
✒ صاقت کی رهم

.. یریگیم سپ تسد نومهزا ... یدب تسد ره زا
.. دوشن هتسکش تبلق ...و ینکشب ار یبلق دوشیم رگم

... دوشن هتخوس تنامشچ ...و ینازوسب هیرگ زا ار ینامشچ دوشیم رگم
.... دنامب سملا تدیما هناخ اما .... ینک بارخ ار یسک دیما هناخ دوشیم رگم

..... دوشیم رگم
.......

.... هها شتشپ هک یریگب یسک زا هک یزیچ ره
《 هصاقت 》 شمسا هک یدب سپ دیاب یزیچ

¤
مدوب هدش یندید مابیز هیکشم راولش  یمهرس وت متخادنا مدوخ هب یهاگن مامت یساوسواب مدنچ راب هیارب

زا یتمسق و مدوب هتسب تفس مرس باالی وماهوم . مدوب هدرک لیمکت ومتس یکشم یاه شفک هارمه
هک یج ید هیادصاب ، مداتسرف  سوب مدوخ یارب هنییا هیوت .زا مدوب هتخیر متروص هیولج و ماهوم
غاب فارطا هب یهاگن . نوریب مدموا سابل ضیوعت قاتا زا درکیم عاالم وداماد سورع دورو تمحز رازهاب
هدیسر هلپ نیرخا هب .... نییاپ مدموا هلپ نیلوا زا ومدیشک یقیمع هسفن دوبن نوشزا یربخ زونه مدرک

هک مدیشک شوزاب هب یتسد و شهب مدیسر و متشاذگ مدق مردپ هتمس ومدیشک یقیمع هسفن مدوب
یادص فرط نوا ..زا مدید مردپ هیاشچ ووت نیصحت هقرب درک ماپ ات رس هب یهاگن و مفرط تشگرب
فیرعت ..زا یدش هام هلثم یشخردیم بشما زیزع یلیل ییاو _ درک بلج شدوخ هب ونم یرهچونم رتکد

یاقا هنوتفطل هرظن نیا _ متفگ ومدز یدنخبل . درکیم مفیرعت درم هی هگا صوصخ وهب دمویمن مشوخ
ییاموناخ هبقارم ییابیز همه نیا اب نیدرک نوتدوخ هریخ ورمه بشما _ اقا متفگ طسق .زا یرهچونم
یدنخزوپ درک هراشا دوب شرانک هک شنز هب . ندب نوتتسد یراک ادابم نیشاب نتسه نوترو ورود هک

نوا دیشخبب هیاب . منکیمن مرکف یمومع هیازیچ هب نم یلو هدایز زاب سوه مدا هتسرد هلب _ متفگ ومدز
شرانک هکنیا هضحم هب متفر دیشکیم نوشن و طخ مارب رود زا هک همع هتمس ومدرک کرت وعمج

ظفح یلو دوب هتفرگ مدنخ ؟.. یایم اداوزان ردقنا ارچ هتچوت رتخد _ ندز رغ هب درک عورش مداتسیا
شزا نوچ طقف مدرک راکیچ نم هگم اینزیم افرح همع هاو _ هدنخ هریز منزن اجنومه ات مدرک رهاظ
تساوخ ات همع . هراد راکیچ نم هب نوا رتخد همه نیا اباب ..... مرایمرد ادا وزان یگیم دایمن مشوخ

اب مدرک یهاگن راگن ودیعس هب دنوم هفصن همع هفرح مانیرتزیزع هندموا ...اب هنزب فرح هرابود
مولهپ هب دز هک یا هملقس اب همع هک مدزیم تتتتتتوووس یهاگ وندز تسد هب مدرک عورش نوشندموا

دش تکاس تیعمج نتسشن داماد و سورع هاگیاج ور دیعس و راگن یتقو .. درک ممورا
*

ماوقا و سورع هیاتسود همه ات نتساوخ نومزا رخا تمسق هک مدنورذگ شوخ یلک بش رخا ......ات

رود زا مصقرب شاهاب هک متشادن یهارمه نم اما دش شخپ یکیزوم . نصقرب نوشیهارمه اب کیدزن
طسو مدموا مدوخ هب یتقو دیشک شدوخ هفرط ونم یتسد .... درکیم مهاگن یروخلد اب هک مدید وراگن
موربور خاتسگ هب منک ضرع هچ هک هارمه هب یهاگن هتسشن نوخ هب ییامشچ اب مدوب صقر تسیپ

وت شگید هتسد و مرمک رود وشتسد هی مامت یخاتسگ اب منوا تفرگ مصرح مدید و ناکشا یتقو مدرک
مرازآ یلیخ شریخ ههاگن و شنوش ور متشاذگ تدش واب متسد شاهاب یهارمه هیارب منم دوب متسد

رس هرادرب مور زا شزیه هاگن تساوخیمن هکنیا هلثم نیا هن اما دوب شکیش هیاشفک هب ماگن منم دادیم
هراد تسود ویکی هک یسک ...... هن اما مدرک یهاگن هراد مسود نتفگیم همه هک شامشچ هب مدرک باال
نیا ... مدیدیمن سوه ءزج یزیچ ناکشا یامشچ وت نم ..... هنکیمن هاگن سوه هیور زا
دوب هدروخ هک یلکلا هدب یوب دوب هدش دب شهب یکیدزن زا حملا خخخخخاتسگ هرسپ ..... دنوسرتیم ونم
ره اب درک کیدزن شدوخ هب ونم رت صیرح نوا اما مداد ینیچ مینیب هب دب یوب زا هک یدح هب دوب دب
دشن ضوع شاگن زرط هن دش. ضوع شاگن زرط هک متشادرب مرمک هرود زا وشتسد متشاد هک یروز

مامشچور هریخ ودنوبسچ شدوخ هب ونم . دوب هدش لبق زا رت خرس ییامشچ اب سوه نومه طقف شاگن
مدیسرتیم یکیدزن نیا زا منم دوب

....... یا هدقع نک ملو _ مدیپوت درک شوخاج مینوشیپور یدرس هقرع
....._

متسینوت اب هگم _

مدرک مورا ومدوخ یمک .. هشیم یشحو هراد ارچ نیا یییاو مدوب هدیسرت . درکیمن ملو نوا هن اما
.... مدز شتروص هب یلیس و مدرک هریخذ ومورین مامت هک مدش مار امتح درک کف منوا مدروخن ینوکتو



دنلب رس تلا جخ هطرف ..زا ندوب نومور نوشاشچ همه دش نشور اقرب همه هظحل نومه درک.. ملو
ندموا راگن و دیعس دش ریزارس ممشچ هشوگ زا یکشا هرطق هک دوب هریخ نوشاهاگن ردقنوا مدرکن

. متمس
و دوب هدرک شوخ اج مولگ وت یصغب ؟.. هشتروص هیور شتسد ارچ نیا رتخد هدشیچ ییاو _ راگن
هک ییاسک هب یا هجوت متشذگ نوشرانک زا یتکرح ؟.اب وت الیل هگم _د دیعس . منزب فرح متسنوتیمن
متفر .... مدش رود یتنعل هغاب نوا زا ومتفرگ مفیک ههارمهوملا ش وتنام و مدرکن ندزیم فرح مرس هتشپ
فرح شامشچ زا هک یردپ ندید اب متشگرب . دش معنام یتسد هک دیزرلیم مندب یاضعا نیشام هتمس

وت ورب ایب _ تفگ هشاب مورا درکیم یعسو دوب شادص وت هک یمشخاب .. درکیم دادیب یا هتفگان هیاه
همه ناکشا .... هدن مصرح وایب .. ایب .. هتومع رتخدو ومع رسپ هیسورع هتشز یسورع

مدرکیم کف _. متفگ دیکچ ممشچ هشوگ زا هک یکشا هرطقاب .. نوششیپ ورب و ..ایب درک تسردوزیچ
باوج مدوخ و مدز یدنخزوپ اباب.... مراد تارب میشزرا ال صا ... مرادومشب باسح مدا زج هک نیا شزرا
یلیس ..اب تخورفیمن تتسود رسپ هب ویدرکیمن مندرگ قالهد متشادیم شزرا هگا هگید هن _ مداد ومفرح

مدوب شراک کشوت .. دنوم هفصن مفرح دز متروص هب ردپ هک
یهاگن یرواباناب .. درکدنلب تسد مور دوب رتزیزع سک همه زا مارب هک یردپ 25سلا هدعب دشیمن مرواب ..

یب ینومیشپ ودوب هدش هتخیر نیمز هیور هک دوب یبا ..اما دیرابیم ینومیشپ شاشچ زا مدرک شهب
متشاذگ وماپ . نیشام هندش نشور هضحم هب مدرک زاب ونیشام ردو مداد نوکت فسات زا یرس .... هدیاف

هشوگ نم اما دوب هتشذگ تعاس دنچ منودیمن مدرکیم یگدننار طقفو . متشادن یدصقم . زاگ لا دپ هیور
نومرف هیور ومرس ... تشونرس ...ای ایند هی زا یا هشوگ .. مدوب هریخ مور هبور هب ومدوب هتشاد هگن یا

رس دش هدز هشیش هب یا یقت .. مدرک یم هیرگ یروطنیمه اما یچ هیارب منودیمن دوب هتفرگ ملد متشاذگ
یب هشیم دنلب وت روگ زا اشیتا همه فففوا .. مدید وتخیر یب نوا هفایق مکشا هدرپ تشپ مدرک  دنلب
متفر .و مدش هدایپ نیشام زا صرحاب هک هشیش هب دز هگید راب هی هک مدنودرگرب ومرس شهب انتعا

هچ بشما دوبن یفاک یدرب وموربا ناه؟ یاوخیم منوج زا یچ _ شنیس هب مدز تشم .اب شکیدزن
هیاراک نوا هن وت هن ناکشا نک سب _. ننکب ناوخیم یرکف هچ هگید هسب _ ننکیمن مدرومرد هک یرکف

همهم مارب موربا طقف نیتسین مهم مارب هناقمحا
شهب یهاگن . دیرابیم شیتا و مشخ شاشچ زا دوبن نتفگ لباق هک دوب یگنر هی شاشچ متمس دموا
راوس متساخ .ات یرادن مارب یشزرا هن _ ناه متسین مهم تارب نم سپ _ دوب موربور اقیقد .. مدرک

هی هکنیا زا متشیپ هکنیا زا متسین وتاب نم اما _ ماوت اب نکربص _ تفگ تفرگ ومتسد مشب نیشام
اب هک شامشچ هب . منکیم تراقح هسح تشیپ ندوب زا متسرفیم تنعل مدوخ هب متشاد تسود ینامز
نم ییاو مدوب هداتسرف تنعل مدوخ هب مدز هک یفرحاب مدوخ . متخادنا یهاگن دوب مریخ یروابان
ثکم یا هظحل نودب . ؟؟؟ مدنوکش مافرح اب ویکی لد هک مدوبن نم نیا . مدرک  شتحاران ردقچ بشما
ییاج نومه شاد مدرک شهب یهاگن نیشام هشیش زا مدش رود شزا .. مداد وشزاگ ومدش نیشام راوس
یراگنا .. متخیریم کشا اباهم یب مدوب هدرک راکیچ ...نم دوب هکش .. درکیم هاگن مدوب هداتسیا نم هک
ماکشا هیرگ هریز مدز .. مدش رود یلیخ شزا هک یتقو .. مدوب هتسکش مدوخ هبلق نوا لد زا رتشیب

هک مدرک راکیچ متفگیم بل ریز ومدرکیم یگدننار یروطنومه دوب دب حملا ندوب هتشاذگ هقباسم مهاب
باوج دوب ناکشا مدرک یهاگن دوب شور میشوگ هک هدننار کمک یلدنص هب متشگرب دروخ گنز ملیابوم
یتح دش بارخ زیچ همه ... اما دوب قیفر هی مارب ینامز هی هک یناکشا هب هک یفرح همه نوا اب مداد
منودیم هیچ هیارب تیگدرزا همه نیا هک منودیم ؟ ولا _ دیچیپ نیشام وت شادص مداد باوج . نومتقافر

یدز هک ییافرحاب نودب ..اما منک کیدزن مدوخ هبوروت هک مرادن نیا رد یعس هگید نم اما یاوخیمن ونم
ونم هنیب هک یتوکس مدرکیم هاگن یشوگ هب طقف یشوگ هفرط متشگرب .. ینک منوغاد یتسنوت بوخ

دوب ایند توکس نیرتخس دوب ناکشا
زا مشچ مدموا مدوخ هب کانتشحو ییادص و نیشام هب هبرض اب هک دیکچ ممشچ هشوگ زا یکشا
اسیلک سوقان هلثم ؟ هدشیچ هملک و ناکشا هیادص مدش هدایپ نیشام زا یروابان اب متفرگ یشوگ
شمدرمو رهش هی یجان مراک اب ...هک ایرآ یلیل رتکد ..نم متخود مشچ موربور هنحص هب دوب مشوگوت

راکیچ . ...نم مدرک صقر هی هیادف ... مدرک یزیروربا هی هیادف وزیچ همه ..نم مدرک راکیچ .. مدوب هدش
ات دنچ دزیم شادص تشاد و هدرم نوا هتمس تفر .. بقع متشگرب یمناخ هیادص ..اب مدرک
نوخ رد هقرغ هک درم نوا هتمس هب یتسس همدق . مدوب هداتسیا اجنوا تب هی هلثم .نم ندموا درم

.. مگب متسنوت طقف مدوب هکش .. تخیریم نوخ شرس ..زا متسشن شرانک شتمس متفر .. متشادرب دوب
رس وشیتحاران ومفرط هدرگرب درکیم هیرگ شاد هک ینز نوا ات دش ثعاب فرح نیمه . مدرک راکیچ نم
مدوخ ات متساوخ و مدرک زاب ونیشام رد متفر . ندرک دنلب و درمریپ نوا درم اتود ... هنک خیلا نم

هب ومدوب کشوت نم درکیم یگدننار نوا ... تسشن دوبرادیارس لثم هک ادرم نوا زا یکی شمنوسرب
. رررراکیچ ...... بشما مدوب هدرک راکیچ ..نم مدوب هگید هیایند هی وت مدوب هریخ نیشام دروبشاد



....هب مدش هریخ موربور هکیچوک هداعلا قوف ناتسرامیب هب متفرگ دروبشاد زا مشچ نیشام نتشاد هگناب
هی . نوریب مدموا نیشام ...زا مدرک یگدننار ردقچ هگم ...نم میدوب رهش زا جراخ ... مدرک هاگن شولبات
...اب متسشن رد هتشپ ندرب یقاتا هب ونوا متفر نوشلا بند منم . نتشاذگو درم نوا و ندروا دراکنارب
هی اب مدوخ اب نم بشما .... مدرک راکیچ نم ایادخ ییاو مدرب یپ هعجاف قمع هب شخب رد ندش هتسب

... منزیم هبرض یکی هب فرط ره زا هک مدش لزر ردقنا ... مدرک راکیچ انیااب ....نم ناکشا اب درم

..... مدوب هتخاب تشونرس هب چیه کی بشنوا نم

یهاگن دوب شنت یدیفس همرف هک یرتکد .هب مدشدنلب دش زاب شخبرد .. ندموین ارچ دوب رد هیور ماشچ
یشرتخد _ تفگ و درک مهب یهاگنرتکد ؟. نشیم صخرم یک ؟ هبوخ نوشلا _ح مدیسرپ هلجع واب مدرک

؟ هدشیچ االن رتکد یاقا _ تفگ شرادیارس .. شهب مدز هک مینومه نم متفگیم یروطچ .. نم نم ؟_هن
دیاب .. مگب یروطچ ..و هدب نوشلا ح نوشیا : رتکد . مدرک دوب هریخ رتکد هنهد حاالهب هک نوا هب یهاگن
نوشیا .. هبوخ نیمخز هک ییاسک یارب و هرهشزا نوریب هداس ناتسرامیب هی طقفاجنیا هرب رهش زکرم هب

درک شوخ اج منوش هیور راب زا یهوک یراگنا فرح نیا ..اب دینکیم رکف هک هیزیچ زا رت میخو نوشعضو
سپ بوخ حاال_ نیمه هشب هگا _ رتکد ؟. نرب دیاب یک _ نتفگ نوشرادیارس هک مدروخ یکیچوک هرگنلت
هشاب شارسپ زا یکی دیاب امتح اقا هدنمرش _ شرادیارس نم ؟_ نیشراکیچ امش _ رتکد . شنیربب

.؟ هشیم هشاب هگا نوشون .. نتسه نوشدازاقا _ تفگودرک رکف یمک رادیارس نوا .. کیدزن لیماف لقادحای
یهاگو درکیم تبحص شاهاب تشاد .. دز گنز شون هب کینیلک نفلتزا وتفر هرادیارس درک لوبق رتکد _

_ نایم نوشون االن دیرب امش مناخ _ متمس دموا هلجعاب دش مومت شنفلت یتقو .. درکیم هاگن نم هب
نیدز امش ننودیم نوشون اما _ مروخیمن نوکت هبوخ نوشلا ح ممهفن ات نم هیچ هگم بوخ نایب
مدرک ومتشپ مخا ..اب مدزن طسق زا نم نمضرد .. یتفگیم مدیاب _ متفگ نم هزیچ .. ..ما اقا هب
اما منک تبحص متساوخیمن هکنیا ؟اب ناه اجنوا هدشیچ _ مداد باوج دروخ گنز ملیابوم . شهب

یلیل یایب هرتهب _. مداد حیضوت شهب
مایمن نم _

ایب نکن یزابجل یچ ینعی _

وووووتاب منوا منک یزابجل هک مرادن هلصوح ردقنا نم _

مشیمن تمحازم زگره نوتنوخ ایب اما هشاب دایم تدب نم زا منودیم یلیل نک سب _

اجنومه . مدرک عطق ونفلت .. افطل . مشاب اجنیا ماوخیم نم تتمحازم هسرب هچ یتسین مهم مارب وت _

!وت منوتیم نم هشب رتهب شلا ح ات منک کمک منوتیم مدوخ رهش شنربب ..هگا متسشن یلدنص هی هیور
راولش هیاب شوپ شوخ وپیت شوخ یرسپ متشگرب . درک بلج شدوخ هب ونم ییادص هک مدوب مراک هرکف

رادیارساب تشاد و دوب هدیشوپ دیفس زولب هی ههارمه درکیم چاق هزبرخ شوتا طخ هک یسوط یا هچراپ
درک خسم ونم ییادص هک مدوب هریخ رد هب تعاسراهچ نوا لثم ومتفرگ شزا یهاگن درکیم تبحص

. همهوت شاهورباو هداتسیا مرس هکباالی مدید ور هرسپ نومه هک ادص هتمس متشگرب سرتاب
؟ همنهج .هاو هنکیم ناروف شتا هلعش شاشچزا و

یهاگن شفرح زا موهفمان باالو متفرگ ومرس شندید هیارب یروبجم هتبلا هک مداتسیا شوربور مدشاپ
. شهب یدز ویدیدن ودرمریپ هی وت هک هداد همانیهاوگ تهب یندُک هقمحا مودک ؟ یرک هگم _ مدرک شهب
وت نوا هخا هداد همانیهاوگ مارب مراد شسود هک ممع رهوش هکنیا یکی . شیبدا یب زا تفرگ مصرح
و هملا س ماشوگ نم هکنیا لوا مرتحم الح طصا هب یاقا _ مدرک یمخا .. هلوئسم و هتسه یگدننار ییامنهار

