد ناکت شمشچ یولج ار متشگنا

مدب هزاجا نامام ...ایهب کناب مر یم منم ینک یم رکف هگا یدنوخ روک _

... نوا و نیا زا نتفرگ لوم لا بند هتفیب

شا هنیس هب مردام دشو خرس رفولین جنرب ریش تروص گنر حوضو هب

. دیبوک

اراب رفولین ، فیک نتشادرب اب نم و دیبوک شدوخ یمخز هنیسی هب تشم

یب زا ملد و تفرگ جوا مرس تشپ نامام هیرگی یادص . متشاذگ اهنت مردام

. دیشک ریت رفولین هب یروخ تفم تصرف ندادن یارب مدوخ یمحر

دیابن هک اهفرح ، رفولین مخا رانک دیاب مردام هک تفرگ شدرد و تخوس ملد

. دونشب

سامت درک. سمل ار خهلا مسا متسد و متسشن نامرف تشپ و یلدنص یور
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.اما دشاب شرانک و دوش دنلب . دسرب مردام داد هب متساوخ وزاخهلا متفرگ

نوریب رفولین و نامام هک دوب مناهد رد نامام یارب ما ینارگن و فرح زونه

. دندمآ

. دندش رود و هتفرگ هار باتش وراب هدایپ زا نم هب هجوت نودب
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، فینح ینکن شزاب دوب هتفگ دیکات و رارصا اب هناورپ هک ار هلیسو نیرخآ

ی هلیسو اهنت هک یگرزب نادمچ . متشاذگ نامباوخ قاتا ورد نیمز یور

دوب. نامکرتشم عورش زا هناورپ لبق هدنامیقاب

تشاد دیکات و دوب هتساوخ هناورپ هک اجنامه و راوید رانک ار نادمچ هتسد

رانک هرجنپ هب ممشچ و مدیشک رپ یسفن . مدرک اهر ، مراذگن مشچ یولج

داد. یم ناکت داب ار شرانک زا نازیوآ ی هدرپ هک دنام تخت

یم اپ قاتا نیا رد هناورپ یاه  سفن زا لبق دیابن هک قاتا رد هدش اهر ِمیسن

تمس هدش، هدیشک بلق لکش هب یاهلگ رانک زا زکرمت واب مارآ . تشاذگ
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هرجنپ نتسب زا دعب دش. هل میاپ فک ، بخرس و کشخ گرب کی . متفر هرجنپ

وخ یتختور ندید زا هدنخما . متشادرب ار هدش یهل هخاش گرب و متشگرب ،

. تفرگ شندوب یلا

یک تفگ یم هناورپ و دنک لگ رپزا تشاد رارصا هیناح مامت زور ود هکنیا

هساو میایب ام یاوخ یم دوب هتفگ یخوش هب هنامس هنک؟. شعمج هرارق

... کمک

هتفگ داد. شک مه ارزا میاهبل شفرح اب هناورپ ندیزگ وبل ندش خرس

یسنجدب نیع رد هنامس و هیناح مه، هرخ .بال مدب هار دیابن ور امش نم دوب

لکش یلک و بلق حرط .اب دندوب هتخیر قاتا فک یور ار ناشکشخ یاهلگ

. قاتا نشور و یگنس شوپفک یور

و درز نسوک اب یسوط یاهلبم تمس ار مرس . متسب ار قاتا ورد مدمآ نوریب

. مدیشک شبآ و متشادرب ار نآ هک دوب زیم یور بآ یناویل . مدناخرچ زمرق

هناخی روصت . مدرک شکشخ لا متسد اراب هرطق دنچ ، کنیس ندشن کل یارب

.اب دیشخب ناج ما هتسخ نت رد یریذپان فصو یشوخ ، هناورپ اب مکرتشم

. متسب ار دحاو هناخ،رد هرابود ندرک کچ

دوب. هتسشن رخآ هلپی یور . متشگرب ، مدینش هک ،ار نامام نک شلفق یادص

شرافس ارهب شیاهوم . مدنارس میبج لخاد و مدناخرچ شلفق یور ار دیلک

اجنیا ارچ هک مدش نیا نارگن . هاتوک و دوب هدرک نشور ینوتیز ، هیناح

دز. مهب ار شکشخ یاهبل و داد یناکت ار شرس ، مدیسرپ ؟ات تسا هتسشن

: دیسرپ هتسهآ

؟ هدنوم اجک تاباب ینود یمن _
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تشیب ار شرس هک دوب هتفرگ هدرن هبل زا نامام . متسشن شرانک و هلپ یور

. دناخرچ متمس هب

! مدیدن ور اباب هگید رصع زورید زا نم _هن!

درک: تشم شنهاریپ نماد یور ار شیاهتشگنا و دیشک یهآ

دوب یبصع ... منک عطق تفگ ییا  هلجع مدز شگنز زا هک شیپ تعاس کی _

درک! عطق و مرس دیشک داد منم، هدش یچ وهب

یدنت هب نامام اب تشادن هقباس تقو چیه درک. مبجعتم اباب، راک نیا رواب

دنک. تبحص

زور هی متسنوت و هشب هگا هک تساوخ مزا هزات دوب! بوخ هک بشید : متفگ

.. میسرب مسارم یاراک اتهب مدرگرب رتدوز

: تفگ هناورپ بوبحم یاه  ینادعمش هلپاهو هار هب هاگن هرابود نامام

و قاتا تفر هک دوب هتفرگ ییوش وتا زا ور شراولش و تک زامن، لبق _

و ییاج رسات هی مر یم نم تفگ طقف هنزب یفرح هکنیا نودب ، تشگرب

.. مایم

جنک #هس_

246_ تراپ #



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

: تفگ دشو دنلب اباب نارگن و رکف رد نامام

مک هشاب اج ره هگید ... نکن تحاران ور تدوخ ... هنوخ میرب ... ردام وشاپ _

. هسر یم مک

: متفگ و مدش دنلب شدنب تشپ

یزیر هدرخ ادرف ،ات مراد کیچوک راک دنچ مر یم ... نامام مایمن نییاپ _

شزا دش، مورآ هگید تعاس دنچ ، دموا اباب راذب مه امش . مشاب هتشادن

تسود ماباب هک سرپب مه یبوخ شور ... متسین هک منم هدش!. یچ سرپب

! هراد

. تفر نییاپ هلپاه وزا دیزگ ار شبل نانک هبوت نامام

وت شیپ ، میتشگرب هناورپ اب یتقو دراد هگن متفگ و مداد شتسد ار دیلک

یرکذ شبل ریز . درشف شتشم اررد دیلک و داد ناکت ار شرس نامام .! تناما

: تفگ و دیسوب ار مرس یور مدش، هک مخ درک. توف متروص ورد دناوخ

.! یدیسر تهاوخلد سورع هب رکش ور ادخ هک ردام یشب تخبشوخ _

. مدش رت مرگلد ، نامام فرح یشوخ زا

دنچ و متشگرب هلپ نیرخآ یور و متفر نییاپ ناویا یاه هلپ زا تعرس هب

دوب، هداتفا شا هیاس هرجنپ تشپ هکنیا سح . مدرک هاگن اباب قاتا هب هیناث

دز،ور قرب مرکف ی هشوگ هیناث کی هک یرکف زا یتح درک... ارخیلا ملد هت

. مدرک دنت اپ طایح رد تمس و متفرگ

یور ... مدرک زاب ار نیشام ،رد متشاذگ مشوگ رانک ار یشوگ هک نامزمه

. متسشن نامرف تشپ و یلدنص
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مسفن توق شیادص ، نامندوب مه اب کرادت یوپاکت ورد زور دنچ نیا لثم

درک. ادرف ندیسر یارب متقاط ،یب شرانک ناج فینح ندینش دشو

! هتقورید باوخب ورب ناج هناورپ _

: تفگ و دیدنخ ناشک  هزایمخ

! فینح میدیچ ور هرفس . مدش خالص سیلآ تسد زا هزات _

: دیسرپ و دیشک هزایمخ هرابود

! یاجک _وت

هتشذگ مه هدزای زا تعاس ... مدمآ نوریب کراپ وزا مدرک نشور ار نیشام

دوب.

، ریگب ملیف مارب هناورپ نتفگ اراب نامدقع هرفس زا شندیچ و ربخ یشوخ

. مشاب کیرش متساوخ

نتفگ دشواب ترپ ، دیسرپ لا وس شرانک هک شردارب فرح ارهب شساوح

: دیسرپ نم، هب !ور هشاب

! دایم نیشام یادص ؟... یرب یاوخ یم اجک _

: متفگ ، ریسم هب وور متفرگ لغب هنیآ زا مشچ

هتفیب مرس ادرف هنوخماات نوا هچوک نیا نادرگرس و هراوآ ..! چیه _

... ماجنارس

: تفگ و دیدنخ

یم بارخ تتسوپ هسرب ادرف هکات باوخب ریگب ، هنوخ ورب ناج! هراوآ _

هش.
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و متفرگ دوب میور هب ور هنیآ ریوصت یور هک ما هتسخ تروص زا مشچ

: متفگ

. مزیزع مباوخ یم شدعب . مراد راک رتفد وت یتعاس _ود

متقو دنچ نیا یاه  یگتسخ مامت هناورپ یادص تفاطل ، نتفگ دیشابن هتسخ

شمارآ و منزب هسوب شیاهدنخبل تقیقح هب هک ادرف .ات دروآ نوریب ار

. مشکب شوغآ اررد نتشاد هناورپ

هرب.. رد هدش تداع دب تدوخ اب طقف ماه  یگتسخ _نم

هناورپ دیفس ندرگ گر هرابود ، کیدزن زا دروخرب دنچ نیا رد متسناد یم

گنر شیاه هنوگ ، ضبن نامه یور مهاتوک ی هسوب اب یتح دنز. یم ضبن

... تفرگ دهاوخ

هناورپ دنک. راکش شسفن رطع نتشاد قاتشم یاهبل دوب هتسناوتن ار شیاهبل

! یهام دوب هدش و هدز رپ ندوب هناورپ زا هتفه دنچ نیا شمسا

شیارآ هرارق هنوخ وت تفگ و دیدنخ ، منتفگ یشاب لگشوخ ادرف فرح اب

. مشاب هدامآ و منک

مامت ، تقو دنچ نیا شیاهردارب هک میوگب دیاب هنافاصنم و متفگ یبوخ هچ

. دندوب هدیشک شود ارهب نم لد زیزع و ناشتخب مد رهاوخ یاهراک

دمآ. یم رد منت زا یدیدج ریسم ،رد هناورپ رانک ورد ادرف نم یاه یگتسخ

کرادت ومع یهارمه و قوذ اراب شرسپ نشج و ینامهم مسارم مه اباب

،اب یسورع مسارم زا لبق رفس یارب یزور دنچ مدوخ داهنشیپ دوب.هب هدید

مسارم زا لبق یارب هناورپ یارب مدوخ هیده هک یرفس . میدوب یهار هناورپ

هناخی رد هک ینشج و دقع مسارم زا دعب دوب. شیاهدنبب و ریگب وتاالرو

. مدش یم یهار و میتشاد طیلب هناورپ اب هاگرحس کیدزن دوب، هناورپ ردارب
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اب شردارب و درک خیلا هناش هناورپ ردام نامنانکدقع لحم یارب دنچ ره

اپ یارب شتفلا خم اب اباب هک دنامب ... ناشرهاوخ هناخی داد داهنشیپ قایتشا

هب تسد اب نم و درک فیدر ار شیاهرگا و اما یزور ،ود اجنآ هب نتشاذگ

و ندوب اجک هب یطبر دقع مسارم هک مدرک دعاقتم ار اباب ندش، ومع ناماد

ار مردپ ، شناهرب و لیلد ومع ، دروآ هناهب اباب هک یزمرق طخ ... درادن ندوبن

... تشاد او نتفریذپ هب یضاران

هک مدوب ییا هرفس دهاش هناورپ یادص اب هاگشزومآ رد ومد نیشام رد نامه

یادص میشوگ نیبرود دوب.زا ام یارب شچیپ نابور یلدنص ود یور ادرف

هب مشچ ، یلدنص هب هدز هیکت ار مرس نم و دیچیپ هناورپ یاه هدنخ

. مداد شریوصت

نیبب دیسرپ ، شدیفس و خرس یاهلگ ورپزا طالیی ماج هب هراشا هناورپ

عیلا... متفگ بل ریز !. فینح هبوخ شاج

.زا دناخرچ میارب ار نیبرود هرفس یامن رود وزا دیخرچ هناورپ هرابود

ممشچ هناورپ یشوخ رد قرغ تروص و دنخبل طقف . مدید یمن یزیچ هرفس

دوب. هتفرگ ار

دنب رد هدش هتسب یاهوم و دوب هداتفا هنیآ یور هک شدیفس یاهوزاب

..ردح مدیدنخ ... میور شیپ هرفسی قرب ات دمآ ممشچ هب رتشیب ، سپیلک

.! دوبن سکع هب شساوح هکیلا

ی هدمآ شک یاهبل لیلد نم و درک فیرعت و تفگ هرفس تاییزج مامت زا

. یندید و دوب مهم میارب هناورپ

تمس و مدش هدایپ ، تاظحل نیا نتشاد زا لا حشوخ و مدرک عطق ار یشوگ

. مداتفا هار هب هناخ
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جنک #هس_
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ناشلا بند هدننار مدوب هتساوخ قاحسا .زا دیسر همه زا رتدوز حبص، خهلا

. دتسرفب

. دندوبن دلب ار اجنیا سردآ ییاهنت وخهلا نامام

زا مشچ ، مدید اهنت ار ،خهلا هرجنپ تشپ زا یتقو و مدز رانک ار هدرپ هشوگ

نایم و تسه سابع دوبن رادازع زونه نامام مدیمهف . متفرگ خهلا ییاهنت

. تسا هدنام ، رفولین دیآ یمن و دیآ یم

زا هتسخ ... متفرگ طایح رد هدش هدیچ یاه  یلدنص و درگ یاهزیم زا مشچ

یگتسخ ربارب دنچ ، اجنیا ات نامام یریگ  هرانک لیلد ، نامدقع مسارم یاهراک

کیربت کی نتشاد ترسح و مبلق هب نامام درس یاه مشچ ... تشاذگ ملد هب

و مدیزرل نامام یساسحا یب نادنبخی دز.رد رجنخ مندش سورع یارب

تردپ تفگ ...یم دییاس مهب ، شتاملک وکالک ارزا میاهنادند رتشیب شفرح

دیا. هتفرگ نشج و روس تاردارب و تدوخ هتشذگن شنتفر زا مه هام شش

یارب ار نم مردام هک مدادن بویا نارگن نامشچ ناشن و قاحسا هب متفگن

ردپ نامه رتخد و مشاب هبیرغ هک راگنا و دوب هدرک رود دوب.. هدنار هناهب نیا
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. مدوبن مکچوک مخا هب ساسح

رادیب سک چیه دمآ. باال شتسد کاس و فیک اب وخهلا مدیشک رپ یسفن

دوب. هدش درگ شمشچ میاهردارب یرتم رازه هناخ زا ریگلفاغ خهلا هک دوبن

. دیسوب ار متروص و مدش مخ

: متفگ شکاس هب هراشا و متفرگ ار شکاس

منم! سورع _خهلا

درک: مهاگن

! مشاب کت متساوخ ناج _خهلا

...واب اجنیا هتکاس ارچ : تفگ و دناخرچ گرزب هناخی ندید ارزا شرس دعب

ار شلا وس باوج نم هک تفر شدای سنلا، طسو هدش نهپ هرفسی ندید

. مدادن

: تفگ و دیبوک مهب تسد دز. قرب و قرز ورپ لگ قرغ هرفس رود یخرچ

! ردام یشب تخبشوخ _

و دنلب یاه ماج زا مشچ . مدرب قاتا هب مدوخ اراب کاس و درک اررپ شمشچ

. دیشک یم میرم زرو هاتوک یاه  هخاش یور تسد وخهلا متفرگ گنر طالیی

هقیقد دوب هتشاذگ دنک. هفاضا اجنیا هب سیلآ دوب رارق مه ار اهسای رطع

دون.

متروص هب هاگن و داد ناکت ار شرس و ییا  هدروخ هناحبص مدیسرپ زاخهلا

یر؟ یمن هاگشیارآ : دیسرپ

.. هنوخ دایم تشه : متفگ تعاس هب هراشا
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. متفرگ خهلا نارگن تروص زا مشچ . میدنام هریخ مهب ابخهلا نامزمه

یکی . تفرگ متسد زا وخهلا مدرک فراعت شتمس ار ینیریش باقشب

: تفگ و تشادرب

هک هنک لوبق داوخ یمن و هرپ ازیچ یلیخ زا شلد . شابن مرهاوخ تحاران _

. هراد ور شدوخ یاج یچ ره

: تفگ و درشف شا هنیس یور ارخهلا مضغب

تریگ یلقاع رهوش مه . ردام هئوت یتخبشوخ زور زورما .. زیرن ور تکشا _

. هراد یبوخ هداوناخ مه هدموا

کی نیا یاهدرد تشاذگن شهارمه تئیه و رگشیارآ مه دعب و گنز یادص

درک. ناش  ییامنهار .خهلا میوگب و مرامشب ار مردام ندرکن یهارمه هام

. دندوب هدیچ اجنیا ار ناشیاه  هلیسو شیپ زور ود زا هک مدش یقاتا لخاد

تفگ و دیدنخ شبل ، مرواک رد سابل قرب ندید ردوزا ندرک زاب اب یتح

. متسه نم دوب یراک

دیکات .اب مداد هیکت یلدنص کتشلا ارهبب مرس و متسشن دنلب یلدنص یور

. تسشن مه یور مرن میاهکلپ ، منکن زاب ار ممشچ هکنیا

نییاپ هقبط شرگشیارآ اب اسوتا دوب. وسنلا قاتا نیب شدرگ رد مادم سیلآ

دز. رس ، مدوب گنر و ردوپ و مرک تسد ریز هک نم هب یراب دنچ .خهلا دندوب

دوب. هتفر و درک دود دنپسا و دیشاپ لقن رابکی یتح

. مدرک دنلب ار مرس داد، متسد رگشیارآ درگاش ، دیزرل هک زیم یور میشوگ

. دیسرپ یم سردآ تشاد دوب!هک میرم

. دندوب هدرکن هاگن مه ار تراک هک دیجنر ملد وزاب منک یم کمایپ متفگ
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یارب شسامت نیرخآ مه فینح دمآ. نوریب دشو هآ ملد یور زوس رپ یدرد

راتفرگ مه وا ینعی دوب. هاگشزومآ دحاو هب ندیسر زا لبق و بشید

؟ دوب هاگشیارآ

دوب! نامیگدنز دادرارق تبث یارب ندش هدامآ یوپاکت رد مه وا

هک دوب هیناح زا مایپ درک. ارکالهف رگشیارآ ، متسد یشوگ کمایپ یادص

ربخ؟ هچ هناورپ دوب، هدیسرپ

لا سرا ار مایپ ، متسه هاگشیارآ رد هاتوک نتشون واب مدرک شلا وس هب یمخا

. مدرک

باالی یوملق ، یلدنص هب هیکت هرابود نم و دشن باوج زا یربخ رگید

رارق هک ییاه هنحص مامت و زورما زا ملد . مدرک سح هتسب مشچ ار منامشچ

. دروخ یم گنچ دتفیب قافتا دوب

هناخ اررد دقع مسارم دوب هدرک روبجم ار فینح دیکات و رارصا هکاب بویا

. میدوب مناردارب یاه شاپب و زیرب نامهم ماش مه بش دنک. رازگرب

مه نم دوب. شردپ تیدودحم هنگنم رد فرط نآ مه فینح متسناد یم

منک. مک ار بویا تیدج متسناوتن لصاتسم

فینح ردپ اب یدروخرب و متشاد ار یراک مجح نیرتشیب زور دنچ نیا

. متشادن

کرابم واب دندوب هدمآ شردام و ردپ ، میدرب اهار هلیسو هک یزور طقف

. دنتشاذگ نامیاهنت ییا  هشاب

هاگشزومآ ، راتفرگ فینح . میدوب هدرک عورش ار ندیچ خهلا، هتبلا و مدوخ

دوب. هدرک ریگرد ار شدوخ ، رفولین رانک رد مردام و دوب
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هچ منیبب و مروخب ناکت دشن رگید دشو دنلب رد گنز یادص و مدیشک یهآ

. تسه یسک

دنچ . مدیشک یم نوریب محور و منت زا فینح اراب میگتسخ مامت بشما

اب رگید تعاس دنچ . متشاد مدوخ رانک هشیمه یارب ار فینح دعب تعاس

ندروآ وگالب ندیچ لگ زا دعب ار هلبما متخب نشور هنیآ هب وور فینح

. مداد وا ارهب مساوح رگشیارآ موش دنلب تساوخرد داد.اب مهاوخ

جنک #هس_

248_ تراپ #

هدیسر نیقی هب مدوخ یارب شسدح هک یلیلد زا لطعم . مدوب هدنام رساپ

دنک شزاب هکنیا دیما .هب مدوب هتخود اباب ی هتسب قاتا رد هب هاگن طقف دوب،

رد ...اما میایم هسآ ترس تشپ مه تردام ونم اباب تفیب هار وت دیوگب و

یم مه رطاخ ناشیرپ ار نم شلیلد چیه، هک دش یمن دوب.زاب هتسب زونه

درک.

تسوپ مامت هک مدوب هدیشک میاهوم الی تسد ، تعاس دنچ نیا یردق هب

متروص ردو هب شمشچ نم لثم نارگن و فیلکت بال نامام . تخوس یم مرس

یارب شدنلب سابل هب شیاهتشگنا ندناچیپ و ندرک تشم دوب.اب شدرگ رد
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رساپ و نتسشن نیب درک. یم یرارقیب ، تشاد وزرآ هک یفینح دقع مسارم

مناد یمن راب یارب نم ندید دنک.زا باختنا ار مادک تسناد یمن ، ندنام

و تخود نم ارهب شسیخ مشچ و درک دنلب ار شرس مندیسر زا دعب ، مدنچ

هنز! یمن مفرح ، هدیسر یتقو زا تاباب : تفگ

هک دنک لا وس یتح دوب هدرکن لا جم زونه ندش، رادربخ زا دعب مه ناملس

شرظتنم همه هک یدقع زا لبق تعاس دنچ مه ونآ اجنیا ارچ ارچ؟..

؟. میدوب

متسد و تسشن مرانک یلدنص یور . ناشیرپ نم لثم و دوب نارگن مه ناملس

: تفگ و دیشک ار

! رسپ هسب _

: متفگ تعاس هاگن ناملس فرح هب هجوت یب

! نامام میشاب اجنوا دیاب هگید تعاس _هی

دش: دنلب و تشاذگ شیوناز یور تسد نامام

! یرب یرادن قح تفگ منم ...هب هتسب مرد _

تسد هب یشوگ و دیرپ مگنر دوب، هدرک رداص نامام یارب اباب هک یقح زا

مدرک سح منارگن یولا ...اب متفرگ ار ومع ی هرامش . متفر ناویا تمس

: تفگ ومع هک دیزرل یم دح زا شیب میادص

. مکیدزن ... ناجرسپ مهار _وت

ومع!. _

: تفگ و درک عطق ما، ینارگن هب باوج نودب ار مفرح
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هنوخما.! رد ...مد سرب تراک هب ورب _وت

و دوب هتسشنن منت رد متک زونه . متشاذگ منهاریپ بیج لخاد ار یشوگ

ریگلفاغ مه ار باتفآ رون ، منهاریپ گنر یدیفس دوب. هدنام لبم یور متاورک

نامشچ رد راب رازه بشید ارزا تبسن و سابل نیا اب مندید قوذ درک... یم

... مدوب هدرک روصت هناورپ یابیز

دنام،ات طایح رد هب ممشچ ... مدرک نتفر هار هب عورش نارگن و ناویا رد

مرن کاخ ، مدیفس یاهباروج و مدرک دنت دش.اپ طایح لخاد ومع هک یتقو

. تفرگ شدوخ ارهب هلپ

یمسر راولش و تک مه ...وا دناسر ناویا ارهب شدوخ یدنلب یاه ماگ اب ومع

هدنام تشرد و زیر یاه  هرطق ، شتروص یاج یاج هک یدر دوب... هدیشوپ

، هدرن هب نتشاذگ تسد اب ومع . تسب ردار شرس تشپ مه ومع دوب...نز

زا طقف و تفگن یزیچ دزن. یفرح ، متروص هب میقتسم هاگن و تفرگ یسفن

دمآ. هلپاهباال

هراشا دوب، هدش رساپ مه وا ،هک نامام زا ومع ووک؟هک تساجک لا وس هب

درک! قاتا هب

لا بند ... دیایب هلپاهباال زا درک شکمک و دوب هتفرگ ار ومع نز تسد ناملس

شرس تشپ دوب، اباب قاتا رد تشپ رگید ومع یتقو ، مدرک دنت اپ ومع

زامن یارب یتح و هدنام قاتا رد بشید زا تفگ یم تشاد نامام ... مداتسیا

. تسا هدماین نوریب مه حبص

! تمنیبب ردو نک زاب روپاش _

: تفگ مه یرتدنلب یادص دشواب دنلب شیادص هرخ بال اباب

هشن ترید ... مرسپ ندرک تخبدب مسارم ورب و درگرب ، شاداد یاجنیا ارچ _
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! نایب هرارق لیماف و کف یلک ... تقو هی

درک: نییاپ ارباالو هریگتسد و دیبوک رد هب شتسد فک اب مکحم ومع

! هدیعب تزا ایزاب هچب هیچ؟.نیا تفرح منیبب ات نک شزاب _

: تفگ و دماین هاتوک اباب

هر... یمن نم نز طقف هرب..االو میتفرگ توعد ور یسک _ره

هدرک قرع یاه هناد دوب... هدش خرس شتروص ... بقع هب تشگرب ومع هک

: تفگ نامام هب ور دوب...هک هدش دایز ومع یناشیپ یور

اب مه ور تاه  ییاد ونز تفیب هار ! ناملس وش... هدامآ ورب ! شاداد نز امش _

. نوشربب تدوخ

مناهد یولج تسد دش. هتسب مه یور اباب، نتفگ هن دایرف اب ناملس مشچ

. مدرک هاگن ار ومع ، هدرک تشم

دنلب یسفن و تخادنا لبم یور . دروآ اررد شتک و تفر بقع ومع

و داد نامام لا صیتسا هب مشچ ومع دوب. هدش خرس شندرگ تسوپ ... دیشک

: دیرغ

. هشابن ام زا یسک اجنوا هتشز .. دیرب امش _

. دونشب مه اباب ات تفگ رتدنلب ومع اباب...هک نتفگ هن دیوگب دمآ نامام

مدرم رتخد ورب... امش . هنزب فرح نم فرح ور هروخ یم رکش روپاش _

... هراظتنا مشچ

و ریرح یرسور یور یرداچ دوب هدنام طقف و دوب هدیشوپ سابل هک نامام

ومع نز ارهب شخرس مشچ دش... ومع فرح عیطم دنک، رس شگنر یتابن



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

بنجب هب هک دوب هدنام لطعم ناملس ... مقاتا تمس دنتفر ود وره درپس

دنک. نشور ار نیشام ات تفر ومع یبصع

یرس نم هب ور ومع ، مزور نیرتهب عورش زا روابان و هکوش دوب. هدز مکشخ

نیتسآ و درک زاب ار شندرگ ریز ی همکد . تسشن لبم وهبلی داد ناکت

درک.. ارباالرتات شنهاریپ

! رسپ هدب بآ ناویل _هی

شتسد و مدرک رپ ریش زا یبآ ناویل ومع، یارب و متفر ناج ویب ناشکاپ

. مداد

. تشادرب ار وداک یاه هتسب و فیک ، کشا زا هدش رپ یمشچ اب نامام

: تفگ رتمرن ینحل مالمیواب ومع

. میایب مه نک.اتام یراد وربآ ، شاداد نز هشاب مسارم هب تساوح _ورب

ومع و دنادرگ ار نم مه دعب و هتسب قاتا رد هب هاگن ، هدرک رپ مشچ نامام

درک: هفاضا

! میایم مه واب یممنز فرح شاهاب _

جنک #هس_
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هکاب یردارب . دشاب هتشاد ار شردارب اب ندز فرح ناج ات تفرگ یسفن ومع

... دیشکن مه دایرف یتح و تفگن چیه ومع، ونز نامام نتفر

تفرگ میمصت هک دریگب ناج نم لا وس و ومع یاه  سفن دادن لا جم اباب اما!

راوید زا هیکت ریز، هب رس رساپو دنک.... زاب ردار هناخ ندش تولخ اب

زا دعب اباب هک یراک نیلوا نامه مدوب هدرکن ییاطخ . مدش فاص و متفرگ

متروص یور ، رتدنت یبرض هکاب دوب شنیگنس تسد داد، ماجنا شجورخ

. دیرغ دشو ریگلفاغ اباب راک زا مرانک هداتسیا ومع و تسشن

! ینز یم ور تدیشر داماد و رسپ یراد ... روپاش رانک شکب _

یم ار اباب یاهاپ تشگنا طقف نم . دیشک یم سفن دنت ودنت دوب یبصع اباب

مارتحا دوب.هب هدنام نییاپ مرس دز، مشوگ رد هک یتقو زا یتح ... مدید

هدرکن اطخ هکنیا .اب متشاذگن متروص شزوس یاج ار متسد اباب، و ومع

دوز حبص زا هک اج نامه و متروص تسوپ ... مدش یم اباب مشخ هیبنت متشاد

یاج قوذ مه ردقچ .... تخوس ، مدوب هدرک شرطعم و مداد شیافص

دوب. هدرک شوخ ار ملد هناورپ فیرظ یاه  تشگنا

و مدرک تیبرت نم هک یرسپ نوا !...نیا هنزب مرود متشادن راظتنا چیه _

... هدرک هتساوخ یطلغ مرس،ره ریز هک یرسپ ... تسین ، مدرک شگرزب

دوب، هدش راک هب تسد نم توکس و اباب مشخ ندش یجنایم یارب هک ومع

. دیشک بقع رس، تشپ ارزا اباب

هنک... مشنوهنپ وت دروخرب نیا مداب یم قح شهب هیچ؟..حاال ندز رود _
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: دیسرپ و درک ثکم اباب

!!... یسورع لگ هچ یراد ربخ هنکن _

: تفگ و درک عطق ار اباب لا وس و فرح ومع

... مداد هزاجا شهب مدوخ ... تفگ نم هب همه زا لوا _

داتفا ناج دوب،یب هدیبوک متروص هب هک ار یتسد و تفر لیلحت اباب، یادص

: شیولهپ

... شاب ونم ! شاداد مه _وت

اباب: بجعت و فرح طسو دیرپ هک دوب هدش یبصع ومع

داد یلکش نیا یاوخ یم متسنود ...یم هیهاوخدوخ زا همه تاراک هک سب _

... یزادنب ار دادیب و

تمس و تفرگ ار هقیما یتسد ومع،ود الل دتسا و فرح هب هجوت یب اباب

اباب نامشچ . مدرک دنلب ار مرس مه نم هک داد مناکت ناکت . دیشک شدوخ

: دیسرپ هک دوب هدیرپ مه شیور و گنر و دوب خرس

هزات ! ینکب نم اب وراک نیا یتسنوت روطچ ؟... رسپ یدرک تارج روطچ _

! مشب وت تقامح لوبق دهاش هک یربب یریگب منم تسد

 هشوگ . مدروآ دوب،باالرت هداتفا میولهپ هک ار متسد . مدرک دنلب رتشیب ار مرس

دوب مردپ هک ارچ . مدرک ادج اباب مشخ ِتشم و تسد ارزا منهاریپ هقی یاه

. تشاد روز یلیخ و

اباب! میدرکن خالیف هناورپ و _نم

خرب اباب ، مدوب نامدوخ زا ندرک عافد شمارآ رد ناهاوخ و متساوخ هچ ره
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دز: یم دایرف هک درک لمع شف ال

... منودب ات وگب نم هیچ!.هب شینعم نیا رسپ، هدوب نادنز هام شش _

نم شندوب ردپ نامه هب هک دز هنیسما یور ار شتسد فک ، مشخ اب زاب اباب

. مدوب رادیب تساهلا س نم هک تسناد یمن رگید . موش رادیب باوخ زا مه

!.رد هناورپ یهانگیب !رد دارفا یهانگیب !رد باوخ رد یاه  تواضق زا رادیب

شیاپ اپهب هدش یتح هناورپ یهانگیب یارب هکنیا !رد هناورپ یراظتنا مشچ

هبزال نامیا هک مدوب ینادجو شاب رادیب نم ! مروخب یلیس و موش موکحم

... تشاد هناورپ مسج و حور و بلق یل

متسناد یم هک نم . متفرگ ارباالرت مرس ما، ینورد یاه  شابرادیب نیمه اب

: متفگ هک تسه شا  هناورپ دوخ لارتزا بکبس هناورپ

هنوم یمن یدیدرت ، هنشور مارب شلیلد و هیچ نایرج لک منود یم یتقو _

اباب!

یسورع شابداش یاج ،هب مفرح هب ما یبلق نامیا ندینش نم،اب روپاش اباب

داد: ناکت ناکت ار شرس دزو دنخزوپ ، شرسپ

یم گنن ونیا نم یتقو ... هتفرگ هرتخد یور ورب ور تمشچ .!.. هچب یغاد _

دایب نم هب گنن ... فینح نم! هب گنن .. ینزب دامتعا زا یفرح دیابن وت منود

.. رسپ

متوکس اب شیتخس یلو . منیبب تاملک نیا واب حتلا نیا ار اباب دوب تخس

یمدش... رتتخس

... متشاذگ نویم رد ور نایرج ومع _اب

: تشگرب ومع تمس و درک اهر ار نم ، هدنام هفصن هلمج نیمه ندینش اب اباب
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! یتفگن نم هب یچیه و یتسنود یم مه تدوخ ! شاداد شوختسد _

وهب تفرگ اباب زا یروخلد اراب شرس اباب یاهراک دوب.زا هدش کالهف ومع

داد: نم

نم وهب مشیپ دموا هنک. یم رکف قاعالهنرت ..هک روپاش ریگب دای ترسپ _زا

! هتسار و هتسرد مدید وج، وسرپ متفر منم .. نایرج هنیا ومع تفگ

المز... هراد یقرف هچ نم! ِیاو _

هار وایب میراد نومهم . تسین افرح نیا و گنن تقو .االن روپاش نک سب _

نک. یراد وربآ و تفیب

مکحم و راوتسا میاهاپ . تفر بقع طقف هنیسما و دیبوک هنیسما اباب،هب

و تفرگ نم زا ور یخلت هب .هک هناورپ هب مدهعت دننام تسرد دوب، هداتسیا

: داتفا هار هدیمخ یسنلا، هشوگ

... یراک نوهنپ نیا اب تلصو نیا ماوخ یمن ال صا نم ور. یچ یرادوربآ _

. دیوشب هانگ مکو دنک هانگ رتمک دنک، سب اباب هک دز داد ومع

تمهت . ندوب وت نتفگ یدوهی یحیسم رتنم رتنا سلا دنچ نووج ودات _نیا

تمرح و وربآ هرارق هک یزور یتسشن . هرتخد چیه،حاالمه هک شهانگ و

هنیا . یربب ور تسورع و تسومان یوربآ هک ینک یم تفلک ادص ، یرخب

.. تیرتگرزب

ضغب زا میولگ دش. ،رپ مدوخ و هناورپ یهانگیب تقیقح ندینش زا ممشچ

. نیگنس دشو تفس مردپ تواصق
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. مدش رظتنم ، راوید هب هیکت و متفرگ هاتوک و نیگنس رپو یاه  سفن هچ ره

شتاملک یتح چیه، هک دماین هاتوک . دیایب هاتوک اباب هکلب ، هکنیا رظتنم

. دروآرد یهایس گنر ارهب میگدنز زور نیرتهب

تشاد قح اباب دیاش . متشادن ار ندش محریب هزادنا نیا راظتنا هک یتاملک اب

داد دوش. تحاران ، هناورپ نادنز ندینش هکاب یتسد ور شدوخ لوق هب زا

ار هتشذگ هابتشا زاب تشاد مردپ یمندیآ.اما مسارم هک دنک باصتعا و دنزب

تواضق ار هناورپ هام شش نآ مسا اب طقف و قیقحت نودب درک. یم رارکت

 ینارگن و زار ندینش اراب شردپ مه شیپ سلا دنچ هک نانچمه درک. یم

و دسرپب تسناوت یم هکیلا درک.ردح ناشرود نم وزا درک تواضق شا

... تفرگ یم میمصت یمبدیلا، نآ رابتعا هب هشیمه هک یوق نامیا واب دنادب

شردپ لد توکس رد زور نا اباب هک دوب نیا رد زورما و سلا نآ توافت اهنت

، هنایم نیا ....اما شندروخ یتسدور زا دایرف و داد اب زورما دوب هدناجنر ار

. مدوب هدرک یضاق نیب نیا ار ومع و دوب کبس منادجو مه نم

یور اباب وزاب دروآ لیلد دزو فرح اباب، ینابصع قطنم یارب هک ییومع

درک... رارصا ندماین یارب شفرح
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راکنا رهم و درک اردر همه اباب ، مکحم شلیلد دشو رتشیب ومع رارصا هچ ره

: تفگ کالم کی اباب و تشاذگ هیام ناشیردارب تمرح زا ومع ... دناشن شیور

... نینکن باسح نم ندمآ یور

: تفگ نم هب ،ور تعاس هب هراشا اباب،اب یاه  نتفگ هن گنج زا هتسخ ومع

ور قش هلک نیا .ات متسه نم . سرب تمسارم هب ورب تفیب هار وشاپ _وت

.. شمرایب و منک یضار

یلیخ شعضوم ، نتفر یارب نم نداتسرف و ومع فرح یدنب عمج اب اباب

مشچ ..رد میربب اجنیا زا مه ار نام هناخ تساوخ هک دش رتتخس و تفس

اجنیا تساوخ ، نداد ناکت ، دیکات تشگنا واب درک هاگن نم رظتنم

دوب... نادنز هام شش هناورپ نوچ .. میشابن

ار اباب دش،یخلا نیگمشخ ینافوط نم، یارب اباب ناشن طخ و فرح زا ومع

یرکفیب یور زا نم ردارب تفرح نیا و دشکب تلا جخ هک تفگ و تخیر مهب

.. تسه ترورغ و

.حاالهک دروخب هلکتا هب ییاوه ات نوریب ورب و درم ریگب سفن :ودات تفگ

مه ...وت یرایم وهن یدش گنس رانک، هب تندرکن یرتگرزب و یتسه هدند کی

؟ ینک یم نوخ ور ترسپ ولد مشچ یتقو رتگرزب یراذگ یم ار تمسا

... مورب درک دیکات اباب، عاضوا و نم حلا ندید زا ومع زاب

کورچ ات مدوب هدرک نازیوآ شیور ار متک هک یلبم تمس متفر ناشکاپ

. مدیشوپ یم دیاب هک دوب ابیز زور کی عورش یارب نم یداماد تک ... دوشن

تشگنا .زاب تفرگ ار مهار میولج اباب ، چئیوس نتشادرب واب متشادرب ار متک

هناشن و دیشک طخ داد.زاب ار منتفر لبق یاهرادشه و ناکت میارب دیدهت

وزاب یتسین نم رسپ یورب رگا هک دروخرب ونآ منک یم راک نیا هک تفرگ
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هکیلا ردح درک توعد شمارآ و توکس هب وگن نتفگ اراب شردارب ومع

نوا تسد و نوریب یرب رد نیا زا هک تفگ ... میتشادن رارق و مارآ مادکچیه

. مرایمن تمسا هک یرایمن منم مسا ، هنوخ یرایب یریگب رتخد

: متفگ و متخادنا میوزاب یور ار تک ریز، هب رس

نومیگدنز عورش هساو میرب ات همرظتنم هک هناورپ یاپ هب هاوخن نم زا _اباب

. مسرن ،

و نم میمصت هب شیدامتعا ویب اباب مشخ زا هتفر لیلحت ییادص اب

: مداد همادا شردارب

مرضاح یتح منک. لوبق ور یتازاجم ره مرضاح و هشاج هب نوتمارتحا _

وت ور میگدنز کیرش منوت یمن یلو ... مشب هیبنت نم هناورپ یهانگیب یاج هب

. مراذب اهنت طیارش نیا

ورد درک زاب ار شتسد دزو شدوخ راکنا و نم رارصا زا یدنخزوپ اباب

داد: مناشن ار ورهار

کرابم تدوخ ندرک تخبدب ... مرسپ نشور تهار ... هشن ترید ات _ورب

یکی ، یچقاچاق یکی شاردارب ، میگدنز کیرش یمیگ یراد هک ینز ...! مرسپ

اجک هک هنک محر شدوخ هب ادخ هیچ... شنومیا و نید تسین مولعم

... هدوب

: متشاذگ اباب تسد چم و دیدهت تشگنا یور ار متسد و مدروآ ارباال مرس

... تسه مندرک تواضق روج نیا مدآ مردپ متسنود یمن تقو چیه _

اجنامه و تفر ، دیپت یم مبلق هک ییاج ات شدرد و دیبوک هنیسما هب زاب اباب

. تسشن
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ار میداماد زیت کون ینرو یاه  شفک و تخوس اباب راتفر یخلت زا هنیسما

. مدیشوپ

نیمه یارب . تشاد نامزورما سابل باختنا یور ساوسو ردقچ هناورپ

اباب . مدوب هدرب تذل و هدش هارمه شرانک هزاغم دنچ ، تاوارک گنر باختنا

تساوخ یم هک دوبن هناورپ مشچ قارب یاه  هشیش قشاع نم، لثم هک

درب. ییا  هفرطکی نابایخ ارهب مرکف مامت اباب هفرط کی تواضق منک. شیاهر

یخلا راوس ار شتاملک مامت ، مدناسر یشومارف دصقم ارهب شتواضق

. مدرک شیهار نابایخ نامه تمس و مدرک مرفاسم

ار اباب خرس و یبصع یاه مشچ و هناورپ راظتنا ، مدیبنج یم دیاب نم

ار ومع اب نتشاذگ نایم ورد نتفگ زا قعالینما شجنس هجیتن . مدیجنس

موکحم هانگیب رتخد نوا مدیسرپ و متفر مدوخ دوب هتفگ ومع درک. دییات

ات مروآ یم لیلد و لیلد روپاش یارب ردقنوا نم تفگ شدوخ دوب. هدش

... رواب دوز یاهمدا تواضق و تسه اتباالیراد هتفر یهانگیب هناورپ دنادب
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هتفرگن سامت زونه فینح هک دوب هداتفا قافتا و دوب طسو نیا یربخ کی

زا هک یربخ ...اهنت دشاب هدادن یمایپ یتح حبص زا دوب دیعب هک یفینح دوب.

واب هدروآ اروت شرس راب، کی و طقف هک دوب هیناح ،زا متشاد قاتا نوریب

دوب. هتفر یهاتوک یسرپلا وحا

فاص ار مرمک یاه هرهم ... مدش دنلب یلدنص یور ،زا رگشیارآ راک مامتا اب

اهنامهم شیب مکو یادص طقف هک یربخیب ...زا مدوب نارگن ...کالهفو مدرک

وج رد همه ات دوب اسوتآ داهنشیپ هک یمی المومال کیب کیزوم و دمآ یم

نایوگ تنسحا ، شدوخ راک ندید اب رگشیارآ .. دنشاب هتشاد شمارآ ینامهم

هتلکد نهاریپ مسابل . دروآ ار مسابل هک تساوخ شرایتسد و ناوج رتخد زا

وات هداس نماد و تشاد یزود گنس هکباالهنتی دوب یدیفس و دنلب ریرح و

... مشوپب ات دندرک مکمک ... دنلب میاپ چم یور

نییاپ هقبط زا هک سیلآ یادص ، دندرک یم فاص ار مسابل تشپ هک نامزمه

قوذ واب دمآ قاتا لخاد ، شخرس یاهبل هب دنخبل دش. دنلب دوب، هدیسر

شوپ ار شهاتوک یاهوم دوب. هدیشوپ یدنلب نهاریپ شدوخ درک. مهاگن

ندرگ اب شفیرظ دنبندرگ دوب. هدرک عمج شتروص ورد فرط کی و هداد

نیح دوب. هدش رامخ و اریگ ، شیابیز یاهمشچ و دروخ یم ناکت شدیفس

هاگن و مدیدنخ . مدیشک شنماد ریرح یاه نیچ هب تسد ، مسابل پبیز نتسب

یسیلآ دش...زا هدیشک ییادص هدنخییب هب میاهبل رتشیب هنیآ، رد مدوخ هب

! هدموا نامام مدیسرپ درک، یم هاگن میاهوم بات و چیپ هب تقد هکاب

بترم متخل هناشی یور ار میاهوم درب تسد و تفگ هاتوک ییا هن

و متسب کلپ هک دوب میاه مژه یور هدیباوخ شیارآ زا نیگنس ممشچ درک...

! ندموا ایک : مدیسرپ یدق، هنیآ هب ور لماک ندیخرچ لبق

: تفگ و تفرگن هناشما رانک تشرد هدش رف یاهوم ارزا شمشچ سیلآ

. مدوب نییاپ منم ... مدرکن تقد
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شرایتسد و رگشیارآ اب مه سیلآ دش. خیلا قاتا ، مسابل راک لماک مامتا دعب

... نوریب یایب و هرایب تداماد ور لگ هتسد درک هفاضا طقف ... تفر

یقاب هب تساوخن و دنامن . تفر و دناخرچ متروص رد مشچ قوذ اب هرابود

. دهدب باوج میاهلا وس

هرامش و متشادرب هنیآ لباقم ی هناورپ ریوصت هب هاگن اراب متسد یشوگ

. متفرگ ار فینح

: تفگ شخراد ییولا واب تشاذگن خساپ یب ار مسامت مود، قوب اب

! هناورپ مناج _

زا لبق زورید فینح . مدیشک دنبندرگ خرس زیوآ یور ار متسد و مدرک ثکم

. مندرگ مدنبب ار نیا زورما دوب هتساوخ ، نامدش هدیچ هناخ کرت

! یبوخ ...! فینح _

: تفگ و درک شفاص هاتوک ییا  هفرس کت هکاب تشاد شخ شیادص زاب

... مبوخ ِبوخ مرب. تنوبرق مهار ..وت مایم مراد _

باوج هلصاف .بال تساجک مسرپب اهنت هک دش ثعاب شرهم رپ تاملک قوذ

... مهار ووت متفرگ ور تلگ هتسد هک داد

و هتخود مشچ میور هب ور یابیز سورع رساپهب و یدق هنیآ هب ور

هدش! یزیچ ؛ مدیسرپ

: تفگ هک دنک فاص ار شیادص درک یعس زاب

هنوخی وت مربب و مریگب تتسد مایم مراد هک باالرت نیا زا قافتا _

... متشاد ور شوزرآ سهلا دنچ هک یقافتا ... نومدوخ
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یزان اب شدوخ و مدوخ سح هب مارتحا همه نیا زا یرازگ  ساپس یارب

! فینح _: متفگ ردکالمم هتسشن

: تفگ و مدینش ار شمناج و دروخ مهب مگنر خرس یاهبل

! تشیپ مسر یم هگید هقیقد جنپ _

. مدرک عطق ار یشوگ ، شهاتوک مجالت و فینح حلا نارگن و لطعم

و دروخ قوب . متفرگ ار نامام هرامش منک، هاگن مدوخ هب رگید هکنیا نودب

رگید ، متفرگ ار هرامش و مدش رت نارگن هک مود راب یارب و تشاذگ خساپ یب

ار هیناح هرامش راچان دمآ. یمن مرانک و قاتا هب مه یسک . دوبن سرتسد رد

نیچ . مدروآرد میاپ ارزا مدنلب هنشاپ یاه  شفک . متفر هار قاتا ورد متفرگ

درک.اب یم مک ار قاتا رد ندز مدق تعرس ، مدنلب و دیفس سابل یاه

ار هدرپ ، هرجنپ رانک و متشاد هگن ارباال منماد ، مارآ و هدرک خی یاهتشگنا

یاهنامهم . مدیزگ وبل مدید اهار نامهم زا دمآ و تفر رد طایح مدز. رانک

هداد ار ناشتسود غاب لوق فینح ردپ هک دندوب یمسارم زا رتمک ، یتوعد

ار ود ره یاه  هداوناخ دح ورد کچوک ینامهم حتلا اجنیا دوب...

