
مارآ ریدل دقت نامر

نیگمغ یمک , یتریغ , یعامتجا , هناقش ژرنا:عا

1_ تراپ #

: صخش لوا

رظتنم هشيش نوا يولج سرتسا اب مشرامش ندرك جيپ اب

! هكرابم ! موناخ نييامرفب : مدش

ديدج سح هي زا دش رپ مبلق ؟... هكرابم ... داتسيا نامز

؟ ملماح نم ينعي :عي... مدركيم هاگن نز نوا هب توهبم

! هشاب ريخ شمدق هللا شيا مزيزع +هلب

ومتسد و مدرك ركشت ادخ زا ملد ووت منونمم : متفگ بلر يز

نم... قشع يدموا شوخ : متفگ ومتشاذگ ممكش ور

! مدش ردام هرخ نم،باال يادخ ياو ! نامام ... مينوج نامام

ركش.... يهلا

ركف ووت مدش نيشام راوس و نوريب مدز هاگشيامزآ زا



... مدب اضر هب ور بوخ ربخ نيا يروطچ هك مدوب نيا

ي هحفص هب ندرك هاگن نودب مليابوم گنز يادص اب

مدرك رارقرب وسامت يشوگ

؟ مناج _

يادص نوا اب دعب هيك نيبب لوا متفگن تهب هعفددص +

؟ ينك رارق يب ونم طقف هك مناج وگب تگنشق

! رهوش ياقآ _سالمهب

؟ يتشادنرب مدز گنز هنوخ ؟ يياجك ! موناخ +سالم،

منك ديرخ مكي نوريب مدموا _

؟ يتفگن دمحا هب ارچ +

! مروخب اوه ممكي متساوخيم _

؟... +دآلمار

؟ هسلج مزاب _



.. مرادن ندنوراخ رس تقو هدش دايز ماراك ردقنا ادخب +

... منكب يركف هي دياب هريم شورف مك الم وصحم ايگزات

ونم! شخبب

! شاب تدوخ بقارم _

... منينزان تظفاحادخ +

ي هفاك هب ركف يمك ،اب مدرك هفاك سوه وهي ارچ منوديمن

.... مداد ريسم رييغت وتيهوم

! هتفيم اضر ودارپ هب ممشچ منكيم كراپ هفاك يولج

مگيم مدوخ اب مريگيم هروشلد رايتخا ؟يب اجنيا ؟ اضر

! هداد ضرق يسك هب دياش

هك... منوخرچيم ومرس ، هنيمه هرا

_دالمار ريدقت #

2_ تراپ #



هفاك ي هشيش هب مبسچ يم رَت، كيدزن مريم ادخ.... ياو

هتخس شرواب .... مشيم هريخ مرسمه باذج خرمين وهب

... منيب يم سوباك مراد .... هغورد .... هشيمن مرواب

... منكيم هاگن يبا يامشچ اب يدنولب رتخد خرمين هب

هدنخيم دنلب دنلب اضر هك هگيم اضر هب يزيچ دنخبل اب هك

هب يور هنحص نديد ...اب هشكيم رپ شدنخ ارب مبلق ....

تسد ... مشيم تسس ... مشيم دروخ .... مشيم هل مور

... هنكيم شزاون ور ابيز رتخد نوا تروص اضر

وناز و مروخيم ....رس هنكيم رپ ومدوجو مامت تداسح

بل هك منكيم هاگن رتخد نوا فيرظ تسد وهب منزيم

... هرادن ناكما ... هباوخ ... هغورد ... هشور نم درم

يراج نوخ مبل ي هشوگ ....زا متروص وت منزيم مكحم

... نمهاب زونه اتود نوا ...اما هشيم



؟ نيبوخ موناخ +

هتفر ليلحت يادص وهب منكيم هاگن يلا سنايم نز هب

؟ مشب منيشام راوس دينك مكمك هشيم ...! مبوخ : مگيم

! مرتخد امتح +

منيشام راوس نز نوا كمك واب مشيم دنلب تمحز هب

منكيم بوكرس ور هتسب ومولگ هار هك يضغب .... مشيم

مريمب يهلا ياو... ... هتفيم شيامزا باوج هب ممشچ هك

وتاباب ي هقوشعم ؟.... يديد وتنامام نتسكش ماوت ......

مومت ملر ؟....تنك دوب رَت لگشوخ نم زا يديد ؟.... يچ

يوال تمس .....هب هچيپ يم نيشام وت مقه قه و هشيم

ساضر ونم ي هنوخ هك يي ...يوال اضر ...يوالي منوريم

.. مراذيم قوب ور ومتسد ... مسريم سملا يلو هرات مديد

مروخيم رس هك مش هدايپ ماوخيم ... هنكيم زاب ورد دمحا



... نيمز متفيم و

موناخ ودب مركا .. مركا ... موناخ ؟.... نيبوخ موناخ +

... هدب شلا ح

وت رايب ونيشام _

موناخ مشچً +

هدموا ترس يي هچبال موناخ : هگيم هك مركا غيج يادص اب

.... هرابيم ماكشا نامزمه و مزادنيم مركا ور ومنزو

نومرفن 2 قاتا وت ونم ... ممهفيمن مركا يافرح زا يزيچ

.... هربيم

! منزيم گنز اقا +االنهب

_هن

.. وناخ +اما

هن! متفگ : منزيم داد



ورد و هريم .... نوريب هرب دياب همهفيم هنكيم مهاگن تهب اب

... هدنبيم

_دالمار ريدقت #

3_ تراپ #

ور نومرفن ود ياسكع ... منزيم ...راز منزيم قه ردقنا

ومليابوم ... مدش كبس منكيم ساسحا هك منوكشيم

مزونه امتح ... لوا قوب ... مريگيم وشرامش ، مراديم رب

هنوا هشيپ شساوه امتح ... مود قوب ... هنوا هشيپ

هگيم هناقشاع ياه همزمز شارب هراد امتح ... موس هقوب

هراد تسود ونوا امتح .... مراهچ قوب

؟ مناج +

شاب هنوخ هگيد تعاس مين مراد شزرا تارب دصرد هي هگا _

لد... يلو +



منوخيم زامن .... منكيم مرس ومديفس رداچ .... منكيم عطق

.... مشيم مورا ... منكيم لددرد ادخ ...اب مشيم مورا

منكيم ركشت ادخ ....زا هشيم كشخ ماكشا

يا هچب هب ملد دش ثعاب مندش ردام اب ميتخبدب جوا وت هك

مرايمرد ور رداچ .... هشاب مرگ هنكيم دشر هراد مدوجو وت هك

... منزيم دنخزوپ هدش ماش رازاب هب ليدبت هك يقاتا هب

منيشيم شراظتنا هب تخت ...ور دايم شنيشام قوب يادص

هريگيم رارق مور هبور اضر نارگن ي هرهچ و هشيم زاب رد

شينوختسا ينيب ... شبش گنر يامشچ ... شطسوتم دق هب

.... شبترم شير ....هت شنودرم ياه بل

منكيم هاگن قشع اب ور شتروص زج هب زج راب نيرخا يارب

..... مقشاع هك منكيم فارتعا راب نيرخا يارب

..... مراك تنايخ ياضر قشاع



؟ هيروجنيا ارچ قاتا ؟ هديرپ تگنر ارچ ؟ هخرس تامشچ ارچ نم؟ +لد

؟ تشذگ شوخ : مگيم هزرلن منكيم يعس هك ييادصو دنخزوپ اب

... گرد ادخب ؟ سسلج رطاخب +

.... ششوگ وت مدز هك دوب هدشن مومت شفرح زونه

! هكوش وت زونه هشيم تام .... داتفا زگزگ هب متسد هك مكحم ردقنا

؟ هسلج ينعي نيا ... هرتخد نوا ...اب وتيهوم _

4_ تراپ #

... شبلق نابرض ندش ...دنت شديرپ گنر ... شزاب نهد

... هدرك تنايخ نوا هنكيم تباث مهب مراد همه و همه

؟.... يدش هفخ ارچ ؟... يدش الل ارچ هيچ _

؟ يدش هتسخ مزا دوز ردقنا تريغ يب تفاصك

؟ +دآلمار

وش... هفخ : هچيپ يم هنوخ وت مغيج يادص _



.... نيياپ هزادنيم وشرس

؟ تازاين ؟وت تبحم ؟وت ناه ؟ متشاذگ مك تارب يچ _

؟ ييايور قشع نوا دوب نيا ؟... اضر يدرك راكيچ يمهفيم

هسلج مسا هب هگيد راب دنچ ؟... يدرك مدروخ يمهفيم

مباوخمه شاهاب ...وت منيبب اسياو ... نوريب يتفر شاهاب

! ميتشادن هطبار مه اب ستفه ٢ وت ونم ياو..ا..هرا... ،؟... يدش

؟... هتشاد هطبار هگيد يكي نم؟...اب رهوش ينعي عي...

... هشيم خي مبلق ... هشيم خي مدوجو ... هشيم خي ماتسد شركف زا

... ننكيم اديپ ونوشدوخ هار ماكشا .. هزوسيم مامشچ

: مگيم غيج واب شنيس هب مبوكيم تشم ولج مريم

؟ ينيبب ومندش دروخ يتشاد تسود ؟... يدرك نم اب وراكنيا ارچ

.... متشاد تسود هك نم يتنعل :عل.. مگيم قه قه واب منزيم وناز شولج

هنزيم جوم ترسح شوت هك ييادص ،اب هنكيم مهاگن فرح يب



دنلب دنلب اه...و هبوخ تقيلس مينومدوخ يلو نملا: يم

... كيرتسيه ههقهق هي منزيم ههقهق

... منزيم شسپ مكحم هك هنك ملغب داوخيم متمس دايم

يتفرگ ور هزره نوا تسد ...وت يضوع نزن تسد نم _هب

... يدرك سمل ونوا ندب تاتسد اب وت..وت

... منكيم شهاگن رظتنم و مورا هرذگيم هك مكي

مدب شهب وتصرف نيرخا ماوخيم ... هدب حيضوت دياب همهفيم

طقف لگراس _دالمار

_دالمار ريدقت #

5_ تراپ #

! يگنشق مسا ،هچ لگراس _

.. همازاين ياضرا يارب هليسو هي طقف مارب لگراس +

؟ هشاب حيقو هنوتيم مدآ هي ردقچ نم... يادخ ... هشيم مرگ مامشچ



يتفگيم ... نوريب دايم تنهد زا يچ مهفب وش هفخ اضر _

. دوب رَت تحار مارب شكرد ... مدش شقشاع ... همقوشعم

! مراد تسود ورامش طقف ،نم زيزع موناخ ، هيضار شدوخ +

؟ مدش يمدا نيچمه هي قشاع ...نم هنوميم زاب تحاقو همه نيا زا منهد

... مدرك يگدنز قشع اب يمدآ نيچمه هي اب 2سلا هك مفساتم مدوخ يارب

مار! +دال

نوريب مرب دياب ..نم هئوت ي هنوخ نيا ورب...هن نم ي هنوخ :زا مگيم داد واب سيه _

: هگيم دنلب يادص واب هئوديم ملا ..بند نوريب منزيم قاتا زا ومراديم رب ومفيك و

... نوريب مريم ،نم هكانرطخ هتقو ريد مار، دال

!! منوميمن يدرم نيچمه يهي هنوخ وت ما هظحل هي _نم

.. مرذگيم ننكيم مهاگن بجعت و سرت اب هك مركا و دمحا رانك زا

مونشيم ور اضر ياهاپ يادص ... هتفيم يوال نهپ ي هچوك هب ممشچ

دايم اضر دايرف يادص هك مشيم در نوبايخ زا مراد



... شاب بقارم _دالمار

.... مشيم ترپ هچوك رونوا مايب مدوخ هب ات

_دالمار ريدقت #

6 تراپ #

.. هداتفا نيمز ور هك هتفيم اضر هب ممشچ و مدش دنلب درد اب

... هنوخ هدرپ شاهوم والي ينوشيپ زاب.... همين شامشچ ... موديم شتمس هب

... اضر وش.. دنلب اضر ... اضر _

... هديمن ينامرف چيه مزغم ... هنزيم دنك يليخ ... مريگيم وشضبن

غيج... ...هن دايرف ...هن هيرگ هن

مارا +لد...

... مسوب يم وشتسد هشكيم متروص هب وشتسد ... هشيم رپ مامشچ

.. هتفيم شتسد نامزمه و هشيم هتسب شامشچ ..نم..و شخبب اب..ش.. تدوخ ..ب ظاوم +

... هدش دروخ ششيش هك هتفيم ييو پژ هب مهاگن ... هدش يچ ممهفيم هزات



.. مدش تخبدب : هچيپ يم مرس وت يدرم نارگن يادص

؟... سدنز ... مدش هراچيب

.... هشيم وكا مرس وت شادص ... سدنز

.. شتروص وت منزيم .. مشيم هريخ منوج يب ياضر هب

... منكيم شهاوخ ايادخ ... منزيم رَت مكحم ... ستسب زونه شامشچ

... مديم شنوكت

... ماهنت اضر ... مدروخ هوگ اضر ادخ.... ور وش..وت راديب اضر _

نك... مهانپ يب اضر

.. اضر .. تمشخبب مديم لوق وش دنلب اضر : منزيم غيج

.. نوريب نايم دمحا و مركا ماغيج يادص زا

..اقا! نيش دنلب :اقا..اقا شتروص وت هنزيم مركا

.. سنا ژ روا نزب گنز دمحا ... دمحا نك محر ايادخ

ادخ.. ور ...وت مرب تنوبرق وش دنلب نم درم ... مزيزع اضر _



وش... دنلب دالمار گرم ور وت

... دزيمن متشاذگ شنيس ور ومرس

... هنزيمن ماضر بلق ... هنزيمن ... هنزيمن : منزيم غيج

.. مركا تمس مريم

هش... دنلب وگب اضر هب ادخ ور وت مركا _

... هنزيم راز دنلب دنلب مركا

هش.. دنلب وگب اضر هب ورب ينكيم هاگن يراد يچ وش..هب هفخ _

.. نشيم هدايپ رَفَن دنچ ... دايم سنا ژ روا يادص

.. مگيم تيلست .. مفساتم +

.. مدرگيم رب ايند هب درم نوا يادص اب

مديم لوه مكحم ور درم

خي.. ...خي منكيم زان وشتروص منزيم وناز اضر يولج

.. هغورد وگب وش راديب .. يدرم نگيم انيأ وش... دنلب اضر .. اضر _



وش.. راديب تاباب كاخ حاورا ور ...وت منكيم تسامتلا اضر

.. نربب وماضر ناوخيم

... ايضوع دينزن تسد نم رهوش ...هب مرازيمن _

.. نريگيم وماهوزاب متمس نايم درم ات ود

،... ننك مرود اضر زا ناوخيم

درگرب نومچب رطاخب ... درمان يشيم اباب يراد اضر :هن منزيم غيج

... قلطم يهايس و هخرچيم مرس رود ايند

7_ تراپ #

.. ندش رادربخ همه يروجچ ... تشذگ يروجچ تدم نيا مديمهفن _

... منيرتزيزع هگرم زا زور 7... تشذگ زور 7 يروجچ

.. مدوب هتفرن مه ارهز تشهب يتح منك... راكيچ متسنوديمن

.. هديم مرازا ابش مردام ي هيرگ يادص .. مماباب هنوخ بش نوا زا

.. هتحاران نم ندش هويب زا هشاب تحاران اضر گرم زا هكنيا زا رتشيب منوديم



؟... هشيم يلا ح هچ مرادراب همهفب هگا ... مويب 23سهلا نز هي هكنيا زا

.. مرادراب هنكيمن ركف يسك .. منزيم قع زورره هدب حملا

.. ساضر گرم رطاخب نگيم

ندز رد هك مدوب هتسشن مقاتا وت

! مايحم مار +دال

وت _ايب

... هتفيم متسود نيرتهب هب مهاگن

.. هنكيم زاب رس مضغب شمنيب يم ات

.. هنكشيم مدرك لمحت زور 7 هك يضغب و مرازيم شاهاپ يور ومرس

... هراد يسح هچ زيزع نداد تسد زا منوديم نك هيرگ مزيزع .. يلد +

يچ... ينعي ندرك ريگ يهار ود وت ينوديمن .. ينوديمن :هن متفگ نوزرل يادص اب

.. هيدرد هچ يلا حشوخ ...مه يتحاران مه هكنيا سح ينوديمن

؟... هيچ تروظنم يگيم يچ ؟... يلد +



... مدرك توكس

*****

.. متخورف ور دوب هدش ممان هب هك اضر يوالي

.. ميراد نوتسود .. ميدرك تداع امش هب ام ناج موناخ +

ميتشادن ور يسك زرمايبادخ ياقآ و امش ريغ

اب 2سلا يوالهك نوا هب ندرك هاگن زا مركا يادص اب

.. متشادرب تسد مدرك يگدنز شوت قشع

... هسيخ شامشچ ... منكيم هاگن مركا هب

نز زور يارب اضر هك نم لا مش يوالي ديلك مفيك وت زا

... مدروآرد دوب هداد وداك مهب

ديدرك تمدخ اضر ونم هب سلا ود امش ... دمحا ... مركا _

ِيراس يوالي ديلك نيا منك.. ناربج يروجچ منوديمن

... هنكيم يرواداي ور اضر دوبن مارب يوال نيا ... نيتسه يراس لها اتلا صا منوديم



.. موناخ +اما

.. مدرك يق ال خا دب سلا ود نيا وت مرگا .. دينك لوبق منكيم شهاوخ .. نيگن _هن

.. ديشخبب نوتدوخ يگرزب هب

*****

متشادهگن ارهز تشهب يولج

_دآلمار ريدقت #

8_ تراپ #

.... شمنيبب اجنيا متساوخيم دوب راب نيلوا

... متسشن هايس ي هچراپ نوا رانك

؟.. يتشاذگ اهنت وتچب ونم يلا حشوخ ؟... يبوخ ... درمان ياضر اقا _سالم

.. مگب تهب ويزيچ هي اجنيا مدموا ؟... منك راكيچ وت نودب نماالن

... مدرك ..حالتل تمديشخب ...نم.. اضر

... مدب تهب ملوق هي ماوخيم ... هزات .. باوخب تحار

منك.. تبقارم مامشچ لثم نومچب زا مدب لوق مدموا اضر



هنك... سح ور يدوبمك مراذيمن ... اهنت ياهنت

.. مدمه ...مه قيفر ...مه ردام ...مه مشيم ردپ شارب مه

.. مدزيم فرح شاهاب هك دوب تعاس دنچ منوديمن

... مدوب ماباب هنوخ يولج هك دوب هدش 10 تعاس مدموا مدوخ هب ات

: ديچيپ ششوگ وت مردپ داد يادص هك مدرك زاب ورد

؟ يدوب اجك

_دالمار ريدقت #

9_ تراپ #

.. ندركيم مهاگن مشخ اب نتشاد هك داتفا ممع ،خملا، ميياد ، منامام ، ماهومع هب مهاگن

درك.. دروخ همه يولج ومرورغ ... مدوب يبصع مردپ راك زا

... دوب شتقو ... متسشن يتنطلس لبم يور متفر

.. مدوب مرهوش شيپ : متفگ هدرمش و مورا نم و دنتسشن همه

مدز لز مردپ هب يتحاران واب



؟ يدب ربخ هي يتسنوتيمن +

متفگ دَز وفرح نيا هك ماباب هب وور متخادنا ماپ ور وماپ

.. مريگب ميمصت مدوخ يارب منوتيم مدوخ هك ملقاع نز هي نم يلو هبجاو نوتمارتحا ناج +اباب

... مدوخ ي هنوخ مريم ادرف زا نوتزاجا واب

... يتخورف يوالور هك وت نمض ...رد مديمن تهب ور هزاجا نيا +هن!نم

.. مديرخ ... جرب وت هيهلا وت سوه تنپ _هي

.. مراذب اهنت ومرتخد منوتيمن نم ينووج وت ردام يلو : منامام

... اموس مراد ور ادخ نم امود ... متسين اهنت نم واال نم ردام _

؟ مرتخد يچ اموس اباب:

... متسين لوئسم مدوخ لا بق رد طقف _نماالن

؟.. يچ ينعي : نامام

.... ملماح _نم

_دالمار ريدقت #
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... متشگرب نامام تمس يزيچ نتسكش يادص اب

درك.. يكانتشحو مخا ماباب .... تفر ورف توكس وت هنوخ

دش.... عورش چپ چپ انووج نيب مك مك

؟.. ينئمطم اباب:

... منئمطم _هلب،

؟ هتهام دنچ : نامام

.. مين و هام +كي

: ديرپ مرس زا قرب تفگ نامام هك يزيچ اب

! ينك شطقس ميريم هزور دنچ نيمه .. هدشن هديمد شوت حور زونه ، هبوخ +

هش... تندرگ لا بو هچب هي هفيح يلگشوخ نووج زونه وت هگيم تسرد تردام مزيزع :هرا هكيچوك ومعنز

: متفگ دايرف هب هيبش ييادص و تينابصع واب مداد تسد وزا ملر ،تنك هگب يزيچ تساوخ اتخملا

سول رتخد نومه زونه ديدرك ركف ؟ ديدرك ركف يچ نم بجار امش ، ومعنز ديرادهگن ونوتدوخ مارتحا افطل +



... مكحم و يوق ردام ...هي مردام زااالن نم ريخن ؟ ميتفلچ واپ تسد و نوطيش و

ُندش ردام يوزرا ؟..نم مشكب ور ساضر و مدوخ دوجو زا هك يا هچب يراد عقوت نم نم..زا نامام امش و

... اضر يب هچ ، اضر اب هچ متشاد

هنم... تسد تزاجا و يتسين راد رهوش نز هي هگيد ؟ هتدوخ هتسد هگم : دموا ماباب يادص وهي

.. نديشكيم مخُر هب ور اضر دوبن يه ارچ ... تسكش مبلق شفرح زا

.. منوميمن هنوخ نيا وت مه هظحل هي هگيد : مديرغ مشخ اب

... مدش طايح دراو

... مدركيمن هجوت مرس تشپ يياهادص وهب متشادرب لبم ور زا ومفيك و

.. مدرك دروخرب تخس مسج هي ...هب مدرك زاب ورد ات هك

دش... هقلح مرود يسك تسد متفيب متساوخ ات

.. مدش هريخ زبس مشچ تفج هي وهب مدروا باال ومرس بجعت اب

... دركيم هاگن مامشچ هب بجعت اب منوا

: متفگ بل ريز و نيياپ متخادنا ومرس ومندش ادج شزا وهي

؟ رونوا ديرب هشيم ، دوبن مساوح اقا، ديشخبب



! دييامرفب ، منكيم شهاوخ : تفگ دوب هدنخ زا يياه هگر شوت هك ييادص اب

! كقلد دنخب تمع هب رامرهز : متفگ رايتخا يب

: هنوخ لخاد تفر مومعنز يادص اب هك هگب يزيچ تساوخ باالو ديرپ شاهوربا

؟ يتدوخ ؟ مرسپ ؟ نيتسار +

.. مدش منيشام راوس و نوريب مدز هنوخ زا توافت يب

_دالمار ريدقت #
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: مدز غيج و مديبوك نومرف هب مكحم هيرگ ريز مدز نوريب مدموا انيأ ماباب ي هچوك زا هكنيا ضحم هب

ميمصت مارب نراد همه ؟ يياجك اضر ، نريگب مزا ومچب مراذب منوتيمن منك لمحت منوتيمن هگيد ، هسب ايادخ _

... يتشاذگ ماهنت دوز ردقنا ارچ ، مدش رهوش يب نگيم مهب ... نريگيم

: متارطاخ هب هنك رفس مداد هزاجا منهذ وهب متشاذگ نومرف ور ومرس

! مدش هدايپ يسكات زا هلجع *اب

.. مديسر ريد هاگشناد لوا زور هك مرادن سناش ايادخ ياو، _يا

غامد ياو ..يا ييادخ هدنب هي مكيش وت متفر غامد اب هك متشگيم مس كال لا بند و مديوُديم متشاد

مدرك هاگن مور هب ور رسپ هب سرح اب تسكش .. منينزان



... مدش غامد يب هنن _يآ

؟؟ ديبوخ موناخ هدنمرش +

؟ يدرك دوبان ومزيزع غامد ينيب يمن ؟ يدز يروك هب وتدوخ اي يروك ؟..اقا مبوخ _

.. يدييوديم يچ لثم يتشاد تدوخ امش مدعب .. مدرك يهاوخرذع هك ...نم شاب بدؤم موناخ +

؟ يچ لثم _

... هنوميم واگ لثم تامشچ هخا واگ.. لثم َخ...هن لثم : تفگ و ولج دموا

؟ نيياپ مرايب وتنهد منزب روش يب هكيترم ، هتمع واگ _

.. مشب دنمشناد شوت دوب رارق هك داتفا يس ردكال هب ممشچ وهي

! تمنيبن ورب : متفگ و مدرك كزان ومامشچ

٣/٢ات ريغ .. نداد ومم سال باوج همه هك متفگ باال دنلب سالم وهي مدش كالس دراو و مدش در شرانك وزا

وسيف سيف رتخد

! ممار :دآل شتمس متشگرب و متسشن سولم و زان رتخد ١ شيپ طسو يافيدر وت متفر

! متخبشوخ ! مايحم منم : تفگ و دز ينوطيش دنخبل

رگيج متقوشوخ منم _



... ديرابيم تنطيش نوشور رسو زا هك هرفن ٥ پيكا هي شيپ متفر و متفرگ وشتسد

ميتسشن عيرس ارتخد ام نم و دش زاب رد هك مديدنخيم ارسپ يزاب كقلد هب متشاد و دوب هتشذگ عبر هي

، متسين يروبص مدآ ال !صا متسه ندنل .... هاگشناد زا يرادباسح يارتكد ، متسه دنمورين اضر +سالم!نم

نم رسكالس شاج دروارد يزاب هزمشوخ يسك ره ،، مرادن ور اه وجشناد امش يزاب هرخسم ي هلصوح

! تسين

!!! هيرگيج هچ نك اگن :دالمار ايحم

هتشرف اي همدا سكان نيا اه هچب : وتسرپ

! نوووج اضر نتسه وله ددع ،كي مادك چيه : رهچيرپ

دش.. داشگ دح نيرخا ات مامشچ ، مدروا باال ومرس ات سانشا ديدش شادص اه هچب _

ديياز ولقود مواگ هنن! ياو _

؟؟؟؟؟ :اه متفگ دنلب ممسا ندنوخ اب ،هك مدوب هتفرگ برض زيم ور سرتسا اب

نك! يفرعم وتدوخ وش دنلب ! هنوخيم وتسيل هراد داتسا :دالمار تفگ بل ريز ايحم هك اوه ور تفر كالس

ياو مدد

_دالمار رييغت #
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.. مديرپ باوخ زا هشيش هب يزيچ ندروخ يادص اب

؟ اترا :هلب نيياپ مداد ور هشيش مديد وممعرسپ يتقو

ادخ .. مدرگب دياب ور اجك مدركيم ركف متشاد منم تلا بند مايب مداتسرف ومع ينكيم راكيچ اجنيا وت يلد +

درك محر

.. مدركن شاديپ وگب ورب : متفگ و مدز يدنخبل

؟ ميرب هار مكي يايم لا... يخيب +حاالعفال

هشاب : متفگ ومدش هدايپ نيشام زا

.. دوب يمولظم و تكاس رسپ اترا .. ميدزيم مدق مهاب

؟ مسرپب لا ْوس هي هشيم يلد +

! شاب تحار .. هتبلا _

؟ هنكيم دشر تدوجو وت هراد يكي يتقو يراد يسح +هچ

تباص مهب وشندوب مبلق وت يسح هي اما تسه هك هشيمن مولعم .. منوديمن : مدز ييامنودند دنخبل

ين ين نيا منكيم ساسحا ينوديم .. متحاران هك منزيم قع يتقو ينوديم .. مچب هچنف زونه .. هنكيم

.. هنكيم كرد وشنامام ولوچوك



.. هشب موناخ و مولظم ردقنا وت يياوه هب رس و ينوطيش هب يرتخد مدركيمن ركف تقو چيه +

ردقنا مراد تسود االن يلو .. هشاب مدوخ ارب تتنطيش ماوخيم تفگيم اضر : متفگ و مدرك يمورأ ي هدنخ

.. هرهمگرزب مار دال مردام هگب راختفا اب ادرف سپ مچب هك مشب مكحم

؟ هتخس ردقچ هچب هي ندرك گرزب ردپ ِنودب يدرك ركف چيه +

اما... _هرا

_دالمار ريدقت #
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... هراد ربارب ود ور ادخ تيامح _اما

لا؟ ْوس هي يلو ... هدوز منوديم : تفگ و تخادنا يقيمع هاگن مهب

؟ ناج _

؟ يدرك ركف ؟ يچ جاودزا +هب

منك... ركف مچب هب دياب عفال _هن!نم

؟ ينك جاودزا زور هي هراد لا متحا +

.. هنكممريغ نيا ...هك مشب قشاع زاب هگا : متفگ مورا و مدرك ركف يمك



! هنوخ ميرب +اها،ايب

... نشكب ومچب ناوخيم انوا _هن!