رت... هیور دیاب هک نییامش نیا
. وتنهد نوا دنبب _

یچره .. درکیم ندش هفخ هب دیدهت ونم ... ونم هبیرغ رسپ هی عععععییه تفگیم یچ نیا مدرک گنه
. مداتسیا هنیس هب سد شولج .و ماشچوت متخیر ومتشاد تعاس دنچ نیا وت مشخ
متفگو مدز یدنخزوپ .؟ یتسه یک یدرک کف یرازهود ینکیم دیدهت ونم هک یشاب یک _

؟!. یتسه یسک اقا هگیم تهب رادیارس هی یدرک رکف نوچ هنکن _

داتسیا نومطسو و دموا یرسپ
.. یرب هرتهب مامش مناخ ، نیشاب تکاس هسب تفگو

نوا . مرب امش هزاجا اب حاال هک مدموا امش هزاجااب هگم _ متفگومدرک هرسپ نوا هب یهاگن
مطسو هدرم نوا . دز شاهوم رد یگنچ ودرک  مفرط وشتشپودز صرح هیور زا یدنخزوپ . خاتسگ کدرم
یدمع ..اما مدرک خاالمق واتینابصع هیادف ومدا هی نم مدادیم قح شون هب مدوب مگردرس . ششیپ تفر

. دوبن هک
یکی االن دوب مارامیب هداونوخ هیاعد مرس هتشپ ،هک ممدرمو رهش هی یجان مدوب هدش هک ایرا رتکد



... میرتکد مسق ومدوب هدنوم نم و دزیم نتشک هگنا مهب تشاد
. درک اضما منوا وداد شون تسد یا هگرب دموا رتکد

هداما دوب رهمگرزب شلیماف مدوب هدیمهف هک هدرمریپ نوا یارب وناتسرامیب صوصخم هنیشام نتشاد
. مدیشخبیمن ومدوخ زگره داتفیم شارب یقافتا هگا دوب دب شلا .ح ندرکیم

قرغ هک شرس هندیداب مدرک شاگن متشگرب نوریب شندروا شخب هیوت زا بقع متشگربرد هیادص اب
باذع ایند هی مدوب نم و تخیریم هگید یکی زا رتولج یکی ماکشا . دش دنلب مداهنزا ها دوب نوخرد

... نادجو
هجوت میرگ هیادص ات دوب مناهد هیولج متسد متسشن ناتسرامیب درس هیانیمز هیور اجنومه مدش تسس

تفگ شقیفر وهب تخادنا مهب یهاگن .. دموا رهمگرزب یاقا هون دوب حاضتفا ..حملا هنکن بلج ورمه
. منکن تیاکش شزا ات هرایمرد وراهادا نیا هراد _

بوخ رهمگرزب یاقا متساوخیم طقف دوبن مهم شتیاکش مارب یتح .. مدوب شفرح یخلا یب
رتدب حملا شناقمحا هیاتواضق ات مشاب خاتسگ کدرم نیا هیولج نیا زا رتشیب متساوخیمن ... هشب
شادص هک مشب در متساوخ شرانک زا ومتشادرب ومفیک دوب ممشچ هیولج کشا زا یا هدرپ مدشاپ هنک..

مداتسیاو طقف متشگنرب درک مبوکخیم
. ومه مینیبیم هاگداد وت یدیم سپ وتراک نیا صاقت اما شاب .، یشاب یاوخیم یکره _

هداما السن وبما . هنکیم ناربج هرخ باال یروج هی متسنودیم مدرکیم رارف شزا ارچ غورد .. متشادرب یمدق
مدرک شهبورو مداتسیا راتسرپ رانک متفر دوب

تفگ هدافا و ضیف رازه نارازهاب ودرک مهب یهاگن ضیغاب . هریم ناتسرامیب مودک السن وبما نیا _

یمالد.. ناتسرامیب _

یهاگن متسد هیچم تعاس هب نیشام هتمس متفر . مدوب شوت نم هک دوب یناتسرامیب . مدرک شهب یهاگن
و مردپ زا لا کسیم ات هد هههوا متشادرب وملیابوم مدش نیشام راوس دادیم نوشنو حبص مینو 6 مدرک

ونیشام هشیم اپ هب یقرقشق هنوخ مرب متسنودیم ندیمهف ناکشا زاوعوضوم متسنودیم .. دوب ما همع
یچ؟ هتفیب شهب یقافتا هگا مدرب یپ هعجاف قمع هب هار .وت مدرک نشور

دروخ متروص هب یمیسن . مندش هدایپ اب مدش هدایپ نیشام وزا متشاد هگن یا هشوگ منک.؟ راکیچ نم
لوا هزات نیا یلو . درک شوخاج مولگ وت یضغب هک مدرک مامشتسا ونوریب هیاوه مدوجو مومتاب دوب راهب

. دوب هار

ثعاب ردپ هیادص هک باال متفریم متشاد ااه هلپ زا هلصوح یب هنوخوت دوبن یسک مدرک زاب دیلک ابورد
هدرک هرگ مهوت وشاتسد و دوب شبشید یاسابل اب ودوب هتسشن یتحار لبم هیور متشگرب متسیاو دش
ومرس متفرگ تسد اب ومفیک دنب نییاپ مدموا اه هلپزا . دوب هریخ شور هبور یلسع هزیم هب ودوب

یا هجوت یب همه نیا .زا درکن مهب یهاگن مین یتح مداتسیا شوربور .. ردپ هتمس متفر ونییاپ متخادنا
دیسرپ نم بلق یدرس هب درس اما مورا . مدش تحاران تشاد یگدنز وت وزیچ همه مکح مارب هک یسک زا

وت؟ یدرک راکیچ _

ورمه هک مدش هاوخدوخ ردقنوا نم متفگیم .. دیسرپ یم مزا مزاب اما تسنودیم هکنیا اب متفگیم یچ
هکنیا هنودب .. هونشیمن سکچیه هک هتفگن هیافرح زا هرپ توکس یهاگ .. مدرک توکس منکیم مدوخ هیادف

دزیم فرح هنک هاگن مهب
نم زج هب یسک متفگن ، تهب متفگن ؟ ناه ینکب یراک تسین والمز سلجم وت ورب متفگ بشید تهب _

. یدرک هنحص نوا هیادف وتدنیآ وتیگدنز وت دیدن ور هنحص نوا
دیکچ ممشچزا یکشا هعفدنیا  متفرگ وردپ هتسدو نیمز هیور متخادنا مفیک تشذگ مرانک زادشدنلب مدعب

متفگ ابنهلا
هلک دیاب ناه؟ منک راکیچ نم هریمب ..هگا نک مکمک اباب مدرک هابتشا نم ادخوروت . نکن وراک  نیا اباب _

. مشاب نادنز هشوگ ترسحاب ومیگدنز
.

توخراب ؟. هخا مدرکیمراکیچ دیاب مدزیم راز مدوخ حهلا .هبو نیمز هیور متسشن . تفر نم هب هجوت یب
زاب ومقاتارد مدرکیم لمح مدوخاب ونواو دوب مهارمه هوک هی یراگنا مدق رهاب متفر باهاال هلپزا و مدشاپ

. مومح مرب مداد حیجرت ومدرک ترپ یا هشوگ مودکرهوماسابل و مدرک مقاتا هفارطا هب یهاگن ومدرک
.
.

طقف هشیمه هلثم مدیشوپ سابل ومتسب مرس دشباالهی کشخ یتقو مدوب ماهوم ندیشک راوشس هلوغشم



راوس . نوریب مدز هنوخزاو متشادرب ومنیشام یاچییوس .. دوب رهاظ ظفح هیارب مزورما . مدز مابل رژیهب
.... مدوب نئمطم مدب ماجنا متساوخیم هک یراک زا مدش

.....
مدش هدایپ هک نیشام .زا مدرک شوماخ ونیشام ناتسرامیب گنیکراپ تمسق وت نیشام ندرک کراپ اب
مدنخ دوب، هدنوم زاب بجعت زا شناهد مندید .اب دوب خاتسگ نوا ونم هنیب زورید هک مدید ور هرسپ نومه

متمسدموا متفرگ متسدوتومفیک و مدرواین مدوخ هیور هب اما دوب هتفرگ
؟. دیشخبب _ متفگ ومدرک شاپ اترس هب یهاگن ؟ اجک اجنیا اجک امش _ تفگ هک مداتسیا
؟ نیدموا یچ هیارب هنیا مروظنم _ تفگ وداد هیور رییغت عیرس تفگ یچ دیمهف شدوخ

داد نوکت نیفرط هب یرس هک متخادنا شفایق هب یهیفسردنا لقاع ههاگن
. نیدموا رهمگرزب یاقا هندید هیارب هکنیا ینعی _هن

..... متشذگ شرانک زا ومداد نوکت شهب یرس
......

هک دوب لماک هزورود مدوب هتسخ و دوب هتشذگ مه تفه زا تعاس مدرک هاگن متسد یچم هتعاس هب
رتکد اتاب متساوخیم مدوب الم یاسو ندرک عمج هلوغشم و مدروا رد ومگنر دیفس شوپور . مدوب هدیباوخن
مدق یتمه رتکد هقاتا تمس هب ومدش نوریب قاتازا . شتیعضو هب عجار منک تبحص مه رهمگرزب یاقا

مدزرد هب یا هقت متشادرب
. داد ندشدراو یارب هزاجا هلب نتفگاب

شزیم هرانک یلدنص هی هیور . مدرک شاهاب کشخ سالیم هشیمه هلثم دز یدنخبلوداتسیا نم ندیداب
مدرک شهبور و متسشن

مدش محازم هک دیشخبب _

مونشیم دییامرفب ایرا مناخ هیفرح هچ نیا _هن

؟. هبوخ نتسه نوترامیب هک رهمگرزب یاقا تییعضو و عاضوا _

؟ هبوخ نوتلا _ح تفگ هک دید یچ متروص وت منودیمن
نیدب ومباوج امش مبوخ هلب _

تفرگ مصرح ؟؟ نماوقا _زا

هریز ماوخیمن منوشیا هنارگن ممدوخ نمو هتسه حاضتفا نوشیا هتیعضو شتسار _! افطل یتمه یاقا _

تفگ هک مدرکیم هاگن شهب کش .اب هتفیب نوشارب یقافتا نم هتسد
الن؟. یماف زا هنکن شنیسانشیم _

ین..س.ت. _ن.....ه متفگ تنکل اب ومداد نوکت یرس
ره مدوب هتفرگ راوید هب ومتسد . مدوب هگید هیایند وت یراگنا مدش جراخ قاتا زا یفرح نودب مدشاپ

ماتسد مدش نیشام راوس . مدزو گنیکراپ فکمه هقبطو مدنوسرروسناسا هب ومدوخ دوب هک یروط
هتمس هب مدوب ناتسرامیب هطوحم وت مدش جراخ هک گنیکراپ .زا یلیخ یلیخ . مدیسرتیم یلیخ دیزرلیم
ومدش هدایپ نیشام زا عیرس . دوب هدش هقی هب سد شاهاب یدرم مدید ومردپ هک مدرک تکرح یجورخرد
هتسدو مدیشک وردپ هیوزاب ومتفر . هداس نوکت هیزا غیرداما مدیشکور هدرم نوا هیوزاب .و نوشتمس متفر

زا ودوب هتفرگ مکحم ومردپ هنهاریپ هقی نوا اما نوریب مشکب متساوخ ماباب هقی هرود زا ور هکیترم نوا
دزیم فرح شدرشف مهب هیانادند الهی

هرب. نییاپ تولگ زا شوخ هبا هی مراذیمن هگید _

. شکب وتتسد _ مدیرغ بل هریز منم
متفگ ونوشتمس مدییود عیرس ناتسرامیب رد همد هیانابهگن هب داتفا ماگن دوب هدیاف یب هن اما

. هنکیماوعد هراد و ساجنوا هنووید هی نیایب _

هاگن تشاد شفارطا هب بجعتم نواو نتفرگ روزب ور هرسپ نوا .و نتفر متفگ نم هک ییاجنومه مانوا
.اما ندرک شلو انابهگن دوب هداد ترفن ومشخ هب وشاج بجعتو دنوم تباث نم هیور شهاگن هک درکیم

شنهاریپ هقی هیور یتسد ومردپ هرانک متفر تشادرب ودوب نیمز هیور هک شتک هرب نوا ات ندنوم نتفرن
هنحل و شفرحاب نومتمس دموا . هرسپ نوا هب دوب هدز لز مدیمهفیمن وشانعم هک یهاگن اب اباب هک مدیشک

شتمس متشگرب شیخی
تفگ هک دنوشاپ شور هب مورا یهاگن ؟.ردپ هرا هترتخد نیا سپ _

. مرایم نوترس هچبالیی نم هک نینک اشامت ونینیشب اما نینومیگدنز هندرک دوبان هلا حرد رتخد وردپ _

. میراذب وت هندرک اشامت یاپ هک میرادن هفاضا هیاتقو نیا زا _ام متفگو مدز یدنخزوپ
یرس مدوب هتفرگن یدج وشفرح زور نوا هک مدوب نم نیا ودز نانیمطا اما و ترفن هیور زا یدنخزوپ

هرذ.. هرذ منوا ... یشکیم رجز .. یشیم نومیشپ _ تفگوداد نوکت مردپ هتمس
یخلا ..یب هراد اوعد مردپ اب نوا دعب شگرزبردپ هب مدز نم دوب شچ .نیا تفر ودرک ام هب تشپ و



طقف ردپ هباوج اما ندیسرپ لا وس مدرک عورش منم وتسشن . مدرب نیشام هتمس ومتفرگ وردپ هتسد
نیاو .. رت نشورو رتکیش یمک طقف هغورد نومه توکس یهاگ فرح ایند هی ینعی نیا 》 ودوب توکس

《. غورد ینعی نم وساالهی رباربرد ردپ هتوکس
_......_اباب تتسانشیم _......_ دزیم تهب ورافرح نیا ارچ ماوت اب ؟_......_اباب دوب یک هرسپ نوا اباب _

؟ درک وراک نیا نوا هک یتفگیم یچوت تفگیم یچ نوا هدب ومباوج
مدرک شتروص هب یهاگن بجعتاب ؟ یدرک راکیچوت _ تفگو درک متروص هب یهاگن ومفرط تشگرب ردپ

مدیمهفیمن نمهک تفگیم تشاد یچ

ونم نیاو دوب نم هراک هقمع زا ردپ هندوب تکاس ینعی درک فرطنوا وشتروص ودیشک یها هک مدوب گنم
منم ییییییییلیخ درکیم تحاران لبق زا رتشیب

.. دوب مراک هب مرکف و مدش هریخ مور هبور هب یفرح هنودب

اباب نوچ دوب زاب رد هک هنوخ هتمس متفر و نوریب مدموا نیشام زا ومدرک کراپ گنیکراپ وت ونیشام
 متفر اه هلپ زا دوبن مناخ همجن زا یربخ مدرک هاگن هنوخ هفارطا .هب دوب هدش هنوخ هدراو نمزا رتدوز

هتسب واب مقاتا هتمس متفر دوب ملد هقامعا زا هک یهااب و مدرک یهاگن ردپ هباوخ قاتا رد هبو باال
.... نییاپ دروخیمرس یپ رد یپ ماکشا و نییاپ مدروخرس ومداد هیکت شهب رد هندش

هگید هقیقد هد یسلطا یاقا هلمع _ تفگ مهب هک مدرک دنلبرس موناخ هشفنب هیادص اب
. درک شوخاج ماه هنوش هیور سرتسا زا یهوک هرابود مداد نوکت یرس .. هشیم عورش

مدیشوپ اراتسرپ زا یکی هکمکاب یکیتس پال هگنر زبس همرفور هی ومدروارد ومدیفس مرف شخب هتمس متفر
منوا هک یدمحا مناخ یحارجو لمع شخب هتمس متفر . متشاذگ  کسام ههارمه گنر زبس کالهه هی و

هک یطخ زا نوا اما دشیمن هدید  کسام هریز هک مدز یدنخبل تشاد روضح اجنوا دوب نم هب کمک هیارب
......... مرامیب هتمس متفر ومدرک متسد و یشکتسد . دیمهف داتفیم مامشچ هرود

رهمگرزب یاقا نوج یب همسج هب یهاگن هشیش هتشپزا ccu شخب متفر ومتشادرب ومفیک مامت یگتسخاب
زوردنچ نیاوت هک یدیماان نومهاب هرابود .. کیچوک هنویزیولت همهرد هیاطخ دوب هدش مدیما اهنت هک مدرک
یمیمصت هی همه نیا اب اما مدشیم رت دیماان لبق هزور زا رتشیب زورره مدش هنوخ یهاردوب ممدمه اهنت

. مدرکن تبحص زونه یتمهرتکداب راک نیا هیارب .و منک لمع ونوا مدوخ هک هنیا ممیمصت .. مدوب هتفرگ
هدش مراکاهنت دادیم مرازا یزیچره زا رتشیب نیا ودرکیمن تبحص ماهاب ردپ مدادیمن هار ملدوت یسرت اما
یماس نوچ . دوبن وسیگ نوچ مدرکیم یرتشیب ییاهنت ساسحا هشیمهزا . باوخ ، هنوخ ، ناتسرامیب دوب

یچ؛ همه هب مدوب هدرک تداع نوچ دادیمن مرازا ییاهنت نیاو .. دوبن

هرارق مهابودره یتمه هیاقا ونم دش رهمگرزب لمع هزور اقیقد و تشذگ دابو قرب لثم اهزور
وت راب دنچ هنودیمن یسک لمع نیا .زا درک لوبق یتمه هیاقا هک منکیمن رکف  مزونه .. مینک شلمع
منک شلمع ماوخیم نم هک مدوب هتفگ ردپ هب . ندشیمن نم هجوتم انوا اما مدید شداونوخ ناتسرامیب
باوخ بشید .زا متفریمن راب هریز نم اما هنک فرصنم ممیمصت زا ونم ات درک تالش یلیخ نوا هک
شهب عجار یتمه هیاقا واب ناتسرامیب متفر حبص .زا متشادن تغاط اج چیه .هب دوب هدرک رهق ماشچاب

تفگ مهب رخا هک میدرکیم تبحص
. یدیباوخن هبش دنچ یراگنا رتخد ینک لمع مرازب هگا ارمع یباوخن وتنوخ یرن هگا _

ونیشام اجنومه مدید هنوخ هیولج یسیلپ نیشام .هک مدوب رارق یب هنوخ متفر دوب تسرد شفرح نیاو
تبحص ههارمه وراسیلپ هک هنوخ هتمس متفر هلجعاب نوریب مدموا نیشامزا مدرک  ششوماخو متشاد هگن

_ درک مهب یهاگن یورسخ ناورس دوب هتشون شنیس هیور هک یسیلپ هک نوشتمس متفر . مدیدیم  مردپاب
. دیزرلیم مادص . هربخ هچ اجنیا