اب شگنر یدوخن راولش و تک دوب. هداتسیا ناملس رانک قاحسا .. تشاد

هاتسیا ، یدورو فرط ود مه یگشیمه ظفاحم دز.ود یم قرب زمرق نویپاپ

. دندوب

دش. زاب هیناح سامت ندنام خساپ یب ،اب قاتا ورد متخادنا ار هدرپ هرابود

هدیشوپ هک ییا هرقن و دنلب نهاریپ . تسب دشوردار لخاد هک دوب خهلا

ینیگنس رطاخ دز.هب یم قرب شا باالهنت یاهکلوپ درک. عمج تسد اراب دوب

تشپ تسد و درک مهاگن . مورب خهلا تمس تعرس دشاب یمن مسابل

: تفگ و دیبوک شتسد
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. تردام یپ مداتسرف ور شاداد ، هدموین یرخف _

ام یاهنامهم زا هک داد ربخ درک. دایز ما ینارگن نتفگ اراب شا  ینارگن خهلا

و ردپ و نتسه همه داماد هداوناخ ناخ.زا قداص و هدیسر میرم طقف

یمن درک، هفاضا خهلا هک مداتفا هار تسد هب یشوگ . ندموین داماد یومع

اج! هی هدرک زک هک هشچ ترهوش ردام منود

هک دوب رکف رد نک.خهلا ادیپ ور هیناح ورب خهلا متفگ و متشگرب بجعتم

: تفگ و درک قاتا لخاد ار شرس سیلآ

ندیسرن نارگن هرابود دزو دنخبل .خهلا دموا داماد ، شوپب تشفک هناورپ _

. نوریب تفر ، نامام

?
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رود هک یتروص درک.هب یم یربارب فینح ندیسر اب مردام ندیسرن ینارگن

و مدوب نارگن منک... زکرمت رتشیب نامام ندماین زا تشاذگ یمن مزورما دنت

مه مندنام قاتا رد تیدودحم ... تشاد ربخ وهن داد یم باوج هن یسک

هک منک روصت متسناوت یمن دوب... هتسب یریگیپ یارب ار میاپ و تسد رتشیب
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هن!. مردام و دشاب هدیسر و فینح

لثم هک مرانک و قاتا رد دماین یتح ... دوبن نم فارطا دایز زورما مه سیلآ

هدرپ هشوگ وزاب متفرگ متسد ار میاه  شفک دنب . دشاب هتشاد ساوسو زورید

مدز. رانک ار

مزیزع شوپ راولش و تک داماد دوب. طایح رد هک فینح هب داتفا ممشچ

یمسر درم همه نآ نیب ،ار شیداماد سابل ورد دنلب تماق دوب... هدیسر

هب یتح دوب.. هدید رتشیب ار فینح اهزور نیا منامشچ ... متخانش شوپ

نایم شدنلب روت ،اب میشرافس لگ هتسد . شمتشادن هک ییاهلا یس هزادنا

هک روط نامه و دوب هدش مخ مه شدوخ دوب... هتفرگ ،اج فینح یاهتسد

دز. یم فرح ناملس شوگ رانک تشاد دمآ، یم نامتخاس تمس نانز مدق

تمس داتفا هار دعب و درک هاگن ار شیشوگ ، فینح رس تشپ قاحسا

یم یهارمه دنتشاد شرس تشپ مه، یضترم اب یفطصم ... نامتخاس

. مدیدن ار شردپ و ومع مدناخرچ مشچ ، ناشرس تشپ هچ ....ره دندرک

ار لگ هتسد و درک فاص ار شتک هشوگ هک فینح هب مداد ار مساوح هرابود

شتشپ تسد قاحسا و دیسوب ار ششوگ رانک ناملس درک. اجباج شتسد رد

. دندمآ هلپاه تمس مه واب تشاذگ

یم گنچ هنیسما رد یزیچ ، نامام دوبن و فینح ندیسر ات ارچ مناد یمن

هگن ار هناشما یور یاهوم متسد واب متفرگ یسفن درک. یمن میاهر دشو

ولج و زیت کون و دیفس شفک نورد ار میاهاپ طایتحا .اب مدش مخ و متشاد

رتابیز ار میاپ تسوپ یدیفس ، میاپ یاه  تشگنا خرس یاه .الک متشاذگ زاب

رد یرییغت چیه نودب . مدیخرچ هنیآ تمس و مدش فاص داد. یم ناشن

،زا مدیشک هک یدنلب سفن اراب دوب هتسشن میولگ رد هک یضغب طقف ، متروص

... مدرک رود مدوخ
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لوا فینح .ات مدیشک ولج متخل هنیسی یور ارات زیر یاهلگ ی هیشاح اب روت

و مزگب بل یمندش . دوشن نشور اه، یدیفس نیا هب شمشچ ، شندیسر و هار

یم طقف ، متروص رد هتسشن شیارآ و سابل نیا ....اب منزب مپل هشوگ ایهب

رارقیب ... دیپت یم مه رارقیب و دیپت یم هک یلد هتبلا منک. مرش ملد رد دش

.... زورما ندش مامت ناجیه و مردام دوبن

رد تشپ ارهب ملد و مشچ مساوح دش، دنلب هک هنامس ندیشک لک یادص

رتشیب ار ملد رد هدش هباپ روش اهنامهم ندز تسد و قیوشت یادص ... مدرپس

درک.

دوش زاب اترد مدوب رظتنم نآ وره مدیشک میاهوم و روت یور تسد هرابود

هنیسیاب رد رارقیب و تعرس اب مبلق ... منیبب میور وورهب لخاد ار فینح و

هنیسیاب نامه نورد زا دنکن دش. یم هدیبوک نم، ی هدنام نوریب تواخس

ادیپ لا جم یتح ، فینح ندیسر سرتسا و ناجیه .زا دتفیب نوریب متواخس

.. مسرن مه دقع ی هرفس رانک وهب منک

ندش زاب ،اب فینح تماق و دمآ نییاپ هک رد هریگتسد یور تسشن ممشچ

تروق یتخس ارهب مناهد بآ یفرح چیه نودب دش. قاتا لخاد رد،

اهادص ... تسب نم، هب هریخ رداراب هک یتقو مدوب شمشچ رد مشچ ... مداد

دنت یاه  سفن یادص و مدید یم فینح طقف ...نم دندنام رد تشپ کییزوم اب

راظتنا ادخ، هب دیما وداب ره هظحل نیا یارب ینامز ...مک شدوخ و مدوخ

اه هدیقع یمحر یب ناروک ...مک میتشادن هار یتخس ...مک میدوب هدیشکن

همه نیا هک یتقو دوبن دوب.مک هدرکن تخرک امرس ارزا نامیاپ و تسد

. دیسر یم نایاپ هب نم مشچ رد مشچ درم نیا دنلب مدق ره اب تشاد راظتنا

رپزا تروص وهب دنوش زاب تشادن ناج میاهبل ار نامندیسر نایاپ هب راظتنا

منیگنس یاهکلپ زا یتح منامشچ ندید تردق ... دنیوگب کیربت فینح لا وس

نامشچ ...ات مدرک ناشزاب هرابود و تسشن مه یور هظحل کی و تفر
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فینح نامشچ ...اما دنشاب درم نیا هب ندیسر لا صو هب داش مرادمن هشیمه

درم نیا حلا نارگن ... خرس یمک و نیگنس شیاهکلپ تشپ دوب. هتسخ راگنا

 سدح دنچ !ره تسا هدش هچ مدیمهف یم دیاب . مدش شیداماد سابل رد

ناشرس منتفگ ، درادن ناکما ابهن وزاب دندیشک یم کرس مک مک نم رد میاه

. دندیدزد یم ار
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زا یمک ار شتشم نایم لگ تسد نم، یمدق دنچ هب دیسر هک فینح

فینح ارچ مناد یمن درک. رت شنابز اراب شیاهبل و داد هلصاف شدوخ

دمآ. رتولج متروص هب هریخ نامه و رگید مدق کی دوب!. کشخ شیاهبل

ات هناش یور هتخیر رفو یاهوم .زا تفرگ ممشچ زا ثکم اراب شمشچ

نامشچ تشگرب و تفر دمآ. باالرت ثکم اب هرابود و تفر نییاپ هنیسما یور

دوب! منامشچ نتسب کلپ کی عفر ی هزادنا هب فینح

هدیچیپ یاهتشگنا وهب دروخ رس و درک مرش ممشچ ، مدوخ یور شتقد زا

رتولج عیرس یلیخ ار، نم هب هدنام مدق .ود دیسر فینح لگ هتسد رود
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یتسد ود مه نم و تفرگ متمس یتسد ود ار لگ هتسد ، فرح یب دمآ.

فینح توکس ... ناشمدید و دیزرل ممشچ ار، لگ هتسد دنلب روت .. شمتفرگ

زکرمت هظحل و حلا نیا رد نم و تشاد فرح شتوکس دوب.. بیجع میارب

.. متشادن ار شیاهبل توکس سدح

هک یتسد دش.ود دازآ فینح یاهتسد یتقو دندش مدق شیپ شتسد ود

طایتحا اب دعب و تسشن متخل یاه هناش یور یگتسهآ وهب مرن شیاهتشگنا

نامه .هب دیسوب دشو مخ ار ما یناشیپ یور و دمآ رت نییاپ و نییاپ شرس

ح نامه اجورد نامه شیاهبل منت، تسوپ یور شیاهتشگنا نتسشن یمرن

نوریب ار شسفن نازرل ییا هنیس واب قیمع اجنامه و تفرگ سفن . دنام تلا

دز: بل هک شیاهبل دوب هدنام اجنامه داد...

نم! یابیز سورع نم... یابیز ی هناورپ _

تذل شا هملک هب هملک زا تشاذگن ، فینح یادص رد شنتفگ سورع ندیزرل

ی هدروخ هرگ و درس یاه تشگنا . مدیشک بقع ار مرس ارو مدوخ . مربب

دش. ما ینارگن ِنارگن هک دوب هتسشن هناشما تسوپ یور ، فینح

؟ هدش یزیچ : مدیسرپ

! منود یمن درک: وزاب تسب یکلپ

یمدز، یرگید ی هسوب یتقو هنیسما یور شیاهبل اب هرابود ار شمناد یمن

درک. میسقت

قیمع یاهسفن طقف ، شسورع رانک هک دوب هدمآ نم قوذ اب داماد رس رب هچ

 هسوب هناشما یور یتح ما... یناشیپ و مرس یور هسوب دز. هسوب و دیشک

. تشاک ار شیاه

متروص دشورد مشچ رد مشچ نم واب دمآ باال یتقو فینح نامشچ اما
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ی هزاجا زونه هک یکشا ... دوب کشا هیبش ... تشاد قارب ییا ،ههلا دیخرچ

هار کی عورش زا لبق ی هظحل یارب متسناوت یمن ار شلا ...ح تشادن ندیکچ

ردق نیا ارچ درم نیا میوگب میاه  ینارگن وهب منک حیرشت نام، یهارمه و

. دشک یم سفن تخس

هدمآ شک هک یبل ،اب قاتا طسو ام ندید درک،اب اردزوزاب قاتا رد هک هیناح

نم و درب رت بقع ار شرس ... تشادرب ار شتسد فینح دش... قاتا لخاد دوب،

ارچ! و هدمآ شرس رب هچ ؟ دوب ربخ هچ مسرپب فینح زا مدرکن لا جم

دوب هدز نوریب شدنلب یوتنام زا هک شدنلب و گنر خرس نهاریپ اب هیناح

غاد متسوپ شفرح مرش .زا مدش نوتیزاب هسوب محازم هکنیا لثم دز، بل

شنت وتنام زونه فینح ردام دش. قاتا لخاد مه شردام ، شرس تشپ دش.

الف خرب شردام دوب... هتسب تفس ار شبوک وطال ریرح یرسور و دوب

یم هاگن نم هب دعب و فینح هب لوا ، نارگن ینامشچ ،اب هیناح داشگ دنخبل

و دمآ متمس هیناح و تفگ هللآشام شردام ، نامنداتسیا مه رانک درک.زا

تمس و تفرگ شرهاوخ تسد زا مشچ فینح . درشف ار متخل یاه هناش

! رسپ وک تاباب : دیسرپ هک دیخرچ شردام

! هنوخ : تفگ و دنارس شبیج رد تسد

تعاس دنچ هک یدنلب یلدنص . متسشن یلدنص یور ، بقع  بقع و متفر او

دز: شتسد یور ، دینش هک شردام . مدوب هتسارآ مسارم نیا یارب ار مدوخ

؟ تاباب نیا تساجک ... دموا مه دقاع _

ار رفولین غارس . تسین منم ردام هک درک ترپ شلا وس اراب مساوح هیناح

تسد هب یشوگ فینح . مدرک رارکت یمناد یمن و مدرک شهاگن وزاب تفرگ

فینح و نم ندیسر یارب یداش یاج دوب!هب ربخ هچ . مسرپب ومع زا تفگ

فینح ردپ و فرط کی مردام . دندوب هتسب ندیسرن تمه هب رمک همه مهب
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. فرط کی

. داتفا یم قافتا تشاد ، مدیسرت یم هک هچنآ زا

ار شرس و تفرگ نادند ارهب شبل هشوگ دش، یچ ومع ندیسرپ اب فینح

رایسب دش.اب تکاس ، مدوب هتخود شبل هب مشچ هک نم هب هریخ . دناخرچ

: دیسرپ شردام و دروآ نییاپ ار یشوگ ، هاتوک یبخ

؟ تفگ یچ _

! ههار وت ومع دز: وبل تفرگ نم زا مشچ فینح

فینح . تفگن یزیچ نتفر نوریب لبق قاتا دزوزا شتسد تشپ هب شردام

. تفر دشو هکوش ، دناشوپ ار شدوخ هیناح . دیشک هآ طقف

دیزرل یم میادص . دناسر میلدنص رانک ار شدوخ فینح ، قاتا ندش ابخیلا

. مدیسرت یم نیا زا متفگ هک

یور . تفرگ ، درشف یم ار مسابل ریرح هچراپ هک ار متسد دشو مخ فینح

دش. مخ شیوناز یور ، متروص کیدزن و میور هب

. دموین نیمه ،ارب دیمهف ماباب هناورپ _

هب ور شمشچ دوب. فینح مرگ تشم نورد متسد و مدیشک سرت زا ینیه

داد: همادا مشیارآ تشپ هتسشن ینارگن

ره ...نم مزیزع شابن نارگن . متفگ نوا هب همه زا لوا .! تشاد ربخ ومع _

. نومدوخ هنوخ میر یم اجنیا وزا منک یم دقع ورابوت زورما هدش روط

! فینح _

: تفگ و داد ناکت ار شرس
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مه سک چیه مد یمن هزاجا . شاب مرانک ناج. هناورپ ربب تذل نومزورما _زا

هنک. شبارخ

دش: تشرد ممشچ

؟ ینک راکچ یاوخ یم هگم _

: دیسوب ار شناشن تشگنا یور ، شیاهبل کیدزن و دروآ ارباال متسد

منک! یم جاودزا مناخ کرپاش _اب

! هتاباب فینح : مدیلا ن

: تفگ و تسب مشچ

. مدموا و مدز شهب ومافرح _نم
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و نانکدقع ،زج دوب زیچ همه هب هیبش ، فینح و نم دقع عاضوا

زا شیارب هک دشن ... شردپ نودب دوب هدمآ و دوب هدش دنلب فینح .! یشوخ

... دشزاب قاتا رد زاب هک ارچ . میوگب ما ینارگن
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فاص و درک اهر ار متسد فینح ، قاتا هب قاحسا و بویا ندیشک کرس اب

و راولش و تک رد هدیشوپ بویا . مدش دنلب یلدنص یور زا مه نم دش،

درک. مهاگن و تفرگ هلصاف رد زا مدق دنچ شدنلب و کیراب تاوارک

؟ هدش یزیچ _: دیسرپ فینح هب ور هک دوب هتفرگن نم زا مشچ

رد تشپ نم،هب ی هریخ قاحسا دش. شکیدزن و دیخرچ شتمس فینح

... داتسیا اجنامه دزو هیکت هتسب

! هدینش یکی زا ور هناورپ نایرج ماباب _

تماق ارهب شمشچ و درک دنب شتک هقیی هشوگ تسد و تفرگ مشچ بویا

: تفگ و تخود فینح نارگن

هکنیا منک..ات تاق ورمال نوتردپ مدرک یعس یلیخ یراگتساوخ بش _دعب

. مدرک تبحص ینفلت نوشاهاب زورید

و رفولین یاه  سدح مامت .. متشاد هگن میاهبل کیدزن ار متسد و متفگ ییاو

هب تسد فینح . مدرک رود کالمم نتفگ یاو اب بویا فرح اراب ناخ قداص

: تفگ دمآ، نوریب شا هنیس زا مه وا هک هاتوک یهآ واب دیشک شتروص

. مگب دقع لبق تسنودن ،صالح مدرک تروشم ومع اب نم . نیتفگ یمن شاک _

زا هک رتهب هچ دش! یم راد ربخ دیاب هرخ :بال تفگ و درک مخا بویا

. میتفگ شهب نومدوخ

: تفگ ، اجنامه هب هیکت دزوزاب هرگ هنیس هب تسد قاحسا

! هفلا خم ، ینعی تردپ ندموین _

: تفگ و داد شک ار شرس ، قاحسا لا وس هب ور فینح
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. تساجنیا ههار وت مومع . متفگ اباب هب ندموا لبق ور مافرح _نم

.! هشاب منوتردپ هرتهب هک درک هفاضا هلصاف بال بویا

داد: باوج هاتوک یهآ اب هتسهآ و داتفا نییاپ شرس فینح

. تسه ماباب یاج ومع _

. متفر فینح کیدزن و رتولج مدوخ ، بویا یاج هب

هشاب یضاران هک ینود ....یم فینح هتاباب یچ!... ینعی یتسه هجوتم _

مگ؟ یمن هلب منم

گرزب قاتا ورد دیشک دنلب یفوپ بویا . متمس دیخرچ تعرس هب فینح رس

. تفر نم،هار تقوم هاگشیارآ و

هب هک ینز یم فرح هدرکن رکف تردپ تیاضر نودب ! رسپ هگ یم تسار _

! تسین تسرد منم رظن

ندیشک سپ اپ ثعاب هک نم راک یگدنمرش درک..زا دنلب ار شرس فینح

شوخ داماد زورید قاتشم مشچ ود .ره دیزرل یم شمشچ دوب، هدش شردپ

: تفگ شسورع نارگن تروص هب ،ور مشوپ

منک! یمن و مدرکن یبدا یب هک ینود یم هناورپ _

ات متفرگ باال تسد ود اراب مسابل یدنلب . متشاذگ یلدنص یور ار ملگ هتسد

و نم زا یاو دوب... هدش نم یهانگیب هدنمرش فینح . مورب شکیدزن رتشیب

: فینح حلا نیا

! هشابن شرسپ اهنت مسارم هک یاوخ یم روطچ _

دوب: مرس تشپ لگ هتسد هب شمشچ
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! میدرک تالش یلیخ ومع و _نم

.! شاداد ینک یم راکچ ، دیسرپ بویا هب وور تفرگ هلصاف رد زا مه قاحسا

! هدماین مه هناورپ ردام

داد. ناکت ار شتسد فینح نم هب ور بویا

دنچ ...ره نیریگب میمصت و نینک رکف مه اب هقیقد دنچ . نوریب مر یم _نم

. دیمه یارب زاب امش هشب مه یچ ره

ربص یهاوخ یم هناورپ _: دیسرپ نم وزا تفرگ بجعتم فینح زا مشچ

؟ هشب رتهب طیارش ات مینک

همادا نم، زا نتفرگ مشچ نودب بویا . بویا کالم طسو دیرپ ، فینح دنلب هن

داد:

یگدنز .. همرتحم نومارب نوتمیمصت ... شابن شدعب نارگن مه چیه _

.. هنوتدوخ

فینح هناش یور تسد دمآ. رتولج مدق ،ود بویا فرح زا دعب قاحسا

: تفگ ، بویا رظن هدننک لیمکت و تشاذگ

یچ ره شاداد ونم . هناورپ مرظتنم رد تشپ منم . نیتسه لقاع ییات _ود

ندوبن لیلد هب نوتساوح طقف ... میتسه نوترانک ، نیریگب میمصت امش

. هشاب نوتارتگرزب

. دنتفر و دنتشاذگ نامدوخ هدهع ارهب نتفرگ میمصت و دنتفگ

نایم زا منماد و تفرگ ار متسد ود ره فینح رد، ندش هتسب ضحم هب

. داتفا و دروخ زیل میاهتشگنا

یم فرح ماباب اب نم دعب و هشب مومت نومراک ...ات نوریب میرب ایب هناورپ _
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منز!

شردپ ... دوبن مردام ... مدرک ادج ، فینح ناتسد لفق سامتلا ارزا متسد

... دوبن مردپ ... دوبن

یب تیاهن خلت...اب و دوب تخس . نتفرگ میمصت دوب تخس ، اهندوبن نیا وزا

... یفاصنا

فینح . متخیر مشیارآ رد قرغ نامشچ ارهب میاه  ینارگن و مدرک شهاگن

فرح دوب رظتنم هک شیابیز مشچ ...وود دیخرچ یم متروص رد شنامشچ

... منزب
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ودات هک یتقو میراذگب _: متفگ فینح هب دشوور زاب مه زا مخرس یاهبل

! نشاب نومرتگرزب

و تخادنا ،باال منامشچ ندیزرل هب هتخود مشچ و ینارگن اراب شرس فینح

داد. مباوج و تفگ یضاران ییا هن

! تفگ رگید ییا هن ،زاب مینک ربص متفگ
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هدیچ هنوگما یور هدیکچن یکشا یاج شیاه هن فینح و هتشز متفگ ات

نامیود ره ندش مارآ یارب شا،  هسوب اراب میاه هن یاج نازرل ییاهبل دش.اب

دنامب میوگب تشاذگن ار نم و دیسوب ار هناچما ریز . تشاک ما هنوگ یور

یرگید ی هسوب میاهوم ی هشوگ دوب هتسشن هک یجات یور ... اهدعب یارب

شتساوخرد عیطم تساوخ ... اهدعب میوگن ردق نیا تساوخ نم وزا تشاک

ندیشک اهار هظحل نیا و یرود و ترسح زا شدوخ منک... لوبق و مشاب

.. مروایب ،هن تساوخن

ات متفگ ... مدرک یشک ورگ و مدش شیاه  هسوب اب فینح سامتلا فاصنا یب

! مراذگ یمن نام هناخ اپرد نم دشابن یضار تردپ هک یتقو

تفگ . دیزرل یم شیاهبل و دوب ما هناچ ریز تشاک رابنیا هک یرگید ی هسوب

وگب. نامیدعب یاهزور هب هلب کی طقف منک...وت یم لوبق .. هناورپ هشاب

رفس بشما مه :ابوت متفگ هک دوب شا  هسوب رگید یاج نتشاک هب ممشچ

یمنمآ!

 هسوب یاج هناشما ود .ره تشاک متخل هناش یور یرگید ی هسوب و درک مخا

تفگ یم ناشلوبق ووااب متشاذگ یم طرش نم یتقو دوب فینح غاد یاه

. زیرن مه کشا و وگب ار هلبتا طقف وت تفگ نم...یم ی هناورپ دشاب

یور یتقو داد... همادا شدوخ دندش مامت و دندیشک هت میاهطرش رگید دید

: تفگ و دیسوب زاب ار شتسد ود رد هدش لفق یاهتشگنا

. هناورپ لوق منک. تتخبشوخ مد یم لوق منم _

نم، یهاوخ جاب یاه  ندیسوب زا هتسخ رابنیا شیاهبل و متفگ نازرل یمناد یم

ناج! هناورپ ییوگیم هناهب نودب رگید ار هلب هک دیسرپ دشو زاب مه زا

هلبی اراب شنیلوا مهدب فینح هب متشاد تسود هک ییاه هلب قوذ هب نم و
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رد یرتخد ره اب متوافتم هلبی ...اب مدرک شمیدقت ، مخرس یاهبل یور هاتوک

. متفرگ ار مناشن و طخ متخ ، هظحل نیا

ار ملگ هتسد دشو مخ . تفرگ ار متسد دش... شوخلد هلبما، زا فینح

یور دوب،زاب شرتشگنا یاج هک ار خیلاما تشگنا داد. متسد و تشادرب

شرواک یور زا لنش و تشاذگ مرمک تشپ تسد . دیسوب و تشاذگ شیاهبل

.اب شاب نم واب وگب درک؛هلب رارکت .زاب دیچیپ هناشما رود و دیشک نوریب

! فینح گنشق سورع شاب نم

یور یرگید ی هسوب لنش، یاه هبل نتسشن مه یور زا لبق ، شیادص ندیزرل

درک. مهاوخ ناربج مراد رمع ارات وت زورما :_هلبی تفگ و تشاک هناچما

دش. نامدقع سنلا یهار دنلب یسفن رد،اب ندرک زاب واب تفرگ ار متسد

رساپ همه دش. ییاشگزاب نامکدنا یاهنامهم تسد اب نامدقع هوکشاب هرفس

یمدش. هدرشف فینح یاه  تسد نایم متسد نم .و دندز یم تسد و

ارچ! مناد یمن ..و دوبن مردام و دندوب همه هک مدید و مدناخرچ مشچ

هدیشوپ دیفس رداچ هک دوب میرم اهنت ارچ! مناد یمن وزاب دوبن مه رفولین

رس شرهوش رانک دز.خهلا یم تسد و دیزرل یم شمشچ ناخ قداص رانک

دز. یم یداش یارب مهب تسد ، فینح ونم هب قوذ اپواب

مهب یداش تسد ...وا مدید ار قاحسا هک دوب هتفرگ ار متسد نانچمه فینح

اقآ لثم و خلت خلت... دوب... هدمآ شک شبل ، متروص رد هریخ طقف دز. یمن

یمدش. روخلد و دوب نارگن یتقو هک مناج

هب لا متسد هک شیومع دوب. هداتسیا فینح یومع رانک ... مدید مه ار بویا

رانک وزا درشف ار متسد فینح یمداد. ناکت ار شرس و دیشک یم یناشیپ

هک یهاگیاج هب تبقاع و میدیخرچ هرفس رود . تشذگ شرهاوخ و ردام
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. میدیسر ، فینح شداماد و مدوب نم شسورع

هنامس ار مرس هناشما...دنقباالی هب هناش و مرانک مه فینح و متسشن

نم و فینح دقع دهاش ، هدیشوپ راولش و تک ناملس اب یضترم . دیباس

یمن ادیپ اهنامهم یداش ارالی مردام زونه نم و دندز ار ناشیاضما . دندوب

هک داماد ردپ زا هزاجا دش.اب تکاس عمج ، تفگ هللاهک مسب دقاع ... مدرک

، تفگ هک سورع ردپ زا نتساوخ هزاجا داد...اب هزاجا فینح یومع ، تفگ

داد. هزاجا مه ووا درک مهاگن بویا

،هیآ ییاسر یادص اب دقاع . درشف یم ار متسد زونه فینح و مدیشک هآ

. درشف یم و دوب هتفرگ ار متسد زونه فینح و دناوخ سدقم باتک و نارق

. داتسیا شرانک سیلآ نم، یاهبل هب هریخ دوب.. هدرک دنلب ار شرس بویا

هدیشوپ یهاتوک یروت روت سابل ایله دوب. هتفرگ ار شرسپ تسد مه اسوتآ

مردام هک مدید .زاب شا همع روخلد و دیفس تخب نایم دروخ یم خرچ دوب.

ارچ! مناد یمن . دوبن

یور قرع هیناح . دنتساوخ هزاجا فینح زا یتقو دیشک ها فینح ردام

، متفگ هک ییا هلب اب نم .و تفرگ شخرس و دنلب یاه نخان اراب شتروص

. درشف ار متسد فینح

، دیچیپ منارگن یاهردارب هناخی رد هلبما هک یتقو فینح و دیزرلن هلبما

و تفرگ ار هناشما و درک اهر ار متسد فینح دش. دنلب مه تسد یادص

. دیسوب

ممشچ ندوب دهاش زا درد رپ ییا  هرطق . متسب مشچ رگید و دیشک لک هنامس

ام دهاش ِعمج تاکیربت دمآ. نییاپ و دروخ رس ام، یتخب دیفس زور نیا رد

و رکف رد زونه بویا و تفگ کیربت ضغب و یشوخ اب شردام دش. عورش

دوب. هداتسیا فینح یومع رانک



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

جنک #هس_

256_ تراپ #

. مدوب هتسشن فینح خیلا یاج هتبلا و هرفس ردص هرفن،رد ود یلدنص یور

یاه هلیسو ، ناوج درم هارمه هک دیخرچ یم ینز ود یاهتسد لا بند ممشچ

درک. یم عمج ار هرفس و دقع

یم کاپ ارزا مدقع یاه  یگتخیر مهب مامت ،در زابلد هناخیونو رد دنتشاد

هاگن طقف نم و دنتشادرب ار نادعمش و هنیآ و هرفس ممشچ یولج ..زا دندرک

هک گنراگنر یاه لقن ...در دندرب لقناهار دنلب یاه ماج و لسع فرظ ... مدرک

رگید یسک . دندرک یم کاپ ار دنتخیر داماد و سورع رس یور ار ناش همه

ات شمیدیچ ... میدرک شزاب زورید هک ییا هرفس و مدوب مدوخ . دوبن مرانک

داد. ناشن میارب مدآاهار راتفر یتشز دنک،اما ابیز ار متخب

،هب یشوخ و دنخبل یاج هب داماد و نم هداوناخ وضع نیرتکیدزن ندوبن

مامت اماب دقع ماش هکنیا ... میدز دنخبل یزاس رهاظ یارب وزاب دمآ ناممشچ

نیرخآ شاک و نیلوا هکنیا دش! ورس مردام دوبن رد یتح ، هقیلس و مظن

و قاتا رد ساکع و نیبرود هب هاگن میتسناد یمن هک میشاب یداماد و سورع
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یارب ات دوشن زاب میاهبل نم هکنیا ! میوش نارگن ای میدنخب طایح ی هچغاب

، دسرپب شا  هتفرگ یادص اب نم زا فینح و دوبن ارچ تردپ منک هلگ فینح

هک یدنخبل کی مه شرانک .. میدرک هاگن ار رگیدمه طقف وک! تردام هناورپ

دوب... ناهنپ شتشپ یریگلد و ینارگن رازه رازه

اب فینح ردام ارچ درواین شدوخ یور ،هب رضاح یاهنامهم زا کی چیه

ناش. هناخ تشگرب همه زا رتدوز یفطصم

هب هریخ بویا هک مدید و ساکع یاهلدم زا مدرک ادیپ لا جم هظحل کی طقف

اموهب تمس دیخرچ شمشچ ، فینح یتوعد یاهنامهم مامت نتفر هچاپتسد

درک... ثکم ، مشوگ رانک فینح یاه  شابن نارگن

یور تسد بویا ، مرسمه هداوناخ ییوهکی ندرک کرت زا دعب و دوز یلیخ

فینح هک تفگ فینح هب ،ور بویا یاج هب قاحسا . تشاذگ فینح هناشی

دنزب فرح مشوگ رانک تساوخ فینح دش! یچ تردپ نیبب ورب مه وت ناج

دعب.! ات نینک لسنک منوترفس داد: همادا بویا هک

! فینح ندرکن رارصا رتشیب و توکس لیلد دش بویا یدج فرح نیمه

دیایب و دریگب ربخ هب قاحسا هراشا اب نم روبص رسمه و داماد هزات یگتفشآ

خساپ دش، مردارب فرح نیمه ... دنام تکاس ، شیاهبل و شنامشچ تشپ ،

در شیارب ، هرفن ود یتولخ رد تساوخ یم ملد هک یدرم راظتنا سلا تفه

و کش یب منک. کاپ میاهتشگنا شزاون اراب شتروص یور گنرمک تشگنا ود

نتفر نادنز ناوات هک دوب درم نیا یراکناهنپ یاج متسناد یم دیدرت نودب

دقع... هرفس رس دوب هدمآ و هداد ار شسورع
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کوش زا یتح . مدیشک تسد ممشچ ود ره یاپ و مدرک عمج ار ملد هرفسی

اب یمشچ . دکچب تشادن یناج مه میاهکشا ، شیپ تعاس دنچ یاه  قافتا

. متفرگ دوب، نازیوآ راوید یور هک فینح و مدوخ سکع گرزب باق زا ثکم

باق، یور و دوب هدرک تبث قوذ شوخ ساکع ار، فینح مرگ هاگن هب مدنخبل

..اتاب دنیبب ار سکع و دنامب درکن لا جم فینح یتح دوب. هتفر و هداد هیده

! دورب و دنک رواب ار نامندوب مه

هک یگرزب نادلگ ود لخاد دراذگب ار هدش هتسد یاهلگ متساوخ ناوج نز زا

رتخد درک. شوگ یفرح چیه نودب مه ناوج نز دوب. یبوچ لوسنک یور

یاه لقن مامت ، یقرب یوراج موطرخ ندناخرچ اب تشاد مه یرگید ناوج

. دیخرچ یم هناخ ورد دیعلب یم ار نامیاپ ریز

ردقچ . نتسشن زا مدوب هدش هتسخ . موش دنلب یلدنص یور زا متشاد تسود

فینح هک یتقو ! ییاهنت ردقچ ! نداد مدوخ تسد هب تسد ردقچ و نتسشن

! دوبن وزاب متشاد مه ار

میتشاد هانگ فینح ونم ردقچ .! نداد یور شیپ هزاجا راگزور یزاب هب ردقچ

!.. اهردقچ نیا زا

رگید دوش...ای مامت ، اهردقچ مامتان یاه  هزادنا ات دوب هدنام رگید ردق هچ

! دشابن

و درک دنلب یاه  هخاش اهاررپزا نادلگ نز . مدیشک نییاپ ار ملنش و مدش دنلب

دنلب یاه  هدرپ . داتفا نام هناخ دیفس یاهگنس یور قرب هرابود و دندیشک یت

دنیبن یسک دوش.ای ظفح هناخ رد نم ییاهنت یوربآ دشات هدیشک سنلا
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سورع یمندش، رارکت رگید هک صاخ زور کی رد مه .نآ مدوب اهنت مه زورما

...رد تسا هتسشن شداماد خیلا یاج و یلدنص یور و متسه یدرد رپ

اررد ییاهنت و مدش اهنت رتشیب نم دش، هتسب رگراک هس نتفر هکاب دحاو

نک سب .هب مدوخ ندرک اوعد اب هکلب ... مسا .هناب مدرک ادص هناخ یتولخ

هناخ ،رد فینح یاه  ینارگن گنزِ یادص ، مدیسر هک مدوخ یاه  هناورپ

. دیچیپ

. متشاذگ ادص حتلا نیرتدنلب یور ار یشوگ و مدرک هاگن ار تعاس

سورع نم هک دونشب مه ییاهنت رد قرغ هناخی هب مکاح توکس متشاذگ

هسوب هب نم شیپ تعاس دنچ هک دنونشب هدشما. حلا ناشیرپ رسپ نیا

دوش. مرواب مه نم ات دننک رواب هدادما. درم،هلب نیا یاه  ینارگن یور یاه
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! هناورپ _

. مدرک مرش ، فینح مرش زا رتشیب نم و تشاد مرش شنتفگ هناورپ

دش! مومت مراک _نم
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منم! _

.!. تلا بند مایم مراد هناورپ _

_هن!

! تروخلد نتفگ هن نوبرق هن! ارچ ارچ؟ _

... نوم هنوخ میرن هگید هتساوخ تاباب یتفگ _

: تفگ و دیشخب شتاملک هب یناج مه زاب ات دزن فرح هیناث دنچ درک. ثکم

! مزیزع میراد مه هگید هنوخ _هی

_هن!

!. میراد جایتحا مه وتاالنهب ونم هناورپ _

! منود _یم

هملک کی هک تضغب نوا نوبرق ارچ نم.. ِیاهنت سورع ارچ هن! ارچ سپ _

!... ینز یم فرح

هملک لثم دوب... نم لثم مه شدوخ تاملک هک نوچ دوب... هدز سدح تسرد

یاهکارتشا هار!.. لوا نیا میدوب هدش مه هیبش ردقچ ... دیزرل یم مهاتوک یاه

یگدنز ینعم لثم تسرد دوب... کرتشم مه ندیشک سفن رد فینح ونم

... کرتشم

.. فینح شتسین مزونه ... فینح دوبن یضار تردپ _

ندیسر مفده نم ... هنوم یم یفرح هچ هگید دوب مکحم ملیلد نم یتقو _

هیچ! هب یچ منود یم مدوخ هک یتقو هرادن ینارگن دوب... تدوخ هب
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! فینح تردپ _

نم.. ی هناورپ هرذگیم مه یروخلد نیا ... مگنشق ی هناورپ منود _یم

..! فینح هرذگ یم رید و تخس ردقنیا یچ هساو _

!... تلا بند مایب شوپب سابل _

و یشاب مه وت مرادن تسود .... نامام زا هروخلد بویا ... هتقورید _هن!..این

... هنزب فرح تهب یسک

... شاهاب منز یم فرح و مایم هناورپ _

یمنهنز... مفرح ... نییاپ هتسشن تسب بویا _

! هناورپ _

: متفگ و مدرک کاپ ار ممشچ یاپ

نانک وچپچپ نوشیرپ قاحسا هیچ...اب منود یمن هسپاولد ... هینابصع _االن

.. زورما یدینش فرح ردقچ ...! فینح یتفرگ نز ...هی نییاپ نتفر

... دیزرا یم وت نتشاد ...هب ترس یادف _

... باوخب تخت دعب . ریگب مرگ با شود هی ورب مه _وت

... تسه منم هساو وت ینارگن ..! میشاب مه شیپ دیاب االن هناورپ _

و حلا هب هدش یچ منیبب منم . نوباوخب تدوخ اب ربب ور اهدیاب فینح _

هنز... یم روش شمه ...ملد منامام لا وحا

. میریگ یم ربخ تردام وزا میر یم مه اب مایم هناورپ _

.. هشاب تحار لقادح وت زا مرطاخ راذب ورب... فینح _
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یلدنص یور .زا مدرک مامت یشوگ ندرک عطق اب نارگن فینح ارهب میاهورب

. میاپ ریز و نییاپ داتفا مسابل و مدرک زاب یتخس ارهب مسابل پیز . مدش دنلب

... دنام اه یلدنص رانک اجو نامه ییا، هرقن یاهگنس ورپزا دیفس سابل

.هب مدرک دازآ میاهوم یور شک و هریگ دنب ارزا مدوخ و متسشن ار میاهوم

هرفس رانک شرتخد دیدن مناج اقا لثم مه وا هک یرخف نامام ندماین دای

... تفرگ ناج مضغب و دیزرل میاهکلپ تشپ دوب، هدش گنشق هچ دقع

ضوع ، فینح ردام هک دوب شرکش یاج زاب .اما دیدن مه فینح ردپ دنچ ره

و دیسوب ار نامتروص و دید هدرک رپ مشچ دید. بیاغ رتگرزب هس ره

. تفر و درپس متسد مه ار شدوخ ییادها طالی سیورس

هک یربخ ندینش .زا تفر و درک ضغب مه ووا دید مردام یاج مه خهلا

. تفر و تشاذگ مه وا کالیم چیه نودب و نارگن داد، نفلت تشپ ییاد

دهاش هلجع هکاب سب دوب. رتهب دندمآ یمن ، دندوب هدمآ هک ییاهنآ رتشیب

رد هک نانچمه میرم ... دنتفر و دندش یراک و سک ورپ سک یب رتخد دقع

... تفر و تشاذگ رسخهلا تشپ مه، توکس دمآ..رد توکس

ار شدنلب سابل زونه هکیلا وردح دروآ وت قاتا ارزاالیرد شرس سیلآ

یارب دش. یم عورش شیوناز زاباالی شکاچ هک یدنلب نهاریپ . تشاد شنت

تسد . منیبب دشن مه ار سیلآ یاه  صقر دوب. هدیشوپ قاحسا اب ندیصقر

درک... مهاگن و تشاذگ هناشما یور

؟ نتفر : مدیسرپ

شرسپ هک تفر اسوتآ طقف . هدیشک زارد لبم یور بویا : تفگ و درک یچن

درک. یم یرارقیب

؟ دشن یربخ _
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ننک... شربخ هرظتنم بویا _

شا  یسابل بوچ ارهب مسابل سیلآ هک تخت یور متسشن ، توکس رد هرابود

تفج ار میاه  شفک و تشاذگ هبعج لخاد و درک عمج ار میاه هریگ درک. دنب

ریت ممشچ دمک،هب یزاب هشوگ زا منادمچ . دنارس دمک هسفق لخاد مه،

. دروآ اررد مکشا دزوزاب ندرکن یهارمه و نتفرن

: تفگ و مرمک تشپ تشاذگ تسد و درک زاب میارب ار مامح رد سیلآ

هدب... شمارآ هقیقد دنچ هی تدوخ هب _ورب

مادک زا مناد یمن یشمارآ لا ،بند شود راشفرپ بآ ریز نتفر واب متسب ردار

... متسب ار ممشچ ، سنج

دوب، هدیشک نوریب منادمچ زا میارب سیلآ ، تخت یور هک یراولش و زیلب

قاتا زا یشوگ نتشادرب واب مدناچیپ هلوح لخاد ار میاهوم . مدیشوپ

. مدمآ نوریب

باق یور دق مامت ، دیدنخ یم و دوب فینح تسد رد تسد هک یسورع ندید

دقع زا لبق نامز ام زا هدش تبث سکع درک. یجک ناهد میور هب سنلا راوید

هرگ یور . مدیشک فینح هدمآ شک یاهبل یور تسد و متفر رتکیدزن دوب.

دنویپ مهب ، نامیگدنز یاه هرگ مه لوا نامه .زا متشاک مرن ییا  هسوب شتسد

یمک ندوب مه یارب دهعت یلو . تخس دنچ رود.ره دنچ دوب.ره هدروخ

درک... یم نامشوخلد

دوب. هتشذگ مه هدزاود زا تعاس . متفر نییاپ هلپاه وزا متسب ار دحاو رد
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زاب رد هب ییا هقت ...رداراب متفرگ یسفن و مداتسیا قاحسا دحاو رد تشپ

. مدرک

شا  یناشیپ یور تسد دعاس هک بویا . دندوب نمیشن ردسنلا ود ره

 نیتسآ همکد و هدروآرد ار شتک دوب. هدیشک زارد هپاناک یور و هتشاذگ

....وا تفر یم هار سنلا یدق ی هرجنپ رانک قاحسا دوب. هدرک زاب ار شیاه

دوب... زاب مه یموس ات شنهاریپ یاه  همکد و دوبن شنت یتک رگید مه

ارچ؟ یدیباوخن : دیسرپ و درک مهاگن مشچ ی هشوگ ابسالمم،زا بویا

. مدوب نارگن هک مدز بل هتسهآ و متسشن لبم یور و شرانک

گنز شیشوگ هک دنزب یفرح تساوخ و تشادرب متمس مدق ود مه قاحسا

.! تسشن دشو دنلب مه بویا نامزمه و دروخ

تمس مدرک دنت ،اپ هتسشنن نم و دمآ نوریب قاتا زا تعرس هب سیلآ

داد.. باوج ار سامت هک قاحسا

یشوگ دعب دزو فرح ییا هملک دنچ دوب، طخ تشپ هک یدرف اب قاحسا اما

داد: باوج رکف ورد هتفرگ ، بویا لا وس هدشی یچ درک.هب عطق ار
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هدش! در مه ورَس زرم ،زا شهب ندیسرن _

. متفر او یلدنص یور هکوش و باتیب نم و تسشن فاصرت بویا

؟ هراد راکچ ... اجنوا ... نامام _

شیشوگ قاحسا هک مدیسرپ ار ملا وس ، هدمآ مک ییاهسفن واب هدیرب هدیرب

: دنارس زیم یور دشو مخ ار

.. ندش یم در زرم زا ینیمز نتشاد هک شردام و ارتخد اب رفولین لا _بند

. متشاذگ مناهد یور ار منازرل یاه  تسد و متفگ یدنلب یاو یا

داد: همادا و دیشک شتروص یور تسد بویا

! هدوب اجنوا هب ندیسر هار وت سوبوتا اب تردام اتحاال بشید ایوگ _

: متفگ هک مناهد یولج دوب هدنام متسد

نم! یادخ _

. تسشن مرانک ! ینیمز حاال ارچ دیسرپ یم هک سیلآ لا وس هب شوگ قاحسا

ردام زرم...اما فرط نوا هرب هتسنوت یلحم رفن ابهی رفولین هنافساتم _

وت شردارب هکاب ندرک ادیپ ور تردام طقف مه ام یاه هچب .. هدنوم شدوخ

... سوبوتا هب ندیسر اجنوا کیدزن و هار

میاهینارگن ندیسرن نایاپ وهب نوگرگد عاضوا و حلا ندینش زا ممشچ

ات سابع تاق ،مال سولا چ تفر یم هک تقو دوب.ره ضیرم مردام . دیزرل

یم مارآ اه نکسم  نیرتیوق اراب شرمک کسید درک. یم درد شیاهاپ زور هس

... میدرک

داد: ناکت یرس مهکالهف بویا و میوگب اهربخ نیا هب متسناوت هرابود ییاو
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! شتسه رسدرد رپ یاراک لا بند شمه نز نیا ارچ منود یمن _

اجک هب رفولین هک مدیسرپ یم مدوخ زا متشاد و دوب بویا یاهبل هب ممشچ

دوب هتسناوتن زونه هک یسابع ! دوبن نادنز سابع رگم ! تفر یم تشاد

... تشاد لکشم زونه شا  هدنورپ هک یسابع .... نارهت دریگب یلا قتنا یتح

هچ یرخف نامام تفگن هچ؟ سابع سپ تفگن تفر و تشاذگ هک یرفولین

دوش... یم
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رفولین نتفر یارچ رکف .زا دیرپ ممشچ هاگآدوخان رد، گنز یادص ندینش اب

، دندوب مرانک هک مداد بویا و قاحسا وهب متفرگ مشچ میاه  ینارگن و

لیطعت ار ناشراک و یگدنز درم،هک ود نیا یهارمه هب متشگرب ... مدرپس

... دندوب هدرک

هدش هتسب مناهد ، نامام و رفولین راک ندینش زا قلطم یروابان رد زونه اما

مرکف رد میاه  ینارگن اجک، ات نامام نتفر و رفولین راک ندینش کوش دوب...زا

... دنتسب خی
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یبویا ... شتمس متشگرب بویا یادص هکاب درک زاب یسک هچ ردار مناد یمن

: تفگ و درک ما هدیرپ گنر هب هاگن هک

ربخ و هتردام هابتشا زا منوا هدش...هک هک یراک ! یتسه یچ لوه هناورپ _

... هشاه یریگیپ و نز نیا زا تیامح بقاوع شمه ، زورما

و شتسد زونه شیشوگ درک. زاب دوب،ردار هداتسیا رد کیدزن هک قاحسا

دوب. ششوگ یور

: متفگ دوب، یسک هچ منادب هکنیا نودب بویا هب ور

و تشاذگ یتحار نیمه ...هب رفولین راک رواب دش! یروطنیا ارچ ممهف یمن _

! تفر

هک تشاذگ زیم یور ار یندیشون یاهناویل رپزا ینیس دشو مخ سیلآ

: تفگ نم هب یرپ،ور ناویل نتشادرب اب بویا

دوب نوتیگدنز زور نیرتهب وت شطبر اهنت نم... رهاوخ هرادن وت هب یطبر _

درک... شخلت قافتا نیا هک

زاب هک ردسنلا هب داتفا هدش رپ ممشچ دش، یمن مامت هک مزورما ینارگن زا

و مدش دنلب شیاپ دش.هب لخاد قاحسا رانک فینح دنلب تماق هک مدید دش.