؟ يديرخ لياسو هنوخ يارب ينعي +

! زونه _هن

! ميرخب و.... نويزولت و لبم و شرف ، تنوخ يارب ميرب مهاب ادرف اجنوا ميرب بشما بخ +

؟ هيك نيتسار هرسپ نيا ! هيبوخ ركف _

ييادنز رسپ +

؟؟ هنكيم يگدنز اداناك وت شردپ اب تفگيم هك خرهام ومعنز رسپ نااااها _

+هرا

. ميدش هنوخ دراو اترآ اب

متفر نيتسار تمس ... دَزَن يفرح سك چيه

يا هوهق / يي طال ياهوم ، بسانم ينيب و بل هديزرو يمادنا .. دزيم قرب گرگ لثم هك زبس يامشچ

يصاخ يگنودرم و هبذج شهب شِزنُرُب تسوپ و گرزب لكيه اما دوب روب هكنيا اب دوب ييابيز رسپ ... نشور

.. دوب هديشخب



مشيپ تعاس دنچ الق خا تباب : متفگ يگدنمرش واب متخادنا ريز ومرس دش، دنلب مريم شتمس هب ديد يتقو

.. هرذگب شوخ نوتهب اجنيا مراوديما ، نيتسار اقا ماوخيم رذع نوتزا

نيا وت متشادن تسود .. مگيم تيلست نوتهب منم .. منكيم شهاوخ : تفگ ينوبرهم اما تفلك مب، يادص اب

.. موناخ دآلمار متخبشوخ ، نيشخبب ونم .. مشب نوتمحازم طيارش

مداتفا اضر فرح ...داي تفرگ متمس هب وشتسد و

* هروخب تهب يدرم چيه تسد ينم موناخ يتقو ات مرادن تسود نم *دالمار

.. مداتسيا مردام يادص اب مشب مقاتا دراو متساوخ وات مدرشف وشتسد ، متشادن ور اضر هگيد نم

؟ مرتخد ؟ +دالمار

. مدرك شهاگن يريگلد و يتحاران اب

اباب.. نيرت زيزع شخبب ونم : تفگ و دموا متمس مردپ

.. مشاب هتشاد مرتخد لثم لگ ي هون هي هرارق هك ملا حشوخ ، يتسه يلقاع نز تدوخ وت

؟؟ نيراد تسود منم ي هچب ينعي : متفگ مورا و مديدنخ لد هت زا

.. تشادن تسود ور كجورو يِوت هچب هشيم هگم : نامام

.. مزيزع شخبب وتردپ ونم مدش يبصع هظحل هي نم

وهايس سابل ادرف زا نيشاب قفاوم هگا : متفگ و متشاك مردام و ردپ ي هنوگ ور يفيطل ي هسوب

يگدنز وهي منك شومارف ور اضر ماوخيم ،نم هنزب اضر دوبن زا يفرح هگيد يسك مرادن تسود .. ميرايبرد

.. مزاسب مچب و مدوخ يارب ديدج



***

متسش ومتروص درك، مراديب راك) تمدخ ) موناخ كولم يتقو

نيياپ متفر و مديشوپ يكشم وشلا راولش و ينامسا يبا ينهاريپ

. مدرك سالم دنلب يادص اب

ديرخ مايب تاهآب منوتيمن .. دموا شيپ راك مارب زورما ادخب ديشخبب يلد +

! مريم مدوخ ، هرادن يلا كشا _

؟ يچ ديرخ اباب:

مديدج ي هنوخ يارب لياسو _

دب دايز مقيلس ،مه مايب نوتاهاب منوتيم نيشاب هتشاد تسود هگا ، مدوبن ناريا هتقو يليخ :نم نيتسار

منك... يدرگ نارهت يمك و منك نوتكمك منوتيم مه تسين

_دالمار ريدقت #
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! مسانشب ومديدج ومعرسپ منم هشيم ثعاب ! هتبلا _

! هرادن يمود هك هيا هزوجع هي ام يومعرتخد نيا هنك محر تهب ادخ نيتسار : ليهس



. هدنخ ريز ندز ارسپ همه

! ديشن هتسخ مدب ماجنا وماديرخ فصن ماوخيم نم نيتسار اقا طقف ، هگيد نك ربص ، تارب مراد ليهس _

منك.. هبرجت ور هزوجع موناخ هي اب ينيشنمه ماوخيم +هن

. متفر شهب يا هرغ مشچ

***

. مدوب هديشوپ يكشم وشلا يكشم تروپاس اب يكنخ دنلب يهبلگ يوتنام ، ميدش جراخ مردپ يوالي زا مهاب

؟ منيشب اي ينيش يم امش : متفگ و مداتسيا ماتانوس يولج

! دينيشب امش ، متسين دلب ونارهت +

.. ميتفر نارهت لبم رازاب تمس و ميدش راوس

.. مديد يم وراه هزاغم متشاد تقد واب ميدش هدايپ مهاب

؟ نيتسار _اقا

؟ مناج +

؟ هروطچ باوخ تخت نيا مگيم _



.. دوب ديفس هرفن ود باوخ تخت هي

؟ هروطچ نيا يلو .. تسين +دب

.. دوب رشحم هك داتفا يكيس كال يكشم يا/ هوهق / ديفس تخت هب

تسين :يا..دب متخادنا شهب يهاگن

.. يتدوخ رَخ ينعي هك تخادنا مهب يهاگن

.. منوخ نرايب ادرف دش رارق و مديرخ ونوا

لخاد داد ملوه تشپ زا يكي ..هك مدركيم شهاگن ترسح اب متشاد ... داتفا يشورف ينومسيس هي هب مهاگن

.. هزاغم

مدرك هاگن نيتسار هب هدنخ اب

! يگب هشيمن تور تدوخ ، يراد هانگ مديد بخ +

.. مدركيم هاگن ولوچوك ياسابل هب قوذ واب مدش هزاغم نوا دراو

.. نيدموا شوخ : تفگ دوب يلا سنايم نز هك هدنشورف

! موناخ يسرم _

؟ نياوخيم يچ بخ +



.. منوديمن _

.. هشب يچ ات ود امش ي هچب دوسح مشچ هكرتب هللا شام : تفگ نز نوا هك هدنخ ريز دَز نيتسار

ناج.. ردام هشيم هتشرف : تفگ تنطيش اب نيتسار ،هك مدش خرس شوگ ات شوگ شفرح زا

.. متفگ يروجنوا تهب زوريد دوب تقح ال صأ روعش يب يايح :يب شولهپ وت مديبوك جنرا اب

ترظن مَموناخ ينعي .. موناخ :دالمار تفگ و داد نوشن ور دازون سابل تس هي شتسد اب مفرح هب هجوت يب

؟ هيچ نيا بجار

قوف و تشاد مهِرس سابل هي اب باروج و نوفاراس ، راولش ، پات ،كاله، شكتسد شوت هك يتروص تس هي

! دوب زان هداعلا

؟ يچ دوب رسپ هچب هگا يلو ، هبوخ يليخ _

. ينك هدافتسا ور يبا دوب رسپ هگا هك ريگب يبا هي اب يتروص هي ردام بخ : هدنشورف

****

؟ يدرك ركف شمسا +هب

_دالمار ريدقت #
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.. مراد تسود يليخ ور دنگوس مسا يلو ، زونه _هن

! ايرد +

_اه؟

. هشاب ايرد مرتخد مسا متشاد تسود هشيمه +

. هشيم مامش تبون هللا شيا ، يخآ _

! يدوب ترسمه ي هنوويد وت هك مدينش ليماف ياهچب ،زا يزيچ هي يتسار +

بخ، _هرا

.. تشادن تسود هزادنا نيا هب نوا نتفگيم +اما

يلي هبدال هنافساتم .. دركيمن فيرعت مزا عمج ولج تقوچيه تشاد يصاخ تاداقتعا اضر هن! _هن

هيقب نش..و كيدزن شهب يمك دارفا دشيم ثعاب نيمه هنك،هك رارقرب يبوخ يعامتجا ي هطبار تسنوتيمن

ينوبرهم مدآ هداعلا قوف اضر تسين روطنيا ...اما تسا هداد تروقاصع و سوبع مدآ هي اضر ندركيم ركف

.. دوب

؟ نيدش انشآ يروجچ +

ووت! نم لثم _

؟ +هلب



.. دوب ميرادباسح داتسا اضق زا مدرك نيهوت شهب وت اب مدروخرب لثم و مدروخ شهب وت لثم ينعي _

؟ نيدش قشاع يروجچ +

درك... يروجنيا هدش مقشاع درك فارتعا يتقو ياو.. .. يزابجل و جل _رس

_دالمار ريدقت #
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يلو ... هدموا مشوخ هلغج وت ِيچ زا منوديمن نم رهمگرزب موناخ نيبب : متفگ و مدرك تفلك ومادص يمك

.. يدرب وملد تايزاب لخ نيا اب روجدب

يلا حاب قشع :هچ تفگ و ديدنخ نيتسار

موهوا _

نومرف تشپ تسشن نيتسار وميدش نيشام راوس

دش.. مومت شاتخس ركش ور ادخ .. ميديرخ لا چخي و نويزولت و شرف ، تخت لبم، ومع رسپ بخ _

... داوخيم نوجعم ملد :نم متفگ وهي ارچ منوديمن هك دزيم فرح اداناك بجار تشاد

دز ههقهق دنلب دنلب دعب و درك مهاگن هيناث دنچ نيتسار

زونه هشاب هتفر مداي ور اج ،ره مشچ هب ،يا هدرك ينتسب سوه ام يومعرتخد ولوچوك ين ناج،ين +يا

ميرب نزب .. همنهد وت اباب جاح ينتسب هزم



.. ديشخب يم شمارا مهب نيشام وت مورا كالِم يب گنها ، متفگن يچيه و مديدنخ زير

****

... هيهلا وت هقبط ٢٢ جرب هي وت يرتم ٢٥٠ سوه تنپ هي متخادنا مديدج نامتراپا هب يهاگن

تسد ١، يتحار تسد لبم،٢ تسد دوب،٣ گنرمك يا هوهق / مرك / ديفس شاراويد گنر بيكرت هك يا هنوخ

يتنطلس

نپا هنوخزپشا ، تكراپ هنوخ فك ، هرفن ٤ يروخ راهانزيم هي

مديدج نامتراپا زا يفيرعت هللا* * مان هب يلصا راويد ور گرزب يولبات وهي يا هوهق / مرك ترپسا هچيلا ٢اتق

ميدرك شتسرد دوز يليخ اترأ و ليهس كمك دوب،هب

مدرك توعد وليماف ي همه ماش يارب بشما

! ينامام هئوت دورو راختفا هب نشج نيا _

.. مدش اذغ ندرك هداما لوغشم و مديشك ممكش ور يتسد

_دالمار ريدقت #
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وش يكشم تروپاس هي اب يكشم / ديفس هنوخراهچ كينوت ، متخادنا مدوخ هب هنيا وت يهاگن گنز يادص اب

.. يكشم لا

.. ندوب نوشاه هچب اب وخملا ميياد ، ممع ، مناماماباب ، ماهومع ، مدرك زاب ورد



هيگنشق نامتراپا ، مرتخد تقيلس هللاهب شام اباب:

.. ميدرك وترتخد يلا مح هتفه هك٢ اترا ونم هللاهب شام ومع : ليهس

.. مدز ييامنودند دنخبل ..و هنوتفيظو _

.. دوبن نيتسار .. متخادنا عمج هب هاگن هي

اه.. هتسنودن لباق تيجراخ رسپ ومعنز : متفگ هدنخ اب ومعنز هب ور

... هشبطم يزادنا هار زوجم ريگرد درك، يهاوخ ترذعم يلك ، مرتخد :هن ومعنز

؟ ِرتكد نيتسار هگم ؟ هههع _

.. هراد باصعا و زغم صصخت قوف مرتخد +هرا

دش.. نومعمج دراو مه يكُد اقا ..هي ليماف وت ميتشادن رتكد هب _هب

... دموا متشپ مليهس هك هنوخزپشا متفر

؟ يلد +

؟ يدز يدنگ هچ _زاب

.. دوب ديعب نوطيش رشو ليهس نوا زا هك تخادنا مهب يمولظم هاگن



.. مدش قشاع +

... هدنخريز مدز هاق هاق و دش داشگ مامشچ

؟ تسه يك تخبدب رتخد نيا ؟حاال غورد _

.. تسين رتخد +

؟ هيچ روظنم : متفگ و مدرك يمخا

... هبارخ ... شراك ... ينعي +

؟ ليهس يگيم يچ : مدرك شهاگن تهب اب

.. نديمن راك هك ملپيد كردم اب ٢٠سهلا رتخد هي هب +اباب

... دمويم تدب قشع زا ردقنا هك ييوت ؟.. يدش بارخ نز هي قشاع وت ليهس منكيمن كرد _

.. يدوب اضر ِدض ردقچ دايمن تداي ... وگن ونيا هگيد وت منكيم شهاوخ +دالمار

؟ يتفگ تنامام اباب _هب

+هن!

؟ هيچ شمسا _



.. لگراس +

_دالمار ريدقت #

18_ تراپ #

متشاد يدب سح دش، روم روم مندب مسا نوا ندينش زا

؟ منيبب وشسكع منوتيم _

.. ديخرچ مرس رود ايند نز.. نوا ... يبا يامشچ نوا نديد ...اب سكع نوا نديد اب هيناث دنچ دعب

****

: صخش مود

.. دروخ گنز ميشوگ ، مرادرب ور لگ متساوخ وات مدرك كراپ جرب يولج

؟ _هلب

؟ يياجك نيتسار +

.. هديرخ هنوخ هكدالمار متسه يجرب يولج _

.. هدش دب شلا ح باالدالمار ايب ودب ردام +

.. مدز وگنز .. مدش روسناسا راوس ود اب



***

.. هدش دراو شهب يبصع كوش .. تسين يزيچ _

.. ليهس فرط تشگرب اه هاگن ي همه

.. متفگن شهب يدب زيچ نم ادخب : تفگ هتپ هتت اب ليهس

.. داتفا وهي ميدزيم فرح ميتشاد

دش تحار ملا ..يخ دموا شوهب ماجنيا ..نم ديرب اهامش هرتهب بخ : متفگ عيرس نگب شهب يزيچ نتساوخ ات

.. هنوخ مريم منم

.. هخا دالمار: نامام

.. منكيم شهاوخ .. نسياو ناوخيم همه ديسياو دياوخب امش .. موناخ ميرم هرادن هخا _

.. نزب گنز مهب دوز دموا شوهب سپ دالمار: نامام

.. مشچ _

.. مدرك شدنلب و مدروا رد وشوتنام و ....شلا نتفر همه يتقو

.. رتخد ييولوچوك وت ردقچ _

.. تخت ور شمتشاذگ



..م صقن يب و يياپورا ينيب ... هديرپ گنر و يتشوگ يابل .. مدرك هاگن شتروص ...هب متسشن تخت ور شرانك

.. دوب يگنر هچ دايمن مداي ... شامشچ ورف.. دنلب ياه ژه

... مدرك زيت وماشوگ شادص ندينش اب

.. اضِر _ِر..

.. دروخيم نوكت تشاد شاكلپ ... مدرك شهاگن هنافاكشوم

ركف شهب زونه سپ .. هدش لا يخيب وشرهوش تحار هچ هرتخد متفگ .. شاب ونم : متفگ بل ريز رايتخا يب

.. ولوچوك موناخ ينكيم

... مدش شهاگن رتسكاخ هجوتم هزات نم و دش زاب شامشچ .. تفرگ تفس ومتسد وهي

؟.. هدرمن يديد ؟ يديد ور اضر ماوت ... نيتسار +

... شاب مورا دالمار يديد باوخ .. ششيه _

... دوب قاتا وت اجنيمه ؟ تفر اجك .. دوب هدنز اضر .. مديدن باوخ +هن

... مگيم يچ هدب شوگ _دالمار

طقف لگراس مدرك رواب .. مدرك شرواب .. شمديد لگراس اب هك هتحاران مزا منوديم .. هدرك رهق ماهاب اضر +

... مشيپ دايب وگب .. دوب شتوهش ياضرا يارب هليسو هي شارب

؟ تفگيم يچ رتخد نيا نم.. يادخ دش.. داشگ مامشچ



؟ هدرك تنايخ تهب اضر _دالمار

دايب وگب ادخ.. ور ادخ...وت ور ..وت نيتسار : تخير شاكشا وهي ...و دوب فرح زا رپ هك يهاگن درك.. هاگن مهب

مشيپ

.. دشيم مورا مدركيم شلغب يتقو .. دركيم هيرگ يتقو هك مداتفا انيت مرهاوخ داي هاگآدوخان .. ديزرليم تشاد

.. تخيريم كشا و ديزرليم .. شمتفرگ ملغب وت ومديشك وشتسد

.. مديشك شيكشم ياهوم ور ومتسد

ور اضر دياب ... يشاب يوق دياب .. يردام وتاالنهي ولوچوك رتخد شاب مورا دالمار.. شاب مورا .. شاب مورا _

.. يشاب تدوخ ركف هب دياب .. ينك شومارف

.. نيياپ مدروا ومرس .. هزرليمن شاه هنوش مديد يتقو

نامام يباوخب بوخ : مدرك همزمز دنخبل واب مدز رانك وشاهوم ... دوب هدرب شباوخ و دوب منوش ور شرس

.. ولوچوك

_دالمار ريدقت #
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: صخش لوا

... مدرك هاگن ومفارطا يجيگ اب ومدرك زاب ومامشچ

.. دشيم دولپا تشاد مزغم مك ..مك مدش جراخ قاتا وزا مدز رانك ور وتپ ؟.. مدركيم راكيچ تخت ور نم



.. نيتسار ... لگراس .. ليهس .. بشيد

.. تخت ور هدروا ونم نيتسار بشيد نم.. يادخ هوا

.. مداتفا مدز شهب هك ييافرح داي

.. سنوويد هرتخد هگيم ..االن يلد ترس وت كاخ

مه.. وت تفر ممخا ، هدروخن تسد ياهاذغ نديد اب

؟.. ليهس ...حاال دوبن سب مرهوش .... لگراس

يم اضر يامشچ وت هك يقشع نومه .. دزيم جوم قشع شامشچ ..وت مريمب يهلا .. مداتفا ليهس يامشچ داي

.. مديد

.. مدرك زاب ورد متفر رد.. گنز اب

؟ ينكيم راكيچ اجنيا امش موناخ كولم _

منك.. عمج وبشيد ياه يگتخير مهب مايب نتفگ موناخ ، كيچوك موناخ +سالم

وت.. ايب هنكن درد تتسد ، يدموا شوخ _

متفرگ وليهس ي هرامش و متشادرب ونفلت

.. يدش يروجنوا ارچ منوديمن هكنيا ..اب ماوخيم رذع بشيد تباب ؟.. يبوخ .. يلد +سالم

.. ماوخيم ور لگراس ي هرامش .. ليهس _سالم

ارچ؟ +



؟.. يرادن دامتعا نم هب زونه _

نك.. تشادداي ، يشيم تحاران ارچ ، مراد هك ةمولعم +

.. هشيپ قشاع ياقآ هك يظفح _

داد.. ور هرامش و درك يا هدنخ

.. متفرگ ولگراس ي هرامش متفگ هللا مْسِب مديشك يقيمع سفن

؟ مناج داد: باوج يزانط و هنانز يادص

.. تمنيبب دياب مليهس يومعرتخد ... موناخ لگراس _سالم

؟ اجك .. امتح .. مزيزع +سالم

.. مدرك عطق ونفلت ..و مرظتنم ٦ تعاس ... وتيهوم هفاك _

_دالمار ريدقت #

20_ تراپ #

.. متخادنا يهاگن هنييا وت مدوخ هب مرازه راب يارب

... يسوط گرزب يرسور و يسوط نيج راولش ، ديفس يتك وتنام



... مدرك ماپ ور ميتناس ٧ هنشاپ شفك .. مديشك يتفلك مشچ طخ و مدز يبل قرب

ور لگراس و اضر هك هرفن ٢ زيم نومه .. متسشن زيم نومه ..ور مديسر رَت دوز عبر ...كي مدش منيشام راوس

... مديد مهاب

+سالم...

.. متخود شيخي يامشچ هب ور مهاگن و مدروا باال ومرس

:ت..وت دركيم مهاگن تهب اب

... نيشب _

.. يكشم هداس ...شلا يتناس ٩٠ راولش ، يبا خرس ،رژ يكشم زاب ولج وتنام ... تسشن فرح يب

؟ موناخ دالمار نيراد مراكيچ مسرپب منوتيم +

؟... يدوب باوخمه شاهاب يتقو .. هتفگ تهب اضر امتح .. ينوديم منم مسا _

.. متساوخيمن ... ينعي ..نم..نم.. موناخ +دالمار

؟؟؟ ينك بارخ وميگدنز _

+هلب..



.. يدرك يلو _

+نم..

؟ يراد شسود _

؟ +هلب

؟؟؟ يراد شسود ... وليهس _

تيامح مزا هك هيدرم اهنت .. مراد شسود يليخ دينك رواب موناخ دش:دالمار عمج كشا شامشچ وت

زاين شلوپ ..هب مراد جلف ردام هي نم يلو .. ماضر اقا اب ينعي .. ماضر اب تسنوديمن .. هراد تريغ مور .. هدرك

.. مشب شندرگ لا بو متساوخيمن .. دوب هدرك اديپ راك هزات ليهس .. متشاد

.. دوب ليهس يامشچ وت هك دوب يقرب نومه شامشچ وت

.. هدب وتتسار تسد _

دش.. يرواداي منهذ وت هنحص نوا زيم.. ور دروا وشتسد

بل ياج دش..نماالن مبلق دراو ينيريش سح .. دوب هديسوب اضر هك متشاذگ يتمسق نوا يور تسرد ومبل

.. مديسوب ور مرهوش

ور وت زورما نم لگراس : مدز يدنخبل دش.. دنلب نم زا ديلقت هب منوا .. مدش دنلب .. مدرك كاپ ور ممحازم كشا

مهب ليهس و وت نديسر يارب منوتب يراك ..ره مدش نئمطم ليهس هب تقشع ..وزا مديد راب نيلوا يارب

.. نيشب تخبشوخ .. منكيم

دش.. تام



... ظفاحادخ _

_دالمار ريدقت #
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.. مدز يروجچ ورافرح نوا منوديمن ... مدش نيشام راوس

.. هتساوخ شدوخ اضر .. هشاب تسار شافرح هگا .. دوبن لگراس ريصقت طقف .. متشاد يبوخ سح

*****

.. مدش تكرش دراو ، مديشك يفوپ

.. منكن هاگن شيلمع ي هرهچ و ظيلغ شيارا هب مدرك يعس .. متفر يشنم تمس

مدوب هدرك گنهامه ... مدموا رادباسح ناونع هب مادختسا يارب .. متسه رهمگرزب ،دالمار موناخ _سالم

منك.. گنهامه سيئر ياقآ اب دينك ربص هظحل دنچ : تفگ يغيج و كزان يادص اب

.. لخاد نييامرفب : تفگ نم هب ور دعب ، تفگ يزيچ و تشادرب ونفلت

.. مدز ،رد متفر دوب هدش هتشون سيئر مسا شور هك يقاتا تمس وهب مديشك يقيمع سفن

وت.. +ايب



.. مشاب هجوت يب شنشخ يادص هب مدرك يعس

و دوب هشيش مامت نوريب تمس راويد و دوب ديفس / هايس ِمت اب كيش هداعلا قوف هك يقاتا .. مدش قاتا دراو

.. دوب تاپ ريز نارهت لك

.. مدوب هجوت يب شدرس و يلسع هاگن ،هب متفر ولج

_سالم..

دش.. هديشك خر هب شيا هلضع مادنا و دنلب ،دق شندش دنلب اب

؟ هتلا س دنچ +

٢٣_

؟ كردم +

.. يرادباسح سناسيل قوف _

راك؟ هقباس +

؟ مرادن _

؟ لهاتم اي درجم +

هچ؟ امش _هب



.. لهأتم اي درجم : متمس دش قارب

.. هويب ينعي ... درجم _

***** تقوقح .. يياجنيا رهظ زا دعب ات٥ حبص ٨ تعاس +

؟ يرادن يلكشم .. نديم ماجنا ارادباسح ي همه هك يراك

_هن..