یاقا ینعی نیشام بحاص لر هتشپ و داتفا قافتا رهش زا جراخ یفداصت شیپ هتفه هی دودح _ ناورس
هسفن . مدوب هدرک ارجام نیا هدراو مهور مردپ نم خخخخا مدرک یهاگن مردپ هب کشاب . ندوب ایرا

تفگو تفر مفرط یا هرغ شچ ردپ مدرک زاب نهد ات مدیشک یقیمع
. دوبن راک نیا هب زاین مدمویم نیدزیم نفلت  مدوخ هب هگا _

وراک نیا متسنوتیمن نم دشیمن اما هرایب وشتک ات تفر وداد نوکت یرس .ردپ روظعمو میرومام _ام ناورس
متفگ دایب تساوخ ردپ .ات ززززگره منکب مردپ اب

تفگ بجعتاب ناورس .هک نیربب نوتدوخاب ونم مایم نوتاهاب نم _



هنوتردپ زا تسین امش نیشام نوا اما _

تفگودرک لدب ودر ردپ ونم هنیب یهاگن ناورس .هک منکیم هدافتسا شزا منم اما _

مینکب وراک نیا مینوتیمن هشیمن _

نوتردپ دیاب _هن تفگ ونومتمس دموا درکیم تبحص نفلت اب تشاد رت فرطنوا هک یرسپ . هشن ارچ .هاو

طخ هرو نوا هرن ادص ثمال هک دوب یش وگ هیور شتسد دزیم فرح نماب تشاد هک یروطنومه . دایب
. مدرکیم هدافتسا نیشام نوا زا منم نوچ مایم نم _ متفگ مامت یزابجل اب منم

درب مهونم هشیم تروص رهرد اما نیریگیم روتسد یسک زا امش هکنیا هلثم _ هشیمن مناخ _ هرسپ
ناورس . تفگ یزیچ ودرک ناورس هشوگوت وشرس هک نتفگ یچ هرسپ هب طخ هرو نوا منودیمن . بانج

تفگودرک مردپ هب دعب نم هب یهاگن
. نایب دیاب ایرا یاقا هشیمن ضوع ام همیمصت _

شندیشوپ سابل هب هن هروخیم شفایقو پیت هب هن اما هگید هزیچ ای ناورس نیا هنکن مدرک کش یمک
مدوب شندید هلوغشم مامت یکریز اب دوب ناورس اب تبحص لوغشم ردپ یا هشوگ تفر مدید . مدرک کش

 ناورس و ردپ زا هک یتقو شتمس متفر مورا درکیم تبحصو تفریم رو یشوگاب تشاد مزاب هدب وتآ هک
درک بلج شدوخ هب ونم شادص .هک شرس تشپ متفر ادصورس یب مدش رود

ات مدز گنز سرادا نیمه گنهرس هک مییاد هب _...._هن هرادا مشکیم ونوا یروج هی نم نیشابن نارگن _

. نوتگرزبردپ هب هدز هردپ هک هنک روج کردم
بقع تشگرب حاال؟؟.. شنریگیم یک _ متفگ وماشچوت متخیر وممشخ  مامت . ندیشک هشقن ایتنعل مدش هکش
یاه هچب نیا هیبش رسپ هی دوب راب نیلوا مدیدیم وسرت شهاگن وت درک عطق ونفلت ودرک نم هب یهاگن

مدنوزچیم هک منم درکیم ماگن هلا سود هیوسرت
ناه هشیم یچ ینودیم مگب ناورس هب هگا ویمارگ ییاد نیا .حاال ندرک کمک  یمارگ ییاد هک ..عا ماوتاب _

. ااااقا نیشب راک هعونمم دیاب نوج ییادو وت تقونوا ؟
مریگیم روتسد یکی _م....نزا

. نادنز یزادنب یاوخیم هانگیب مدا روتسد هی رطاخ هب یریگیم روتسد هک یک رهزا _

هتسین هانگیب نوا نوچ هرا _ تفگ و تفرگ مفلا خم تهج هب وشرس
؟ هتفگ یک _

. اجنیا هداتسرف ونم هک ینوا _

؟ تتداتسرف یک _

درک؟ وراک نیا ارچ متسشن لر تشپ نم دوب هدیمهف هک نوا مدرک بجعت . رهمگرزب یاقا _

دش ربارب دنچ متینابصع
نم هدب وشسردا _

مدش هنیس هب تسد . مدیمن _هن

نم هدب وشسردا متفگ تهب _

مدز یدنخزوپ .. هشیمن متفگ تهب منم _

تفگ هک متشادرب بقع هب یمدق . هشیم دب نوتارب ننودب ناورس هگا طقف هشاب _

. شتمس متشگرب ومدز یسنجدب هدنخبل . مدیم تهب هشاب _

مونشیم _

. منک رکف دیاب _ ینک زاب ور هلئسم نیا هگید دیابن ....... مراد طرش _

متفگ تراک ندید نودب عیرس دروا رد شبیج زا یتراک ودش ربارب دنچ شصرح هک
ات ینکیم ادیپ یهار هی االمن ینکادیپ هرادا هب مردپ هندرب یارب یهار هی یتساوخیم هک یروطنومه _

. نربن نم هندموا ات ومردپ
هدش هداد هسردا هب مدش رود هنوخ زا هک یمک مدش نیشام راوس ونوریب مدز هنوخزا ندوب رظتنم هنودب

........ متفر وسردا نومه مدرک یهاگن تراک

درک بلج وما هجوت هک شمسا هب مدرک دوب مربور هک یکیش نامتخاس هب یهاگن مدش هدایپ نیشام زا
. دازحرف . عمتجم و یرامعم . مدرک یهاگن

مگرزب ردپ و ردپ لوپ زا منم هگا هلب ....هه یشاب یچرادبا وت مدموا یتقو مراودیما مدموا مدوخ هب
هب یمیسن مدش دراو یتقو دوب یخرچ هیاهرد نیا .زا هنن هچب ... منزیم یتکرش نیچمه منک فیک ومریگب
دوب دیفس هگنر هب کیمارس شِفک هلک مدرک زاب وماشچ دایب مبل هیور یدنخبل دش ثعاب و دروخ متروص
شتشپ هک دوب هتفرگ دوب گرزب یلیخ هتبلا و دوب طالیی هگنر کالهب هک یشنم هزیم ور یدایز هتمسق

رارق یا هشیش روسناسا رت فرطنوا و دوب شولج کتسد رتفد ورتویپماک اتدنچ و دوب هتسشن یدرم
گنر هباییز زیم هیاب هارمه .و دوبرپ یگنر دیفس بمالهی زا هک تسار هتمس مدنوخرچ ومرس و تشاد



ماپ اترس هب یهاگن هک یشنم زیم تمس متشادرب مدق . یتاغیلبت یاه هلجم زا دوبرپ شور هک یکشم
؟ نتسه رهمگرزب یاقا _ درک

. نیراد یلبق رارق هلب _

مدرک شهب یهاگن بجعتاب
مرادن _هن

. مدب ربخ نوشهب ات نینومب رظتنم سپ _

مهاگن ؟ ندموا مگبیک _ مدرک شهب یهاگن . شتکرش زا نوریبدرکیم ترپ ونم نوا هک دادیم ربخ هگا هن
روسناسا هب دروخ

. هموس هقبط هنوشقاتا هک یا هقبط اما ننوشتکرش کال اجنیا ؟_ هشتکرش هقبط مودک _

مداد نوکت یرس
؟ مناخ ندموا یک مگب _

ودمویم تشاد مرس هتشپ هک روسناسا هتمس متفر عیرس نوریب ندموا درم اتود دش زاب روسناسا رد
یمی مال یقیسوم موس هقبط مدز  دمویم هدرم نوا هیادص ودش هتسبرد مدش روسناسا دراو ات دزیم مادص

مدش رظتنم . درکیمن  مورا وملد تمی مال نیا اما دش شخپ  روسناسا وت
ییاقا شتشپ هکدوب دیفس زیم هی دوب یگنر دیفس یاکیمارس زا اجنیا هفک ... نیمز دیبسچ مکف دش زاب رد
ریدم یارب یکی هک تشاد دوجو قاتا ات راهچ هقبط نیا یاهتنا . کتسد  رتفد ریاساب ورتویپماک وهی دوب
دوب هتشون شور هک دوب قاتا هیودوب هشقن ریدم مه یرخا قاتا . هتسجرب  رامعم یارب هگید یکیو . حارط

تیریدم .اب دوب هتشون تشاد قرف اهرد هیقباب شگنر هک رد هی هیور هک مدنودرگرب .رس هسلج قاتا
. نک ربص اجک مناخ _ دز ادص یشنم هک شتمس متشادرب مدق . رهمگرزب

تفگ ومرس هتشپ دموا یشنم مدش قاتا دراو راوید هب دروخرد مکحم هک مدرک شزاب منزبرد هکنیا هنودب
. ندموا هزاجا نودب اقا _

یدرم هب تفر مفرط یا هرغ شچ دش نوریب  یتقو یشنم . درب باال هیفاک هنوشن هب شتسد مهاقا نوا
یهاگن دوب شولج یرساترس هرجنپ هیو درکیم هاگن نوریب هب ودوب مهب شتشپ تدم نیا همامتوت هک

دوب باال شانیتسا هک یتفن یبا زولب هی ههارمه یکشم یا هچراپ راولش هی ودوب شییجوت شاتسد مدرک
متفگ ومداتسیا هنیس هب سد . دوب شبیج نوا وت شتسدو

دروخن ینوکت یتح ؟ نیتفرگ ور نبناج هب قح هک ییاسک نیا پیرت ثمالاالن _

درکیم ینیچربخ نوتارب هک یدرم نوا واسیلپ هک نیراد ربخ زورما زا امتح نوتدوخ رهمگرزب یاقا _

. نربب ومردپ ناوخیم و نومنوخ ندموا
. مامشاب _ مدوب هدینش شزا باوج اتاالنهی مدوب راوید اب هگاراگنا هن راگنا ال صا

متشاد هلصاف شاهاب مدق هس شتمس  متفر ومداد تعرج  مدوخ .هب تفرگ مصرح دادیمن باوج هکنیا زا
درک متکاس درکیم ماگن  مامت یدرساب هک شاشچ تفر مدای مفرح شاشچوت ندرک هاگن .اب تشگرب هک
بقع متفرن نم .اما دش کیدزن مدق .هی مشاب هدرک هاگن یسک هیاشچوت میقتسم ردقنا حاال ات دایمن مدای

مدرک بجعت مدوخ هک مکحم ردقنوا مداتسیا
ناه؟ یایب تفگ یک _

سد مردپ هب تیاکشزا نوتهب مداد حیضوت _ مدرک بجعت منوخ هب هنشت هیاشچ اماو مورا هنحل زا
درم نوا هب مدز نم مدوب نیشام نوا بحاص نم نیشکب

اب هتبلا ._و دش کیدزن مدق هی هرابود هک مدز یدنخزوپ . منکیم باختنا نم ینکیمن باختنا وت ونیا _

متفگو مدرک  یمخا . یدنک وتدوخروگ یداد ماجنا هک یراک نوا
ممهفیمن وتروظنم _. هتشاذگ ریثات مهوت هیور ندرک راکنا تفگ ؟. راک مودک _

اه؟ ینکیمدیدهت وملیکو ونم یقح هچ _هب

ودرک مهب یهاگن  مخااب ... همرخا ولوا راطخا .نیا نادنز نیزادنب ومردپ نیتساوخ هک یلیلد نومه هب _

تفگو دش هنیس هب تسد
نوریب تمتخادنن یگندرا ابات تکرش زا نوریب ورب _

نیا تقونوا هسرب مردپ هب یررض هگا مدب تهب راطخا مدموا نوریب یزادنب ونم وت ات مدموین منم هه _

تفگ ... منم
. نادنز مزادنیم دوز ای رید وتردپ نوا نم _

مدوب هراچ ههار هلا .بند سیلپ هرادا نرب ات مگیم تساجنوا هک ملیکو هب _االمن تفگودروارد وشلیابوم
دیسر منهذ هب یرکف هک

متفر مدق هس مدق هی هیاج هب هک دوب عیرس شتکرح ردقنوا تشگرب . منکیمن لمع وتگرزبردپ منم سپ _

. یتفگ یچ _ تشادرب متمس یمدق شزیم هیور درک ترپ وشلیابوم . بقع
همرخاو لوا هفرح .نیا منکیمن لمع وتگرزبردپ منم طسو دایب مردپ یاپ _هگا مداد تروق ومناهد با



. هشلمع مزورما
رد هب ندش هریخ رفن تشه تفه هدودح مدید متسب ورد یتقو مدش جراخ رد زاو مدرک هاگن شاشچوت

ال.. وضوف . نتفر یفرط هب مودکره نم هندیداب
ایرا مناخ _سالم مداد باوج دوب یتمه رتکد دروخ گنز ملیابوم نوریب مدز شدش بارخ هنومتخاس زا
مایم نیشاب قفاوم هگا نم _ یتمه یاقا هلب _ متفگو مدیدنخ ملد ؟.وت نیدرک یفاک تحارتسا لمع هیارب

سپ. هشاب _. مراد مه یراک هاروت هتبلا ناتسرامیب مایب ات متفیم هار مراد نم یتمه یاقا _هن نوتلا بند
داد باوج قوب نیموساب مناخ همجن هب مدز گنز مدش نیشام راوس .. درک عطقو نفلت

نتفر دعب نوتردپ اما نتسین اسیلپ  مرتخد ؟_ تساجک ردپ ننوخ اسیلپ مناخ همجن _سالم ممناخ هلب _

ناتسرامیب یهار مدرک عطق ونفلت . دش تحار ملا یخ هشاب _ تسین شزا یربخ االن اتو دش نوریب انوا
دایب شوه هب رهمگرزب یاقا و هش مومت زیچ همه شاک یا هک دوب ادخ هب مدیما مامت هاروت مدش

. نوشمه . هشیم مومت اسوباک همه .. هشیم مومت اسوباک نیا یروطنیا

 مدوب درم نوا هندموا شوه هب هرکف هک متشاد یماخ یخهلا هچ نمو

و مدش ، مدوب مراکمه اتدنچ واب دوب لا سود هک یقاتا دراو ناتسرامیب هتمس متفر مدش هدایپ نیشام زا
همه نوچ دوب مرکف نیرت چوپ اما....... اما رهمگرزب هندموا شوهب هب ندرک کف دوب هدش مراک اهنت متسشن
دیمان دیما هی و مدوب نمو تشذگیمرید مهاه هیناث مدرک هاگن متسد هیچم تعاس دش.هب رتدب زیچ
مدشاپ هرهمگرزب هلمع تبون هک مدیمهف مدوخ هشفنب هندید اب مدرک رسباال دش هدزرد هب یا ....هقت هدننک

نوا هلمج زا رهمگرزب هداونوخ هک لمع شخب هفرط متفریم متشاد نوریب مدموا ومدیشک  یقیمع هسفن
هتسباب و شخب هتمس متفر انوا هب یا هجوت نودب دوب شمدید بشنوا هک یرسپ نوا و شیربکیا هون
یکیتس پال کالهه هی ومدیشوپ و گنر زبس هشوپور دروا ولمع صوصخم هیاسابل نوا  راتسرپ هی رد هندش
هنیاعم وشرس تشاد مدید ویتمه رتکد هک مدرک زاب ولمع شخب هدوخرد مدز ومکسامو مدرک مرس
ماجنا نم وشرس یعزج هیاراک زا یضعب مداتسیا یتمه رتکد هرانک متفرو مدرک متسد وماشکتسد . درکیم

هب میدیسر هک  میدرکیم و لمع هیاراک میتشاد منک لمع اهنت هک یدحرد هناما دوب بوخ مراک مدادیم
مدوب هکش . متسیاب دش ثعابدیچیپیم مشوگوتاسیلک سوقان لثم هک یادص هک لمع تمسق نیرتخس
نوشن و فاص یاطخ تشاد هک مدرک هاگن دوب لصو مرامیب هب هک یکچوک نویزیولت هبو متشگرب
مشخ و صرح هیور زا ودرک رامیب هب وشتشپ یدیما ابان منوا مدید هک یتمه یاقا هب دروخ مهاگندادیم

و کوش هاگتسد و درک لوبق دیدرت یا هظحل نودب راتسرپ . نک هداما و کش هاگتسد _ تفگ راتسرپ هب
مدید ندوب فاص یروطنومه اطخ اما دروخ ینوکت منوا هک رامیب هنیس هیور شتشاذگ 100و هیور دز

نم دشیمن هن .اما هشب دراو شهب دایز راشف دیابن هتشذگ شزا ینس _نیا تفگ ودیشک تسد
. متسنوتیمن

مدزو کوش هاگتسد عقوم نومه . متشاذگ هیناثدنچ .دعب متشادرب شینیبو ناهد هیورزاو ژن یسکا هاگتسد
هب وکوش هاگتسد دوبن مه یتمه هیاهادص یپ مساوح . دوبن مدوخ تسد متاکرح دوب هدیاف یب اما

هدیاف یب مه هعفدنیا دز منوا 150 هیور هنزب متفگ  راتسرپ
. تسیود _

طقف یتمه تسیود هیور مدز مدوخ ثکم یا هظحل نودب . هشیمن تفگ سرت اب متشگرب دزن مدید اما
لا وسرپ

؟. یلیل _ تفگ وممسا
نوا هگید هک متشاذگ وهاگتسد ومدیشک قیمع یسفن دیکچ ممشچ هشوگ زا یکشا هرطق متسب وماشچ
یتمه رتکد هفرط متشگرب . مدوب هتفرگ درم نوا ههارمه منم هرابود نوج هزات یراگنادوبن مشوگوت ادص

اهر هصمخم نیا زا هکنیا لا یخاب مدرک هاگن نویزیولت هب هرابود دوب حاضتفا حملا متمسدموا دیدنخ هک
هب متسنوتیمن اعقاو مدروا رد ومسابل عیرس .... تخاس وناتساد نیا هک دوب ملا یخ نیا دیاش اما مدش
مدرک زابو شخب ورد رانکرد متشاذگ وماسابلو نوریب مدموا لمع شخب زا دوب دب حملا مدب همادا لمع

دوب مدوخ لا سو نس مه رتخد هی شَون نوا زجب متمس ندموا عیرس شداونوخ هک
؟ هبوخ نوشلا ح رتکد مناخ _

تفگ هگید رسپ نوا . مداد نوکت یرس . مدوب هتسخ مگب یچ متسنودیمن
. تسدنز هملا س ینعی _

هک دید یچ متروص وت دوب مرهش زا جراخ ناتسرامیب وت هک یرسپ نوا منودیمن . مداد نوکترس هرابود
تفگ



؟؟ ینئمطم _

هار هکروطنیمه مشکب یسفن هک یجورخرد هتمس متفریم عیرس متشذگ نوشرانک زا یفرح نودب هعفدنیا
مهودب ودب یتح هک یروط هب متشادیمرب مدق عیرس دشیمن اما منک هفخ ومضغب مدرکیم یعس متفریم
یهاگن دشیم هدید اجنیا یمالدزا جرب اقیقد مدوب ناتسرامیب هطوحموت نوریب متفر . دیکرت مضغب مدرکیم

نیا وت ردقچ نمو .. سدنز دشیمن مرواب مدزیم قه مناهد هیولج متسد مدرک شتمظع و یگرزب هب
متخادناو مدوخ اباهم یب شندیداب متشگرب دیشک شدوخ هتمس وموزاب یتسد ؟؟ متخیر کشا هتفهود