هتسخ و ناشیرپ دوب... هتفرن دنک... تحارتسا دورب مدوب هتفگ . مداتسیا

تسد هب ناویل مه بویا داد، سالم هک فینح ... اجنیا دوب هدناسر ار شدوخ

فینح سالم ارهب شرس مارتحا هکاب دوب رساپ سیلآ دش. دنلب شیاپ هب

ار مداماد هزات و فینح هب نداد سالم باوج ناوت یتح نم و درک مخ

. متشادن

و تک زونه ، فینح هکیلا .ردح تشاذگ شتشپ تسد قاحسا یلطعم نودب

نهاریپ ی همکد وود دوب هدروآ اررد شتاوارک دوب. شنت یداماد راولش
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فینح . دندوبن هدروخ بات و بآ رگید شیاهوم دوب. هتشاذگ زاب ار شدیفس

نامز هب یتهابش چیه ، تسشن لبم یور قاحسا مارتحا فراعت حاالهکاب

. تشادن نم زا نتفرگ هلب

رس هک مدوب شیور هب ور مه مدوخ دز... رانک ار شتک یاه  هشوگ و تسشن

: مدیسرپ مه، رس تشپ یاهربخ زا هدش کشخ یبل واب متسشن میاج

؟ هبوخ تردپ _

: تفگ و تسشن شا  هدیبسچ مهب یاهاپ یور ، فینح تسد ود

! تسا هنوخ _

؟ هبوخ نوشلا :_ح دیسرپ و تشاذگ زیم یور ار شناویل بویا

! شمدیدن دز: بل طقف نم، هب هتخود مشچ فینح

، شباجح یب یاهوم و هناخ یتحار سابل نآ اب فینح یارب هرابود سیلآ

. تسشن ام هب ،ور قاحسا رانک و دروآ یندیشون

...ود متشادرب ار میاهوم یور هلوح هک دزن یفرح سک چیه هقیقد دنچ

داد نم هب هاتوک یمشچ فینح ... مدرک ناشفاص و مدیشک ناشیور ،هب یتسد

فینح ...ردپ دیشون سفن کی و اهتنا ارات شتبرش ناویل قاحسا فراعت واب

دوب!. هدماین اجنیا و دوب هناخ رد

دوخ،امار یاهفده و راکفا رد قرغ نامیاهرتگرزب دوب! جبلا یلیخ

ردام . دندرک یم یشارت عنام نامیارب مه طسو نیا . دندوب هدرک شومارف

.. شنارگن رسپ نیا هب یلحم یب اب فینح ردپ و منتفرگ هدیدان اب نم

مه فینح ردپ دوب. ، تفر و تشاذگ هک یرفولین لا بند یهاوخدوخ اب مردام

نم! مسا هب یسورع نتشاد زا مرش اب
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فینح هب وور لبم هب هیکت و تسکش ار عمج توکس ییا،  هفرس کت اب بویا

: دیسرپ

! ینک یم راکچ هیچ؟ نوتمیمصت ناج فینح بخ _

: دنام ، فینح باوج راظتنا و بویا بیجع لا وس نیب ممشچ

و درک اررت شیاهبل بویا هب وور تفرگ ثکم اب نم ارزا شرس هک یفینح

: تفگ

و اباب ،اتاب هاگشزومآ هنوخ میر یم هشب منک...هگا تروشم ناج هناورپ _اب

منک! تبحص ومع
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: تفگ و تشاذگ شیوناز یور ار شتسد و تفرگ لبم زا هیکت بویا

درک، لوبق دشو مرن هگا مزاب یچ! هنکن لوبق و هشن مرن تردپ هگا _دعب

یچ! شدعب

و میر یم هناورپ :اب تفگ و دمآ شک شبل هشوگ ، تحاران و لصاتسم فینح
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! مینک یم ور نومیگدنز

: تفگ دشو مخ یمک بویا

یم نایب تارب االتور متحا نوا مامت مراد ... وشن ریگلد نم زا ناج فینح _

چیه دیاش و هدموین رانک هلا سم نیا اب تردپ هک یدید مه تدوخ منک...

... داین تقو

عمج شیوناز یور ار شتسد یاهتشگنا و تخادنا باال فینح هک ییا هناش زا

یم شت اال متحا و ینارگن اراب درم نیا تشاد بویا دش. شیر ملد درک،

... دناجنر

... مراد نامیا شاهراک و هناورپ هب هروج همه هک متسه نم مهم _

: نتفگ اب بویا

شدوخ هناورپ متشاذگ هک متشاد نانیمطا تهب نکن کش ، ظاحل نیا _زا

.. هشاب هدنریگ میمصت

داد: همادا و تفرگ هدوسآ یسفن اب نیراد فطل فینح

رادربخ یسک تساوخ شدوخ ومع یلو منک... تبحص اباب اب دوب رارق _نم

.. هراد لکشم میراک ناهنپ و نم نتفگن اب رتشیب مردپ هک مگب منیا هتبلا . هشن

: دیسرپ و دناخرچ نم تمس ار شرس دوش، دعاقتم هکنیا نودب بویا

! یتکاس ارچ ناج. هناورپ یچ _وت

مسابل . مدیشک مرگید تسد یوزاب یور فیلکت وبال رکف یب ار متسد فک

لا وس هب هک تفرگ درد متشگنا راشف ریز متسد تسوپ دوب. هاتوک شنیتسآ

... مداد باوج بویا
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هک فینح ردپ ومه منامام نارگن مه ! شاداد هنک یمن راک مرکف _نم...

.. هروخلد

: تفگ و تساوخ هزاجا دوب، تکاس اتحاال سیلآ رانک هک قاحسا

...مه داوخ یم تحارتسا طقف نوشرکف ،االن ناوج ود نیا یممگ نم _اقآ

... نوشارتگرزب نارگن مه ... نراد نوشدقع قوذ

امش منم رظن :_هب تفگ و درک هفاضا قاحسا فرح دییات هب سیلآ

! هشاب رتهب دیرب ور نوتترفاسم

دز: بل نم تروص هب هریخ بویا

... نشاب هتشاد تسود نوشدوخ یچ _ره

رانک رد منتفرن زا قاتا رد مدوخ . دیشک یفوپ نم، هب ور کالهف فینح

،هن... مدوب هتفگ شیاهلوق

. دناشوپ ار شتروص یتسد وود شیاهوناز یور درک مخ ار شرس فینح هک

. متفگن هدش یزیر همانرب رفس یارب فینح اب نتفرن زا یفرح

زاب هک درک یم نامنارگن و تشاد سرت همه بشما شیاه  سدح بویا

: تفگ

ردپ . هشاب تحار شردام زاسالتم شلا یخ دیاب ! هکوش االنوت رتخد _نیا

مهب... هنکمم و هنتساوخن شعضوم زونه مه امش

رساپ و شیاهاپ یور دش... نامزمه شندش دنلب اب فینح مکحم نتفگ هن

داد باوج یدرسنوخ هب بویا و دینکن ور رکف نیا تقو چیه تفگ . داتسیا

. یشاب هتشاد رظن رد مه ار هناورپ ییور هب ور رمع کی ساسحا دیاب هک
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،اب قارف دعب لا صو رمع کی ندروخ مهب زا هدیسرت نم لثم مه فینح

مدنام یلدنص یور هدش کشخ نم . دنتفر نوریب دش، دنلب مه وا هک قاحسا

. مدرک رارکت مدوخ یارب ار تفگ یم بویا هک یسرت رمع کی و

و دیخرچ دوب، هتسشن هک نم هب ور سیلا رد، ندش هتسب و فینح نتفر اب

: تفگ نم هب ور هرابود رکف، رد ِبویا تمس هب یهاتوک هاگن

روط نومه ... هراد جایتحا تهب ،االن ناشیرپ رسپ نوا ناج.. هناورپ نیبب _

امتح و دیاب ناج... فینح یرطاخ هدوسآ هملک دنچ ندینش زاین تدوخ هک

... دینزب فرح مه اب

رانک ار هدرپ . مدرک ادج دوب، هتفرگ ار میوزاب یور هک میاهتشگنا و مدش دنلب

دروخ ممشچ . مدناخرچ مشچ قاحسا و فینح لا بند هرجنپ تشپ و مدیشک

دز. یم فرح قاحسا و دندوب رساپ اه یلدنص رانک مه هکاب ود ره هب

مه سیلا یاهتسد . تسشن میاه هناش یور یدنلب یرسور و مرن هچراپ

دز: بل مشوگ رانک .... دنام ما هناش و شیور

یم وت ور ناشیرپ رسپ نوا . ینک عورش ور تندوب هارمه و نز دیاب _االن

ور! وت منوا .. ینک مورآ ینوت

: تفگ و درک ثکم ، شتمس مندیخرچ اب سیلا

ریصقت دش لچک دز، گنچ شاهوم وت هک سب هنویم نیا منم قاحسا هگا _

. مداد تلیوحت تشپ ورپ رادوم ور مرهوش نم . شتسه امش

هناش و تسب کلپ شمارآ ...اب دنام شدنخبل و سیلآ فرح هب منارگن مشچ

: تفگ و درشف ار ما

لح ات ِرایسب تقو ور اه هیشاح نک. شمورآ یشاب دلب دیاب هک یلدم هی _ورب
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مه... واب ییاتود ... نینک

تمس نتفر ناوت نم وهب تسشن مدیدرت یور سیلآ یقطنم یاهفرح

دوب... هدرک تشم مه رد تسد هک داد یفینح

هرابود قاحسا . دیخرچ ناشرس ، متفر یم نییاپ هلپاه زا هک میاپ یادص اب

. دیشک شتروص هب یتسد فینح و شیاهوم الی درب تسد
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مناج دیسرپ مندید زا قاحسا . مداتسیا و مدیسر ناشرانک ات متفر کمرن مرن

: تفگ و دروآ نوریب سارت ارزا شرس سیلآ و

ایبباال! هظحل هی امش _

هرابود سیلآ و دیخرچ متروص نیب قاحسا مشچ ینارگن و نتفگ هشاب

: تفگ

! مراد تراک _

. میشاب اهنت دیاب هک تفرگ شنتفگ مراد راک اب شیاه  هدنریگ هزات قاحسا و
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: تفگ و تفرگ قاحسا ندش رود زا مشچ فینح و تفر و دیدنخ

! هناورپ هشب مومت روط نیا زورما تساوخ یمن ملد چیه _

هک ینم هب درک...ور دنلب ار شرس شا هلمج مامتا اب

بقع میارب یلدنص فینح بوخ هچ ...و تخود مشچ ، دوبن میاهاپ رد یناج

. منیشب ات دیشک

: متسشن ، میوزاب ود هب لصو ییاهتسد اب

مه ار شدعاس . تسشن میوناز هب وناز و نم هب کیدزن هلصاف مهبال شدوخ

: تفگ و متروص کیدزن دش مخ . تشاذگ زیم یور

ناج! هناورپ ینز یمن فرح ارچ _

و دوشن نارگن یگتفشآ نیا اب فینح .ات منزب فرح دشات زاب مه زا میاهبل

زا رتشیب تعاس دنچ هکیلا منک.ردح رطاخ هدوسآ ار شلا یخ .ات دسرتن

مشچ هب متخود مشچ . میدوب نارگن زونه وام دوب هتشذگن نامدقع

: شنارگن

! میشاب هاگدورف هار اموت دیاب _االن

. دشکب نیگنس یسفن ، تسناوت اهنت میادص نحل ندینش اب فینح

یام... هقردب زا هشب سیخ نوشامشچ نوماه هداوناخ _

فرح ارچ دوب هتفگ شدوخ ... منزب فرح تشاذگ دزن.زاب فرح فینح زاب

منز! یمن

هب هک دوب شوخرس بشوب یاهلگ رطع زا مه طایح ِیهاگنابش میسن یتح

دعب ار فینح ونم یاهفرح تشاد طایح عوبطم یاوه . دروخ یم نامتروص



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هک یزیچ دوب... نامدقع دهاش هک روط نامه . دینش یم یرود سلا تفه زا

مه هب یتمیق ره هب فینح ونم دنک... شراکنا تسناوت یمن رگید سک چیه

نیا نیگنس تمیق ...هب مردام و شردپ دوبن تمیق ...هب میدوب هدیسر

... اهندوبن

شوزر تروشم نودب وت هک مشاب لته مالهفی یزیمت نارگن نم شدعب _

... تسا هراتس جنپ یگب و ینکن لوبق ونم ینارگن مه ...وت یدرک

رسپ نیا . مداد شتروص وهب متفرگ فینح هدشی تشم تسد ارزا ممشچ

رسمه و فینح نامه هیبش ، تشاد قوذ نامیود ره ندوب یارب هشیمه هک

ریز مه... ...مبل دیزرل ممشچ ، میور هب یور هتسخ فینح ندید .زا دوبن نم

اج نامه وزا مدوب هدید درد اراب شتروص یور زمرق طخ ود سنلا،در رون

. متفرگن مشچ

ییاج هی هتفر مردام ... هنیبب ور ام داوخ یمن و هنوخ وت هتسشن تردپ یلو _

دوبن مه شردپ هک شرتخد مسارم وت دنومن یتح و هرادن هدیاف شنتفر هک

هنک... تکرش

زا ییوجلد و یرادلد یارب دمآ. رتولج دشو زاب ندش تشم زا فینح تسد

. تسشن متسد و وزاب یور ، میاهفرح جنر

.! فینح ارچ ..! فینح مییاجنیا ارچاالنام وگب _مهب

دز: بل هدنمرش ، منارگن و نابرهم ِفینح

. ترُپ لد نوبرق نکن انیا تحاران ور تدوخ _

ارچ! ینود یم ... مشابن تحاران منوت یمن _

: دیسرپ یتقو دیزرل شیادص
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! فینح ِلد زیزع ارچ _

متفگ و داتسرف نوریب ، میاهدرد مامت یارب ییا  هرطق مسیخ مشچ و مدز کلپ

! فینح هراد درد شنیا ... مشاب مدوخ انیا همه ثعاب هک

زیم یور ماو هدیکچ کشا یور شتسد . دناخرچ متروص رد مشچ فینح

اجک ما یرادلد یارب ار شتسد تسناد یمن دش. نارگن وزاب تسشن

رصقم هب فارتعا زا هک میاهبل یور ای منامشچ ریز ای میاهوزاب یور ... دراذگب

و دمآ شکمک هب شنابز دوب...هک هدروآ مک تسد فینح .. دندیزرل یم مندوب

: تفگ

... هتفیب یقافتا مراذ یمن و مترانک نم . هرذگ یم ...انیا وگن . مزیزع وگن _

... مدوخ و یتدوخ مهم

ای تسشن فینح شوغآ ورد تفر رتدوز نم رس شفرح نیا اب مناد یمن

.ره تفریذپ ار نم و درک زاب اج میاه  سرت یارب تواخس اب فینح هنیسی

ولد ناج اب نم و تفر مینارگن نابرق فینح هک ارچ دوب. بوخ دوب هچ

کرتشم یگدنز لوا یبوخ هار هچ سیلآ . متفریذپ ار نداد یرادلد نیا

یاه  سفن رانک اج... نیرت نما هب درک ملصو هک یهار داد... مناشن

: تفگ و تشاذگ مرمک تشپ تسد یتقو ... فینح

... نوم هنوخ میرب شوپب سابل وشاپ _

کاپ متسد تشپ اراب مکشا ... مدرک ادج ار مرس و مدرک لوبق دوز یلیخ

مشچ ولج اجنیا ... مینزب فرح مه اب میرب درک، رارکت هرابود فینح و مدرک

، کشا و ضغب همه نآ نایم منک... یم مگ ور ماپ و تسد منم تاردارب

یور دشو مخ اورپ ویب مدیدنخ درک... زاب یداش هب مه ارزا میاهبل شفرح

: تفگ و دیسوب ار مسیخ هنوگی
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. یدنخ یم واالمن یرایم رد مدآ کشا ... مناخ هدنخ شوخ وشاپ _

و یگدنز گنر دنچ ...ره مداد لد فینح تبحم هب ادص ویب مدیدنخ هرابود

لوق هب میتسه مه هکاب نیمه یلو دش عورش سرت اماب کرتشم زاغآ

اب نامراگزور ام زاب ...اما میدش ماگ مه هلپاه ات مه رانک دوب... بوخ شدوخ

دش... ضوع فینح یشوگ گنز

نم هنک،زا هنیاعم ات هنوخ هدموا سنا واژ ور اباب نتفگ اب هیناح ار فینح

و هدنکرس غرم مردام دنیاشوخان یلیخ یاه ربخ مه ار نم و دندرک ادج

یارب طیلب نتفرگ ردتالش بویا و قاحسا و تفر فینح درک. ناشیرپ

. دندز گنز ، مردام هب ندیسر

ناشهارمه مه ار نم هک دندرک هچ دش.ره مشومارف هصغ هک دوب جبلا

لوبق بویا و منک تحارتسا و مشاب هناخ رد تساوخ قاحسا . دشن ، دنربن

اجنیا و دنورب هار رتمولیک رازه ات مشاب رظتنم متسناوت یمن یلو . درکیمن

. مشاب
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هکنیا واب عمج هناخیام دقع،حاالرد مسارم زا هتشگرب یاهنامهم همهی
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اب نم ات یضترم و فیرش طقف . دندوب هتسشن رظتنم همه یلو دوب تقورید

. دندوب هتفر ، مسرب هیناح گنز

هیناح نامشچ ریز دوب. ناشنت زونه هناورپ و نم نانک دقع ینامهم یاه  سابل

هنامس دوب. هتخیر ششیارآ یهایس زا ییا ،ههلا دیشک هاتوک ییا  هزایمخ هک

و ناملس ... دناباوخ یم شیاپ یور ار شرتخد لبم، هب هیکت و هتسخ مه

... دندوب هتسشن ناویا رد مه یفطصم

اباب حلا نارگن هناورپ . مدوب هتسشن و هدروخ رس خیلا راوید رانک مدوخ

هراد "، متشون مه نم ؟"و فینح هبوخ شلا ح تردپ " داد مایپ هک دوب

داد، مایپ مه وا هک هناورپ دش یچ وت ردام مدیسرپ هنک". یم تحارتسا

میتشاد هک یبلا ج عاضوا زا یهآ ..". حبص تفه هساو هتفرگ طیلب بویا "

هب هریخ هک نامام و همع زا مشچ ... مدنارس مبیج اررد میشوگ و مدیشک

هدش خرس یباوخیب زا شنامشچ مه همع ... متفرگ ، دندوب اباب ی هتسب قاتا رد

دنک... تحارتسا ات تفر نم قاتا تمس دشو دنلب هک ومع دوب...نز

هب اباب نتفرن زا هنامس یارب تشاد هک دش هیناح یادص ترپ مساوح

نم هب هاگن و دیشک یفوه همع . تفگ یم ندوب رظن تحت یارب ناتسرامیب

اب یدورو رد زا ناملس ... تخادنا ، مدیشک متروص یور ار متسد فک هک

هنامس لغب زا مه ار هچب و تشادرب ار شتک ... دندش نمیشن لخاد یفطصم

هب ور هک ناش هناخ دنورب ات دوش رضاح تفگ هیناح هب مه یفطصم . تفرگ

رسراک..!. میرب دیاب ادرف ، یرادن یراک دیسرپ نم

:هن! متفگ و مدیسوب ار شرتخد رس ، شیهارمه زا رکشت واب مدش دنلب

ار هاگشزومآ یاهراک ... متشاد مدوخ هب یصخرم هتفه کی مدوخ هکیلا ردح

و مینک رد یگتسخ مه رانک ... مشاب هناورپ اب هتفه کی ات مدوب هداد ناماس

شیگتسخ ندنام و زورما ندش مامت ..زا دنام نامنت هب یگتسخ و دشن ایوگ
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و دیسوب ار هناشما یور رساپو دش دنلب همع . تفرگ مدرد رتشیب منت، رد

: تفگ

یم هگم همع؟ دوب شچ تاباب ینود یمن .. یشک یم هآ هک تسفن نوبرق _

... داین و هنک رهق هعفد هی هش

و تخادنا شتسد یور ار شتک مه یفطصم هک همع لا وس هب مداد مشچ

.! هنوخ مربب مه ور امش یایم نامام : تفگ

: تفگ و دناچیپ مهب ار شتسد همع

زاح مریگب یربخ ...هی شمنیبب نوریب دایب شاداد ...ات متسه اجنیا _نم

! شلا

ناملا بند هک دز فراعت ناملس و تسه دنچ تعاس نامزاورپ دیسرپ یفطصم

نم هب کشا ارابههلای شمشچ نامام و درک مهاگن همع ... دیایب

نم ندید زا سک چیه ... دنتشادن ربخ هناورپ فارصنا زا مادک چیه ... تخود

ندرک تحارتسا یخلا هب همه ... تساجک هناورپ هک دیسرپن مندمآ اهنت و

... دندیسرپن لا وس هناخ رد مسورع

دوب هدنام شا  هتسب ورد اباب قاتا ،رد سنا رواژ کشزپ نتفر زا دعب مه ومع

. دندوب اهنت مه هکاب دش یم یتعاس کی و

ریز ، یرسور هکابرپ دوب هتسشن لبم یور  هتفرگ و هتسخ مه نامام

: تفگ و درک کاپ ار شتروص قرع هرطق دنچ و شمشچ

! ندش یچ نیبب ورب ییاپرس ردام _

دیدنخ هاتوک رد، تشپ نارگن یاهمدآ یاوه و حلا ندش ضوع یارب هیناح

: تفگ و تشاذگ شناهد یولج تسد ، یفطصم مخا واب
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! هدیباوخ ششاداد رانک و هتشاذگ شلا هیب مه ومع امتح _

: تفگ دزو هیناح یوزاب هب ییا  هملقس هنامس

... هباوخشوخ تدوخ یاباب _

رد تشپ . مدرک هدامآ شنتفرگ وور اباب هرابود یاهمخا ندید یارب ار مدوخ

هب یکرس رد، ندرک زاب ...اب مدیشک نییاپ ردار هریگتسد و مداتسیا قاتا

. مدیشک قاتا لخاد

واب تفرگ دوب، هتسشن یلدنص یور هک اباب تخت رانک ارزا شرس ومع

: تفگ مندید

ومع! وت _ایب

تمس مدق دنچ و متشاذگ مه یور هتسهآ اباب،ردار ندوب باوخ یخلا هب

. متفر رتولج ومع یلدنص و تخت

هرجنپ تمس دنادرگرب ار شرس مندید هکاب دوب رادیب اباب ، مروصت ربخالف

: تفرگ ور نم وزا

! نوریب هرب وگب شهب شاداد _

رب هک ییومع ... دیشک شا هناچ شیر هت هب تسد ، نایوگ هللا هللاال ال ومع

. مشاب هک تساوخ اباب، هتساوخ خالف

نوریب هنیسما زا یرپ سفن . دریگب نم زا چیه،ور هب مردپ هک دوب تخس

شلا ح مدیسرپ هک نم لا وس هب ومع . متسشن یلدنص یور و مداتسرف

، شلا هبب هیکت دشو زیخ مین ، باوج یاج هب اباب و داد ناکت ار شرس ! هبوخ

. تسشن

کانسرت شیاه مخا دوب. فرط نآ زا رتارف یزیچ و دوب روخلد یلیخ نم زا
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دنق هک رتکد دوب. مخا اب مه شم کال نحل یتح درک. یم متحاران یلو هن هک

ار نتشاد شمارآ و تسه یبصع دوب هتفگ ! تفرگ شراشف اراب شنوخ

دوب... هدرک زیوجت اباب یارب
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! هشب یچ هک یدنوم اجنیا _االن

: تفگ و تخادنا اباب هب هاگن ومع

دید! ور هچب نیا زاب تمشچ ... تارب مدز فرح همه نیا روپاش _

: تفگ و دمآ ،باال شیور زا مالهف ندز رانک اب اباب تسد

هب داد ور شلد و تفر نم زا نوهنپ هک شهب هدوبن مساوح و مدرک شلو _

هداسی نز نیا سلا تفه هک شاداد مدرک شلو ... زرمایب ادخ مساق رتخد

هک مدرک شلو هن!... تفگ طقف دشو کالم کی داد، نوشن شهب رتخد ره نم

مزاب هک یدید ... شاداد مدرک شلو یلیخ هک نیا هساو نم... راگزور هنیا

شاداد زا دیاب نم ...دعب یراگتساوخ شساو متفر مدش دنلب و مدموا هاتوک

هب شاپ دوب، رظتنم شارب سلا تفه هک یسورع ، مشب راد ربخ هرتخد
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هدش! زاب مه نادنز

درک، یم هلگ یمدزو فرح هلک کی هک اباب هب وور شناهد یولج تسد ومع

: تفگ

یم ور هانگیب رتخد یوربآ یراد ...وت نزب رغ رتشاوی نم!... ردارب تکاس _

ور... تدوخ سورع منوا ... یرب

: تفگ وزاب درک نازیوآ تخت ارزا شیاهاپ و دیخرچ هک دوبن نک لو اباب

وت هنکن هصغ و هونشب منز یمنمگ..ات یچیه هگید مشو یم سیه هشاب _

و تکاس یروطنیا منم مشچ ولج هرب.. هشاپ وگب شهب امش طقف ... شلد

.. هشابن بدوم

زا شتروص ... مدرک دنلب ما هتخادنا حلا نیا ارهب اباب هکنیا مرش زا مرس

: متفگ هک یمدش خرس تشاد ،زاب هناورپ نتفر نادنز یروادای صرح

و فرح نیمه نارگن ... مدوب امش راتفر و حلا نیمه نارگن شمه نم _اباب

. متخادنا ور ومع یرتگرزب هب متفر هک هنیا هساو ، نوتدروخرب

یدوبک یاج و دیبوک تسد یور تسد ومع، هب هاگن ، مفرح ندینش زا اباب

... مدرک لا بند ار شتسد یور

قاتا ...زا هدروخن مهب هک مش...ریت یم ناج...االناپ رسپ شابن نم نارگن _

مشکرس رسپ وتو یاراک یلیطعت ور میگدنز هک نودب منیا مر. یم منوریب

... یدرکن تارکف یطاق ونم مه لوا زا وت مدیمهف یم دیاب منک. یمن

: تفگ و درک عمج شتشم نورد ار شتسد حیبست درک... تلا خد ومع

لها ان هساو ثملا !..هی یداد ریگ هچب نیا هب زاب !..وت روپاش نک سب _

نز شدعب و درک یم دابآ رتخد ات دنچ دیاب امتح ... منودب منم نزب شندوب
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ییا  هگید سک هب هرتخد نیا زج هب هتساوخن شلد دوب!. بوخ تفرگ یم

! هروخ یمن وت یدروآرد نم لوصا هب شاجک ... همرج شاجک هنک...نیا هاگن

! مشب راد ربخ منم وگب

همادا زاب ومع هک دز یدنخزوپ نم هب وور درک تسار و پچ ار شرس اباب

داد:

تهار هب رس رسپ یارب یراد هک نک مرش وستلا نس .زا شکب تلا جخ _

. یتخادنا هار ییا هگنش ملا هچ نیبب زورما . ینک یم یرکشان

: تفگ و تخادنا ومع ارهب شمخا رپ هاگن اباب

ونز رتخد تفگ کالم ..کی هدایز شراک متفگ نم، زا درک ادج هنوخش _

نوهنپ هی مشاب رظتنم زور ره منوت یمن ..حاال هشاب متفگ ! هناورپ طقف

. نوریب هنزب شیراک

. داتسیا و دمآ نییاپ تخت یور زا

مه، ادرف نک.. فیک ور تلسع هام ورب .. ریگب ور تنز تسد ورب وشاپ _

ور اجنیا . تدوخ هنوخ متسرف یم ور تثاثا و مریگ یم نیشام هی مدوخ

ایب، مراب هی یهام . نکب ور تیگدنز هناورپ رانک مه مدووت یم هراجا

. هریگن ور شیمشچ رون هنوهب تردام

. دنارس شنهاریپ داشگ بیج لخاد و درک تشم ار شحیبست دش. دنلب ومع

داد: ناکت اباب تروص یولج ار شدیدهت تشگنا

اپوت منم هروخب نوکت هچباه نیا ثاثا زا هکیت !هی روپاش یلع _هبوالی

. مراذ یمن هنوختا

: تفگ هک تشگ یم شیشوگ لا بند اباب
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. هدندکی دّغو .. یتسه تدازردارب هگنل مه _وت

: دیسرپ نم وزا درک باترپ اباب یارب یتسد ومع

اباب! تساجک تسورع _

! شردارب هنوخ مداد باوج و متفرگ اباب یریگیپ زا مشچ

: تفگ دشو مخ نم هب ور تشگرب و درکن ادیپ ار شیشوگ اباب

متاقوا شیناب و ثعاب نیرفن نهلا تردام و مشاداد هک یتسشن اجنیا _االن

تردام ندز رغ تسد مداد ور مدوخ . مدموین مدرک هابتشا ال صا ننک. خلت ور

. بناج هب قح شاداد نیا و

: متفگ هک دتسیاب اجکی ات دیشک ار اباب نهاریپ ، تشپ زا ومع

. همهم امش تیاضر مارب نم . متسین بدا یب نیگ یم امش هک مه روط _نیا

. دایمن مه رد مد ات مهارمه نیشابن یضار هگات یم مه هناورپ یتح

: تفگ و درک مخ وشک لخاد ار شرس هرابود اباب

نوتارب اباب تیاضر حاال یداد ماجنا یکریز وراب تاراک همه ! رسپ نک سب _

هدش. مهم

: تفگ تفرگ ار شتسد ومع

مگ. یم یچ نیبب روپاش ریگب مورآ هقیقد _هی

: تفگ ومع هب دشوور فاص اباب

و یدرک یرتگرزب هنکن درد تتسد هنوختا. رس ورب شاداد وش دنلب مه _وت

ا منم شیزاب داماد رس هرب هشاپ وگب منیا . یدوب مرسپ یتخبدب و دقع دهاش

نیا اب زور ود ات منزب اضر شم هب گنز ممیشوگ لا بند . هبوخ النحملا
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تشک ور مدوخ و منز شیداماد زور هک مدرک گرزب رسپ . ترایز مرب شردام

درک. هدنز و

تخت یور و دروآ رد شتسد زا مه ار اباب یشوگ و موش دنلب درک هراشا ومع

: تفگ و تشاذگ

رانک و تخت ور یشوگ هتعاس هس یش. یم مه تفرخ یراد و یدش _ریپ

دوب. تتسد

: تفگ شمارآ اب نم ور دعب

منیا . یدروآ اج هب یرتگرزب یرتکچوک وت رکش ور ادخ . میرب ومع، وشاپ _

. متشاذن نم هک ندز مهب ارب دوب شملیف

وت نومه ... میدمآ نوریب قاتا دززا اباب ندنام تام هب مه یکمشچ هک ومع اب

. میدرک اهر رد تشپ ار اباب نتفگ ، یدرک شور رپ
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: دیسرپ دشو دنلب نارگن و یدنت نم،هب و ومع ندید اب همع
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! مشاداد سپ _

ترپ اباب قاتا هب وور اوه رد یتسد درک، یم فاص ار شیاه  نیتسآ هک ومع

: تفگ و درک

نومکاروخ و باوخ ربب...زا ریگب ور تاه هچب تسد نم... رهاوخ وشاپ _

شلد ور. ام هدرک ملیف روپاش نیا ... هشن شیزیچ امش شاداد اقآ هک میدز

بوخ منم هک هتفرگ شیزاب رتگرزب و هشاب نم فرح هگب هک تساوخ یم

. مداد شباوج

: دیسرپ رت نارگن دشو زیخ مین مردام

یچ! ینعی _

: تفگ نامام باوج ورد دناخرچ یرس ومع نز لا بند ومع

ور شنکسم درک... ور شباوخ تا هشیپرنه رهوش .. شاداد نز یچیه _

یم شلد طقف ... هنیب یم نتفر ترایز کرادت شدوخ ارب هراد واالمن هدروخ

! نیمه هنک... نوخ ور هچب نیا لد تساوخ

درکن رواب زاب نامام و دندرک هاگن نم تروص هب نامزمه ود ره نامام و همع

: دیسرپ و

! یچیه هب یچیه دادیب و داد و دموین همهنیا یچ؟... ینعی _

و تخادنا هاگن اباب، قاتا هب هدرک کزان یمشچ تشپ یروخلد اب مه همع هک

: تفگ

دوب... دقع طقف زورما رکش ور ادخ ... ورام هداد شوج و صرح همه _نیا

هک! اعقاو هرب... نوموربآ رتشیب ات دوبن مه رود لیماف رفن راهچ

درک: هفاضا مه ومع
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نیا! هدش ،هک یجبآ یتشاذگ هبالالش یلیل وت ملوا _زا

: تفگ دزو شرمک هب تسد همه مشچ ولج و دمآ نوریب قاتا زا مه اباب

! شاداد ینک یم لو هگید ... مدرک هابتشا مگب _

: تفگ دزو دنخزوپ ومع

مدوب دلب ینف ،هی یدوب هچب !..زاب روپاش هتشذگ مه هابتشا زا تنس هگید _

درک... یم ناربج ور تهابتشا گنشق

اباب، نتفرگ ههبج مامتا زا روخلد و تحاران

...زا مدمآ نوریب هناخ زا مونشب ار ناشیاهفرح هیقبی و منامب هکنیا نودب

نتشاذگ اپ ضحم وهب متخادنا رد ارهب دیلک . متفر باال هقبط هب ور هلپاه

... مدرک تشم متسد یور ار دیلک شسورع نودب و کیرات دحاو رد

هناورپ هک وبشوخ یاهلگ رطع ... مدیشک یرپ سفن و متسب مشچ رد، هب هیکت

. دروخ میاه  سفن ،هب فینح هشخبب یگدنز نوما هنوخ هب میسرب ات تفگ یم

هآ طقف دش... رپ طقف ندز قرب و ندیدنخ یاج هب زورما هناورپ نامشچ

رد هشیمه یارب زورما هناورپ یاه هدنخ ... دیدنخ رهاظ هب طقف و دیشک

نیا یاه هدنخ ... ددنخب یلدم نیا مراذگن تقو چیه دش...ات تبث مرطاخ

رطاخ یاج هب زورما هناورپ دوب... دنخ دوب...خلت دنخرهز نم، یابیز سورع

یاه  شهاوخ تمرح هب مه طقف داد... وهلب دیسرت هلب، نتفگ زا یعمج

هدنخ تشپ ... تفگ وهلب دیجنر بشما هناورپ نم... یاه  هسوب معط اب هارمه

قاتا تمس وهب مدناخرچ هناخ رد یمشچ ... تفگ وهلب درک هیرگ شیاه

. متفر دید، دهاوخن مه اراب هناورپ ونم تقو چیه دیاش هک نامکرتشم

دوب، هدیچ بترم و تقد هب هناورپ هک هلیسو دنچ ، وشک وزا مدش مخ

یم نیچ نیچ ار ملد شیاه نیچ هک ییا  هدرپ و گرزب تخت هاگن و متشادرب
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. مدمآ نوریب هناخ درک،زا

تفرگ یمن رظن رد مه ار نم و دنارب ار شرسپ ، تشاد تسود روط نیا اباب

یم ار هناورپ تسد ... مور یم ار مدوخ هار مه ....نم درادن یبیع . دشاب ،

مااب یگدنز عورش نم و تسه شیگدنز شمارآ رکف ...وا مور یم و مریگ

... هناورپ

با یناویل ... مدرک شوماخ ار سنلا غارچ و منت رود مدناچیپ ار هلوح

و دقع دعب ندوب شوخ یخلا هب یدنخزوپ ، تعاس هب هاگن و مدروخ

. مدیزخ تخت یور و مدز یسورع

یور ار میشوگ . متشاذگ نشور ار تخت باالی غارچ و مدیشک میور ار مالهف

. مدنام رظتنم و مدرک میظنت هناورپ هرامش

هاگدورف هار وت فینح تفگ هدیرب هدیرب هناورپ و دمآ یم شخ شخ یادص

دینشن متسناد یم و متفگ هتسهآ ییا  هشاب . دهد یمن نتنآ میشوگ و میتسه

. دروخ سامت ندش عطق قوب و

یور میشوگ رانک تعاس ... متشاذگ یتختاپ یور و مدرک شوماخ ار میشوگ

زور مراد متح ... دربب مباوخ هکلب ات مدیشک مرس یور ار دوب...مالهف شش

مهاوخ کاپ هناورپ و مدوخ نهذ هشوگ زا مراد رمع ارات مدقع ی هرطاخ رپ

کی ار زور نا ییات ،ود میوشب دادرم متشه کیدزن هک تقو الره درک....صا

ساالهن میوقت زا سلا ره ار زورما تسه رتهب ...ایهن میباوخ یم زور هنابش

هلبی ....زج داتفین یخلت زج یقافتا چیه هک یزورما طقف ... منزب طخ نام

... هناورپ یهارمه یلوبق ...زج هناورپ نتفگ
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ار نامام میتشاد و دوب هتشاد هگن هناخرفاسم یدورو لباقم ار نیشام ییاد

دوش. راوس هک میدرک یم کمک قاحسا اب

ونم شتدم مامت و تشذگ یم کچوک رهش نیا هب نامندیسر زا یزور ود

... میدوب رفولین زا یربخ رظتنم ، قاتا رد نامام

ناوت شیاهتسد دوب، هتخاب گنر و درد زا هلا چم شتروص هک یرخف نامام

هکاب یقاحسا . دریگب ار قاحسا تسد چم ، نتسشن یارب یتح تشادن

دنک. هیکت وا هناش هب نامام دشات مخ هلصوح

امهب یارب ناج ار،اقآ قاحسا مدوب دقتعم ،زاب شتبحم نیا ندید زا

دوب...اب هتفر عمج رطاخ و هتشاذگ اج شدوخ تایصوصخ ،زا یراگدای

: دیسرپ و دیخرچ بقع هب قاحسا رس دوب، مفیک رد هک نامام یشوگ یادص

هیک؟

! نادنز مدز: وبل مدرک هاگن ار یشوگ

یربخ دیاش یواکجنک امارهب دوب یشوگ گنز هچ ره زور ود نیا دنچ ره

... دوبن ، یربخ یب زج یربخ ...اما تخادنا یم دشاب
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و فرح یب مه نامام . مهدب باوج درک هراشا یتقو تشاد مخا بویا

درک. مهاگن رظتنم

رد امش ؛ تفگ یم هک یدرم و روتارپا نامه یادص ، طابترا یرارقرب ضحم هب

ندرک ادص نامام و نتفگ ولا ،اب دیتسه ۸۹۶ هرامش ینادنز اب تبحص حلا

: متفگ ، مناهد یولج تسد و متسب کلپ . مدرک ثکم سابع

! هناورپ منم ! متسین نامام _

! نوریب نوا هربخ هچ هناورپ : دیسرپ نارگن هک دیشکن یلوط سابع ثکم

: دنیشب یلدنص یور ات درک یم عمج ار نامام رداچ هک متفرگ ییاد زا مشچ

... طیارش رادقم _هی

: منزب فرح تشاذگن

یسک منز یم گنز مه هنوخ ؟ هشوماخ شیشوگ هزور دنچ ارچ رفولین _

باوج زورید زا مه نامام هخآ ؟ هدش نوشیروط ماه هچب هد! یمن باوج

هد! یمن

متسناد یم هکیلا ردح میوگب هچ متسناد یمن سابع یرابگر یاهلا وس هب

دعب هتفه کی هکات ینم هیبش متسناد یم هچ؟ ینعی هلیماه تشپ ینارگن

هک یتقو نامه دوش... یم داد، یمن ار میاه نفلت باوج یسک ناج اقآ گرم

! دشن یربخ دیسرپ یم هدیرپ یگنر اب مه انعر

تساوخ یمن ملد هک راگنا . متفرگ یشوگ و مناهد یولج هرابود ار متسد

ار ملد هک دوب یزور ود نامام یاه هیرگ ... دونشب مه هلصاف نیا زا نامام

شنتفر اب رفولین درک... یم زک نامناخ یب یاه هدز هلزلز هیبش درک... یم نوخ

یاه هناخیتالش ... تفر و دناسر نامام هدش هتخاس یاهدیما هب هلزلز
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: متفگ ... تفر و درک هناریو ار شا  هناردام

تاق مال مایم هتفه نیا رخآ منوتب هگا . مدب ربخ تهب نفلت تشپ هش یمن _

... مینک یم تبحص ینفلت امتح دشن مرگا . یروضح

؟ هداتفا یسک ارب یقافتا مهب... وگب ؟ هناورپ هدش یچ : دیسرپ کالهف

تسد شیشوگ مه نامام . ترفاسم نتفر هچباه ،اب دوبن سرتسد رفولین _

... تسین شدوخ

تقو هچ هک دیسرپ دشو نارگن رتشیب هک دشن عمج شرطاخ اهنت هن

؟ تسه ترفاسم

ماجنا رتعیرس ور یصخرم یاهراک مارب دیدج لیکو اب دوب رارق رفولین _

هناورپ ... هتشاذگ ربخ یب شراک دنور زا ور نم هک هزور دنچ ...االن ندب

سامت رفولین اب امتح تدوخ هدش...وت مومت مسامت تبون نک...نم شوگ

فرح شاهاب دیاب ... هشاب سرتسد ، مسامت یرهظ تعاس وگب شهب و ریگب

نک. شادیپ امتح . منزب

اک هچ سابع ِنتفگ وگب امتح .اب دنام متسد یشوگ دشو مامت شسامت تلهم

.. دناخرچ متمس ارهب شرس بآ، یناویل ندروخ اب نامام هک مدرک یم دیاب

فقس هب تسد هک قاحسا هب وور تفرگ ارباال شرس ناج ویب ناوتان

؛ تفگ دروخن نامام مشچ هب باتفآ ات دوب هدش مخ نیشام

! همهفب هگا هنک یم هتکس مچب ... میندرگرب ور رتخد نیا نینک کمک مرسپ _

ار نامام تسد ناتشگنا کون قاحسا و مدنارس مفیک لخاد ار یشوگ

: تفگ و درشف تبحم .اب تفرگ

. مینک یم تالش میراد مه ،ام هشاب بوخ نوتلا ح امش _
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تشگرب طلیب . دتفیب هار تساوخ ییاد زا هک دوب هدرک قرع شترشیت بویا

قاحسا و دناشک نیشام لخاد ار شیاهاپ نامام هک دندوب هتفرگ رصع یارب

؟ یایمن ابام هگم : دیسرپ نم زا

رانک هاگدورف میسرب :_ات متفگ و مدرک مرس، نتخادنا ابباال ضغب رپ یچن

. متسه نامام

مه شدوخ و بویا . منیشب هک درک زاب رتشیب وردار تفگ یبخ یلیخ

راوس دوب، هتشاذگ زاب ردار ناشیارب ، ظفاحم درم هک یدنلب و یکشم نیشام

. دندش

دوب، نم نیشام ورد نامرف تشپ هک ییاد و داتفا ولج یکشم نیشام

رفولین دوب... هار رتشیب تعاس هس ناتسا زکرم و هاگدورف درک...ات تکرح

هک دوب هدز شرس هب هچ مناد یمن یارب دوب. هدرک هراوآ ام هارمه ار شدوخ

.! دورب

و مردام تشادن داد...ان هیکت یلدنص یتشپ یور ار شرس ، ناشک هآ نامام

اج روخلد مدوب شرانک ییا  هنازوسلد توکس ..رد مدرک یم شهاگن طقف نم

وهب مدرک رتشیب فینح یراظتنا مشچ اراب میاه  یروخلد . مدوب شنتشاذگ

هدشرپ شیاهطخ نتنا هزات هک میشوگ . مدرپس شوگ ییاد ضارتعا یادص

لا سرا دعب ! میدرگ یمرب میراد ام هک مداتسرف مایپ شیارب و مدرک دوب،زاب

هداج یور نیشام یاه ندروخ ناکت نایم و مدش شگنتلد هرابود مایپ

: متشون

اررد میشوگ ییاد یادص واب مدز ار لا سرا هنیزگ ناج"! فینح یبوخ "

. مدنارس مفیک

یدعب یاه  یراک یفخم ،زا هاگدورف ات یزرم رهش هلصاف و نیشام رد ییاد

ندیچ و مسارم کرادت رد هک یرتشیب هام کی نیا .رد تشادرب هدرپ نامام
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دوب. هتسشنن راکیب نامام ، مدوب میاه  هلیسو دیرخ و
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، نامام هب دوب،ور هدش هتسخ زور ود نیا قاحسا و بویا یاپمه هک ییاد

رتخد نیا اراب شرسپ . تسا هداد تسد ارزا شلقع نم رهاوخ هک دیپوت

... یرارف ناوج نز کی اراب شیاه هون و هدرک هلیماه یهار شسورع هزات

مه بویا یتح هک یربخ دوب.زا هدیسرت رتشیب درک. یمن هیرگ رگید نامام

شرب تفگ یم طقف رابنیا نامام ... دریگب رفن، ود نداتسرف اب تسناوتن

نیشام نامرف یور ، شهابتشا رارکت یارب نامام رارصا زا مه ییاد . دینودرگ

یاه  سفن ندیزرل و متشاد ار اوه هسیک ندش زاب سرت نم و دیبوک یم تشم

... نامام مظنم ان

نیا زا هک تفگ یم دوب. نیگمشخ و روخلد ، ندوب هتسخ رب عالهو ییاد

یمتسنود یمن نامام هرب. و هنک رپ شبیج ترفولین هک ضرق نوا زا ضرق

: تفرگ ناج شیاه مالتم ییاد و درک همزمز

یدرک رکف چیه . یدرک تدوخ یاه  منود یمن نومه یادف ور ترتخد _نیا

دوب!. اجک رتخد نیا ندوبن یمورح نوتدوخ لوق هب شردارب ودات نیا هگا
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ور مدرم چپ ...چپ تخیر مهب ترتخد مسارم تفگ یم غورف هک یراد ربخ

هچب و یمدرم رتخد لد نارگن وت.. زا یاو ... تفگ وهلب دینش ترتخد نیا

ریسا تدوخ اب مه ور وام تفگ هلب ییاهنت ... نوخ و ِکشا شمشچ تدوخ

دوب وت ِینودان یارب همه . یدرک وهار هلصاف رتمولیک رازه نیا

تهب ور تسورع تاکرح مدید ینتفر سولا ورن.چ متفگ ردقچ ... رهاوخ

ور مدرم رتخد نک ادیپ ...ایب... مدرم رتخد یتفگ وت وزاب مداد راطخا

... منیبب

؛ تفگ ییاد هب نانز سفن و دیزرل یم شا هناش ، اهفرح نیا ندینش زا نامام

منوت یمن هگید ور ما هشوگ رگج . یتسین ردام هک ؛وت تفگ دنک. سب هک

.. نوریب دایب نوا ات هشک یمن نم رمع سلا هدزناپ . منیبب

: تفگ و دمآ هاتوک روخلد ییاد

رهاوخ !هن ینک تسرد ترتسگناگ سورع لد هب لد اب یتسنوت هگم _االن

هار یتسین دلب زونه ،.. تشوه و لقع یگلا س دنچ و داتفه وت یدز دنگ نم،

... یرب ور تسرد

هشوگ رت تکاس ار مردام و دناجنر یم ار ملد ییاد یاه  نتفگ یاو یاو

. دناشن یم هدرک زک یلدنص

مداد یتشپ هب هیکت ، ندوب هراوآ زور دنچ نیا زا هتسخ و ناشفرح هب شوگ

مکشا ... مدرکن سح ریسم ییابیز زا چیه هک یزبسرس هداجی هب هریخ و

یم هار دوب هرجنپ هب ور هک ممشچ ی هشوگ وزا دروخ یم رس ادص یب

. تفرگ

هک دوب هدادن ار ممایپ خساپ فینح زونه و مدرک هاگن ار میشوگ هحفص

دوب. منتفر روخلد رظن هب فینح دنچ ...ره مشاب مداماد هزات زاحلا ربخاب

فینح یروخلد ارهب نامام یارب ینارگن نم و دوب شنتشاذگ اهنت روخلد
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... مدرک کاپ ار ممشچ هشوگ ، فینح ندرک کرد راودیما . مدوب هداد حیجرت

هک یتقو دش. دب نارهت هاگدورف هب ندیسر اب نامام یاه  سفن طیارش اما

یاه  تسد . تفر شوه دزوزا ظفاحم درم یوزاب هب هیکت نم، تسد رانک

و تسد ... دنداتفا قتال هب بویا و قاحسا و تفرگ تشپ ارزا نامام درم،

سنا رواژ ارهب مردام هک داتفا ووال لوه هب نامام نتفر شوه ابزا نامیاپ

. دندرک لقتنم

مه ینابز ریز کی ، نامسآ و نیمز طسو و امیپاوه رد هکنیا دوجو اب دنچ ره

مردام تقاط هک دشن دوب،زاب هدروخ بلق شپت و نوخ راشف تدش یارب

کرت ویخاالت نتفر راشف ریز اب مردام دنک... یروبص ، رفولین راک یارب

. تسش یم ایند زا تسد رتدوز تشاد ، رفولین

رانک بل، ریز نایوگ ادخ و هکوش طقف سن، ال وبمآ اب نامام لا قتنا تدم مامت

مامت اراب مردام دوب... هدیرپ مگنر دشو سیخ ممشچ بویا و قاحسا

و سابع یارب شبلق .ات دریگب شمارآ .ات میدناسر ناتسرامیب هب شیاهدرد

دوش.. رساپ مردام و دتفین شپت زا شیگدنز

هب هریخ هک ینم . مشابن نارگن هک درک یم هاگن متروص رد مادم قاحسا

. مرادن مه ور نیا نتفر تقاط هگید نم هک متفگ یم بل ریز و نامام

یب ناردارب داد... یصوصخ ناتسرامیب ارهب نامام لا قتنا تساوخرد بویا

. دندوب شبقارم یلو هن، هک تاجن ار مردام نم، ی هدش هدنار هشیمه و عقوت

شنوخ راشف ندروآ نییاپ یارب دوشب یراک ره تفگ هک یرتکد تسد هب

. میدرپس درک، میهاوخ

... میدوب هتسشن راظتنا سنلا یبوچ تکمین یور ناشیرپ و هتسخ هس ره
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اب تسد هب نفلت و دروخ گنز شیشوگ قاحسا و تفرگ ار هناشما بویا

هچ . متشاد ار ود نیا هک بوخ هچ درک. گنهامه ار شراک سانشان یبطاخم

. متفگ میاهرتگرزب ی هزاجا نودب ار هلبما ییاهنت هک ینامز و شیپ زور دنچ

رهش هب نم هارمه ار ناشدوخ و تشاد کمک هب زاین مردام حاالهک هچ و

تسه رظتنم شتمس ،نآ رفولین درک یم یخلا نامام هک دندناسر یزرم

... میروایب و میشکب ار شتسد و میورب

نیما هارمه تا هناورپ و نم یارب یام،هک هتفر ایند نیا زا ردپ داش، تحور

. یتفر و یتشاذگ
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قاتا هتفر رانک یاه  هدرپ و مدرب تسد هک مدوب هدناچیپ مرمک رود هلوح

دوب تکاس دوب. هدز قاتا راوید هب هیکت نانچمه یفطصم . مدیشک ار باوخ

سابل و مدرک زاب ار هلوح ، شمشچ یولج نم و تفرن نوریب قاتا زا یتح و

یتختور ... دیخرچ یم نم اب میاهراک لا بند شمشچ و درک یم هاگن . مدیشوپ

یفطصم هب ،ور مندرگ و چم هب رطع ندیشاپ واب مدرک فاص هلصوح یب ار
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: متفگ دوب، اجنیا حبص لوا هک

؟ تدوخ یبوخ _

. متفر رد تمس و متشادرب یلدنص ی هشوگ ارزا متک هک دادن باوج

: مدیسرپ و مدرب شتروص کیدزن ار مرس ، یفطصم توکس هب ور

! نوریب یایم ای ینوم یم _

: دیسرپ و تفرگ ار شا  هیکت رکپ و یکاش

یچ! ینعی _

یم مرس تشپ ... متفر نوریب و مدش در شرانک ،زا شلا وس هب باوج نودب

رت هلصوح ویب رمک هب تسد . داتسیا نم زا رتولج و تسب ار قاتا رد هک دمآ

: دیسرپ مدوخ زا

! منزب فرح هملک دنچ ات ینومب و ینکن رارف هش یم _

شناشن ار تعاس ی هحفص ، هراشا و متشگنا واب مدروآ ارباال متسد چم

: متفگ و مداد

هش.. یم مرید _

. متشادن مه هناحبص هب یلیم نم هکیلا دزوردح سپ شتسد اراب متسد

دوب. شوماخ میگدنز راگنا ، دوبن هناورپ

! یباسح درم منزب فرح یچ دروم ورد یچ _زا

: تفگ لبماه هب راشا

متسین راکیب منم دنچ مرب.ره و هدب باوج ونم لا وس هملک دنچ نیشب _
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منک. اشامت ور تاهزور نیا بسچن هفایق اجنیا مایب

: متسشن و مدز هیکت لبم وهبل مدیشک هناچما ریز یتسد

وگب!. _

؟ فینح هشلدم هچ _نیا

! لدم مودک : مدیسرپ و مداد ناکت یرس

هتفر وهی ارچ تاباب ؟ ترفاسم یربب یتفرگن ور شتسد ارچ ؟ تساجک تنز _

! نینز یمن فرح رسپ و ردپ ارچ رفس؟

! تساجک هناورپ هک دیسرپ یکی هرخ بال

: مدرک بترم میوزاب یور و مدرک ارات متک

نومه اباب یدید هبوخ ! متفرگ نز نم هک هشوخ مدوخ لثم تلد مه _وت

مرسپ تفگن درک. هدنکفارس هناورپ یاردارب شیپ ونم و دیشک بقع اپ لوا

ومع مد مزاب یمنهش... لح هک نم ندموین اب تلکشم .. مینزب فرح ادعب

مرگ!