.. ينك عورش وتراك منوتيم ادرف ..زا يدش مادختسا +

.. يسرم _

هام.. ٣ تدم هب ..راك تفرگ مولج يدادرارق

همك.. شنامز ردقنا ارچ _

مراد سود نوچ : تفگ دنخزوپ اب هدموين مشوخ ال صأ هك تفرگ رظن ريز وممادنا

.. مشب جراخ رتفد زا متساوخ .. مدرك اضما ور دادرارق .. مديشك يسرح فوپ

... يتسار +

.. شتمس مدرك جك ومندرگ

.. يرادن يزارد نوبز قح هگيد +



هنك.. ريخب ور ام تبقاع ادخ هنوويد هكيترم : متفگ بل ريز و مدرك زاب ورد

_دالمار ريدقت #
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: صخش مود

.. مدرك يهاگن دوب هتسشن مور هك يا هنهرب نز وهب مدرك زاب ومامشچ تسشن مبل ور هك يا هسوب اب

.. رادرب ياوخيم ردقچره ملوپ فيك وت ..زا دوب بوخ تراك بشيد : مدز يدنخبل

هوشع اب لوپ نتشادرب زا دعب و دش رضاح توس هس ضرع ورد دش دنلب مور دوب،زا نيمه رظتنم راگنا

.. ديشك شمادنا ور يتسد و متمدخ رد يتشاد يراك ، يراد هك ومرامش : تفگ

.. ميدرخيم هنوخ هي مدوخ يارب دياب ، مدش دنلب تخت زا

.. مدشيم ليهس محازم دياب يك ..ات هشيمن يروجنيا

.. تخادنيمن متروص وت مفت اعطق منكيم شنوخ وت يراك تفاصك هچ تسنوديم هگا نوا انئمطم هزات

.. نوريب مدز ليهس ي هنوخ زا يسوط يلر اولش و ديفس بذج نهاريپ نديشوپ زا دعب

****

.. سامش طيارش بسانم سوه تنپ نيا ينايرا بانج +هلب



.. مينك همانلغ زورما نيمه دش هگا هك مينيبب ميرب سپ هشاب _

****

: صخش لوا

تشادن يسك راك هب راك يسك و دوب يمورا تكرش . مدوب يضار تكرش وت راك زا

.. مرب همه زا رتريد متساوخيم دوب دايز مراك هكنيا رطاخب نم و تشذگيم تكرش وت راك زا هتفه هي

.. دوب هتفرگ ينومهم خرهام ومعنز بشما هك نوچ ملا بند دايب دوب رارق ليهس هتبلا

... هتكرش سيئر يعاجش مديد ..هك مديشك يا هفخ غيج دش.. زاب تدش اب تكرش رد هك مدركيم ومراك متشاد

.. ديايب زورما دوبن رارق هك امش يعاجش ياقا _

.. متشاد هداتفا بقع راك يرس +هي

.. دوبن تكرش وت يعاجش ونم زا ريغ يسك شقاتا وت تفر

.. يعاجش قاتا متفر .. مدش نئمطم مسدح زا يتقو

. يدش نم قاتا دراو ندز رد نودب هك هدموا شيپ يلكشم امتح +

.. يعاجش ياقا _هلب



.. متسشن يعاجش زيم يولج ي هرفن ود لبم ور متفر

اجنيا ديايب هشيم هگا _

.. تسشن نم لغب تسرد دموا دش.. دنلب شيلدنص ور زا

.. نداد حيضوت هب مدرك عورش .. مدرك روج و عمج ومدوخ يمك

؟.. نيقفاوم _

.. نوريب مدروا هگرب ور زا ومرس ، هديمن نوشن يلمعلا سكع مديد يتقو

.. هنكيم مهاگن هراد يبيجع تلا ابح مديد

؟ يعاجش ياقا _

.. تفرگ ومتسد چم هك مداد نوكت شتروص ولج ومتسد دركن يراك يتقو

؟ دينكيم راكيچ يعاجش ياقا _

مبل... ور تشاذگ وشبل هدب مهب ور يراك تصرف هكنيا لبق و دز گنچ ومرمك

_دالمار ريدقت #
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دش.. داشگ دح نيرخا ات مامشچ

.. منزب شسپ مدرك يعس و متشاذگ شنيس هسفق ور ومتسد

.. ششوگ وت مدز مكحم يليس تشادرب وشبل ..ات دوب هدياف يب مش تال

.. ديشك ومعنقم هناصيرح و درك ملغب تشپ ..زا مرب متساوخ ات

.. تشاذگ مندرگ ور وشبل هك مديشك يدايرف

.. ديچيپ ملد ريز وت يدب درد هك نيمز يور داد مله

.. مور تخادنا وشدوخ ...هك مدز غيج دنلب درد زا

.. مديچيپ يم مدوخ هب رام لثم

دش.. هتشادرب مور زا شينيگنس هك درك زاب وموتنام لوا ي همكد

.. يضوع گسردام .. سومان يب لا غشا : دموا انشآ يا هدبرع يادص

منك.. يدنلب ي دشنهلا ثعاب ملد ريز لمحت لباقريغ درد و هشيم جراخ مندب زا يعيام هكنيا سح

؟ يبوخ دالمار ؟؟؟؟؟ مار +دال

.. مچب : مديلا ون متفرگ وشنهاريپ ي هقي ، مدرك هاگن زبس يامشچ نوا هب

درك.. مدنلب و مندرگ ريز شتسد وهي موناز ريز تشاذگ وشتسد هي

ناهنپ نيتسار نهپ ي هنيس وت ومرس مچب نداد زا سرت و تلا جخ زا تكرش كيمارس يور نوخ نديد اب

.. مدز قه و مدرك

... متشاذگ نيشام لخاد و نوريب تفر تكرش زا

*****



: صخش مود

؟ هروطچ شلا ح ريما _

زونه نينج نوچ .. هشاب قلطم تحارتسا هامود ات لقادح دياب يلو .. هبوخ نوشلا ح شچب ..مه شدوخ +مه

هش.. طقس يكوش نيرتكچوك اب هنكمم قافتا نيا واب هدشن مكحم محر وت شهاگياج

يسرم .. هشاب _

.. تركش ايادخ : شتمس متشگرب دالمار مورا يادص اب

؟ دالمار يبوخ : متسشن مار دال تخت رانك يلدنص ور نم و نوريب تفر ريما

مبوخ .. نونمم +

.. هنومب شنامام شيپ هدش روجره داوخيم هك هراد تسود يليخ مه ولوچوك نيا هكنيا لثم _

نيياپ تخادنا وشرس دعب و ديدنخ مورا

.. ينعي .. يدوبن وت هگا .. يسرم .. نيتسار +

.. دوب هفيظو منكيم شهاوخ .. وگن يچيه شيه : متفگ و متفرگ وشدرس تسد

****



: صخش لوا

دش.. قاتا دراو يگرزب نوليان اب نيتسار

؟ هيچ انيا _

.. سابل +

.. يسرم ناها رچ.. سابل _

.. يشوپب هنك تكمك مگيم راتسرپ +االنهب

****

: مدرك همزمز و مدرك ولج يلدنص هب يهاگن تلا جخ اب

.. مروشيم بشما مدوخ ! نيتسار ديشخبب

زا منامام ي هنوخ ميريم ..االمن يقلطم تحارتسا االن نيمه زا امش : تفگ و درك مهب يدب هاگن هنييا زا

.. انيا تنامام ي هنوخ يريم ماجنوا

.. مدوخ ي هنوخ مريم ... مايمن يياج _هن!نم

.. نشاب تبقارم يوت هنوخ نايم انيا تنامام بخ +

.. هشاب شدوخ بقارم دياب نوا ... هراد يبلق يراميب منامام يلو هن اي ينوديم منوديمن ... ريخن _



! مديمهف ااااها : تفگ وهي و درك ركف يمك

امرفب _

.. متبقارم يوت هنوخ هام ٢ مايم +نم

؟؟؟؟؟؟ مناج _

_دالمار ريدقت #
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.. متبقارم تنوخ مايم متفگ +

مديمن هزاجا .. ننكيم ركف يچ هيقب هام.. ٢.. هنوخ درم..وت و نز هي ووت نم..نم ي هنوخ يگيم متدوخ _

مه.. وت ديشك وشامخا مافرح ندينش زا دعب

.. مديرخ وتور هب ور دحاو زورما ..نم متسين توربا و مشچ قشاع مگب تهب تسار ور دالمار نيبب +

هگا ًانئمطم .. متسه مرتكد نم هزات .. مينك يگدنز ادج هك مينك دومناو يروط دايم يسك هك يعقوم مينوتيم

اداناك وت 10سلا نم نمضرد منك.. راكيچ منوديم يا هگيد سكره زا رتهب نم هش دب تلا ح هدركن ييادخ

.. مدرك يگدنز

ملقع و منكيمن رارقرب يسنج ي هطبار شاهاب هشابن يضار ممفرط دوخ منك..ات لر تنك ومدوخ منوتيم

يا.. هگيد زيچ منك..هن هاگن رهاوخ مشچ هب هشموحرم رهوش قشاع راو هنوويد هك هلماح نز هي هب هشكيم

.. تفگ روخلد و يدج نحل هي اب ورافرح نيا

نم... نيتسار _



هن؟ اي دالمار...هرا وگن يچيه سيه +

دش... جراخ منهد *زا ي*هرا هملك هاگآدوخان ال ماك ارچ منوديمن

و مولظم نوا لثم نوچ .. مراد تسود انيت مرهاوخ لثم شاب نئمطم ... يدرك دامتعا مهب ملا حشوخ ... هبوخ +

.. يمورا

.. منونمم _

*****

دش.. هنوخ دراو گرزب نودمچ اب٣ات نيتسار

.. هنامهم قاتا .. يرخا قاتا راذب ورب .. نودمچ دقچ هوووا _

.. نومهم امش منوخ باص نم هام ٢... ايدرك شومارف موناخ يوه +

.. تشاد وماوه ينوبرهم نيا هب درم هي هك دوب بوخ ردقچ .. مدز يدنخبل

... مشكب زارد درك مروبجم ، مولج لبم ور تسشن دموا تعاس مين دعب

؟ نيراد ليم يچ موناخ بخ +

؟ يتسه يتشم ليچ و برچ رگيج يهي هياپ _



... هقيلس شوخ سول نيرفا هب، :هب تفگ و ديشك ومپل تشرد يامشچ اب

.. يغامد نا مشچ كقلد : متفگ ومدرك كزان ومامشچ

هن؟ هراد گس مامشچ هنيا تروظنم : تفگ و مامشچ هب دز لز شل زال زبس يامشچ اب دعب و درك مهاگن لوا

.. يراد تهابش گس هب يليخ يليخ تدوخ يلو هن،،، هك تامشچ _

.. ييوغيج غيج ي هبرگ هچب هي هيبش وت يلو هتفطل رظن هلغج +

... نيتسار _

+هلب

؟.. يدش قشاع حاال _ات

_دالمار ريدقت #
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:هن! تفگ ممصم يليخ

.. تلا حب شوخ _

؟ +دالمار



؟ _هلب

؟ بوخ اي هدب ؟ هراد يسح ؟هچ هيروجچ يگب هشيم .. مدشن قشاع تقوچيه +

يا هزات زيچ ناوخيم هك دوب هدش ينك شوگ فرح ياه هچب رسپ لثم مدرك هاگن شرظتنم يامشچ هب

.. ننك فشك

دراو هزاجا يب قشع .. قشع درك.. شباختنا هشيمن درك.. ينيب شيپ هشيمن داد... حيضوت هشيمن وقشع _

مه هبوخ ..مه مشدب اي بوخ هنك.. خيس تنت هب وم مشركف هك يشب يكي قشاع دياش يتح .. هشيم تبلق

درك.. شكرد ات درك شبرجت دياب هك هبان سح ..هي يداش ..مه هراد مغ ..مه خلت ..مه هنيريش دب..مه

؟.. ينكيم راكيچ يراد اضر هب هك يقشع همه نيا اب ..االنوت بلا ج +هچ

منك... ششومارف منكيم يعس _

؟ هتخس +

؟ يليخ _

.. دايم شيپ راب دنچ قشع +

راب.. _هي

؟ نشيم قشاع رابود ايضعب ارچ سپ +

.. سكعلب ..واي هدوب يقشاع نيرمت نوشلوا قشع اي يلو .. ندش قشاع راب هي مه انوا _



.. مدرواين تسد هب وميگدنز ي هبرجت نيرتگرزب زونه نس اب٣١سلا ..نم مديمهف هك روجنيا سپ +

.. موهوا _

يايند دراو .. تشاد مارب وظفاحم هي شقن هك يدرم نوا هب هجوت يب و دش مرگ مامشچ لبم نومه يور

.. مدش ماهايور

_دالمار ريدقت #
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: صخش مود

.. تخت ور متشاذگ و مدرك هداما هك يا هناحبص گرزب ينيس وهي مديشك ور هدرپ

... تشاد يگنشق داضت ديفس تخت وواب دوب شخپ شلا ورب شيكشم ياهوم

وش.. راديب _دالمار...دالمار

هتفرگ باوخ رطاخب هك ييادص اب ديلا م يم ومامشچ هك يلا ح رد وممشچ ور تشاذگ وشتسد اه هچب لثم

؟ هدنچ تعاس هگم :هَا... تفگ دوب هدش

.. حبص ٧_

؟ يدرك مراديب دوز دقنا ارچ : ديلا ون تسشن شاجرس خيس وهي

مدب ندروخ هناحبص اهنت زا !نم موناخ لبنت : متفگ و مدز يدنخبل .. شولج متشاذگ هناحبص ينيس



.. متسين جنپ تعاس ...ات بطم مرب دياب مدعب .. دايم

وخ... هريمرس ملصوح ؟ يرن هشيمن ؟ منك راكيچ جنپ ات نم سپ +

.. مشاب هجوت يب شمولظم يامشچ هب مدرك يعس

.. ينوخب مدروا يجراخ ي هناقشاع نامر ات راهچ نيبب _

.. يتختاپ ور متشاذگ ونفلت .. اجنيا نايب نزب گنز تاتسود هب تفر رس هلصوح يليخ مرگا

؟ مراذب نگل دياب هنكن ؟ يچ حارتسم +اقا

.. تفرگ مدنخ شيسرح و شدنچ نحل زا

.. مرظتنم نك... وتراك و روشب وتتروص و تسد ورب : متفگ و شمتشاذگ ييوشتسد يولج و مدرك شدنلب

هللا رفغتسا ... ميتساوخ ام ميدموا لقادح رَت رونوأ ورب مدق ود +هي

... هشاب يا هبنج واب يتشم رتخد ردقنا دروخيمن شفايق الهب ،صا تسب مكحم ورد و

.. هينامام شتيت و سول يارتخد نيا زا مدرك ركف شمديد هك لوا راب

درك.. زاب وشتسد و دموا هقيقد دنچ دعب

؟ يدرك يروجنيا ارچ _

... هگيد نك ملغب بخ +



.. ومعرتخد ايريگيم يراوس بوخ _

درك.. هقلح مندرگ رود وشتسد ..هك مدرك شدنلب

.. مندرگ رانك تشاذگ وشرس دوب هتسخ نوچ

درك.. لقتنم مهب يبوخ سح مندرگ اب شبل يقافتا دروخرب هك

_دالمار ريدقت #
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... مديشك بقع ومندرگ عيرس يليخ

... هشاب هديمهفن مدزيم سدح درك.. مهاگن بجعتم

.. متسشن ملغب و شمتشاذگ تخت ور

.. ميروخب هناحبص بخ +

: تفگ هك متفرگيم مدوخ ارب رينپ همقل هي متشاد

... ليم +نم

.. شنهد وت مدرك ور همقل هك دوب هدشن مومت شفرح



يرادن ليم يدرك طلغ : متفگ خوش نحل هي اب

... شاب تچب ركف هب يتسين تدوخ ركف :هب مداد همادا يدج مدعب

.. نصا مرادن هناحبص هب تداع .. مرادن ليم هخا +

! هشكب نومتفج ليم هك مينك يراك هي مگيم نصا _

؟ راكيچ +

.. هروطچ نم... هب مه وغيج غيج ي هبرگ هي هدب هناحبص وت هب لگشوخ رسپ _هي

: صخش لوا نابز زا

... ميروخب اذغ يروجنيا اضر ونم متشاد تسود هشيمه ... مدرك لوبق و مدز يدنخبل

... تسنوديم يزاب سول ور ازيچ نيا نوا اما

****

.. هيتختاپ وشك وت مه نامر و ليابوم ... ايشاب تدوخ بقارم ... مريم نم سپ +دالمار

.. دروخ گنز مليابوم هك منك راكيچ مدركيم ركف متشاد

... دوب سانشان

*****



؟ _هلب

... شادادنز +سالم

_دالمار ريدقت #
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هيا!؟ هغيص هچ شادادنز ؟ هلب

... نيتفرگ هابتشا منك ركف اقا ؟؟ مناج _

.. اضر ردارب مدنمورين يلع ..نم متفرگن هابتشا موناخ مار +هندال

هديدن اتحاال تشاد لكشم اضر اب هكنيا رطاخب اهتنم .. هراد ردارب دوب هتفگ اضر ...هرا.. دنوم زاب منهد

.. شمدوب

؟ نيبوخ _سالم..

.. مگيم تيلست ... يسرم +

.. مگيم تيلست امش هب منم _

. نيايب نيتسنوتن .. هدوبن بوخ نوتلا ح نتفگ مديسرپ نوتداوناخ ...زا مدوب اضر مسارم +وت

هدز.. گنز نم هب هك منيا ي هراك هچ ..نماالن مدش كالهف



.. ادنز +

.. ديشن محازم افطل .. ماضر ي هراك چيه هگيد ...نم متسه رهمگرزب _

.. مدرك عطق ونفلت و

.. مدرك زاب ور دوب هتشاذگ مارب نيتسار هك يا هناقشاع نامر

.. مدركن ساسحا ونامز رذگ هك مدش نامر قرغ ردقنا

.. متشادرب تسد ندنوخ زا ممكش روق و راق يادص اب

؟؟ منك راكيچ ايادخ دوب، ٤ تعاس

دش.. زوريپ ممكش هك مدرك ربص هقيقد دنچ

... مدش جراخ قاتا زا سالهن وسالهن مدركن يهجوت ديشك ريت ملد ريز هك نيياپ مدموا تخت زا

دش.. دراو نيتسار و دش زاب رد هك مدش حلا دراو

.. دوب هدرب ونم ديلك حبص

... تفر مه وت يعيجف زرط هب شامخا دعب و درك نم هب بجعتم يهاگن لوا

.. مدوب هتفرگ درد زا وممكش نيياپ هك داتفا متسد هب شهاگن .. مديسرت هظحل هي

؟.. شابن اپرس متفگن هگم : تفگ هدش ديلك يانودند اب



_دالمار ريدقت #
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؟؟؟؟ يسياو اپرس ديابن متفگن هگم +

: تفگ مگب يزيچ مدرك زاب ومنهد ات

؟ يدب شوگ فرح ينوتيمن ؟ هكانرطخ يمهفيمن +

.. مديسرت ميليخ .. مديسرت هظحل هي يارب

درك.. هقلح مرمك رود وشتسد و دنوسر مهب وشدوخ دنلب مدق هي اب متفيب متساوخ ات هك ديشك ريت ملد ريز

.. ميدوب هديبسچ مهب لماك ولج زا

منشگ ... مدروخن يزيچ حبص :زا مدرك همزمز و متشاذگ شبل ور ومتشگنا هگب يزيچ تساوخ ات

ديشخبب دش..

تفرگ بجعت وشاج و تفر نيب زا شظيلغ مخا

.. دوبن تراهان هب مساوح نصا ياو... +يا

... هنكشب مضغب ات دوب يفاك شفرح نيمه

دش.. منشگ يليخ ادخب _



.. ماوخيم ترذعم .. منكيم شهاوخ نكن هيرگ درك:دالمار مهاگن كالهف

.. ميتسشن لبم ور مهاب ... هيرگ ريز مدز رتدب

.. ديشخبب +

: تفگ مورا و تفرگ ومنوچ ..هك مدادن باوج

؟ يريذپيم ور نملتنج ياقا هي يهاوخ ترذعم +

.. ديدنخن و درك هاگن نوبرهم تروص و امشچ نوا هب دشيم هگم .. مديدنخ

درك.. ييامندوخ شپل چاالي هك دز يدنخبل

هرن.. چاال وت جنرا ات هك مدرك تشم ومتسد

؟ منك تأدص چلا ياقا هشيم چلا.. ياقا _

منك.. تأدص وقن قن ي هبرگ منم هك يطرش ،هب مممموا +

.. هشاب _

؟ نيتسار _

؟ مناج +

.. همنشگ _

؟ هنك تسرد اذغ تارب باذج نملتنج ياقا هي هيچ ترظن ... يگيم سار ياو +يا



_وت؟

+هلب..نم

.. يرادن وشضرع _

؟ مرادن +

_چن..

.. نپا ور متشاذگ .. هنوخزپشا وت درب شدوخ واب درك مدنلب ماپ ريز تخادنا تسد وهي

.. يشابزپشا نك ضوع وتاسابل لقادح _

.. دوب هديشوپ بذج شوپريز هي شريز هك دروارد وشنهاريپ

.. داتفا شت ال ضع هب ممشچ

_دالمار ريدقت #
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دش.. يزپشآ لوغشم و تسب دنب شيپ

*****



.. مديشكيم سفن دنت ...دنت مديرپ باوخ زا رزل اب

.. داديم نوشن ور حبص ٤... مدرك هاگن تعاس هب

.. دوبن سك چيه لغب وت نم زا ريغب نم :نز ديچيپ يم مشوگ وت اضر يادص

... دوب تحاران نم زا اضر اعقاو ينعي نم... يادخ

... هدرك تنايخ نم هب نوا ... هريگب ميمصت نم يارب هك هرادن وقح نيا نوا : تفگ منورد زا ييادص

.. دمويم مدب مدوخ ...زا ندرك اديپ ونوشدوخ هار ماكشا

.. مدوب هدش فيعض ردقچ

.. دوب هدش نوخ هسأك هيرگ روز زا مامشچ ... متخير كشا حبص ات

.. ممولعمان ي هدنيا ..زا مدوخ فعض ...زا اضر يرود مغ زا

؟ يلد +

.. دروخ هرگ شبجعتم هاگن وت مهاگن

.. تدوخ اب يدرك راكيچ دالمار ؟؟؟ مار +دال

وقن.. قن ي هبرگ هدرك تتحاران يچ : تفگ و تسشن تخت ور



.... مديشك بقع ومدوخ هك هنك ملغب تساوخ

.. دروخ هرگ مهوت شاهوربا و درك مهاگن هدز تهب

؟ +دالمار

؟ منم تلكشم مار +دال

؟ يرادن دامتعا نم هب زونه ينعي مار +دال

... مديد ور اضر باوخ : متفگ ضغب اب

يدرك ركف درم... اضر ... اضر هدش تيگدنز مار...لك دال وش هفخ : تفگ يدنلب يادص واب تفرگ وماه وزاب وهي

.. متشيپ ستفه اه؟ود ؟؟؟؟ هدرك تنايخ تهب اضر منوديمن

... هدش مومت وت يارب اضر مار ...دال مونشيم ور تانتفگ نويذه يادص .. ينكيم يرارقيب باوخ وت منيب يم

.. شاب موصعم لفط نوا ركف ...هب شاب تدوخ ركف هب

دالمار.. شابن فيعض ردقنا

.. شسود _ود..

.. وگن يچيه ... سيه دز: منك..داد لماك ومفرح متساوخ ات

نك.. هاگن نم +هب

شتروص وت مدز لز



.. مراد تارب يهاگياج هچ هنيا مروظنم ؟ ينيب يم يمشچ هچ هب ونم وت +دالمار

.. هنوخمه ..هي هارمه ..هي تسود ..هي قيفر ...هي يماح _هي

منوتن هدش ثعاب هك يزار ..هي متشادهگن منيس وت هك١٢سهلا يزار ...هي مگب تهب ور يزار هي ماوخيم +نم

كبس ومدوخ ماوخيم .. مشاب رفنتم يقشاع و قشع زا هدش ثعاب هك يزار منك... ركف ينز چيه هب

ينيبب قيفر هي مشچ هب ونم مهوت هك يطرش ...هب منودب ميگدنز وت قيفر هي ناونع هب ور وت ماوخيم منك..

؟ هلوبق ينك كبس وتدوخ و

.. هلوبق _

.. هريمن بطم زورما تفگ و دز گنز و درشف ومتسد

.. تسشن مرانك تخت ور

.. مرظتنم .. وگب بخ.. _

_دالمار ريدقت #

31_ تراپ #

يليخ نومداوناخ وج ... متشاد قوذ ردقچ ينوديمن مدش لوبق يكشزپ هاگشناد يتخبدب اب شيپ +١٢سلا

.. دوب شتنطيش جوا و دوب هدش شلا ١٤س هزات انيت .. دوب بوخ

.. ميدش گرزب وق أليرپ انيت و نم

.. دوب مولظم و مورا يليخ نوچ .. رتشيب يليخ انيت و ماباب ..زا مراد و متشاد تسود يليخ ومنامام

.. تفگن هن مهب تقو چيه .. تشاد ماباب يولج ونم ياوه هشيمه

.. دموا شيپ يديدش يليخ تاف ال تخا منامام و اباب نيب مك مك



.. مدب نوشن توافت يب ومدوخ مدركيم يعس نم.. اما جنردوز و دوب ساسح انيت

درك.. دنلب منامام ور تسد ماباب هك ديسر يياج ات

.. دنبرمك اب منوا

.. راكنيا دوب ديعب نم نوبرهم ياباب زا

... ديچيپ يم نومنوخ يوت هك دوب يطالق همزمز هگيد

درب... شاهاب مه انيت .. شاباب ي هنوخ تفر و درك رهق منامام

.. مدوبن هنوخ و مدوب هاگشناد زور فصن هك منم

رطاخب و مدوب ريگ وج .. دايب نومداونوخ رس هراد يچ دوبن مهم مارب و مدوبن يتاساسحا مدآ بخ اما

؟.. راكيچ متساوخيم هداونوخ .. ندركيم راك همه مارب ارتخد مفايق

مارب نوشنتفرگن اي نتفرگ طالق بخ يلو .. متفرگ وشولج دز ومنامام ردپ... گس نوا هك بش نوا هتبلا

ماس زاكال يكي زور هي هكنيا ات ننكيم يگدنز رَت تحار نريگب طالق هگا يتح مدركيم ركف .. دوبن مهم

... تسين هنوخ و هرهق منامام متسنوديم هام دنچ نوا لومعم قبط .. هنوخ متفر و دش لسنك

... ديشك يقيمع سفن ديسر هك اجنيا هب

؟؟ بخ _

_دالمار ريدقت #

32_ تراپ #

هنز.. هي ..اب تشاد .. ماباب +

متشاذگ شبل ور ومتسد ... شارب هتخس متسنوديم هگب متساوخيمن

... يگب داوخيمن ... مديمهف _

... هراد شنيس وت درد رسپ نيا ردقچ ايادخ



.. هدموا نومداوناخ هرس يي هچبال مديمهف هزات ..نم هدش نز نوا قشاع .. تساوخيمن ومنامام ... تفگ مهب +

... نوميگدنز هب دز دنگ قشع

زان.. و دنولب دوب، هاگشناد وت رتخد هي اه عقوم نوا

مبلق ..زا دروأ مزيزع ردام رس يي هچبال قشع مديد يتقو اما مدركيم اديپ شهب يياسح هي متشاد

. مدرك شنوريب

اداناك تماقأ شتفص هبرگ دوخ كمك ..اب مردپ نوا رسپ هك مديشكيم تلا جخ ،، مديشكيم تلا جخ مردام زا

... مداد همادا اجنوا ومسرد ي هيقب و متفرگ

.. هتخبشوخ وت يومع اب منامام االن نوچ ملا حشوخ اما

... تِزار ارچ منزب سدح منوتيم ... يديشك رجز يليخ _

.. نتخبشوخ مردام مه يضوع نوأ مه االن نوچ دوب شبوخ نيا ... تسين نيا متفگ هك يزار +

يچ.. سپ _

تفگ بش ..هي هنيبب ور جراخ تساوخيم نم يولوچوك رهاوخ ... دموا نوماهاب مه انيت .. اداناك متفر يتقو +

... شاتسود زا يكي ي هنوخ هرب داوخيم

.. دموين حبص هس دش .. دموين حبص ود دش .. دموين حبص كي دش

.. دوب هتفرگ ادج ي هنوخ انيت ونم يارب .. دوب شنز شيپ ماباب

هدش اديپ دوب هدش يعمج هتسد زواجت شهب هك يلا حرد نوبايخ نم..وت زيزع ِرهاوخ .. ندز گنز مهب حبص ٧

.. دوب

مسومان ِرس مديمهف هيچ.. سومان هيچ.. تريغ مديمهف هزات .. عقوم نوا يلو .. ميدوب يركفنشور ي هداوناخ

دش.. دروخ همه .. مفرش .. متريغ .. ندروا يي هچبال

.. هريم يك ي هنوخ مديسرپيم شاك .. دوب مداي تريغ عقوم نوأ شاك

* ميقيفر ام* مداتفا شفرح داي مگب يچ متسنوديمن

.. مدركيم شلغب دوب تحاران تقو ،ره مداتفا ايحم داي



منك... تلغب نم مراب هي راذب يلو .. مشاب ولوچوك دياش : مدرك زاب وماتسد

.. منيس هسفق ور تشاذگ وشرس

.. مديشك شتلا ح شوخ نشور ييامرخ ياهوم ور ممتسد ...هي مدرك شندب لئاح ومتسد هي

دش.. سيخ متسد هك ديشكن يلوط

: مدرك همزمز مورا هك هنك كاپ وشتروص تساوخ

يش.. كبس راذب .. شقيفر شيپ هنك.. هيرگ هراد زاين مدرم _

... هچيپب قاتا وت شنودرم قه قه هك دوب يفاك مفرح نيمه

33_ تراپ #

نك شوگ :حاالوت مدرك همزمز دوب ماپ ور شرس هك روجنومه دش.. مورا هكنيا دعب

... ليهس هب لگراس قشع ..زا اضر تنايخ ...زا مجاودزا ...زا مندش قشاع ويچ...زا همه ... متفگ

... مدش كبس مدرك ساسحا هك متفگ ردقنا

.. دوب هدش خرس هيرگ رطاخب شامشچ

.. يعقاو قيفر ات ود ميدش :حاال تفگ و تفرگ تفس ومتسد



.. مدز شور هب يمرگ دنخبل

؟ نيتسار _

؟ مناج +

؟ ساجك االن انيت _

.. يناور ناتسراميب : تفگ و دز يدنخرهز

.. يشاب ترهاوخ رانك دياب :وتاالن متفگ ومديشك ينيه

.. هيرتسب يناور ناتسراميب وت ١٢سِلا نم زيزع رهاوخ .. ساجنوا هتقو يليخ .. تساوخن شدوخ .. متساوخ +

.. هنوديمن يزيچ چيه نوريب يايند وزا هشلا االن٢٦س

؟.. ناريا شيرايمن ارچ _

.. مايب منكيم يعس منم .. تساهنت نامام ناريا ورب يگدنز يارب تفگ شدوخ .. دايب هداد لوق ارچ +

.. دايم و هشيم بوخ هللا شيا _

؟ يچ نارگن ؟ يشن دامتعا يب مهب هگيد يديم لوق ؟ مار +دال

؟ يراد لوبق .. ميشب قشاع مينوتيمن هگيد هك هداتفا نومارب يتاقافتا نومتفج وت.. هن نم هن

موهوا _



* همراظتنا رد يچ متشادن ربخ نم يلو *

_دالمار ريدقت #

34_ تراپ #

.. دوب قيفر هي اعقاو نيتسار

.. دوب هدرك مومت مقح رد ور يچ همه

.. مدوب تخت ور لومعم قبط

دش دراو گرزب يتروص سرخ هي اب نيتسار هك

.. مديشك قوذ رس زا يدنلب غيج

: تفگ و بقع ديشك منك لغب وسرخ متساوخ ات

.. يرادن سرخ زا مك تدوخ هللا شام هك وت ارب ..هن مديرخ مدازرهاوخ ارب ونيا ... هبرگ +

؟ نيتسار _

.. مفرط درك ترپ وسرخ و مدرك طلغ +

.. دموا رد گنز يادص هك مرازب يچ وشمسا مدركيم ركف متشاد هدنخ اب

؟ دايب دوب رارق يسك +

؟ نانيا نامام هنكن نيتسار يييييه _هن..