مدزیم قه و مدوب شلقب وت منک  شومارف متساوخ وزیچ همه وشایلحم .یب منک شومارف متساوخ شلقب
تفگ ودز یا هسوب مرس هیور

دش مومت زیچ همه نیبب دش مومت زیچ همه _

مدش تحار هگید اباب مدرک شمومت وزیچ همه اباب هرا _

هب یگدنزو تشذگ زیچ همه دش مومت زیچ همه نیبب هشاب .. شاب مورا . ششششیه ... شاب مورا مرتخد _

. هدرگیمرب شلوا لا وم
متفگ مدز یدنخبل مدرک شهب یهاگنو متشادرب شنیس هیور زا ومرس

. دش تسرد زیچ همه هرا _

هنوخ مرب یزوردنچ ات تساوخ مزا اباب مشابن ناتسرامیب زورما یارب متساوخ و مدش ادج شزا
.. مدرک لوبق حملا هندش بوخ یارب منم . مشلا

.
مناخ همجن ..هب درکن لوبق اما دایب ماهاب منوا متساوخ ردپ .زا مدرکیم عمج ومزایندروم هلیاسو متشاد
شندید .اب دوب همع دش هدزرد هب یا ..هقت هرازب نایرجرد ونم هتفیم هنوخ وت هک یقافتا ره مدرپس

هار هگید تعاس مین تفگو تشاذگ منوش هیور یتسد .. مرب انوا اب دوبرارق متمس دموا مدز یدنخبل
. میتفیم

هاگن هنییا هب . مدب هرابود هنوج هی متساوخیم مدوخ هب زورما . نوریب مدموا عیرس .. متفرگ شود متفر
ههارمه نیج راولش .هی متسب مرس باالی دعب و مدیشک راوشس ودوب منساب هیورات هک مدنلب یاهوم مدرک

ابیز مشچ طخ ..هی متشادرب ممدیفس شفکو فیک مرس متخادنا یبا لا شو مدیشوپ دیفس هیوتنام هی
یارب . مدز  مگرزب اتبسن یابل هب یگنر یتروص روژ دادیم نوشن رتابیزومیلسع یامشچ هک مدیشک ماشچ یارب
هتسشن ریما اقا و همع هک نییاپ متفر مدش نوریب قاتا زا ومتشادرب ومکیچوک نودمچ مدوب هداما نتفر

رد همد نتفر هک .اانو دیشک  ومنودمچ تمحز ریما . ندرک یظفادخ مردپ وزا ندشاپ مندموا اب ندوب
یسح هی اما منودیمن . دیسوب ومرس و تخادنا مرمکرود وشاتسد منوا و مردپ شوغاوت مدرک ترپ  مدوخ

.. یرود هسح هی دوب ندرک لقب نوا وت
وت شتسد هی مدرک یهاگن مردپ هبو متشگرب و مدش نیشام راوس . مدرک دیکات مناخ همجن هب هرابود
ریما اقا هیادص مداد هیکت یلدنص یتشپ هب ومرس . درک یظفادخ نومزا شگید هتسد اب ودوب شبیج

مشوگ وت دیچیپ
. مینکیم تسورع اجنومه ولا مش تمیربیم مناخ یلیل هگید بوخ _

دش معنام همع هیادص منزب یفرح متساوخات
. مینکیمن سورعو یلیلا م _هن

.. شنیزادنب یشرت نیاوخیم امتح سپ _ ریما
. سدیشرت نگیم هنکن جاودزا یکره هگم _ همع

تفرگ مصرح . سدیشرت هرا _ ریما اقا
. ااااااقا هراد رتخد هدوخ لد هب یگتسب مریخن _

.. هریگیمن یسک مه وروت نم هرظن _هب

متفگ ومدیشک عععیه هی
همچ نم هگم ییاها _

.. هشوگ سین شچ یتنعل _

. مهوت هریم نوم کال یگب دعب هعفد داوخیمن شدوخ یلیل هیفرح هچ نیا ریما _ تفگ همع وهی
. ممع هب مدرپس وروت نم _ متفگو ریما هنوشرس مدز

هس هزات ودوب ممعرسپ مدرک یهاگن دوب هتسشن مرانک هک ناکام هب تفرگن رس نومنیب یا هرجاشم هگیدو
نیشام یاضف وت یگنها . مدزیم ادص کیچوک مسا هبو ریما اقاو همع اباب همشچ زا رود . دوب هدش شلا س
مریما . دزیم تسد مهب تشاد یروطنومه مناکام وندیصقر هب مدرک عورش اه هنووید وهنیع منمودش شخپ

..... متشاد کیرات هسح هی ملد هت ..اما میدیدنخ یلیخ دزیم نکشب یه هک
تفگریما هک مدش هدایپ نیشام زا هتسخ

تفگ هک یوال هتمس متفر شهب نداد لحم نودب . ندشرادیب باوخ زا مناخ هرخ باال بجع هچ _



یدرکن شومارف وتنودمچ ترظن _هب

منوتیم تفگو داد نوشن مارب قاتا هی میتفرو متفرگ ور همع تسد رخارد . هگید یرایم مارب وت هن _

تفگودروا ومنودمچ ریما عقوم نومه قاتا لخاد متفر . منومب اجنوا
. مریگب شود متفرو متشادرب وملوح عیرس و مدرک یرکشت . هدرک در ور ییوررپ تنعل شرکنمرب _

مهاب و مدرک لقب و ناکام ومتفر ندوب مریماو ناکام اجنوا هک نییاپ سنلا متفر . نتفرگ شود زا دعب
غاب دراو یکشم هفاتناس وهی دش زاب غاب رد .هک مدش ناکام اب یزاب هلوغشم اجنوا .و غاب لخاد میتفر
رخا ورد نووج رتخد هی شدعب و دش نوریب مناخ هی لوا هک دش زاب نیشام هیارد هیک مدیمهفن . دش
ندموا ریما و نیمسای .هک دوب عیاض یلیخ اما مرب منک رارف متساوخ . نوریب دموا نووج رسپ هی مه
تسد ماهاب و متمس دموا مناخ نوا نوشتمس متفر لقب هب ناکام منم ندش ییوگدماشوخ هلوغشم و
کشخ سالم هی هب مه نووج رسپ نوا و درک سالم ماهاب و متمس دموا مه نووج رتخد نوا و داد
منومب نوریب مداد حیجرت نم اما هنوخ نتفر نوشمه . مداد رس نداد نوکت اب وشباوج منم هک درک افتکا

هدب نوشن یزیچ مهب تساوخ و دز مادص ومتمس دموا وهی هک درکیم یزاب تشاد روطنیمه ناکام
دوب نیا یارب منوا هک متشاد تشحو هبرگ زا یگچب .زا تساجنوا دیفس هبرگ هی مدید هک متفر شهارمه
مه هبرگ نوا و مدرکیم رارف ومدزیم داد یه هک دوب اجنومه . دوب هدرک یمخز ومتروص شانوخان اب هک
بحاص هب مدیدیم نوشوت ومفایق هک دوب شفک تفجود ماشچ هیولج نیمز مدروخ وهی هک دمویم ملا بند

همع وریما هک درک نوریب یوال زا ور هبرگ دعبو مشاپ درک کمک دوب نووج هیاقا نوا هک مدرک هاگن شفک
ومدرک یهاوخترذعم نیمه یارب منوگچب هراتفر زا مدوب هدز تلا جخ . ندیسرپیم وملا ح نتشادو ندموا

؟ هخآ مدرک نم هک دوب یراک هچ مروشب ومربق گنس مدوخ مقاتا متفر
. مدیچ دوب میسن شمسا هک ریما همع رتخد اب وزیم دز. مادص ماش فرص یارب همع دعب تعاسدنچ

ماش زیم ندرک عمج ...دعب تشذگ  میسن ردارب امین و ریما هیاه یخوش اب مه زیم رس زیم هتشپ میتسشن
درک مبوک خیم ریما هیادص هک مقاتا هتمس متفر افرظ نتسش و

. ااامتسین تحار نوشعمجوت تسنودیم انیبب . نومشیپ ایب یریم اجک _

. منزب گنز مردپ هب متساوخیم _هن متفگو متشگرب
. ینزب گنز یریمن ارچ _ متسشن شرانک ومتفر صرح هیور زا

دمویمن رد منوخ ندزیم دراک ادخب
. هتقو رید االن هشاب باوخ هشیم هگید _هن

سابل اب وماسابل مقاتا متفر ومدشدنلب نوشافرح دعب هگید . دیدنخ هک شاپ هیور مدنوبوک ماپ اب دعب
ماه هیر لخاد هب ونوریب هیاوه دوجو مومت اب مدرک شزاب و هرجنپ هتمس متفر . مدرک ضوع یتحار

.و مدیشک زارد تخت هیور تشذگیم مرکف لخاد هک ییازیچ همه یخلا .یب دوب لوغشم منهذ مدیشک
. مباوخب ات متساوخیم روزب و متشاذگ مه هیور وماشچ

یییییییییییییییلیل
هشمکش هیور شتسد هک مدید وراگن هفایق هک مدرک هاگن ومفارطا نوساره مدرک زاب وماشچ تکرح هی اب

هگیم و
مممچب _

شهب رمک هب تسد . هکنوا هچب وراگن دموا مدای ..وهی شچب ییاو مدیسرت شتمس متفرو مدشاپ عیرس
. یدنخب تمع هب تتتتفوک _ هدنخ هریز دز یقپ هک متخود شچ

شلا بند منمو ندرک رارف هب درک عورش
اه لگ هب هراد و هبا گنلیش شتسد هک مدید ونوبغاب مدییوود منم غاب هلخاد تفر .. هگید اااسیاو _

و داتسیاو اجنومه دش با زا سیخ یتقو منوا راگن هیور متفرگ و مدیپاغ شتسد زا منم هدیم با
تفگ ودرک مهب یهاگن تشگرب
هدش روگ هب روگ تمشکیم _

زا مدرک لفق تشپ زا ورد و مقاتا مدییود رخارد یوالو هلخاد متفر ملا بند دمویم تشاد یروطنومه
مدینش وشادص رد تشپ

هن هگید نوریب یایم وت زاب _

هرز وفالد ردام ریخ _هن

دنصالهی مدرک ضوع یکشم لا شوزمرق کینوت هی ههارمه یکشم یگنفت هلول راولش اب ومباوخ هیاسابل
هدش هدیشک با شوم وهنیع دش هتخیر مور با لطس هی .هک نوریب مدموا قاتا زا مدرک ماپ ممیکشم

درکیم ناروف تشاد یسنج دب شوت هک راگن هفایق و مدرک زاب و ماشچ . مدوب
دزیم داد یه منوا شلا بند مداتفا دنصالم اب ومدیشک یشفنب ارف غیج



تمنیبب خرچ هدجیه یلیرت هریز تفوک _

راگن
. ینیبن یش روک _

منیبب اتسیاو رسرب کاخ تبکن _

یدیم تروق ونم وت ارمع _

یهوکزب _

رخ. _

تفگ و تفرگ ونم تشپ زا یکی .وهی اتسیاو االغ راگن _

؟ تنونجم وک _

نینک ملو نربب ونوتفایق روش هدرم _ متفگو مدز یداد
هنوخ هنومهم نیشکب تلا جخ _ تفگو تفر هرغ شچ راگنودیعس وهب دموا همع هک

متفگ ومدرک شاپ اترس هب یهاگن درک ملو هک دیعس .

دیآ ششوخ  دنیبب  هناوید وچ هناوید  نتفگ  تسار  میدق _زا

ریمب _

هخلت تقیقح _

ییشیم مدا یکوت ورزرز یلیل _

دز مادص و دموا میسن منزب یفرح متساوخ
میروخب هنوحبص ایب نوج یلیل _

تفگ و متمس دموا راگن تفر هک یتقو
هگید هیچ نیا _

اپود دوجوم هی _

سگید زیچ هی مدرک کف نم عا _ راگن
. مزیزع _هن

تفرگ موزاب زا نوگشین هی هک متفریم متشاد
. ییا _

متفگ موزاب هیور متشاذگ ومتسد
؟ هتچ _

هیک؟ نیا مگیم تهب _

دا.... ههها _

متفگ یگتخاس هسرت واب ومدیسرت هک تفگ برضاب نانچ . نک رارکت وتیلبق هفرح وت ینعی _

تفگ هک مدرک کرش هبرگ هیبش مماشچ . هریما قا همع رتخد میسن .....نیا دیش . خبب _

یزیچ هی دش حاال ناها _

مرگرس منوحبص اب ومدوخ منمو . دوب راگن ودیعس هیفرعم هلوغشم همع زیم رس متفر شاهاب هارمه
هی مرکف ... منزب گنز شهب مدوخ هشاب مدای . دوب هدزن گنز مهب اتاالن اباب یروطچ مدرک بجعت . مدرکیم

مدرک دنلبرس مدموا مدوخ هب دزیم ادص ونم هک دیعس هیادص هب دوب هگید هیاج
. هدب و لسع نوا _

تفگ مدید .هک مداد یزیچ هی شهب فرظ هب ندرک هاگن هنودب هلصوح یب
هب مدوب هداد هک ومباقشب ومداد ولسع هدز تلا جخ مدرک شتسد ِیش هب یهاگن . هدب ولسع یلیل _

متفرگ ودیعس
مداد یتوس ردقچ

اباب یارب .ملد مقاتا هلخاد متفرو مدش دنلب زیم رس زا و متفگ یدیشخبب و مدیزگ ومبل
مدز گنز ومتشادرب وملیابوم . دوب هدش گنت

تخیر یره .ملد دادیمن باوج اما
داد باوج قوب نیمراهچ اب مدز گنز و متفرگ ومناخ همجن هرامش عیرس

؟ ههار هبور زیچ همه مناخ همجن _
......_

..؟ مامشاب _ متفگ و دیزرل مادص
اجنیا یایب هرتهب یلیل _

ملد کیرات هسح نوا هب مسرب ات دوب یفاک هملک نیمه دیاش
. وگب هدشیچ ناه؟ نزب گنز دش یچره متفگن تهب هگم _

.... شدعب تعاس مین دودح .. نیتفر امش هکنیا هدعب طقف هداتفین یقافتا ناج مناخ _



مدرک خیلا شرس ومیتحاران همه
. مایم مراد یفابب هصق تسین _المز

دمک هتمس متفر و مدشاپ یا هقیقد دعب تخت هیور  متسشن برضاب ودش حملادب مدرک شعطق یتقو
فرح بل هریز متشاد روطنومه نودمچ وت متخادنا و مدرک عمج وشوت مدوب هتشاذگ هک ییاسابل نومه
دادن باوج مزاب هک مدز گنز اباب هب لوا میشوگ هتمس متفر . مداتسرفیم تنعل مدوخ هب و مدزیم

دش زاب قاتارد وهی هک شمدیشوپ وموتنام هتمس متفر ومتسب صرح واب منودمچ مدشیم هنووید متشاد
دز منوش هیور یتسدو متمس دموا و تخود ماشچ هب وشلا وس رپ هاگن شفرط متشگرب وت دموا راگن

؟ هدشیچ _

. منودیمن ممدوخ _

ممهفب نزب فرح تسرد یچ ینعی _

مدزیم فرح شاهاب نوریب قاتا زا مربب ومنودمچ متشاد یعس هک یروطنومه
هداتفا ومع هیارب یقافتا مشب تنوبرق هدشیچ وگب بوخ _

منودیمن _

. هتگرم هچ وگب منودیمن هگیم مگیم یچره هگید نک سب _

متفگ ومدش تحاران دز مرس هک یداد زا
. منودیمن ممدوخ نک سب _

تفگو ورهار وت دموا همع نومادصورس اب
تفگودرک متمس هبور راگن ؟ هنوتچ _

. مشدوخ هنودیمن _

. همع مرب ماوخیم _ متفگ و متفر شتمس یا هرغ شچ
؟ اجک _

. هدموا شیپ یلکشم هی هنوخ _

هدنمرش نوریبدموا شقاتازا امین هظحل نومه هک اه هلپ هتمس مداتفا هار همعو راگن هیافرح هب انتعا یب
تفگ هک نییاپ متخادنا رس دوب هدینش ونومافرح هکنیازا

؟؟ نیریم ییاج _

هلب _ مدز یدنخزوپ .

. نیایب نماب نینوتیم نیلیام نارهت مریم مراد نم _

متفگ مدش شکرس یلیل نومه و نییاپ متفر هلپ زا
تسین _المز

تتنوسرب رازب ؟ ناه یرب یاوخیم یکاب سپ ملا بند دموا همع هک
متفگ و ناخ امین هتمس متشگربو مدرک یفوپ

متفر دنت منم . تفر و تفرگ مزاومنودمچ عیرس داد نوکت یرس . منوخ نینوسرب ونم سپ تمحز یب _

نوشتمس متفر . ندروخیم یاچ و ندوب هتسشن قیچ وتاال دیعسو ریما اب شردام و میسن هک غاب هتمس
یزاب هزم شوخ هب درک عورش دید ونم ات دیعس هک

. دموا هرز وفالد ردام هوا هوا _

هک دوب زور راهچ هزات هک ییاسک هیولج لقادح متساوخ .اما تفگ میبصع حتلا رطاخب دیاش
هاگن راگن وهب متشگرب نیمه یارب . نوششیپ مداد دایز یتوس هک ینم ماین رظن هب قلخ دب نوشمتخانش

متفگو مدیدنخ نیمه یارب نم زا رت یبصع منوا هک مدرک
تفگ یکاش دیعس .هک دموا ادخب هرا _

مدوب وت اب نم _

نارهت مرب ماوخیم نم _ متفگ هنزب یفرح تساوخات
تمیدروایمن هرذگیمدب ام اب تارب مدیمهفیم هگا _ ریما

میسن . منیبیم ومه ادعب اما متسه منوتدنمرش مشاب منوتیمن ندز گنز مهب ناتسرامیب زا هیفرح هچ نیا _

تفگ ودرک مهب یهاگن
متفگ ومدیدنخ ملد .وت مزیزع مدوب هدرک تداع تهب هزات ییاو _

نارهت یدموا تقوره روطنیمه منم _ متفگ ومدز یدنخبل . یدرک تداع مهب دعب یدوبن ماهاب متعاس هی _

متفگ ششوگ همد مدرک لقب ور همع ومدرک یظفادخ نوشزا درک. لوبق اه. یایب منم شیپ دیاب
. منزیم گنز تهب ادعب _

هک بقعای منیشب ولج مدوب هدنوم امین اقا نیشام هتمس متفر و مدرک یلا خو کشخ یظفادخ مهراگن اب
یتسد ریماو همع هب و متسشن نیمه هیارب منیشن ولج مدیشک تلا جخ اعقاو درک مهب یهاگن شدوخ
ومداد هیکت یلدنص یتشپ منم وداد همادا هار هب یفرح یتح هنودب ... میدش نوریب غاب زا مداد نوکت



منک رت هدیباوخ یمک و یلدنص نیاوخیم _ تفگ هک مدوب کالهف متسب وماشچ یروطنومه
. هرادن یموزل _هن

یچیه هگیدو دش مرگ مک مک ماشچ متسب و ماشچ . شولج مدیشکیم تلا جخ اما مدوب تیذا ارچ غورد
.. مدیمهفن

تعاس هیور داتفا ماگن . مرس هیور مدرک بترم وملا وش ماجرس متسشن مدرک زاب وماشچ نیشام یانوکت اب
نم نیاوخب هگا نیا هتسخ منک کفدیشخبب ییاو _ متفگو امین اقا هفرط  متشگرب دوب هس هههوا نیشام

. مشیمن هتسخ نم نیشاب تحار هیفرح هچ نیا _هن منکیم یگدننار
هدنوم نارهت هب ندیسر ات هگید ردقچ _

... هگید تعاس هی دودح _
.