: متروص رد دش مخ وکالهف دروآ رتکیدزن ار شرس یفطصم

... مایمن نم تفگ رخا زور ییاد هک دوب هدش یچ وگب ... فینح ورن هیشاح _

. مگب تهب ور شلیلد منوت یمن : متفگ و مدرک مخا

نم، نتفگن تساوخ وثمال دنارس شبیج هب تسد و درب بقع ار شرس

: دشابن مهم شیارب

. تسین شهار منوتاراک نیا یلو وگن.. هشاب _
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: متفگ و مدز یدنخشین

! یفطصم روسفرپ وگب امش ور شهار _

: تفگ و تخادنا باال شتسد

هنک یم رکف شمه ... یتسین هرتشیب هتفه کی وت هک هرادن ربخ منامام _

... دیریگب هگید هام رس ور مسارم هرارق

: متفگ و مدرک فاص ار منهاریپ نیتسآ

یم یگدنز ادرجم هیبش و هتفرگ نز فینح وگب مه همع االنهب نیمه _ورب

هنک!

: دیسرپ و درک عطق ار مفرح

ای نوتیشوگ ارچ ...،! هطوبرم تدوخ هب هک ترفاسم یتفرن حاال بخ _

؟ فینح ینک یم یراد راک هچ یچ؟ ینعی انیا . تشادن نتنآ ای دوب شوماخ

؟ تساجک هناورپ وگب ال صا

دنچ مه،زج زا یربخ و دوب هدیسر زورید هک متفگ ییا  هناورپ زا هلصاف بال

: میدوب هتفرگن نفلت تشپ هملک

! نوش هنوخ _

: تفگ و دروآ رتولج ار شرس متروص کیدزن ات زاب

ور رتخد نوا تسد . نیتوعد ام هنوخ ماش بشما ، اعدم رپ ِباوج رضاح _

.. هرایب تفرح هب هدلب ییاد هرخ ...بال مینزب فرح عمج وت رایب و ریگب

مدش: دنلب و متفرگ لبم زا هیکت مدز. رانک ار شتروص و مدرک مخا

... هنکن درد شتسد وگب همع _هب
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: تفگ و درب بقع ار شرس متروص رد تقد اب

. ندز گنز ارتخد حبص لوا مه ور هناورپ _

ار هناشما یفطصم و متسب کلپ دش. کشخ هریگتسد یور متسد و متشگرب

. درشف و تفرگ

: تفگ هنادنمزوریپ دشو مخ . دروآ مشوگ رانک ار شرس

! داماد بانج هدرک رهق سپ _

: متفگ و متخادنا ارباال مرس

! تسا هناورپ نومه هنک یم ممرگلد طسو نیا هک یسک _اهنت

: متفگ و متشگرب

هدش! شا  هداوناخ راتفرگ روج هی منوا _

: دیسرپ متروص رد تقد واب دوب هدش گنت یفطصم یاه مشچ

دعب و دینز یم مهب ور رفس رارق ... دیرود مه زا امش طسو نیا ارچ بخ _

! تسین تدقع لبق هیبش تا هفایق وت مه

: متفگ دشو هریگتسد دنب هرابود متسد

اجک! تمربب ،ایب یراذب شا هنوخ اپوت تسین رضاح ماباب هناورپ مگب _مرب

... مدمآ نوریب دحاو زا مفرح یاتود وود رکف ورد درک مخا

نانچمه هک دوب هدنام هناخ رد یفطصم و مدش ور هبور یمیلس ،اب درگاپ رس

دنک. بجعت نم نتفرگ نز زا
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دقع،هب مسارم زا دعب زور دنچ دوب. هدش منامهم ، یگنتلد هناهب هب مظعا

مسارم یراختفا نامهم هک دشن و دوب رفس رد دقع زور دوب. هدمآ مندید

نامام رانک و ناتسرامیب نم ، دسرپب ار اتحملا دوب هدز گنز هک یتقو ... دشاب

تخس نارود یدنب ،مه یگدنز دیدج لحم دشوات حملا نارگن ... مدوب

دوب. هدمآ شنادنز

ار یتشرد هحفص یباتفآ کنیع دوب. هدیشوپ یهاتوک و دیفس یخن وتنام

هدناشوپ ار شتروص یور ، یظیلغ شیارآ واب هدرک راوس شیاهوم یور

دوب.

دشاب لخاد هک طایح رد مد ...زا متفر طایح وات لا بقتسا هب شندیسر اب

ندیسوب نیح و درک زاب نکمم دح ارات شنامشچ ، نامتخاس توربج ندید

: تفگ متروص

وت! یدوب یک یباسح مدآ _

یارب شلا وس ،هب یدورو ردو مد نابهگن یریگیپ ،زا درشف هک ار متسد

رد زاب مظعا داد... ناکت ار شرس ، دنتسه نم نامهم متفگ ، مظعا روضح

: دیسرپ و دروآ مشوگ رانک ار شرس ، یتفگش و بجعت تیاهن
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وت!. یدوب یک ِنفخ دح نیا یات هناورپ _

و لگ یرپ هچغاب رانک زا مه دمآ.اب شک شفرح و شلا وس هدنخی اب مبل

: دیسرپ وزاب میتشذگ ، هتفکش یاهزر رطع

؟ تشاد منز تشاداد _

دنچ زا دعب . مدوب لا حشوخ و مدیدنخ شیاهفرح ندینش و مظعا ندید زا

هقبط هب مه دوب...اب هتسشن میاهبل یور مرن دنچ ره یدنخبل ی هناهب زور،

هناخ،ک رد مندوب هناهب هب اهزور نیا و دوب مشیپ مهباالو ایله . میتفر مود

هک یمارآ رتخد دوب. هدرک لیطعت ار ندوب سیلآ ردام دزن و نتفر الس

! مدیشک یم یشاقن شیارب نم و تسشن یم ییا  هشوگ

باوج هاتوک و دنخبل اب شیاهلا وس هب نانچمه و میتسشن نمیشن رد مظعا اب

میارب زیم یور زا تفر و دیود ایله . دروخ گنر میشوگ هک مداد یم

مبلق شپت ، شندید هکاب دوب فینح مسا ، متخادنا هک هحفص هب هاگن ... دروآ

رارصا اب ناتسرامیب و نامام رانک زا هک دوب یزور دش...ود هارمه یدنخبل اب

! مدوب هتشگرب خهلا

دش. دنلب و تشاذگ زیم یور ار هویم باقشب ، متسد یشوگ ندید اب مظعا

تمس نانک  همزمز بل درک...ریز هناخزپشآ و قاتا رد ندیشک کرس هب عورش

هچ یهاوخ یم ور گرزب یهنوخ نیا ؛ تفگ یم هک مدینش یم و تفر قاتااه

! ینک راک

هنیسما رد مبلق ، فینح مرگ یاه  سفن ودای مدرب مشوگ رانک ار یشوگ

هدیزرل ییا هلب شا  هناورپ ولا وهب مدرک اررت مبل . دیبوک دشو رترارقیب

. متفگ

! نیمه ... مدوب هداد باوج شم وسال شمایپ هب طقف حبص
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! مینومهم بشما ناج هناورپ _

یمن و متسب مرن یکلپ داد. ربخ ار شگنز لیلد ، یرگید فرح چیه نودب

... میوش روخلد هک میتشاد قح ناممادک متسناد

! تفگ دزو گنز مهب هیناح _

؟ هناورپ یایم _

! مایم _

! تلا بند مایب دنچ تعاس _

مدز: بل

! یتسنوت تقو _ره

! هبوخ شش تعاس : دیسرپ

! هبوخ : متفگ

گنتلد یاه  سفن ... دیشک سفن طقف ندز، فرح نودب و توکس رد دعب

مال یب هنم رب یاو ... دسرب دح نیا هب متشاذگ یمن نم دوب شقح ار فینح

... هظح

، مدوخ یهجوت مک ناربج یارب هک مدیشک یم مبل رانک ار منخان هشوگ

! فینح مدز: شیادص

! نوت هنوخ تمرایم ینامهم دعب ... هناورپ شابن نارگن _

و مبلق ...زا مدرک مرش مه مدوخ ...زا متسب فینح یروخلد مرش زا مشچ زاب

سکع زا یتح مه... نامدقع دعب هدزی هناوج هزات نتشاد تسود سح زا

... متشگنا یور رتشگنا قرب و باق یور
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! فینح _

انیا همع وگب قاحسا هب یلو ناج.. هناورپ منود یمن قیقد ور شتعاس _

! نروخ یم رید ماش

! فینح _

.! ینز یمن هگید فرح ، فینح زج هب هناورپ یدشن هتسخ _

تروق ، میولگ ورد مکلپ تشپ دوب هتسشن هک یکشا اراب منیگنس ضغب

: مداد

! یروخلد یزیچ هی زا وت منک یم سح _

ناج! هناورپ ههابتشا تسح _

! فینح _

! شاب مرظتنم یرصع ... هناورپ نک عطق _

یور تشپ ارزا شرس مظعا و متفگ شتساوخرد و شفرح هب ییا  هشاب

شنامشچ و دیخرچ مظعا هک مدرک رود مشوگ ارزا یشوگ . تشاذگ هناشما

دنلب ار مرس و متفرگ متسد یشوگ هب ندش هریخ زا مشچ دوب. هدش تشرد

. مدرک

! هشلدم هچ نیا : دیسرپ هک

: مدیشک مشچ یاپ ار متشگنا کون و متشگرب

! هناورپ ریذپان نایاپ یتخبدب لدم _

... شتمس دیشک ار متسد و درک مخا
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زیموش . مدوب هتسشن رظتنم سیلآ رانک و نییاپ هقبط ، هدامآ و رضاح

ار ماوتنام و ...شلا گنر یکشم ی هتسار راولش اب مدوب هدیشوپ یباخرس

رتشگنا . مدوب هتشاذگ مگنر یلسع یتسد فیک رانک و هپاناک ی هتسد یور

و هدیشک تشپ ارزا میاهوم . مدناخرچ یم متشگنا لخاد متشاد ار هقلحما

هبالهل هدبیسچ دوب، هناورپ هیبش هک مدنلب یاه  هراوشوگ . مدوب هتسب شک اب

. دنکن ریگ سیلآ یاهوم هب مدوب بقارم ، مشوگ

یاه قاتا حرط و همانرب هب دوب هداد ار شساوح و دوب مرس ریز شا هناش

: دیسرپ ، پاتپل زا شلف ندیشک نوریب .اب بونج لته

! هناورپ یتحار _

دز. مهب ار ملداعت و دروخ ناکت . متفگ یبحیلا موهوا

.. حبص هکات تردارب ... ردارب و رهاوخ ندید یم قد ور _نم

: متفگ یکاش و مدرک دنلب ار مرس ، شیاهفرح هیقب ندینش زا

... متساوخن متاه هنوش اباب... _ایب
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: تفگ دزو لبم هب هیکت . دیدنخ تنطیش واب متمس دیخرچ

حاال! نیدوب _

: متفگ متسد چم تعاس هب هاگن

! نوترانک رد متسه هسرب رای ترضح _ات

: تفگ و درک مخا

! هشلدم هچ _نیا

: متفگ و متخادنا باال روخلد ییا هناش

! منود یمن منم _

ار شرمک یگتسخ داد. شک ار شیاهتسد و داتسیا میور یولج دشو دنلب

و تشاذگ شناهد زیم، یور یلا فس یپهلا زا یماداب دشو مخ . تفرگ مه

: تفگ

ارچ! منود یم نم _

یاهمشچ ... تشاذگ شیوناز ود یور تسد و متروص کیدزن دش مخ هرابود

: تفگ و دناخرچ متروص اررد شتشرد

هگا ،هک میداد مشماجنا هتبلا و میدینش و میدید وام تسه و هدوب _ات

وت هک هد یم شلد هب لد . شرهوش هب هبسچ یم هنک، یم دقع هزات یرتخد

! یدرکن ور راک نیا

: متفگ و متخادنا ،باال فینح ی روخلد هب شندوب قیقد هراشا زا ییا هناش زاب

... تشاد قرف ام تیعقوم _
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هراشا تشگنا . داتسیا فاص و درب باال مفرح ندادن همادا یارب ار شتسد

: تفگ و داد ناکت شتروص کیدزن هک دوب رکذت هناشن هب سیلآ

دعب راب ...ود نکن هیجوت تیعقوم وراب تدوخ نتفرن .. یرادن یقرف چیه _

یقطنم تلیلد و یتفرن یرب،وت شاهاب تساوخ و دموا نوتنتفر لبق و دقع

دوب... یضاران شردپ یتفگ هک دوبن

متشگنا نورد ار مرتشگنا .زاب متفرگ سیلآ دیکات زا مشچ و متسشن فاص

ممرگلد یزلف یش نیا ، فینح ندید یاج هب هک دوب یزور دنچ . مدناخرچ

درک! یم

. تسا هگید یکی شردپ ِنز هک هناورپ نک لوبق ... هناورپ _

... متساوخ یمن میوگب ات مدرک زاب وبل مدرک دنلب ار مرس

درک: عطق ار مفرح و داد ناکت میارب دیکات اراب شتشگنا هرابود سیلآ

یمن وگب ... متساوخ یمن وگن هناورپ ... یشاب شرانک ... یرب هرتهب _

هک یچ ره شزا وگب.. ور تفرح دعب و شاب شاپ اپهب ...ورب میتساوخ

ندرک تبحص ،اب هونشب و هنک کرد یاوخب نتفگن و ندزن فرح اب هرارق

... هاوخب

تدایع دموا مه شیپ زور ...ود هروخلد مزا منتفرن یارب منک یم سح _

... مدنوخ یم شامشچ وت ...نم نامام

درک: دییات ار مفرح مه نامزمه دز.. شرمک وهب تخادنا ار شتسد

هدیدان ور شرورغ تندرکن یهارمه ...اب هشا هرذ هی یارب هک روخلد _

دوب.. ترهوش هک یتروص ...رد شاهاب یتفرن تاردارب ولج .. یتفرگ

: مدیشک تسد لبم ی هچراپ و هتسد یور و مدرک اهر ار رتشگنا
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و... طخ مبویا _

دش: مه رتدنت شنحل رابنیا درک. عطق ار مفرح هرابود سیلآ

...وت شردپ ندموین لیلد زا روخلد و ِدرم بویا ! هناورپ .! یشنز هناورپ _

تندیسوب یارب هن یداد ...هلب بویا هن یداد شهب هلب ..وت یراد قرف .. یشنز

هلب درم نیا هب نوتندوب مه رانک هشیمه و زیچ همه هب ....وت هگید یاراک و

! یتفگ

و مدش مخ هلصاف ،بال دروخ گنز دشو دنلب شیادص زیم یور هک میشوگ

دوب... هتشذگ مه هقیقد جنپ و شش تعاس . متشادرب

شمرد مد ناج هناورپ هب ییولا هک دوب مناهد هب شمشچ سیلآ دوب... فینح

کالس دیاب وت تفگ دشو رتتشرد نم هداسی یولا اب سیلآ یاهمشچ ... متفگ

تیعضو ... ینک تکرش یناربج ور قاحسا اب تایبرجت ونم یاه  یصوصخ

دش... عطق مندش دنلب اب شیکاش یاه وچنچن تسه رفص ریز تندرک یربلد

ات درک زاب شنیتسآ تمس ود ارزا وتنام دش. هارمه مدش، دنلب هک نم اب

و تشادرب ار میشوگ داد. متسد ار مفیک هک متشادرب ار .شملا مدیشوپ

. تشاذگ فیک لخاد

و داد متسد ار مفیک دنب . متخادنا ار مرس،شلا یاهوم یور و داتسیا مرانک

: تفگ و دیخرچ نفیآ گرزب روتیتنام هب ور

یارب یراک ره هنوت یم ، هرظتنم و تساجنیا جنپ تعاس زا هک یدرم _نیا

. درشف و تفرگ ار مناتسد ، شتسد ود اب مه دعب هدب... ماجنا وت یتخبشوخ

: تفگ و درک هاگن متروص رد نانیمطا اب

.. درگرب مبش یلو ... شاب شهارمه و شاهاب _ورب
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... تسشن میاهبل یور یخلت هب یمرن دنخبل

داد: همادا و دیشک مرتشگنا یور ار شتشگنا

نک تباث دوب... ترطتنم طقف سلا تفه هک هیدرم یارب دهعت هنومن هی _نیا

... تشاد یهاوخ و یراد و یتشاد ور شراظتنا و ربص تقایل ! هناورپ

جنک #هس_

270_ تراپ #

مامت هک ار فینح یاه روبصی و نم نتشاد تقایل یاهلعف مامت فرص سیلآ

زا شیاهفرح اراب مرطاخ ... تسب شیاهفرح نانیمطا یارب یمشچ درک،

لیلد هکنیا درک... عمج رتشیب ، مدوب هتفرگ مظعا نتفر دعب هک یمیمصت

هب لمع دنام یم و مدوب هدرک کرد یبوخ ارهب سیلآ یاهرکذت و اهفرح

.. فینح هدیجنر نحل یاه لیلد اهو هتفای نامه

. مداد ناکت هرظتنم هچب مرب نتفگ و ناج سیلآ مدیمهف ینعم ارهب مرس

رانک و داد تیاضر ما هدمآ شک و گنرشوخ یاهبل و مشوخ حلا هب سیلآ

: تفگ مشوگ

هگن ترطاخ هشیمه ونیا .. ینکشب ور اه هعونمم یرس هی دیاب ترهوش یارب _
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راد...

: متفگ و مداد سیلآ یدج تروص هب مشچ

. مدوب هتفرگ ور ییاه  میمصت هب زورما _

: تفگ و درشف ار ما هناش

! ینک یم رکف رسپ نوا تدوخ هب هک هیبوخ رایسب _راک

لا بتکسب روت رانک و سابل رد قاحسا هک لوسنک یور سکع هب هراشا مه دعب

: تفگ دوب،

و دایب دوز دوب رارق هک هدنومن یقاب امش ردارب یارب ماه  تصرف _نماالن

... ییاج هی میرب

دمآ. شک زیر ییا هدنخ هب میاهبل قاحسا و شدوخ نیب تبحم و شفرح زا

درک. ناشعمج ، نیشام ردورد مد فینح راظتنا هتبلا

یسیلآ . متسناد یم فینح نویدم ، سیلآ یاهفرح ندینش زا رتشیب ار مدوخ

منک. یمن هابتشا ممیمصت نتفرگ یارب هک دروآ میور هب رهاظ و افخ رد هک

.رژبل مداتفا دشوهار هدرشف مهب میاهبل ، میاه  میمصت هب لمع و رکف یارب

 شوخ دنام، اج مدوخ زا روسناسآ رد هک یرطع وزا مدیلا م مهب ار مقارب

! مدرک ناهنپ مشوگ ی هناورپ تشپ ار ما هدروخ رس یوم هتشر هناشوخ

هک منک شزاب نم دوب رارق هک یرد رانک دوب هداتسیا مشوپ ترپسا فینح

نیتسآ و نشور ترشیت درک... شزاب و درشف ار متسد مرگ ابسالم شدوخ

اب شترپسا یاه  شفک دوب...زا هدیشوپ ییا هریت نیج راولش یور یهاتوک

مشچ دش، زارد متمس شا  یکشم دنب تعاس هک یتسد و مرس ندرک دنلب

ناشن هب شرتشگنا هک متسد نامه ، فینح تسد ود ره یاهتشگنا ... متفرگ
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هک یتقو شتسد دوب مرگ درک... هقلح شدوخ دوب،رد نامکرتشم  عورش

! شمنیبب ...ات مدرک دنلب ار مرس

وزاب نتسب کلپ کی دح رد طقف هک یگنتلد و توکس رد نامیود ره مشچ

درک... یگنتلد عفر ، دوب ندید هرابود و ندرک

نیا ندید ...اب تسب میارب ردار هک دوب مرمک تشپ شتسد متسشن یتقو

متفرن ناتسرامیب زا دعب ارچ هک مدش هدنمرش رتشیب مدوخ ،زا تبحم همه

... مدیشک نایم ارهب بویا ینارگن هناهب و شندید متفرن ... شرانک

اب نیشام اررد شدوخ رطع رپزا یاوه هک یتقو ... تسشن مه شدوخ

اراب همه ... دندیشک رپ میاه  ینارگن مامت هک ادخ هب مدیشک سفن شروضح

... مدرک شومارف شروضح و درم نیمه

! شتمس مدیخرچ نداتفا هار زا لبق و مدرشف میوناز یور ار مفیک دنلب دنب

متح هک دنچ درب.ره و تسش ار ما یگنتلد مامت ، فینح نامشچ هب هاگن

یمندمآ. نم ِفینح هرهچی هب یروخلد و توکس ، متشاد

اراب مشوگ هب نازیوآ ی هناورپ تشپ زا هدروخ رس یوم هتشر یک مناد یمن

اب شمشچ فینح مدید هکیلا ..ردح مدنارس هناورپ تشپ مارآ و مرن متسد

. دنام هناورپ رانک اج نامه و تفر نم تسد

! فینح یچ هک نیشام تشپ ینیش یم اهتعاس و یایم اجنیا _ات

و دنم هلگ متشاد ارچ مناد یمن اقیقد و تفرگ مشوگ رانک ی هناورپ زا مشچ

! مدوب فینح مشچاهو نیا باوج رظتنم

یروآدای دزو یم قرب شتشگنا یور نامدهعت ناشن هک شتسد و دیخرچ

رد شروخلد مبو یادص هک دیشکن یلوط دش. تشم نامرف یور درک، یم
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. دچیپب نیشام

دش! روط نیا ارچ و روطچ منک رکف _هک

! منود یم ور شلیلد _هک

فینح درک. مهاگن و دنادرگرب هاتوک ار شرس . دروآ رد کراپ ارزا نیشام

نامنامشچ یگنتلد عفر ی هظحل نیا هب تشادن قح فینح دنک. مخا دیابن

دنک. مخا

. مراد لیلد مدوخ یارب !هک فینح جنرن _مزا

یتح و دجنرب نم زا تسین دلب فینح مدوب هتفگ نم و یمداد باوج رتمرن

! دناجنرب

! تساجک فینح مسرپب یمنیگ و یتشگرب هزور .ود مناخ مدرکن موکحم _

دوب! شدقع شیپ هتفه هراد هانگ .. منزب شهب یرس

مدش: شباوج زا روخلد هک دوب بیجع و

! مراک رس یتفگ و مدیسرپ _

درک: ضارتعا

! هناورپ .. نیمه _

! مشب تمحازم الدب یتساوخن _

ور! مراک رس سردآ یتسنود یم هبوخ _

! مداد شراشف هرابود و مدرک دنلب میاپ یور ار فیک ، شفرح صرح زا

! فینح هدرک قرف مه نومتبسن شیپ هتفه _زا
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فرح شا، همع هچوک رس میسرب وات تفگ شبل ریز ار تشاد قرف و تشگرب

دزن.

کراپ هک ار نیشام . دنام تکاس وزاب دیشک شتروص هب تسد راب دنچ طقف

: دیسرپ و درک

وگب! مهب ور شقرف _

. میایب رظن هب توافت یب متفرگ راک ارهب تالمش مامت

دیاب تقو نوا دموین سورع مرگا ! نرب یم مارتحا اب نایم ور سورع _

. تفرن شلا دشوبند روخلد

داد. مشچ متروص هب بجعتم

فینح متسه نم تسورع . میوگ یم ار مدوخ هک میوگب شیارب ات مدنامن

ناج!

و تشادرب نیشام تشپ زا یگرزب ینیریش هبعج دشو هدایپ مهارمه

درک. نشور ار ریگدزد

هدروخ ات شترشیت ی هشوگ فینح دوب مساوح نم و تشاذگ متشپ تسد

متشپ تسد دمآ. یم نم روخلد فینح هب مه سابل یتابن گنر یتح دوب...

ناج! سورع نزب ور موس گنز تفگ و تشاذگ

دوب. هتفرگ ار مرمک تشپ روط نامه فینح تسد دوش، زاب اترد

?
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راوس دعب و طایح دراو فینح دش،اب زاب هنامس دییامرفب یادص اب طایح رد

شرگید تسد و دوب ینیریش هبعج شتسد کی نانچمه . میدش روسناسآ مه

رطع ندش مه ورد یکیدزن نیمه هکاب یگنشق سح دوب... لفق مرمک یور

... تسشن یشوخ هب میاهبل نایم ، فینح و نم

...اب متمس دیخرچ اردزو هقبط همکد مه، یور رد ندش نتسب هکاب یفینح

ولج ما ینیب کون وات رتکیدزن ار شرس هک مدز دنخبل ، شمارآ تروص ندید

: دروآ

امش! یدش یلگشوخ سورع _هچ

هب ممشچ دشو عمج دوز،مبل یلیخ .اما مدیدنخ ندش شسورع دییات زا

، منامگ هب ناشروسناسآ ... موس هقبط هب میدیسر دشوام زاب هک دنام یرد

ردارات هک هنامس و هیناح راظتنا ربارب رد دشن و دوب رون تعرس هب لصتم

هب مرس ندیشک زا لبق طقف . مهدب شباوج ، واکجنک و دندوب هدرک زاب اهتنا

مدز: بل هتسهآ ، بقع

وگب... مه شداماد _

هیناح هب ...ور متشاذگ اج روسناسآ نوریب هب نتشاذگ اراباپ متوهبم ِفینح

: متفگ دوب، هدرک بجعت ام نداتسیا زاحتلا شردارب لثم هک

ور؟ امش ای ندرک اشگ اپ ور _ام
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: دیدنخ هنامس

! رایب رد یزاب هلگشوخ سورع دعب ، سرب لوا _

همع ، میدش ناش هناخ لخاد فینح هناش هب هناش و رانک هک هظحل نامه زا

و فینح شوگ رانک یتح . دیسوب ار مرس یور شیومع و درک لا بقتسا شا

. مراد نوتراک بشما تفگ نم، رس کیدزن

شفرح نتفگ نیح میاه مشچ هب شهجوت تلا جخ زا هشاب یانعم هب یرس

هک هیناح تسد ار هبعج دوب، هداتسیا مرس تشپ هک فینح . مداد ناکت

. درپس دوب، هدش لا وس عالتم هیبش رتشیب شا  هفایق

،ردح دیسوب ار شیومع ی هناش . تشاذگ مرمک و متشپ ار شتسد فینح زاب

. دندوب هدماین فینح ردام و ردپ زونه هکیلا

و دندوب مه فیرش و یضترم . فینح ردپ و ردام ،زج دندوب عمج ناش همه

متشاد مرش نم و دندرک یم فینح تروص هاگن رتشیب یفطصم و ناملس

.. دنراد ربخ ناخ روپاش تفلا خم لیلد زا یضترم لثم مه اهنیا دنکن

یارب ار درم ود نیا نارگن هجوت لیلد و منک رکف رتشیب هکنیا زا لبق هتبلا

اهرسپ اب فینح یسرپلا وحا وزا منتسشن زا لبق هیناح منک، ریسفت ممرش

رد هناهب درک.هب مرود و دیشک فینح رانک .زا تفرگ ار متسد و درک هدافتسا

. داتفا هار ناملا بند مه هنامس ، مزاب ولج و کنخ وتنام ندروآ

: دیسرپ هیناح قاتا، رد نتسب زا دعب ، یلطعم نودب

؟ هناورپ هدش یچ _

: متفگ ،هک شردپ ندماین لیلد و مدوب راک اطخ هک ینم . دندیسرپ یم نم زا

! چیه _
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: تفگ نارگن و واکجنک هنامس و تفرگ نوگشین ار میوزاب یور هیناح

. میشکب شزا فرح لوا راذب هدن.. هجنکش _

: متفگ ، میوزاب یور نتشاذگ تسد واب مدرک ناشیود ره هب مدرک مخا

؟ نینک یم تلا خد مدآ رهوش یگداوناخ لیاسم وت ارچ _

دشو مخ ار شتسد یاج و دمآ شک ، میادص تیمولظم زا هیناح

: دیسرپ تمی ابمال رابنیا ... دیسوب

مه داد،وت یم باوج ور شیشوگ هن فینح هدش! یچ یدج یدج هناورپ _

نتفر همه زا رتولج و ییا  هعفد هی مه اباب نامام ... یدوبن وای یتشادن نتنآ

! هتفه کی منوا ، ترایز

: متفگ هک شتلع نتفگن و فینح توکس زا دوب رپ ملد

متفگ منم و هاگشزومآ هنوخ میرب تساوخ مزا شیپ زور دنچ فینح _

! نیمه ... مایمن

!. نیمه : دیشک دنلب یسفن و تفر او هنامس

: تفگ زیم، هب هیکت و تفر بقع بقع و رکف رد هیناح

. نشابن باال هتفگ هدرک جل فینح اب اباب یمهگ یفطصم _

! هخا ارچ ؛_ دیسرپ و درکن بجعت ، تشاد ربخ راگنا هک هنامس

تشپ و مدروآ اررد ماوتنام ، ناشیاهارچ و اهلا وس یقاب هب هجوت نودب

ش هب مه یتسد و مدرک فاص ار مدنلب زیموش . مدرک نازیوآ رد یسابل بوچ

یم ، متسود ود ره یواکجنک اب ناشندز ولز ندید زا متسد . مدیشک ملا

؟ نیتفرگ هسلج : دیسرپ و دروآ وت ارزاالیرد شرس فینح هک دیزرل
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. دندیشک ار فینح تسد رابنیا و دنتفرگ نم زا مشچ ود ره هیناح و هنامس

: دیسرپ هیناح

رفس؟ نیتفرن یتفگن ارچ _وت

درک... مک نم اب شندش مشچ هب مشچ اراب نامنیب هلصاف مدق ود فینح

و شملا هشوگ ، مرمک یور نتشاذگ تسد واب دروآ مرس کیدزن ار شتروص

: تفگ و دیسوب ود ره مشچ لباقم ار میاه یرتچ رانک

دوب!. یصوصخ شلیلد _

کی مه فینح دوب. هتخادنا پوت و پات ارهب ملد فینح هجوت و راک مرش

طقف نارگن و روشرپ رتخد ود نیا لا وس ربارب دوب...رد مگردرس ییاروج

.. مدش شنونمم نم و درک هک یراک ... دشاب نامدوخ نیب شلیلد تساوخ

: تفگ ود ره یراظتنا مشچ هب .ور دشاب تحار یلیخ هک درک یعس یلو

مه یسورع . درکن تکرش مه دقع مسارم باالو میرن هتساوخ نومزا _اباب

نم! مگب یچ هگید ... تسین یربخ هداد موغیپ

؟ دوب هدش یزیچ هگم : دیسرپ رکف رد هیناح

و تفرگ ار متسد ، نداد باوج یاج ...وهب هناورپ رطاخ هب تفگن فینح

و عمج رانک میسرب .ات میتفر نوریب قاتا زا مه وگب!اب منم هب یدیمهف تفگ

: تفگ مشوگ کیدزن اتسنلا، ورهار هلصاف

! نرب یم ور سورع و یسورع امش _هک

شوخلد فینح روخلد عضوم رییغت هب طقف و مداد ناکت قوذ اراب مرس

. مدیدنخ ادص ویب مدش

دش. عمج ومبل دیرپ مگنر عمج، و نمیشن هب هدیسرن گنز، یادص ندینش اب
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. دندش رظتنم ام، رس تشپ هنامس و هیناح . شتسه ییاد ، تفگ یفطصم

. مشاب مارآ درک هراشا و تشاذگ مرمک تشپ تسد زاب فینح

. تشگرب و تفر ام هب ردسنلا زا شهاگن شیومع
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مارتحا یارب و ناشراظتنا هب همه هک شردام و ردپ دورو ی هظحل نامه زا

...هب دناخرچ یم ار شمشچ ام تمس همه رتزا شیپ شردام ، دندش رساپ

شیوزاب نازیوآ شفیک ... میدوب اه هدننک لا بقتسا زا رفن نیرخآ هک ییام

هناشی دعب و دیسوب ار متروص لوا و درک عمج شلغب ریز ار شرداچ هک دوب

تک هک ردحیلا داد یدنلب ریز،سالم هب رس ناخ روپاش ار. شروخلد فینح

دروخ یم ات فعض زا تشاد میاهاپ دوب... شنت ییا همرس و کیراب هار هار

ود نامه ناج یب سمل دش... هدرشف ، مرمک تشپ زا شیاهتشگنا فینح هک

یلیخ ام هب ندیسر اب شردپ ... تسه مه شدوخ درک یروادای شتشگنا

شیاهبل ندروخ ناکت و شرس اراب نم یاسر درک...سالم دنلب ار شرس یداع

فینح .. دیسر یم رظن هب یداع ریغ عمج توکس هک دوب داد...جبلا باوج
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هدوسآ سفن کی عمج توکس راگنا ود، ره نداد تسد واب تشاذگ ولج مدق

. دندرک نام  یهارمه نم هارمه

دورو لوا زا رتشیب یمک فینح ردپ تروص و دندوب یداع رسپ و ردپ ود ره

، فینح سالم هب بل ریز و ناج ویب درشف ار فینح تسد یتح دش. زاب

داد. هاتوک یباوج

...اب دراد لکشم ابام فینح ردپ هک دندوب دهاش و دندید رساپ دارفا مامت

رتگرزب ار شلا وس ،عالتم نامدقع یارب شندماین ، یداع یدرس نیا

هیناح هک یداع یاه  تبحص و عمج نتسشن هکاب دیشکن یلوط درک...اما

هب عمج توکس ، دشاب تشروخ هب تساوح ناج هنامس و زیرب یاچ ناج

ارج هک درک دنلب مه همعار یادص ناخ، روپاش توافتم راتفر

ور شردارب زا هک ار فینح یومع ندش روخلد یتح ؟... شاداد یرکپ

دش. تبحص مه شرهاوخ رهوش واب دنادرگرب

وگب رد ینامهم همادا ، فینح ردام توکس و ناخ روپاش یفرح یب رد مه زاب

، دندیسر هک ینامز زا فینح ردام دنچ دش.ره رازگرب هدش لر تنک یاه  دنخب

، شردام نتساوخ و هیناح ندرک ادص .هب دروخن ناکت ناخ روپاش رانک زا

: تفگ دشو یدج

... نکن شدنلب درک... یم درد شرمک و شاپ رفس وت تردام _

سورع هزات هناهب هک مدوب یفینح هب قاجنس نم ، ینامهم تدم مامت اما

مه فینح ، دروخب ناکت شرسمه تشاذگن هک شردپ لثم درک. ار نم ندوب

تسد شردپ هک دوب جبلا یلیخ نم یارب نیا .و دوبن نم ندش دنلب قاتشم

لا وبند زرم ات مردام لا بند نم دعب . ترایز دندوب هتفر و هتفرگ ار شنز

اهنت ار متسد رانک داماد ، نارگن و نانک هیرگ . متشگرب و متفر رفولین

اجک شردپ و ردام دوب هتفگن مه نم هب هک یفینح یارب یلیخ ...نیا متشاذگ
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ییاهنت نادجو باذع رتشیب دوب... هتشذگ تخس دوب، هدنام اهنت و دنتسه

هداد مدوخ ارهب شلوق هک یراک یارب ار نم و تخادنا هیاس نم رد فینح

رت.. بغار مدوب

هزات تبسن واماب دوب شدوخ هب شساوح شردپ هکنیا . دوبن نیا ام قح

کشم ترپ وا زا مساوح مه نم هک دوبن شقح فینح ... نارگن و هدیجنر نام

... مدوخ یتح و فینح قح ندید نودب دوب. هدش منایاپ التیب

رتشیب دوب، مزیم یور یاچ یدرس نارگن مادم هک یفینح هجوت اب مساوح

یارب هک ییاه هویم تسوپ بشما فینح داد. مباذع ، شندرکن یهارمه لیلد

 هجوت نیمه امزا ندوب کرتشم تشاد لوبق مه تفرگ همه مشچ یولج نم

و شردپ تفلا خم نارگن ، هجوت نیا زا لفاغ زاب نم .و تسا هدش عورش اه

طقف نم ندرک یهارمه هکاب یتروص ...رد مدوب مردام ندرکن یهارمه لیلد

. مدوب هدرک مهار هب مشچ فینح هب ملظ

. مدرک مرش منتفر و مدوخ ،زا عمج رد فینح وراک هجوت ندید اب زاب نم و

، شتلع نتسنادن و بیجع راک ،زا رضاح عمج مامت هرهچ هک دوب بیجع و

دوب! بجعتم
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ماش فرص زا دعب سح، رد هتفر ناخ روپاش دروخرب زا شیومع هرخ بال

مسلط دوب، مامت گنس هک ام ییاشگ اپ ینامهم طسو دش. روخلد لصفم

و درک کاپ ناملس ار هرفس هک یتقو ... تسکش ار عمج واکجنک توکس

تفگ مشوگ رانک فینح ، ناشیاجرس دنادرگرب ار هتفر رانک یاهزیم یضترم

رسمه و مدش شنامرف هب شوگ ... هریگ یم درد تاهاپ باال... نیشب وشاپ

قن هک ار شرسپ هیناح ... دندرک یم اجباج ار اهفرظ دنتشاد یضترم و فیرش

همه هظحل کی درک.اب یم شتکاس تشاد و دوب هتفرگ لغب دز، یم

، شنتفگ هشاب نم هب نوتساوح

ناخ، روپاش رپ سفن و همع شاداد دییامرفب اب شیومع دشو تکاس عمج

داد: همادا

و هیلتآ . مدرک تبحص ور ومع نز ردارب نادرک غاب هام، رخآ ناج فینح _

ومع... نک صخشم ور نوتاهنومهم

وزاب تشاذگ لبم هتسد یور ار شتشم مدید هک دوب ناخ روپاش هب ممشچ

دش.

داد: همادا شردارب هب هاگن اب شیومع

رسپ نیرخآ نتفرگ نوماس رکش ور ادخ ... هشب ریخب متخ مه وت نشج _ات

هنوخ دیرب یتم هچباهسال یکی نیا نیع مه امش ... مدید مه ور هداوناخ

. نوت

رتدوز شردپ دنک، رکشت دمآ و درک فاص ییا  هفرس کت اراب شیادص فینح

: تفگ یضاران و دیبنج

... نوشارب مه هنوخ _هی



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

: تفگ و تفرگ ناخ روپاش کالم یولج تسد شیومع

!ج ینک یم تحار ور تدوخ یراد بوخ .! روپاش ندیچ هک ییا هنوخ _وت

! یرادن رتشیب مرسپ هی هبلا

هب توکس رد عمج دوب. شسابل نماد وهب نییاپ هب ور شرس فینح ردام

هناخزپشا زا مه فورظ یادص یتح . دندوب درپس شوگ شیومع یرتگرزب

: تفگ ییاسر یادص اب فینح هک یمندمآ

ومع! هنکن مک نومرس زا ور عمج یاهرتگرزب هیاس ادخ _

داد: همادا شیومع دشو اجباج شیاج رد روخلد شردپ

... دیشاب تخبشوخ مراودیما _

دز: میادص و درک نم هب وور

ناج! هناورپ _

هلب. : متفگ و مدرک دنلب ، فینح و مدوخ نیب هویم باقشب ارزا مرس

؟ نوشلا ح هرتهب ردام _

متفرگ میاپ یور باقشب زا مشچ هرابود و مدرب هنوگما و شلا هشوگ تسد

: متفگ و

. تسین ندش صخرم دعاسم زونه نوشلا !.ح نتسه ناتسرامیب _

داد: همادا تیفاع یارب یتم سال یاعد اب

امش، ومکاالیت بدا و یمناخ هب رتخد هک هنک داش مه ور تردپ حور ادخ _

. دادن شتلهم لجا شدوخ و داد ام هداوناخ لیوحت
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یکرابم هب نتفگ .اب دندناوخ هحتاف مردپ یارب عمج، تکاس یاهبل هرابود و

هنامس دزو تسد ناملس دوش، یم رازگرب یسورع هگید هام کی زا رتمک

: دیسرپ وج ندرک ضوع یارب

. سابل ارب همک متقو _نم

شردام . تسشن متشم یور و دمآ فینح تسد دشو قرغ هدنخ رد عمج و

، ندیسر تدم همهنیا زا دعب شیاهبل مه، رانک ام ندید واب دروآ ارباال شرس

دش. زاب مه ضغب دش...اب زاب مه زا

رید نتفگ ...اب دنام شرسپ تسد یور شدنخبل شردام یتقو دیرپ یم مکلپ

متخ نوماه هنوخ میرب دیشاپ ای دیباوخب دیریگب هکای شیومع هتقو

دش. شیرتگرزب و ینامهم

زا همه رتدوز ام هک مدشن روخلد ، ریگلد ِفینح زا ملد رد نم طسو نیا

. دنتسه شرظتنم شاهردارب تفگ عمج فراعت وهب میدمآ نوریب ینامهم

شنیشام رانک ات مه هناش هب هناش هرابود عمج، زا یظفاحادخ اب

ات تشاذگ متشپ تسد هرابود و درک زاب نیشام رد میارب هرابود ... میتفر

و اهراب دراد یبوخ سح هچ نتشاد فینح هک فرح نیا هب بشما ... منیشب

. مدوب هدرک فارتعا مدوخ هب اهراب

نیشام قاتا یکیرات نامه رد شلا وس هب یدنخبل ، شتشذگ شوخ ندیسرپ اب

: متفگ و هدز

. هرذگب شوخ مهب هرارق هشیمه وت رانک _

گنیکراپ زا شردپ نیشام هک دیدنخ یم یعمج رطاخ اب تشاد فینح

. داتفا ام ود ره تروص یور هک دوب رونرپ شیاهغارچ دمآ... نوریب

و مدیدنخ ود دش،ره رود ام رانک دزوزا رود یتقو نیشام دنلب قوب اب
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نیمه شتسرد دش. شردپ یهجوت یب یشومارف یایوگ شدوخ هدنخ نامه

تخبشوخ یارب وتالش نتساوخ زج میتشادن یهانگ چیه دوب!ام

یدرم نیمه و درک یم شنیگنس نامشود یور اه تواضق هک یهانگ ... ندوب

یم ششود اهارهب تواضق نیا تشاد ، داتفا هار شردپ رس تشپ هک

. دیشک

هچ دیشک یم فرح نم نابز ریز زا تشاد ام هناخ رد مد هکات یرسپ نامه

هب هبلغ تیاهن رد نم منک...و یمن لوبق ار ندوب شرانک بشما و مراد یراک

یم نتسناد یارب قتال هب باوج یب ار فینح و مدیدنخ یم ما، هتفهن یاهمرش

. متشاذگ

بجعتم متفرگ ار هاگشزومآ هناخ دیلک یتقو ، داتسیا هناخ رد مد هتبلا

؟ میرب یایمن نم اب هگم مدز... فرح همه نیا : دیسرپ

: متفگ و یکیرات نامه رد شیارب مدرک تشرد مشچ

! تندید نوم، هنوخ مایم مدب، ماجنا هک ور نوا . مراد راک ادرف _

: دیسرپ و دیدنخ لارت حشوخ

هش! یمن بشما _

رظن دروم و ریگیپ درف _: متفگ لوا هقبط نشور غارچ و سارت هب هراشا

! نرادیب

. متشاذگ شیاج نیشام رد بل یور یدنخبل اراب فینح

نم هب قلعتم فینح . مریگب نامدوخ ارزا بوخ یاه سح متشادن قح نم

. مدوب شدوخ هب قلعتم یعرش و ینوناق شیپ هتفه زا نم و دوب
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شمامت زیچ همه رسپ تبحم ارهب فینح ردپ دنت هاگن و مخز همهی

یاهتشگنا یور ، نیشام رد نتسب زا لبق فینح هک ییا  هسوب .اب متشاذگ

متشاذگ و مدیسوب ار شردپ یهجوت یب مامت ، تشاک دشو مخ متسد

نتشاد اب مدوخ دوب...هب لئاسم نیا زا رتشیب ششزرا فینح هک ارچ رانک...