.. منيبب راذب نتاتسود مدياش ..اي هنابهگن دياش .. منكن ركف اباب +هن



.... تفر و تفگ ونيا

.. مديوج يم ومانوخان متشاد سرتسا اب

دش..، قاتا دراو نارگن يمك و يدج هرهچ هي اب نيتسار هقيقد ٦/٥ ادودح دعب

؟ هيك : متفگ سرتسا اب

.. اضر ردارب .. دنمورين يلع : تفگ يتحاران اب

.. منوديمن يچ زا مديسرت يلو ارچ منوديمن

؟ هراد راكيچ _

هرب...اه؟ مگب ياوخيم هگا .. تتنيبب داوخيم هگيم منوديمن +

_هن..

.. نيياپ مدموا تخت زا ومتفگ ونيا

.. داسياو رد يولج هك نوريب مرب قاتا زا متساوخ

؟ هيچ _

؟ ششيپ يرب ياوخيم يروجنيا +



.. مدوب هديشوپ راولش و ترشيت وهي دوب زاب ماهوم .. متخادنا مدوخ هب يهاگن

؟ هگم مدش تشز _

ولج... دموا

_دالمار ريدقت #

35_ تراپ #

نك.. ضوع وتاسابل منكيم شهاوخ تزا +

ارچ؟ _

.. يدرگب تحار شولج تسين بوخ ميسانشيمن ونيا ام هك نوچ +

شواب _

... مدرك ضوع وشلا كينوت و تروپاس هي اب وماسابل

.. دوب رظتنم ورهار وت نيتسار

يياريذپ وت ميتفر مهاب و تفرگ ومتسد درك.. مكمك

+سالم..



مدرك هاگن ادص تمس هب

... مداد نوكت يرس

؟ نيتشاد يراك نم :اب متفگ و متسشن لبم ور

.... شادادنز مدموا _

.. تسين موحرم نوا نز هگيد ودالمار ندش توف اضر ياقا .. ديگيم يچ ديمهفب افطل دنمورين ياقا : نيتسار

هندالمر.. موناخ :دالمار يلع

... ميدرك هاگن مهب بجعت اب نيتسار ونم

: متفگ و مدرشف وشتسد هك هگب يزيچ تساوخ نيتسار

.. ديرادهگن ونوتدوخ مارتحا مرتحم ياقا _

ردقنا شنز تسنوديمن منك ركف يلو اه! هدوب بوخ اضر ي هقيلس يتسار ؟ هشيم يچ مرادن هگن هگا +

هنك! يگدنز شنوخ وت مرحمان درك هي اب هك هيياجره

هنزب يفرح نيچمه هي هداد تعرج شدوخ هب يروجچ .. مدش هدز تهب .. دنورذگ رظن زا وممادنا و تفگ ونيا

؟

.. دموا دورف يلع نهد وت نيتسار تشم مگب يزيچ متساوخ ات



_دالمار ريدقت #

36_ تراپ #

دز: داد دنلب نيتسار ... مديشك يدنلب غيج

.. ردام ردپ يب يضوع ... سومان يب هتدابا و دج ٧ يياجره +

... شدزيم و يلع ور دوب هداتفا

.. دنوزرل وملد نيتسار داد و نيتسار ساسح اج دز دگل هي يلع وهي هك

متفر بقع هك متمس دموا ينوخ تروص اب يلع

دالمار.... نيبب +

.. شغامد وت دز رس واب ديشك وشاهوم نيتسار هنزب وشفرح تساوخ ات

.. داتفا شملا هك نيتسار تمس مدييود .. مدش لوه

.. شيتشك هسب : متفرگ ونيتسار يوزاب

.. نربب ور يلع و ندموا انابهگن ادص رسو زا

نك.. سرد وتلا :ش تفگ بلر ويز تشاذگ ماهوم وور تشادرب وملا ش نيتسار هك



... مدرك سرد وملا ش عيرس سپ هيبصع متسنوديم

****

متشادرب ور هيلوأ ياه كمك لئاسو انوا نتفر زا دعب

.. متسشن لبم ور شلغب متفر

؟ نيتسار _

؟ +هلب

تمنيبب _

... مديشك شبل هشوگ ومتشگنا و شتروص ور مدش مخ دوب هدش تراپ شبل هشوگ درك مهاگن

.. مدش هريخ شزبس يامشچ هب نم باالو دروأ ومنوچ هك

... دوب فافش امشچ نيا ردقچ

وهي.. هك منك كاپ دوب هدنوم نوخ مكي ونه هك وشبل متساوخ

_دالمار ريدقت #
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: تفگ و ديشك بقع وشرس وهي هك

.. مروخب اوه مكي مرب نم نكن هتسخ وتدوخ بخ..ها...وت .. ينعي .. هزيچ +



.. مدرك هاگن شنتفر هب زاب نهد اب

؟ هدش ينج هنكن هنك محر ادخ

.. مدرك ضوع يتروص راولش ترشيت هي اب وماسابل متفر

.. مدش ندرك تسرد اذغ لوغشم هنوخزپشا ووت

*****

.. دوب هتشادرب ور هنوخ ي همه ميزبس همرق يوب

.. هشيم شاديپ االان امتح متفگ مدوخ دوب،اب بش ١٠ تعاس

.. مدش شرظتنم و مديچ ور هرفس

***

؟.. هدموين ارچ ... ساجك االن ينعي .. دوب ١٢ تعاس

.. هشاب هداتفا شارب يقافتا هنكن .. مدش نارگن

: متفرگ وشرامش متشادرب ونفلت

.. دشاب يم شوماخ رظن دروم كرتشم هاگتسد +



.. مدييوج يم ومانوخان سرتسا زا

.. هشاب هداتفين شارب يقافتا ايادخ

****

؟.. هدرك فداصت هنكن هبش... همين ٢ تعاس

.. هشيم مرگ مامشچ رد يولج لبم نومه ور

****

.. منكيم زاب ومامشچ رد ندش هديبوك مهب اب

... هدش نشور مكي اوه

؟ يديباوخ اجنيا ارچ +

.. منكيم هاگن شهب شادص اب

.. منكيم شلغب و مشكيم رپ شتمس هاگآدوخان

؟ هدش يچ ؟ :دالمار هگيم و هنكيم هقلح مرود وشتسد

.. هچيپ يم مينيب وت يا هنانز رطع يوب هك مدب وشباوج ماوخيم



.. نيتسار يوب منيبب ات منكيم ورف شندرگ وت ومرس رتشيب

.. مشيم شندرگ يدوبك هجوتم هك

... نوريب مايم شلغب زا ..دنت هريگيم ملد

: منكيم ترپ شولج و يزبس همرق فرظ و يروخراهانزيم تمس مريم

هك منوميم راديب حبص ...ات مشيم شنارگن دايمن .. مروخب اقا اتاب منكيم تسرد اذغ متسشن وگب ورخ _نم

درمان ..... هدركيم يباوخمه تحار لا يخ اب يكي اقا..اب تقونوا ... هدموا شرس يي بال هنكن

.. منكيم لفق ورد و مقاتا تمس موديم و

هرابيم ماكشا هك يلا حرد و منكيم اهر ومدوخ تخت ور نيمه يارب ... منكن هجوت شافرح هب منكيم يعس

،.. مباوخب منكيم يعس

_دالمار ريدقت #

38_ تراپ #

: صخش مود نابز زا

.. دركن يراك هك نوا ؟ رسپ هتچ ... نوريب منزيم هنوخ زا

.. هخا مدرك اديپ هك دوب يلا ح هچ نيا .. مرگ تمد ايادخ _

.. متشادرب يراگيس سرح اب



.. مديخرچيم يكلا انوبايخ ووت مدش منيشام راوس

: مدرك رارقرب وسامت هحفص ور نينزان مسا نديد اب

.. مَنيتسار +سالم

.. ظفادخ يلبق هنوخ نومه ..ايب مراد زاين تهب يزان _

.. متفرگ وليهس ي هرامش و متشادرب ونفلت

؟ اداد مناج +

.. يياجك .. ليهس _سالم

؟ روطچ ... انيا نامام ي هنوخ +

. مريگب تزا مايب وديلك يريمن هنوخ هگا _

+ايب

.. ادخب متدنمرش طال.. تتسد _

قحاي ... مرظتنم ورافرح نيا نزن +

***



.. مدرك زاب ورد

.. دنوشن يا هسؤب منوگ وور تشادرب مدق هوشع اب نينزان

! مقشع +سالم

: متفگ و متفر باوخ قاتا تمس شهب هجوت يب

.. مرظتنم نك... هداما وتدوخ _

.. مديشك زارد تخت وور مدروارد ومنهاريپ

دش..، قاتا دراو دوب شنساب ريز ات هك يكشم ريرح باوخ سابل اب يزان دعب هقيقد دنچ

.. تسشن مرمك يور يزانط اب

.. ديچيپ مينيب وت شدننك كيرحت نلكدا يوب

.. دركيم شزاون ور المت ضع شتسد و تشاذگ مندرگ ور وشبل

.. مدش سابل نديسوب لوغشم و متشاذگ شندرگ تشپ ومتسد ... مدوخ تمس شمديشك تقاط يب

****

_دالمار ريدقت #
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: صخش لوا نابز زا

.. مدنك لد تخت زا يلسك اب

.. بطم نتفر امتح اقا ..هه دوب ١١.. متخادنا تعاس هب يهاگن

.. مدرك ضوع كراولش پات هي اب وماسابل دوب هدش ممرگ

.. هنوخزپشا متفر ..و متسش ومتروص و تسد

رس ماپ هك بقع مرب متساوخ نيتسار نديد اب متشگرب و مدز يغيج تسشن منوش ور تسد هي وهي هك

دش... هقلح مرمك رود ييانشا و گرزب تسد هك متفيب متساوخ و دروخ

. ميدوب هديبسچ مهب لماك هنت نيياپ زا

.. دوب مخم وت مبلق نابرض يادص

.. مدش منيس هسفق ور نيتسار ي هريخ هاگن هجوتم هك مديشك سفن دنت دنت

و.. دوب هتفر رانك هك مدش مپات هجوتم هزات

.. مدز شسپ

تفگ و رونوأ درك نشور متخل ياهاپ نديد اب هك

نك.. ضوع وتسابل افطل +طل..

* مديشوپ يمن ونيا هك يياجنيا وت متسنوديم هگا رَخ هنم قمحا هخا *



دش.. مخ مور هك متفرگ تنيباك هب ومتسد ... ديشك ومتسد وهي هك مرب متساوخ

.. دروا متروص كيدزن وشرس و ديشك يقيمع سفن .. دوب هدرك قرع شينوشيپ

.. دروايم رتولج وشرس نوا بقع متفريم نم يچره

.. تشاذگ مندرگ تشپ وشتسد وهي هك

دش.. سبح مسفن منيس اب شتسد دروخرب اب

تقو چيه هگيد .. منكيم شهاوخ : تفگ مشوگ رانك و ديشك منوگ ات مندرگ زا وشتشگنا و درك تسرد ومپات

.. شوپن سابل يروجنيا

_دالمار ريدقت #
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دش.. بيغ مايب مدوخ هب نم وات

. مديشوپ راولش و ترشيت و مدرك ضوع زاب وماسابل و مقاتا وت مديود و مديشك يفوپ ... هدش مچ ايادخ

.. دوب هتسشن حلا وت نيتسار

.. دوب هدش عمج يزبس همرق و بشيد ي هرفس

.. متشاذگ غرم مخت اتود و هنوخزپشا متفر شهب هجوت يب



.. ديشك رپ هتشذگ هب منهذ و

.. ميراد يچ راهان مموناخ *+

! تسام و نون _

؟؟؟ مناج +

بال! يب تناج _

؟ +دالمار

؟ اضر _هلب

؟ تسام نون يدج +

؟ مراد يخوش وت اب نم هگم _

.. مراد نز منم نراد نز همه +

.. هشاب متادخ _زا

؟ ينكيم تسرد غرم مخت هي تناج رهوش يارب لقادح .. هسول موناخ وشن تحاران +

.. مامشچ _ور



درك.. هقلح ممكش رود تشپ زا وشتسد اضر هك مدركيم تسرد غرم مخت متشاد

درك: همزمز مشوگ مد و تشاذگ منوش ور وشنوچ

؟ يمهفيم ؟ مدش تداتعم ؟ رتخد يدروا مرس يي هچبال +وت

وت؟ يندروخ ردقنا ارچ هخا

! مراد تسود : ديسوب ومنوگ مرن هك مدز يدنخبل

! متقشاع _

متنوويد +

نم! ِگنخ تمروخن راهان ياج هب ات نكن يربلد ردقنا _

_دالمار ريدقت #
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.. مدرك خرس هجوگ يمك و مدموا نوريب ملا يخ زا هدش رضاح غرم مخت نديد اب

؟ +دالمار

درب.. و تفرگ ور هجوگ و غرم مخت باقشب هك مشب در نيتسار رانك زا متساوخ



.. تسشن زيم ور مرانك

.. دوبن بوخ حملا نصا بشيد مفساتم يليخ .. ماوخيم ترذعم +نم..نم..

! همولعم : متفگ و مدرك شندرگ هب يا هراشا

؟ +دالمار

_اه؟

.. مراد ييازاين هي لا حره ٣١سملا...هب درم هي +نم

.. مديم لوپ شهب شرطاخب مدعب

.. مدركن مشرابجإ

.. مدادن تيمهأ مزاب يلو .. تفگيم تسأر

آ وگب +

_اه؟

تفگ نوبرهم و درك منهد وت يا همقل هك

وقن. قن هشن راركت هگيد مديم لوق +

. مدركيم شكرد دياب ... مديشخب

.. دوب درم منوا



؟ يلد +

؟ مينزب مدق رگتيچ ميرب بشما يقفاوم +

_دالمار ريدقت #
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.. ندز مدق ميدرك عورش مه رانك و ميدرك كراپ ونيشام

. ديشخب يم شمارا مهب نوراب يوب و دوب يزيياپ اوه

.. متشاد يبوخ سح

.. مراد يماح هي هكنيا سح

... متسين اهنت هكنيا سح

منك.. دامتعا منوتيم هكنيا سح

بوخ تاساسحا زا دوب هدش رپ مبلق

شين ال ضع لكيه يكشم نيج راولش و يا هوهق مرچ تك نوا اب هك مدرك هاگن نيتسار وهب مدز يدنخبل

. دركيم ييامندوخ

؟ ينكيم ركف يچ _هب

: مدينش ييانشا غيج يادص وهي هنزب فرح تساوخ ات

! يييييييييلد +

.. مدرك هاگن لگراس و ليهس و اترا و ايحم هب بجعت اب



_سالم..

.. دوب هدرك هقلح اترا يوزاب رود وشتسد ايحم

؟ هيربخ _

.. مراد شسود يليخ : تفگ مشوگ ريز وملغب ديرپ ايحم وهي

.. مدز لد هت زا يدنخبل

.. مراد راك ناج قيفر نيا اب :نم متفگ و متفرگ ور ايحم تسد

.. ميتسشن هچايرد يولج نوميياتود

؟ يلد +

؟ موه _

.. مراد شسود يليخ +

.. يجا كرابم تندش قشاع _

.. مسرتيم يلو +

؟ يچ _زا



.. شنداد تسد زا +زا

.. تسه شساوه ادخ شابن نارگن _

.. تفر تداي ورام يديد وتقيفر موناخ ايحم : اترا

! يريگيمن ام زا يغارس ؟ همعرسپ يچ _وت

.. هخا هتشاذگ ساوه و شوه نم يارب رتخد نيا هگم +

.. ديچيپ مشوگ وت اه هچب ي هدنخ يادص دش.. خرس ايحم

؟ موناخ :دالمار لگراس

؟ _هلب

.. نيايب هقيقد هي هشيم +

_دالمار ريدقت #
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.. ششيپ متفر

.. مدركيم سح ونيتسار هاگن ينيگنس



.. منونمم تزا مگب متساوخ طقف شتسار +

؟ يچ تباب _

.. ميديشخب هكنيا تباب +

.. تمديشخبن _نم

؟.. يچ ينعي +

.. يراد ور يتخبشوخ قح مه وت بخ ..اما مشخبب ور وت منوتب هك مشيمن راوگرزب ردقنوا تقو چيه _نم

.. مريگب وتيتخبشوخ يولج ماوخيمن

.. متسشن هچايرد يولج اه هچب شيپ متفر متفگ ونيا

: تفگ عمج هب وور تفرگ مكحم وشتسد ليهس دموا ملگراس يتقو

؟ مينك راكيچ ، بببخ +

؟ رعش بش : اترا

.. هسول يليخ :هن! ايحم

؟ تقيقيح اي تعرج : ليهس

:هن لگراس



.. نوخب گنها نومارب اداد نيتسار نااااها : ليهس

؟ هنوخيم نيتسار هگم _

.. دنوخ مارب اداناك متفر حيرفت يارب يتقو .. يلد :هرا ليهس

.. هگنشق شادص يليخ

اه! هچب تسين شسح ال صأ :هن نيتسار

.. هنزب ،دالمار هنوخب نيتسار نصا :اقا ايحم

؟ يچ : نيتسار

.. راتيگ : اترا

.. ومراتيگ اه هچب _

.. هتنيشام بقع قودنص وت هشيمه منوديم هك :نم ايحم

! منوخيم نم هنزب دالمار هگا : نيتسار

! منزيم بخ! ليخ دوب: نم هب اه هاگن همه

تمحز يب رايب ومراتيگ ورب : ليهس تمس مدرك ترپ وچييوس



.. مشچ هب :يا ليهس

_دالمار ريدقت #
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.. هرضاح : متفگ اه هچب هب وور مدرك كوك ور راتيگ

؟ مينوخب يچ : نيتسار

متسد هاگآدوخان ماهوم يور نوراب من من نتسشن واب دز قرب و دعر وهي هك داديم يرظن تشاد يسكره

: تفر راتيگ ياه ميس يور

درك.. شزاون ور محور نيتسار يادص

هنودنز لكش اجنيا هك نوراب رابب

.. نوراب رابب

هنوخ متقاط يب لد نوراب رابب

.. نوراب رابب

هدرك مگ ور شقشع يكي نوراب رابب

هدرگرب هيرگ هرارق نوراب رابب

يشاب نم ركف هشيمن رتهب نيا زا

يش اهنت هگيد هرارق راگنا مهوت

دش.. دب ارچ منوديمن

دش.. در مايبوخ زا ارچ

هنوخ دايب مزاب دياش



هنوتيمن نم يب هگب

... هنوتيمن

وت.. يرايم مداي ونوا

وت يرابب مزاب دياب

زاوا اب وت نوراب رابب

زادنب شامشچ داي ونم

.. نوراب رابب

( نوراب رابب _ يبسارهل يلع )

دش.. نشور منورد رد يزيچ شهاگن لگنج زا ..هك مدرك هاگن نيتسار هب

درك.. رپ ور اضف ندوب اجنوا هك يياسك اهو هچب تسد يادص هك مديشك يقيمع سفن

: صخش مود نابز زا

... دركيم شزاون ور راتيگ ياه رات روطچ هك دروخ دنلب و فيرظ ومتشگنا نوا هب مهاگن .. مدنوخيم يتقو

.. مدش هريخ شمولظم و نوبرهم تروص هب

.. شكشا ي هرطق نديكچ اب

.. ديزرل ملد

_دالمار ريدقت #
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: صخش لوا نابز زا



.. ينزيم گنشق يليخ : تسشن مرانك و دموا نيتسار

.. مدوب شامشچ لگنج وت قرغ .. مدوبن اجنيا ..هن.. وشادص مدينش

.. تامشچ _

درك.. مهاگن بجعت اب

؟ يچ مامشچ +

.. هنكيم خسم ومدا _

.. مدنودرگرب ومور ومتفگ يچ مديمهف وهي

.. هريمن مداي زا تفرح نيا تقو چيه : مدينش مشوگ رانك و تشاد هدنخ ياه هگر شوت هك شادص

... تفر و

*****

.. ميتشگيمرب ميتشاد و دوب بش 1 تعاس

.. نيتسار _

؟ +هلب



.. مدرك نوجعم سوه _نم..نم

دز.. ههقهق و دش داشگ شامشچ

؟. مرايب ريگ اجك زا نوجعم نماالن هخا +

.. نتخير هب ندرك عورش ماكشا و تفرگ مضغب هاگآدوخان

.. دروايم نوجعم مارب مگنس ريز زا دوب نيتسار ياج اضر هگا مدرك ساسحا

نم.. تمس تشگرب و درك كراپ ونيشام

.. دروا باال ومرس و تفرگ شتسد وت ومنوچ

_دالمار ريدقت #
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... هرادن ور اكشا نيا نديراب تقايل ايند درد نيرت گرزب يتح زيچ... چيه _دالمار..

. ماوخيم نوجعم نم هخا : متفگ ضغب اب

درك.. مهاگن قيمع و تفگن يچيه

. تشاذگ يم كال يب گنها و درك نشور ونيشام



... مداد هيكت نيشام يلدنص هب ومرس يتحاران اب هريم هنوخ تمس هب هكنيا ركف اب

***

؟ +دالمار

.. مديشك يا هزايمخ و مدرك زاب ومامشچ

؟ هنوخ ميديسر _

.. مديرخ نوجعم تارب ...ايب دوب اجك هنوخ : تفگ و دز يدنخبل

.. تفرگ مولج ونوجعم و

... يبوخ دقنا هك يسرم : مدرك شهاگن بجعتم

درك: همزمز و درك هاگن مهب

.. يراد اجكي وت دنراد همه نابوخ هچنا +

_دالمار ريدقت #
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؟ +دالمار



؟ مناج _

؟ سولا چ هداج ميرب +

ِحبص ٣٠/٢ تعاس ؟؟؟ _االن

.. مينزيم يتشم هنوبص هي ميياجنوا ٧، ميرب هرا...االن بخ +

.. يديباوخن هك مبشيد . هخا يا هتسخ _

.. مدز يدنخزوپ و

.. متسين هتسخ +هن

.. منورب نم رازب _

.. باوخب ريگب روخب وينتسب دايم تباوخ وت +هن

****

: صخش مود نابز زا

.. مدرك هاگن باوخ عقوم شزان تروص هب

؟ هدش مچ نم ايادخ



... دوب ملغب وت كراولش پات اب هك مداتفا عقوم نوا داي

... مداتفا شزان مادنا داي

كس.. شاهاب متسنوتيم شاك

.. سافرح نيا زا رَت كاپ نوا _هن!

.. متشادرب ور يترفاسم وتپ بقع قودنص وزا رانك مدز ونيشام هدش هلا چم شدوخ وت مديد يتقو

.. مدرك هاگن شيتروص يابل وهب متخادنا شور

.. همهفيمن .. هباوخ دز.. مرس هب يركف

.. هنيگنس شباوخ مدش نئمطم دشن راديب يتقو مدز شادص مورا راب هي

... شتروص ور مدوب هدش مخ مدموا مدوخ هب ات هك مدنبب ورد متساوخ و مدش نوميشپ

. مدوب هدرك قرع امرس نيا ..وت مداد تروق ومنهد بأ

.. متشاذگ شبل ور ومبل و ولج مدرب ومتروص

.. ينيريش سح دش..هچ هتسب مامشچ هاگآدوخان

_دالمار ريدقت #
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... هتسياب نامز متشاد تسود

... متشاذگ شبل ور ومبل طقف متشادن شبل ندرك هزم و نديسوب تعرج

.. تشذگن رتشيب هيناث دنچ نم يارب هك هقيقد دنچ دعب

.. متسب ورد و متشادرب شبل ور زا ومبل يتخس هب

مدرك همزمز و متسشن هدننار يلدنص ور

نك مكمك تدوخ ايادخ +

... مداتفا هار و مديشك يفوپ

.. هجوج هنيگنس تباوخ هك هبوخ ردقچ

.. مدز يدنخبل

****

: صخش لوا نابز زا

.. ميدرك كراپ سولا چ هداج وت نوتس تفه ناروتسر يولج

.. دشيمن هتسب و دوب زاب نيتسار شين



. ميدش ناروتسر دراو مه اب

.. ميتسشن اتخت زا يكي ور

.. مداد يياچ و نويلق شرافس

يزيچ بلر ويز دزيم دنخبل هي يهاگ زا ره و دوب يا هگيد يايند ووت دركيم هاگن نومسا هب نيتسار

.. تفگيم

؟؟؟؟ يقشاع _

؟ يتفگ يزيچ : تفگ و درك مهاگن بجعت اب

.. هشن مومت تقو هي نك هاگن وقفا وت نم ردارب _هن

.. ندروا نويلق اب تابن و يياچ

.. متشاذگ ايياچ وت وتابن

: متفگ دش درس يياچ هك هقيقد نچ دعب

؟ يروخيمن دش! درس تيياچ نيتسار _

تفگ و تشاذگ شبل ور وشتسد وهي و درك هاگن مهب

... هريم شزم مروخب هگا _
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.. مدرك شهاگن زاب نهد اب

؟ يدروخ يزيچ هگم _

..ها هزيچ بخ.. +هن..