وت دیچیپ ..... تفریم باال مبلق هنابرض مدشیم رت کیدزن هنوخ هب هک هظحل ره و مدوب هدش رت کالهف
متشاد هک یروطنومه تشاد هگن ونیشام مدوب .له دشرتدب حملا دز مکشخ موربور هنحص هندیداب هچوک 

هدنخ نیرتعیاض و امین اقا هتمس متشگرب . دنوم تباثانشا نیشام نوا هیور ماگن و مدرکیم زاب ودنبرمک
متفگ ومدرکو ایند

. هنکن درد نوتتسد _

. مایب دوب رارق هک دوب یهار منکیم شهاوخ _

رد منودمچ و بقع قودنص هتمس تفر . میدش هدایپ نیشام زا مهاب نامزمه . مرب نم هگید بوخ _

متشاذن هک هربب هنوخ هیوت ات تساوخودروا
تفگ وداد نوکت یرس . نیایب نوج یرهم نوج میسن اب دعب هعفد هللا شیا منونمم یلیخ _

هدش بلج دوب هنوخ رد همد هک ینیشام نوا هتمس مساوح ورکف همامت مدز یدنخبل . میشیم محازم _

یتقو درک ماگن یروج هی ...هک هرا متفگ ومدیدنخ شفرح هباوج رد منم اما یک و یروطچ مدیمهفن . دوب
متفگ یگدز تلا جخ .اب هدش یچ مدیمهف متفگ هک

. مدنمرش اعقاو مدشن نوتفرح هجوتم نم ییاو _

. تسین اجنیا نوترکف همولعم هنوتنوخ هتمس نوتاگن هک یروج _هن

هنودمچ اب عیرس . تفر ومداد نوکت یرس دعب و دش نیشامراوس . مدرک یظفادخ شزا هدز تلا جخ
مفیک ملخاد زا ورادیلک مدش فرصنم .اما منزب ور هنوخ گنز متساوخ . هنوخ هتمس متفر مکیچوک

لا مروک لا مروک متشاذگ یا هشوگ ونودمچ مدرک زاب ورد دیلک اب مورا . مدیشک یقیمع هسفن و متشادرب
. مدرک بجعت مدید هک یا هنحص .زا سنلا هتمس متفر

هگرب هی و شدنوخیم تشاد و دوب یبا شوپ هگرب هی ردپ هتسد . هنیبن ونم یسک هک مداتسیا ییاج
هدیدن یبصع لکش نیا هب حلا هب ات نم و دوب ینابصع هداعلا قوف شا هرهچ دوب زیم هیور مگید
منکیم ربص هن اما مئوجب وشرخرخ ومرب تساوخیم .ملد تفرگ مصرح مدید ولیکو نوا یتقو . شمدوب

تفگ ینورق هی لیکو نوا هک مشب ربخاب ارجام زا ات
. ینزب اضما و ینک باختنا دیاب ونوشیکی هتولج راکهار ود شابدوز ریگب وتمیمصت ایرا یاقا بوخ _

نیلوا . تفرگ شاتسد وت وشنهاریپ هقی ولیکو هتمس تفر هک ردپ زادگ ورپ یبصع هرهچ هب داتفا ماگن
. مدیدیم وشاوعد هک دوب راب

نیتفگ نوتدوخ ،اب منک اضما ور هگرب نیا ات مفعض هطقن هیور نیتشاذگ تسد نیدموا هکیترم نیبب _

نیدنوخ روک .اما هنک اضما ونادنز هگرب ات شفعض هیور میرازب سد رازب هدیم وشلوپ .. میگب دنس زا هگا
. منک تبحص ملیکو اتاب منکیمن اضما ونادنز هگرب یطیارش چیه هتحت نم

اب یرب هک هدوبن ینوناق هریغ مراک نم یرادن یهار _ تفگودیشک شقی زا وردپ هتسد روزب کدرم نوا
..... ینک اضما ور هگرب دیاب .االمن یشب خالص هصمخم ثمالزا ات ینک تبحص تلیکو
؟ نیچ .....انیا فعض ..... نادنز .... هگرب مدیمهفیمن یزیچ نوشافرح زا هخا هگرب مودک

هنوتدوخاب میمصت ایرا یاقا _

نادنز مودک دشیمن .هن نادنز هتفیب دیاب ردپ تقونوا مدز هبرض نم مدرک فداصت نم دنوم زاب منهد
.. هدموا شوهب مدوب هدینش یتمه زا ودوب هدرب ردب سملا هنوج درم نوا

.... ردقنا نم یدرک کف _

هک نتساوخ رهمگرزب یاقا هعوت همسا هب ترتخد هنیشام دنس اما هنای یتسه یچوت منودیمن نم _ لیکو
.حاالم یشکب وتسبح سلا جنپ امش هشابن هچ هشاب بوخ هچ هشابن هچ هشاب یضار نوشگرزب ردپ هچ

. هدنخ هریز دز دنلب دعبو . میداد نوشن تهب مگید ههار هی هک تسام هیبوخ زا ..نیا نک شاضما
هگید .... مدش خرس .. سلا جنپ تقونوا  مشاب رود ردپزا یتعاس یتح  متسنوتیمن نم دوب کالهف ونارگن ردپ
ردپ رانک و نوشتمس متفر متمس نتشگرب مامدق هیادص اب نوشتمس متشاذگ مدق . دوب سب ندوب  میاق



متفگ ومدرک یچون چون لیکو .هب مداتسیا
یشاب رهمگرزب نامرف هب شوگ اتخبدب لثم هک یشاب ابقل وهی لزر ردقنا مدرکیمن کف _

. یتسین یزیچ تردپ هیارب ررض زج هک ییوت ترتگرزب هیافرح وت رپن وت _

دیزرلیم مندب یاضعا و مادص تینابصع تدش .زا دروخیم و منوخ نوخ
؟وت... نیتسه یسک نیدرک رکف نوتتسد هداتفا رود نوچ حاال هبوخ هک شگرزب ردپ _

تفگوردپ هتمس درکور . نوا هنوبز یدشوت سگید یکی مباسح فرط وش تکاس هسب _

نک. شاضما مهوت _

تقاتا ورب وت _ تفگودموا متمس هب نوا هب هجوت یب ردپ
مدوخ .نم ینکب یراک نیچمه هی مرازب هگا ارمع نم ؟ هرا ینک اضما ور هگرب نوا وت ات مقاتا مرب _

. یدب سپ صاقت یاوخیم وت دعب درم نوا هب مدز
؟ همودک مود ههار .. هارود تفگ نوا درکیم شاضما دیاب مدرک یهاگن دوب ردپ هتسد هک یا هگرب هب

همودک نیتفگیم هک نوتمود ههار _

تقاتا ورب متفگ _

. هنودب دیاب منوا _ لیکو
راطخا مهب ردپ هرابود ینیبیم دب هنرگو نکن زاب ومرتخد یاپ _ تفگودیشک شرس یدایرف نانچ ردپ هک

متفگو مدرک لیکو هبورو . هن متفگ یشکرس داد.اب نتفر
. هدب تلهم زور هی وگب تسییر _هب

. هشیمن _

متفگو مدرک شاپاترس هب یهاگن ترفناب
وش تنوسماس فیک ودش خرس فرح نیا اب ریگن میمصت وت سپ شارب یتسین هچون زج یزیچ _

هب . دروا رد کش عملا هیوت زا ونم و دش داجیا ییادص هک . تفر و شلخاد تشاذگ مگرب و تشادرب
دیابن ... یدرک دب _ شدنوکشردپ هک تفگو متمس دموا ..ردپ مدرک یهاگن نیمز هیور هتسکش هنودلگ
نوشک نوشک ومنودمچ ومدشاپ . دش در شدوب هتسکش هک ینودلگ رانک زاو تشادرب وشتک ..و یدمویم

هشیم مومت زیچ همه مدرکیم کف نم دوب حاضتفا .حملا قاتا مدرب
! نادنز داتفیم .هگا شمدیدیمن زگره هگید دیاش دوب تخس مارب ردپ دوبن اما

یرکف فوئر اقا دیاب دشیمن . دوب رطخرد شوربا ویگدنز دوب رطخ رد شلغش . دشیم بارخ شیگدنز
درکیم

و مرب متشاد طسق مدش نیشام راوس و متشادربو نیشام هیاچییوس عیرس متشاذگ ومنودمچ هک یتقو
. منک تبحص مردپ لیکو فوئر اقا اب

.

.
شتمس متفر تشاد رارق یا هشوگ یشنم زیم هک مدش دراو . مدرک یهاگن موربور کیچوک نامتخاس هب

متفگو
نتسه یدمحم فوئر یاقا _سالم

.وزا مدش رود شزا دییامرفب نتفگ .اب هن ای هراد تقو هنودب و هنزب گنز شهبات تساوخ تصرف مزا
یرتسگداد کی هیاپ لیکو . دوب هتشون یگنر مرک رد رانک هک مود هقبط هب مدیسر هک متفر اهباال هلپ

ماهاب یمرگ هب ابیز مناخ وهی دشزاب رد هک مدرشف ورد رانک گنز . مدوب هدموا رابی .بقال یدمحم فوئر
زابورد . درک مراثن یدییامرفب . مدز رد هب یا .هقت تسین نوشقاتا یسک هک نیا نتسنود .اب درک سالم

تفگودز یدنخبل مندید .اب مدرک
. مدوب نوترظتنم _

ور ارجام دوب هتفگ شهب ردپ متسنودیم
لیم هچره هک تساوخ نومزا ودموا یشنم و شگنر مرچ یکشم یلدنص هیور متسشن

متفگو مدرک یا هفرس . تفر نوا متساوخن یزیچ . میگب میراد
نزادنب ومردپ نم یاج هب هک هتسرد نوترظن هب شتسار . نینودیم ور هلئسم نوتدوخ امش فوئر اقا _

؟ نادنز
درک زابو شتک همکد ودرک یا هفرس کت

.ایو هدب ونیشام همیرج تردپ طقف و ننک تیاکش وت زا ننوتیم انوا ینعی هراد یگتسب مرتخد نیبب _

هتفیب نوا نداد حیجرت نراد تردپ اب هک یتموصخ رطاخب مانوا . ننک تیاکش نیشام بحاص زا ننوتیم
. نادنز

متفگو مدرک هرخسم یا هدنخ
تفگودز یدنخزوپ . یهاوخبلد ینعی _



. موهوا _

یزیچ مهب ردپ .و مربخ یب شزا نم هک طسو نتشاذگ ممود ههار هی انوا شتسار فوئر اقا نینیبب _

... امش انایحا . هگیمن
تفگ هک درکیم شاکنک تشادو دش هریخ یا هطقن هب

. هنک باختناو نادنز تردپ هک ات نتشاذگ وهار نوا انوا هک هتردپ ررض هب تسه یچره اما منودیمن _

تفگ بل ریز ودرک یفوپ
. نریگیم ماقتنا نراد _

؟. یماقتنا ،هچ یتموصخ هچ _ متفگوداتفا ناتسرامیب زور زا مدای فرح نیا اب
تفگودادن ومباوج

شرس اعطق مه هیبالیی هکلب هشاب نادنز دازرف طقف نرازیمن انوا هک همهم نیا طقف اما منودیمن منم _

. نرایم رد
مدرک یا نهلا داتفا ملد هب یسرت فرح نیا اب

ادخوروت نیگن _

..اباب هشاب یا هشوگ ... هگید یچیهو نادنز نزادنیم وتردپ سلا جنپ انوا یدرک کف هقح هفرح مرتخد _

. نرایم رد شرس هیبالیی نادنز وت انوا
. ینک ادیپ ومود ههار نوا هرتهب _ تفگ هک مدشاپ

دوب فوئر اقا مگب شهب متساوخیم هک یدرف اهنت متشاد یمیمصت . مداد نوکت یرس
؟ هشیمن ضوع شرظن نوترظن هب رهمگرزب نوا شیپ مرب هگا نم _

متفگو مدشاپ .. همک یلیخ شلا متحا _

. هگیم مه ومود ههار هتبلا و هشاب دایز شلا متحا دیاش _

اقا متشگرب دز مادص یکی هک مدرکیم در یکی اتود ور اه هلپ ونوریب مدموا شرتفد زا ود حهتلا اب
تفگ هک دوب فوئر
یراد وشسردا _

ظفادخ . عرا _

یگدننار یروطنومه . زاگ لا دپ هیور متشاذگ وماپو مدش راوسو نیشام تمس متفر مدیود هرابودو
. مدرک هداما نوا هب نتفگ یارب ور ییافرح منهذ وت ومدرکیم

هک دوب تعاس مین دودح . مدوب هدز لز نومرف هب و مدوب شتکرش هیولج مدموا مدوخ هب یتقو
. شمشاب هتفرن نم هک تسه  میهار هگم .اما متفر راجنلک  مدوخاب

هظحل دنچ تفگ مهب . متفرگ یشنم زا ور هزاجا هعفدنیا تکرش هتمس متفر نوریب مدموا نیشامزا
مدید . مدش کالهف مدوب رظتنم نم ودوب هتشذگ مه تعاس کی اما یلدنص هیور متسشن . نینومب رظتنم
مدرک کش . شنودرم لکیه و شدنلب هیاشیر نوا اب هدنخیم و هنکیم ماگن یکریز ریز هراد مه یشنم

هک یا هنحص زا رد ندرک زاب اب رهمگرزب قاتا  متفر ود هتلا حابو مدش دنلب عیرس . هش یروطنیا دیاب ارچ
دنلب ریجنز هی نوا و دوبن ششیپ یکشیه درک ماگن دنخزوپ ابانیبب ییییییییاو .یا مدش هکوش مدید

متفگو شتمس متفر نیا هدروا ریگ لوکسوا ونم . دنوخرچیم شراشا تشگنا رود یه هک دوب شتسد
رانک ماباب رطاخب اما دروخیم ومنوخ نوخ . دز وشیتنعل هدنخزوپ نوا هرابود ؟ نیدرک هرخسم ونم امش _

متفگو مدرک فاص ومادص دعب یدنچو یلدنص هیور متسشن ییوررپ اب .هک مدموا
.. هک مدب وراطخا نیرخاو نیلوا متساوخ . درک دیدهت ومردپ نومنوخ دموا نوتتبات یاپ هلوگنز نوا _

؟ ینزیم فرح یک ناونع هب وت _

ریگب تیتنعل نهد هب نوبز هخا وت هب تنعل داد مصرح شندوب خاتسگ
دز نوتگرزب ردپ هب هک ینواو . ماباب رتخد ناونع _هب

تفگ و درک ماگن مخا اب
یتسین وت مباسح فرط _

. ههاریب هب یدز ... رهمگرزب بانج  ههابتشا ترکف ... ههابتشا تراک ینودیمن اما منم ریخن _

تفگودز زیم هب یتشم نانچ
؟ ناه ینکیم نییعت مکح نم هیارب هک اجنیا یتسه یکوت ونم نیبب _

مدرک زاب هرابود ومتسب وماشچ راب هی هک تفگ تدشاب ورخا ناه
ندادن تدای یا هگید هزیچ راک نیا زجب نزنداد _

یشاب هتشاد یراتفر هچ تیگدنز کیچوک یامدا اب هک نداد دای ارچ _

تفگ هک مدوب شراک کشوت دز. گنز ینابهگن وهب تشادرب و نفلت شفرح دعب
. تهب مداد راطخا مشیپ هعفد _

متفگو مدز یغیج ششدنچ هلکیه نوا ندید .اب متمس دموا یلکیه مدا وهی دش زاب رد عقوم نومه



تفگ رهمگرزب ..هک اااااه یاین ببببقعورب _

تفگ قامچلغ نوا هب دعب .و نزب فرح مدا لثم و نییاپ رایب وتادص تکرشوت _

. هشاب نوریب _

تفگو وت دموا یشنم
تفگ یکشخ هنحل اب .هک نیرادن لیم یزیچ _

. هشیم المز هوهق هیاب رایب دنق با هی _

؟؟؟؟ دنق با
یشنم هک نیا .دعب دوب شبیج وت شتسدود و دوب هریخ نوریب هب ودوب نم هب شتشپ زور نومه لثم

تفر ودموا
ورب وووگب یاوخیم یچ _

و تشگرب .. دررد ..یا دز یراد ادص دنخزوپ هیچ. نوتمود ههار ... نادنز هتفیب مردپ ماوخیمن .. مود ههار _

تفگودروخ وشا هوهق زا یا هعرج
مود ههار _

دزیم فرح و درکیم یزاب هگرب اب تشاد دروارد یا هگرب دعبو
ماقتنا نراد . نننکیم تیذا وتردپ انوا ).... مایم رد شباسح وزا مدرک ادیپ سلا دنچ دعب وتردپ _

یزیچره هرهچ نیا هب مدرک هاگن نوا کانسرت هرهچ هب و دز گنچ مولگ هب ضغب مدیمهف ( نریگیم
زیم هیور تخادنا ور هگرب نوا هک مدرک شاگن نوساره ... مدش نئمطم االن سپ دروخیم

شنوخب _

متخادنیم گنچ طخ رهاب ... ندنوخ هب مدرک عورشو مدرک ومخا نوا هب بجعت رس زا یهاگن تیبرت یب
نتفگن لیلد سپدیرپ مور زا گنر . دوب دب حملا مدوب هدش هفخ یراگنا . مدیشکیم وموتنام هقی ومندرگ هب

دنق با زا یمک مدرک دنلبرس . درکیم کیرحت و ممشخو شیتا هیور دش ینیزنب شادص .هک دوب نیا ماباب
دش وکا منهذ .وت مدروخ

. ججججحاو دزا.... _

هرطق عقوم نومهو دروا رد هکوش زا ونم شادص نیمز داتفاو دروخ رس متسدزا ناویل نوا تکرح هی اب
تفگ .هک مدرک شکاپ عیرس ودیکچ ممشچ هشوگ زا یکشا

زور هلمج زا یدرک دایز یراک دنگ ینودیم ینک، جاودزا نماب دیاب سپ همهم تارب و یتردپ یاپ هک وت _

هنودرد ... یلیخ یخاتسگ وت هش ضوع مرظن هک یدرک یراک و دموا نابهگن هک ناتسرامیب
..هی سگید زیچ هی شنمشد اب وت جاودزا اما هشکب رجز شنداتفا نادنز اب تردپ دیاش .. یتسه متردپ

سگید درد
محرت رس زا یهاگن مدوب هدرک قب مدوب هریخ هطقن هی هب هک ینم وهب درک مخ وشدوخ و مولج دموا