یارب زاتالش ممصم مدز... دنخبل طقف قاحسا ینارگن وهب مدیلا ب فینح

. مدیباوخ و متشاذگ مه یور مشچ ، مندرکن یهارمه و فینح توکس

شیاهتنا هک یش تال لیلد ... مدوب طاشناب ، مندش رادیب دوز لیلد اب حبص

هناورپ تفگن میگدنز عورش یاهزور نیا رد یسک هک ارچ دوب... نیریش

هزم منابز یور هک فینح لسع هب هتشغآ تشگنا نک...زج نیریش ار تناهد

و رتخد لثم دیبلط یمن االنام طیارش ... شزاغآ ینیریش ، تسشن شا

فینح و ...نم نامیگدنز رس میورب مه تسد رد تسد لیماف و انشا یاهرسپ

زور ..کی میدیسر یم و میدیگنج یم شمارآ نتشاد زا هلحرم ره یارب ایوگ ،

ناخ... روپاش نتفرگ دیدن اب مه زور کی و نم ردام یاهراک اب

گنز زا رتدوز فینح و مدوب هدرک میظنت تفه تعاس یور ار میشوگ

دوب. هدنابسچ شیاه هملک هب حبص ِطاشن درک. ،سالمم تعاس



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

یعلا! یدوب زیخرحس زورما _

مرادیب دوز هقیقد جنپ _: متفگ ناشک هزایمخ . مدیلا ارم ممشچ و مدیدنخ

درم! یدرک

ناج، هناورپ هک هگب ونابدک رسمه کی تیعقوم اب امش درم نیا هگا _و

، یایب ات مروخ یمن زپ، فینح یورمین ،اب متفرگ دجنک ور ود کگنس هناحبص

یعلا! یچ

مدرک ثکم

یاهمشچ ندید و ندش ادج هظحل و بشید زا نتفگ .هن متسشن و مدش دنلب

: تشاد ار گرم مکح میارب ، فینح

مدوخ اهار هناحبص مامت نیا زا دعب هدب، تلهم نم هب ور زورما هی فینح _

و راد هتسد ناکتسا نوا یوت تارب ور گنرشوخ لوا یاچ مدوخ ... منیچ یم

! فینح بخ ... مزیر یم کیراب رمک

! تردام ، دیسرپ دشو نارگن مفرح زا

: متفگ و هدرک فاص ار مسابل دنب

! هبجاو مه یلیخ و رهظ ات مراد مراک _هن

رظتنم تسه رتشیب هتفه کی هک مدوخ ناج مبجاو نم : تفگ و دیدنخ

... متسه تندموا

نتفگ و ینارگن .اب تفرگ حبص لوا مه نآ شییاهنت ندروآ نابز هب زا ملد

ار یشوگ ، شیور مه تعاس دنچ و زورما کی و مدوب رظتنم سلا همه نیا

. مدش دنلب میاج وزا درک عطق

هک ار ما هتساوخ . متفرگ سامت فینح ردام هکاب دوب تشه هب کیدزن تعاس
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دشو نارگن ،زاب مراد راک ییاهنت و ناخ روپاش اب متفگ دش...ات نارگن ، دینش

ات شم هتکال هک یلا حشوخ ...اب منوم یم هنوخ وت مه مدوخ درک دیکات

مرظتنم تفگ ،زاب متسه اهنت مدوخ هکنیا ندینش واب دایم مه فینح دیسرپ

یم مرگ شرس نم . تسا هنوخ دجسم هرب هک رهظ ات یجاح تفگ ... ردام

. یسرب منک..ات

... شیک دوب هتفر دوز حبص سیلآ و تشاد یراک رارق هناخ رد زورما قاحسا

هب دامتعا واب مدرک شم سال درک یم تبحص ینفلت تشاد هک سارت نامه زا

... مدش نیشام راوس مراک و مدوخ

یاهدیلک متساون چیه و مدرشف ار گنز فینح هناخ رد تشپ دنلب یسفن اب

هب نم دیوگن نییاپ هقبط هناخ بحاص هک ینامز ..ات مروایب اررد مفیک هت

اپرد یتقو ... مداد یمن ار نام هناخ یاهدیلک اب طایح ندرک زاب هزاجا مدوخ

باال هقبط هدشی هدیشک یاه  هدرپ هب ممشچ نداتفا اب متشاذگ هناخ طایح

. مریگب سپ ، فینح تبحم هب رابتعا اراب نام هناخ ات مدش ممصم

مکشخ یاهبل هب هاگن . دیسوب ار متروص نارگن و دمآ ملا بقتسا هب شردام

: تفگ و تشاذگ متشپ تسد و مدرب نییاپ ارباالو مرس ! یبوخ ؛ دیسرپ

و ناخروپاش یارب ...وا میدوب نارگن توافتم یعون هب ود وت...ره میرب

... مرسمه و فینح یارب مه نم ، شرسمه

یفینح نودب و مرسمه هناخی ،اپرد فینح ردام لا بقتسا و تبحم رانک

مرظتنم رهظ متسناد یم مه هتفگن دوب. هدرک مرادیب دوز حبص هک متشاذگ

توعد هب هک دوب هدش رپ هدیشک مد جنرب رطع هناخ،زا یاوه . تسه

هدش کاپ یزبس و نهپ ی هچراپ یور ممشچ و متسشن لبم ی هشوگ ، شردام

دوب... هتشذگ مه هن زا تعاس ... دنام

دز: بل هتسب قاتا رد هب هاگن و تفگ دمآ شوخ زاب شردام
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! قاتا وت تفر ، ییوت دینش ات

دش. یم مامت دیاب یلو دش، رت تخس ناخ روپاش یرود نیلوا اب مراک

تمس تفر شردام . مدرک هاگن فینح مشچ دای ارهب هقلح و متشگنا

ارهب مبل زیم یور هیناح رسپ دنخبل و سکع باق و مدناخرچ رس . هناخزپشآ

زیم یور تیئوکسیب رپزا یباقشب اب یاچ یناکتسا میارب . دروآ شک یخلت

: تفگ و تشاذگ هناشما یور تسد ... تسشن مرانک و تشاذگ

وهن منزب گنز تشاذگ .هن ترایز درب تشادرب شدوخ هارمه ربخ یب منم _

درم نیا مدیمهفن مداد شمسق یچ ،ره میدوب مه اجنوا . مدب هچباه هب ربخ

هیچ... مچب اب لکشم

. مفینح هتشاذن هنوخ اپوت میتشگرب یتقو :زا تفگ دشو کشا رپ شمشچ

... هروخ یم یچ و تساجک مرادن ربخ ِزور دنچ

: دیسرپ و درک کاپ ار شکشا شتسد ی هشوگ اب

! ردام هدزن یفرح مه وت هب فینح _

: متفگ و متخادنا نییاپ شلا وس اراب مرس

. قاتا وت مرب منوت _یم

ردام هناشی یور نتشاذگ تسد واب مدش دنلب . دیرپ شگنر و درک ثکم

دنک. اعد میارب متساوخ ، فینح نارگن

یاه  قافتا سرت زا اجنآ دوب. نتفر اجنیا ، نادنز هب نتفر رتزا تخس دنچ ره

.! فینح ردپ تواضق و رکف زا سرت اجنیا مهو رس تشپ
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تشپ شردام .! مدینشن یباوج یلو مدز! رد وهب مداتسیا قاتا رد تشپ

ار ندز فرح یارب مطیارش هار، لوا نیمه شتوکس ... مورب درک هراشا مرس

درک. یم تخس

هریگتسد یور متسد نانچمه ... مدش قاتا لخاد یمارآ واب مدرک زاب ردار

رگا .هک متفین ینارگن درک،زا منوریب و تساوخن ناخ روپاش رگا دوب،هک

منک. میسقت یبوچ رد هب هیکت اراب مسرت و منزب رد هب هیکت ، دیشک داد مرس

تشپ و یلدنص یور دوب هتسشن دنک، دنلب ار شرس هکنیا نودب ، شمدید

 هدیرپ گنر یاه هیاپ زا ممشچ هک دوب یمیدق و یراک هدنک زیم . گرزب یزیم

. تفر باال شا

نم فینح زا ور هک یدرم لوغشم یاهتسد هب دیسر و تفر و تفر

، دینش هک ار مندش ینادنز هام شش هک دوب هتفرگ ور ینم دوب.زا هدنادرگرب

دنک. لمحت و دروایب بات تسناوت

. شتسد یکیراب یتشوگ چیپ و دوب زاب شتسد رانک یکچوک رازبا هبعج

. مدرک سالم هک دوب شیاهتشگنا نیب هدش، ادج ی هتسد و کنیع هب شساوح

اسر! یادص واب دنلب

زا !هن دراد سرت هناورپ هک دونشن .ات دشاب یداع کالمم دوب نیا تالمش مامت
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ار یکچوک چیپ یلمعلا سکع چیه نودب . ندشن قفوم زا هکلب ندش، هدنار

. تفرگ شگرزب یاهتشگنا کون نیب

. مدیعلب ار مناهد بآ شنارگن مشچ و فینح یارب هرابود

منک! تبحص نوتاهاب هشب هگا متساوخ _یم

هگن ار کچوک چیپ شتشگنا . تفر یمن کنیع کچوک خاروس لخاد چیپ

. تشاد یمن

: تفگ شتسد زا نتفرگ مشچ نودب

. نومن _رساپ

تخت یور . درکن مفراعت اج چیه هک مدید و متفگ ییا هلب قاتشم و بجعتم

. دناوخ یم زامن اجنآ فینح ردام دوب. خیلا هرجنپ رانک یبوچ زیم و

ار .شملا متسشن شیور و متفر یلدنص رانک ات مدق ،ود ثکم هیناث دنچ اب

سکیف ار چیپ درک، یم تقد تشاد زونه شردپ و مدرک عمج میوناز یور

یارب . منزب فرح چیپ، نتسب یارب شتسد هبتالش مشچ دوب متخس دنک.

: مداد مرتشگنا ارهب مساوح نیمه

شیپ نم یارب هتساوخان هک نیتسه یقافتا تحاران امش هک منود _یم

! دموا

هدرک رورم مدوخ اب اهراب هک ییاهفرح یور منک زکرمت ات متفرگ دنلب یسفن

شیپ زا هک درم نیا یارب نآمه ندرک فارتعا دوب تخس هک ادخ ...هب مدوب

. تشاذگن شرسپ مسارم اپرد یتح ، دینش یتقو دوب..هک هدرک متواضق

. تشاذگ اهنت شدقع زور ار نم ِفینح

هارمه ، میشاب مه رانک ، اهرتگرزب ندرک ربخ اب دوب رارق هک شیپ سلا دنچ _
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. متفر و مشب رود متساوخ ، فینح هب نداد ربخ نودب ، مناجاقآ

عافد یارب هک دوب یفاک متشگنا رد هتسشن هقلحی . مدرکن دنلب ار مرس

. دشاب ممشچ یولج ما یتخبشوخزا

هکنیا لبق ات متساوخ امش رظن و هدیقع مارتحا هب یلو دوب! تخس _

لثم منوا هک مدوب راودیما منک.. شومارف ور فینح ، هشن رتشیب یگتسباو

! هشاب نم

هتسشن یرود یتخس یاهلا س ضغب دید. یمن بوخ مه ار هقلح ممشچ رگید

. متاملک رانک دوب

شومارف نوا هن مدیمهف ، مدید ور فینح یقافتا روط هب هک یتقو _اما

نادجو باذع و مدید ور فینح یتقو دش رتتخس مراک نم!.. هن دوب هدرک

هرب...اما و هونشب هکلب ..ات هداتفا یقافتا هچ مگب شهب دش ثعاب منتفر

... هشاب مرانک تساوخ ... تفرن و دینش فینح

. دیزرل یم ممشچ

. نینک شوگ مافرح هب نیشاب روخلد فینح زا هکنیا لبق ، ماوخ یم امش _زا

زا مرطاخ هب هرارق هک یسک ناونع هب همفیظو نم ، نیدن باوج هگا یتح

. منزب ور مافرح نوتارب ، نیریگب ور نوترسپ

مناج زا فینح یراکناهنپ ماهتا عفر یارب . متفرگ سفن و مدرک ثکم یمک

دوب. چیپ نآ رکف رد زونه شردپ ... مدرک دنلب هاتوک ار مرس . متشاذگ هیام

دنچ .ره دراد وا رد یریثات هچ میاهفرح منادب دزات یمن فرح مه هملک کی

. تسه تخس توکس نیا اب متسناد یم

شیپ و هنوخ هدرگرب هرارق هاگشناد زا هک زور هی هرادن تسود یسک چیه _

. شردارب یهارمه رطاخ هب منوا . هرایب رد هداج و هار رسزا ، شردام و ردپ
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و متفر یدنس چیه نودب و مداتفا ریسم نیا وت یتحار نیا هب هنافساتم نم

دش. هتسب شمشچ هک مدیدن ور مردپ . مدرک هبرجت هام شش

دوب. متخس شیاجنیا نتفگ

مدوب تحار .. دیشک یم لوط یلو هش. یم تباث مدرکن مرج متسنود _یم

متسنوتن و مدش رارقیب تفر هک مناج اقآ یتقو یلو . متشادن یتلا خد نوچ

.. منیبب متسنوت یمن هگید تقو چیه ور مردپ نوچ . مایب رانک

درک. یهارمه ممشچ اب مه میادص رابنیا

یتقو منک کرد منوت یم نم . هشاب ام رس امشباالی هیاس هک هللآش _نا

مردپ ممدوخ هکیلا !ردح هراد حیلا هچ نیروخلد شزا امش و ِنارگن فینح

. تفر هک یتقو مدیدن ور

هبور تکاس درم تروص هب هاگن اب نم و دروآ باال هظحل دنچ یارب ار شرس

: متفگ میور

! هشابن نوتنیب هلصاف نم رطاخ هب هک ماوخب نوتزا منوت _یم

و مدرک دنلب ار مرس دزن. یفرح زاب فینح ردپ یلو مدنام رظتنم و تکاس

هکنیا زا زونه دش، رات ممشچ دوب. یتشوگ چیپ و چیپ هب شمشچ زاب

. مدوب یضاران منک، عناق و مرن ار درم نیا میاهفرح اب مدوب هتسناوتن

و مورآ هشوگ .هی میسرب نومیگدنز وهب مرب ماوخ یم امش ی هزاجا اب _نم

چیه نم لثم منوا هک ور فینح مافرح اب مشاب هتسنوت مراودیما .. تکاس

. نیشخبب ، تشادن یتلا خد

هب تشادن هدیاف چیه . مدش دنلب هک دوب هدیشک راک زا تسد دوب. تکاس زاب

نم. یاه  ندروآ لیلد درم نیا توکس
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هکنیا اتزا دوب رتهب شردپ ندنار و توکس مضه مدوب یمرج بکترم رگا

هشیش یور چیپ . مدرب زیم تمس ارهب متسد . موش هدنار ریصقت ویب هانگیب

هب هریخ شردپ . متشادرب و مدرک زارد تسد ار یتشوگ چیپ دوب. هدنام

منوریب ، شتوکس مغر یلع مدوب لا حشوخ . درواین ارباال شمشچ ، متسد

رس دشو زاب قاتا .رد درکن یضارتعا مه مندرک کمک هب یتح یمندنک.

. مدرک هاگن ار فینح ردام نارگن هرهچی و مدناخرچ

ینیس شا  هناهب . دناخرچ مشچ نارگن ام نیب هک دوب مشچ شتروص همه

و تشاذگ زاب همین .ردار تیئوکسیب یباقشب و کیراب ناکتسا وود دوب یاچ

: تفگ و دمآ شک ینارگن اب شبل ، شرسمه ندمآ هاتوک یخلا هب

! قاتا مدروآ ، دیشک مد ییاچ _

زیم. ور راذب : تفگ شردپ

دوب. هدش لش کنیع دوب.هبلی رهق ابام طقف درک. شوگ قایتشا اب شردام

: تفگ و تشاذگ ار ینیس شردام . متشاذگ مکیراب تشگنا اب شیور ار چیپ
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ور نآرق طخ ود دید یمن ممشچ . مدوب کنیع نیا لطعم تسا هتفه _هی

نک. شتفس ناج هناورپ . منوخب

دوب، هداتسیا مرانک هک شردام تسد یلا، حشوخ واب مدرک شتفس تقد اب

یور ار کنیع و تفرگ ار هناشما شردام هک دوب یبلا یج هناهب . مدرپس

: تفگ هک دوب یضار . دشابن تفس دایز دنیبب متساوخ مدز. شمشچ

نیا تسنوت هک دوب فیرظ مسورع تشگنا دلب. راک متفگ روپاش اقآ یدید _

هنک. تفس ور هدنوماو چیپ

ندیسوب اراب هناشما مه شردام . تشادرب ار شیاچ فرح یب ناج روپاش

درک. اهر مرس یور

. روخب ار تیاچ ناج هناورپ درک هراشا

ودات! ارچ : دیسرپ زاب هک

. تشاد ار نم اب ندمآ هار ناجیه و دوب هدش لوه شردام

ِناج هناورپ هساو مرادن لیم _نم

: تفگ یلدنص هب هیکت درسنوخ شردپ

. تدوخ و مدوخ . زیرب ودات مه دعب هب نیا _زا

تخت یور و دیشک بقع شدوخ اب مه ار نم یکاش شردام و متفر او

. میتسشن

ور شفرح هگا . هنزب فرح تاهاب هدموا هدش اپ مرتخد نیا .! روپاش نیبب _

ینامز مرات یم منک یم مرس ور مرداچ منم هن، یتفگ زاب مه ،وت تفر دزو

! شا هنوخ رس داین مچب هک
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هک شتروصرد هدیسرت نم و دزن یفرح چیه هک شردپ شمرن زا بجعتم

. مدوب شمخا و مشخ رظتنم دوب، هداد شنز ینارگن هب مشچ

: تفگ و دنادرگرب ینیس یور ار خیلا ناکتسا

! مناخ تفر تدای ونم یدوز نیا _هب

دوب. هتفرگ ار هناشما زونه شردام

ارچ مدیسرپن تزا ینود یم مه تدوخ . یجاح تسین نتخورف لقَن _

متفگ و یتفگن ... نیایم هاتوک شیسورع ارب متفگ . مرسپ دقع یدموین

یمید. ششک دیراد هگید یلیخ یلو . نینکیم لح نوتدوخ

: تفگ دشو دنلب و تخادنا باال ییا هناش شردپ

.. شا هنوخ رس هرب . تفگ زورید هک شاداد _

: تفگ دشو دنلب مه شردام

مرسپ لد وت نوخ . توکس همه نبا وت!.اب مخا نَم ...ابهی یروط _نیا

مه هنک.وت ینویم .اپرد هنزب فرح هدموا رتخد نیا .حاالمه روپاش یدرک

ونم.. راگنا ینکشب ور مرسپ لد نک... یرتگرزب

دش. دنلب و درک عطق ار شفرح

.. یرادن ربخ یتقو نکن ترسپ ینابرق ور تدوخ ردق _نیا

. متفر نوریب قاتا زا شرس تشپ مه نم

: دیسرپ یکشا مشچ و تشگرب قاتا نوریب

؟ تفگ تهب یچ _
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! چیه مدز: بل

درک. کاپ ار شمشچ ی هشوگ مخا اب

بقارم ور مچب نوا ، شابن نارگن کالِم.وت کی شفرح . هراد هیاپ شغرم _

. مربب شیپ ور مراک درم نیا اب منم ات شاب

: دیسرپ و دمآ ولج مدق دنچ هرابود

هد! یمن فینح هب ور ارچ تفگن _

و مدیسوب درک. ملغب دش، رپ هک ممشچ . مهدب ار شباوج هچ متسناد یمن

... نکن هیرگ هش...وت یم لح تفگ

یم مرو یم مشاب وت یاج نم تفگ و تسشن مرانک و هناخزپشآ رد شردام

. مرهوش هب مبسچ

دیسوب ار هنوگما یور هرابود . دیدنخ مسیخ مشچ و ملد ، فینح اب متبسن زا

: تفگ و

هدنخیور نیمه لطعم سلا دنچ هک سورع یراذن کشخ ور مچب نهد _

دوب. تبل

ار فینح مسا و میشوگ گنز دش. ترپ میشوگ یادص اب نامساوح هک

. مداد شناشن

هک مداد باوج ار یشوگ . تفر شنابرق و دیبوک شا هنیس یور یمرن تشم

دوب. منارگن فینح

منک. سالم یتح تشاذگن

.اج هشاب زیم یور ماذغ دیاب هدزاود تعاس . مروخ یم دوز راهان نم _یعلا
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. نومیپ ورپو هداتفا

: متفگ یلو دمآ متلا جخ . تشاذگ شبل یور تسد و دیدنخ شردام

منک.. یمن یزپشآ هام ود ات نم ناج، فینح مفساتم _

منک.. یم هلماعم ور تتساوخرد : تفگ و دیدنخ

دوب..! سیخ شمشچ دوب. هدمآ شک شیاهبل شردام

تدوخ هشابن مرضاح مراهان ، متسشن هک زیم تشپ هدزاود نم مشاب هتفگ _

منک... یم یچ اذغ یاج ینیب یم

میایب داد.ات ناکت ار شرس شردام و مدش خرس نم دز هک یفرح اب فینح

دش.. دنلب فینح هدنخی یادص و منک عطق و

: تفگ و تفرگ ار متسد هک مدش دنلب شردام فورعم یاه هبوت اب

شدوب ملد ربب.وت مشکب شارب . متشاذگ کتخپ مد راهان .ارب ردام وشاپ _

... زورما

. میدیشک راهان دوب، هدزای تعاس هک فینح یارب شردام رانک و مدش دنلب

یزبس یدبس واب مدرک شوگ ار شردام شاب مرسپ بقارم یاه  هیصوت

.. یدموا ملا حشوخ تفگ و دیسوب ار مرس یور ، یشرت ییا  هشیش و ندروخ

منک. شمرن زورما نم ور درم نیا ات

داد ناکت ار شرس اهنت .هک مدرک یظفاحادخ یتقو طایح دوب هتفر شردپ

. مدمآ نوریب ناش هناخ زا نم و

***
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،هن مدوب کبس مدش،هن رود ، فینح ردام و ردپ رانک زا هک ییا هظحل

! نیگنس

فینح هب متخ هک یهار دوب. هدش زاب میور شیپ رد هار کی زاغآ لیلد هکلب

دش. عورش مدش، در شرانک وزا مدز رود هک هناخیا رانک و اجنیا دش. یم

و نم یاه مدق تارطاخ ! میدوب هتشاذگ اپ شا  هچوک رد ناج اقآ هکاب ییاج

هلحم نیا رانک شیاه مدق ، مردپ دوب. هدش کح اجنیا هتشذگ یور ناج، اقآ

دوب. هتسب هقلح و هدنام مرطاخ رد یراگدای هب

زوس رپ یسفن ، نیشام یاوه مرگ،رد کتخپمد شوخ رطع وزا مداتفا هار

ی هرامش و مسا یور متسد راب کی . مدرک هاگن راب ود ار میشوگ . مدیشک

دوب! مردام شیپ زورما میرم . مدیشک بقع ، تسد هرابود و تفر میرم

. دودحم کراپ یاج واب جک مه .زاب مدرک کراپ هاگشزومآ زا رتولج یمک

یرپوس ی هزاغم ندید .زا متشادرب ار راهان فرظ ی هسیک و هدیچیپ ی هتسب

نامتخاس لخاد و متفرگ مه هباشون و تسام هبد کی ، نابایخ تمس نآ

. مدش

عورش سرتسا نم و دوب هدش هدزاود تعاس ، متخادنا رد هب دیلک هک یتقو

زاس دعب . تشاد قرف دروخرب نیا . متشاد ار فینح اب توافتم دروخرب کی

کون مه هملباق یامرگ دوب. درس متسد ود ره یاه  تشگنا دوب. ندیسر اهلا

. دنامب مرگ ات متشاذگ نک شخپ هلعش یور ار هملباق . درکن مرگ ار مناتشگنا

. مدرک شفاص هک دوب هاتوک نیتسآ و هداس ترشیت کی ما وتنام ریز سابل
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مسابل و راولش هب یتسد . مدرک بترم ار شیاه  یرتچ . مدوب هتفاب ار میاهوم

تمس مدرک دنت اپ هرابود . تشذگ یم مه هدزاود زا تشاد تعاس و مدیشک

. هناخزپشآ

زیم . مدرک شنهپ درگ، زیم یور و ادیپ وشک زا یدیفس و یبآ رادلگ هرفسی

،اب هرفس یور دوب. کچوک و روج و عمج ، عورش یارب نام  تاعقوت لثم مه

، رطعم یزبس دبس ، یشرت کچوک ،یپهلای ناویل وود باقشب ود نتشاذگ

دش. غولش

یاچ ، نامکچوک هناخی رد بل هب دنخبل . مدرک هاگن ار زیم .! یگداس نیمه هب

دوب. مفیک لخاد و قاتا رد هک یشوگ . دروخ گنز میشوگ هک مدرک ار

یم سفن سفن هک .ابسالمم مداد باوج هلصاف ،بال یضترم مسا ندید اب

. مسرپب دشن بشید هناورپ تفگ و دیسرپ ار مدز،حملا

ور! یچ مدش: نارگن

! هدرک وغل ور شنتشاد لیکو تساوخرد سابع ارچ یراد ربخ _

یک! :هن، متفگ و هدناچیپ مه رد وربا

هب درک عورش دز. یم سفن سفن . تفر یم هار تشاد راگنا مه یضترم

هک متفر ناوید باوج و یریگیپ یار لا بند زورید ،هک تفگ و ندرک فیرعت

یعس ؛ متفگ و مدرک فاص ار هدرپ هشوگ ، متشگنا ندیشک .اب مدش هجوتم

. درادن ندز گنز ناکما مه نم مرب.هب یروضح تاق مال هتفه نیا وت منک یم

ارزا متسد کی منک. شربخ مه نتفر زا لبق و امتح درک دیکات یضترم

هنیآ رانک ات نانز مدق و مداتفا هار . مدیشک مشوگ رانک یاهوم هب ینارگن

جنپ سابع تفگ یم زورید مه خهلا هکنیا زا یضترم .هب مداتسیا و متفر

ردقچ هک متفگن .. مداد ربخ ، هتفرگن سامت مه نامام اب رگید دوش یم یزور
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دنک. یم یرارقیب ، هداتفا تخت یور ِیرخف نامام

منامشچ تشپ ار ینارگن نم و مشاب سابع اب سامت ریگیپ تساوخ یضترم

ندینش دز.اب یم قرب فینح یارب ، عورش قوذ هب هک ینامشچ نامه . مدید

ار یشوگ تساوخ یضترم و مدرک اررت ،مبل دحاو رد یادص و ندش هتسب

دز. یم فرح یرگید صخش اب تشاد . مراد هگن هظحل کی

دنخبل و بجعتم فینح و متفر نوریب قاتا ،زا تسد هب یشوگ و یمرن هب

تسد دمآ. شک رتشیب شبل و داتسیا هار هنایم ، مندید دمآ.اب متمس بل هب

زاب مه زا رتشیب ار شیاهتسد ، متسد یشوگ و نم هب هاگن و درک زاب مه زا

درک. مخا هک متخادنا باال شراک هب ییا هناش درک.

عمج میاه هناش دمآ. مکیدزن ، تمس ود ره زا هدش زاب یاهتسد اب نانز مدق

. دیشک شدوخ اررد نم یلطعم یب اهتسد نامه هک یتقو دش

و دنام اج نامه شیاهبل . دیسوب ار مشوگ رانک فینح هک دوب متسد یشوگ

درک. عطق و منز یم تگنز هناورپ ، تفگ طخ تشپ یضترم

هب تسد ، متروص رد مشچ و تشادرب ار شیاهبل فینح هک دوب متسد یشوگ

. دیشک مشوگ تشپ یوم

! مناخ سورع بجع _هچ

: متفگ و مدیشک باال شیاهبل قوش ارزا ممشچ

. وتسپ رد ِداماد یاقآ مجلا هب بجع _

دز: بل هتسهآ هک دوب نامتروص ی هلصاف نیب شخرچ رد شنامشچ

یمهگ! هراد یک هب یک .. وهوا _

دوب. اج نامه رد هدش دنب یاهوم و مشوگ تشپ دمآ و تفر رد شتسد و
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: مشوخلد شیادص و درک یم مشزاون شتسد

! دایب محر هب شسورع لد ات وتسپ وت هر یم نریگن لیوحت ور داماد _

شخساپ اب شدوخ ، توکس نم،رد زا یباوج نتفرگ یاج دشوهب مخ

. تفرگ دوب، هتشاد هگن ار یشوگ هک ار متسد ود درک.ره متکاس

ار ما یناشیپ دشو مخ هرابود و تشاذگ شا هنیس یور ار متسد ود چم

: تفگ و دیسوب

تدوخ هکاب یگدنز یوب ملد!هب !هب نوم هنوخ هب یدموا شوخ _

. متسه هنسرگ یلیخ هک ینم هنوخی ....هب یدروآ

نیا رانک نم یاج . متشاذگ شا هنیس یور هدوسآ یرطاخ واب مرن ار مرس

درک. یم نامرود اه یتخس یراوید راهچ نیا زا نوریب دنچ دوب.ره شمارآ

درک. یم نامیادج اه بصعت

درک. یم نامخلت اهدیدرت
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قح دوب! نم قح ، شمارآ اب یراوید راهچ نیا رد ندیشک سفن و ندوب

دوب. نامیگدنز امو یاه نیا زا دعب یاهزور قح یتح و فینح

نییاپ باالو مبلق و نم رد یشوخ اب هارمه مرش ، شمارآ نیا رانک دنچ ره

مرش ،هب میاهوم نامه یور فینح مرن یاه  هسوب اراب متلا جخ یلو ! دیرپ یم

. مدرپس ما هدنام رد تشپ یاهایح و

همزمز مشوگ رانک و تشاذگ مرمک تشپ تسد ، مندمآ زا لا حشوخ فینح

... دایم نامام تخپتسد یوب درک،

سید رد شردام کتخپ مد زا قوش اب شیارب ... مدش شهارمه و مدیدنخ

یم ار شتسد فینح . مدیشک دوب، شدوخ یباختنا یاه  سیورس زا هک یدرگ

. متخیر شدنلب هیاپ یاهناویل لخاد خی، هکقبلا تسش

ندیسوب دشواب شرس ی هیکت هناشما،اجو ود نیب رس تشپ زا زاب هک

، شمرگ یاه  سفن یاج

هدنام خی یاه قبلا یور متسد و مدروخ یمن ناکت ... دیشک یقیمع  سفن

نیا و شدوخ و متسناد یم مدوخ ار فینح یگنتلد زا هزادنا نیا کرد دوب...

... یرابجا یاه  یرود یهارمه اب محور و نت

ناغمرا هب میارب ار یگدنز ضبن عورش ، تسشن مندرگ یور شیاهبل هک ینامز

شدنخبل ... تسشن زیم تشپ قوذ واب تفر ، مدناخرچ هک ار مرس ... دروآ یم

: دیسرپ هک تشاد ناج

! نامام ندید یدوب هتفر _

یور ات هدروخ رس یوم دوب، رظتنم هک شفرح دییات یارب مرس، نداد ناکت اب

: متفگ و مدیشک بقع ار شیور هبور یلدنص مدز. رانک ار هنیسما

! تردپ و ردام ندید _
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شباقشب نتشادرب اراب مدوخ . تشاذگ شناهد ، سید یولپ زا یقشاق کون

: دیسرپ و دیدنخ هک مداد شک

! ییا هدنز زونه ارچ سپ ، مزیزع _

... مدیدنخ ، مدیشک یم ولپ ، شنامشچ ندرک لا بند اب شیارب هک نامزمه

: متفگ راختفا واب مدرپس شتسد ار باقشب

و دورو هزاجا و زوجم ناج...نم فینح نتسب پوت هب ور وت _عفالهک

! مراد جورخ

: تفگ و تشاذگ شناهد جنرب رگید یقشاق

زا نوم هنوخ هرارق یک یدیسرپ یم اباب ،زا اجنوا یدوب هتفر اپ کوت هک _وت

! دایب رد فیقوت

شتسد رانک ار یشرت فرظ و مدیدنخ رتدنلب ، فیقوت هملکی ندینش اب

. متشاذگ

مزوجم تاباب نتشاذگ باوج یسالمویب هزادنا ...! دازآ دح نوا هکات _هن

... تشاد رابتعا

: تفگ هک دیشاپ یم جنرب یور کمن فینح

یم مرن ماباب ، یرایب ایند هک موس هچب یتم، سال وهب فاصوا نیا اب بخ _

هش..

ادص ویب تسشن مبل یور متسد دشو هتسب فینح راکهار مرش زا ممشچ

. مدیدنخ

ی هشوگ ، مندش دیفس و خرس ندید زا قایتشا اب فینح دش، زاب هک ممشچ

: تفگ و درک کاپ شتشگنا اراب شبل
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... مینک عورش بشما وزا رتدوز یچ ره نیبب _

اراب شفرح و دیدنخ ، متشاذگ متروص یور تسد رابنیا و مدش خرس دید

درک. عطق شناهد هب رپ یقشاق نتشاذگ

هب هاگن و متشادرب ار متسد ، شلا ح دض و فینح تنطیش تالیف یارب

: متفگ شدایز یاهتشا

یایب دیاب یشاب مه اج دش،ره بش هدزای تعاس هتفگ مقاحسا شاداد _

ور بش هک یدقع نز درک دیکات دزو گنز مه مبویا شاداد هزات ... هنوخ

! هنوم یمن شرهوش هنوخ

دشواب درگ مرادشک نحل و نم راد شاداد یاه هلمج هب فینح یاه مشچ

هکاب فینح ...نیا دشکب ولپ داتفا شدای میارب شدوخ ، مباقشب نتشادرب

تسود تسیاب یم مه دوب هدرک شومارف ار نم شردام یاذغ ندید

نامشچ و تفگ یلاما یخ یاهردارب یاهتساوخرد رگید زا شیارب ... تشاد

... دیدنخ و دید ار شدرگ
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تساوخ هناشما یور نتشاذگ تسد دشواب دنلب ، شیاذغ مامتا اب فینح

. تشادرب خیلاار یاه باقشب و منیشب

کنیس لخاد ار یشرت و تسام یاه ویپهلا مدش دنلب مه مدوخ

. تخیر مد هزات یاچ ناکتسا ود فینح و مدیشک لا متسد ار زیم ... متشاذگ

... میدیدنخ ، فرظ رپزا کنیس هب هاگن اب نامزمه ود ره

: تفگ و دروآ ارباال ینیس و تخادنا اهباال فرظ ندید اب ییا هناش فینح

! رطع شوخ مدو هزات _

ار ینیس ... متفر هبهلا شرس تشپ و شمتشادرب هک درک نادنق هب هراشا

هناش یور ار مرس .. متسشن شرانک هک دیشک ار متسد و تشاذگ زیم یور

هیکت ار شا هناچ درک. مشوگ تشپ یاهوم شزاون هب عورش و تشاذگ شا

: دیسرپ هک مرس یور دوب هدز

؟ دوب اربخ هچ نوم هنوخ یتفر _

و مدرک تباث ، مدینش یم ار شبلق مارآ یاه  شپت یادص هک اجنامه ار مرس

: متفگ

یچیه زا ربخ تنامام منک نومگ .. مدرک تبحص تردپ اب هملک دنچ _

! تشادن

. تشادرب ار شیاچ دش، مخ و دیسوب ار مرس یور

: تفگ ، ندیشون زا لبق و درب شیاهابل کیدزن ار ناکتسا

. هراد ور شدوخ نوناق مه اباب _

، شتسد چم ندرب ارابباال شرس ... دروخ فرح ویب توکس اررد شیاچ
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: تفگ شتعاس هب هاگن و درک مخ

باال! مرب و منک تحارتسا یتعاس _هی

و فرح هب لوجخ ییا  هشاب ! مروخب ار میاچ تساوخ و تشادرب ار شتسد

مه زا هدش زاب ییاهبل دشواب مخ متمس ، متفگ هک فینح ندرک تحارتسا

: تفگ و دیسوب ار ما ینیب کون

! تدوخ رانک مروظنم _

.! هدنوم افرظ _: متفگ و تفرگ ،رگ فینح سح نیا زا متروص

وت هک میراذب نوناق ایب هناورپ تفگ درک. مدنلب و تفرگ ار متسد دشو دنلب

نیا یاه  نوناق قفاوم ... تسه ندش، لبنت و یدازآ ، تلود تفه هنوخیامزا

هداد شتساوخرد هب اسر و دنلب ییا هلب هتسنادن و هتسناد هک مدوب درم

هب مشچ هکیلا ...ردح مدرک یهارمه شداهنشیپ هکاب مدوب قفاوم ... مدوب

راهچ نیا رد نتشاد شمارآ دای هب هرابود ، مدناخرچ یم هناخ کچوک یاضف

. مدش هارمه و مدرپس شلد هب ولد فینح ،اب یراوید

یم ود ...ره تشاذگ خیلا شرف و نیمز یور و دیشک نوریب دمک زا یشلا ب

یمدش مه اهدوبمک نیمه اب یلو دوب، مک یلیخ اجنیا تاناکما هک میتسناد

درک. تالش یتخبشوخ یارب دشو گنرکی و لد کی

: تفگ دوب،دزو هدنام شرف یور هک نم تام هاگن هب یکمشچ

! مینک ارادم اجنیا هشب دازآ فیقوت زا نوم هنوخ _ات

. مدیشک زارد شلا ب کی نامه یور و شرانک مدز. دنخبل شفرح یشوخ هب

میاه مشچ . دیشک میاهوم یور مرن یتسد و تشاذگ شا هناش یور ار مرس

. دیچیپ مشوگ رانک رادشخ مبو شیادص و داتفا مه یور
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! اجنیا ینوم یم مایب و _مرب

: متفگ و مدرک هتسب مشچ اب یچن

. منزب رس نامام هب _مرب

دوب. راد همادا ششراون و درک توکس

؟ هبوخ شلا ح تنامام _

، میاهکلپ نامه یور فینح مرگ یاهبل سح . دیزرل مکلپ هک مدرک هرابود یچن

دوب. شخب تذل مه هتسب مشچ تشپ هک یتبحم نیلوا دوب. یگنشق هبرجت

. نشبقارم میرم و _خهلا

! هسانش یم مه ور _وت

هنز! یمن مفرح یتح نم :اب متفگ و مدرک یچن زاب

تسد تشگنا یلو مدرک لحم یب ار ممشچ هشوگ .من مدرک زاب ار ممشچ

درک. ناشکاپ فینح

میوزاب و مرس ریز تسد فینح لثم و مدرک دنلب ار مرس یمک

نتسشن مه یور هک؛اب فینح کیدزن خر مین یور تسشن ممشچ ... متشاذگ

ناشیور میاهبل نتسشن اراب شکلپ ندیزرل هک دوب نم تبون رابنیا ، شیاهکلپ

دنچ ...ره تشاد یگنشق سح مه ندز هسوب فینح نامشچ تشپ . مریگب

دوب! هتسب شمشچ ... ریگلد دنچره و تخس

! میسرب اجنیا اتهب دوب تخس هچ یدید فینح _

ناکت مه شیولگ کبیس داد، تروق هک ار شناهد وبآ درک زاب ار شمشچ

هک یتسد درک...اب شناهنپ هک دوب شضغب نم لثم مه فینح دیاش ! دروخ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

. متشگرب یلبق یاج هب هرابود ، تشاذگ مرس یور

دوب! شنیرت  تخس وت، نتشادن راظتنا _

؟ ندموین هاتوک مودک چیه ارچ فینح _

دز: ،بل مشوگ تشپ شیاهتشگنا شزاون اب هارمه و هتسخ یادص

! نییاپ نایب نوشعضوم ام،زا رطاخ هساو هتخس _الدب

مدرک یم کرد نم ارهن شخساپ نوچهک ارچ... مدیسرپن رگید ... مدش تکاس

! طسو نیا میدش یم هچ ام یلو دوب، تخس دیاش ... فینح هن

. متسب مشچ شدوخ لثم مه نم و درک مشزاون شیاه  تسد فینح

یاه  سفن رانک دمآ. رد زاورپ هب هناخ یاوه رد میاه  یلوغشم ولد مرکف

. تفر باوخ ،هب یرود تقو دنچ زا دعب هک فینح یرطاخ هدوسآ زا هتسخ

مه ار یرطاخ هدوسآ ات میدیشک سفن مه رانک و تسب مشچ ییا  هقیقد دنچ

ساپ هب مه ...نم میهدب هیده ، تشذگ تخس هک نامرس تشپ یاهزور هب

. متسب مه یور کلپ و مدرپس فینح یاه  یگتسخ هب مشچ ، یهارمه نیا

****

جنک #هس_
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هب هریخ و مدوب هدز هناچما ریز تسد ، یکت لبم یور هک یمدش یتعاس مین

کیدزن دوب، نم قاتا رد هک ییا هرفن کت تخت یور نامام ... مدوب میور هبور

نام هناخ هب هک یتقو دوب...زا هدیشک زارد تخت یور یتشادهب سیورس رد

هب مدوب هدیبسچ ، تعاس دنچ یارب مه نآ نامهم کی لثم ، مدوب هدیسر

،خ شرس ریز کچوک شلا وودب دوب هدیشک زارد هک ار نامام لبم... نیمه

تمواقم ندید زا هک دنچ .ره تشاذگ یم شناهد پوس ، قشاق اب تشاد هلا

ای دوب نم ندید زا شلیلد مناد یمن ... تفرگ یم ملد ، ندروخن یارب نامام

پوس ، رگید تمس نامام تروص ندیخرچ و نتشگرب .اب تشادن یلیم اعقاو

باقشب وخهلا شیولگ ریز تخیر . دروخ رُس نامام یاهبل ی هشوگ ،زا قیقر

. تشاذگ زیم یور و شتسد رانک ار

، مخا دشواب دنلب شیادص درک. ادص ار نامام مسا ینابصع و رشت اب

: تفگ و درک ترپ شا هنیس یور زیمت یلا متسد

و یروخن یاوخ یم منود یم هک ایب ادا ام هساو ..مک یرخف نک شکاپ ریگب _

! کاخ هنیسی نراذب تنربب نایب ات اهدرم هیبش یشب

و مدرواین تقاط هک دز یم رغ نامام روآ درد توکس هب روط نیمه خهلا

. مدش دنلب

: تفگ دزو ممکش هب شجنرآ اب خهلا .هک متشادرب شتسد رانک ارزا باقشب

باسح چیه ور ام هک هزوسن ردام نیا یارب تلد . هناورپ منیبب نیشب _ورب

و یگداس زا تسه هک یچ ره ام راگزور ... تفر هدرم لیلذ نوا لا وبند درک

هنم! رهاوخ نیمه یّدغ
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رامیب و هتسخ تروص ارهب شرهاوخ هابتشا مامت تشاد هک ار خهلا فرح

. مدادن شوگ درک، یم دزشوگ نامام

زونه نامام . مدرک کاپ ار نامام سیخ یولگ ریز و متشادرب یلا متسد

تشپ و دوب هتسب شمشچ دوب. راوید هب شا،ور  هدرم وپژ درز تروص

. دیزرل یم شکورچ یاهکلپ

هبلی نم و درب شدوخ اراب خیلا همین باقشب دش. دنلب هک دوب کالهف خهلا

مرگید تسد واب مدرشف متشم اررد هلا چم لا متسد . متسشن نامام تخت

و ددرگرب هکنیا نودب مدز. رانک ار نامام یرتسکاخ و دیفس و برچ یاهوم

دوب. هتسب روز ارهب شمشچ زونه ، دخرچب نم تمس یتح

هس ود نیا اب نامام و تشادن هدیاف . مدش دنلب و مدرک شهاگن هیناث دنچ

دوب. هتفرگ و هدنادرگرب نم ارزا شیور مه راب ،ره مندمآ تاق مال راب

کاپ شنماد هشوگ اراب شیاهتسد و تسب یمدمآ هک ار بآ ریش یادص خهلا

درک.

: تفگ و درک میادص هناخزپشآ نامه زا

هللا..خهلا الهلااال هتفر شفص ردویب هب رد سورع .. اجنیا ایب وشاپ _

راتفر .زا تشاذگ زیم یور میارب یاچ، ناکتسا و دادن همادا ار شفرح

سکع شلکیه مامت زا رتکد . تسا هتسش ایند زا تسد هک درک تیاکش نامام

لیطعت ار شدوخ . تسا هتخاب ار شا  هیحور دنیوگ یم مه طقف و هتخادنا

دنک! یراکمه شدوخ رگا طقف ددرگ یمرب شلا ح نامز رورم وهب تسا هدرک

هتشذگ مه هد زا تعاس . مدرک هاگن ار نامام و متسشن لبم یور اهتعاس

. تفر مه رد شیاهمخا نم ندید واب دمآ شگرزب رسپ اب میرم دوب.