و زاب شنهد طقف يلو هنزب فرح دركيم يعس و ديشكيم شاهوم هب تسد يه تفرگ مدنخ شتلا ح زا

.. دشيم هتسب

.. منيبب روخب ..ايب وتدوخ يتشك هسب اباب بخ ليخ _

.. مرادن ليم درك: مهاگن يگراچيب اب

دش.. دنلب شمكش روق وراق يادص هك

مه.. وت تفر شامخا هك هدنخ ريز مدز

.. شتمس متفرگ ويياچ

.. ميداد شرافس تلمأ ميدروخ وناميياچ هكنيا دعب

؟؟؟ يشكيمن : متفگ و مدرك هراشا نويلق هب



.. مدركن ناحتما +اتحاال

... هتفر تتسد زا يروخن ، اسماخ لا غترپ _

.. هرايم موجه منهد هب هراد مدعم تايوتحم مامت مدرك ساسحا متفرگ ولوا مأك ات

.. مدز قوع ومدعم ديسأ و ييوشتسد تمس مديود

.. هنكيم مهاگن شنزرس اب هدايسأو متشپ نيتسار مديد

.. هشكيم نويلق يلا يخ هدعم اب حبص لوا يك هخا +

درك.. مهاگ هيكت وشدوخ هك متفيب متساوخ

درك.. زاب وبا و مدرب ييوشور تمس

يم... مدوخ _

.. سيه +

درك.. زيمت ومتروص هلصوح اب شدعب ..و ديشك مبل رود وشسيخ تسد

.. يسرم _

****



.. ميداتفا هار نارهت تمس هب نيتسار راكبلط و راب شنررس ياه هاگن و لصفم هناحبص ندروخ دعب

.. دركيم يگدننار ومخا و تكاس نيتسار و ميدوب هتسشن نيشام وت

. ديشخبب _

؟ يتسين موصعم لفط نوا و وتدوخ ركف ارچ ؟ دالمار ديشخبب طقف +

يچيه دوبن مداي ال صا مدرك سوه وهي مدوب هديشكن دوب تقو يليخ ادخب : متشاذگ شتسد ور ومتسد

.. مدروخن

... يتنعل يرايم مرس يراد يي درك:هچبال همزمز ومامشچ هب دز لز شزبس يامشچ واب درك هاگن مهب وهي
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... هرجنپ تمس متشگرب توافت ..يب مديمهفن وشروظنم

: صخش مود نابز زا

منك.. كرد ومدوخ منوتيمن .. هدش مچ ... مدوب كالهف

.. هنكيم همزمز ور يگنها يشيارا ره زا يلا خ هك منكيم هاگن شخر مين هب

.. مرازب شبل ور ومبل مزاب منوتب نم و هشاب باوخ االن نوا متشاد تسود ردقچ



.. صاخ شمارا هي هديم مهب شمارا شابل ؟...هن.. شمسج نتساوخ سوه ؟ ِسوه

؟. مراد هبدالمار هك هيسح هچ نيا .... تسين سوه هگا يلو

.. مديشك ماهوم وت ومتسد

.. هنيمه هرا ؟...هرا سداس يزوسلد هي

؟* هراد شبل هب يطبر هچ يزوسلد نيتسار وشن قمحا *

... مداتفا ريگ يديدش يريگرد دوخ وت

... سرب مداد هب تدوخ ايادخ

: صخش لوا نابز زا

هنك... كراپ ونيشام تفر نيتسار

درك.. مكشخ ماجرس انشآ ينز يادص هك مش نامتخاس دراو متساوخ

يا.. هزره ردقنا متسنوديمن +

َدام.. : شتمس متشگرب

... دروخ مشوگ وت هك يليس اب
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دش.. هقلح مرمك رود يتسد متفيب متساوخ وات مداد تسد زا وملداعت .. متروص وت دروخ هك يليس اب

رَت مكحم هك نوريب مايب شلغب زا متساوخ .. دروخ يلع يكشم يامشچ هب ممشچ ...اما نيتسار مدرك ركف

درك هقلح وشتسد

.. مدش هريخ اضر ردام وهب مدنودرگرب ومتروص

.. دركيم زگ زگ متروص

طقف .. موناخ هزره يريمب هللا شيا .. مرسپ يارب وت فيح هك مگب تهب مدموا طقف رس.. هريخ ي هرتخد +

؟... هگيد يكي غارس يرب هريمب مرسپ يدوب رظتنم

.. رادرب موناخ سجن نيا رمك زا وتتسد يلع

.. مديم حيضوت وج...ن ردام :ام... مدرك شهاگن ضغب اب

.. دموا نيتسار مكحم يادص هك هگب يزيچ تساوخ

؟.. هربخ هچ اجنيا +

دش.. قارب يلع تمس و دروخ نم رمك رود يلع ي هدش هقلح تسد هب شمشچ

درك:يا... هقلح رَت مكحم وشتسد و دز يدنخزوپ يلع



.. شتمس تفر اضر ردام هك نم شيپ دايب تساوخ نيتسار

: تفگ مشوگ ريز و درك مخ وشرس يلع

دالمار... مراد تاهاب اراك يليخ +

... تفرگ يمكحم زاگ ومشوگ ي وإلهل

_دالمار ريدقت #
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.. تفر و دادن مهب يراك چيه تصرف

. مشيپ دموا يدج نيتسار هك تشذگ هقيقد دنچ منوديمن

درب.. شدوخ لا بند و ديشك ومتسد چم

.. متسشن لبم نيلوا يور و مدرك زاب ور هنوخ رد

دز... وناز مولج درك.. زاب رس مضغب

.. ديشك منوگ ور مرن و هنوگ شزاون وشتسد

؟ تِدَز +



... مداد نوكت ومرس هيرگ اب

ره.. هكينز هنكشب شتسد : تفگ و دش رَت ظيلغ شمخا

! سيييييه : متشاذگ شبل ور ومتسد

؟ نيتسار _

؟ ناج +

؟ ينك ملغب هشيم : متفگ نوزرل يادص اب

.. مدرك هقلح شرمك رود ومتسد و متشاذگ شنيس ور ومرس نم و درك زاب وششوغا دوب نيمه رظتنم راگنا

.. مزيريم وشنوخ هروخب تهب شتشگنا هرسپ نوا هگيد راب هي يلع وألي ..هب هگيد راب هي هگا +

_دالمار ريدقت #
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.. دوب يدج يدايز ... شنحل زا مديسرت

.. ومشوگ ي إلهل يلع متفگيم شهب دياب

.. نوريب مدموا شلغب زا هنكب يراك ره تشاد ناكما هن..



منك.. ضوع وماسابل مرب _نم

هي حاالاب هك نيتسار شيپ متفر و متشاذگ دازا وماهوم مدرك ضوع يا همرس كراولش ترس يت اب وماسابل

. دوب نم رظتنم كراولش پات

؟ نيتسار ممما _

؟ ناج +

.. مدرك كيك سوه _نم

.. مشيم شرافس مشيم رضاح االن بخ +

_هن!

؟ يچ سپ +

؟؟؟ مينك تسرد كيك يياتود يايم _

هشاب باال: ديرپ شوربا هي

... مدرب هنوخزپشا هب مدوخ واب متفرگ وشتسد

؟؟؟ مينك راكيچ ببببخ _

ور كشاليت كيك ندرك تسرد لمعلا روتسد درك عورش و دروا يزپشآ باتك هي هناخباتك زا تفر و ديدنخ

.. ندنوخ



... مدنوخيم گنها مدوخ واب مداديم نوكت وماهاپ مدب شوگ هكنيا نودب منم

.. شلغب متفر دز مرس هب يركف درأ نديد اب هك تشذگ ردقچ منوديمن

درأ.. وت مدرك ومتسد دزيم مه غرم مخت تشاد

؟ نيتسار _

+اج..

.. شتروص هب مديلا م وميدرا تسد هك دوب هتفگن و ناج زونه

_دالمار ريدقت #
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... مندرگ تشپ تشاذگ وشتسد عيرس دعب و درك مهاگن هظحل دنچ

درك... درأ رپ وشگرزب تسد

مدرك طلغ ادخ ور وت _هن

.. ديلا م متروص هب ودرا هلصوح اب نوا اما

منك.. يدرأ وشغامد و هنوچ متسنوت طقف و دوب كيچوك متسد ..نم مدرك شهاگن سرح رپ



و متشادرب و دوب درأ شوت هك يلطس ينآ ميمصت كي رد

... متخير شور زاباال وشمامت

دوب هدش ديفس مشاه مژه يتح درك مهاگن هدز تهب

.. مدز ييامنودند دنخبل

رد.. يولج يدق هنيا ولج ميتفر مهاب و متفرگ وشتسد

ديچيپ هنوخ وت نومهقهق يادص

درك.. متيذا نيتسار هاگن ينيگنس هك مديدنخيم متشاد

.. دركيم مهاگن صاخ يليخ روج هي شمتس متشگرب

.. مدشيم بأ متشاد شهاگن يامرگ زا

مبل.. تمس تفر شهاگن هك مديزگ ومبل هدزلوه

.. دينش دشيم هك دوب يدولم نيرت ابيز حلا نيع ورد كانسرت هظحل نوا وت نيتسار ونم بلق نابرض يادص

.. هنييا هب مديبسچ متفر .. متمس دموا

.. ديشك ماهوم ور وشراشا تشگنا و دموا مكيدزن نيتسار

.. مدش هلا چم مدوخ وت هك درك متروص كيدزن وشتروص منك.. راكيچ متسنوديمن



... تشادهگن مبل يتناس هي وشبل

.. ديسوب ومنوگ و درك مخ وشرس هناريگلفاغ

.. شبل يغاد زا متخوس

.. ييانيت لثم نم يارب وت متفگ تهب اهراب درك: همزمز مشوگ مد

_دالمار ريدقت #
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... تسب ورد و شقاتا وت تفر و

.. شفرح زا تفرگ ملد

؟... مشرهاوخ لثم شارب اعقاو نم ينعي

.. مدرك يهاگن هنييا وت مدوخ ريوصت هب تهب اب

؟ دوب يچ اضر هب قشع نوا :دالمار... متفگ مدوخ اب

؟.. هيك تارب نيتسار ؟.. اوه تفر دش دود شمه

؟* هراد بلق وت يهاگياج *هچ

.. دوب هدرك ريگرد ومنهذ هك دوب يلا وس

...هن..هن.. شع ...هن.. يماح ...هن... ردارب ...هن.... تسود



.. هويب نز هي نم و هدرجم نوا ... هرادن ناكما

.... مدش راهان ندرك هداما لوغشم متروص نتسش دعب و مدرك يمخا سرح اب

*****

.. مدز رد

... راهان ...ايب نيتسار _

.. مايم +االن

.. مدش شرظتنم و متسشن يروخراهان زيم يلدنص ور

دش.. اذغ لوغشم فرح يب و تسشن

.. هرازب منهد وت نيتسار مدوب هدرك تداع ... متشادن ليم نم

؟ يروخيمن ارچ +

.. تنوج شون روخب ..وت مرادن .. ليم : متفگ يتحاران اب

.. تفرگ ومتسد چم هك مدش دنلب زيمرس زا

.. روخب وتاذغ متفگ +



.. دوب هدركن تبحص ماهاب يروجنيا ..اتحاال دايز ميليخ .. دوب نشخ شنحل

.. دروخ گنز نفلت هك شهب مپوتب متساوخ

.. متشادرب ونفلت

؟ مناج _

ملگ.. رتخد +سالم

؟ نيدرك ام زا يداي ربخ )هچ ليهس ردام ) ومعنز _سالم

منك.. تتوعد ليهس نونك دقع يارب هك مدز گنز ..دالمار يمرتخد ياج وت دالمار هيفرح هچ نيا +

؟ يدج _

.. يراگتساوخ ميتفر شيپ ي هتفه مرتخد +هرا

.. نطابتا رد مهاب االن

.. ندوب مه بقال هكنيا لثم

.. هيموناخ رتخد هچ ينوديمن يلو

.. هنوميم هام لثم مار دال

؟... هموناخ لگراس .. مدز يدنخزوپ

هشاب كرابم _



.. وگب منيتسار هب تمحز يب هكيدزن نيتسار ي هنوخ مزيزع +

... تارب هرايم وتوعد تراك ليهس حاال

.. يشاب هتشاد ربخ متساوخ يلو

.. نيشاب شوخ مگيم كيربت مزاب .. مشچ _

.. مرتخد ظفاحادخ +

؟ تفگ يچ +

شتمس متشگرب نيتسار يادص اب

.. ميتوعد نيتسار و ليهس نونكدقع يارب تفگ _

*****
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؟ يشيمن هدايپ +

_اه؟

ژه.. اريت ميديسر مگيم +



ناها _

مدش ژه اريت گرزب ديرخ زكرم دراو و متفريم هار نيتسار رانك .. مدش هدايپ نيشام زا

.. هرذگيم سحن قافتا نوا زا زور ود

.. هدش درس ماهاب نيتسار

هتخس شنداد حيضوت ) هاتوك يكشم سابل هي نديد اب هك مدركيم هاگن اه هزاغم هب توافت يب متشاد

.. مدش هزاغم دراو نيتسار هب هجوت نودب ( مراذيم وشسكع

.. متساوخ ور سابل دوب نوج ينز هك هدنشورف زا

؟ زمرق اي يكشم +

.. يكشم _

... متفر ورپ قاتا تمس و متفرگ وسابل

.. مدرك يباداش ساسحا اه تدم زا دعب يسلجم سابل وت مدوخ نديد اب

.. دوب هداعلا قوف منت وت سابل

يچ منيبب نك زاب ورد يديشوپ لقادح ؟.. مشيم نارگن يگيمن وت نيا يايم يگب نم هب هكنيا نودب +دالمار

؟.. يدرك باختنا

.. مدرك زاب ورد



درك.. يظيلغ مخا و تخادنا يهاگن ممادنا هب دعب درك هاگن مهب فرح يب لوا نيتسار

؟.. يشوپب سلجم وت ياوخيم ونيا +

. يبوخ نيا هب هشچ : متفگ و مدز يخرچ

نك.. باختنا هگيد يكي دالمار.. هزأب يليخ +

اب اما منك باختنا هگيد يكي متساوخيم مدوخ دوب زاب يدايز يليخ تفگيم تسأر .. مدز ييامنودند دنخبل

: متفگ هاگآدوخان شفرح نيا

.. هرادن يطبر چيه ماوت هب همدوخ سابل _

.. نوريب تفر هزاغم وزا دش نوميشپ راگنا هك هگب يزيچ تساوخ

_دالمار ريدقت #
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.. مدز هدز قوذ يدنخبل هاگشيارا هنييا وت مدوخ نديد اب

... متخير مرود هداس و مدرك يبا گنر وماهوم اه تدم زا دعب

يساي / يسوط / يبا گنر هس هياس اب زمرق يبل ...رژ وشنيياپ طقف هتبلا

... ديشك يم خر هب وماه هنوگ يگتسجرب هك مگنرمك ي هنوگ ورژ يكشم مشچ طخ



؟ مدش بوخ يلد +

قوجنم شنيس تمسق يور و دوب هتلكد هك يكشم دنلب سابل مالمي.. يشيارا .. مدرك هاگن ايحم هب متشگرب

.. دوب هدش راك

.. رهاوخ يدش يلا _ع

.. ينكيم رارق يب ور همه لد تپيت نيا اب بشما .. موناخ يلد يدوب يلا ع هك امش +

.. مدز يدنخشين

.. متشاد شرب مليابوم گنز يادص اب

... مرظتنم هاگشيارا يولج مار +دال

هك.. مرب ايحم و اترا اب دوب رارق هاو درك.. عطق و

؟؟؟ ملا بند دموا ارچ نيتسار

ملا. بند هدموا نيتسار يحم : متفگ ايحم هب وور مديشك يفوپ

؟؟؟ هك يايب ام اب دوب رارق +

واال.. منوديمچ _

... دنوشوپ يم ومتخل ياهاپ و دوب يكشم و دنلب ... مديشوپ وموتنام



.. مدش جراخ هاگشيارا وزا مدرك مرس وملا ش

... مديد ونيتسار نيشام

:سالم... مدش راوس و مدرك زاب ورد

:َس... متمس تشگرب

.. ديسام شنهد وت فرح منديد اب

؟ ينك لگشوخ ردقنا يدوب روبجم : تفگ دركيم نشور ونيشام هك يلا ح رد دعب و دش هريخ مهب هظحل دنچ

؟ هيچ تروظنم _

؟... يلگشوخ ينك تباث همه هب ياوخيم وموناخ ؟هه هيچ مروظنم +

؟.. يگيم يچ ممهفيمن اعقاو ؟؟؟؟ نيتسار _

دز: يكانتشحو داد وهي

ينك رارقيب ور همه ماوخيمن بصم _ِدال

.. مدرك شهاگن تهب اب

؟؟؟؟ يتنعل يرايم اجك زا ور يربلد همه نيا : تفگ مهب ور يمورأ يادص اب دعب
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.. شاداد شابن هيقب نارگن امش : مدز يدنخزوپ

.. متفرگ شزا وور مدرك ديكات شاداد ي هملك ور

*****

.. مدرك نوزيوا وملا وش وتنام و متفر سابل ضيوعت قاتا هب

.. متفر ندوب هتسشن ايحم و اترا و نيتسار هك يا هرفن ٦ زيم تمس هب مورا و

شنت وت يصاخ ي هولج دوب هدش ثعاب شديزرو مادنا هك دوب شنت يگنر ديفس صاخ راولش تك نيتسار

.. هشاب هتشاد

.. متسشن ايحم رانك

... مدوب هديشوپن زاب ردقنا يسابل تقو چيه هخا ... دركيم مهاگن بجعتم اترا

.. تشاد فرح يليخ نيتسار ي هريخ هاگن مدركيم ساسحا

.. مدب نوشن توافت يب ومدوخ مدرك يعس

! نيتسار +سالم



يادص هك نيتسار تمس متشگرب يروط دز ادص ور نيتسار هك يا هنورتخد و فيرظ يادص ندينش اب

... مدينش ومندرگ نوختسا

دش... ضبقنم مكف دوب نيتسار تسد وت شتسد هك ابيز رتخد نوا نديد اب

.. تشاد باذج رپو وت يمادنا و دنلب دق يلسع ييامشچ هزبس يتروص اب زان هداعلا قوف يرتخد

.. تسشن نيتسار ونم طسو ينعي نم، رانك تسرد بجعت لا مك رد

.. ينكيمن يفرعم ور لگشوخ موناخ نيا ناج نيتسار +

.. دزيم گنز مشوگ وت شوشع ورپ كزان يادص

: تفگ توافت يب نيتسار داد.. نوشن ونم

.... مردام رهوش ي هداز رادرب _دالمار..

درك... يفرعم مه ايحم و اترا

.. مليهس راكمه نينچمه و نيتسار ي خهلا رتخد سيمترا منم اه... هچب متخبشوخ +

.. تفرگ مولج وشتسد هك مداد نوكت يرس

... مدرشف وشتسد ومدز لز شهب ترفن اب

.. مدش تبحص لوغشم ايحم و اترا اب



هدنخ يادص مه يهاگ ... ندوب هتفرگ مرگ مه اب روطچ هك دوب نيتسار و سيمترا هب مساوح مامت اما

منك.. ضغب دشيم ثعاب نوشاه

... تفرگيم مرگ هزوجع نيا اب دعب يمرهاوخ ياج تفگيم مهب دزيم داد نم رس

.. ديرپ مرس زا قرب ايحم فرح اب

هن؟ نايم مهب هيلگشوخ رتخد هچ مار +دال

.. يليخ هرا ؟؟؟ نايم مهب

.. يليخ _هرا

كالم يب و كيتنامر ، مورا يگنها ندش عورش اب

: تفرگ نيتسار تمس وشتسد هدنخ واب دش دنلب سيمترا

هلا... خرسپ يديم نم هب وصقر رود هي راختفا +

نم.. تمس دنودرگرب وشتروص نيتسار

ارچ؟... منوديمن ممدوخ هنكن لوبق مدرك سامتلا شزا مهاگن اب

: تفگ سيمترا هب وور دز يدنخزوپ نيتسار يلو

... ليم لا مك +اب



دش.. تشم متسد

دش.. هقلح سيمترا رمك رود نيتسار تسد و صقر تسيپ تمس نتفر

... دوب دب حملا

؟؟؟ ابيز موناخ ديشخبب +

؟ :هلب دوب مور هب ور هك مدرك هاگن يكشم وربا مشچ رسپ هب

؟ نيدب نم هب وصقر رود هي راختفا هشيم +

.. هنوميشپ مدرك ساسحا .. دوب اجنيا شساوه مامت و دركيم هاگن ام هب نيتسار ... تفر صقر تسيپ هب مهاگن

دز:هن! بل

هرن. مدركن سامتلا شهب مامشچ اب نم هگم .. مدز شور هب يدنخزوپ

هن! هك ارچ : متفگ دنخبل واب مدز يشكرسپ دنخبل

... متشاذگ شتسد وت ومتسد

درك.. هقلح مرمك رود وشتسد ميتفر صقر تسيپ هب مهاب

.. مدرك هقلح شندرگ رود ومتسد رابجا هب منم



.. دنوم يقاب رون زا يا ههلا اهنت و دش شوماخ يلصا ياپم ال

... ميدرك گنهامه ور نومندب گنها اب

دش... هديشك متسد نامزمه هك مخرچب متساوخ

... متشاد وشراظتنا

.. مدرك هاگن نيتسار خرس يامشچ هب

... نوريب دوب هدز شينوشيپ گَر

داد.. راشف دوب هدرك هقلح مرمك رود هك وشتسد

.. مدرك نهلا درد زا

؟.. يديصقر تفاصك نوا اب يقح هچ :هب تفگ هدش ديلك يانودند اب

... يديصقر نوج سيمترا اب امش هك يقح نومه _هب

... مديشك شندرگ ور ومتشگنا مورا و مدز يدنخبل

.. شَن يتريغ ترهاوخ ور امش : مدرك همزمز تسب وشامشچ

.. مراد رهاوخ هي طقف وشدالمار...نم هفخ +



وت.. منوا مراد ردارب هي طقف منم بلا ج هچ _هع

وت.. اب منوديم نم ينكن سب ادخب +

.. شاب نوج سيمترا اب نك فطل امش _

.. مدوب دلب ورهاظت اما متخوسيم متشاد نورد ..زا مديدنخ و

يريگرد دوخ وت مرادن لكشم مك مدوخ ادخ يدنوادخ هب :دالمار تفگ ديراب يم شزا مغ هك ييادص اب دعب

... مدرك ريگ يدب

؟؟؟ يريگرد دوخ _هچ

.. تفگن يچيه و دش هريخ مهب قيمع

؟ يديم مهب لوق هي +دالمار

؟؟؟ يچ _

؟ هشاب ؟ صقرن نم زجب سك چيه اب هگيد +

... يشاب شوخ سيمترا لا ثما و سيمترا اب امش تقونوا _

.. مصقرن وت ريغ سك چيه اب مديم لوق منم بخ +



؟؟ هنودرم لوق : شولج مدروا ومتسد هي

.. هنودرم : ديسوب ومتسد و ديدنخ

_دالمار ريدقت #
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.. متفگ كيربت نوشهب و ميتفر ليهس و لگراس تمس گنها ندش مومت دعب

... ميتسشن انوا شيپ لا وحا و حلا دعب و ميتفر مومع و ماباب زيم تمس نيتسار اب

! تكاس دركيم هراشا منامام و دركيم هراشا منامام هب وربا و مشچ اب يه ماباب

؟! هيربخ _

... وگب وت دومحم .. ممما ... ينعي .. هزيچ يچ.. : تفگ هتپ هتت اب منامام

؟ مناج : مدنودرگرب ماباب تمس ومور

متفگ شهب هشلا ..٢٧س تسين يدب رسپ درك.. يراگتساوخ مزا ور ..وت مراكمه رسپ .. مرتخد شتسار +

.. منكيم شگرزب مدوخ ي هچب لثم هگيم ..اما يرادراب

دش.. هديشك نيتسار هب مهاگن هاگآدوخان

.. دوب هتفر مهوت شتروص



؟ بخ _

.. يلو هدوز منوديم مرتخد بخ +

.. مرادن جاودزا دصق نم يلو _

درك.. بجعتم ور همه نيتسار ي هدزلوه يادص وهي

! مقفاوم ابدالمار منم +

_دالمار ريدقت #
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: صخش مود نابز زا

.. مدوب هتفرگ برض نيمز ور

... هباوخ داديم نوشن دالمار مظنم ياهسفن متير يادص

.. مدرك شهاگن و مدرك هيكت رد بوچراچ وهب شقاتا و تمس متفر رايتخا يب

.. مشيم تبذج ردقنا هك يراد يچ _وت

دش.. رتشيب ماهوربا نيب قيمع مخا .. مداتفا دالمار ردپ فرح داي



.. ندز فرح مدوخ اب مدرك عورش و يدق ي هنيا يولج متفر

.. مدركيم يطلغ هچ تقونوا ؟... يچ دركيم لوبق هگا _

. دوبن شراگتساوخ نيرخا اعطق يلو دوب شيلوا

كاپ.. مه لگشوخ مه مار دال

.. نشاب شاهاب هك نراد وشوزرآ همه

؟؟؟ اه ؟؟؟ هننس ونم نصا

هچ؟ نم هب

؟.. هنوميمن درجم رمع رخا ات هك نوا

منك.. دروخ ور تفاصك نوا ندرگ متشاد تسود ديصقريم رسپ نوا اب يتقو مداتفا يسورع داي

مشيپ يتقو ..مه همشيپ هك ملا حشوخ مه ارچ ؟... هدرك لوغشم ومركف ردقنا ارچ ... مساسح شور ردقنا ارچ

؟؟.. منك حيجوت ومدوخ منوتيمن ارچ .. تسين مدوجو زا همين هي منكيم ساسحا تسين

دز: گنز مشوگ وت دالمار فرح وهي

باختنا هشيمن وقشع ... نيريش مه هخلت مغ..مه مه هراد يداش مه قشع داد... حيضوت هشيمن وقشع *

درك..*

درك.. باختنا هشيمن وقشع درك.... باختنا هشيمن وقشع

؟؟؟؟؟؟ مشقشاع نم ينعي _عي..

_دالمار ريدقت #
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.. هنكيم دشر رتشيب زور هب زور هراد هك يسح زا مدوب لفاغ نم و تشذگيم مه يپ ازور

.. مدب نوشن لفاغ ومدوخ مدركيم يعس يلو ... امدوبن لفاغ

... دوب هدش مايند هك ينيتسار زا لفاغ

.. مشاب شرانك اج همه و هظحل ره متشاد تسود هك ينيتسار زا لفاغ

... دوب هدش مومت هام ود

.. ميدزيمن نيتسار نتفر زا يفرح مودكچيه يلو

.. دوب هدش هتسجرب مك يليخ ممكش و مدوب هدش مموس هام دراو

.. دمويم االاالان متحا نيتسار و دوب ٥ تعاس

.. مدنوسر رد هب ومدوخ لوه گنز يادص اب

چلا.. بانج _سالم

؟؟ يروطچ هبرگ بانج +سالم

.. منيچب زيم ور ور هرفس نم ات نك ضوع وتتروص و تسد نك ضوع وتسابل ورب ودب ، مبوخ _

... نوريب دموا شقاتا زا يشزرو راولش و يباكر هي اب نيتسار هك هخرچيم ور هرفس متشاد



... هدب باوج مدرك هراشا ، دروخ گنز نفلت

... ليهس اقا سالم +هب

.......

دالمار! هنوخ مدموا راهان مدوب هتسخ +هرا

......

؟؟؟ يراس +

......