تفگودرک
ریت هیاب یروط نیا یدب وتردپ هانگ باوج دیاب مهوت .... هدیم شزیزع هدیم شچب وردپ هانگ باوج _

منزیم نوشنود
وت متخادنا ور هگرب نوا دوجو مومت اب دشرت زابجل مداد ماجنا هک یتکرح نوا واب مدش شریخ ترفناب

تفگ مشوگ همد تشپزا ودنوچیپ و تفرگ ومتسد ایشحو لثم عقوم نومه هک مدشدنلب وشتروص
شمنوکشیم وتسد نیا _

منوکشیم ور هشدنلب رهمگرزب رایناد هیور هک یتسد یدیمهف
متفگ ومدزن مد اما متشاد درد هکنیا اب

؟ تَمِس مودک _اب

تسین یفاک تارب رهوش تَمِس _

متفگ زجع اب وداد تسد مهب یدب تیاهن یب هسح فرح نیا اب
. نک ملو _

؟ یدیمهف یشیم تردپ ثعاب تدوخ ... منک تمدا ات مدش ممصم _ تفگ مشوگ مد هرابود هک
تفگ هک مدیکرتیم مضقب نتشاد هگن زا متشاد هگید

. یراد تقو ..االن نادنز هتفیم تردپ منفلت هیاب نوریب یرازب وتاپ .هگا یراد تقو االن نیمه _

داد مله ولج تمس هب دعب
تفگو تشگرب ... ررراه .. اااادخب سدنرد یشحو گرگ مداد ژ اسام ومتسد چم

. منکیمن نیمضت وشندوب هدنز نادنز وت مشاب هتفگ یلو ؟ مودک منیبب وگب _یاال

منیرتزیزع مردپ .. متفرگ ومرس و مداد هیکت یلدنص هتسد هب ومدوخو دیزرل مندب نوتسراهچ فرح نیااب
طقف هک مردپ هب مافرح و مردام گرم یروآدایاب .. مردپ زا دش رپ میگدنز مردام دعب متشادن و یسک دوب
گرم . مدیمن تسد زا ومردپ مدنز ات نم منومیم شاپ .. مدن تسد زا ونوا مدنز ات هک مدرکیم سامتلا



منوا تشاد باوج هی اهنت و درکیم مکرد ونم یرتخد ..ره دوب مدوخ هتسد ردپ گرم نیا اما هقح
. دوب رت مهم ممدوخ زا مارب مردپ یگدنز ..اما شردپ نمشد اب جاودزا هلوبق

. تسپ _ مدیلا ن
متفگ یرت دنلب هیادص اب درکیم ادیوه شوت ترفن هلعش هک ماشچ هب تشگرب هک

. تسپ _

تفگو تفرگ ومتسد مزاب ، شنیس هب مبوکب متساوخات و متفر و
سیلپ منزیم گنز هنرگو یراد تصرف هقیقد هد _

هک تشذگ روطچ نامز منودیمن . دوب روآ گرم مارب شدوبن هب ندرک رکف .؟ هگید ینیبیم ونم ااااادخ یا
تفگودرک یهاگن مین شیچم تعاس هب

مدرکیم زیلا نا وشاراک تفرگ یا هرامش تکرش یشوگ هتمس تفر . هقیقد هد _

متشاد یتیاکش سیلپ هرادا ولا؟ _

... یگتسد یارب هک ماوخیم مرهمگرزب _.._

.. یتنعل هشاب _. درک عطقو نفلت ...هک هشاب ... هشاب مدز راز وهی هک
متشاذگ . متشاد شرب مرادرب تفگ ی هدنبوک هنحلا ب ودوب نیمز ور هک هگرب نوا . مدز راز میتخبدب هب
یتروص الک هیور دش هدیشک ماگن . مدرک هاگن متسد لا متسد وهب متسشن یلدنصور ممدوخ زیم هیور

. دوب هدش مخز مدوب هدیوج ماه نودند اب سرتسا هیورزا مراشا هتشگنا یمک حاال هک ماتسد گنر
دز داد مدید هکدوب یزلف شملق هک یراکدوخ هب دش بلج مرظن . تشاذگ زیم هیور یراکدوخ

. ششششاب دوز یدیم تفل هچ _ها

یاضما هب المز هگید هجاودزا دنس شدوخ _نیا تفگ انتعا یب هک مدرک شاگن هناروا شدنچ
یسک اب متفگیمو متشادن شسود نوچ مدز سپو ناکشا . نم متشاد یماخ یخلا هچ . تسین هگید
ونم یدوبان طسق هک چهلا..چهلا وت مداتفا هک مدوب یرارف هاچ زا مشاب هتشاد شسود هک منکیم جاودزا
هرطق . متسب وماشچ متفرگ هنوشن ومنزب اضما دوب رارق هک ییاج و متشادرب وراکدوخ . تشاد ومنیرتزیزع

نم هب شتشپ نوچ . دیکچ یکشا
ومدرک زاب وماشچ . دش تمایق مارباما منک هزجعم متساوخ رهمگرزب لمع اب .نم مدرک خیلا ومدوخ دوب

.. وممسا ..ریز مدرک اضما وراج نوا
و مدوخ یهانگ یب صاقت ... مدب سپ وشصاقت هک یا سهلا نیدنچ ترفنو هنیک هیور مدزرهم ایرا یلیل نم

شیپ مرورغ هنکشن ات مناهد هیور متشاذگو مدرک تشم ومتسد مدرک شهب تشپ منم ومدشاپ اضما دعب
نیا

رد روسناسا هتمس متفر .و نوریب مدز شیتنعل قاتا زا ومتشادرب ومفیک . دوب مه هب نومتشپ نومتفج
مداد شله نتفر نیحرد درکیم مهاگن هریخ هریخ . مدیدو شلیکو نوا عقوم نومه دش زاب روسناسا

متفگو
تبکن هگید رونوا ورب _

منئمطم هک مدز یداد نوریب مدموا تکرش رد زا هک یتقو ..... مدرک روسناسا وت ومیرگ همادا دعب و
دینش

هقرو هک دش یچ . متخیریم کشا یگدننار نیح رد مدش نیشام راوس .و ترس ور هش بارخ _

وراک نیا نم هک هشیمن مرواب ال صا تسین هگید رت ورود یگدنز .زا داد نوشن وشگید هیور نوا میگدنز
مدرک

زوس دادیم منوشن تشاد وشیگرزب هک ینارهت ... دوب نارهت موربور نم و دوب بش تشه تعاس یاکیدزن
مولگ .. مدشیم دوبان نم هک همهفب هگا .ردپ مدرکیم هیرگ طقف راهب، وت دوب منوراب ناکما یتح دوب یدرس
رتشیب مادص ندش وکا هک مدیشک ییییغیج نانچ و مدرک زاب وماتسد .. مدوب هتخیر مدوخ وتدیشک یزوس

بل ریز ..و نیمز هب مدزیم ماتسد واب نیمز هیور مداتفا غیج نیا .دعب مرفنتم تتتتتزا _. دنوسرت ونم
مدرک مزجو ممزع نیمه هیارب اوه دشیم رتدرسو رتدرس .. دوب هدش رتهب ..حملا مدرکیم رارکت وملمج

..... مدرک شنشور و نیشام تمس متفر . مدشاپو

امتح . مدوب هدرک رید دادیم نوشنو بش 10 مدرک یهاگن راوید یور تعاس ..هب مدش هنوخ دراو دیلک اب
مفیک مدرک هک یراک نیلوا باال متفر اه هلپ زا دوب شقاتا لومعم قبط ردپ و ندوب هدروخ ماش اتاالن
مدروخ رس و تفرگ رس میرگ زاب هنییا وت مدوخ هندید اب اما متسش ومتروص متفر و متشاذگو
تسرد یزیچ هیرگ اب دوب سب ..اما دوب ترفن ... دوب صاقت ... دوب یگدنز دوبن یمک زیچ .. اکیمارسور

ردپ شیپ مرب تساوخیم ملد . نوریب مدموا یتشادهب سیورس زا ومتسش ومتروص رخا راب یارب .. دشیمن
ال مورا دادن باوج اما مدز شقاتا رد هب یا ..هقت هدرک میراک هرب هدوهیب دوب رارق هک ییادرف یارب منیبب



مدرک زابورد .الی دادن باوج مزاب مدز رد شراک قاتا تمس متفر .. شدوبن . مدرک زاب ورد یا
هیور شرانک و وت متفر . دوب هدش هریخ نوریب وهب هرجنپ رانک یلدنص هیور دوب هتسشن .. شمدید هک
دوب هدش هدافتسا راگیس زا ولمم هک یراگیساج هب دروخ ممشچ هک متسشن یلدنص هتسد
متفگ هتپ هتت ؟اب هخا هراد شزرا ترظن هب نمردپ _ متفگو متشاذگ شنوش رودو ماتسد . مدرک بجعت

. هنکیم ادیپ یهار فوئراقا _

تفگودرک یا هدنخ تینابصع عملا نوا وت هک
. تقاتا وشمگ _

. ووووششمگ دز داد و دشاپ یلدنص هیورزا برض اب هک ؛ مدرک بجعت مرانک هدرف زا نم مزابو
نوا اال متحا مدیمهف . رد هتمس متفر و تفرگ مضغب مدشاپ . دنومهف مهب رد هب شراشا تشگنا واب

متفگو متشگرب . هینابصع هک هتفگ ردپ وهب جاودزا هیضق رهمگرزب هکیترم
نم... اباب _

جاودزا سنشت نومنوخ هب هک یسک اب یقح هچ ..هب یقح هچ هب ااه مرایم ترس بالیی هنرگو وشمگ _

. دموا دورف متروص هیور شتسد تفگ هک یناهاب هارمه ؟ ناه یدرک
هب سرت واب هیرگ ریز مدز یقه . مدرک شزاونو تخوسیم هک ییاج مینکیم شخسف و میریم ادرف نیمه

رهمگرزب ونم راثن یشحف دعب و تفگیم شدوخ اب یزیچ هی بلر یزو تفریم .هار مدرکیم هاگن مردپ
دوب هدش رابنلت ملد وت هک ییافرح میرگ زارپ هنحل .اب هراد  ماهاب وراتفر نیا منیبب متسنوتیمن . درکیم

. متفگو
؟ مدرک هابتشا هشاب مشیپ هشیمه ، هشاب هدنز مردپ ، هشاب مردپ متساوخ نوچ مدرک راکیچ نم هگم _

زا ریغ هب نم هگم .

همه یدش وت اداناک تفر یماس یتقو . مزیچ همه یدش وت مداد تسدزاونامام یتقو مراد ویک وت
. یدشوت مزیچ

مدزو مافرح هیرگ نومه اب منزب فرح تشاذیمن میتنعل هیرگ
مشاب نادنز هک هنکیم یقرف هچ مدب تسد زا وروت یتقو ... مردپو ..... مردارب .... مردام یدشوت _

جنپ وت روطچ ...نم اباب تسین ....مک تسین مک سلا جنپ یمزیچ همهوت ... هدرم ای مشاب هدنز .. مشابن ای
تفر مردارب روطچ سلا جنپوت مداد تسد زا ومردام سلا

یشابنوت هک یزور زا هشیمه ... متسین یچیه نم یشابنوت ..اباب میگدنز همه یدش سلا جنپوت روطچ ..

مشیپ .. هشاب متمس یتشگنا اباب راذن .. راذن ... هشتمس ییاتشگنا هی شردپ هدوبن هدعب یرتخدره .. مدیسرتیم
همه وروت نم نامام گرم ...دعب مشابن امن تشگنا ..ات...ات شاب مرانک ... شاب
هی ...دوب متسکش نامام هگرم هدعب ...نم منیبب وت هنودب ومدوخ منوتیمن ... مرادن تقاط .. مدیدیم اج

داوخیم یک یشابن وت ...هگا اباب نوشیدنوکشیم .... یدنوکشیم وراتشگنا نوا وت اما دوب متمس ییاتشگنا
هلیکشت زونه ... اداناک شاپ هی هناریا شاپ هی هک یماس ... یماس .... هنوکشب وراتشگنا نوا

مفرط شتشپ منزب فرح متسنوتیمن هگید ... منک هیکت یسک هب منوتیمن وت زج نم ...اباب هدادن یگدنز
ملقب ومتمس تشگرب هک دوب هتشادرب وقاتا مقه قه دیزرلیم شاه هنوش دوب شناهد هیور شتسدو دوب

تفگ شیرگ زا یکاح هیادص ابو دیسوب ومرس ... درک
یکاخ هداج هب یدز ... یلیل یدرک هابتشا .. هرایب ترس بالیی مسرتیم .. مسرتیم _

یتفیب هرد وت مسرتیم .. ینیبیمن ونوا ووت هرادن هرد هی زج یزیچ هک یا هداج
میدرکیم هیرگ میتشاد نومتفج

مدب تتسدزا ماوخیمن .. مرادن یهار اباب _

تفرو دشاپ شفرح هدنب تشپ . یتشک ونم تراک نیا اب وتو .. هگرم ونادنز ربارب هد منمشد اب وت ندوب _

هدیسرن تخت هب هیرگ روز .زا مقاتا متفر مدشاپ توخر اب متشونرس هب مدز راز قاتا وت نمو
تقو یلیخ . متسنودیمن وشدبو بوخ ..اما مدب شماجنا متساوخیم ودوب مرسوت یرکف .هی درب مباوخ

.... متسنودیمن و ییازیچ هی هک دوب
¤
¤

هنکیمن لو حبص عقوم ...نیا هگید هیک نیا . متشادرب مرس هیور زا وتشلا ب فففففوا
فرح هب هریگیم ونم االن مدرک یفوپ . وسیگ مسا ندیداب

نون همه نیا نم یتفگن هک اعقاو اااه ینزب نم هب یزیچ یگنز هی ادابم تبکن ؟ وولا _ مداد باوج
نومه .. شنشاب هدیدزد هنکن تساجک ال صا سدنز سدرم منیبب منزب شهب یگنز هی مدروخ وسیگ کمنو

ناتسرامیب وت مغارس میسک حاال یدزن مهب یگنز یقیفر هک ییوت .. یچ وت اما دز گنز مهب هبادوس
متفگو مدرک یفوپ .. یتفرگ ینومل ال ینزیمن فرح ؟ارچ تفرگ

. هنزب فرح مه یسک یراذیم وت هگم شکب سفن مکی یگب مارب وگولا ید نیا یدز گنز _سالم



. دوب هدشن نم ندروخ کمنو نون هب اج یدرک زاب هنوخوت وترتچ سب هکنیا لوا
.. یتفر تسین رتشیب هتفهود هدزدیمن وروت یسک هدیدنگ هویم ممود

. هنکیم وتیراوخ هچاپ یتسیاو تفیش شاجب نوچ هبادوس نوا هتفرگابَو راتفک هک مموس
. دیسرپوت زا ارچ هرفنارهم تروظنم هگا زره هچیپ مدعب

حاال هبوخ _

؟ ییاجک _

زونه میلا مش _

یایمن _

.. منودیمن ِیک اما ارچ _

.. هگنت یلیخ _ دوب متسد لبق بش زا هک تعاس هب دروخ ماگن
تفگ یلا حشوخ اب

یچ؟ _

متعاس دنب _

ممشچ هک متشگرب مدیشک زارد هرابود . متفگ یچ هگم و..هاو نفلت درک عطق وداد بل هریز شحف هی هک
هیور زا اه هدش خسم لثم و مدیشک شفنبارف غیج .هی یلسع زیم هیور تعاس هبدروخ
یفاک هزادنا هب نوریب مدموا .و متسش ومتروص و یتشادهب سیورس تمس متفر عیرس . مدشاپ تخت

ات شکاچ ودوب موناز زا رت نییاپ بجو هی هک وتنام هی ههارمه هتسار یکشم راولش .هی دوب هدش مرید
ممچییوسو لیابوم مدیشوپ یکشم یتناس هس هنشاپ شفکو یکشم شلا هی ههارمه دوب منور هیور

.. متشادرب

ادخ ادخ یلیخ مشقن ندش یلمع یارب دوب رهمگرزب یاقا قاتا هک یا هقبط  متفر . مدش ناتسرامیب دراو
ندیداب . دشدنلب مداهن زا ها مدید هک یا هنحص زا مدرک زابورد مدز شقاتا رد هب یا ..هقت مدرکیم

متفگ و شخب نوا بقارم تمس متفر متسبورد درکیم ضوع ویتخت ور تشاد هک یمدختسم
؟ تساجک 140 قاتا رامیب یبهذم یاقا _

تفگ هک مدرک یفوپ . ندرک صخرم حبص و نوشیا مناخ _

. میراد ونوشسردا نیراد نوشراک هگا _

مدموا اه هلپزا ... متسد داد هگرب هی مدرک دییات وشفرح رس .اب مدروخ یکیچوک هرگنلت شفرح نتفگ اب
مدید و یتمه یاقا بقع متشگرب ییادص .اب مدیشک یقیمع هسفن نوریب مدموا ناتسرامیب زاو نییاپ

تفگ هک مداد تسد شاهاب . هدب تسد ماهاب ات درک زارد وشتسد هک متمس دموا
تفگ هک مدرک یعونصم دنخبل . ناتسرامیب دایمن هک هدشن لبنت یمک رتکد مناخ نیا _

. هرادن لا کشا یلو _

هگرب هک نوریب مدیشکو متسد نیمه یارب هرایب رد متسد هلخاد زا وشتسد تشادن طسق نیا هکنیا هلثم
شدنوخ ودرک هگرب هب یهاگن ، تشاد شرب ودش مخ یتمه مراد شرب متساوخ .ات نییاپ داتفا متسد زا

تفگودرک ماگن هنافاکشوم باال تفرگ وشرس
؟. شتدایع نیرب نیاوخیم _

. مرب نم هگید ..... هرا _ متفگ هک مگب یچ مدوب هدنوم
متسد هگرب .هب مدش نیشام راوس نم یگدنز ور هدز همیخ لوضوف متفرگ هلصاف شزا
نیشام نیمه یارب . متفریم دیاب وراهار همه مدرک یفوپ . هنای مرب هک مدرکیم شاکنک متشاد .. مدرک هاگن

... متفریم دوب هتشون هک یسردا نومه هبو مدرک نشورو

نوش .یوال مدوب هدرک کراپ نوبایخ یادتباو نیشام دوب ابیز یلیخ . مدرک یهاگن موربور یوالهی هب رودزا
هی رود زا نوشیا هلیم رد تمس متفر متشادرب مدق . مدوب هار هیوت تعاس هی دودح دوبرهشزا جراخ

یبشنوا هدرم نومه مدیدو نوبغاب
؟ دیشخبب _ دادیم بااه لا هنواتخرد هب تشاد

تفگو متمس دموا عیرس و تشگرب
هلب _

.؟ نتسه مرادراک رهمگرزب یاقااب _

؟ هگرزب اقا _

؟ اجنیا نراد اقا ات دنچ هگم _

متشاذگ هفصنوشفرح و... رایناد اقا _



مرادراک گرزب اقا اب _هنهن

. نییامرفب نتسه هلب _

تسین هک یکی نوا _

_هن

هفوکشو تخرد زا دوب .رپ مدرک یهاگن شابیز غاب ..هب نتسه هنوخ تشپ _ تفگو . درک زاب مارب ورد
هنوخ تشپ . دروایم مهب عیلا هسح اشرف گنس هیور مامدق هیادص . دوب هدرک رتابیز یوالور هک ییاه
تشاد و دوب شاپ هیور کزان هیوتپ وهی دوب هتسشن یلدنص ور هک مدید ورهمگرزب یاقا رود .زا متفر
هشاب هدش دراو شهب یکوش یراگنا مندیداب . تشگرب مامدق ندینش هیادصاب شتمس متفر . دروخیم هویم
ممشچ هیولجزا اقافتا نوا همه . نییاپ متخادنا ومرس و شهب مدنوسر و مدوخ درک. هاگن وفارطا عیرس