: تفگ
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رانک هنوخ ایب وشاپ هتفر رفولین !.حاالهک یدرک تحار ار تدوخ بوخ _

بش دنچ نیا مه قداص . میداتفا یگدنز و راک .امزا لقادح شاب نامام

.. هدموا رد شادص

: تفگ و درک مخا خهلا

! یراد رتخد نیا راکچ _

: تفگ و درک فاص ار نامام رس ریز میرم

. مراد هچب وودات رهوش هک تسین نم لثم شتیلوسم اهنت. و ِدرجم رتخد _

و دیشک ارباال شدوخ نامام هک دنزب یفرح تساوخ نم زا عافد هب خهلا

داد. ناکت ار شا هناش و تسد ندش، صخرم زور دنچ زا دعب . دروخ ناکت

هدرک داب تسد نامام !و نامام درک شیادص نامام تکرح زا بجعتم میرم

دز. شرانک و درک دنلب مرس مخز و مرو زا

یتقو دوب هتفرگ و تشاد شخ شیادص هک تفرگ میرم و نم زا مشچ

رانک! ورب : تفگ

ور هک دوب هتسشن تسد یور تسد .خهلا دیشک رانک ، تکاس و سرت اب میرم

: تفگ مه وا هب

هنوختا. ورب وشاپ _

. تشگرب نامام فرح واب داد نم هب مخا اراب شبجعتم هاگن میرم

. هشاب نم لطعم یسک . ماوخ یمن _

دز. شیادص نارگن و تسشن تخت هبلی میرم

دشو تکاس خهلا هک دوب درک.کالهف ترپ شلا ب یور ار شرس هرابود نامام
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ناشرس همه . مدش دنلب دوب، زیم یور هک میشوگ یادص درک.اب شهاگن

و متشادرب ار یشوگ ناشواکجنک یاه مشچ رانک دوب. فینح ردام و دیخرچ

. متفر قاتا هب

. متشاذگ مه یور ردار متفگ یم ولا هک نامزمه

! هتشیپ فینح ردام : دیسرپ

:هن! متفگ و مدرک رت یبل

؟ ردام دروخ اهان _

هلب! : متفگ و مدرک رکشت

یلیخ دش. تکاس و متسه مردام رانک متفگ شرسپ زاحلا ندش راد ربخ اب

. متفرگ سامت فینح هکاب درک عطق ار یشوگ دوز

سامت تاهاب مدوخ هک نک عطق و مراد راک هناورپ تفگ هک دوب رتفد زونه

.. مزیزع ریخ دز بل طقف ما ینارگن ...هب مراد تاهاب یمهم ،راک مریگ یم

میرم سیخ مشچ و نامام مخا و عمج زا یرسرس یلیخ .. متشادرب ار مفیک

و مدرک نشور ار نیشام ، کیرات یباالی هقبط هب هاگن واب مدرک یظفاحادخ

. مداتفا هار

، منیشام ندید و سارت زا ندیشک کرس اب سیلآ و تشاد نامهم قاحسا

وزاسنلا دوب هداتسیا . متفر سارت ریز و رتکیدزن داد. ناکت تسد میارب

دمآ. یم هدنخ و تبحص یادص

.! هناورپ :ایبباال تفگ دشو مخ و دوب هدناچیپ شیاهوزاب رود شیلا

ما! هتسخ یلیخ ، سیلآ : متفگ و مدرک رکشت
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یزیچ ، دیسرپ دشو مخ رتشیب رتو نارگن ، شتساوخرد ندرک ابدر سیلآ

هک متساوخ ناج، یب یدنخبل اب شرارصا وهب متفگ هاتوک ییا هدش!هن

.! دنشاب شوخ

ندروآ ،ابرد گرزب هناخی یکیرات هب ندرک هاگن نودب و متفر هلپاهباال زا

هریخ فقس وهب مدیشک دنلب یسفن . مداتفا تخت یور وشلا، وتنام

دشو هتسخ میاه مشچ هک مدرک هاگن هطقن کی نامه هب ردقنآ ... مدش

هبعملا نم المت،اب کشم و نامام یاهرکف ... دیباوخ نم اب مه میاهرکف

... دندرک رفس دوب، ینامز بوخ هک باوخ

زاب قاتا نشور همین یکیرات نامه ،رد یشوگ یپرد یپ یاه گنز اب میاه مشچ

هس ود یشوگ رون ندید ...اب مدرک زارد زیم یور و ادص تمس ار متسد دش.

مشچ اراب یشوگ ی هحفص .. موش رادیب و دنک تداع ممشچ ات مدز کلپ راب

رد شسکع دوب.اب هتسب شقن شیور فینح مسا . مدرک هاگن زاب همین یاه

دوب! یعقاو شدنخبل هک شیپ زور دنچ یارب و یداماد سابل

، تسه دنچ هک تعاس لا بند . مدرک زاب رتشیب ار منامشچ و مدش زیخ مین

. متشاذگ مشوگ رانک ار یشوگ مه نامزمه . متخود شیاه  هبرقع هب مشچ

مدز: شیادص سرت واب نارگن

! فینح _
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دمآ: شیادص نم، هدشی رادیب هزات و باوخ رد روصت الف خرب

.! فینح ِلد ِناج _

شلا ارهبب مرس هرابود دشو هدوسآ مرطاخ شم، کال نحل زا ندش نئمطم اب

. مدنادرگرب

! یبوخ _

! نییاپ ایب وشاپ هناورپ ... بوخ یلیخ _

میسن سمل اب مه قاتا ی هدرپ . تشذگ یم هقیقد هد مه جنپ زا تعاس

! مدوب هدرکن شزاب بشید هک نم . دروخ یم ناکت ، هاگرحس

؟ یدز گنز عقوم نیا ارچ هدش! یچ _

: دیدنخ منحل و ملا وس هب

و منک رادیب ور مناخ سورع و مایب مشاپ االن تساوخ ملد ییوهی ... چیه _

! شمربب مدوخ اب

مه، زاسنلا ناج یب یرون و دوب زاب همین مقاتا .رد مدیشک متروص هب تسد

یور ارهب مدوخ ضحم یکیرات رد بشید هک نم . دیشک یم کرس مقاتا هب

.. مدوب هتخادنا تخت

! تسه یک وت ارب دوز حبص منیبب وگب ال صا .! هبوخ حتلا فینح _

کال نحل لقادح طخ، فرط نآ فینح ، مدوب نارگن و لا وس رپزا نم هچ ره

دوب: نم سکعرب شم

منک!. شرادیب و مناخ هناورپ هتسب یاهکلپ یور منزب هسوب هک یتقو _

و مدیلا ارم شیاه  هشوگ . مدرک زاب رتشیب ار ممشچ شفرح روصت زا
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: مدیدنخ

... جنپ زورما ... شش زورید هر. یم بقع هراد تزور ره شاب رادیب ًادج _

حبص راهچ مه ادرف یدید هچ ور ادخ : تفگ هلصاف بال

... دایم مباوخ هرابود درک...االن مرادیب تگنز هک فینح مدوب باوخ _نم

! ینک یم تیذا ور مدا یمهش هک حبص ارچ

: تفگ دشو مرن شیادص

یروج هی منوتب لقادح .. نزب رغ مدوخ رانک ایب وشاپ ال نم!...صا ِلد زیزع _

منک! ناربج تارب

.. باتهم ای ِمیظنت دیشروخ اب تتعاس یلیکو ادخ ! مایب اجک _

و هام تروص هب یبآ وش...هی دنلب امش ... تباوج رپزا لا وس نوبرق _

نم هک وایب شوپب سابل دعب ... ًافطل هشن شومارف کاوسم ... نزب تا هتسشن

هب هد یم غارچ یلیخ مه نوترد یولج نیشام هنوخما...نیا رد مد

... هناورپ رتدوز مدآ...

! یرد مد اعقاو : مدیسرپ و مدش دنلب

مه مناخ کرپاش یرادیب هظح مال یارب ... متسه اعقاو ینیب یم یایب : تفگ

مدز... گنز رترید تعاس کی

دنت اپ نمیشن روتینام تمس ، شندید یارب . مدروآ نییاپ بجعت اراب یشوگ

ورد هنیس هب تسد و لبم یور قاحسا ندید زا .هک متفر باتش واب مدرک

.! اجنیا دوب ربخ ...هچ مدرک بجعت رتشیب ، هتفر باوخ

ناشرب هدز، تلا جخ و مدش دوب...مخ وپال شخپ و نیمز یور میاه  سابل
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مدای و متفر شتمس . هتسب و زیم یور شپاتپل و دوب باوخ قاحسا . متشاد

، بجعتم و رکف .رد مدیباوخ و مدیسر مه نم و دنتشاد نامهم بشید دمآ

مه نیا رد... ومد لا حرس و حبص لوا فینح زا !نآ متفر سیورس تمس

! باوخ ورد لبم هب هیکت قاحسا

هک شخرس مشچ رد هریخ و مدش مخ دش. رادیب ، قاتا رد یادص اب قاحسا

ی هشوگ و درب تسد ! شاداد هدش یچ : مدیسرپ دنام، متروص رد نارگن

! مدش تنارگن : تفگ و مدیلا شمشچ

وش مدیشوپ وتنام دید . مدرپس ملد و ناج هب هاتوک یدنخبل اراب شا  ینارگن

اجک! دیسرپ ؛ تعاس هب هاگن ، تسه مرس یور لا

تساوخ دمآ. رد کیدزن ات نم اب بجعتم و متفگ فینح ندمآ و ندیسر زا

دشوات هدایپ هک نامرف تشپ ِفینح اب یتح . داتسیا رد ومد دوش نئمطم

داد. مه تسد دمآ، شرانک

راوس ، قاحسا نتفگ هرذگب شوخ هکاب درک مبجعتم فینح یاه  سابل و پیت

. مدیخرچ ، تسب هک ردار قاحسا . مدش نیشام

وزا مسرپب تشاذگن حبص نشور کیرات نامه ورد اجک مسرپب متساوخ

. داتفا وهار دیدنخ هک دش تشرد ممشچ ، شراک

نیا رد فینح یلا حشوخ . دیدنخ رتدنلب ، متشاذگ میاهبل یور هک یتسد زا

ار شتسد !ود تسه شوخ حتلا مدیسرپ هک دوب بیجع میارب حبص عقوم

: تفگ و داد ولج هنیس و تخادنا باال هناش و دناچیپ نامرف یور

! بوخ ِحبص .! بوخ ِرای ... بوخ !.حِلا بوخ _

منک تحارتسا تساوخ شکیزوم یادص ندش ورپ طبض ندرک نشور واب

یم اپمه رای . مشکب هزایمخ درادن تسود دصقم هب میدیسر یتقو هک
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متسناد یمن هک ییا هداج تمس هب تعرس واب مدش شیاپمه .ورای دهاوخ

هیکت یتشپ ارهب مرس ! میسر یم رگید تعاس هس هک تساجک شدصقم

لد هب ولد متخادنا باال ییا هناش . مدوخ و دوب مکچوک یتسد فیک . مداد

مداد دصقم و ریسم
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الف خرب ... مدرک زاب ار ممشچ ، شیاهناکت و نیشام ندش نییاپ زاباالو

زاب رتشیب ممشچ ، دشاب مشلا شدصقم فینح مدز یم سدح هک مروصت

دوب، ولج هب شساوح هک فینح ، منتسشن فاص و مندروخ ناکت دش..اب

باتفآ رون شبات ...اب تسشن شبل یور یدنخبل نم هب وور دناخرچ ار شرس

ممشچ یور ار متسد ، دروخ متروص هب ور هب ور زا هک لا حرس و هزات

ناج! هناورپ یدوب هتسخ و باوخ شوخ نتفگ اب فینح هک متشاذگ

داد. نییاپ ار ریگباتفآ

یور ار متسد و ولج هب مدش مخ ، نیشام نوریب گنشق یولبات ندید زا

ایرد هیبش .. داتفا دوب، بآ هک نامیور هب ور هب ممشچ ... متشاذگ دروبشاد

تشد قیفلت دوب... ابیز و زبسرس تشد کی رد هدش عمج یبآ هکلب ... دوبن

و ولج هب مدش مخ رتشیب . نکاس هدزی جوم یبآ گنر و هدروخ ومن زبس

! تساجک هک مدیسرپ فینح ،زا نتفرگ مشچ نودب

و تشاد هگن وزالل فاص یبآ اب حطس مه یدنلب اررد نیشام فینح هک
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: تفگ

رکب!. یاج _هی

و متروص هب اوه یدرس و حبص میسن هک مدش هدایپ ار فینح رکب یاج

. متفرگ تفس میاهتسد ندرک لغب اراب مدوخ . دروخ مکزان یوتنام

وحم هک دناسر نم ارهب شدوخ دزو رود ار نیشام دشو هدایپ مه فینح

ناشن ، تشد فارطا و مهب کیدزن یاههوک هلقی ! مدوب هدش اج نیا ییابیز

لصو مهب یاههوک نت هب هک یتشد ... تسه دایز مه نیمز زا عافترا داد یم

شیور اج نیا یبآ ی هیشاح شنماد هک دوب یزبس لمخم سابل هیبش هدش،

دوب. هتسشن

یور دنخبل ...هکاب شتمس دیخرچ اج، نیا زا نم هدشی زاب یاه مشچ

و تسد نایم مدق، ود اراب مدوخ درک، زاب مه زا هک ییاه  تسد و شیاهبل

یبآ هیشاح و تشد نیا و دوب فینح و مدوب مدوخ ... مداد اج شا هنیس

.... باوخ زا هدش رادیب هزات گنر

نامه . دیسوب ار مرس یور و درک ممرگلد هک دوب مرگ فینح ی هدیچیپ تسد

دز. یم نوریب و درک یم تنطیش رتشیب یمک هشیمه میاهوم هک ییاج

.! هناورپ ینیب یم ور اجنیا _

متسب شتروص ندش کیدزن اراب ممشچ . مدرک شهاگن و متشادرب ار مرس

. دیسوب ار ما هتسب کلپ یور هک

وت! دوبن یاه ییاهنت ...وت مدرک فشک مدوخ ور اجنیا _

مشچ . مدرک شهاگن هرابود ، میوگب شا هلمج دعب مناوتب کالیم هکنیا نودب

داد: همادا و تخود ممشچ رد
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هگید دیاش هکنیا نارگن ... مدش یم تگنتلد یمدش، دازآ متقو هک نامز _ره

نیا هب یتقو . اجنیا مدموا یم و مداتفا یم هار نیشام نیمه اب منکن تادیپ

رتشیب دعب . تنتفر ییا  هعفد هی زا مدرک یم هلگ لوا ، مدیسر یم تکاس یاج

یاه  نتفگ هناورپ هناورپ ... مدرک یم تادص دنلب یادص واب مدش یم تگنتلد

... تسانشآ هلق، یور فرب هلُگ هی نومه و تشد دسو نیا بآ ِشوگ هب نم

لثم تشاد فینح هک دش ییاه  هظحل روصت رپزا ممشچ و دینش مشوگ

.. دناوخ یم میارب ششوغآ رد هدیچیپ ، هلصاف نیا رد یرعش

... فینح _

مرگ هک ییا هنیس . تشاذگ شا هنیس یور ار مرس و مرس تشپ ار شتسد

دوب!.

شگنتلد شمه هک ییا  هناورپ نشاب دهاش هک اجنیا مدروآ وتدوخ مزورما _

! هیلکش نیا مدش یم

. مدرشف شا هنیس یور رتشیب ار مرس و مدز قه اجنیا باختنا لیلد زا

رگید درک، یفرعم میارب شدوخ یاه لیلد اراب ابیز یاجنیا هک یتقو فینح

ششوغآ ارهب نم ، نیشام هندبی هب هیکت . تفرگ سفن طقف دشو تکاس

یاه  دایرف ناربج تشاد ، فینح توکس رد یدعب یاه  هقیقد دیاش ... دیشک

میاه قهقه ندش تکاس وداب ره هک درک یم ار فینح یاه  هناورپ و دنلب

هدیچیپ یاهوزاب نوریب هب مشچ شا هنیس ی هشوگ نامه ...زا میدزن یفرح

ناج ارهب نم یاه  ندوبن ناربج هشیمه اجنیا شمارآ ... متخود فینح

ار فینح یاهدرد هک مدش یم ابیز تعیبط نیمه نونمم دیاب دوب... هدیرخ

رکاش و مدوب ییابیز همه نیا خقلا ِنونمم دوب.. هدنام ابیز وزاب دوب هدینش

... فینح و مدوخ نابرهم یادخ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

نیا و میسن و نوریب یاه مدآ مامت و فینح یاهتسد شچیپ زا نوریب یاوه

. دندوب درس وبآ، تشد

فینح مرگ هنیسی دوب. بوخ مرس یاج و فینح یاه  سفن تردق اب اما نم

دوب..! رناژینا عبنم شدوخ فینح دوب... امرس نیا مامت ناربج
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و دوب رکب ، هناورپ دوب وت یرود مامت مهرم تفگ یم فینح هک ییاج

رد ادص یب مه میسن اجنیا یتح ... دیسر یمن شوگ هب ییادص چیه ... مارآ

هب مه دیاش مناد یمن ... دیزو یم وزالل هتسب شقن یبآ و تشد شوگ

هتخود ناشیابیز نت هب توکس هک دوب فینح و نم یشوخ و تمرح

... دندوب

و باتفآ و دوب نامسآ تواخس طقف دز. یمن رپ اجنیا مه هدنرپ یتح

: متفگ شا هنیس رد مرس اجو نامه .... تشد

مینومب شمه ، میریگب نوماس ام هرادن تسود یسک و مییاجنیا _حاالهک

! فینح هشاب ... اجنیا
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دزن یفرح . دناچیپ منت رود مکحم ار شیاهتسد ، ندرک وایدر لوبق یاج هب

: مداد همادا و

اجنیا لقادح دوب... شرانک لکشم هی نومنتشاد تسود عورش و زور _زا

... نومزا نریگ یمن ...ور نومهب هنز یمن هنعط یسک

یور ... دیچیپ منت رود رتگنت و رتشیب شیاهتسد ، باوج یاج هب فینح وزاب

هاتوک ییا هسوب ، مدوب هدرک ناهنپ شیولگ ریز ار مرس هک اجنامه ارو مرس

دز: وبل تشاک

... مینوم یم اج نیمه ... تنوبرق هشاب _

: مدیسرپ و مدرک ادج ار مرس ، شتقفاوم ندینش اب هرخ بال

! اعقاو _

و لا حشوخ درک. تبث شدییات رهم ،اب شنتفگ اعقاو و قوش اراب میاهبل یور

: متفگ فارطا هب هاگن و مدیدنخ قوش اب

.. مینز یم خی منک رکف ... فینح هدرس یلو _

قودنص تمس دش... مدرس رتشیب نم و درک ادج مرمک رود ارزا شتسد

: تفگ و تفر نیشام

! یرادن ینارگن امش ، تسه زهجم ِفینح _ات

متسد و دیشک نوریب رداچ رواک دشو راک هب تسد ، مزهجم فینح

. نیشام هندب هب مداد هیکت ار رواک و دوب نیگنس رداچ ... درپس

نوریب گرزب دبس وود درک قودنص لخاد ار شرس ، زهجم ِفینح دعب

: متفگ میاهبل یور تسد و مدیدنخ یبآ، و یتروص یاهدبس ندید ...زا دیشک
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اه! یدوب زهجم اعقاو _

و قوذ واب درک مخ قودنص لخاد ار شرس وزاب تخادنا ارباال شیاه هناش

: تفگ هبقالباه هراشا . دیشک نوریب یرگیهام وقالب دنلب بوچ ود رخآ رد

! تسه منیا

نازیوآ مه یدیفس یدوه ترشیوس هک مدوب هدشن هجوتم نداتفا هار نامز

شدوخ ار شگنر هایس و لکش مه . مشوپب ات درک مکمک . تسه مرس تشپ

: دیشوپ شهاتوک نیتسآ ترشیت یور

میش! مرگ لوا _

داد متسد گرزب یاه هبل اب یریصح یمداد.کالیه ناکت ار یمدزوشملا داب

سکیف شرس یور شک مهکالهاراب شدوخ . مراذگب مرس یور تساوخ و

هاگن ار میاه  شفک . مدرک تسرد مرس یور وکالهار مدروآ اررد درک.شملا

دید هک ار میاهتشگنا نخان یور خرس والک زاب ولج یاه  لدنص وات درک

: دیدنخ

! مدروایم بسانم شفک تارب دیاب _

لخاد اهار دبسو میتخادنا رداچ لخاد مرن ییوتپ . میدرک زاب ار رداچ مه اب

. مدرک ناشزاب و مدرب

کالهاهاررد رداچ لخاد و تسب ار نیشام رد فینح دوب. هلیسو رپزا

. میدروآ

ار رداچ نوریب باتفآ رون فینح نامشچ درک. هاگن مبترمان یاهوم هب قوذ اب

یم مدنخبل و متروص یور شنامشچ هک یتقو ، دیبلط یم تباقر یارب مه

. دیخرچ
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! هشب مرن تولگ یروخب مدب یاچ هی نز : تفگ و تسشن مرانک

دوب. شوج ،بآ میدیشک نوریب یاچ سک وفال مدرب تسد

میاهوم یور تسد .. میدروخ رینپ و نان ی هدامآ یاه چیودناس ، فینح اب

دنچ .ره اجنیا هدرس یلیخ متفگ هک درس دمآ.داب یم داب یادص هک دیشک

ناکت داب کی اماب یتنزرب هناخ دوب. مرس یاهوم یور شمرن مرن یاه  هسوب

. دروخ یم ناکت

. دروخ مقر یرگید باعل و گنر مااب یگدنز زا یرگید قرو فینح رانک

میسقت بش ات تفگ و دیدنخ و میدز کنخان ار فینح یاه یکاروخ رتشیب

. تسه تاناکما دوبمک اجنیا ... مینک

. میدوب هتخادنا بآ اررد یریگیهام دنلب یاه  بوچ ود ،ره نتفرگ ورین دعب

یریگیهام زوجم . تخادنا طسو قالبارات ،خن همعط ندرک لصو اب فینح

. تشاد

یارب رهظ کیدزن ار یکی و مدرک شدازآ متفرگ یهام تقو ره تفگ یم

. مدروخ یم و هدرک بابک غمبلا توق

ار مرس . دیشک شدوخ تمس شدازآ تسد اراب هناشما و تخادنا تسد

؟ اعقاو دیسرپ بجعتم دش. ما هنسرگ متفگ و متشاذگ شا هناش یور

و دیدنخ ... دناصقر یم ار نامه کال یاه هبل وداب مداد ناکت ار مرس هرابود

داد. رت فرط نآ رتم دنچ ات هتفر یاه هبقالب مشچ بجعتم

متسد چم تعاس . مینک بابک و میریگب یهام دوب رارق مه نامدوخ یارب

یور هککاله دوب هتسشن مرانک . تفر یم فعض ملد نم و دوب ود کیدزن

مدرک یچن دوب،هک هداتفین یقافتا چیه هک دوب تعاس .ود مدیبسچ ار مرس
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: متفگ و

! تسه شاج رس همعط منیبب راذب ! فینح _

: تفگ و درک مهاگن

. ندش اپ باوخ زا هزات ..انیا نتسین دیدن وت ونم لثم هک اه یهام _

هدنخی شوخ نیا نگ یم ننک یم رارف االن سیه : تفگ و مدیدنخ

! رسپ یدروآ هیک لگشوخ

داد: همادا . دیزرل میاه هناش هک مدیدنخ ادص یب

جنر تسد ات منک یم بابک تارب ، میتفرگ هک ولیک ود نزو اب یهام هی راذب _

. میروخب ور نومدوخ

فینح . مدش زیخ مین ناجیه وزا دروخ ناکت نم ،قالب هظحل نامه هک

شکمک اب مه نم . دیشک ار رِسنَل ی هرقرق و درپس متسد ار شبوچ یاهتنا

. متفرگ ار بوچ

مهاگن فینح . دیباوخ مناجیه ، تشگنا دنب هرادنا یهام ندید ،زا قوذ اب

: تفگ و درک

! کرپاش شابن دیما _ان

دازآ ، شسیخ رس ندیسوب واب ولج دیشک درک، یم قتال تشاد هک ار یهام و

درک.



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

جنک #هس_

284_ تراپ #

بش ات متفگ . مدرک یم شهاگن ، یمرگ دص یهام کی یتح نتفرگ زا دیما ان

. میروخب تیئوکسیب هرابود دیاب هک هشاب روط نیا

بآ ورد تسب رسقالب هب همعط هرابود و دناوخ متقاط یب یومکش

: مداد هیکت شا هناش یور رظتنم و هتسخ ار مرس و مدیدنخ .... تخادنا

... نتفر رد ندید ور اتام مه ایهام هناورپ یدز داد اجنیا هک سب فینح _

شدوخ ،قالب شمشچ لباقم تعاس هحفص و متسد چم نتفرگ واب دیدنخ

! زورما نشابن هنسرگ ال صا منک رکف : تفگ و درک هاگن مه ار

فینح دنک...اب ریگ اتهبقالبام دماین یهام چیه ، میدش رظتنم هچ ره زاب

دوب هتساوخ شلد رگید باتفآ . میدروخ ار شیاه چیودناس نامه ی همادا

دشو دنلب فینح دوب. هتسشن مه نامزغم یور هک دصقرب نامسآ طسو

... کرپاش میرب نک عمج وشاپ تفگ

ار متسد دزو شرمک هب تسد دیدنخ .! فینح هدوز متفگ و مدرک شهاگن

رود ، هراشا تشگنا واب تشاذگ هناشما یور تسد و مدش دنلب . دیشک

داد. مناشن ار دس و تشد تشپ یاهتسد

! میرب اجنوا هرارق : تفگ

؟ اعقاو : مدیسرپ و مدناخرچ ار مرس
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! اعقاو : تفگ و داد ناکت ار شرس و دیدنخ

نورد ار فرظ لخاد یاه همعط مامت و میدرک روج و عمج قوش و قوذ اب

. میدرک ترپ دس بآ

شدوخ و منیشب تساوخ فینح . میدش نیشام راوس ، سابل کالهو نامه اب

داد. اج اهار هلیسو نیشام تشپ

شلا تساوخ و تفگ اجنیا کیدزن یاتسور زا میارب ، یکاخ ریسم و هار نیب

. مزادنیب میاهوم یور

. میدش هدایپ و درک لفق ار نیشام میدیسر هک اتسور یدورو هب

رد تسد گنت هچوک دنچ دوب.زا بورغ ردحلا مه باتفآ ، تفرگ ار متسد

. میدش ور هب ور خیلا یامنبآ اب کچوک ینادیم طسو ، میتشذگ هک مه تسد

نآ مه یکچوک یلا .قب دندز یم کاخ هب کون سورخ و غرم دنچ مه اجنامه

یرسور و یدق هاتوک ،نز میدیسر هک یلا قب رانک فینح دوب.اب نادیم تمس

.. دندوب هداتسیا یرداچ ینز اب یلدنص یور هدناچیپ شناهد رود

ی هزاغم . میدش لخاد و تشاذگ مرمک تشپ تسد و درک اهر ار متسد فینح

: دیسرپ مشوگ رانک فینح هک خیلا ابیرقت

! میروخب یچ ماش _

: متفگ و مداتسیا یدق لا چخی یور هب ور مناهد یولج تسد

! میرادن ییا  هنیزگ غرم مخت زج .. هتروظنم راهان _هگا

کی و دناخرچ دوب هداتسیا زیم تشپ هک نز تمس ار شرس یدج یلیخ

: مدیسرپ ششوگ رانک . تساوخ غرم مخت هناش

! میزپب یچ یور _
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. مدیشک ار شنیتسآ و مدیدنخ ... تساوخ نز زا مه لکلا هشیش

! نون _

؟ یراد کدنف : مدیسرپ . تساوخ مه نان

هک ور انیا . مزهجم ظاحل نیا زا مزیزع : تفگ هک تشاد نیشام اررد کدنف

. مدروآ

هرک یبلا ق فینح هک دماین شوخ نز یومخا هاگن ،هب مندیدنخ زیر و یدوخن

درک باسح غرم، مخت هناش و هسیک نتشادرب .اب تفرگ مه هجوگ یرادقم اب

. میدمآ نوریب و

.! میرب اجک :حاال متفگ نامرپ تسد هب هاگن

: تفگ دمآ یم ور هبور زا تشاد هک یدنفسوگ هلگی هب هراشا

! مزیزع مگ یم تهب ، مینک در ور کیفارت _

تمس هب هرابود وام دنوش در ریز هب رس یاهدنفسوگ ات میداتسیا یرانک

رد تسد و تشاذگ بقع یاه  یلدنص یور ار اهدیرخ . میتشگرب نیشام

: دیسرپ نم هب هاگن بیج

؟ هناورپ میرادن هنوخ _حاال

: متفگ دشو درگ ممشچ

هش! یم مدرس .. مایمن رداچ وت _نم

.. دیدنخ و تخادنا ارباال شیوربا

! هشب تدرس مراذ یمن نم هبوخاه _
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نیشام رد عیرس دنلب، تماق دقو اب یگس ندش کیدزن واب مدز شیوزاب هب

دوب... هداتسیا قودنص رانک هک متفر فینح کمک ،هب تفر هک گس . متسشن

جنک #هس_
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ندید زا هک مهدب شتسد اهار غرم مخت ات مداتسیا فینح تسد رانک

ثکم دشو کشخ متسد . مدرک هاگن ار فینح و متشگرب قودنص هت نادمچ

متشاد متح دنک... زاب اهدیرخ یارب اج هک دوب هدش مخ رمک ات شدوخ . مدرک

باوخ قاتا ورد دربب مدرپس دقع لبق و رخآ زور هک دوب مدوخ نادمچ

. دراذگب

! فینح : مدرک شیادص دش، هک فاص

! مناج : تفگ و تسب ار قودنص رد

یلدنص یور ار غرم مخت هناش مه مدوخ ، دنیبب ار نم و دنک دنلب ار شرس ات

. متشاذگ بقع

؟ یدوب هتفر هنوخ _

متروص کیدزن و هتسهآ درک. زاب میارب ار درگاش ورد تشاذگ متشپ تسد
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: تفگ دشو مخ

! مدوب هتفر رس هی بش فصن _

فصن . مدنام لطعم یمک ، دنتفین و دنک تسرد ار غرم مخت یاج ات

هب هک یباوج ندینش نام.زا هناخ دوب هتفر یناهنپ تروص هب فینح بش...

یتشپ هب هیکت . متسشن مه مدوخ و تسشن مه یور میاهبل داد، ملا وس

میدقت ار بش ییابیز هب تشاد دیشروخ هک میور هب ور هب هریخ ، یلدنص

. تسب وردار تسشن مه شدوخ . مدنام درک، یم نامسآ

ندیخرچ .اب تشاذگ میوناز و متشم یور ار شتسد کالیم، چیه نودب

: دیسرپ دشو مندش تکاس نارگن مرس،

ناج! هناورپ مدرگ  یمرب یرادن تسود هگا _

شنتفر ، ندینش و ندید زا ارچ مناد یمن هک شتروص یور . مدرک شهاگن زاب

دمآ. شدرد دشو هدرشف مبلق ،

میدرگرب مرادن تسود هگید یمهش ترواب ... یدرک بوخ ... فینح _هن

... نارهت

تشادن تسود نم لثم مه وا منامگ ...هب داتفا وهار دیشک هآ طقف فینح

و هناخ فینح و نم لکشم ...! میتشاد مه واج هناخ هک ،ردحیلا میدرگرب

زاتالش هتسخ فینح و ...نم دوبن ناشی باال هقبط و شردپ یگدنز ی هزاجا

، شنت همهنیا زا دعب ود ره هک ییام ... دندش یمن هتسخ راگنا هک میدوب ییاه

مرن ار نیشام هک یتقو مناد یمن ... میتساوخ یم زورما سنج زا شمارآ کی

در کیراب یاه  هچوک زا یلو ؟ دوب اجک شدصقم تخادنا هار هب کبس و

اج ار اهتخرد و نیچرپ تشپ یاه ویوالیی گرزب یاه هناخ و میدش

یاهتنا درک.اتهب یم یط ار ریسم هفقو ویب تشاد سردآ فینح ... میتشاذگ
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درک، کراپ هچوک کیراب چیپ و رانک . دیسر هیقب زا رتگرزب اتبسن ییا  هچوک

، هدناچیپ مهب رداچ نز دنچ دش. یم در تشاد نامیور هب ور مه یروتکارت

. دندوب هتسشن مه رود یرد لباقم

یم ور اجنیا تفگ داد. مناشن ار هچوک تمس هناخینآ دشو مخ فینح

مرس نداد ناکت ...اب شنیبب میرب یقفاوم هگا و یراد تسود هک متسنود

دش. هدایپ هک مدرک تقفاوم

هک یگرزب رد ومد تشذگ هچوک ضرع ،زا هچوک ضرع و لوط هب هاگن اب

ینامیس یاهراوید ندید واب مدرب باال مشچ . داتسیا دوب، هدیرپ و گنر یبآ

.. مدش فینح رظتنم دوب، هدز نوریب ناشکون یدنلب یاه  تخرد ناشتشپ هک

و درک زاب وولال،ردار تمس ود ،زا شندرک زاب واب تخادنا رد هب دیلک

. تسشن نیشام ورد دمآ هرابود

ریز ار نیشام ... میدش طایح لخاد نیشام هکاب مدزن یفرح و مدوب تکاس

، نیشام رانک و تمس .ود تشاد هگن و درک کراپ ، طایح طسو و تیناریا

دوب... یزبس رس و گرزب هچغاب

هنیآ .زا تسب دشوردار هدایپ ، مینزب یفرح هکنیا نودب هرابود فینح

نیشام تمس و درک لفق ردار دیلک ،اب شتفچ نتسب زا دعب هک مدید

رود ار نیشام هک یتقو دوب دنلب شیاپ ریز هزیراه گنس یادص ... تشگرب

زور یضار و مرن یدنخبل . مدناخرچ شتمس ار متروص درک، زاب هک دز.ردار

متوکس ندرک سح و ندید زا فینح ایوگ دوب. هتسب شقت فینح یاهبل

دز: میادص و درک زارد تسد هک دوب هدش نارگن

! دنرادن ندش هدایپ لیم ام، ِناج هناورپ _ایآ

هدش مگ هظحل نیا و نم رد تاملک هناشما... یور مدرک جک ار مرس

ود نامه و مدمآ شک هک دندوب مهارمه زونه میاهتسد تردق ...اما دندوب
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. متخادنا شندرگ رود ار متسد

شک رتمک نم ات درک مخ رتشیب ار شدوخ ، هدنام توهبم و تام فینح

ار مرس درم، نیا فیرظ و کچوک هزادنا نیمه هب ینابرهم ربارب ...رد میایب

نارگن و درب مرمک تشپ تسد شدوخ .هک مدرک ناهنپ شا هناش و ندرگ نیب

: دیسرپ دشو

! تمنیبب ...! هناورپ _

هناچما و دناخرچ متروص رد مشچ تقد ...اب مدرب بقع و متشادرب ار مرس

: تفرگ شتشگنا ود اراب

؟ اجنیا تمدروآ یدش تحاران _

: متفگ و متخادنا ارباال مرس

منک! تلغب تساوخ ملد تینوبرهم همه، نیا زا هظحل _هن!...هی

قرب اب فینح لا حشوخ یاهبل دش. هدیشک شیاهبل فرط دشوود لا حشوخ

دعب ار فینح تبحم یتح . متشاد تسود ، دیشاپ میور هب هک ار شمشچ

شتسود دیوگب میقتسم درک یم مرش منابز نم ... متشاد تسود اه یتخس

اب منتشاد تسود تابثا و دوب ندرک سمل ناشنابز میاهتسد یلو ... مراد

فینح دوجو یامرگ سح و شزاون نیمه

جنک #هس_
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یاه  سفن هک یقاتا هب هدرپ و هرجنپ زاالیزاب حبص ِباتفآ و فیعض رون

. دیشک یم کرس ، تشاد شدوخ اررد هناورپ ونم

هداتسیا دیفس ی ردمالهف هدیچیپ هناورپ هب هاگن رد، بوچ راهچ هب هیکت

تمس باوخ رد قرغ هناورپ ارزا منامشچ و متفرگ متسد ار میشوگ ! مدوب

. مدناشک یشوگ شوماخ هحفص

ادص یب ار میشوگ هک ینامز دوب. هداتفا شا  هرامش ، ناذا زا دعب نامام

نامشچ و باوخ محازم ، کچوک یش نیا یاهگنز یتح ات مدوب هتشاذگ

. دوشن هناورپ

مه یور .ردار مدمآ نوریب قاتا زا یمارآ وهب متفرگ رد هگنل زا هیکت

. دباوخب شمارآ اب مباوخ یرد هناورپ .ات دباوخب هناورپ ات متشاذگ

یموینیمولآ .رد مدش ،در هدیشک شیاه  هدرپ و دوب کچوک هک ینلا زاس

یاهاپ تشگنا . متسشن ینامیس و موس هلپی یور و مدرک زاب ار ورهار

ار نامام هرامش .. مدرک ناشعمج هک دش ناشدرس نامیس یربز یور ما هنهرب

نشور لماک زونه اوه ... مداد میور هبور هب مشچ ، شباوج رظتنم و متفرگ

. مدرک ،سالم نامام هدیچیپ یولا هکاب دوب هدشن

. دیراب یم شتبحص و لوا هملکی نامه زا ینارگن

: دیسرپ

دنلب ..! هدوب شوماخ تیشوگ هدز گنز تفگ یم هیناح بشید ؟ ردام یاجک _

! یدوبن مه اجنوا ، تدوخ دحاو نتفر یفطصم اب ندش



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

: متفگ هتسهآ

! شابن نارگن .. نامام تسین یزیچ _

درک: یمن رواب

یم یه متاباب . متشاذگن یور کلپ حبص ات بشید هروشلد !.زا ردام یاجک _

هدش! یچ دیسرپ

هک اباب ... مدناخرچ یم مکراولش مرن هچراپ یور ینارود ار متسد تشگنا

هک یتقو موس راب یارب و شیپ زور ود هک یتقو ! دشاب نم نارگن دیابن رگید

هارمه ار نم هک یتقو تشادن ینارگن دوب... هتفرگ ار شیور دید، ار نم

دوجو اب یتح دنک. لوبق دوب هتساوخن ، مراد و متشاد شتسود هک یرتخد

زا شسنج مردام یادص ینارگن !.اما شا  هناهب و ارجام نوچ و دنچ نتسناد

: مداد ار شباوج هک دوب ادج اباب یهجوت یب

رهش! جراخ میدموا هناورپ اب زورید _زا

: دیسرپ دشو نارگن هرابود درک... ثکم ، دینش ات نامام

! هبوخ نوتلا ناج.!...ح نامام هتفرگ متادص _

حبص کیدزن ... مدوب رادیب تقورید ات بشید ! نامام تسین یزیچ _

... مدیباوخ

؟ مییآ یم یک هک دیسرپ زاب .اما دسرپب رتشیب تشادن ار شیور و دوب نارگن

! منود یمن : متفگ

دش: رت نارگن

! هداتفا یقافتا ...! ردام ..! فینح _
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، هباوخ هناورپ هک متفگ ، قیمع یسفن دعب و مدیشک متروص ارهب متسد فک

منک.! رادیب منوا ماوخ یمن

یناسرب وسالم شاب بقارم کی طقف ، نامام رخآ وکالم هیصوت

مه تفه هب تعاس . متسشن اجنامه یمک و مدرک عطق ار شسامت دوب...

مشچ شزبسرس هچغاب و طایح ....رد مدرک دنلب ار مرس هک دوب هدیسرن

. مدناخرچ

.! دوبن نارهت هدشی وامن حرط و گنس زا یربخ اجنیا یاهراوید و طایح

یاهتنا شا  یتشادهب سیورس یتح . دندوب زمرق رجآ و هداس شیاهراوید

تشپ هک دوب هتساوخ ار نم راب وود هنابش هناورپ هک ییاج دوب.. طایح

هناورپ و دوب شرگید ی هشوگ تفن خیلا یاه  هکشب .. مشاب بقارم و شرس

یارب و تقوم هک ییا  هراجا و کچوک هناخی نیا دوب... یضار اجنیا زا

؟ تشاد هچ ، مدوب هتفرگ ار شدیلک مراکمه ،زا طایتحا

یور میاه  شزاون و مرگ یاه  سفن نایم بشید هناورپ هک تشاد هچ

ورد اجنیا رد ندوب زا یضار ! هبوخ هچ هنوخ نیا ، فینح تفگ ، شیاهوم

دوب... هدیسر شمارآ وهب هدیزخ مشوغآ

و ینیشام شرف کی ندید واب دوب هدروخ خرچ هناخ، رد نتشاذگ اباپ یتح

اجنیا تساوخ و تفگ ، یمیدق لدم و نتنآ نودب نویزیولت و یتشپ ود

... مینامب

هب شیاهبل نم، لیم یب نداد تیاضر وات دوب هدناخرچ متروص رد مشچ

یارب نم ندش یضار اب بشید نامه دوب. هدز قرب مه شمشچ و زاب هدنخ

شیاهمدآ یتح و تاناکما و نارهت ارهب اجنیا هک دوب هتفگ ، ندنام بش

. دهد یم حیجرت

...هب متشگرب قاتا هب هرابود ، هناورپ گنتلد و مدش دنلب و مدیشک دنلب یهآ
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هدروآ دجو ارهب باوخ رد رتخد نیا شیاه  هلیسو نیرت هداس هک یقاتا اهنت

دوب.

باوخ رد هدش هلا چم و نم هب تشپ هک ییا  هناورپ رانک مدیزخ ، یمرن هب

رانک ، هتفر ورف و مرن شلا ب یور ار مرس و متشاذگ شرمک یور تسد دوب.

. متشاذگ شیاهوم

رارکت مدوخ یارب ار نتشاد هناورپ ، قیمع رپو یسفن کی واب متسب مشچ

.... متروص رانک و ندرگ و شلا ب یور هتسشن یاهوم نیمه ..اب مدرک

نایم مورب و مراذگب ار نتشاد هناورپ سح و حلا نیا و اجنیا دوبن فیح

! هناورپ و نم یاه  ندنار

هناورپ رانک اررد باوخ مه نم دشو لصو هناورپ یاه  سفن هب میاه  سفن

. مدیشک منامشچ شوغآ هب

جنک #هس_
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مدوب رادیب و باوخ . مدرک یکبس باوخ هک دیشک یم سفن و دوب مرانک رد

. دیخرچ متمس و دروخ ناکت هک
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دوب. هدش وزاب مهب کیدزن نامیود ره یاه مشچ

هناورپ اب مدوب دقتعم دنچ .ره دشن دیفس و خرس ، رگید بشید لثم هناورپ

هدناجنر یلیخ ار نم ی هناورپ ... مدرک یم راتفر ینامز ره مالمیرتزا دیاب

مه نادنز ریگلد و درس یراوید راهچ رد شا  ییاهنت یاهزور و راگزور . دندوب

نم هب یخلت و یتخس همه نیا دعب هک ییا  هناورپ دوب... همه رب هفاضا

درک! شبحاصت هبش کی دش یمن ار دوب هدیسر

مدیشک شا هدش اهر یاهوم ارالی متشگنا ، نتفرگ مشچ و نتسب کلپ نودب

: متفگ و

! ریخب تحبص _

حبص یتسار درک.هب رارکت شبل ریز ار مریخب تحبص و تسب مرن یکلپ

عورش وسالتم ریخب دعب هب نیا ،زا ناشخرد و ابیز نامشچ نیا اب میاه

دش!. یم

: مدیسرپ و شتروص مرن تسوپ یور مدنارس ار متسد شیاهوم زا

؟ یدیباوخ بوخ _

:عیلا! تفگ هاتوک و تسب یکلپ

! دایم تباوخ مزاب _

: مدیسرپ و تفگ رت هتسهآ ییا هن

یچ؟ سپ _

و درک ناهنپ ار شتروص . تشاذگ هنیسما یور ار شرس و دمآ شک شبل

: تفگ
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! یدروخ وت ور تلما رتشیب بشید ... فینح هدش ما هنسرگ _

. دروخ یم خرچ شیاهوم یتخَل الی متسد هک ردحیلا مدیدنخ قوذ اب

! هخآ هنومییات ود حبص نیلوا عورش هچ !..نیا میرادن مه یچیه _

شیاهفرح و هناورپ یشوخ ات مدش تکاس ، شفرح زا هدش درگ ینامشچ اب

دنک. ،تالیف شندوبن ناربج هب زاب

ار شتسد . تشاذگ متروص یور ار شمرگ تسد فک و درک دنلب ار شرس هک

: تفگ و تشاد هگن اجنامه

؟ نوم یلقن هنوخ نیا هرادن هجوج و غرم _

هنیسما یور هرابود هک دناخرچب و دنک دنلب دمآ ار شرس و مدرک یچن

: متفگ و مدنابسچ ششوگ رانک ار میاهبل ... متشاذگ

! مینزب فرح یمک _هی

: دیدنخ هفخ و هدش وکا یادص اجواب نامه

! مینزب فرح یزیچ هی ندروخ دعب لقادح _

: مدیسرپ یمرن وهب هاتوک ... مدیسوب ار ششوگ رانک و متفرگ هاتوک یسفن

! هناورپ مینک راک _هچ

هیکت ار شجنرآ . تشاذگ شرس ریز تسد و درک دنلب ار شرس ملا وس هکاب

داد. مرن شلا هبب

کی ار شیوم و درب تسد .... مدیشک زارد ولهپ یور و شدوخ لثم مه نم

مدش رظتنم و متشاد هگن شیوزاب یور ار متسد درک. عمج شا هناش فرط

... دریگب مارآ ات
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دوب...ردح نم سلا دنچ یاهوزرآ ،زا ندوب هناورپ رانک یلکش نیا روصت

دوب. هدش یعقاو و ریذپ رواب میارب حاال هکیلا

.! مینک یگدنز اجنیا تدم هی مراد تسود _

! هشاب _

درک: رارکت هک تشادن رواب ار مندرک لوبق یدوز نیا هب

! یقفاوم مه _وت

مدز: بل

! مقفاوم _

... تراک _

: متشاذگ شا هناش رد هتخیر یاهوم یور ار متسد

ال... صا هیچ ..راک تدوخ دنخبل هی یادف راک... رس مر یمن _

: تفگ و دناخرچ شمشچ هساک اررد شقارب کمدرم

هدب... یلوپ یب ... فینح میش یم هراچیب _

: مدیدنخ

... هراد هار منوا _

؟ یهار :_هچ دیسرپ و درک اجباج ار شدوخ ، ندینش قاتشم

: متفگ و مداد باوج شقوذ هب هلصاف بال

. یتشپ طایح میراذ یم میرخ یم سورخ و غرم ات لهچ هی لوا _
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: دیسرپ دشو رتدرگ شمشچ

بخ!. _

منز... یم مخش ور ییولج طایح نیا شدعب _

دش. رت تشرد شفافش و ییا  هشیش یاه مشچ زاب

_دعب!