؟ نيتسار هگيم يچ _

.. يراس ميرب بش هعمج ات سبنشراهچ ميتفيب هار بشما هگيم +

ورب! شاهاب بوخ ؟؟؟ هدرك توعد ور _وت

.. تتسد يشوگ هظحل هي ناج ليهس +

؟؟؟ راكيچ مرب اهنت نم ! نجوز همه ايحم و اترا ، لگراس و ليهس :دالمار تفگ مخا اب نم هب ور دعب

! هگيد ميريم مهاب وت ونم بخ



.. هشب يچ هك ميرب .. ايراد حلا اباب ورب _

! يگيم سار وت :هرا تفگ و درك ركف يمك وهي

.. شنهد يولج تفرگ ونفلت عيرس يليخ دعب

! ظفاحادخ هدب سا نم هب وتكرح نامز سپ ليهس +

... مدرك شهاگن گنه

! هنوخ وت ميديسوپ هجوج +

ورب.. اهنت وت بخ _

.. مريمن اج چيه وت نودب :نم تفگ يدج يليخ وهي

دش؟ مهفريش ميمهاب دايب ايند هب يلقسف نيا يتقو ات

؟.. هريم شدعب ينعي ... تفرگ ملد

.. تخادنا گنچ مولگ هب يدب ضغب

_دالمار ريدقت #
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؟ +دالمار



؟ مناج _

.. متسين دلب ال ؟صا ينك عمج وماسابل هشيم +

. نشيم كورچ

؟ مدوخ ياسابل اياب ادج نودمچ وت هشاب _

.. ميرادنرب هفاضأ ..راب تدوخ ياسابل اب +هن

********

... متشادرب دمك زا ومطسوتم زمرق نودمچ

... مدرك عمج ومدوخ ياسابل لوا

.. نيتسار قاتا مدرب نوشك نوشك ور نودمچ مدعب

.. دوب باوخ

.. متشادرب شارب ناتك راولش ات ود و نهاريپ تسد ود

.. دوب درس يمك اوه و دوب زيياپ

.. متشادرب مه يسوط ليج هي شارب



.. متشادرب مدشيم بأ تلا جخ زا متشاد هك يلا ح رد ريز سابل اتود و يباكر ات ود

... متشادرب مزيمت هدروخن تسد ي هلوح ات ود

... مدرك عمج مه و....ور اكاوسم ، اسرب

. هرادرب دش راديب هك نيتسار متشاذگ منوتيمن مديد مراد شرب متساوخ .. دوب نيگنس نودمچ

هك.... نوريب مرب قاتا زا متساوخ اراك مامتإ دعب

.. مرب متسنوتيمن راگنا

... دركيمن ميراي ماهاپ

.. مدرك هاگن وفارطا راب دنچ

.. دوب هدنومن يزيچ و مدوب هدرك بترم ور يچ همه

باوخ تخت ي هبل يشزرو راولش و يباكر نومه واب دوب شرس ريز شتسد هي هك دروخ نيتسار هب مهاگن

... دوب

.. مداد تروق ومنهد بأ

.. تشذگ مرس زا قرب لثم يركف

... ايادخ هن



.. مهب مديبوك مكحم ورد و نوريب مدز قاتا زا

.. مدينش ويزيچ نداتفا يادص هك

.. مدرك زاب ورد عيرس

.. هتخت باالي شنت نيياپ و هنيمز ور شفصن نيتسار مديد

_دالمار ريدقت #
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منك... هيرگ اي مدنخب مدنوم

؟ منك راكيچ االن مدش دنلب نك كمك دالمار...ايب دنخن رامرهز +

اوه... تفر مهقهق وهي

... امنكيم تفخ مايم ادخب +دالمار

: متفگ هدنخ اب شاهاپ ور متسشن تخت باالي متفر

باال.. ايب نم هدب وتتسد _

باال... شمديشك مناوت مامت واب متفرگ وشاتسد اتود



االن؟ يبوخ _

امش... فطل +هب

درك. هقلح مرمك رود وشتسد هك هدنخريز مدز هرابود شفايق يروا داي اب

.. دوب هتفر باال مپات هك درك ممكش هب يهاگن

.. اااايدش لپت : تفگ و دز لد هت زا يدنخبل

رهرهره _

... تفر فعض هبنج يب نم لد و درك ييامندوخ زاب شلا چ هك ديدنخ

_دالمار ريدقت #
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... ميدوب يراس هار وت

... دوب هتسشن نومرف تشپ نيتسار

درك.. در گنها ات دنچ هك دش شخپ يداش گنها

؟ +دالمار



؟؟؟؟ يگب وندش قشاع ياه هنوشن هشيم _

.. تشاد روز يليخ مارب شفرح .. مدرك شهاگن بجعتم

... هزرلن مادص مدرك يعس

.. مدش اضر قشاع يتقو نم يلو ... منوديمن قيقد _

بوخ مارب شايدب .. مدش ساسح شور .. مشاب ششيپ هشيمه متشاد تسود .. دزيم دنت مبلق شمديديم ات

.. دوب

.. مدوب انومسا وت اه تعاس هنزب مهب يبوخ فرح دوب يفاك

: صخش مود نابز زا

.. تسكش يروجچ مبلق ديمهفن و تفگ

... هنزب فرح تشيپ شقشع زا تقشع هدب ردقچ ديمهفن و تفگ

درك.. مدروخ يروجچ شهاگن وت قوش هك ديمهفن و تفگ

... هرايم مرس يي هچبال شافرح اب هراد ديمهفن و تفگ

.. هنكيم يبات يب شارب ردقچ مرارق يب لد نيا هك ديمهفن و تفگ

.... مدش شقشاع نم ديمهفن ... ديمهفن و تفگ
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: صخش لوا نابز زا

... ميتشادهگن ( ليهس ردپ ) ومع يوالي يولج

.. ندرك زاب نومارب ورد اه هچب قوب ات دنچ اب

... ليهس و لگراس ، ايحم و اترا زجب يلو ميتفر اه هچب تمس ...هب دوب بش 11 تعاس

.. دوب نوشرانك مه هگيد رتخد هي

.. مدش تام سيمترا ي هرهچ نديد و ندش رَت كيدزن اب

.. تفر نيتسار فرح هب مركا رايتخا يب

* هجوج هنوخ وت ميديسوپ *

؟* يگب وندش قشاع ياه هنوشن هشيم *

؟؟؟ هدش سيمترا قشاع ينعي

.. مدرك هاگن نيتسار توافت يب و مورا ي هرهچ هب تينابصع اب

:سالم... مدز يدنخزوپ ديسر هك سيمترا وهب مدرك لا وحا و حلا نوشمه اب



؟ ناج نيتسار يروطچ خهلا رسپ سالم ؟....هب يبوخ +سالمدالمار

هرب... تداي تمسأ تمنزب يروجي هگيم هنوطيش ... تفوك و ناج نيتسار

ناج!! سيمترا مبوخ +

( مشخ ) ؟؟؟؟؟ ناج سيمترا ؟؟؟؟؟ ???ارمناج

هتشاد روعش اللق نيتسار بانج : متفگ ششوگريز نوريب و مديشك دوب شتسد وت هك ومتسد رايتخا يب

نك.. راتفر رَت نيگنس مكي عمج ولج شاب

؟؟؟ تساجك نم قاتا : متفگ ليهس هب ور

هنم.. قاتا لغب تقاتا :ايب ايحم

؟؟ دركيم يناج نيتسار ور؟هچ هتيرفع يديد _

درك... مهاگن بجعتم

؟؟ هيچ _اه

؟؟؟ يراد شسود +

؟؟؟ متشاد شسود



!! متشاد شسود ميليخ

.. مرادراب ..نم مويب ..نم هدرجم نوا ايحم يلو .. يليخ _

.. متسين مه هركأب يتح نم

هنك.... ممورا تشادن يفرح مگيم وتقيقح ديد هك ايحم و تسكش مضغب

لد يكلا هك منزب يفرح ماوخيمن يجا .. هدش يزيچ هي نمهفيم همه ينك هيرگ ...االن شاب مورا يلد +

يش.. شوخ

.. ينك شنوريب تبلق زا هرتهب

.. شافرح ندرك مضه دوب تخس ردقچ

باال.. دروا ونودمچ ليهس

.. مديشوپ اپمد يل راولش و ينامسا يبا كينوت هي

.. نيياپ متفر و متشاذگ زاب وماهوم

... ندوب هتسشن يوال تمس هي همه

... مدوب هتسشن مه شيپ نيتسار و سيمترا

.. متسشن هرفن كت لبم هي ور

درك.. يظيلغ مخا و داتفا ماهوم هب شهاگن نيتسار



.. تفرگ برض نيمز ور شاهاپ اب

. دوب شنت وناز ات كراولش پات هي اب سيمترا

... تشاد تسود ور سيمترا اعقاو نيتسار ينعي ... متشاد يدب سح يليخ

_دالمار ريدقت #
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.. ندوب بوخ مه اب ردقچ لگراس و ليهس

.. نديدنخيم يياتود و ندركيم همزمز ييازيچ هرفن ود لبم هي ور

.. متفر هنوخزپشا دش...هب منشت

.. متشگيم بأ ناويل لا بند

.. ديچيپ مينيب وت نيتسار خلت نلكدا يوب هك

؟؟ ياوخيم بأ ماوت هنكن ؟ يراد يراك _

؟ دوب يچ تعقوم نوا فرح زا تروظنم +

..المز يراگتساوخ ورب شاب هتشاد هضرع مكي يراد سود ونوووج سيمترا هگا هك دوب نيا مروظنم _



.. ينزب الس شاهاب همه ولج تسين

شاهاب يسورع وت هك يكشم وربا مشچ رسپ نومه و دش زاب يوال رد هك نوريب مدموا هنوخزپشا وزا

... لخاد دموا مديصقر

باال.. ديرپ ماهوربا

.. تسه ممكيرش و هماتسود نيرتهب زا يكي نيمار ... ديسانشيمن ونيمار هگا اه هچب +

.. دوب هدرك تشم وشتسد و دوب هدش زمرق هك مدرك هاگن نيتسار هب

.. تمنيب يم هرابود هك ملا حشوخ يليخ : تفگ درك زارد متمس وشتسد هك يلا ح ورد دموا متمس نيمار

داد.. تسد شاهاب و ولج دروا وشتسد عيرس نيتسار هك مدب تسد شهب متساوخ

.. مراد تراك باال ايب مار :دال تفگ دنلب و اسر يادص باالواب تفر نيتسار

.. مَرَن دوب تشز عمج ولج .. مديشك يفوووپ

متسد و دش زاب مرانك قاتا رد ..هك همودك وت مدركيم ركف متشاد ... دوب باوخ قاتا ات تشه باال... متفر

دش.. هديشك

... سد يراد تداع كال _وت

.. مدروخ ومفرح دوب نوخ هسأك هك شامشچ نديد اب

: متفگ يا هتفر ليلحت يادص واب مدش عمج مدوخ وت



... شاد مراك _

.. مدرك يهت بلا ق شدايرف يادص اب هك دوب هدشن مومت مفرح زونه

عمج.. وت يايم شلا نودب يقح هچ +هب

اب امش ؟؟ هچ وت هب اموس .. مدش گرزب دازا ي هداوناخ هي وت هك يياجنوا زأ امود .. نزن داد نم رس _واال

وج.. سيمترا

.. مدنوبسچ راويد وهب تشاذگ منهد ور وشتسد

.. طسو يرايم وتخبدب سيمترا فرح يرايم مك ات ينوديمن يچيه .. وتنهد دنبب +دالمار

؟؟؟ هتخبدب يراد شسود نوچ ؟؟.. تخبدب دش سيمترا ؟حاال ههههع _

... هراد دزمان سيمترا قمحا دز: داد وهي

... مدش آلل هملك يعقاو ينعم هب

... يگيم غورد _

.. ديدنخ شامشچ مدرك ساسحا

.. ميدش گرزب مهاب يگچب زا نوچ متسه يميمص شاهاب ينيب يم مه هگا .. ناملا هتفر راك يارب شدزمان +



.. نيياپ مرب نم دش مومت نوتافرح بخ ليخ _

.. يرب نيياپ يروجنيا يرادن قح : تفگ و ديشك وموزاب

.. مريم _

يتشازن مارب يباسح تسرد باصعا ادخب +دالمار

نك.. ترس شلا ورب

.. مريمن _

؟؟؟ يريمن +

_هن!

؟ ساجك تقاتا +

ارچ؟ _

منك.. ضوع ومسابل ماوخيم : تفگ و دز يدنخبل

دش.. لا يخيب شيخا

.. يرخا قاتا _

.. مراد زيارپوس تارب نيياپ ياين : تفگ .. نيياپ تفريم هك يروجنيمه



.. ميداسياو قاتا يولج مهاب باال.. دموا هقيقد دنچ دعب

وت.. ورب +

دش.. هتسب قاتا رد وهي هك وت متفر

_دالمار ريدقت #
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.. دموا ديلك شخرچ يادص

رد... تشپ زا نيتسار يادص مدعب و

... نوريب يايب ينوتيم يدرك ترس شلا تقو +ره

... مدينش وليهس يادص وهي دعب

... نيتسار متفرگ و ديلك ارچ +

هنك.. لفق تشپ زا ورد مريگب وديلك تفگ دركيم درد شرس +دالمار

( مشخ يرس نيا نيتسار(و

منك.. راكيچ مدوب هدنوم مه دوب هتفرگ مدنخ مه



هنك.. زاب ورد دايب مداد سا و مدرك مرس يكشم شلا تعاس مين دعب

****

.. دروا رد ومسرح شبل ور يزوريپ دنخبل

! ايريگب مرگ هرسپ نيا اب دايز منيبن : تفگ نيياپ ميتفريم اه هلپ زا هك يلا ح ورد تفرگ ومتسد

... ميتفريم لحاس تمس اه هچب اب

... داديم شمارا مهب ايرد جاوما يادص

.... متفريم هار نيتسار رانك

... مدش شقشاع ارچ ايادخ

_دالمار ريدقت #
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... مدش راديب دوز حبص

.. يزاب بأ زا دعب مامح مرب متشادن حلا بشيد ... دوب فيثك ملكيه مامت

.. مدش مامح دراو و متشادرب ور يترفاسم ي هلوح



... دركيم شزاون ومندب مرگ بأ

.. نوريب مدموا و مديچيپ مرود ور هلوح عيرس شود هي زا دعب

دش.. زاب قاتا رد هك متشاديم رب وماسابل متشاد

.. دوب رد هب متشپ .. سايحم مدرك ركف

.. ريخب ماوت حبص _

.. مدش كشخ نيتسار نديد اب هك رد تمس متشگرب

.. مگب يچ متسنوديمن .. مدرك مدوخ هب هاگن هي

.. سابل ... ينعي .. مدوب هدموا يچ..ما.. +

... تسب ورد و نوريب تفر

.. مديشك يقيمع سفن

دش.. هتسب شرس تشپ مكحم و دش زاب يدب يادص اب رد وهي هك

نم.. هب نيتسار و مدوب هديبسچ راويد هب نم مدموا هك مدوخ هب

.. داتفا مبل ور و ديكچ ماهوم زا يبا ي هرطق



.. دزيم ود ود مامشچ و مبل نيب شهاگن و دوب هدش مخ متروص وت نيتسار

.. مداد تروق ومنهد بأ

... تسشن مينوشيپ ور شبل هك متسب ومامشچ دش.. مخ مبل ور

درك.. همزمز و تفرگ باق ومتروص

.. منكيمن شدولا سوه اب ومراد هك يگنشق سح نيا +نم

_دالمار ريدقت #
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... نوريب تفر عيرس و

... مدش توهبم

... مدروخ رس راويد رانك اجنيمه

... دوب يچ شروظنم ينعي

؟ مااااار +دال

.. مدموا مدوخ هب ايحم غيج يادص اب



.. مدوب تخل و دوب هداتفا مرانك ملوح

دز.. ههقهق ايحم

ايح يب نوريب وش مگ ورب _

.. تفر نوريب هدنخ اب

.. دوب گنگ مارب شروظنم ...مه مدوب داش مه

دز.. فرح ولهپ ود ارچ

؟ هراد مسود ينعي

... هشاب ميرادرب رهاوخ شروظنم تسنوتيم

* هخا ردارب رهاوخ مودك *

.. متفر نوريب و مدرك مرس مملا وش مديشوپ بسانم سابل هي مديشك يفووپ

.. مدش نيتسار قاتا دراو

.. ديشكيم تسد شاهوم ووت دوب هتسشن تخت ور

؟ نيتسار _



؟.. مناج درك: همزمز و داتسيا

... متفرگ وشتسد متسشن ششيپ و متسب ورد

؟.. دوب يچ يدز هك يفرح زا تروظنم نيتسار _

... مراد تسود : تفگ همدقم يب درك هاگن مهب

نز هي اب هك تسين وت قح .. درجم درم هي ..وت مويب نز هي نم نيبب .. مينك ركف يقطنم دياب وتونم نيتسار _

.. متسين هركاب ..نم يشاب هويب

... مهم +

... سيه : متشاذگ شبل ور ومتسد

؟ يرادن مسود +

... هئوت ي هدنيا مهم ... تسين مهم نم سح _

+دال..

؟.. يديم مهب وراك يهي هزاجا رخا و لوا راب يارب راب راب..هي هي طقف نيتسار .. سيه _

؟ يچ دز: لز مهب يتحاران اب



؟.. يديم هزاجا _

... هاوخب نوج +وت

.. هنومب مداي شعمط ماوخيم طقف تسين سوه نيا نك رواب _

... متشاذگ شبل ور ومبل و مدادن شهب دز فرح تصرف

.. شمديسوب قشع واب مديشك ششير هت ور ومتسد

درك.. ميهارمه و تشاذگ مندرگ تشپ وشتسد

.. ديسوب ومبل وطالين و مورا

هنوخ نارهت ميتفر : متفگ نوزرل يادص اب مدشيم جراخ قاتا زا هك يلا ح ورد مديشك بقع عيرس يليخ

.. هشيم ادج نوماه

_دالمار ريدقت #
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.. ندرك اديپ ونوشدوخ هار ماكشا

نك... ربص +دالمار

... متسب ورد و مقاتا وت مديود



... مدروخ رس رد تشپ

+دالمار....

.. مشن اوسر ات متشاذگ منهد ور مكحم ومتسد

... منكيم شهاوخ .. رتخد ميشكب باذع نومتفج راذن : ديبوك رد هب مكحم وشتشم

.. هريگن جوا مقه قه ات متفرگ زاگ ومتشگنا

.. مينزب فرح مه اب راذب منكيم شهاوخ .. نمزيزع مار... +دال

... تفر سپ ... دموا شاپ يادص

.. نيياپ مرب متساوخ و مدرك كاپ ومتروص

.. تسب ورد و داد ملوه قاتا لخاد هب نيتسار ...هك مدرك زاب ورد

... متروص هب دنوبسچ وشتروص و تشاذگ مندرگ تشپ وشتسد

؟ مراد تسود ردقچ ينوديم : تفگ راو همزمز

؟ يدروا مرس يي هچبال ينوديم

؟ يريم و يسوبيم

؟ يتحار نيمه هب

؟ هشكيم يباذع هچ هتهاگن ي هنشت هك نم لثم يكي ينكيمن ركف



دالمار... نك هاگن مهب +

.. متخود شامشچ لگنج وت ومسيخ يامشچ باالو مدروا ومرس

.. دوبن رتشيب تناس دنچ نوملصاف

... دنبب وتامشچ +

دش.. غاد مامشچ هك ديشكن يلوط .. متسب

... درمان ور اراكنيا نكن

... نكن منوويد نيا زا رتشيب

... يبوخ ردقنا ارچ

... نيتسار نكن : مدرك زاب ومامشچ

.. مندرگ رود تخادنا وملا ش مفرح هب هجوت يب

درك.. زاب وماهوم كيچوك سپيلك

دش.. اهر راشبا لثم مراد تلا ح ياهوم

.. ديشك ماهوم ور هنارگ شزاون وشتشگنا



.. هسب _

... يدزيمن وفرح نيا تقوچيه يدروا مرس يي هچبال يتسنوديم هگا : تفگ مورا

.. مديشك منهد وت ومبل

.. يشاب هتشاد هتدوخ دوجو زا هك يا هچب هتقح ...وت مرادراب نم نيتسار _

؟ منك گرزب همقوشعم دوجو زا هك يا هچب هكنيا زا رتشيب يتذل +هچ

... نكن غيرد مزا وتهاگن +دالمار...

.. ديشك مبل ور وشراشا تشگنا

... ديشك شنهد وت ومنيياپ بل دش مخ

.. دشن دنك.. لد وت خرس بل معط زا هچ ره مياه :بل دروا باال وشرس

_دالمار ريدقت #
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.. مدش ادج شزا قاتا رد يادص اب

؟ مناج _



.. ننيتسار و وت رظتنم همه ودب هناحبص ايب مار +دال

درك.. زاب ورد و درك بترم وملا ش شدوخ نيتسار

.. هدب تصرف هي مهب +دالمار

: تشاذگ مبل ور وشتسد هك منزب يفرح متساوخ

..! متساوخن باوج !االن سيه +

.. تفر و

... نوريب متفر شرس تشپ

****

... هربب ونودمچ دايب مدرك ادص ونيتسار

شزا رارف يارب يتصرف ره نم...زا و هش كيدزن نم هب هك دركيم هدافتسا يتصرف ره زا زور ود نيا وت

. مدركيم هدافتسا

.. مدرك منت وموتنام

وت... دموا و دز رد نيتسار

... مريم انيا ايحم نيشام _اب



ديشك وموزاب مدرگرب متساوخ ات هگيمن يچيه مديد

؟ يتفگ يچ : تفگ و درك يا هچورق نودند

.. مريم انيا ايحم نيشام _اب

.. روخب مج نم رانك زا يراد تعرج : تفگ و درشف مكحم ومتسد

.. مراد وشتعرج _

... يديدن ونم گس يور +دالمار

... ديشك شدوخ لا بند ونم شگيد تسد واب تشادرب ور نودمچ شتسد هي اب

.. نتشاذيم نيشام وت الور ياسو نتشاد طايح وت همه

.. يايب نم نيشام اب ينوتيم يتساوخ هگا مار +دال

.. شتمس متشگرب نيمار يادص اب

.. دوب هدش خرس شامشچ هك مدرك هاگن نيتسار هب يمشچ ريز

.. دركيم مشومارف دياب

ناخ! نيمار هن هك ارچ _



درك.. بجعتم ور همه نيتسار نيگمشخ يادص وهي

.. دايم نم اب مار +دال

.. نيشام وت درك مترپ ابيرقت و تفرگ ومتسد

*****

هن؟ ينك گس ونم دايم تشوخ +

... دنوسرت يم ونم نيا و دنوريم تعرس ...اب دوب يبصع يدايز

... ماوت :اب تخادنا منت هب زرل شداد يادص

.. منكيم شمدا ... نارهت هرب وت اب داوخيم +هك

.. سار _

... مراد ماوت وش...ارب +آلل

.. دشيم وررپ تشاد هگيد

؟ مرسپ سود ؟ مدزمان ؟ مردارب ؟ مردپ ؟.. ينكيم فيلكت نييات مارب هك ينم هيك وت هگيد هسب نيتسار _

؟.. مرهوش



.... زمرت ور دز وهي

وش... هدايپ مار +دال

.. نيتسار دش: درگ مامشچ

.. تخادنا منوج هب وسرت شرعن يادص

وش... هدايپ متفگ +

... نيشام رد هب مديبسچ و مدش هدايپ

.. دوب مولج هك نيتسار هتسشن نوخ هب يامشچ دعب هظحل دنچ و دموا نيشام رد يادص

.. هشاب زاب ردقنا توتنام ي هقي دياب ارچ : تفرگ شتسد وت وموتنام ي هقي

... مراد سود نوچ _

... مدرك زاب ومامشچ هشيمن يزيچ مديد يتقو هك مدوب يليس رظتنم و متسب ومامشچ درب... باال وشتسد

... دموا دورف شدوخ تروص وور دش زاب وهي اوه وت شدش تشم تسد

.. دموا نوخ شينيب زا هك دوب مكحم ردقنا

... ماوت ي هراك چيه هك نم رس هب كاخ دز: داد

.. مدرك تاديپ ريد هك نم رس هب كاخ



اروخش ال زيه ياه هاگن دهاش دياب و يتقشع ي هراك چيه يتقو يمهفيمن .... نزب ماوت ... نزب دالمار ايب

يچ... ينعي يروخب يهاگ چيه ينوتن و يشاب شور

.. يمهفيمن وتور نيمار زيه هاگن ينعم وت

.. هرايم مرس يي هچبال هراد مراد تور هك يتيكلا م سح ينوديمن وت
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هش.. مورا هك منك راكيچ متسنوديمن

.. نتخادنا يم نيتسار هب يراب فسات هاگن ندشيم در هك ييانيشام

... مدينشيمن وشافرح نم يلو .. دزيم داد

... ينم ملا طقف وت هگب متروص وت هنزب داد دايمن انامر لثم ارچ

.. مرايب تتسد هب ات منكيم يراك ره هگب

؟... يتنعل يگيمن ارچ

.. مدرك شلغب تشپ ...زا شتمس متفر

.. مدوب شنيس هسفق اتباآلي روز هب

.. هسب .. سييه _



+دالمار...

.. دوب هدرك دوبك وشتروص شدوخ ياه تشگنا ودر دوب هدش كشخ شينيب نوخ ... مدش هريخ شتروص هب

.. يدز وتدوخ ارچ ؟.. دوب يراك هچ نيا ... مريمب _

... منزب ور وت دايمن ملد نوچ درك: همزمز

... تارب مريمب ... مدرك ضغب

؟ +دالمار

؟ ناج _

.. مراد تسود +

.. تخير مكشا

درم... شابن بوخ ردقنا

.. نومرف تشپ متسشن .. مدش نيشام راوس

.. تسب وشامشچ و تسشن هدننار كمك يلدنص ور

_دالمار ريدقت #
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.... مدرك نشور ور طبض

ًادج هيبيجع زيچ قشع *

هريميمن تلد وت دبأ ات

هديم يگدنز سح تهب مه

* هريگيم وتيگدنز تزا مه

درك.. شدايز و تفر طبض تمس نيتسار تسد

هريگرد هشيمه تركف *

هبوشا هشيمه تبلق

يمهفيمن يشن قشاع

* هبوخ دقچ دب حلا نيا

ييايور درد هي ينعي قشع *

ييابيز وت طقف ينعي

نم* نونج هب نكن كش ينعي

منيب يمن وت ريغ هب ايند وت ور يسك ينعي قشع *

* منوج يوت وت درد ينعي

ًادج(2)* هيبيجع زيچ قشع *



ًادج هيبيجع زيچ قشع *

نومرد هي مه درد لثم مه

باال هربيم يليخ ور وت اي

* هنوشيم هايس كاخ هب اي

.. مشاب يكي ياج مراد تسود ميگدنز وت راب نيلوا يارب ينوديم +دالمار

؟ يك ياج _

.. اضر +
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! يدش هنوويد نك شمومت نيتسار هسب _

.. متمس تشگرب مداد يادص اب

.. منوويد نم دز:هرا داد

يا.. هنوويد هي اعقاو وت ههههرا _

.. يتنعل يوت هنوويد يلو دز: دايرف

.. مدش آلل



نك.. مكمك ايادخ

*****

.. مداتسيا شولج هك دايب ملا بند تساوخ مدش هنوخ دراو

؟ اجك _

! هنوخ +

.. يدموا هابتشا _

؟ تفرح دوبن هك يدج ..دال..دالمار روظنم +

... متسه و مدوب يدج ال ماك ارچ _

.. راينرد يزاب هچب : تفگ مخا اب

.. متسب ورد عيرس هك هگب يزيچ تساوخ

.. مدرك شلفق

.. ظفاحادخ _

... نيتسار قاتا تمس مدييود



.. مدرك ترپ شتخت ور ومدوخ و مدروا رد وماسابل

.... مدرك توف ومسفن

مرادن شسود ...نم مرادن شسود ....نم مرادن شسود _نم

... مدرك لغب وشتشلا ب

.. هتدوخ رطاخب منكيم يراك _ره

.. مراد تسود : مداتسرف ماه هير هب وشرطع

ميشاب مهاب ديابن نيمه يارب و مراد تسود نيتسار _

.. تخير شتشلا ورب مكشا

ونم.. شخبب _

75_ تراپ #

( يوار ) صخش موس

.... قشاع ود ره

.. ريگلد ود ره



.. تحاران ود ره

؟ تسا ناشمادك اب قح

.. هنيب يم ومار دال اهنت و هداد تسد زا ور ششوه و لقع هك ينيتسار

.. هريگيم ميمصت ششوه و لقع اب هراد و هتشاذگ رانك ور شبلق هك يمار دال

... هزيريم كشا شركف اب نيتسار تخت ور دالمار

مار دال نامتراپا يور هب ور تسرد شنامتراپا وت نيتسار

... هنكيم وراراكنيا ارچ دالمار هنكيم ركف هراد

.. شاك يا هك هنكيم ركف هراد

.. مدروا يم شتسد هب اضر زا لبق شاك يا

.. ناريا مدمويم رَت دوز شاك يا

... شاك يا

.. هنكيمن اديپ تقيقح تقو چيه هك يياه شاك ويا

درك.. كرد وتريغ هزات نيتسار



.. هنوسريم نونج زرم هب ونوا هك يتريغ

.. هشاب نوا يارب طقف دالمار هراد تسود

... شمسج

.. شحور

.. شامشچ

.. شساسحا

.. شاه بل

... شاتسد

و...