تفگو درک هراشا . تشذگ
. نیشب _

بوخ یلیخ نوا اما هنک یراتفر دب ماهاب متشاد راظتنا هک دوب نیا شلیلد دیاش دوب ماگن وت یبجعت
مینوشیپ هیور هک یقرع . دوب دب .حملا مدرک ینِم .نِم متسشن تفگ هک یروطنومه . درک دروخرب ماهاب

مدرک عورش و مدرک شکاپ ودوب
تفگودز یدنخبل . نوتمنیبیم رتهب هک ملا حشوخ رهمگرزب یاقا _

.. مرتخد نونمم _

؟ هرتهب هک نوتلا ..ح هزیچ _ما

؟ نیدموا ارچ .... مبوخ هرا _

متفگ منک شفخ مدرک یعس هک یضغب درک.اب هزات و ملد غاد هک دوب فرح نیمه
؟ یچ _ تفگ و دش درگ شاشچ . هدرک تیاکش .... نوتَون ... نوا .. مگب یروطچ ... شتسار _

هدرک تیاکش مردپ زا هن منم زا هرا _

هنکیم تالیف هراد _ تفگ بل ریز .هک

دنس نوا نینکب یراک ..هی مدیم مسق نیتسرپیم هک یچره هب ورامش ادخوروت ... ادخوروت رهمگرزب یاقا _

. دش بجعتم شاشچ هرابود .هک نینک لطاب و جاودزا
؟ جاودزا ؟ یچ _

نک... جاودزا ای نادنز هتفیب تردپ ای تفگ نم هب هرا _

تفگودیشک ششیر هیور یتسد ؟؟. نیدرکیم راکیچ نیدوب امش _

؟؟ هخا درک وراک نیا ارچ هچب نیا _

درک. مهب مرگلد یهاگن دیشک شینوشیپ هب یتسد .... هدشن یدج هیضق ات منکیم شهاوخ رهمگرزب یاقا _

..در دوب بقع هب هریخ شهاگن مدرک رسباال .هک موش بش نوا یارب منک یهاوخترذعم شزا متساوخ
هیوت شتسدود دوب نم هیور شتسشن نوخ هب هاگن . مدرک بجعت شندیدزا ... هک مدرک لا بند وشهاگن
دموا .هک دوب شدرگ رد شگرزبردپ ونم نیب شاگن درکیم هاگن ورام تشاد و دوب شبیج

هریگب وشوزاب ات تفر و دشاپ رهمگرزب یاقا عیرس . نم هتمس
لفق یانودند ریززا ودوب مهوت شاه همرگس ودوب نم هیور شاگن هک حیلا .رد مینزب فرح مهاب دیاب _

تفگ شدش
میرادن یفرح ... تسین یفرح _

؟ یرادراکیچ رتخد نیا هبوت _

نکن رواب ودایم رد شنهد زا یترپو ترچره رتخد نیا نک سب گرزب ردپ _

؟ ناه یراذیم طورشو طرش شارب وت هک هراد راکیچ وت هب نوا هگم هخا _

لا بند ونم و تفرگو متسد چم متمس دموا . منکیم راکیچ مراد ممهفیم نم نک سب _

ور ولج رد وشنیشام هتمس درب ونم . دوب هدیاف یب اما منک دازا و متسد مدرکیم یعس . دیشک شدوخ
رادیارس هرس هک یداد واب دش راوس مشدوخ . ضیرم یناور . دنوبوک وردو نیشاموت درک  مترپودرک زاب

هب مدوب هدیبسچ . دنوریم و زاگور تشاذگ وشاپ  منیا . درک زاب ورد رادیارس . دروخ نوکت هی دز هراچیب
یتسد شمهودوب  مهوت شامخا .هک مدرک شفایق هب یهاگن ... ادخوروت نیبب و یناور ، نیشام یلدنص

تخیردب .. هراد کیت هنکن دیشکیم شرسوت
. مشیم هدایپ هشوگ هی راد هگن _

منک. تدایپ اه هچوکوت هک متدننار هگم _

. مشیم هدایپ متفگ تسین اه هدننار هیبش متفایق _

دنببوت نهد یدیمهف دنبب وت نهد _

. مسرتیمن تایزاب یناور نیا زا متسین تنایفارطا نوا لثم نم نزب فرح تسرد _

هرایب مرس بالیی ..هگا هربب تساوخیم اجک ونم مدیسرتیم تسین شساوح ال صا مدید راد.. هگن متفگ



متسد . دشیم رتدبو رتدب حملا هظحلر ه نمو منهذ وت داتفا رکف هملا ع هی یچ؟.. هنک تالیف ..هگا یچ
زا دروایم رد مرس بالیی اعقاو هگا میگدنز و مدوخ زا متساوخیم یچ .نم نیشام رد هتسد فرط تفر

تکرح هیوت مدیشکور هتسد . دوب مک مریمب هکنیا لا متحا مداتفویم اجنیا زا .هگا دوبن رتمک مارب  مگرم
نیشام . دش معنام یتسد هک متخادنا نییاپ هتمس هب ومدوخ و متسب وماشچ منک ترپ ومدوخ متساوخ

و رد مداتفیم تفرگیمن موزاب هگا هک دز مهب یلیس نانچ دنودرگرب ونم یتقو و تشاد هگن هشوگ وهی
تفرگ ومداتفا یاهوزاب هفرطود و تسب تشپ زا

؟ ناه یشکب وتدوخ یاوخیم هک همهم یلیخ نم یارب تیگدنزو گرم ینک یم رکف هتگرم هچ یتنعل _

هرب نییاپ نوتولگ زا شوخ با هی مرازیمن تردپو تدوخ هیایراک دنگ اب اما منک تترپ مدوخ متساخیم
. تسین مهم  مارب تگرم هنرگو . مدروخ مسق

لا غشا شتروص وت منزب تساوخیم ملد درکیم زگ زگ متروص هفرط هی هنکشب تتسد
. هگرم هلثم  مارب هک وتاب ندرک جاودزا و ندوب ات هراد فرش رتشیب مارب  مگرم _

. ررریمب سپ _ دز داد هک
اجک متسنودیمن دوب منوگ هیور متسد نمو . درک یگدننار هب عورش هرابودو دزو یزکرم لفق هعفدنیا

.. وج ماقتنا نشخ درم نیا هب هچ ونم .. متربیم هراد
هشیش هب هیکت ممرس دوب منوگ هیور متسد هک یروطنومه دیرابیم تشاد زیر زیر نوراب یاه هرطق
تشاد مبلق ویلیس نیا .درد هنیبب ومکشا متساوخیمن مدرکیمن هیرگ . مدرکیم هاگنو نوریب دوب نیشام

. مدیمهفن یچیه هگید .و دش مرگ مک مک ماشچ . هظحل نومه . دادیم سپ

متشگرب . مدوب نیشاموت زونه . دوب هدش دراو مولهپ هب یراگنا یا هبرض مدرک زاب وماشچ درد ساسحا اب
مخا نانچ . مولهپ هب هنزیم شنشت لوق هیاتسد نوا اب هراد رسود یناور نوا مدید هک
لفق _ متفگ منک هاگن شهب هکنیا هنودب . میا هنوخ رد همد مدید هک مدروخ ینوکت  ماجرس . مدرک یقیمع

متفگ دزیم داد تفریمن شیپ شراک یتقو هک شدوخ لثم . تفرگ  مصرح دادن یباوج . نک زابو
مفرح هب هک حاال متشگرب متسکشیمورد هتسد تساوخیم .ملد مدینشن یباوج .و نک شزاب  ماوتاب _

مدرک شزاب . شمدیشک و هریگتسد هب مدنوبسچ ومدوخ . هنکشب تنیشام رد هتسد هک رازب یدیمن شوگ
یتسد مه هعفدنیا . لودج وت متفیب دوب کیدزن هک دوب راشفرپ ردقنوا . هزاب شلفق رد؛ هکنیازا هدیمهفن

.واب دیشک موزاب زا راشف اب وشتسد . مدیشک تلا جخ مندش طیخ زا ومدروا تسدب وملداعت دش معنام
نشیم طیخ مدوخ لوق هب هک ییاسک یارب هک هیفرح عون هی ) تنتفگ درساوه هگا _ تفگ یدب هنحل

 متشگنرب اما مدوب هتسشن . نک شوگ دش مومت ( هشیم هدافتسا
مدب نوشن هک ودنس رضحم  میرب شدعب زور هسود .ات تلا بند مایم هرخسم نوخ شیامزا نوا یارب ادرف _

متفگ و شتمس متشگرب تفرگ مضغب دش دب ..حملا ندیم ورمان سانش
. مرظتنم _

درک.  ماگن دنخزوپ اب
. میراگتساخ یارب نیایم تداونوخاب . ینک نییعت رضحم رارق نوبایخوت ماهاب هک متسین یرتخد نم _

مزا یراد رفنت یاعدا هک ییوت یدرکن لوبق دوز مکی _

هچوکوت تاهاب ومرازب اپ ریز ومدیاقع رفنت رطاخ هب هشیمن لیلد اما مرفنتم تدش هب تزا هتسرد _

. مرازب رضحم رارق نوبایخ
سپ مایم منیبب وتردپ هفایق بش مواکجنک یلیخ _

.. رایب مهومنیشام _

شاه هنیک وشیدعب هرس و شرورغ وشرس هی .هک مدش هدایپ عیرس نیشام زا رسود وید وت هب تنعل
متفر متسبو رد دمویم یقربوراج هیادص . مدرک زاب ورد دیلک .اب ررررشب نیا دوب مه یشحو . دوب هتفرگ
هیور یتسدو بقع تشگرب مروضح ساسحا .اب دیشکیم وراج تشاد مناخ همجن هک ییاریذپ سنلا وت
دموا ودز شنوگ هب یگنچ هک دید یچ متروص وت منودیمن . مرتخد میدنوسرت _ تفگو تشاذگ شبلق

 تفگ .و متمس
؟ هدش یچ تتروص _

. مدرک توکس نیمه یارب . میراگتساوخ دایب مبشما رارق هک هدز یناور درم هی متفگیم ، متفگیم یچ
؟ ساجک اباب _

. نوتنوخ نایب نوتگرزب همع هرارق بشما نتکرش _

مرس باالی یپم ال ینویزیولت یانوتراک نیا لثم وهی اما . تسین شتقو بببشما فففوووا مدرک یفوپ
متفگ هشاب هدش نشور یراگنا

ممع هفرح هیور ..اباب میراگتساخ دایم تنمشد وش رضاح مگب اباب مربهب ییور هچاب .نم هشتقو هن _هن

. ندیسریم االان دوب رصع .6 مدرک یهاگن تعاس .هب دوب لئاق یمارتحا شافرح هب ودرکیم زاب باسح



کشخ هلوغشم مدموا هک مامح ...زا متفرگ شود یفرط هی متخادنا مودکره وماسابل ومقاتا متفر عیرس
رد نودب هک هلقع یب هنارت نوا متسنودیم لومعم قبط نمو دش زاب رد هک مدوب ماهوم ندرک
ینزب رد لوا یتفر ییاج ندادن دای تهب _ متفگو مدرک یهاگن شفایق هب و متشگرب . دایم ندز

. یایب دعب
رس وحبص قافتا صرح متشاد یراگنا . دوب مقاتا زیلا نا هلوغشم هشیمه هلثم و تخت هیور تسشنودموا

. وبشما مغ یتحو مدروایم رد نیا
؟ ماوتاب _

مدموین میشوخلد هیور زا منم هَا. هگید ریگب نهد هب نوبز _ تفگودرک یگف کال هیور زا یفوپ
دموا همع _

هنییاپ  موهوا _

نک. ادص ور همع .ورب منیبب وتکمو کک رپ هفایق ماوخیمن وربوت _

رد هب شچ دش کشخ ماهوم . تفرودرک یا هدنخ منکیم یخوش شاهاب نم تسنودیم ییاجنوا زا
هیور تسشن . متمس دموا و دش هدید همع تحاران هفایق دش زاب رد . دایب ات مدوب همع رظتنم هتخود

تخود شچ مهبو . تخت
تفگوداد نوکت یرس _سالم.

؟ هتحاران ردقنیا ارچ تردپ _

هش زاب هلئسم ات یخوش رد هب مدز ومتفرگ ومولج اما مدش تحاران ممدوخ فرح نیا اب
متفگ منم درک ماگن کشاب همع . هشب سورع داوخیم شرتخد نوچ _

جاودزا االن هرتهب هگیم ردپ .دعب شدایم مبشما منک جاودزا یکی اب ماوخیم نم همع _

. منکیم شهاوخ . ینک شیضار وت هشیم ... هشیم ینکن
. مرتخد هشاب _ تفگو دشاپ

مین دودح . دوب میتنعل ضغب نومه منوا . تخادنا گنچ ملد هب دب یسح هی یراگنا . تفر هک قاتا زا
نایامن همع تماق و دش زاب رد . متشاد خالء هسح .هی مدوب هریخ هنییا هب یروطنیمه هک دوب تعاس

تفگودموا دوب تحاران یلیخ لوا دش
مابلور یدنخبل . هنک شنومیشپ هنوتب  منوا گرزب ردپ یرخا عقوم دشیم یچ مدش لا حشوخ . هن هتفگ _

دیسام مابل هیور زا شفرح اب هک دیشکن یلوط .. دموا
تفگودیسوب ونم ودرک ملقب نانک هدنخ دعب و مدرک شیضار مدرک یخوش _

هتسب رد هیور ممشچ تفر دشاپ . مدوب هریخ ممع هب نم .و نایم هگید تعاس هی ات هک مناخ وشاپ _

دیما . متخود شچ هنییآ .هب مدرک کاپ وماکشا مورا ومدشاپ . مرگ ماه هنوگ و دش رات مدید مک مک دوب
ردپ شاک . متخوس میسک یب زا ردقچ نمو .... رهمگرزب رایناد یزوسب تترفن شیتا وت مراو

جاودزا یلا خو کشخ منم وندرکیمن یراگتساوخ هک درکیمن لوبق هگا دوب هدش  مگرم .هچ درکیمن لوبق
حتلا گنر یکشم راولش هی رکف .یب مدمک هتمس متفر . مدشیم رت سَک یب رتشیب هک یروطنوا . مدرکیم
وهی یکشم گنر هک تشاد یدنبندرگ و دروخیم همکد شانیتسا هک ابیز گنر زمرق کینوت ههارمه . داشگ

هیورور یرسور .و مدرک عمج ورمه تشپ زا وماهوم . مدیشوپ ومراولش کینوت . متشادرب یکشم یرسور
و . شلدم دوب ابیز . متسب مندرگ رانک رخا رد و مداد مندرگرود ، رود ود و متخادنا مرس

زمرق روژ مدز لمیر هی . هنکن کش همع هکنیا یارب مدوب یخلا شوخ .هچ دمویم مهب
.ایب نایامن همع تماقودش زاب رد مزاب هک مدوب تخت هیور ، متسنوتیمن رتشیب نیا زا اعقاو . مدزو گنرمک
متشاد و ینادنز هی سح . متشادیمرب همع رس تشپ هک یمدق رهاب . مدشاپ . نایم االن نرد همد انومهم

ملد یره . دش هدرشف رد گنز یتقو . متفر ، ننزیم ریجنز و لفق مشاهاپ هب شنربیم مادعا یارب هک
رهمگرزب یاقا لوا . مدیدنخ مدوخ یخلا هب دوب رد همد هک یرفن نیلوا ندید .اب درک زاب ورد همع .. تخیر

مناخ هی یدعب تفرو . داد ملیوحت نیگمرش هاگن هی ودرک سالیم منماب درک سالم هک همع اب ندموا
منوا . تخیردب هاگن وشپیت . دموا رسود نومه مه شدعب .و دیرابیم شزا صالتب هک دوب هفایق شوخ
تخادنا مهب یهاگن همع خاتسگ . همع شداد ونوا هنک سالم نم اب هکنیا نودب هک دوب شتسد .لگ دموا

تفگ هنارت هک مدش هدنمرش
و تلا جخ نوا . تلا جخ ونوا . مداد نوکت یرس .. دیشک تلا جخ تزا یتلا جخ مدا هچ _

و هزیرب وراه ییاچ متفگ مناخ همجن هب و هنوخزپشا لخاد متفر . دوب سنلا وت .ردپ هدرک شبیجوت
دش معنام شفرح هک نوریب مایب متساوخ
متفگو متشگرب . شیربیمن هگم نیریم اجک _

نیرایب نوتدوخ _

دوب نیمز هریخ هک دوب ردپ هیور ممشچ . مدش ییاریذپ سنلا دراو یتقو . تفریذپیمن ملد هگید ویکی نیا
یب یاتبحص هی . متخادنا همه هب یهاگن و هرفن کت لبم هیور متسشن . درکیم یزاب شتسد اب تشاد و



هاگن نیمز وهب مه هب تدش هب شامخا ودوب شگید یاپ هیور شاپ هی مه رایناد نوا تفرگ رس یلیلد
درکیم

اتبحص هگید . مدیسرت هک درک مهاگن پچ پچ نانچ همع هک درک فراعت وراه ییاچ و دموا مناخ همجن
رس میرب هرتهب بوخ _ تفگ سکیترم نوا هی ومع نز مدیمهف شافرح هیوت زا هک همناخ نوا وتفرگ رس
یارب و نوترتخد ماوخیم . ربمغیپ تنسو ادخ مسر هب بخ _ درک عورش رهمگرزب یاقا .هک بلطم لصا

تفگ تخادنا رایناد هب یراب شنزرس هاگن . مرسپ
. منک یراگتساخ _

اضما وجاودزا دنس زورید نیمه . مدوب دید لباق عمجوت مخلت دنخبل نوا اب اما دوب نییاپ مرس هکنیا اب
اب هک هباالن. دیسر مممیگدنز ژ ارتیت نیرت هرخسم . میراگتساوخ نوشرسپ یارب ندموا دعب ، مدرک
ندرک تبجص . مدرک یا هدنخ یبصع . مدروخ ینوکت مینک تبحصو میرب تساوخیم مزا هک همع هیادص
هلپزا . دموا منوا هک اه هلپ هتمس متفر یبصع ومدشاپ شیگشیمه هرغ شچ .اب نوشرس قرفوت هروخب
تفر . هگید هروعش .یب دش قاتا لخاد تفر نم زا رتولج نوا هک مقاتا هتمس متفر باال میتفر هک اه
شاگن متشاد صرح هیور وزا هنیس هب سد تدم نیاوت . تسشن ودیشک ور یلدنص و مقاتا سارت تمس