: مداد همادا هک دوب هدمآ شک شنامشچ و هناورپ بجعت زا مبل

 هعمج اجنیا . مینک یم عمج ور اهغرم مخت ... مینک یم راک میسقت مه شدعب _

مید،ات یم مه نوزرا . میشورف یم اجنوا میرب یم هراد، یلحم رازاب اههی

... میشاب هتشاد یرتشم
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دشو اهر شا هدنخ ، دینش ار نامجراخم و جرخ یاه  میمصت هک یتقو هناورپ

رگید شنامشچ درک. نایامن ار رتابیز یدنخبل شدیفس و تسد کی یاهنادند

دوب. هدش لیدبت ینتساوخ و قارب یوگ ود هب بجعت و یدرگ زا
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: مداد همادا شقوذ یاوه هب

ور، هتشاک یزبس و رایخ و هجوگ دبس هی ،وت فرط نیا نک... شوگ _حاال

یقاب و نومدوخ کاروخ و دروخ ارب رادقم هی مشورف یم منک. یم تشادرب

... میراذ یم رانک نومجرخ هیقب هساو ور

: دیسرپ رکف ورد تسشن دشو یدج شا  هفایق ، دینش هک ار مفرح

یچ!. نوتسمز _

و مدش دنلب مه مدوخ و مدناخرچ ، شرکف ورد یدج تروص رد یمشچ

هک یداشگ راولش هچاپ . متشاذگ شیوناز یور و متشادرب ار شلا .ب متسشن

درک. فاص ار دیشوپ و تشادرب نادمچ زا بشید

: متفگ شلا هبب هراشا

وهی! یشن هتسخ . مافرح هشک یم لوط _

: تفگ و داد هیکت شا هناچ ریز دشوهب تشم شتسد رت قاتشم

.. میریگب یهام دس میرب ارصع هک هنیا مه شهار یلو ... تسه منوا بخ _

. میریگب دایز هقوذآ ات میشورفب شدعب

ار نم یخوش دوب. هدش یدج یلیخ رگید . تفر رکف رد شدوخ داهنشیپ اب

دوب. هتفرگ یدج

... میزپ یم منون نک. تسرد مارب یرابنا و یتشپ طایح هت مرونت _هی

! نتخپ نون هک یدلب ناج.. ونابدک تنوبرق هشاب _

: تفگ و داد ناکت ار شرس

... مریگ یم دای بخ...اما _هن
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: دیسرپ هرابود

! فینح ند یم هراجا نومهب ور اجنیا _

: متفگ و مدرب رت کیدزن ار مرس

.. هاوخب نوج _وت

دشولد جوم . تخیر شا هناش یور شتخَل یاهوم درک، جک هک ار شرس

ار مرس و مدیسوب ار شا  ینیب کون ... دناسر اهجوم نیا شمارآ ارهب نم

. متشاد هگن شتروص کیدزن

نم! ی هناورپ ارچ دح؟... نیا _ات

شفاص یاه مژه کون ، تسب هک کلپ دش. رات هناورپ مشچ یاه  هشیش ینآ هب

. دروخ متروص تسوپ هب

 یتخس مامت یگتسخ ، مدوب ترانک اتحاالهک بشید ینک یم رواب فینح _

! تفر نوریب ماه

. تفرگ شدوخ اررد هناورپ یاه هناش میاهتسد نم و تسب مرنرت یکلپ

یمرن دوب. ناهنپ شهاتوک نیتسآ والی ششوپ هکاب شفیرظ یاهتسد

: مدیشک سفن و مدیسوب ار شمرگ ضبن یور و شندرگ تسوپ

! مراد تسود و راک نومه منم .. یتحار و یتشاد تسود وت هک روط _ره

.. تفرگ هدنخما و مدینش هک ار شمکش یادص

. مراذب مه ور مشچ حبص ات تشاذن مه مناخ هغابروق یادص _نیا

دعب نتشاد هناورپ دوب!. یتخبشوخ نیع نم شوغآ رد شندیدنخ زیر زیر

و رهق هب شندیشک سفن . دیزرا یم یتخبشوخ نیا هب یرود سلا تفه



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

. دیزرا یم مروپاش اباب یروخلد

عورش ... تشاد شمارآ نتشاد هناورپ دوب. دیدج هار نتشاد هناورپ

دوب. هدش دلوتم زورما و بشید زا هک دوب یتخبشوخ

***
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هک یلقن و کچوک هناخ نامه رد هناورپ و نم و دوب هدش کیرات اوه

. میدوب هتسشن مه تسد لغب ، یتشپ هب هیکت ، میتشاد شتسود

اب هناورپ . فیطل و دوب کنخ اه، هرجنپ ندوب زاب ،اب اتسور یهاگنابش یاوه

یب نویزیولت ریوصت ، میتشاد ود وره دوب هدز تفس یتشپ هب هیکت نم

... میدرک یم هاگن ار نامیور هبور نشور یادص

یرگید یاج شرکف ، ریوصت زا هطقن کی هب هریخ هناورپ هک دوب مساوح

هشوگ دوب...زا هدزن کلپ رتشیب راب دنچ یتح هک دوب ییا  هقیقد دنچ ... تسه

. مدرک شهاگن ، مشچ

ارزا متسد دوب! هچ مناد یمن رد قرغ شا  ینتشاد تسود و هداس هرهچ

هناورپ ساوح .هک متشاذگ شا هناش یور و مداد شک شرس تشپ

: مدیسرپ و متشاذگ شرگید هناشی کیدزن ار مرس ... تشگرب
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امش؟ ییاجک _

هک داد ربخ یگداس نیمه ..هب تسشن متسد یور هناورپ یاهتشگنا کون

! تشگرب دوب، هتفر هک اج ره شساوح

! فینح هیچ ینود _یم

شدوخ لثم و مدز رانک و مدرک دنب ششوگ تشپ ار شیوم زا ییا  هخاش

: مداد باوج

! هناورپ هیچ _

یاهزور ، هناورپ نامشچ کش ،یب میوزاب یور تشاذگ و درک دنلب ار شرس

درک! یم یباتهم ار میاهبش و یباتفآ ار نم

ینک، شتباث یاوخ یم هک یزیچ نوا هساو گنج ییازور هی هک _یممگ

و نتشادرب وربت ریت ...ای تسین گنشق ال صا هک مه ندیگنج . تسین بوخ

شمه انیا ! تسین بوخ مه یسرب تفده اتهب نداتفا الت کشم ناج هب

... هشاپ یم ترفن . هرایم یگتسخ

کیدزن ار مرس . مدنارس ششوگ تشپ هرابود و مدییوب ار شیوم هتشر

مدز: وبل مدرب ششوگ

! کرپاش هبوخ یچ تقونوا _

زا تبحم هناورپ ... متروص کیدزن ات دروآ ارباال شرس و درک جک ندرگ

درک! یم هیده شدوخ شور وهب مدوخ یارب هرابود و تفرگ یم مدوخ

هی دیاب ، تسا هدننک بیرخت ردق هچ گنج هنیبب مدآ هک مه ییازور _هگا

ندیگنج نم .! میلست نم هگب ، یبوچ ییا،  هخاش هب هدنبب دیفس لا متسد

.. نینک اهر ونم ... متسین دلب شمارآ هساو
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ار مرس . مدش تسمرس شیاهوم رطع وزا متفرگ قیمع یسفن ششوگ رانک

رانک الت،هب کشم و عناوم همهنیا اب هناورپ . مدرک شهاگن و مدرب بقع

نام  هتسخ .. دندرک شا  هتسخ درک. فارتعا مه رانک نتشاد شمارآ و ندیشک

شیادیپ اجنیا هک ینیمه ... میتساوخ یم شمارآ طقف ...ام دندوب هدرک

. میدرک

! میدنبب یچ ور دوبن نومتسد مد هخاش _هگا

...ای یقشاق هی رس : تفگ و دمآ مفرح هب ییا هرغ مشچ و دناخرچ ار شرس

! یراکدوخ هی

: متفگ یدجرت و مدرک شهاگن هرابود

یچ؟ دوبن مه انیا یتقو هی _هگا

: دیشک بقع مشوغآ ارزا شدوخ دزو ممکش هب یتشم

؟ یتفرگ ونم فرح روظنم ال _صا

! راکدوخ رس میدنبب هش یم مه یدغاک لا متسد طقف . مدوخ نوج _هرا

ناکت دیکات اب میارب مه یتسد ... تفر هناخزپشآ تمس نابوک دشواپ دنلب

: تفگ و داد

! دیفس نورتت طقف _هن!

. متشاذگ شلا ب یور ، مدوخ نداد شک اراب مرس و مدرک زارد ار میاهاپ

: تفگ هرابود ، شرمک هب تسد و تشگرب نم هب ور هناورپ

شمه اه، یخولک ینیمز بیس نیا هب نزب رس ،ایب اجنوا ندیمل اج هب وشاپ _

دش. ردوپ
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: متفگ و مدیخرچ ولهپ یور

خیلا هدعم اب بش رس همتداع نم هک رایب دوز ور ماش یعلا! تمحز _یب

. مباوخب

درک: باترپ میارب مه یتسد و دیدنخ ما یهجوت یب زا

! نتخوس انیا ؟ یتسشن هتسجخ ارچ ... وشاپ فینح _

: متفگ نانک وچنچن مداد هیکت مجنرآ و مرس ریز تسد

! هساسح یلیخ مدبک نم ، هناورپ مشاب هتفگ _

هاگن ار لا غز یور یاه  ینیمز بیس هرجنپ دشاتزا مخ و دیدنخ مفرح اب

یم دوب. شوخ تاناکما نیرتمک اب اجنیا ورد زور ود نیا هناورپ دنک...

تقو چیه ار اجنیا شمارآ هک درک فارتعا نم هب اهراب یتح و دیدنخ

. تسا هتشادن

دش... فاص ، شکیدزن ِیشوگ یادص ندش دنلب هکاب

: متفگ و مدیدنخ میاهتسد ندرب ،ابباال میشوگ هب هراشا و متشادرب ار متسد

هیک، منیبب هدب نوکت ور تحلص دیفس لا متسد نوا ... مزیزع سب شتآ _

هش! یم نارگن

ار یشوگ ، شرمک و ندرگ چیپ و بات نآ اب شدوخ و دیدنخ مه هناورپ

درک... مهاگن و دیزگ ار شبل دید، هک ار یشوگ یور مسا داد. متسد

مسا ندید ...زا میدوب هدرک نشور ار نامیاه  یشوگ زور ود زا دعب زورما

هب راب حلا،ود درک...اتهب زاب ار سارت رد هناورپ هک متسشن فاص هیناح

نم ات دوز یلیخ دوب. هدز رس ، نامچیپ لیوف و یبابک یاه  ینیمز بیس

هدرپ یتح دشو لخاد مه هناورپ ایهن، منزب فرح هیناح اب مریگب میمصت



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

. متشاذگ مشوگ رانک ار یشوگ ، هناورپ هب ممشچ ... دیشک ار

! ییاجک تسه مولعم چیه فینح _

هدشی تکوم ی هناخزپشآ رد تشاد هک دوب هناورپ هب نانچمه ممشچ

لا ،بند یبوچ دمک رد ندرک زاب دشواب مخ . دیخرچ یم هداس و یسوط

. تشگ یم ییا  هلیسو

: متفگ و تفر رانک مسورع ون تاناکما نتشادن زا مضغب

جند... یاج هی میدموا هناورپ _اب
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درک... مهاگن و تشگرب هناورپ ، فرح نیا نتفگ دعب هلصاف بال

باوج ...اب زوسلد و هنارهاوخ ... دیسرپ یم ار حملا تشاد و درک ثکم هیناح

. مکیدزن دیایب هک مدرک هناورپ هب هراشا و مدرک دنلب ار متسد ، هیناح هب نداد

مدوخ زا متسناوت یمن ، یرتم داتفه هناخی نیا ورد زور دنچ نیا اهو یگزات

سدح هک روط نآ نم واب تشاد مرش عقاوم رتشیب رگا یتح . شمنیبب رود

! دوبن و دشاب تحار مدزیم
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هیناح هک داد مناشن ار ینیس و درک دنلب ار شتسد ، متساوخرد هب هناورپ

: تفگ

اباب اب ارچ هک مدنوم یمهنز... روش نوتارب ملد منم ..! هنارگن یلیخ نامام _

؟ ینزب فرح ینیش یمن

اج هی زا هرخ هش...بال بوخ نوملا اتح میدموا نم... رهاوخ یچ نارگن _

یمدش! عورش دیاب نومیگدنز

هام رخآ دروم رد تشاد ومع هب زورما مه اباب مگب تهب مدز گنز فینح _

باال! هقبط و هنوخ نودب هتبلا دز... یم فرح

هدش هدیچ ثاثا ندرب هب رارصا هکنیا ...و دروآ یم درد ارهب ملد اباب ندماین

هک دنامب هتبلا درک... یم رتشیب ار شدرد ، هناورپ هقیلس و قوذ رازه یاب

یارب . مدرک سح مه رتشیب قاحسا و بویا یروخلد ندید اراب شیلا خ یاج

! مردپ تشاذگن شزرا سهلا دنچ و یس رسپ و نم

ور هن طقف هک وگب...اباب وت مه یزیچ ؟هی ینز یمن فرح ارچ فینح _

اباب! زا رتدب هک مه ووت هشنوبز

! نیبوخ یفطصم و تدوخ ناج... هیناح مگب یچ _

هک یتقو ومع . میدوب اباب هنوخ همه بشید هک داد ار مباوج و تفگ تحاران

دز... رشت و فرح اباب هب یلک ، ِنارگن مه نامام و هشوماخ باال غارچ دید

: دیسرپ و دمآ شدای هلصاف بال دعب

یتشاذگ تسرد ور یچ همه نم، ردارب مه اباب؟..وت اب دوب یچ تلکشم _

نم!.. ردارب یتشادیم هگن تسد زور ...ود تدقع زور

لیلد و نتفگن اب اباب الت کشم هشیر ... مهدب هک متشادن یباوج . مدزن یفرح
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یرادوربآ و یرتگرزب اباب هک درک یم یضار ار ملد روخلد هت نآ شندماین

دوب.. هدرک

اراب شتسد هلای چم و کچوک ینیس ، شگنر دیفس و یتحار سابل اب هناورپ

. تشاذگ نیمز یور دشو مخ ، گنرشوخ یاچ ورپ هگنل هب هگنل ناویل ود

یور تسد . دناشک هناشما ریز ، قاتشم و مرن ار شدوخ و مدیشک ار شتسد

... شتسد مهدب ار یشوگ تساوخ هک مدیشک شیاهوم

و دنخبل .اب تشادرب مشوگ رانک ارزا یشوگ ، شتساوخرد زا بجعتم

: تفگ شا هلمج لوا نامه و نم هب نانز کمشچ

گنز ام یگدنز طسو شمه هک یرادن یگدنز و راک امش هگم ناج! هیناح _

... ینز یم

هک مدش شم وکال داش یادص مرگلد و دیدنخ مدینشی من هک هیناح فرح هب

: تفگ زاب

هک... دیراذ یمن _واال

... تفرگ گنر شیاه هنوگ هک دوب هتفرگ شتشگنا اراب شبل هشوگ

... میتسه ییانشآ لحارم _هن..واالی

هب مشچ دوب... هناورپ یباوج رضاح داضتم شندیزگ وبل ندش خرس وزاب

: تفگ و داد نم تروص

... گنر مراذ یمن هک راین رد یزاب رهوش رهاوخ زاحاال نیبب _

ار شا هلمج ی همادا تشاذگن ، هناورپ بسچلد دیدهت نیب ندیرپ اب هیناح

دش. دنلب شا هدنخ ههقهق هناورپ زاب هک مونشب

هد! یمن راک هب لد یگدنز لوا فینح نیا ال ...صا میدروخن ماش زونه _ام
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شبطاخم هب شوگ ، تکاس ِنم هب شمشچ و دیدنخ هیناح یاه هلمج هب زاب

: درپس

... نوماقآ هتخپ یخولک ینیمز بیس _هن

؟. یگدنز لوا مدنبب دنب شیپ یراد راظتنا هنکن _

دنلب ار شرس ششوگیزاب یاهتشگنا ندرشف واب مدیدنخ ناشیاهتبحص هب

: تفگ هیناح هب ور مه شیادص رد هدیباوخ یزان درک...اب

دوب! رطع شوخ هچ مرهظ یورمین نم وگب ترهاوخ هب !ایب فینح _

درک... ربص بلط ادخ زا میارب نایوگ هاو هاو هیناح و درپس متسد ار یشوگ

: متفگ و داد هیکت هناشما یور ار شرس هناورپ

شمه ... مزابب ولد منیبب ور مناخ لگشوخ نیا نم یدش ثعاب وت هگید _

! رهاوخ یرصقم تدوخ

دنلب ، هسرب شهب متسد ، نتفگ اب هیناح ار شا هدنخ ههقهق هناورپ

.. امتح دیسر شهب هگا تتسد نتفگ ،اب هناورپ یاه هدنخ ترپ مساوح دش....

، مرهاوخ نارگن یاه  هیصوت اراب یشوگ و متفرگ ار هناورپ ناجیب تشم

. مدرک عطق

جنک #هس_
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زا میارب ار ناویل هناورپ هک متشاذگ متسد رانک و نیمز یور ار یشوگ

هیکت هناشما یور هرابود ار شرس ... متفرگ شتسد وزا تشادرب ینیس

واب درک دنلب ار شرس ات دیشک لوط هیناث دنچ ..! هناورپ مدز شیادص داد...

... شیاج رس دنادرگرب ار شرس هرابود نم، هب هاگن

 شون ور تییاچ االنهک ناج فینح _

رایب ور هدش ردوپ و هتخپ ینیمز بیس و شاب یبوخ رسپ وشاپ ، یدرک ناج

! میتشادن یچیه هنورصع و ماش هک میروخب

: متفگ ، مناهد لباقم غاد یاچ ناویل ندرب لبق و دمآ شک شنتفگ نحل زا مبل

! نارهت میرب رس _هی

دنادرگرب متمس ار شرس ... تسشن و درک دنلب قیمع و دنلب یسفن اراب شرس

یپلق درب... شیاهبل کیدزن و تشادرب ار شدوخ ناویل ، یباوج چیه نودب و

: متفگ و مدروخ

میر! یمن یرادن تسود هگا هناورپ _

باوج و نداد ناکت یارب شیاهبل هب مشچ نم و دروخ یپلق مه شدوخ

تشاد اج مه هناورپ رکف رد خر مین هک مدرک فارتعا ملا، وس هب نداد

منک... شهاگن اه تعاس

: تفگ و درک هاگن متروص هب متسد رانک شوماخ یشوگ زا دناشک باال مشچ
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... مراد تسود ور اجنیا ...نم درگرب و ورب ناج، فینح تدوخ _

. تشاذگ شناهد و تشادرب یدنق

درک: هفاضا نم تهب دزوهب شا  هداتفا قرب نامشچ اب مه یکمشچ

... ریگب مه هقوذآ _

ایهن مشاب شندماین نارگن متسناد یمن

! مدوخ رطاخ هدیجنر رتخد نیا نتشاذگ اهنت

قح ، نتشاد شمارآ هک دش تباث هناورپ یاهباوج نیا اب میارب دنچ ره

دوب... نم ی هغدغد رپزا کرتخد

نم دروخب ار شیاچ متساوخ و مدش دنلب ، دروخ گنز شیشوگ هک یتقو

شیپ زور ود مدوخ هک ینامه ... تسه شنارگن ردارب متسناد ...یم مروآ یم

رس ندیسوب .....واب میتسه اجک ام مدرک شربخ و متشاذگ مایپ شیارب

اه ینیمز بیس لیوف غارس مدوخ و مدرپس شتسد ار یشوگ هناورپ

اراب نامبش ات میدوب هدناچیپ لیوف اب ینیمز بیس الی هرک و لفلف ... متفر

هب هرابود و متشاذگ ینیس لخاد ار اهلیوف مامت ... مینارذگب یتوافتم شور

شردارب فرح هب تشاد یتشپ هب هیکت . متشگرب هناورپ رانک و هناخ لخاد

داد. یم هناورپ ارحاالهب رفولین ندش ادیپ ربخ متسناد داد...یم یم شوگ

هناورپ گنر ...هب شندش یعطق ات میوگن دوب هتساوخ قاحسا هک یربخ

. مدرک مخا ، دیبوک شپل هشوگ تسد و دیرپ هک یتقو

...یم متشاذگ هدش هدیچ یاهرایخ هقلحی رانک ار هدش قرو یاه  هجوگ

بوخ نوشلا ح دیسرپ رت نارگن دشو هارمه ضغب اب هناورپ یادص هک مدینش

؟ دوب

نامرد تحت یلحم هاگنامرد رد ناشسابع رتخد ود هک متسناد یم نم و
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لا بند اجنآ هک یدرف و بویا یاهتیامح اراب سابع کچوک رتخد ... دندوب

یتقو هناورپ ... دندوب هدرک لقتنم لوبماتسا ناتسرامیب دوب،هب شیاهراک

هریخ ییا  هطقن هدش،هب عطق یشوگ اب شتسد ، دینش ار اهربخ نیا مامت

و رامیب رتخد ود دوب هدش شنتفر بقاوع هک دش ینز نارگن . دنام

شیپ و تنوفع نودب و لیلد یب ناشندب یامد نتفر و ندرک بت ...اب ضیرم

.. ییا  هنیمز

تکرح ویب سمل شندب فرط کی هک یردام یارب دوب هدش هریخ هناورپ

نیا دیاب نم و تشادن یمامت شیاه  ینارگن هناورپ دوب... هداتفا تخت یور

هناورپ یلو ! تخس دنچ ...ره مدیشک یم شود ارهب شمشچ و لد ینیگنس

دوب! هدش نم زا ییزج هک دوب ساهلا

مکمک تساوخ مهارمه دشو دنلب هک یتقو و دوب هتسشن مرکف و حور رد

... دنام و هدش یدعب یاهزور یارب مهارمه و رسمه دنک،

جنک #هس_
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ار نیشام . تفر و مدرک شیهار شخب نانیمطا یدنخبل اراب نارگن فینح

دیلک ردارزااب درپس مدنچ راب یارب رد نتسب زا لبق و درب طایح زا نوریب

دشاب سرتسد میشوگ هک درک دیکات منک. لفق دوب، هدرپس متسد هک یساپاز

فینح ...اما دشاب عمج رطاخ هک متساوخ شا،  ینارگن ره رارکت اراب نم و

رارصا و دیدرت ،اب شندش یهار زا لبق وزاب تشاد ار نم ندنام اهنت سرت

نم فینح و مدرکن لوبق نم هکیلا .ردح موش شهارمه دوب هتساوخ رتشیب

. تشاذگ میاهنت ، نارگن وزاب هناخ اررد

شتسد ، دیرخ شرافس ملق تسیب زا رتشیب اب تسیل کی نتفر زا لبق یتح

: تفگ و درک ناشهاگن هدنخ اب هدش درگ ینامشچ اب فینح و مدرپس

.. میراد یجرخ رپ عورش هچ مزیزع _

مدوب هدیسوب ار شیور ، شرس ندرک مخ واب متشاذگ شدنخبل یور تسد

ایب... دوز و ورب مدوب هتفگ و

و طایح رد یخرچ نم و تفر . تفر هشیمه رتزا نارگن و نارگن فینح

شوغآ اررد مدوخ و مدرک دنب میاهوزاب رود تسد مدز. شزیخرحس یاوه

اه هرجنپ و هچغاب هب خر زونه هناخ طایح رد دیشروخ عولط ... مدیشک

ومه تفرگ ملد مه ما ییاهنت وزا تسشن مبل هب دنخبل دوب. هدادن ناشن

باختنا ار دوب هداد شمارآ فینح و نم هب هک یهار هکنیا زا لا حشوخ

نم ردام و فینح ردپ روخلد هاگن تشپ هک تسرد ام، ِمه اب ِیگدنز ... میدرک

التار کشم نیا ، ندوب مه رانک یارب هک میدرک یم لوبق دیاب دش،اما عورش

... دراد مه

یخیم وهب راوید رانک هتسب هقلح هک مدناخرچ بآ گنلش لا بند مشچ

یاپ .. مداد ریجنا و ودرگ و گرزب تخرد ود یاپ بآ . مدرک دوب،زاب نازیوآ

سیخ کاخ یوب . متشاذگ بآ یمک مه گرب رپ کچیپ دنچ زرو یاه هتوب
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ار اجنیا مارآ یگدنز ردقچ نم و دیسر مماشم هب حبص تفاطل اب هدروخ

نانک کیج کیج دنتشاد هک ادص رپ کشجنگ دنچ یتح . متشاد تسود

درک... یم بوخ ار مشمارآ و ،حملا دندرک یم عورش ار ناشحبص

خیلا یاج هب هاگن . متفر هلپاهباال زا هناخ تمس وهب متسب ار بآ ریش

راولش ندید وزا مدرک ، میباوخب دوب هتساوخ ردسنلا بشید هک فینح

هب هک یدنم  نوناق و بترم رسپ دمآ... شک ،مبل شلا ب رانک هدش ات یتحار

نوناق مه شبیترت و مظن ، اهلومرف و یضایر اب ندز هلک رسو ریثات زا منامگ

. تشاد ار شدوخ صاخ

. میزادنیب هار میدوب هتسناوتن دش، لکشم راچد هک ار اجنیا یتفن نکمرگ

تخب هناخ هب هزات یاهرتخد لثم دوب... هدرکن مرگ ار بآ رگید اتحاال زورید

هناخ، نیا رد فینح هدش تبث یاهتبحم روصت وزا مدش لا حشوخ ، هتفر

رکف میاهراک ،هب فینح نتشگرب زا قوذ دش...اب شنارگن نامشچ گنت ملد

سفن شرانک هظحل ره اب نم هب شمارآ هک یدرم یارب تساوخ ...ملد مدرک

هک یلا بقتسا و مشوخ حلا روصت ...زا مزیرب همانرب دوب، هدرک هیده ندیشک

زیم رانک ارزا یشوگ و مدیدنخ درک، مهاوخ ما هدیسر هار زا هتسخ درم زا

. مدیشک نوریب راشژ و نویزیولت

ربخ هچ دوب هتفگن . مدناوخ ار شخساپ و مدرک زاب ار قاحسا هب مبشید مایپ

دوب: هتشون طقف ناشلا ح یارب ملا وس هب یتح دشو سابع یاهرتخد زا

شاداد ونم ... سرب فینح و تدوخ شوخ یاهزور هب ناج هناورپ "

". میتسه

مدناوخ یتم سال یاعد مردارب ود ره یارب بل ریز هملک دنچ نیمه زا مرگلد

رظتنم نامشچ ، قاحسا و بویا مسا روصت و اعد طسو ارچ مناد یمن و

و املآ ی هدرک جک رس اراب مضغب ... تفرگ ناج ممشچ شیپ مه سابع
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توکس نایم رد متروص هب تسد و منک شیراک متسناوتن ادیآ ینابز نیریش

... مدرک ناهنپ میاهتسد نایم ار میاهکشا هناخ،

یمامت یارب ادخ وهب مدرک هاگن هنازوسلد میاه  هصغ رانک ار یرخف نامام

... مدرک کاپ ار میاهکشا نانک سامتلا الت کشم نیا

داماد گنتلد سورعون کی شقن ورد متشادرب نیمز یور زا شلا وب وتپ

نامدوخ یارب مه شتیربک بوچ کی یتح هک نام هداس هناخ ،هب شنابرهم

... مدش راک هب تسد ، دوبن

جنک #هس_
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دنام مرظتنم دوب. مرظتنم هیناح ، متشاذگ هاگشزومآ هکاپردسنلا یتقو زا

هقبط دوب هتفر ، نییاپ دورب هک یتقو تکاس و فرح یب منک. مامت ار مراک ات

تسشن دشو هارمه نیشام یاپ ،ات مراک ندش مامت واب دنام اجنامه ... نییاپ

هب متشادن یفرح چیه نم و مروایب لیلد .. منزب فرح دشات رظتنم وزاب

هناورپ رانک نیریش هبرجت و یرود نیا هکیلا ...ردح میوگب منارگن رهاوخ نیا

ناج رگید ی همین هیناح هک اجنآ زا اه...اما یروخلد مامت هب دیزرا یم ، ندنام

: متفگ و مدیخرچ هیناح یاه  ینارگن هب ،ور مزوسلد و دوب نم

هیناح هیتشز راک هتفهیام کی زا رتشیب ِندش رود نیا ینک یم رکف ارچ _
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ننک.. یم باسح چیه هب ور ام هک هنیا تشز نیبب نک رکف هظحل ناج...هی

همه!. و اباب مه

: تفگ شمارآ هکاب دوب روبص هیناح

هچ روخلد منود یمن هک ابوت شلد هرخ ،بال یشب اباب چیپ اپ نم رظن _هب

یمهش.. مرن ، تسه تدوخ زا یلگ هتسد

قطنم باوج رد هناورپ نامشچ گنتلد و مدروآ نوریب کراپ ارزا نیشام

: متفگ هیناح هنارهاوخ

شوت تسین یضار ماباب هک ییا هنوخ میرب مگب هناورپ هب یروطچ نم _

مایپ مهب اباب مزاب مشیپ زور ...ود هگید اج هی میربب مینزب ،راب یدیچ هلیسو

ازور نیا هک مدآ ردپ زا فرح ربب...نیا ور تاه  هلیسو ایب ناج رسپ هداد

! تسین تشز مهب، تشپ هن هشاب مشیپ دیاب

هب رارصا وزاب درک مخا مدز، یم اباب رس تشپ هک ییاهفرح هب هیناح

یدیشک شزا وت هک مردقنوا ...اباب ینزب فرح اباب اب یرب هرتهب هک شدیکات

.. مدرک شوگ ، تسین لوغ رانک

: متفگ تعاس هب هاگن و مدرک ،در زمرق غارچ تشپ ارزا نیشام

اباب ینیبب تمشچ ...اتاب هنوخ مریم یراد رارصا مه تدوخ ..حاالهک هشاب _

یمهنک.. یچ

درک: هفاضا دشو لا حشوخ هیناح

یراک هب ...الدب یرب و ینک رهق دیابن مه تشوگ وت هنزب هگا یتح اباب _

... هرادن ور تندید مشچ حاالحاالاه هک یدرک

... مداد ناکت ار مرس طقف هیناح الل دتسا هب
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زان هکاب یتقو یشوگ تشپ شیادص مدز. گنز مه هناورپ هب ریسم نیب

هلجع هک دوب یراک هچ لوغشم مناد یمن دوب...اما لا حرس درک، ادص مفینح

هچ ینیبب و یایب مرظتنم و نک عطق ناج... فینح مراد راک تفگ و تشاد

و دنام تکاس هیناح و متفرگ یرپ سفن شا  هلجع و قوذ ...زا مدرک اراک

... نامدوخ هناخ مد هب مسرب هک درک مهاگن طقف ، هناورپ قوذ هب شوگ

مامت ، مروضح هب اباب یلحم یب اب هیناح قوذ یهارمه و هناخ هب مندیسر

و دوبن هناخ ، منتشگرب زا ربخ یب نامام درک... لدبم سأی ارهب هیناح یعس

رد تفر و دناخرچ سالمم باوج اراب شرس ، هیناح رانک نم ندید اب اباب

... تسب مه ردار یتح و شقاتا

یلحم داد، نییاپ ار هریگتسد دزو ییا هقت قاتا رد هب هک هیناح هبتالش

دوب... هدرک لفق ، هیناح ِتهب تیاهن رداررد ...اباب دادن

رد تشپ زا طقف ! هراد نوتراک شاداد داد ربخ هک هیناح یادص اب یتح

: تفگ هتسب

؟ یشب هطساو یدموا یدرپس یک تسد ور هچبتا _

هناهب وهب متسشن یمک مه نم . تسشن لبم یور و تخود مهب بل هیناح

رانک هدرپ و مود هقبط هتسب هرجنپ هب هاگن و مدش ادج هیناح زا هتقو رید

... متفر نوریب هناخ اباب،زا قاتا هتفر

یضار نم هک یلحم یب دوب. نم، هب یلحم یب اب شندرک هیبنت عضوم اباب

. تفرگ یمن ما هدیدان روط نیا یلو یمدز مشوگ رد مدوب

هب یضار ار هناورپ مهاوخب هک یدیما دصرد کی نآ اباب زورما راتفر اب

هار زا لبق رد، ومد نیشام نامه .رد تفر نیب زا منک،مه ندندادرگرب

ندادن نتنآ نارگن . مداد خساپ یشوگ رد قاحسا هداتفا ی هرامش هب نداتفا
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نتشگنرب زا هناورپ یاهزور نیا میمصت زا شیارب هک دوب هناورپ یشوگ

. متفگ

هدش کراپ نیشام هب هریخ نم ...و میتشگنرب هک درک یمن رواب قاحسا

زا هکوش مه یمندنک...وا لوبق هناورپ هک متفگ نام، هناخ رد مد یفطصم

دنهدب هزاجا رگا متساوخ هک متسرفب سردآ شیارب تساوخ ، هناورپ میمصت

تخس منک. ناشربخ دش، دعاسم شلا اتح میشاب اهنت هناورپ اب تدم کی

بوخ شلا ح هناورپ ، مهدب نانیمطا دوب! هناورپ سک همه هک یردارب هب دوب

دوب!.. ولدریگ تسه رطاخ هدیجنر هناورپ طقف .. تسه

هتفر و متسه نیشام رد هک دیدن ار نم یفطصم و مدیشک نییاپ ار یشوگ

ی هناورپ هک ییا هناخ تمس زاگ، یور واپ مدناخرچ ار نامرف ... هناخ دوب

! مداتفا ،هار تشاد راظتنا مشچ

و هچوک رس .هب متشاذگ رس تشپ ، ندوب شرانک قوذ اراب وطالین ریسم

هناورپ هکنیا زا لا حشوخ . مدیسر دوب، نشور شناویا یاهغارچ هک ییا هناخ

کاخ و فیطل یوب زا دوب رپ هک یطایح .رد مدرک زاب ،ردار تسه مرظتنم

.! هدروخ سیخ

یاه  هتسب دایب، ملا بقتسا هب متشاد راظتنا هک ییا  هناورپ و ناویا هب هاگن

. مدیشک نوریب قودنص ارزا دیرخ

ارزا تشگرب و تفر ریسم یگتسخ ، هناورپ رانک شمارآ و هناخ هب ندیسر

درک. نوریب منت

له ار یدورو زاب همین و کچوک .رد متفر هلپاهباال رپزا تسد و هلجع اب

منابز نایم هدیخرچن هناورپ ، شندید هکاب منک ادص ار شمسا مدمآ و مداد

دش. کشخ
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یرتخد تمس هب هتسهآ یاه مدق . متشاذگ و مدش مخ نیمز یور اهار هسیک

دوب، هدرب شباوخ شا هناچ ریز تسد و هدیچیپ شیاهوم رود هلوح هک

.. متشادرب

جنک #هس_

294_ تراپ #

راظتنا یتقو ... دیزرل ممشچ شندید زا هک دوب نهپ شرانک کچوک ییا هرفس

نامه ، متشاد تسود طقف دوب، هتفر باوخ هب هک مدید ار هناورپ یلکش نیا

زیر یاه  هسوب واب مراشفب هنیسما اررد شتسد یور هدرک جک ندرگ

. مدرک دنت شتمس واپ مدش نارگن ، شندیباوخ هتسشن یارب منک... شرادیب

شیادص ، رادمن هلوحی نامه یور  هسوب نتشاک واب مدناچیپ شرود تسد

ناج... هناورپ مدز

نامشچ دش. نامزمه ، هناورپ ندرک زاب مشچ اب هناخ گنز و ادص ندیچیپ هک

: دیسرپ و داتفا نم هب شباوخ تسم

؟ فینح _

هیک؟ : دیسرپ متروص رد نارگن و تسشن فاص رد، مود گنز واب

: متفگ و مدش دنلب ، نارگن و ثکم اب
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هیک! منیبب رازب _

ندیشوپ اب نم و داتسیا هلپ رانک و دمآ ملا دشوبند دنلب نیمز یور زا

دنخبل تروص ، مدرک زاب هک ردار تفچ ... مدرک دنت ،اپ نییاپ ،هب مشفک هرابود

نیشام دش. زاب میور هب رد تشپ یاوه یکیرات ،رد هنامس اب هیناح بل هب

یام هدزرس یاهنامهم ات متفر رانک نم دشو شوماخ شیاهغارچ یفطصم

... دنوش لخاد

رد نتشاذگ اپ ضحم هب دز. مرانک و درک رپ مشچ لغب، هب شرسپ هیناح

هب هاگن . شرس تشپ هنامس و تفر هلپاه تمس بجعتم و تعرس ،اب طایح

تسد اهرسپ رظتنم . دنتفر دوب، هدنام توهبم و تام هکباالیهلپاه هناورپ

باوخ شلغب رد شرتخد . دنام ناملس هب ممشچ هک مدنارس مراولش بیج هب

کچ ار نیشام یاهرد ، یفطصم و مداد باوج ار شم دش.سال هدایپ هک دوب

... میداد تسد مه ،اب شرس تشپ و درک

،هب میدوب هدروآ ور اج نیا هب ندرک یگدنز یارب ، هناورپ اب هکنیا رواب

یم کشا مرهاوخ هدرشف مهب یاهکلپ یور دوب. تخس هیناح سیخ نامشچ

... دناشن

هتسشن رترود امو هرفس هب ناشمشچ ، هدیسر هزات ی هدزرس نامهم راهچ ره

... دندوب

مرش زا یاهبل هکاب ییا هناورپ ... مدش هناخزپشآ لخاد هناورپ رس تشپ

متسناد یم همک...ردحیلاهک نومماش فینح دز بل مشوگ رانک ، هدیزگ

، تسام هب توکس رد قرغ رفن راهچ ره مشچ

هک مدید ، کچوک ی هملباق رد ندرک زاب واب هلعش ود زاگ یور مدش مخ

راکچ ، دیسرپ رت نارگن هناورپ دوب... شرانک غرم هکت وود هتخپ تاجیزبس

؟ مینک
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ریش هکاب داد مناشن و درک زاب ار لا چخی رد هک متشاذگ شا هناش یور تسد

دوب! هتشاذگ لا چخی رد هزات طقف هک درک دیکات . تسا هدز مه تسام هزات،

: متفگ و هدز هناورپ یزاون نامهم ینارگن و تبحم هب یکمشچ

.. کرپاش هنومیگدنز لوا مشدعب ... نتسین هک هبیرغ _

کشا هیناح اب هنامس ، مدرک سح هک مرادرب اهار هسیک ات مدناخرچ ار مرس

هناورپ نتفگ فینح بنجب اراب مرهاوخ ضغب . دندرک یم کاپ ار ناشمشچ

. متشاذگ شرهوش رانک اجنامه رد

... دیشک یم نوریب هسیک ارزا هبعج لخاد یاه ناویل تشاد هناورپ

ار یمسر و هدش هدیچ یاه غرم مخت ات مدوب هرک و هباتیهام لا بند مه مدوخ

.. مروایب نوریب دبس زا

جنک #هس_
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فینح یولا و دروخن گنز راب ود زا رتشیب هک فینح یشوگ یادص ندینش

میوزاب رود ار کزان درک...مالهفی زاب باوخ ارزا ممشچ ، شدنب تشپ

تبحص لوغشم طخ تشپ یادص اب فینح . مدرک دنلب ار مرس و مدناچیپ
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ی هزایمخ درک. عطق ار یشوگ و داد باوج هاتوک یمشچ نم هب هاگن دشواب

فینح ،زا راوید هب نازیوآ و نامیور هبور تعاس هب هاگن و مدیشک یهاتوک

؟ دوب یک : مدیسرپ

کیدزن ارات شرس و دناچیپ میوزاب رود تسد ، باوج یاج هب فینح

. دیشک ولج متروص

! زیخرحس یوناب ریخب امش حبص _

، شلا ب یور مرس ندرب ورف واب مدرک هلا چم مالهف ریز رتشیب ار مدوخ

: متسب ار ممشچ

! ینز یم اپرب یراد هک هدشن مه حبص تفه _

: تفگ و دیدنخ دوب... مرگ ، تسشن میاهوم یور هک شسفن

میرب دیاب میروخب هدب ینان هکت کی وشاپ ... مرتحم یعلا هیچ اپرب _

! تختیاپ

... دیدنخ زاب فینح و مدناچیپ مرود رتشیب ار رتمالهف یکاش

... مینک ضوع ییاوه هی میرب _

... مایمن نم : متفگ ، مدوب هدرک شناهنپ مالهف ریز رد هک ییا هفخ یادص اب

: تفگ مالهف ندز رانک یارب وردحلاتالش دیدنخ زاب فینح

... هرذگب شوخ تهب یممد لوق _

، یرگید فرح یاج وهب مدروآ نوریب یلدود و دیدرت اب مدوخ ار مرس

... دندرکن ادیپ مه ضارتعا ناوت میاهبل فینح راک ریگلفاغ

نیشام ..رد میداتفا هار فینح تساوخرد اب اتسور هناخی دعب،زا تعاس کی
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. منزب هک متشادن ریسم و هار رد یفرح چیه . مدوب هتسشن فینح رانک و

، تفر نادنخ وبل سیخ مشچ اب هیناح هک ینامز زا میتسناد یم ود ره

، ندرک یرود نیا یارب فینح رهاوخ ینارگن دوب. هدش رتشیب شردام یاهگنز

اراب شردارب دوب شتخس هیناح هک ایوگ یمدش...و هدید شیاهگنز اب رتشیب

دش نامنارگن ردقنآ هرخ ...بال دنیبب نارهت زا هداتفا رود هناخی نیا ورد نم

هک یمیمصت ... میتفرگ نتفر هب میمصت ، فینح یومع سامت اب حبص هک

مدیسرپ نم هن یلو ... دشاب قاتا هشوگ مراذگب تساوخ ار منادمچ فینح

منادمچ رخآ هظحل ..اما تسیچ نام  میمصت هک تفگ فینح وهن میدرگ  یمرب

. مدروآ نوریب قاتا زا نامیاهسابل مامت نتشادرب اراب

. دروخ یم رتشیب فینح ونم حلا نیا هب توکس دنچ، ره

هب زبسرس یلگنج زا ییوگ رهش، هب نتشگرب اب یلو ، دوبن یدب طیارش

. متفر یم تبحم و ساسحا زا کشخ یریوک توهرب

یتخبشوخ گنر مرواب ارهب مبش و زور دنچ هک مدوب هدرک رواب ار فینح

تاناکما هک ییا هداس هناخی نامه رد فینح اب یتبحص مه دوب. هدیشخب

لز شناویا یور اه تعاس فینح اب هکنیا . متشاد تسود ار تشاد یمک

ور. هب ور هب مینزب

هک ینامز ار، ندوب مه رانک . میشاب اوه یامرگ و امرس نارگن و میشونب یاچ

تلما کبسرتزا ماش نارگن و مینک تلما ار مرن هجوگ ود نامراهان یارب

. متشاد تسود ، میشاب

و گرگ نیب یور هدایپ رتزا شخب تذل عولش رهش نیا یاج چیه هکنیا ای

و بیج رد فینح تسد هک اجنامه . دوبن اتسور فارطا ،رد بورغ شیم

و هوک زا هلگ نتشگرب دهاش و رظتنم و دورب هار مرانک باال، شیاه هناش

ششگرس غرم هک ینز ...ای میشاب هناخاه یاهرد یولج هدز همتاپمچ یاهگس
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! شا الهن لخاد دنک شیک زاب، یاهتسد اراب

هک یفینح مرگ تسد زج . تشادن ار تذل نیا ، گرزب رهش نیا یاجک چیه

یخلت اب رهش نیا رد هچ دوب. اج همه درم نیا . تسشن میاپ یور تشم یور

! مارآ و ابیز یاتسور نآ رد هچ و ینیریش و

نم! مشب هداج هب تلز مشچ نابرق هیچ _

ی هدمآ نوریب ولد ناج هلمجیزا رانک تسشن و تفر منامشچ و مرگ هاگن

! فینح

. مرادن یراک شدعب و نامام ندید مرب نم _

.. میریگ یم تشَم شود ،هی هنوخ میر یم لوا مه درک:اب هفاضا و دیدنخ

. شدنخبل هب دنزب لز دمآ شمرش ییا  هظحل یارب ممشچ و مدیزگ ار مبل

داد: همادا فینح هک

هش.. کشخ تاهوم ات ورب امش لوا _

؟ مدوب هدنار مدوخ زا سلا تفه ارچ ار درم نیا ارچ منادیمن

دعب... و تنامام ندید میر یم کیپ و کیش _دعب

یمرب داد؛ همادا و دیدنخ مهارمه . میروخب بوخ ماش هی متفگ و مدیدنخ

. هاگشزومآ هنوخ میدرگ

. مداد فینح یاه  همانرب لد هب ولد مدش تکاس

رتولج ار شراک فینح یومع . منزب رس هاگشزومآ هناخ وهب میورب دشن اما

هدایپ قاحسا هناخی رد یولج ار نم رکف، ورد نارگن فینح هک دوب هتخادنا

تاهاب نک تحارتسا ورب تفگ و دیسوب ار شیور و درشف ار متسد درک.
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. مریگ یم سامت

روک و توس هناخ و تولخ طایح . متفر هناخ تمس ، منتفگ دیشاب بقارم اب

نابهگن درم و هدش کراپ رد مد نیشام دنچ داد.ره یم سک چیه دوبن ناشن

سنلا .هب تشاد تینما دوب، نفلت اب تبحص لوغشم هک قیچ ریزاال رد

. متفرگ سامت ابخهلا لوا . مدرک نشور ار میشوگ ، هدیسرن

طقف دنک. یمن یراکمه چیه و تسا هدیباوخ تفگ یم و دوب نامام شیپ

دوب. هدرکن یرییغت چیه نامام دنز...حلا یم رغ یمک یمدیآ هک میرم

سابع یارب ما ینارگن .زا متفرگ ار یضترم هرامش و مدرک عطق ار یشوگ

دوب عولش شرس هک متفگ

! هناورپ تمنیب یم اجنآ میتسه ییاد هناخ توعد بشما و تفگ

ار هلوح و مدرک کبس ار مسابل ، مشاب هتشاد بش یتوعد زا ربخ هکنیا نودب

ار میاهوم . مدرک رکف تسه ربخ هچ هکنیا هب مامح تدم مامت ورد متشادرب

. متفرگ ار فینح ردام هرامشو مدناچیپ اجکی هلوح ابکاله

?

جنک #هس_

296_ تراپ #

رد ناخ روپاش یادص ، فینح ردام یادص ندینش یارب مراظتنا ربخالف
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؛هبهب!سالمهب نتفگ واب درک ثکم ، منتفگ ولا زا بجعتم . دیچیپ یشوگ

میاهبل یور ار منابز . مدش خرس شفرح تلا جخ ادیپ،زا مک مناخ سورع

داد: باوج تواقت یب ینحل .اب مدرک وسالم مدیشک

ام! ِمناخ جاح ِلگ ِسورع سالم کیلع _

: دیسرپ دشو دنلب فیعض شردام یادص !.هک تشاد یروظنم هچ مناد یمن

؟ یتشادرب نم زا رتدوز ارچ درم!. هیک _

: تفگ شرسمه باوج رد هک مدوب هدنونش ناخ روپاش یاهفرح زا هکوش نم

! نتسه نوتناج هناورپ ! مناخ هیک تلگ سورع _

: مدیسرپ ، یشوگ تمس نیا کالمم ندوبن خیلا یارب ثکم یمک اب زاب

! هبوخ نوتلا _ح

داد: باوج ییاسر یادص واب دنلب

! نوترسمه و مناخ سورع امش یاه یسرپلا وحا هللا...زا دمحلا _

یمدش: هدرشف شیاهفرح ندینش زا هنوگما یور متشگنا

! نبوخ ناج ردام _

داد: باوج هرابود

...ای شدوخ هساو هدیشارت راک بش ات حبص زا زور ره مه امش ناج ردام _

یم شسورع هدشیسنلا پیک یاوه ای هشرسپ لگ هنوخ یانودلگ نارگن

نوشزاگ و وبآ قرب ام، رس باالی دحاو هنک یم کچ مرابکی یزور هش...

... هشابن عطق



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هنیسما مرش،زا قرع هرشی ، مدوب هدمآ مامح زا هکنیا واب مدیزگ ار مبل

دش! ناهنپ هلوح یاهزرپ ورد تفرگ ناج

شدوخ امش!. ناج ردام هب مگب نم تسه یفرح .. مناخ سورع نییامرفب _

همک! شتقو هنک یم تسرد ماش ، نومهم رفن تسیب هی یارب هراد نوچ

!سال ییوت ردام ناج هناورپ _: دیسرپ و تفرگ ار یشوگ نانز رغ شردام هک

: تفگ و دیشک یسفن و مدرک شم

یمهرود هک مبش .. هراد یور نوریب  شچب هیناح . مکمک ایب ردام وشاپ _

هنک! یگرزب ومع ناخ هرارق . میراد

نم! متسنود یمن _

هرایب هریگب تتسد ات منزب گنز مچب هب یرصع دوب رارق ! ردام منود _یم

. نوم هنوخ

! متفیم _نماالنهار

. یسرب تدوخ ات مرادن وران رسد ساالدو ایب دوز .. تتسد نوبرق _هرا

داد: همادا متفگ هک یمشچ اب

. ردام ِتشیپ فینح _

_هن!