... مرايم شتسد درك:هب همزمز نيتسار

... دوب هتفرگ شزا باوخ ماگنه هك درك هاگن دالمار سكع هب ترسح واب

نم... ِلد ريخب بش دز: ريوصت يور يا هسوب

و..



مار.. دال

... دوب هتشادرب يكشاوي هك ونيتسار سكع

دز... ريوصت يور يا هسوب

نم.... ِدرم ريخب بش _

ود.. ره و

.. دنتفر مارا ييايور هب مه ركف اب

.... تسا ناشراظتنا رد هچ دنتسناديم رگا يلو

_دالمار ريدقت #

76_ تراپ #

: صخش لوا

... مدش دنلب و مدنك لد تخت زا

.. دوب 7 تعاس

.. مدنوسر هنوخ رد تشپ ومدوخ مورا مورا



.. مدنوبسچ رد هب ومشوگ

... دموا نيتسار مكحم يامدق يادص دعب هظحل دنچ مدزيم سدح هك روجنومه

... ميدروخيم هناحبص مهاب زور ره لثم شاك

... مدروخ رس رد رانك مورا

... ظفاحادخ : متفگ ملد وت

.. بطم تفر نيتسار داديم نوشن روسناسا يادص

... مشاب يوق دياب هدش هك ممچب يارب _نم

... مدرك مد ياچ مدوخ يارب و مدش دنلب

.. مدنوسر نيتسار قاتا هب ومدوخ و مدروخ روز هب ور هناحبص

.. مدرك يريگدرگ وشقاتا

********

.. متشاد يدب سح

.. دوب هداتفا منوج هب هروخ لثم هك هروشلد هي



.. متفريم هار هنوخ ووت مداتسرفيم تاولص دنت دنت

؟... مدش يروجنيا ارچ نم ايادخ _

... دموا هنوخ رد يادص

.. ديبوكيم منيس هب دنت ليلد يب مبلق

؟ يچ دوب نيتسار هگا

... متخادنا مسابل هب يهاگن

.. يكشم راولش پات

... هبوخ

.. مدرك هاگن يمشچ وزا متفر رد يولج

.. دوبن يسك رد يولج

.. ندز رد هرابود هك هدش هابتشا مدرك ركف

؟ هيك _

.. دموين ييادص چيه



.. تسب خي ماگر وت نوخ يكشم يامشچ نوا نديد اب هك مدرك زاب ورد ومدش يبصع

.. يلع _

_دالمار ريدقت #

77_ تراپ #

.. مراد تراك +

؟ يراك _هچ

وت.. ميرب +

.. متفر رانك رد يولج وزا مداد نوكت يرس توافت يب

وت.. دموا

.. متسب ورد

؟ يراد مراكيچ _

.. نيشب +

... يمن _



... نيشب متفگ دز: دايرف

... متسشن رايتخا يب

... داديم روتسد مهب مدوخ ي هنوخ هه..وت

... دوب نيتسار هگا

.. مدب تهب داهنشيپ هي مدموا +

.. مدرك شهاگن كوكشم

؟.. يداهنشيپ _هچ

.. هترس تشپ فرح يلك يا.. هويب نز +وتاالنهي

هچ.. وت _هب

دش.. قارب متمس

.. شامشچ

.. دوب كانسرت شامشچ

.. مداد تروق ومنهد بأ



؟ بخ _

؟ يش خالص افرح نيا رش زا منك يراك منوتيم +نم

؟ تقونوا يروطچ .. ناها _

.. ينك جاودزا نم اب دياب +

_دالمار ريدقت #

78_ تراپ #

نم؟ بجار يدرك ركف يچ ؟...هه.. دياب : متفگ هناعطاق يليخ

؟ مشچ مگيم يگب يچره يدرك ركف

هرا.. دعب هب نيا +زا

.. شاب لا يخ نيمه _هب

.. مدش دنلب هك دموا متمس

... مداسياو شور هب ور

.. دوب نيتسار دق مه ابيرقت

.. مدرك شهاگن و مدرك دنلب ومندرگ



.. ينك جاودزا ماهاب منكيم يراك +

.. ينوتيمن _

؟؟؟؟؟؟؟؟ يدج +هه..

درك.. دب وملا ح شكانسرت ي ههقهق ... هدنخ ريز ودز

؟ يريگب ومولج ياوخيم هجوج يوت +

درك.. هقلح مرمك رود وشتسد و تفگ ونيا

.. يضوع شكب وتتسد ؟؟؟ ينكيم راكيچ _

درك.. ماهوم ألي وشتسد

.. مدرك ضغب

.. دوب يلا ع شقيلس اضر ... منكيم فارتعا +

.. يتشادن وشتقايل هزره يوت يلو

.. ولوچوك موناخ ينك جاودزا ماهاب دياب

نم.. ي هنوخ وت دياب

.. يدب نوج

... مدرك قه قه



ان.. يب وش هفخ _

... مدز درد زا يغيج هك ديشك وماهوم

.. تشاذگ منهد ور وشتسد عيرس

.. هشلوا هزات ... سيه +

_دالمار ريدقت #

79_ تراپ #

.. دنوشك باوخ قاتا تمس وهب ديچيپ شتسد ألي وماهوم

.. مديشك يدنلب غيج

؟.. يروخيم يهگ هچ يراد _

.. مباوخ قاتا وت درب ونم

دز.. متروص وت يليس مايب مدوخ هب ات درك لو وماهوم

.. مردارب هب تتنايخ يارب نيا +

دز... هگيد يكي و تفرگ وموزاب



... تيزارد نوبز يارب نيا +

... نيمز مداتفا هك دوب دايز ردقنوا شبرض تدش

داد.. راشف و تشاذگ مولگ ور وشاپ

تفگ دروايم رد وشدنبرمك هك يلا ح رد

منك... تنايخ مردارب هب هك ويسك منكيم شكرجز +

.. نديراب ماكشا

.. مدركيم يگفخ ساسحا

.. ديچيپ شتسد ألي وشدنبرمك

... مدرك شهاگن سرت اب

اوخ.. _هن...َن..

دز... موزاب هب ولوا ي هبرض

.. مرادراب اضر زا نم ادخ ور ....وت مچب : مدز غيج

. ديشكيم سفن دنت دنت و دوب هدش خرس



دز.. ممكش هب يدگل و يگيم غورد گس لثم +

... شدرد زا مدز غيج

... سرت زا

... دربيم وماه سفن شاه دگل يهاگ و دمويم دورف مندب ور دنبرمك

.. نيتسار : مدز غيج ملد هت زا

_دالمار ريدقت #

80_ تراپ #

داد.. راشف مندرگ يور وشتسد

؟.. يدز رز يچ +

.. متشاذگ شتسد يور ومتسد

.. مشكب سفن متسنوتيمن

... يداد سيورس نوج نيتسار هب همه نيا +

هنم... تبون رانيا



... تخت ور درك مترپ و تفگ و ونيا

... مدرميم متشاد

.. تفريم يهايس تشاد مامشچ

... دوب هتفرگ شيتأ ملدريز

.. دمويمن دنب ماكشا

.. متشادن تمواقم تردق و متشاد فعض

.. متسب ومامشچ طقف نم و درك هراپ طسو زا ومپات

.. ومندش تخبدب منيبن متسب

_دالمار ريدقت #

81_ تراپ #

: صخش مود

. مدوب ميدعب راميب رظتنم و مديشك سرح زا يفوپ

. مدش دنلب شمارتحا هب لخاد دموا ينوج درم



.. رتكد ياقا +سالم

.. دروخ گنز مليابوم هك مدب باوج متساوخ

.. نيشخبب .. نيدموا شوخ _سالم

؟ مناج _

؟ يياجك اداد +سالم

! هگيد مبطم مشاب اجك ليهس _سالم

ميدز گنز يچره تنوخ رد ميدموا اترا ...اب يشاب هتفرن زورما دياش متفگ دوبن شوخ تلا ح زوريد مديد +

.. يدوبن

.. هدنمرش .. منكيم ناربجاه هچب ديشخبب _

: تفگ هشابن نم اب هك راگنا وهي

؟ دركيم راكيچ اجنيا دالمار رهوش ردارب اترا يتسار +

دش.. زيت ماشوگ

.. مدينشن ور اترا باوج

؟.. يرادن يراك شاداد بخ +



؟ يديد اجك ومار دال رهوش ردارب يتفگ .. ليهس نكن عطق _

؟؟؟.. شيسانشيم امش... جرب +وت

؟.. هراد راكيچ اجنوا نتفگ منيبب وگب .. تسين مهم شنوا _

.. هرخب هنوخ هدموا تفگ +هرا

.. تشادن يلا خ دحاو هك ام جرب

.. مدرك همزمز هاگآدوخان دز مرس هب هك يركف زا

.. هشابن تسرد مركف ايادخ _

... مدش جراخ بطم زا يشنم و اراميب هب هجوت نودب و مدرك عطق عيرس ونفلت

_دالمار ريدقت #

82_ تراپ #

: صخش لوا

.. نكيم تس .. امتلا _

.. ديسوب تنوشخ واب تشاذگ مبل ور وشبل



.. ديشكيم ميمخز و دوبك ندب ور وشتسد

... مچب : مديلا ن

.. منكيم متلماح : تفگ و ديدنخ

... تخادنا گنچ ومندرگ تسوپ و

.. يااا _

.. تفر مسفن زبس يادرمز نوا نديد اب هك مدنودرگرب ومرس

.. نيتسار _ار..

: تفگ ومنهد وت دز دوب نيتسار هب شتشپ هك يلع

... ينم ريز هنيبب هك سين تنيتسار +

دش... هتسب مامشچ

.. مدز مهوت

دز.. گنچ ومبلق نيتسار ي هرعن يادص

... دنوبك راويد هب وشرس دايب شدوخ هب يلع هكنيا لبق ...و تفاصك مورح مخت +



داب شندرگ و ينوشيپ گَر و دزيم يدوبك هب شتسوپ و دوب هدش زمرق شامشچ ... دوب دب يليخ شتلا ح

.. دوب هدرك

دز... شغامد هب يتشم نيتسار هنك عافد تساوخ ات هك دموا نوخ راويد هب دروخرب رطاخب يلع رس

؟؟؟ ينكيم دنلب نم ِمار دال ور تسد يضوع ي هدازمورح +

.. شساسح ياج وت دز وناز واب

دش... مخ شوناز وور دز شدايرف يلع

... يراد رظن نم ِسومان هب يدروخ هگ يليخ +وت

نز..َم ين..ارق...هر هك تنز ؟.. سومان +ه...ان..

... هكيترم وش :آلل شنهد وت دز اباپ نيتسار

دش... شوه يب هك شدز ردقنا

... متمس دموا

.. دوب نيياپ شرس

.. نيتسار _ار..



... تفر مداي مدوخ مغ ديكچ شمشچ زا هك يكشا ي هرطق اب درك هك دنلب وشرس

_دالمار ريدقت #
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... نتخير نوراب لثم شاكشا وهي

... نيتسار _

هن؟... ميضوع +نم

... سار _

هن؟.. مسومان يب +نم

_هن!

دز... دايرف متروص وت وهي

تسد ريز مقشع فيرظ ندب مدوبن هگا .. يديشكيمن رجز ردقنا وت مدوبن هگا ... متشكيم ونيا دياب مدوبن هگا +

... دشيمن هايس هدازمورح نيا

هك... درم وراكشا نيا زيرن نيتسار _

دز.. شيتا ومبلق دوب هارمه ضغب اب هك شرعن



.. ينك كرد هك يتسين درم ؟.. هنكيمن هيرگ اه؟ يچ هك درم +

دالمار.. يتسين درم

.. ديبوك راويد هب وشتشم و

كيمارس و تخت يور نوخ نديد و ملدريز ديدش شزوس ساسحا ابمنك شمورا هك مش دنلب متساوخ

... مدرك گرم ساسحا

.... مچب _

... متفرگ شمرگ شوغا وت نيتسار

؟؟؟ مَمار +دالمار..دال

... مديمهفن يچيه هگيد و دش رات مامشچ ديد

_دالمار ريدقت #

84_ تراپ #

( يوار ) صخش موس

هنك... ربخ وسيلپ تفگيم نابهگن وهب ديوديم هك يلا ح رد نيتسار

.. تشاذگ شنيشام وت ومار ودال درك فيرعت ونايرج دنت



دوب هدرك شنت يداشگ و دنلب يوتنام يلوه لوه نيتسار هك درك شمار هبدال يهاگن داديم زاگ هك يلا ح رد

.. دوب متخادنا دالمار تروص رود تفس ور يكشم وشلا

... يبصع و نارگن

... داتفا هنحص نوا داي

.. درشف مه ور مكحم وشامشچ

... دوب موصعم باوخ وت ردقچ

... دوبن شنز هك مار دال

؟... دركيم ظفلت ممار دال ارچ

داد ور شدوخ باوج شدوخ

... همار دال ملا هك مبلق +

... ديسوب و تفرگ شتسد وت ومار دال درس تسد

... نوكشن ومار دال كاپ لد مديم تمسق ايادخ +

.. ريگن شزا وشچب

****



... دنوخيم ور دوب دلب هك يا هروس ره دنت دنت و تفريم هار ناتسراميب يورهار وت

... نوريب دموا دوب شوت هكدالمار يقاتا زا دوب يناوج درم هك رتكد

؟... رتكد دش يچ +

.. هدش دراو نوشنگل و مكش هب هك يديدش تابرض ليلد هب موناخ نيا مفساتم +

: تفگ و دروخ وشفرح

هش... ژ اتروك دياب و هدرم نينج +

_دالمار ريدقت #
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دش.... تام نيتسار

... تفگيم شمار هبدال روطچ

درك.. همزمز مورا

؟ هشيم ژ اتروك يك +

+االن...



داد.. تروق ور شضغب نيتسار

دالمار.. رطاخب شاب يوق +

... دوب هدش هتسباو دح زا شيب دوب هدموين ايند هب زونه هك ينينج هب

.. دوب هدش ينتشاد تسود و بوخ يردپ وا يارب شلد رد

ديد... يم هدرم نينج نوا و ،دالمار شدوخ يارب نشور و داش يگدنز شلد رد

... هدب ربص ممار هبدال ايادخ +

... دوب هتفرگ ور شدوجو همه سرت

؟... هنكيم راكيچ هونشب دالمار

_دالمار ريدقت #
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: صخش مود

... ششيپ ديرب دينوتيم +

... دوب هتشذگ ژش اتروك زا تعاس 1

.. متسشن شتخت رانك



.. دوب هدش هديرپ گنر شتسوپ و ديفس شيتروص يابل

.. مدوب هدرپس ليهس هب ور يلع يارام

.. متفرگ متسد يوت وشتسد

... مگب شهب يروجچ ايادخ

.. نيتسار +

... مدرك هاگن شيا هليت يامشچ وهب مدرك دنلب ومرس شادص اب

؟ ملد ناج _

.. تشاذگ شلد ريز ور وشتسد و درك فيعض يا نهلا

.. دنوزوس ومدوجو قمع ات شراد ضغب يادص

؟ درٌم +

... نيياپ متخادنا ومرس

... تشذگ هيناث دنچ

.. مدش هريخ شسيخ يامشچ وهب مدروا باال ومرس



.. مديم ور هدركن هانگ مودك ناوات مراد +

.. مديسوب وشتسد

دالمار.. شاب مورا _

دز: غيج

؟.. مشاب مورا و هدرم ماضر راگداي ؟... مشاب مورا هدرم مچب ؟... مشاب مورا +

... ماضر راگداي

... دشيم وكا مرس وت شفرح

_دالمار ريدقت #
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؟؟ نيا زا رَت گرزب درد ايادخ

.. هراذيم تيكلا م ميم اضر يور نم شيپ

.. مدينش ومبلق نتسكش يادص

.. مدز يدنخبل حلا نيا اب



.. هشوت يتحلصم دياش .. سادخ تساوخ .. موناخ _دالمار

.... يشيم هلماح ينكيم جاودزا نم.. زيزع نكن هيرگ

.. مدركن سح مشادگل يتح دز..: قه

.. متسشن ناتسراميب تخت يور شرانك مدش دنلب

.. مدرك شندب راصح ومتسد

.. دركيم سيخ ومنشور نهاريپ شاكشا و تشاذگ منيس ور وشرس

نم.. لگشوخ شاب مورا : مدرك شزاون وشاهوم

.. نيتسار +ار..

؟ منوج _

؟.. يراذيمن ماهنت هك.. +ت..وت

دز... شيتا ومرگيج شادص وت سامتلا و زجع

؟ مشاب شيمود نم هك هراذيم اهنت وشقوشعم يقشاع مودك _

_دالمار ريدقت #



88_ تراپ #

.. نديراب شاكشا هرابود و تفگن يچيه

.. مدوب هدرك ..ب اختنا شارب ممسا +ا..

.. ايحم ... دوب رتخد هگا

.. داراب .. دوب رسپ هگا

... نمزيزع باوخب _

.. مدز شاهوم ور يا هسوب

* هنيتشاد تسود فيرظ دوجوم نيا ردقچ *

.. هديباوخ داد نوشن شمظنم ياه سفن هك هقيقد دنچ دعب

... مدرك كاپ وشاكشا ودر شمدنوباوخ تخت ور

*****

هش... دنلب مدرك شكمك و متفرگ وشتسد

هنك.. ضوع ومار دال ياسابل هك دموا راتسرپ

نك... شلو : مديرغ رايتخا يب



.. شور مدش ساسح ردقنا ارچ متسنوديمن ممدوخ يتح درك مهاگن بجعتم دالمار

نز... نيا هب يتح

داديم مباذع دالمار خرس يامشچ

.. مدرك مخا

نك شنت بخ.. ليخ _

نوريب متفر و

_دالمار ريدقت #
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.. مور تخادنا و شيكت وو درك هقلح موزاب رود وشتسد شاسابل ضيوعت دعب

.. منكيم يگدنز وت شيپ مزاب دعب هب نيا زا نم _دالمار

... يلو ؛ تفگ ضغب اب

؟ يدب نتشك هب متدوخ ياوخيم درم تچب دالمار نيبب : مديرغ مخا اب

... مراذيمن تاهنت ينك هراچيب هگيد

.. نيياپ تخادنا وشرس فرح يب



.. رذعم _م..نم

.. تسين مهم +

*****

.. صخش لوا

.. مدش دنلب درد اب

.. مدز شادص نيتسار قاتا رد متفر

... هباوخ مدش نئمطم يتقو

... متشادرب وغيت مومح زا

.. مدروخ رس مومح راويد رانك

.. مدرك دازا ومضغب

هنم... زا رتشيب شتقايل يلو مراد تسود ونيتسار .. منوتيمن وت نودب ...نم نامام زيزع تشيپ مايم _

... متشاذگ متسد ور وغيت

.. مدب راشف متساوخ ات



درك.. رات ومديد هك يليس قرب مدعب و دش هديشك متسد چم

.. رونوا درك ترپ و نوريب ديشك متسد زا وغيت نيتسار

.. دوب نوخ ي هسأك شامشچ

؟ يروخب يهگ هچ يتساوخيم +

.. متفر رد هروك زا

... مديبوك شنيس هب تشم ..واب مدز غيج

؟... منومب هدنز يچ يارب تفر مچب .... تفر اضر _

دز... هرعن متروص وت

... يتنعل نم يارب +

_دالمار ريدقت #

90_ تراپ #

.. دركيم زگ زگ متروص ور شتسد ياج

.. دوب هدش هراپ اال متحا و تخوسيم مبل ي هشوگ



.. ديبوك مومح ي هنييا هب مكحم وشتشم وهي و درك هاگن متروص هب

... مديشك يدنلب غيج

دش.. يراج شتسد زا نوخ و دش دروخ هنييا ي هشيش

؟ ينكيم راكيچ : مدز داد دنلب

دز: داد نم زا رَت دب

... يدرك دروخ ومرورغ ... يتسين مقشاع +

.. ينكيم راتفر تتسد وت موم لثم نم اب

؟... يدز مسپ و متقشاع متفگ راب دنچ .. رتخد راذن ماهنت لقادح

... يدادن تصرف مهب يتح

.. ميضار يمرانك هك نيمه هب نم يلو

.. منكيم اديپ تارب ياوخب هك بوخ درم هي ينك جاودزا ياوخب هگا يتح

هنك.. تتخبشوخ هنوتيمن نم زا رتشيب يسك ادخ يدنوادخ هب يلو

.. هشاب هتشاد تتسود هنوتيمن نم لثم يسك

. مدش آلل

؟ نيتسار _

؟ ناج +



؟.. يشابن بوخ ردقنا هشيم _

... مرادن ويبوخ همه نيا تقايل نم

دز... يدنخزوپ و تفگن يزيچ

.. مدروا ور هيلوأ ياه كمك ي هبعج متفر

... شوت دوب هتفر گرزب هشيش اتود و دوب هدش هراپ شتسد تسوپ

.. دوب هتسشن ناو يور

.. متفرگ وشتسد و مدز وناز شاپ يولج

.. هراد درد مكي _

... مدروارد ور اه هشيش نيچوم واب

.. شارب مريمب ... تفگن خا

... مديچيپ شتسد رود ژو ادناب هفاضأ ياه نوخ ندرك زيمت دعب و مدز نيداتب

.. نكن اراكنيا زا هگيد اشهاوخ _

.. مدركيم دياب +

ارچ؟ : متفگ باالو مدروا ومرس



دموا دورف مديد هك يدوجوم يتشاد تسود تروص ور نوچ _

_دالمار ريدقت #

91_ تراپ #

.. متسشن لبم وور مدش جراخ ملا بند

دش.. جراخ مامح زا نيتسار

.. دوب ريگرد منهذ و منك راكيچ متسنوديمن

.. تسشن مرانك فرح يب نيتسار

.. مداتفا مدوخ فرح داي هاگآدوخان

* هشيم قشاع راب هي مدآ *هي

؟ دوب سوه اضر هب قشع ينعي

؟ ِسوه نيتسار هب قشع اي

.. نيتسار

منك.. هيكت شهب منوتيم هك يدرم نيرتهب



.. يكلا بصعت هن هراد تريغ مور هك يدرم

؟ منم ميگدنز وت نز اهنت هك يدرم

؟ منك شتخبشوخ منوتيم ينعي

؟ ميسرب شمارا هب مهاب مينوتيم ينعي

؟ +دالمار

؟ _هلب

... هدب تصرف هي مهب +

.. مراد وتتقايل منك تباص هك تصرف هي

.. مديسرتيم منزب متساوخيم هك يفرح زا

مبل.. ور تشاذگ وشتسد هك مدرك زاب ومنهد

... متتشپ هوك لثم مدنز يتقو ات يريگب يميمصت ..ره شلبق طقف +

؟ نيتسار _

؟ ناج +



... مراد تسود _

_دالمار ريدقت #

92_ تراپ #

درك... مهاگن توهبم دزن يفرح چيه نيتسار

؟ يگب هگيد راب هي هشيم يم.. : تفگ نوزرل يادص اب وهي

اد... تسود _

.. مدش هديشك ششوغا هب هك دوب هدشن مومت مفرح زونه

... تشاذگ مرس سامم وشرس و درك هقلح ممكش رود وشتسد

؟ يديم تصرف مهب +

! مديم _

... تفرگ شتسد وت ومتسد شگيد تسد واب تشاذگ و مندرگ تشپ وشتسد

كرابم نومقشع عورش +

... تشاذگ مبل ور وشبل و



... ديسوب قشع واب مورا

... مديسوب قشع واب مورا

... تفرگ نودند هب ومبل

... متفرگ نودند هب وشبل

هنم... ملا ابل نيا دعب هب نيا درك:زا همزمز

.. ينم ملا وت دعب هب نيا زا

.. تمغ

.. تدنخبل

.. تيچ همه

هنم.. ملا طقف و طقف

... يراد بحاص وت دعب نيا :زا تفگ و درك مهاگن قيمع

.. يميگدنز درم اهنت دعب نيا _زا

... مبلق ي هكلم +

نم.. هاش _

؟ هشيمه +ات

... هشيمه _ات



_دالمار ريدقت #

93_ تراپ #

.. دركيم شزاون وماهوم نيتسار و دوب نيتسار ياپ ور مرس

؟ +دالمار

؟ مناج _

.. هميگدنز زور نيرتهب زورما +

.. مدز يدنخبل

.. مسرتيم نيتسار _

: تفگ يدج و درك يمخا

* يسرتب يچ چيه زا يرادن قح ينم اب يتقو *

.. دشيم با دنق وليك وليك ملد وت

.. هگيد سايند .. ميش روبجم هگا يلو _

؟ +دالمار



.. مدرك شهاگن يلا وس

.. ماوخيمن ممار دال نودب ور ايند نيا ؟نم ييوت مايند يتقو +

؟ يدش مقشاع ارچ و يروجچ يگب هشيم ؟ نيتسار _

.. همدوخ زا مزور ره لا وس شتسار +

.. منوديمن ممدوخ

... تكاپ بلق قشاع دياش

... تهاگن تيموصعم قشاع دياش

.. تتيمولظم قشاع دياش

.. منوديم االن يلو

هام... هب هن ربا هب هن

مشيدنا يم وت هب اهنت

( يريشم داتسإ ماج نيا ي هعرج نيرخا رعش زا يا هكت زيزع(

.. مدز ههقهق

درد.. يب يا ههقهق

لد.. هت زا يا ههقهق

... مدرك هقلح شندرگ رود ومتسد و متسشن شاپ ور

.. متسين دلب گنشق يافرح نيا زا _نم

.. يلو



.. متشاذگ منيس هسفق ور متفرگ وشتسد

.. نيتسار نك شوگ _

.. ديپت يم اورپ يب و دنت مبلق

.. هنزيم وت يارب _

_دالمار ريدقت #

94_ تراپ #

... تماوخيم يليخ : ديسوب ومرس و دز يدنخبل

.. هدش حبص داد نوشن و درك عولط باتفا

... دوب هدش زمرق يباوخ يب زا نيتسار يامشچ

: تفگ يگتسخ واب تفر شقاتا تمس

.. بطم مرب +نم

؟ يرن زورما هي هشيمن يا هتسخ : متفرگ وشتسد

.. متفرن يباسح تسرد ستفه ٣/٢+



منك.. تسرد هناحبص تارب اسياو يا هتسخ بخ _

.. هرپب ترس زا باوخ ريگب شود هي ورب سپ

... مدرك خرس هجوگ شرانك و غرم مخت ٢ات هنوخزپشا وت مديود مامح تفر يتقو

... متفرگ لا قترپ بأ اتود و مدروا رد مه ور يريگ هريم بأ لا قترپ

.. دوب هديرپ مباوخ مامت

.. متشاذگ هزات يزبس مشرانك

دش... هقلح مرمك رود يتسد هك مديچيم زيم يور ور هرفس متشاد

... مشب ملگشوخ موناخ يادف +

... مدشن تموناخ هك زونه _

.. شتمس متشگرب دش تكاس مديد

.. دركيم مهاگن مخا اب تشاد

؟ هيچ _

: تفگ و تفرگ شتسد وت ومنوچ

نك.. ورف تشوگ وت ونيا .. ينم ملا طقف و طقف +وت



.. ديسوب ومشوگ ي وإلهل

_دالمار ريدقت #

95_ تراپ #

دش.. مروم روم

... متسشن هرفس رس و مدزن يفرح

.. ميتسشن مه يور هب ور

: تفگ يمولظم نحل اب

؟ يريگب همقل مارب هشيم +

يا؟ هچب هگم دش: درگ مامشچ

... هراد هگيد هزم هي وت تسد زا يلو +هن

دعب و ديسوب يم ومتسد لوا هدنخ اب هك متفرگيم شارب ييولوچوك ياه همقل و مدز يشك نيتسار دنخبل

.. دروخيم

! اينكيم مسول يراد نيتسار _



... هشاب سول دياب نم +نز

*****

: تفگ و تفرگ مولج وشتاورك دوب هديشوپ وشراولش تك

... يدنبب مارب هشيم +

.. ديسريمن متسد هك مدنبب مدرك يعس و مداسياو ماپ كون ور

مدرك هقلح شاهاپ رود وماهاپ منم درك مدنلب و درك هقلح ممكش رود وشتسد

... دركيم مهاگن قشع و دنخبل واب تشاذگ مرمك تشپ وشتسد هي

.. مدز شولگ ور يا هسوب و متسب وتاورك

اه! هراد شاهاپ تراك نيا +

.. يشاداپ _هچ

... هزيارپوس +

_دالمار ريدقت #

96_ تراپ #



.. مدرك شقردب و متسب ورد هدز قوذ

.. تركش ايادخ _

... متخأس يم ور يتخبشوخ ورپ ابيز يا هدنيا نيتسار ومدوخ يارب مديصقريم هك روطنيمه

*****

.. متشاد شرب و مدش دنلب نفلت گنز يادص اب

؟ _هلب

.. مناج يگب دياب ينزيم فرح نوتاقا اب يتقو +

؟ ملد ناج _

.. ينكيمن شيارا دايز ... ينكيم پيتشوخ و لگشوخ تلا بند دايم ٧ تعاس رفن هي زورما +دالمار

.. نيگنر و نيگنس

.. ظفادخ

درك.. عطق و

؟ ااااو

درك... يروجنيا ارچ نيا



.. مدرك تعاس هب يهاگن

... دوب 5

... متسش ومدوخ هلصوح واب مامح متفر عيرس

.. مديشوپ يمسر راولش و وتنام تس وهي مدرك تام شيارا

... متخير جك ومايرتچ و مدرك مرس ينشور شلا

.. دموا گنز يادص هقيقد ٧:٥ تعاس

... متشادرب يكيچوك فيك

.. مدش جراخ هنوخ زا

.. دوب رظتنم جرب ولج پژو هي

... هديد كرادت مارب نيتسار هك مدوب يزيارپوس رظتنم يلا حشوخ واب متسشن

.. تشادهگن كيش و گرزب پاش يفاك هي يولج

.. هدش باسح تفگ هك منك باسح متساوخ

.. مدش هدايپ



؟ نيدرك ورزر زيم دوب: رد مد يدرم

... متسه ينايرأ ياقا هارمه _هن

تفگ و دز ييامن نودند دنخبل

... موس ي هقبط نييامرفب ... نيدموا شوخ +

؟ موس

ونم ناوخيم قلا خ ?روخبللج

.. دوب هتسب شرد هك دوب قاتا هي هيبش موس ي هقبط مديسر هك متفر اهباال هلپ زا مورا

درك.. زاب ورد دوب مداتسيا رد تشپ هك يدرم

نم... يادخ

_دالمار ريدقت #

97_ تراپ #

.. زمرق و ديفس رز لگ رپ كيچوك يقاتا وت يمسر يراولش تك اب نيتسار

... دوب ديفس و زمرق ياه كنكداب رپ فقس

... دوب گرزب و كيچوك ياه عمش رپ نيمز ياه هرانك



.. دوب هدش كشخ زمرق و ديفس زر لگ شاه هرانك هك يكيچوك هرفن ود يبوچ زيم

... دشيم شخپ يتي ال گنها

زيم يولج ات ونم يا هنودرم دنخبل واب تفرگ ومتسد نيتسار هك مدركيم هاگن ومفارطا متشاد هدز تهب

درك.. يهارمه

.. ديشك بقع ويلدنص

.. متسشن

.. هلگشوخ يليخ _

... هنيب يم لگشوخ لگشوخ +

.. مدرك شهاگن فرح يب

درك.. مهاگن

.. دراد يا همين سكره +

.. يكيدزن نيمه رد

.. دياب اهنت

.. يرگنب تقد اب

.. ييوت نم ي همين _



... مدرك تياديپ ريد

اما..