! تقو هی یمهش تنارگن ایب! شدعب نک، شربخ : تفگ و درک ثکم

. مداتسیا هنیآ یولج رساپو لطعم و مدرک عطق ار یشوگ مرگید ی هشاب اب

دوب! ربخ هچ

. مایب مدوخ ات ورن تشون و داد باوج هلصاف اربال ممایپ فینح
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". تساهنت تسد تردام ": متشون شیارب

"! هشیم مامت ومع شیپ هگید تعاس مین مراک "_

. دشابن منارگن هک متشون شا  یعمج رطاخ یارب نم و

وپال شخپ میاه  هیلسو . مدرک منت یدنلب وتنام و مدیشوپ سابل عیرس

هب نام هدشی فیقفوت هناخی رد یرادقم و هناخ نیا رد یرادقم . دندوب

! فینح لوق

مدنارس ار میاه  یرتچ مشوگ تشپ . متفاب ار میاهوم و مدرک یمی مال شیارآ

میارب هک دوب فینح هیده . مدیشک تسد قوذ اراب مزیوآ یاه  هراوشوگ و

. تخادنا مشوگ هناخییوال،رد ورد لوا زور

.اب مشوگ ود ره رد تخادنا و درک شزاون و دیسوب ار شیاهتسد یاج هک

دوب. رد مد سنا مدز..آژ نوریب هناخ ،زا مدوخ هب رطع ندیشاپ

هناخ هب نارگن یعمج رطاخ هتبلا و سرت واب متفرگ یلگ نادلگ مه هار رس

دشواب زاب .رد مدرک اجباج متسد ار نادلگ و مدز ردار گنز . مدیسر فینح

. مدش هناخ لخاد رد، نداد له و نتشاذگ تسد

میور فینح ردپ هاگن هارمه هچغاب کنخ رطع و متشاذگ طایح اپرد

دوب هتسشن و هدش شرف هک یتخت کیدزن ات مدق دنچ و متسب .ردار تسشن

. متشادرب ،

، ناویا هب شردام ندیسر اب شردپ زا مشچ هک دوب شیور یولج ییا  هساک

لا. حشوخ ومه دوب نارگن ،مه شیناشیپ یور تسد . متفرگ

. یدموا شوخ ! ردام ایب ناج هناورپ : تفگ هک دوب شتسد مه ییا مالهق

و گنواه و دوب هتفرگ مد یاه  شمشک رپزا ییا ،یپهلا شردپ تسد یولج



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

. شتسد رانک ییاهدورگ

مشچ ی هشوگ زا هک متشاذگ تخت یور ، شردام ندش کیدزن اراب نادلگ

درک. مهاگن

؟ یراذ یم اجنیا ارچ ، یدروآ ترهوش ردام یارب _

یمهنک. منودلگ هی یدوسح :حاال تفگ و درک لغب ار ماه هناش شردام هک

مراذ یم وت.. میربب ردام راد شرب : تفگ و تشاذگ متشپ تسد دعب

. تسه ملگشوخ ..هچ قاتا وت

تساوخ فینح ردام ، متشاذگ اپ ضحم .هب میتفر ناویا هب طایح زا مه اب

.. ناشقاتا هرجنپ تشپ مربب ار نادلگ هک

نک کبس تسابل درک هفاضا ، هناخزپشآ تمس هب نتفر ردحلا مه شدوخ و

. ردام وایب

یتخت ور اب دوب بترم قاتا . مدرب ناشقاتا ارهب نادلگ لوا و متفگ یمشچ

دوب. نهپ هچیلا یق هشوگ مه هدروخ یات هداجس . فاص یکشرز و لمخم

بات و چیپ اب شدنلب ی هدرپ و دوب زاب شرد هک فینح قاتا اررد مسابل

. مدروآ ،رد دروخ یم ناکت قاتا یاوه و میسن

ار مزیلب یاه وهبل وشلا مداتسیا هنیآ لباقم و متشاذگ شتخت رانک ار مفیک

نوریب قاتا ،زا شیرود تعاس دنچ یگنتلد زا یقیمع سفن واب مدرک فاص

. متفر

ات نیشب تفگ یلدنص هب هراشا . تفرگ یم بآ ار شیاهتسد تشاد شردام

هش! کنخ تلد . مرایب هنودنه چاق هی تارب

منک! راکچ : متفگ و مدز شتبحم هب یدنخبل
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دوب هناهب : تفگ و تشاذگ زیم یور ، وقاچ و لا گنچ و یروخ هویم باقشب

. مدید ور زورما کرادت زورید زا ...نم ردام

ار لا چخی داد.رد مناشن ار زاگ یور یاه  هملباق و دییاز شمشچ یاپ کشا

با یدموا تدوخ ناشهللا ور انوا .. متسین دلب اه ژهل نیا :زا تفگ و درک زاب

. ینکیم تسرد مارب ال،
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و میدیشک یلدنص ود وره داد متسد ار هناودنه یلا فس و گرزب هساک

هب هاگن و دیشک هقلحما و تشگنا یور تسد و تفرگ ار متسد . متسشن

: دیسرپ منامشچ

.! مرتخد یبوخ _

فینح ردام نابرهم تروص هب هاگن . مدرک رکشت هتسهآ و مداد ناکت ار مرس

. مبوخ هک متفگ

؟ هشومع شیپ فینح _

لخاد و درک ادج هناودنه یچاق میارب درک. اهر ار متسد هک متفگ ییا هلب
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. مدرک رکشت .زاب تفرگ متمس و تشاذگ باقشب

، ییاج هتفر هتفرگ تتسد مفینح ، تفگ هیناح یتقو ، رداموهک ینود یمن _

یمن زا تحاران مدز. فرح اقا روپاش یارب یلک و متسشن دش. هراپ ملد دنب

فرح نوا و دروآ هن متفگ یچ هدش.ره نم هار هب رس رسپ راک هچ منود

. دموین نوریب شنوبز کون

ناج. هناورپ نک رت ور تولگ درک: هراشا

بترم ار شیاهوم .. متروص هب دوب هتخود مشچ درک، هرگ مهب شتسد ود

. داتفا یم یزیر یاهکورچ ندز، فرح عقوم شندرگ و دوب هدز هناش

متفگ . مدز اقآ روپاش ردارب گنز ، مچب ندوبن و هیناح یاهفرح اب منم _

هدند هی نیا اب نیایب متشاذگن شاهنت منم ات هدنور هنوخ زا هک ور شرسپ

. نینزب فرح

داد: همادا دزو یقرب شمشچ

هنک... در هنوت یمن ونم نوشن طخ مه طقف _

یلدنص هب هیکت مه شدوخ ، شناشن و طخ هجیتن زا هدوسآ یرطاخ اب

: تفگ

زور ...زا متساوخن فراعتمان شزا منم ... هدزن فرح مفرح ور تقو چیه _

هگنل مه فینح .. شارب متشاد شزرا مدش، سفن مه شاهاب هک یلوا

! سورع شاب لا حشوخ مچب هب هدیسر ثرا تلصخ نیا ...زا هشاباب

داد: همادا دزو نم هدشی زاب مه زا یاهبل هب هرابود یدنخبل

هام هنک.هی شادص تساوخ و فینح هب دز گنز ومع ناخ زورما هکنیا _ات

.. هرادن یلا یخ چیه روپاش راگنا و تشذگ مچب دقع زا مه
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یگدنز یرادیاپ یارب هک متفرگ ینز یشوخ و ضغب رد قرغ تروص زا مشچ

هب هاگن هک منک هاگن شمشچ رد میقتسم یمندش میور درک... یم امتالش

: متفگ و مداد شزیم یور هدز هرگ یاهتسد

هنک! یم هدنمرش ور ام امش ینارگن _

: مدرک دنلب ار مرس هک تشاذگ هناشما یور تسد . دیشک رتولج ار شدوخ

هک هچب نیا لد زا ربخیب نم . متوگاعد منم و ینک یم داش ور مرسپ لد _وت

لگشوخ لگشوخ یارتخد دوب، مناخ یرخف رتخد ورگ شلد وگن هتقو یلیخ

.. ردام تتساوخ یم یلیخ ... مداد یم هچب نیا نوشن

: متفگ و مدز فینح هدشی افوکش هزات و هتفهن قشع زا مرن ییا هدنخ

. هتشاد ریثات یلیخ فینح هناشنم اقآ راتفر یور امش، تیبرت هک مراد متح _

فینح لثم یرسپ نتشاد زا ینادردق یارب رتشیب دیاب هک هلمجما ندینش اب

و دمآ شک شبل هک دوب متروص کیدزن شرس و دیزرل شمشچ ، متفگ یم

: تفگ

... نایمن هار اتقو یلیخ شردپ اب طقف . هنوبرهم و هیبوخ رسپ مرسپ _

رساپ، نامه و دروآ لا گنچ اب خیلا ییاقشب هرابود دشو دنلب هلصاف بال

: تفگ و درک ادج هنوادنه یچاق

نم یلو یمنهد، نوشن . نزب فرح شاهاب هملک اقا...ود روپاش هدب ربب منیا _

! شتسه تسود سورع یلیخ منود یم

زیربل ملد و ناج ، دوب هدرک تیبرت ار فینح هک ینز یاه  ییامنهار زا

مه امش متفگ و متشاذگ ار باقشب ، یکچوک ینیس لخاد و مدش دنلب دش...

. نیایب
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: تفگ دزو دنخبل

هساک ود زورید ....زا مربب ور اهودرگ هک مایم وثمال مروخب یخرچ هی منم _

! هتسکش ودرگ ولیک جنپ و هتفرگ مد شمشک

باال هقبط یاه وهلپ ورهار هب هاگن مدش یم در ناویا زا یتقو و دمآ شک مبل

. مدیزگ ار مبل

شهاگن ..ات دسرب دوز شاک نام...و یفیقوت هناخ تفگ یم اجنیا هب فینح

هب تشاد فینح ... دننک هیده دنخبل میارب شیاهبل و دوش مرگ شمشچ منک.

وربآ ردقچ دش.و یم هدید راکهانگ نم، یهانگیب ِهانگ و سابع هابتشا یاپ

هدیدن ینیهوت چیه شراتفر .رد تشاد شزرا نم یارب درم، نیا ردپ یراد

... چیه و چیه . مدوب
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و تخت تمس ، فینح ردام راتفر شمرن و اهفرح تینهذ اب متشاد یعس

. مورب طایح

ارزا هتسکش یاهودرگ تشاد ، فینح روپاش اباب ، مدیسر تخت رانک هک یتقو
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مه دییامرفب و متشاذگ شتسد رانک ار باقشب و ینیس درک. یم ادج تسوپ

. مدرک هفاضا ، شتسد کیدزن ینیس ندنارس و ندش فاص اب شرانک

: تفگ و درک دنلب ار شرس ، مندید زا

. تدوخ نیشب _

میاهاپ تخت وهبل رانک . متسشن و مداد درم نیا هتساوخ نامرف هب شوگ

ات تشادرب ییودرگ هک دوب نییاپ شرس دوب... مشفک نورد و نیمز یور

: دیسرپ همدقم دنک...یب ادج ار شتسوپ

؟ تساجک فینح _

: متفگ و مدرک بترم هنوگما رانک زا اوه یب ار ،شملا شتسد هب هاگن

! تشاد نوشراک ومع ناخ _

یم شردام . تخادنا هدش زغم زا خیلا یاهتسوپ لَت رانک ار ودرگ تسوپ

اه یراک هزیر نیا زا مه ناج دوب...اقآ هتفرگ تسوپ ار ودرگ ولیک جنپ تفگ

... تسکش یم ناویا رد نامام یارب مه دنق یتح درک. یم

: شتمس تشگرب مرکف دیسرپ هک یلا وس اب

؟ هبوخ تردام _

: متفگ و مدرک مشوگ هدروخ رس یوم دنب ار متسد

! تسین بوخ دایز شلا _ح

یاهودرگ ، اهودرگ هب هراشا درک. دنلب هیناث دنچ یارب ار شرس و درک ثکم

منک. شکمک ات داد ناشن ار زغم واب هتسکش

: متسشن زادنا ریز تمس رت، لیامتم یمک



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

! دوبن نوتدقع مسارم مدینش _

. مدرک ادج ار ودرگ زغم ، منخان ی هشوگ واب مدرک همزمز هاتوک ییا هن

ارچ..! _

. متخادنا هساک لخاد ار ودرگ زغم و متشاذگ رانک ار خیلا تسوپ

! دایب هک دشن دوب، هدموا شیپ یلکشم شارب مردارب رسمه _

خیلا ملد ناخ،هت روپاش یاهلا وس درک.زا مهاگن هرابود و درک دنلب ار شرس

مامت ، فینح ردام رگا مرظن درک.هب یم مهاگن و باوج رظتنم یتقو یمدش

رتهب ، یدج ردپ نیا ومهکالم ندمآ زا مدیباس یم نم داد یم ار هناخزپشآ

دوب.

هیچ! نوتمیمصت _

هراشا و تفرگ شتسد ندرک زارد اب ملباقم هک دوب شتسد فک ییودرگ فلا

: مدیسرپ و متشادرب ار ودرگ . مروخب درک

! مدشن هجوتم _

: تفگ و تشاذگ شناهد ییا هکت مه شدوخ

! نوتیگدنز و هنوخ _ارب

متروص لباقم ار شتسد فک هرابود و تشادرب فرظ زا مه یشمشک رپ دنچ

درک. زاب

. تشاذگ شناهد یشمشک رپ مه شدوخ و متشادرب

، تخت یور شندش اجباج اب وهکی ...و نریگب میمصت ناج فینح یچ _ره

امش!. دید ،وصالح متفگ مداد رییغت ار مفرح



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

. متشاذگ مناهد شمشک اراب ودرگ نم و داد ماجنا ار شراک فرح یب هرابود

روشرپ و نارگن مه شردام ات مدزن یفرح مه نم و دیسرپن یزیچ رگید

: تفگ اهو تسوپ و ودرگ هساک هب دعب و نم هب هاگن دش. نامکیدزن

! نیراد  یمرب دزمتسد مه امش یجاح _

هب هراشا و دنک ادج ار شتسوپ وات تشادرب یرگید یدورگ ناخ روپاش

: تفگ اه فرظ

تشپ تسد شردام . متشاذگ منهد وداترپ شمه و درک فعض ملد _هت

: تفگ دزو شتسد

.. هساک وت هدنوم شیپ تعاس یهی هزادنا فصن هک مه شمشک _

ملد ردق هچ نم و درک شنارگن رسمه نانخس یور هاتوک ییا هدنخ اقآ روپاش

ارات تیمیمص نیا ی هبرجت ، فینح یهارمه ،اب هنحص نیا ندید اب تساوخ

. میشاب هتشاد سلا یاهلا س

یلا سنایم یاهلا ردس شینابرهم و فینح یزورآ و نام هرفن هس عمج نیمه رد

نیا ندید زا شردام دش. طایح لخاد اهنت ، فینح دوخ دشو زاب رد هک مدوب

فینح لا بقتسا ...هب تفر شرسپ لا بقتسا ،هب قوذ دشواب لا حشوخ ؛ قافتا

مدوخ .... دیسر یم رظن هب ناشیرپ ، شردپ رساپو ِنم ندید هکاب ینارگن

.هک مداتسیا رسپ، و ردپ ییور ورهب رظتنم هروشلد اب یمک و مدش رساپ مه

، شرسپ و نز تبحم هب هاگن ، شرس ندرک دنلب واب مشچ ی هشوگ زا شردپ

: تفگ نم هب ور

! مربب شیپ ور مراک نم هک هراذگ یمن نز نیا ! سورع نیشب ریگب _

و مدرشف مهب بل . تفرگ فینح ، نتفرگ هدیدان هیبنت و یناهنپ رهم یارب ملد

رود هدش هقلح یاهتسد یارب ملد و مدیخرچ رسپ و ردام تمس هرابود
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ینتشاد تسود یاه مشچ و هاگن یارب رتشیب هتبلا ... تفر فعض شردام

شردپ هب ور ییاسر یادص دشواب کیدزن هک درک یم مهاگن هک فینح

اباب. :سالم تفگ

ار ودرگ و شمشک رپ هساک و درک زارد ار هدش عمج وناز ریز یاهاپ شردپ

مه واب درک زارد ار شتسد فینح داد.زاب باوج ار شم وسال دیشک رانک

و درک ضرتعم ار شردپ ، تفگ هک ار مرسپ یدموا شوخ شردام داد. تسد

ینارگن زا یمک و دید فینح ار هدنخما دوش. هدز ناجیه رتمک تساوخ

دش. مک شیاه مشچ

. مدیشک نوریب ار متسد هدز تلا جخ . هناورپ یبوخ ؛ درشف و تفرگ ار متسد

هک! هدموین یسک : دیسرپ و درشف ار هناشما و دادن لا جم فینح

: تفگ هک دنک دود ار شدنپسا تفر یم تشاد شردام

. ردام نیشب هش. یم نوشادیپ مک _مک

نیمز یور اپ شردپ . هنوخ میایب تفگ تسه کچوک تخت دید هک دعب

. مریگب وضو مر یم منم،هک هگا : تفگ و دیشوپ ار شا  ییاپمد و تشاذگ

! یبوخ : دیسرپ نارگن و تفرگ ار متسد فینح ، دندش رود ود ره ات

یچ! تدوخ : متسب مرن یکلپ

! بوخ : تفگ درک ادیپ نانیمطا هک مرس تشپ هب هاگن و دمآ شک شبل

هک درک میادص شردپ رهکالیم، نتفگ زا لبق . میتسشن و دیشک ار متسد

. دیدنخ فینح هک تفر باال میوربا . دراد مراک شردام

درک. یدوسح ماباب _

یک؟ :هب مدیسرپ بجعت اب
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: تفگ و دیشک ولج هنیس تخت و درک هراشا شدوخ هب

نم! _هب
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میدرک عمج ار تخت یور فینح ناخ،اب روپاش ندرک ادص لیلد و سدح زا

. میدیدنخ زیر و هتسهآ باال، هقبط هدیشک یاه  هدرپ هب هاگن نامزمه ود، وره

اهودرگ تسوپ ریز هچراپ مه شدوخ و داد متسد ار شمشک ی هساک فینح

: تفگ و درک عمج ار

! هناورپ نک اعد مارب _

: مدیسرپ و متفرگ هرجنپ زا مشچ

؟ هدش یچ _

: تفگ و تخادنا هناشما رود ار شیلا خ تسد

باال.. نوا شمربب و مریگب ور منز تسد منوتب _
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هناشما یور شیاهتشگنا هرابود ... میداتفا دشوهار تشرد شفرحزا ممشچ

داد: همادا و درشف ار

! هدنوم نارابلگ تخت نوا ور ملد و مشچ هک ینک یم رواب _

! هتشز فینح مدز: بل هتسهآ

، دروخ شمرگ سفن هارمه هناچما ریز هک ییا  هسوب واب دیشک ولج ار شرس

... متشاذگ مناهد یولج تسد و مدیشک مرش و سرت زا ینیح

. داتفا هار نم زا رتولج و دیدنخ فینح اما

یمک هک شا هلمج مامتا ...اب نوا دعب لا معا یقاب واب تساراک نیا هتشز _

یمشچ شدوخ نم، زیخ وهب درک دنت اپ رگید دوب، لومعم دح زا رتدنلب

! دیزگ شبل ، شردپ قاتا هب هراشا واب درک تشرد میارب

فینح رس یور هناخ، رد نتشاذگ اپ ضحم هب شدنپسا دود شردام

شاک ، مدرک وزرآ مدوخ ورد مدید ار شردام و فینح یلا حشوخ ... دناخرچ

هک یرسپ نیمه یاهبل شاک ... دروخن مشچ و دشاب هتشاد ماودت نام  یشوخ

و دنک جرخ تبحم هنوگ نیا هشیمه ، دیشک شوغآ ارهب شردام دشو مخ

! دروخن مشچ مفینح

نم و تفرگ شیپ رد قاتا هار زامن هناهب هب هک یردپ روخلد تبحم شاک

شاک . دریگب یرتهب گنر ، شردپ رس تشپ تفر هک یفینح هب دنام ممشچ

... دروخن مشچ مه شردپ ریز هب رس یاه  تبحم

هدنخ یتخبشوخ دنک ادخ و دروخ خرچ نم رس باالی رابنیا هک یدنپسا دود

مشچ عمج نیا ینابرهم مامت شاک ... دروخن مشچ فینح ردام نابرهم یاه

اجنیا هب ناشدوخ لثم ار یگدنز کی ناشرانک میناوتب وام دروخن

! دروخن مشچ ام یاه  یشوخ ، تقو چیه شاک ... میناسرب
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مکشخ ِناهد و بل یور رگید میاهاعد نم ، تفر هتسب رد ِقاتا هب، هک فینح

ناش  هیاسمه ردوراک گنز ،هب دنپسا شوماخ فرظ شردام ... دندش هتسخ

نم فینح زا هک دنام یدرم قاتا رد هب نارگن ممشچ . دهدب باوج هک تفر

دوب.. هتفرگ ور شسورع یاطخ رطاخ هب اهزور نیا

و مدرک لگ هچبرت ، هتسب رد هب رظتنم یمشچ واب مدرک اررپ یزبس یاه دبس

دوب! هدماین نوریب فینح زونه ،و شیر شیر اهار هچزایپ

طسوت تشاد شا،  هناورپ ِراگزور و نم ی هدرکن هانگ خلسم هب هک یفینح

! تشاد هانگ فینح یمدش. هتخیوآ راد هب شردپ یروخلد

هناش و ندرگ ارهب شراگزور و هناورپ هانگ ! تشاد هانگ ، هدرکن هانگ رطاخ هب

درک... یم لمحت تشاد شا

هتسشن تسب ، هتسب رد قاتا رد زونه فینح ،زاب دروخ گنز هک نم یشوگ

 یتخبشوخ تمیق هب شدوخ و نم یاج دنک. ناربج ار یردپ شجنر ات دوب

. دریگب هجیتن دوب، هتفر فینح نام

هلگ طقف شیاهنفلت نم رهاوخ هام، هدزاود هب دز.سیلا مگنز هک دوب میرم

! مشچ متفگ نم و شتسد کمک مورب تساوخ یم ! تشاد ینارگن ... تشاد

...ات متفگ مشچ زاب مردارب و رهاوخ هدرک ورد و هتشاک و هدیسر یاه جنر هب

هاتوک وزا متفگ مشچ میرم یاه هلگ یارب ... دنزن مشچ ار نم یشوخ راگزور

دش... هتسب شناهد مه میرم ، نامردام یارب نم ندمآ

یزوس رپ ،هآ مدیشابن هتسخ و مدز گنز ار دوب،خهلا قاتا رد هب هک ممشچ اب

شاهراک اب تردام تفگ دشو یکاش ...خهلا میاه  یسرپلا وحا باوج رد دش

سورع هزات ِنم هب یمرگلد مردام یاج وهب تفگ دنک.. یم هتسخ ور مدآ

وردار دوب هتفر هک یدرم ورگ رد مکرتشم یگدنز زا ربخ دش. منارگن و داد
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! تفرگ دوب، هتسب

ون هک ینامز یارب یتح دوش. ردام مردام یاج تساوخ دشو منارگن

ندوب هنانز نارود اپهب رتخد تیوقت ددص رد اهردام و موش یم یسورع

دش. ، دنراذگ یم

متسناد یم نم و تفر منادند ریز ییا  هشوگ هب خهلا ینارگن مرش زا مبل

یهاگ رتخد . مدوب یرخف نامام رتخد نم .! تفگ مهاوخن خهلا هب تقو چیه

. مدمآ یم رب مدوخ سپ زا مدوخ . مدوب نامام هجوت زا رتمک و رتشیب

تشپ و رگشل و هاپس شدوخ هک متشاد ساالیر فینح مسا هب یهارمه نم

دوب! یماح تشپ
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گنز هک دوب قاتا رد هب ممشچ زاب نم ...و دماین فینح و دیشک لوط یلیخ

دمآ... رد ادص هب هناخ

و تفر قاتا هب نم لثم شهاگن و دیسر هیناح هک دوب قاتا رد زونه فینح

! دیسوب ار متروص طقف و دیسرپن یزیچ یتح
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فینح هرخ رداردز،بال گنز هک فینح همعی .... ناملس اب دیسر مه هنامس

هک دوب هدنام قاتا رد زونه شردپ ... تسب ردار مه شرس تشپ دمآ... نوریب

و داتسیا نم رانک ، دنزب یفرح و دروایب شیور هب هکنیا نودب و دمآ نوریب

...اب دیسوب ار ناملس تروص و دوب یداع دز. دنخبل اهنامهم دیدمآ شوخ هب

لبم یور درب و تفرگ مه ار شرهاوخ رسپ یتح و داد تسد یفطصم

: دیسرپ مشوگ رانک شا همع دورو واب نم رانک تشگرب هرابود ... دناباوخ

؟ یبوخ

وزرآ و اعد ردقچ قاتا رد تندوب یاه  هظحل مامت میوگب هک منزب دشن یفرح

یقافتا دنراذگن هک مدرک قاجنس میاه  سفن یور و متخود مهب راو ریجنز

شبیبج رد تسد تشم یمدزو ضبن فینح ندرگ رانک دنچ .ره دتفیب رگید

یمدش... وزاب هتسب مادم

یلا یخ هکاب دوب نئمطم یزیچ و یفرح کی زا شردام ایوگ و نایم نیا اما

... شرانک مه درک....نم ییاریذپ هدوسآ

و باوج نودب ار شروآ مرش یاهلا وس و دوب ملا ،بند شرسپ زا غراف هیناح

. مدرک یم در هرغ مشچ و مخا اب

: تفگ هراشا اب هنامس تبقاع هک

. تولخ یاج هی شمیربب دیاب ؟... یناح هشلدم هچ _نیا

دز: بل رت هتسهآ و دروآ شک نم تروص یولج ارزا شرس دعب

! منودب ور سلا تفه دعب ِفینح یگنتلد عفر هجرد داوخ یم ملد یلیخ _

اهرس دش، دنلب شیومع رتخد فرح روصت زا هک یتقو هیناح هدنخی ههقهق

... موش دیفس و خرس ات مدرک ادیپ لا جم طقف نم و دناخرچ هناخزپشآ ارهب

،ات تسام یاه یپهلا ندرک ارابرپ مدوخ و مدیخرچ اه تنیباک تمس هب ور
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منک. ترپ ار مساوح

دندوبن ناشفینح یاه  یگنتلد عفر باالی تدش هب یاه  هجرد نتسناد نک لو

: تفگ مشوگ کیدزن هیناح و دنتفرگ میولهپ تمس ود زا ود ره رابنیا هک

شاداد زونه هک داد نوشن ، دیرپ شگنر دشو خرس هک اجنوا زا نیا هنامس _

! هدرکن یراک نم هضرع یب

: تخادنا مرمک رود تسد و تشاذگ هناشما یور ار شرس و درک یچن هنامس

لد رو هتفه هس بصم ال شدعب ... درکن عمج ور شدوخ مراک زا نیبب _هن!

! ندوب مه

داد: همادا هنامس هک دیزرل شمکش و دیدنخ زیر و هتسهآ هیناح

! دموا شک شبل ام یافرح اه...زا هتشذگ شوخ ... یناح شنیبب _

ضرتعم و هتسهآ و مدنار مدوخ زا ندرک رود اراب ود دشوره خیلا متسد

: متفگ

. نوتاه هبرجت ردپ هزوسب سپ _

جنرب ارتخد تفگ ، مفرح ندینش دشواب هناخزپشآ لخاد هک شردام یادص

ناشردام لا وس نیمه ار نم شوخلد تسود ود !ره هزوسن هک نیدز رس ور

مرس،هب ندرک دنلب اب نم و تخادنا ندیدنخ شغ شغ و هدنخ حتلا هب

دش! خرس رتشیب متروص ، فینح دنخبل و هریخ مشچ

تسد ناملس و دوب هتخادنا نییاپ ار شرس هک دوب هتسشن یفطصم شرانک

. دیاین شک تشاد یعس ، شیاهبل رود

یارب مه دیاش دش. یبوخ ینامهم ، مناتسود و اهرتخد یاه  کلتم نیمه اب

 شوخ دوب، ناخ روپاش مان هب یدج درم ندمآ هاتوک زاغآرس هک فینح و نم
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. دیسر یم رظن هب دنیآ

و دوب هتسشن ینامهم ردص فینح یومع ، ینامدوخ ینامهم تدم مامت رد

. مدیخرچ یم فینح رظتنم نامشچ رانک ، مرسمه ردام هارمه نم

کی دوب. هدش نییعت شیپ زا رارق کی ایوگ ، ناشندش عمج مه رود قافتا

واکجنک زونه ، مدینش دروخ یم ریش تشاد هک شرسپ و هیناح رانک هک رارق

تخادنا هفرس ارهب نم ، هتفگن لیلد زا مرش ! دنتسه ناشردپ تفلا خم تلع

کش! ارهب هنامس و

! مدش رود ماش، طاسب ندرک هدامآ هب ندش لوغشم اب دوز یلیخ یلو

هتسب بل یرادزار کی ، مشاب روخلد ناخ روپاش تفلا خم زا متساوخ هچ ره

یم یدرم هب قح . مشاب رطاخ هدیجنر تشاذگ یمن عمج یواکجنک مامت هب

! دریذپن ار نم و دهاوخب هک مداد

منامگ وهب ناشیومع ریبدت یاه  تسد هب نکممان ی هلداعم کی زاب یلو

عورش ، ندرک لح نیا ینیریش دشو لح دش. لح ، فینح یاه  تبحص

دوب. عمج رد هتسشن و نارگن ِناوج رسپ ونآ نم کرتشم یگدنز

یراک نم دیوگب شردارب هب فینح ردپ عمج، یاهدنخب وگب طسو هکنیا

بلطم و نتم یلک و دنک رکشت شیومع و ییامش سلجم نیا رتگرزب . مرادن

رگید زور دنچ ، هداوناخ سورع نیرخآ هک دهاوخب و دیوگب ششخب دروم رد

. مراذگب نام هناخ اپهب یسورع سابل و تخر ،اب

اه همانرب یپ ،رد فینح ردپ ریگ سفن هرخ ،بال یهاتوک نیا زا لا حشوخ همه

هاتوک مان هب رابجا کی زا ناشن ناخروپاش ریز هب رس توکس یلو . دندوب

یاهبل دنخبل هب ور توکس . تشاد شرسپ یارب ندوب ردپ سنج زا ندمآ

درک. یم رتشیب ار تیاضر نیا نتفرگ یتخس مه ناملس فرح زا فینح
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دش. خیلا هناخ ِعمج مهو اب جوز ود ام تروشم زا دعب دنام اهرارق

 یردپ هناخی دوب. یخهلا هناخ رد مردام اجک! مورب متسناد یمن و مدش دنلب

غاب یوالو رد مه بویا و قاحسا دوب. هدنام شوماخ و روک و توس ما

. موش قحلم ناشدوخ هب مه نم دندوب هتساوخ

شردپ و اجک دیسرپ شردام . موش هدامآ تساوخ متروص هب هاگن فینح

. ناویا و طایح نامه رد تفر دشو دنلب

رضاح .اب هنوخ مربب ور هناورپ هتساوخ شردارب ناج، نامام : تفگ فینح

. متفر قاتا تمس ناج هناورپ شاب

جنک #هس_
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یناویل هک یمدمآ ورهار یاهتنا زا بآ رشرش یادص . دریگب شود دوب هتفر

و باوخ رد نابایخ . متفر قاتا ی هرجنپ تشپ وهب متفرگ متسد غاد ریش

کت مه یهاگ دوب... رادیب قرب ریت یاهغارچ رون اهنت، و دوب هدش قرغ توکس

هرجنپ ندرک زاب اراب نابایخ توکس یادص نم دشو یم در ینیشام کوت و

. مداد هار منورد هب کنخ یمیسن هارمه ،

زا ما ینارگن مه رتشیب دوب... هدمآ بش رس زا وحملا ملد رس رب هچ مناد یمن

ین مبلق رد هشیر دوب... هتفرگ ناج موش، شسورع نم دوب رارق هک یمسارم

ندیشوپ دیفس و دنلب سابل و ندش سورع ... درشف یم اجار نامه و دناود
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یمدش! خلت میارب اهاما واب دوب بوخ یلیخ فینح ینابرهم هب یداماد رانک

و دوب هتفرگ شا  ینابرهم یاهلا ریزب ارهب نم اهزور نیا ، فینح هک دنچ ره

نام، هناخ فقس ریز هک، اجنیا و بشما یتح درک.. یم ما یهارمه اج همه

ممیدقت زاب ار شدوخ صاخ قشع و دشاب مرانک . دیایب ات مدوب شرظتنم

اهزور نیا . دراپسب باوخ هب شهاگن و شزاون اراب ممشچ و دسرب دنک.

! دوبن نم راک رگید شیاه  سفن زا یرود . مدوب هدش شا هنیس رطع تداعدب

! مدرب یم رس هب یفیلکت ردبال هک ینم راک

هفصن میاه  سرت رود ، فینح نت رطع و وپماش یوب ندیچیپ ،اب مزوس رپ هآ

 تسد وزاب تفرگ متسد ارزا خیلا ناویل اج، نامه وزا مدیخرچن ! دنام

... دیشخب ناج مه بشما ار ما یتخبشوخ کچیپ شیاه

! هراد زوس نم ِلد ِزیزع ِهآ هک هدش یچ _

وزا ناما یب مبلق ، مدینش یم ار شفرح میاهشوگ کیدزن هزادنا نیا یتقو

ات متشاد شهگن مه یور . دزرلن هک دنتشاد یعس میاهبل یمدزو یشوخ

، تسشن ناشیور هب فینح مرگ سفن هک ینامز یلو ... دنهدن ارول منورد

! تفرگ میاهبل و نم ارزا یرادزار و رارق و لوق

ال تسد یمدز، مهب ندناخرچ مشچ اب متروص رد هک ییاهکلپ نامه یمرن هن

و دندش یم رادناج ییا هناش اهبش و اهزور نیا شناتشگنا . دیشک میاهوم ی

متروص رانک دش مخ رتشیب .. تسشن یم ناشیور و متخَل یوم یاهرات یور

یهاگ هک ینم ... دناوخب ار شا  هناورپ طخ هب طخ ، متروص سمل و ندید اتاب

و دروخ مه هب میاهبل مدش، یم هاگناه نیا هدنمرش مروصت دح زا رتشیب

درک... ادص ار شمسا

! فینح _
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، رظتنم درم نیمه زا تشاذگ یمن و درک یم تنطیش هنایم نیا مه یضغب

! دوشن منارگن ات مهاوخب

... مزیزع وگب ...! هناورپ مناج _

شتروص تسوپ یور و مدرک دنلب ار متسد هک دندرکن ما یرای میاهبل

: منزب فرح نم ات دیرب و درک عطق ار شنتفگ هناورپ هک دوب رظتنم . متشاذگ

میسرب ات مدرک تا هتسخ یلیخ . میسرب اجنیا اتهب یدموا ور یدایز _هار

! اجنیا

و مداد ناکت تسار و پچ ار مرس درک. یم مهاگن هک یتقو دیزرل ممشچ

: متفگ شنامشچ هب هاگن اب هرابود

! فینح مدرک تا هتسخ یلیخ _

: تفگ و دنابسچ شیاهبل ارهب متسد

تسد هب تدوخ رانک مشمارآ متشاد متح ..نم هیتخبشوخ ندیسر وت _هب

! دایم

هب منامشچ و دنام رکشت زا ناوتان .کالمم تشاد هگن شیاهبل یور ار متسد

داد. ناشن میاهکشا ندناکچ اراب شدوخ قوذ درم، نیا کاپ قشع

درم منامشچ هرابود . مدیشک منامشچ ریز تسد ، مدرک شدازآ هک متسد اب

دید: ار منارگن

مگ! یم ترپ و ترچ وت، نتشاد یشوخ زا مراد ! مدش هناوید _

و دمآ نییاپ ، منامشچ ینارگن هب ور شرس دوب. هدنام هدش مخ روط، نامه

. دینش و دزن فرح دوش یم درک یروآدای نم یاهبل هب رگید رابکی
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فینح اب دوش یم . دینش اه ندیود زا دعب ار مارآ یاهبلق متیر دوش یم

یم . دینش ار فینح لد زار . دینش ار فینح یرادافو وزار دوب لا حشوخ

درک. رکشت شنتشاد زا مرن یدنخبل ،اب نتفگ نودب دوش

. دناشن ، مدوب هدرک نهپ ردسنلا هک ییاج رانک . دیشک و تفرگ ار متسد

شرادمن و سیخ یاهوم هب یتسد . میتشاد یهافر تاناکما دوبمک اجنیا

: تفگ و درک هاتوک ییا  هفرس دشو یدج . دیشک

! شربلد ی هجیتن اب منوج شون مدیشک هک یچ _ره
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. مدیدنخ هدش زاب مه زا ییاهبل و فینح نتفگ ناج شون ندینش اب

: دیسرپ لا حشوخ و مراک زا هکوش

! یدنخ یم یچ _هب

میاهبل ندش عمج مک واب مدز رانک ار هنیسما و هناش یور هدش اهر یاهوم

: متفگ
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! مگب _

وگب! _: تفگ هک یمدز قرب شنامشچ قاتشم و بجعتم

: متفگ

.! فینح هما هنسرگ _

: دیسرپ دشو درگ شمشچ

؟ هدنچ تعاس یدید هناورپ _

، تعاس و شرس تشپ هب هاگن واب مداد شک ار مرس مرن و هزماب یلیخ

: متفگ

! دادماب ود هب هقیقد جنپ و تسیب _

: تفگ دشو رت تشرد شمشچ

! یدروخ ریش ناویل هی هزات _

: مدناچیپ متشگنا رود ار میوم ییا  هتشر

! تفرگن ور ملد یاج چیه _

: تفگ و دیدنخ

نم! ناج یخلا یب _

دیشک ار متسد .هک مدیدنخ فینح نحل اب متساوخرد ندرک در هب مه مدوخ

ار اکتم هک منزب دماین ملد شیوزاب یور تشم ...اب تسشن اکتم یور مرس و

... مداد رارق فده

: دیسرپ دشو دنلب نایوگ چنچن هک میدیدنخ ود ره نامزمه مراک زا
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! مرایب هویم _

: متفگ و مدیخرچ ولهپ یور و متشاذگ مرس ریز تسد شک زارد اج نامه

! مرادن هویم زاف بش زا تعاس نیا _

: دیسرپ وزاب دیدنخ ، هناخزپشآ هب نتفر و ندش رود ردحلا

! تقونوا هیچ نوتزاف _

: متفگ هک دوب هدنام شرس تشپ هب ممشچ

! مرایب ماود حبص ات منوتب هک هشاب یبلا غ توق دوب. نوتمرک یچ _ره

: تفگ نامزمه و یمدمآ اه تنیباک رد ندرک هتسب و زاب یادص

! میتشاد کیک _ودات

... مدوب هدرک شا  همقل ریش،ود ندروخ زا لبق مه مدوخ . مدیدنخ زیر زیر

. تسشن و دمآ ودرگ ییا ویپهلا رینپ و نان ینیس اب فینح هک

.. متسشن وناز وود مدش دنلب

: مدیسرپ هک دوب کیک ود نآ رکف رد فینح

! ینئمطم _

. مراد متح هک داد باوج ملا، وس یور زکرمت واب دوب هدش عمج شمشچ

: متفگ و مدز شساوح هب یکمشچ

. نوشمدید نم ، هتروظنم کشالیت و ییودرگ هگا _

یارب همقل تذل اب نم و درک میادص هناورپ بجعتم و دنام زاب شناهد



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

. مدناچیپ نامدوخ

: مدیسرپ نامزمه و متشاذگ مپل الی مه یکی و مداد شتسد یرادناج همقل

ناج! فینح مراذب یاچ _

شا  هناورپ درک یم رکف تشاد دش، درگ شمشچ رپ ناهد هک رابنیا مراد متح

! دراد یناوارف یاهتشا هچ

***

و ششبات شمارآ ارهب شدوخ ، تواخس اب ِباتفآ ریز و رختسا رانک بویا

هدیشک زارد یدنلب یلدنص یور دوب! هدرک توعد بآ ییا هرقن حطس یور

دوب...

یم تسرد شیارب ار وم یاهلدم عاونا ، شتسد رانک مه شرسپ و ایله

شناهد نایم اررد شیاهبل زکرمت واب دوب ایله تسد یتروص یچیق ... دندرک

 هلیسو یقاب یمداد... ارباال بویا یوم الی شیاهتشگنا واب هدرشف مهب

و تفر یم شهاتوک نهاریپ واب دوب هدیچ کچوک یزیم یور ار، شیاه

... تشگ یمرب

دنلب هدنخی یادص یوال، یاه وهلپ رختسا یاضف زا رترود یمک و فرط نیا

فینح و قاحسا نیمز تمس روت، ،زاباالی برض اراب پوت هک یمدمآ سیلآ

درک... ترپ

اب ناش عفن هب چیه کی سیلآ پوت و دندیرپ اوه رد ود ره قاحسا و فینح

دش. اسوتآ یداش دایرف

نییاپ ارات مترشییوس پبیز و متفر نییاپ ، ناشتمس هب یهتنم هلپی ود زا
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... متسب تفس ار میاه  یناتک ودنب مدش مخ هلپاه نییاپ . مدیشک هنیسماباال

مدوخ ندرک مرگ هب لوغشم اج ورد مدرک مکحم ار مرس یور پگ کاله

... مدش

. متشادن یهجوت مه قاحسا و فینح زیر هدنخی هب مه یمشچ ریز

شیاهبل یولج تسد نانز سفن ، سیورس ندز زا لبق و مندید اب سیلآ

دز: داد و دناچیپ

داعبا هب دنلب دق نز سیورس ور..هی تدوخ نکن مرگ ... شاب دوز هناورپ _

! میراد وتالمز یرهوش رهاوخ

ناشتمس لا بکبس و مداد فیرح میت ناشن ، شندرک وداب میوزاب ندرب ابباال

رد مه راب وود مدروآ نوریب مبیج ارزا متوس مدنخب هکنیا نودب . مدییود

. مدیمد هاتوک و توس

جنک #هس_

303_ تراپ #

و ایله رس ندیسوب هکاب مدید و تسشن بویا ، متوس یادص ندش دنلب اب

. دیدنخ یم ، شیاهاپ یور شنتشاذگ
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وهب مهب ناشتسد فک ندیبوک روت،اب رگید تمس مه فینح اب قاحسا

. دنداد مه ناشن یکی ال ناشدوخ یارب ، یزوریپ هناشن

نم ندیسر واب داد یخرچ ار شتسد پوت ، نانز سفن و لا حشوخ سیلآ

دز... پوت هب ییا هبرض شدعاس اب نامزمه و تفر شرپ روت، تشپ

: متفگ ششرپ طسو و هدنخ اب

! سیلآ نک ربص _

، قاحسا و فینح زوریپ یاروه و تفر اطخ ، مفرح اب شا هبرض سیلآ ههک

. دننک ضارتعا نایوگ یاو سیلآ و اسوتآ دش ثعاب

: مدیدنخ میاهبل رانک توس

یممش. نوترواد نم هچباه. مچوم _

صرح اب مه درک.وا ترپ سیلآ تمس و تشادرب ار پوت دشو مخ فینح

: تفگ اسوتآ هب ور نانز سفن دزو شیولهپ هب پوت

هش! یمن رای ام یارب نیا _

هب ساوح قاحسا و فینح مدز هک یتوس ابو مدیشک بقع هدنخ اراب مدوخ

. دنداد هدنز رس نز ود ره مکحم یاه هبرض

رددمآ. ادص دشوهب هدز سیلآ میت عفن هب اهرسپ درب هب هجوت یب میاهتوس

. مدرک عاالم هدش مامت زوریپ نیمز یاهنز میت درب ارابعاالم یزاب

هدیشک زارد بآ یور درک... یم انش بآ رد شکرسپ و رتخد اب رگید مه بویا

دوب.. بویا هب هدیبسچ و هتسب دنبوزاب شیاهوزاب رود ایله و دوب

ار متسد . متسشن دوب هدش ولو نمچاه یور هک قاحسا رانک نانز سفن  سفن
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: شدوخ رانک دیشک و تفرگ

! نامرهق یشابن هتسخ _

یم ،هار تسد هب یشوگ اهو نیشام رانک تشاد هک مداد فینح هب مشچ

: مداد باوج ، تفر

! ناولهپ تنابرق _

هتفر مه اسوتآ و سیلآ درک. یم تبحص شنفلت اب نانچمه تشاد فینح

! نامتخاس لخاد دندوب

نم سابل اب شیاپ کراولش درک. زارد هاتوک یاه نمچ یور ار شیاهاپ قاحسا

: دیسرپ و تشادرب شندرگ یسیخ یور ارزا هلوح دوب. تس

! یدرکن یزاب ارچ _

ار شمشچ ، نامتروص رد هدیبات باتفآ رون وزا تشاذگ شیاپ یور ار هلوح

دش: رظتنم ، متروص هب هاگن و درک عمج

دوب! لوغشم مرکف رادقم _هی

هتخادنا لگ قاحسا دیفس یاه هنوگ هک مدید و تسشن لیامتم متمس

یتح و شمشچ .. شتروص رد مدناخرچ ار منامشچ ناج، اقآ گنتلد دوب..

دوب! میور هب ور رد هتسشن ناج اقآ راگنا ، شیاهبل سوق

: دیسرپ هک دش ناج اقآ هیبش مه شا  ینارگن

ناج! هناورپ ارچ _

: متفگ و مدش شلد زیزع

! نریگب یسورع نشج ، هگید هتفهی رخآ ناوخ یم فینح هداوناخ _
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. دیسرپ متروص رد ندناخرچ مشچ اب رتنارگن یبخ

مرس، تشپ رد ما هتسب یاهوم یور ندیشک تسد واب متشادرب ار کالمه

: متفگ

! شاداد _

. تفگ هاتوک یمناج

. مدیشک ادص یب یهآ اب هارمه دنلب یسفن دوب. هدش رپ ممشچ رگید

لا بند متروص رد رتشیب تشاد هک یتقو قاحسا نامشچ و اهبل ینارگن

یم مهاگن تشاد ناج اقآ هکنیا سح دش. رتشیب ، منتفگ شاداد زا هک یفرح

: متفگ هک درک یم مرت گنتلد درک،

. مرادن غامد و _لد

اقآ ندوبن یاج . متشاذگ شیوزاب یور ار مرس هک تخادنا هناشما رود تسد

! مداد هیکت قاحسا هب ناج

شرسپ ... تسا هنوخ رد هب شمشچ و هداتفا ناج ویب تخت وت منامام _

شیگدنز و ...نز دایب یصخرم هنوت یمن یتح هگید سلا ود وات هنادنز ریسا

! شاداد نبیرغ روشک هی هراوآ

هکاب یتقو املآ نازرل نتفگ همع یادص میوگب هک دشن و مدز قه رگید

شیاهلوپمآ یاج زا تساکش دوب، بویا هداتسرف هک یدرم و هارمه یشوگ

ناشیارب ار ناشردپ و مورب ات درک مسامتلا سابع رتخد هک متفگن درک. یم

! مروایب

مرس، یور نتشاذگ تسد هکاب میوگب یقاحسا هب میاهفرح همادا زا دشن

زا نم ردحیلاهک مشاب مارآ تساوخ دش... ناهاوخ ار شاب مورآ و سیه
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و تفگ قاحسا هک دوب هدرک الهن مدوجو رد یمارآان کی اتحاال بشید

یمهش! تسرد داد نانیمطا

شرتخد یسورع منامام هک یتقو هنک! دود دنپسا مولج دایب مرادن یسک _

هنک! یتخبشوخ یوزرآ مارب یک ، تسین

 ینارگن هیقب زا نم و درک رارکت ار هناورپ درک. لغب ار نارگن نم و دیخرچ

. متفگن میاه

ملد هب هک ییاهدرد قاحسا رانک بوخ بوخ ... تفر مرپ لد نابرق و متفگن

دایز شنفلت فینح هک بوخ هچ . متفگ ناجاقآ هاگن یخلا ارهب دوب هدنام

! دیشک لوط

رتنارگن و درک ام نیب تبحم یدوسح . دشاب ام رانک تساوخ شلد مه بویا

داد. ما یرادلد ، ردارب یکی نیا زا

شهب هروخ یمن وفع . مینک یم راک نارهت هب سابع لا قتنا یور داد ربخ

ما هرود ود ...ره هسرب شمارآ هب تردام هک مینک یم ییاهراک یلو هناورپ

دش. مامت شنفلت فینح هک دندوب هدرک

مشچ تفج کی . دوبن تبحم زا شسنج اهردارب تبحم الی فینح ینارگن

شساوح تساوخ قاحسا و تفرگ ار هناشما بویا هک دوب نارگن و رظتنم

. دشاب ، متسه نم هک ناشرهاوخ هب

مخا قاحسا و مدز قه تس،  هناورپ یارب منوج هک تفگ هلمج کی رد فینح

ور! نومرهاوخ یدرک شسول یباسح درم درک

زیم هناهب هب ..هک درپس فینح مرگ تسد وهب درک اهر ار هناشما بویا

. داتسیا مرانک فینح و دندش رود ، سیلآ ی هنارصع
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تمس ندز مدق وردحلا تشادرب ار .کالمه میتفر وهار تفرگ ار متسد

. تفرگ شتسد یور غاب یاهتنا

وهب تفرگ ار میاه هناش فینح ، قاحسا یاه هچب نیدرگرب دوز یادص اب

. مییایمن منکن کرپاش نیا زا یگنتلد عفر :_ات تفگ و دنابسچ شا هنیس

* نایاپ *
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