.. مدرك تياديپ

.. دوب هدش پاچ شور باوخ ماگنه نم سكع هك يگرزب كيك نوسراگ ود و دش زاب قاتا رد وهي

.. دندروا

.. مدز فرح سكع نيا اب راب دنچ ينوديم +

؟... مدرك ششزاون

؟.. شمديسوب

درم... نيا كاپ بلق لباقم رد منزب متشادن يفرح

داد.. متسد هب ييوقاچ

.. ميريگيم نشج ونومقشع +

سلا.. ره

زور.. نيمه

.. متفرگ ور وقاچ

.. ميربب مهاب _ايب

! يربب دياب اهنت +هن!وت

؟ ميربن يياتود ارچ دروخرب مهب مكي



... وقاچ نتفر لخاد ضحم هب هك متشاذگ كشاليت كيك طسو ور وقاچ

.. هشاب هدروخرب يزيچ هب راگنا وقاچ

... ديربن هگيد

_دالمار ريدقت #

98_ تراپ #

.. دركيم مهاگن نوطيش دنخبل اب نيتسار

؟ هكيك نيا وت يزيچ _

... منوديمن داد: نوكت وشرس سكلير

.. مديرب ور تمسق نوا يرانك هكيت

.. هشن فيثك ات ندوب هديشك نوليان شرود هك مديد ور يكيچوك يا همرس ي هبعج

... مدروا نوريب نوليان و كيك زا ور هبعج زاب نهد اب

.. دزيم كمشچ مهب كيش و كيچوك يا همرس ي هبعج

... مدرك زاب ور هبعج رد



ي هقلح اي رتشگنا هب يروابان و قوذ ، يلا حشوخ ، تهب اب

... مدركيم هاگن دوب هدش كه نيتسار مسا و دوب يا هشيش بلق هي شور هك يا هداس

.. دروا نوريب ور هقلح و تفرگ مزا ور هبعج

دز... وناز مولج و درك جك وميلدنص

.. تسه ناياپ يب و هدرتسگ ردقنا تهب مسح اما منزب هناقشاع يافرح دياب يلك االن منوديم +

.. تسين نوشنايب هب رداق تاملك هك

.. هتخس نم اب يگدنز

وت... ور نم

.. مراد تريغ

.. مساسح

.. هشاب نم ملا تزيچ همه دياب ينك جاودزا نم اب هگا

؟ مشب تدرم هك يراذيم

_دالمار ريدقت #

99_ تراپ #

... دمويمنرد مادص هك مدوب لا حشوخ ردقنا مگب يزيچ متسنوتيمن

: متفگ راو همزمز هظحل دنچ دعب

... يدش نم ِدرم هتقو يليخ _وت



درك. متسد ور هقلح متشگنا رس نديسوب دعب نوزرل ياتسد واب تفرگ ومتسد

داد... متسد ور دوب هدش كه دالمار شور هك يا هنودرم ي هقلح و دروا نوريب يا هبعج دعب و

.. مدرك شتسد ور هقلح و متفرگ مفيرظ تسد وت وشگرزب تسد

نم..... ملا وت مامت و وت ملا نم مامت دعب هب نيا +زا

.. مشب تقشاع هك دشيمن مرواب تقوچيه نيتسار _

.. ديدنخ اهنت

... تشاد يبيجع قرب شيلگنج يامشچ

.. مراد تسود : مدز بل

.. متنوويد دز: بل

_دالمار ريدقت #

100_ تراپ #

درك... كراپ گنيكراپ لخاد ونيشام

.. ميدش روسناسا راوس مهاب



.. نيتسار ومدوخ روسناسا ب هنيا يولج

.. تسد وت تسد

... قشاع نومود ره

.. نيتسار ياه هظحل راكش

.. همه

.. نداديم نوشن مهب ور يگدنز زا هگيد يا هولج

.. ميدش نامتراپا دراو مه اب

.. مدرك ضوع ديفس راولش پات هي اب ومسابل

.. هداتسيا مقاتا يولج مولظم راولش و يباكر هي اب نيتسار مديد

... هگيد ميباوخب ميرب _

+دالمار..

؟ موه _

نيبب بخ.. ... هزيچ ما... امود .. مناج و هن موه +واال

؟.. ميباوخب مه شيپ هشيم

... شتلا جخ زا تفرگ مدنخ

.. هراد طرش _



.. منكيم لوبق هشاب يچره دز: يقرب شامشچ

.. قاتا ات يراوس رَخ مدعب wcات يديم يراوس رَخ مهب _

درك.. هاگن مهب زاب نهد اب

دش.. مخ و درك وشتشپ وهي

... مدرك هقلح شرمك رود وماپ و شندرگ رود ومتسد و مدش راوس شلوك ور هدنخ اب

ورب ورب ?وويح_

دالمار هگيد هشاب : ديرغ سرح ?وناخاب

101_ تراپ #

.. ديشك زارد مرانك ممدوخ و تخادنا تخت ور ونم

: تفگ ينوطيش نحل واب دز هميخ مور

،.. هگيد مرخ +نم

... يرخ وت _هن

درك. رپ وقأتا مهقهق ماهولهپ هب شاتشگنا دروخرب اب

ريز مدز هرابود ...و مدرك طلغ هدنخ_



.. تشادرب كلقلق زا تسد مديد

دز... رانك متروص زا وماهوم و درك هاگن مهب

... مموناخ يدنخب يا هظحل يارب ات منكيم يراك +ره

.. ديشك زارد

درك.. هقلح ممكش رود وشتسد متشاذگ شوزاب ور ومرس

.. مهب داديم شمارا شبلق نابرض يادص

... ديسوب وماهوم يور

منيرتزيزع باوخب +

؟... هشاب هتشادن شمارا و هشاب شقوشعم ي هنيس ور شرس مدآ هشيم هگم

_دالمار ريدقت #
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... دوب هتسشن مرانك ايحم

... شاب مورا ؟ رتخد يزرليم ارچ +دالمار



نم؟ زا نيتسار يراگتساوخ مسارم االن يدج ينعي ايحم ياو _

زا كرش رَخ يراگتساوخ مسارم ??ساهد+پنپ

.. ماوت رامرهز _يا

باال.. مديرپ گنز يادص اب

؟ ايحم مبوخ _

. تخادنا راب فسات يهاگن مهب

.. ادخب يبوخ ..هرا ورام يدرك سيورس +

.. متخادنا مدوخ هب يهاگن

.. گنر مرك يراولش تك

.. مدوب هتخير مرود و مدوب هداد تلا ح مماهوم

.. مدوب هداد حور متروص هب بل قرب هي اب اهنت شيارا نودب

.. ميتفر نيياپ ايحم اب

.. دوب انيا ماباب ي هنوخ يراگتساوخ



.. مدرك يسرپ لا وحا سالم خرهام ومعنز اب

ملگ.. سورع +سالم

.. ومعنز نيدموا شوخ _

.. داتفا دنولب ياهوم و زبس يامشچ اب يرتخد هب مهاگن هك مدرك شب و شوخ يمك مه ومع اب

.. تفگيم يزيچ نيتسار هب تشاد هدنخ اب هك

! شادادنز :سالم تفگ و دموا ولج هك مدرك مخا

دش... زاب ماهوربا ي هرگ

.. دوب نيا انيت سپ

... يدموا شوخ ناج انيت _سالم

.. دوب شتسد ديفس زر لگ هخاش هي اهنت نيتسار

مريگب تارب لگشوخ و گرزب لگ تسد هي متفگ نيتسار هب يچره ادخب ناج :دالمار دموا مومعنز يادص

... هراد تسود يچ دالمار منوديم نم تفگ

: متفگ نيتسار هب وور مدز يدنخبل

.. يدموا شوخ _



داد... متسد وهب لگ

: تفگ مشوگ ريز عيرس يليخ و

.. ينكيم ترس شلا يريم االن نيمه +

_ار..

.. مقشع متفگ هك نيمه +

_دالمار ريدقت #

104_ تراپ #

.. نيياپ مدموا هرابود و متخادنا مرس ور وملا ش متفر

.. ندزيم فرح يرد ره وزا ندوب لا حشوخ همه

نم.. ياه يشوخ لد اهنت طسو نيا

.. مدركيم ساسحا هك دوب نيتسار قشاع و مورا ياه هاگن

.. لقاع و نگرزب هللا شام نوشدوخ تسد ميرپس يم ويچ همه هك ام هگيد بخ +

.. ميسانشيم مه ور ود ره

.. ننزب ونوشرخا يافرح نرب هرتهب يلو

... متخادنا يهاگن مردپ هب نيتسار ردپ يافرح اب



داد.. نوكت وشرس

... مدش دنلب و متفگ يا هزاجا اب

... دموا ملا بند و دش دنلب منيتسار

.. لخاد هرب نوا مدش رظتنم و مدرك زاب ومقاتا رد

.. ميدش قاتا لخاد مهاب و درك هقلح مرمك رود وشتسد نيتسار اما

... تسشن رتويپماك زيم يلدنص ور نوا و تخت ور نم

... هدنخ ريز ميدز وهي و ميدرك هاگن مهب

؟.. ميگب يچ االن بخ +

؟.. سراد تدنيأ رسمه زا يتاراظتنا هچ ناج نيتسار بخ : متفگ هدنخ اب

... هيفاك هشاب رهمگرزب هكدالمار نيمه +

_دالمار ريدقت #

105_ تراپ #

! هگيد :هلب متفگ و مدز يا ههقهق



؟ مرادن تسود لگ هتسد نم يتسنوديم اجك زا وت نيتسار _

.. مرادن تسود نم هك يياجنوا +زا

! اميراد مهافت دقچ : مدز يدنخبل

! مريگب لوق هي تزا اجنيمه ماوخيم يلو +دالمار

؟ يلوق _هچ

.. ميدروخرب لكشم هب هگا نومكرتشم يگدنز يوت +

... اثحب زجو نيرت گرزب يتح

نك! سب هگيد دش مومت ميگن تقوچيه

؟ نيتسار ارچ _

... ميش رود مه زا مك مك هشيم ثعاب هشن لح الت كشم هگا نوچ +

... مدز شبل ور يهاتوك ي هسوب عيرس و هگب نوماقا يچره هشاب _

دش.. زاب رد هك دوب مبل يتناس ٢ شبل ششوغا وت درك مترپ و ديشك ومتسد هك مش دنلب متساوخ

+اد....

_دالمار ريدقت #



106_ تراپ #

رد.. تمس ميدنودرگرب ونومرس

... دوب شبل ور نوطيش دنخبل هي هك انيت نديد اب

.. مدرك مياق نيتسار هنيس وت ومرس تلا جخ زا

.. نيدب همادا نوتتبحص هب مدش محازم ديشخبب بخ.. +ما..

.. تسب وقأتا ورد تفگ ونيا

دز... يا هنودرم ههقهق نيتسار

... مديبوك شنيس هب تشم اب

درد.. _يا

... تخود مهب وشنوطيش يامشچ

؟؟ ميدب همادا ور نومتبحص هيچ ترظن +

دش زاب قاتا رد زاب هك درك راكش ومبل و تفرگ ومنوچ مدرك زاب ومنهد ات

رح... دقچ +



... انيت .. ايحم ... ليهس ... اترا

... ندركيم نومهاگن هدش داشگ يامشچ اب

.. دوب هداد تسد مهب ندش ريخبت ساسحا

... تفرگ ومتسد و تخادنا مرس ور وملا ش سكلير يليخ نيتسار

،.. هگيد همموناخ ؟ هيچ +اه

_دالمار ريدقت #

107_ تراپ #

***

... نيدرك صخشم لبق زا ور هيرهم تفگ نيتسار هك يروجنوا اه هچب بخ +

_هلب.

؟... مرتخد ردقچ +

(ص) ةمطاف (ع) يلع ) دنوادخ زيزع ٥ تين ..هب هكس ٥_

(ص)) دمحم (ع) نسح (ع) نيسح

.. زمرق زر هخاش ١٠٠



و..

؟.. مرتخد يچ +و

... مدرك هاگن نيتسار هب راچان

.. همار ودال نم دوخ نيب نوا : تفگ و دز ينئمطم دنخبل

؟.. هكرابم سپ +

.. ميدش مه ملا هگيد دنومهف مهب تسد يادص هك مدرك هتسب و زاب ومامشچ

قرب يلا حشوخ زا هك دوب يلگنج هب مساوه ليماف ياضعا طسوت ندش هديسوب و همهمه همه نوا نيب

.. دزيم

.. مراد تسود دز: بل

_دالمار ريدقت #

108_ تراپ #

.. ماوخيم يروجنيمه ور وت هندالمار...نم متفگ +

... هرادرب وشنز تراكب شدوخ هك هيدرم ره يوزرا نيتسار هرا متفگ منم _

+دالمار...



* يتس ال پونمياه نم نيبب .. نيتسار نك شوگ سيه _

هش.. كاپ ميگدنز زا اضر ماوخيم نوچ ... مديم ماجنا

.. هيعونصم تراكب منوديم

.. مراذب ميگنانز يايند هب اپ وت اب هرابود ماوخيم يلو

؟ مگيم يچ يمهفيم

درك... مهاگن لد ود نيتسار

؟ يشيمن هك تيذأ +

! نيتسار منكيم شهاوخ _هن!

بخ... ليخ : ديشك يفووپ

.. مدز يدنخبل

ييسرم _

******

چيه نم وحاال ميتفر ( تراكب ميمرت ) يتس ال پونمياه يارب ربتعم و نئمطم ياج هي مردام تسود كمك هب

... متشادن ميگدنز وت اضر زا يا هناشن

... ديرخ و يداش دوب هدش نومزور ره



.. دوب هدش هگيد روج مارب يگدنز نيتسار اب

.. تشادن يلكشم ركشورادخ نومشيامزا

.... دوب نم سورع سابل تبون زورما و

... داوخيمن سورع سابل اباب نيتسار _

اه... هشابن زاب دالمار طقف ... هشابن فرح +

... داتفا كيش حلا نيا ورد هداس سورع سابل هي هب ممشچ هك ميتفر يفورعم نوزم هب نيتسار اب

؟ هروطچ نيا نيتسار _

... تخادنا سابل هب يهاگن

اب..، يلو هلگشوخ يليخ +

... هشابن مولعم منيس هسفق دايز منكيم تسرد زاب وماهوم لدم _

درك... مهاگن لد ود

... منكيم ورپ وسابل موأ متفگ و مدرك زاب ومشين

.. دوب گنشق و دوب هديباوخ منت الوت ماك هك هدنشورف كمك هب سابل ورپ دعب



.. متشادرب ونومه و مدركن هجوت منيبب منم رازب تفگيم هك نيتسار يارغرغ هب

_دالمار ريدقت #

109_ تراپ #

... مدرك هاگن هنيا يولج مدوخ ي هرهچ هب

.. دوب شخپ مرود هك مراد تلا ح ياهوم

... دوب هدموا مينوشيپ يور هك يا هداس يدنه جات

.. دركيم هجوت بلج متروص وت يزيچره زأ شيب هك يقارب خرس بل رژ

.. دوب هدش رَت هديشك مشچ طخ و لمير و هياس رطاخب هك ميلسع / يسوط يامشچ

.. دوب هدرك رَت باذج وماه هنوگ يگتسجرب يگنر دنچ ي هنوگ رژ

... مديشك سابل يور ور كزان لنش

... متفر رد يولج ات روز هب ايحم و انيت كمك هب

... مدركيم دييأت رس اب نم و تفگيم ورادربمليف تاروتسد دنت دنت ايحم

نديد واب دوب هدز هيكت شدش نييزت نيشام هب هك مديدومدرم متفرگ باال ومرس نم دش زاب هاگشيارا رد

درك... مزادنارب ندز كلپ نودب و داتسيا فاص



.. داديم سفن هب دامتعا مهب شامشچ وت نيسحت قرب

.. ديسوب مرن و تفرگ ومتسد و دموا متمس

يروخب مج مرانك زا يرادن قح بشما درك: همزمز ميتفريم نيشام تمس تسد وت تسد هك روطنومه دعب

.. مدركيم تنت ينوگ يشيم رَت لگشوخ ردقنا متسنوديم هگا

_دالمار ريدقت #

110_ تراپ #

.. مديدنخ زير زير شخوش حلا نيا ورد يسرح نحل زا

.. ميدوب هتفر هيلتا نيتسار اب رَت اليت مجت سورع سابل هي بقالاب

... مداتفا هيلتا داي

وش.. مخ تشپ هب يمك و اسياو دامود يور هب ور امش يموناخ بخ *+

نك.. هقلح شرمك رود متتسد هي راذب موناخ سورع ندرگ يتناس هي وتبل امش دامود ياقا حاال هبوخ +اها

*.. دوب شيگف كال هدنهد نوشن و ديزرليم شبل و تسد هك مدش هريخ نيتسار هب

؟.. لگشوخ موناخ ينكيم ركف يچ +هب



درك.. ضوع ور هدند و تفرگ شتسد وت ومتسد

.. دزيم قوب و داديم ژ اريو نيتسار و دشيم شخپ يسورع داش گنها

نتفگيم يزيچ و ندروايم نوريب نيشام زا ونوشرس يهاگ و ندزيم قوب مه رس تشپ مليهس و اترا نيشام

... ميديدنخيم نوشايزاب هنوويد هب نيتسار ونم و

****

... مينك هفاضأ هيرهم هب مه هگيد زيچ هي ميتساوخيم ام اقا جاح +

.. مرسپ امرفب +

.. هشن هدنوخ دنلب تمحز يب طقف +

.. وگب مرسپ مشچ +

.. هسوب رازه هاجنپ +

هللا.. رفغتسا : تخادنا ام هب يا هدز تلا جخ هاگن اقا جاح

؟.. نيدرك هفاضأ اقا جاح +

... هشيمن مومت منيريمب هك يروجنيا بخ مرسپ هللا هللاال +ال

.. تفر يا هرغ مشچ يجاح هك هدنخ ريز مدز نم

اقا... جاح هدنمرش _



.. شاب هتشادن انوا هب يراك سيونب امش يجاح +

داد نوكت هشاب ينعم هب وشرس و تفگ هللاي رفغتسا

******

اتاب ديهديم تلا كو نم هب ايأ رهمگرزب مار دال موناخ راكرس همركم ي هزيشود منكيم ضرع موس راب يارب +

؟.. مروارد ينايرأ نيتسار ياقا بانج دقع هب ور امش همولعم ي هيرهم

... مليكو هدنب

...هلب... سلجم يارتگرزب مامت و مردام و ردپ ي هزاجا :اب متفگ يمكحم يادص اب

.. داتفا نيتسار رس وور دش لو انيت تسد زا دنق هلك هك نديشك لك همه

يگدنز عورش زا منيا :ايب تفگ ديلا م يم وشرس هك يلا ح رد نيتسار هك مداد رس يدنلب ي ههقهق

.. نومكرتشم

؟.. مليكو هدنب ينايرأ ياقا بانج +

+هلب...

***

... هدامود سورع صقر تبون هشاب يچره بخ بخ +

.. ميتفر صقر تسيپ هب مهاب و تفرگ ومتسد نيتسار و دموا انومهم غيج يادص

... مدرك هقلح شندرگ رود ومتسد و درك هقلح مرمك رود وشتسد



.. ميديصقريم گنها اب مرن نيتسار ونم و دش عورش كيناتيات گنها

.. ديبوكيم هنادرمناوجان شبلق دوب شنيس ور مرس

.. داديم شمارا مهب شبات يب بلق

... منكيم تملا ع نز نيرت تخبشوخ درك: همزمز

.. مشيم ايند نز نيرت قشاع : مدرك همزمز

... مراذيمن تاهنت تقوچيه درك: همزمز

... مديمن تهب وندش اهنت ي هزاجا : مدرك همزمز

_دالمار ريدقت #
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... ميتشادهگن نامتراپا يولج

.. دموين نومهارمه سك چيه نومدوخ تساوخ هب

... هلغج يدش مدوخ ملا هرخ هكباال هشيمن مرواب : تفگ و درك مدنلب نيتسار

.. مديسوب وشندرگ ومديدنخ



... روسناسا االنوت رتخد نكن +هع

... نيتسار وش هفخ : متفگ غيج اب

... ميدش نامتراپا دراو مهاب و دز ههقهق

.. مدروارد وجات و نوريب مدموا شلغب زا

... متسشن تخت ور شرظتنم

... قاتا وت دموا و دروا رد وشتك نيتسار

دالمار... يمبوخ راك مودك شاداپ منوديمن +

درك... زاب وشنهاريپ ياه همكد و دش مكيدزن

... نشيم مه ملا منومامسج بشما +

درك.... زاب ومسابل پيز و تشاذگ مبل ور وشبل

********

؟ موناخ ... موناخ +

؟ مناج : مدموا نوريب يخاالمت زا



.. ننكيم جيپ ور امش ي هرامش نراد منك ركف موناخ +

.. متفر هشيش نوا تمس و مدش دنلب دنت

57ما... هرامش _

... يموناخ هكرابم دز: يداشگ هلگ دنخبل نز

... متفرگ شزا ومشيامزا باوج

... ينامام مديمن تتسد زا يرس نيا : مديشك ممكش ور ومتسد

،.. مدرك تكرح نومنامتراپا تمس و مدش منيشام راوس

.. تشذگيم نيتسار ونم يگدنز زا سلا ود

.. ميدشيم رَت قشاع زور ره هك يلا سود

.. يدب مه تشاد يبوخ مه هك يلا س ود

.. ميتشاد اوعد يهاگ يرهوش و نز ره لثم

اما..،

.. تشاد يندشن فصو يتذل اوعد دعب يتشأ



... منكيم مرگ ومرس تسين نيتسار يتقو ات اجنوا ياه هچب واب مدرك زاب يكدوكدهم نيتسار كمك هب

.. هدرك هيده مهب وتيتخبشوخ لا سود نيا نم...وت نيتسار

.... مدرك كراپ هنوخ يولج

شراك هنوخ دايب دوز هگب نيتسار وهب مايمن زورما مداد ربخ دركيم كمك مهب دهم ي هرادا وت هك انيت هب

.. مراد

... مديشوپ يتروص هاتوك نهاريپ

.. مدرك يلا خ مدوخ ور ونيتسار ي عالهق دروم نلكدا و مدركن شيارا

.. نيتسار نارگن يادص مدعب و دموا ديلك شخرچ يادص

؟ يياجك مموناخ ؟ ممار +دال

:سالم.. مدش حلا دراو مورا

؟.. هدش يروط ... هنوخ مايب دوز تفگ دز گنز انيت ؟ هدش يچ ؟ تهام يور +سالمهب

.. مدش نارگن ردقچ ينوديمن : متفرگ ششوغا ووت ديشك ومتسد هك مدز شخب نانيمطا يدنخبل

.. هتفر باال تتيلوئسم هخا يشاب نارگن مدياب _



؟ يچ +

... هگيد يدش اباب بخ _

؟... يتفگ يچ ؟دالمار يييييييچ +اها.....

،.. متفرگ شولج وشيامزا ي هگرب هدنخ اب

،.. ديشك متسد زا ور هگرب تهب اب

اااادخ دز: داد وهي و تفر باال شاهوربا

! هسرتيم هچب نكن _

.. هشاب ملد سنج زا هك ميا هچب ركؤن : ديسوب وممكش و مولج دز وناز هدنخ اب

درك: شزاون وممكش و ديسوب ومينوشيپ و دش دنلب

... كرابم نومندش ردپ و ردام _

* ناياپ *

... يليعامسا اراس : هدنسيون

ونيريش يگدنز نتشاد قح يا هقلطم اي هويب نز ره هك دوب نيا نداد نوشن نامر نيا زا نم دصق پن:



.. هراد

هگا هك تسه رادراب و هويب نانز بجار ناريا وت هك يطلغ تاركفت نيا و ميدب نوشهب وتصرف نيا نيايب

.. ميزادنب رود ....ور ننك جاودزا

.. نشكيم باذع نراد هك نتسه دالمار سنج زا يدايز نانز

... نوشمنيبيمن ام هك نتسه نيتسار سنج زا مه يدايز نادرم

.. مريگيم رظن رد شارب شوخ يناياپ منك تياور هك يا هناقشاع ره نم

... هسرب مامتإ هب شوخ و كاپ اه هناقشاع ي همه هكنيا ديما هب

نيدرك ميهارمه هك يسرم

.. قحاي

يليعامسا اراس : هدنسیون

نایاپ