موز و طایح لخاد هب شاگن . متسشن زیم تشپ و متفر منم . یناور نیا دوب هدرک متسخ . مدرکیم
یارب مدش هتسخ هگید . درک ماگن یکپچ .هک مدوب هریخ دوب زیم یور هک مدیفس زر نودلگ .هب دوباتخرد

وگب _ متفگو یلدنص هب مداد ومیکت ومدرک شاگن شدوخ لثم منم نیمه
منزب فرح دیاب نم شمه _

. هگید یتساوخ تدوخ دایم تروز _

. مدرک مخا .( وتنهد دنبب ) مدرک سیون ریز وشاگن مدوخ یارب مدوخ هک درک ماگن یروج هی
.. منوخ هلئسم . مدوخ هیوربآ یارب ، میریگیم یسورع _

تفگ هک منزب فرح ات مدرک زاب نهد
. نزن فرح هدشن مومت مفرح _ات

داد هماد هرابود
مینکیم دقع ، میریم ادرف نوخ شیامزا یارب . میریگب هنوخ هی هک شدعب .ات مینکیم یگدنز مگرزب ردپ _اب

هرخ .باال میریگیم یسورع دعب تقو دنچ مشدعب ..و مینکیمن هغیص لیماف وت وام تسین هغیص هب زاین
. دش تکاس

. مراد طرش ات دنچ نم _

متفگودرک مهب یهاگن
. مشاب هتشاد منوتیم هک طرش _

هگب یزیچ تساوخات . مریذپب منوتیمن نم ذغاک هیور طقف هشاب یعقاو دیابن نومجاودزا هکنیا لوا
. شاب تکاس هدشن مومت مفرح _ات متفگ شدوخ لثم

.. منکیم یگدنز رخا ات تگرزب ردپ هنوخوت نم هک مود _

هی ولج دیشک وشدوخ ودز یدنخزوپ هک مدش تکاس . مدنوخن سرد یکلا نوچ مریم ممراک رس _

تفگ شبل جنک دنخزوپ واب تشاذگ شنوچ ریز وشتسد
؟ ینیبیم دایز ملیف _

ای یزاب هبرگ وشوم نیا زا نم . منکیمن مورحم تزا ومدوخ اما دایمن مشوخ تزا هتسرد نم نیبب
ملد دروخیم ومنوخ نوخ مدروخ ینوکت ممادناوت هشاب هداتفا هلزلز یراگنا شفرح نیاابدایمن مشوخ

مدرکیم سح ..اما هن مدیاشای .. هنوسرتب ونم ات تساوخیم هک مدوب نئمطم هن ..اما منزب راز تساوخیم
.. تسین درمان ردقنا

یارب هتخس تندرک لمات یلو مریگب هنوخ هی دیاش رخارد اما یشدوخ تساوخ اب ممگرزبردپ هنوخ وت _

دنودرگرب ونم رد هیادص مدموا مدوخ هب ات دشاپ . مریگیم وشمیمصت نم مسرد یتفرگ ونم میمصت نیمه
. روکنک نمزا هریگیم ناحتما همه زا هک مربادخ نوبرق . مدشاپ ومداتسرف تنعل مراب تبکن هظحل نیا هب

تفگ هیومع هیچ؟نز مرظن هشاب مهم نوشارب ثمال هک متسشن لبم نومه هیور و نییاپ  متفر
تفگ هنارت هک مدرک برساال رابجا هراد هگم میرظن دوب نییاپ مرس ؟. مرتخد هیچ ترظن _

تساضر عالتم توکس نتفگ  میدق _زا

ال صا .نم متشادن یتیاضر .نم تفریم نیب زاایمیدق فرح نیا شاک یا .اما ندیدنخ شفرح دعب همه و
.هگا دیبوک یمن رفنت هیور زا دنت دنت مبلق ، دوبن شرف هیور ماگن هک مدوب یضار هگا ..نم متشادن یفرح
یارب سپ . دموا رهمگرزب یاقا هیادص .هک ندز سد همه هکیترم نواوردپ زجب . مدیدنخیم مدوب یضار نم

.. درم نیادوب لا یخیب هچو .. نوخ شیامزا هساو نیربادرف
هی مشدعبزور دنچ .و ننوخب دقع نوشنیب هک میرایم ویگرزب یاقا هی رضحم زا نینودب صالح هگا _

داد باوج همع .. مریگیم بوخ یسورع



. هنوت صالهح روجره _

. مونشب متساوخیمن ال صا هک هگید لئاسم و دش هیرهم دروم رد ثحب
اب ..هک تعاس هیور ای دوب نیمز یور ای ماشچ .. نرب انوا و هرذگب نامز رتدوز ات تساوخیم ملد
تفگ یزیچ یبل ریز وداد تسد مردپ اب رهمگرزب یاقا هک مدرک نوشهب یهاگن مدش دنلب منم نوشندشاپ

تفگودیسوب ومینوشیپ ومتمس دموا . مناخ میرم .و داد وشباوج شدوخ لثم ممردپ هک
تفگوداتسیا مرانک دموا هنارت . دوب هتسب رد هیور ممشچ . تفر ..و یشاب رضاح ادرف یارب _

. تبکن وت هب هرسپ فیح _

زا یزاگ هک حیلا رد همع . شقاتا لخاد تفر عیرس اباب لبم هیور متسشن . متشادن یخوش هلصوح
تفگ دزیم شینیریش

شیپ تعاس ود نوا لثم ماگن . ناه نک شیضار وماباب یتفگن یدموین هگم . هتچ دوب مولعم بشما _

. دوب نییاپ
یکشم شیراگتساوخ بش مدا یکشم یدیشوپ هک دوب یسابل هچ ...نیا تسین یضار نوا یتفگن _

. مرظن هب دوب بوخ یلیخ مشسابل ال صا هتشاد سود نک شلو نامام _ هنارت ناه؟. هشوپیم
بشما کشوت مدینشیمنور همع هیافرح یراگنا . درک تیامح مزا هک مدوب نونمم هنارت زا راب نیلوا یارب

مدیشکیم یقیمع سفن و درکیم ینیگنس مولگوت یضغب . مدوب
هب یراگنا هک شندرک تبحص زا نوا ... هرایب هنوخ مدختسم داد هک شندروا ییاچزا نوا ... تکاس وت _

هساو ادرف هگیم شهب همناخ میرم .. هنکنراکیچ هنکبراکیچ هک ینومهفب شهب شمه دیاب ... شنربیم روز
هگیم . هنزیم دنخزوپ میرایب ویکی دعب زورود دقع یارب هگیم ... هنزیم دنخزوپ نیرب نوخ شیامزا

وت؟ هتگرم .هچ هنزیم دنخزوپ مینک یراگتساخ  میاوخیم
مومت نورگ مارب منک خیلا متسنوتیمن ودوب بشما زا هک مضغب اما دوبن مهم مارب همع هیافرح هرذ هی

. میتنعل ضغب نیا هب تنعل . دیشکیم زوس مماشوگ . مدرکیم ساسحا مولگ هیحان وت یشزوس . دوب هدش
. دوب سب ندوب تکاس مدشاپ . دزیم فرح تشاد زونه

مدوخ هبوخ یلیخ ممسابل ... مگب شهب متساوخیمن مدوخ نوچ ینک شیضار متفگ _هرا

ییاچ .... هشاب هتشاد شیراگتساوخ بش زا یدید هچ مدا هراد یگتسب یگیم هک مسابل .. مریگیم میمصت
هلثم مارب مردام گرم دعب هک یسک دروا دیشک تمحز همه زا رتشیب مارب هک یسک هن مدختسم مهور
بوچ هک یراد ربخ نم لد زاامش مدعب .. شدوب هدشاتبحص بقال دیاش مهوندرک تبحص ... دروا دوب مردام
یتنعل ضغب ...نیا هیلیخ مدنز اتاالن نم همع . نینکیم رداص هاگداد مکح مارب نیراد ونوتتسد نیتفرگ
یتساوخ شمه .. یدرک یگرزب مارب مردام گرم دعب هک سب . مدش هتسخ ... هیلیخ هدیکرتن عمجوت هک

مشاب گرزب ماوخیمن نم اما یراد یا هدیمهف هداز ردارب هک ینومهفب تنایفارطا هب ینک گرزب ونم عمجوت
مهوت هکنیا هن . ممسارم وت یشاب متفگ یتشاد ومنیرتزیزع مکح مارب نوچ بشما .. منومب کیچوک رازب

هب حلا هب ات نم نینیبیم دب نیدب دای وندرک یگدنز مسرو هار مهب نیاوخب دعب هب نیا ..زا ینک مشنزرس
هجوت نوتهب ونیتفگ مهب سب نیدشن هتسخ هرذگیم لا وم نیمه هب مدعب هب نیازا مدادن شوگ نوتفرح

.نم مهب یدیم رظن هک مزاغم روکد هگم .. ینیبیم هک مینیمه ...نم مدب ... مبوخ ... هگید هسب .. مدرکن یا
. ممدوخ هتخاسدوخ مزاب نگیم دب مرگا ممدوخ هتخاس دوخ . نگیم بوخ مزا مرس تشپ هگا ما یلیل
ردقنیا ارچ مزیزع _ تفگ و متمس دموا هنارت . دوب ضغب نوا مزاب .اما متخیرن کشا

. تقاتاورب . یدش زمرق
یمک . دروخ ینوکت دوبن هتسب لماکو دوب زاب همین مدوب هدیمهف هک هنوخ رد عقوم نومه هک متشگرب

. دشزابرد هک مدرک شاکنک
همع . تخیریم  مکشا نوچ منزب کلپ هن مدنبب وماشچ متسنوتیم .هن مدرک شهبو متشپ . دموا رایناد و

؟ مرسپ هدش یچ دیسرپ شزا
نوتمودکچیهزا ادخ تخیر مکشا دش در مرانک زا نتفر نیحرد تشاد شرب . مرادربو ملیابوم مدموا _

با متفر اه هلپزاو مدرک کاپ ومکشا عیرس منم ودرک مهب یهاگن مین هدنبب ورد تساوخ هک هظحل . هرذگن
نومادص امتح رد رانک مشدوخ و زاب همین ردپ قاتارد هک مدید مقاتا هتمس متفریم  متشاد هک ورهار ال.وت

. دمویمن رد مادص . مداد  نتخیر هزاجا ماکشا هب مقاتا رد ندنوبوک واب مقاتا متفر هجوت یب منم هدینشیم
ومادص مناخ همجن دوب نکمم هکنیا یخلا رد.یب ندش هتسب شدعب مدینشور همع دنلب یظفادخ هیادص

..... متخادنیم گنچ نیمز وهب دنلب هیادص اب مدز ..راز هونشب
.... باوخ تخر تمس متفر توخر اب نییاپ دموا مداد هیادص هک تشذگ ردقچ منودیمن

...

و یتشادهب سیورس تمس  متفر ... هنک ریخب ادخ زورما .. فففوا .. مدشاپ میشوگ مورا آالمر هیادص اب
ریز هدننک دیفس مرک ندز واب مدرک نت هب یا هداس راولش وتنام . مدنوسر مامتا هب یگشیمه تایلمع



هگید هک راب هی اما مدوبن شیارا لها یدایز . مدز مه گنرمک رژ هی و منک یعیبط ومفایق متسنوت ماشچ
زاب و قاتا رد هک یا هظحل متشادرب ومفیک .. مدشیم تخانش لباق روز ..هب مدزیم شیارا ملق هب سد

. مدرک
هلصوح ..یب تشگیم یزیچ لا بند تشاد هک یراگنا .. تفر ودرک مهب یهاگن مین دش نوریب شقاتا زا اباب

قوب هیادص اب .هک مدزیم مدق طایح وت یروطنیمه .. مدش نوریب هنوخزا و نییاپ مدموا اه هلپ زا
نیشام نتسشن رس هک مدوبن یمدا .. مدید وشنیشام . مدش نوریب هک یلصارد زا مدنودرگرب رس ینیشام

هن سالیم .هن متسشن و مدرک زاب ورولج ..رد متشادن وشلصوح ال صا هک یسک اب صوصخب .. منک یزابجل
لا بند یراگنا منوا . مدرک شاگن منم ساوح ..یب متمس دنودرگرب رس .هک مدرکیم هاگن ور هبور هب یکیلع

متفگ مکشخ نحل نومه ..اب هنوشچ .انیا تشگیم متروصوت یزیچ هی
ساجنوا نوبایخ _

شیداع حتلا هب تشگرب هک قد ههلا نیا منوا درکیم ماگن یکی دمویم مدب . مدنودرگربور یسنجدب واب
هشاب مهم مارب هک مداتفوین هار و مدرکن  نشورو نیشامونه _( هداد تروق اصعو کشخ )

. تفگیم سار مدرواین مدوخ هیور هب .اما مدش عیاض مزاب تفرو تفرگ وشهار ..دعب ساجک نوبایخ
دودح هنوخ مدروا مشدعب .و تشذگ نوخ شیامزا اب مزورنوا .. مراذب شرس هب رس هک مشاب نم هگید
طقف دوب یتعاس هی مه .رس دموا منوا هک نایب نومدقع یارب نتفگ گرزب درف هی هب مشدعب زور هس

وت هرسپ نوا وشومع نز وشدوخ و شگرزب ردپ مانوازا و دیعسوراگن . نیمسایو ریما و هنارتو همعو نم
دیفس داشگ راولش هی راگن و نیمسای باختنا ..اب ناوغرا شرسمه واب دوب دونرف شمسا هک ناتسرامیب
گنر مرک شلا ودیفس یکسورع هیاشفک و مدیشوپ دوب منور هیور ات هک شگنرمه تک هی ههارمه گنر
ناوغرا هقیلس اب هک ییابیزو کیچوک هرفس رس مرب و مرس مزادنب رداچ هی نتساوخ مزا .. مدوب هدیشوپ

رد یارب هشیمه هک یردارب دوب اسرف تغاط مارب مردارب یماس دوبن ردقچ بشما منیشب دوب راگن و
شادن لکشم مک منزب فرح شاهاب تشاذیمن ابابدادیم رظن مدقع و یسورع درومرد نم صرح ندروا
هتسشن . دوب خیلا منوا یاج دایب رد شغامد زا شترفاسم ماوخیمن منزیمن گنز شهب هک ممقیفر وسیگ

مهاب نزودرم عمج . تسشن  مرانک یکی مدرک سح اما دوب هتفرگ ومدید مفرخزم گنردیفس رداچ مدوب
تیعمج دنوخیم .یه دقع هبطخ نومه ایدنوخیم و ییاعد هی دقاع دوب یدب هسح .هچ دوب هدش طلتخم
شهب ینوتیمن و مرادن سود ونیا هک ینم مزاب ینوخن ور هبطخ مرابهک رازه .. ندوب تکاس سنلا مک

... ینوتیمن ینک  مرحم
کی هدش نییعت هیرهم اب رهمگرزب رایناد یاقا مئاد دقع هب ارامش ملیکو ایا ایرا یلیل همرتحم هزیشود _

مروایبرد دیفس زر لگ نییعم یدادعت و دیجم هللا کالم دلج
... منکیم رپرپ رایناد رازم رس هک هللاگالور شیا

مدرکیم یزاب  ماتشگنا .واب دوب نییاپ مرس درک رارکت مگید راب هی
؟ مناخ سورع ملیکو ایا _

هرخسم نیا هگا هگید دقاع هب ندوب هداد ودنس دیما مودک ..اما هشن هک متشاد دیما مزونه ... متخاب نم
ای مردپ هزاجا اب متفگیم ارتخد زا هدع هی لثم متفگیم یچ مدوب نوا نز نم مزاب دمویمن رد مایزاب

مدوب هتفرگن هزاجا یسک زا نم مینزن لوگ ونومدوخ .. متفگیم یچ ،نم مداونوخ
متفگ ضغب زا یکاح هیادصاب

.. لب عمج یاگرزب همه هزاجااب _

همه . تخیریم تشاد ماکشا داین رد مادص هک متفرگو منهد هیولج  مکحم هکدوب مفرح همادا
متشادیمرب ومتسد ..هگا مدیکرتیم متشاد یراگنا نیگب یزیچ هی نینزب فرح .. ندوب تکاس

تفگ هرابود هک دوب افرح نیازا رت جمس دقاع نوا .اما ندیمهفیم همه
شفرح دعب همه ... هلب نتفگ لوا مناخ سورع _ تفگ عیرس دیعس .هک مدب نوکت رس متسنوت ؟ یچ _

؟؟؟؟ دندزیم تسد نم هیرگو یتخبدب هب نتشاد انوا .. ندز سد
و مدرک کاپ وماکشا دنت ..دنت هرادرب مرس هیور زا ورداچ ات دوب رارق هکیترم نوا هلبی نتفگ دعب هک

کیربت ندموا همه رانک هی ...زا دوب نییاپ مرسدش هتشادرب رداچ نوا هک مدیشکیم قیمع سفن یروطنیمه
ونم _ متفگ ششوگ همد متشاد وسح نیرتهب شلقب درک..وت ملقب متمس دموا دیسر اباب هب تبون .. نتفگ

تمدرک خلت تشونرس هی دراو هک شخبب ونموت _ تفگودیسوب ومرس .هک مدوب روبجم شخبب
..

هیور مرس ومدوب یکیرات وت .و مدرک شوماخو سنلا قرب .. شقاتا دوب هتفر همه.ردپ نتفر هرخ باال
مدرک ترپومدوخ .. مناخ همجن ندید اب متشگرب و درک شوخاج ماه هنوش هیور یتسد هک. دوب ماهوناز

متساوخیم شزاون .. درکیم شزاون شملا ریززا و ماهوم و تشاذگ مرمک رود وشتسد شلقب
ور ازیچ یلیخ . هنزیمن مقر مدا دوخ هک وزیچ همه ... هندوب ناسنا نوناق هتعیبط نوناق نیا مرتخد _



صاقت زا هرپ یگدنز .. هنزیم مقر تشونرس
وشصاقت دیاب هها شتشپ هک یریگب یسک زا هک یزیچره ..هی هتسرد ایند باتک و باسح .. ناواتزا .هرپ

.... یدب سپ
مدرکن یراک نم ؟ هرا مدب سپ ومدرکن یاراک صاقت نم _

یکی هتاساسحا ندرک بارخ .. هراد ناوات هی شدوخ نتسکش لد ینودیم _

یدب وشناوات دیاب وت هک هدرک یهابتشا هی دیاش تردپ ... متسبوماشچ .... هراد ناوات
زا ماراک همه متفرگ ملقبوت وتشلا ب یا هشوگ مدرک ترپو شملا تخت هیور متسشن ومقاتا متفر مدشاپ
)...._زا هراد ناوات هی شدوخ نتسکش .(لد دموا مدای مناخ همجن هیافرح . شدوب تینابصعو صرح هیور
هی هکنیا )..._زا هراد ناوات یکی هتاساسحا ندرک بارخ )... مرفنتموتزا .... منکیم تراقح هسح متشیپ هکنیا

...(.. یدب وشناوات دیابوت هدرک دیاش یهابتشا هی تردپ ).. منکیم تراقح هسح متشاد تسود ینامز
..... هدیم شزیزع .... هدیم شچب و ردپ هانگ باوج

ات مومح هتمس  متفر .. مدشاپ ... هسب ... هسب  متفگیم بلر ویز متفرگ  ماتسد وت ومرس . مدشیم هنووید متشاد
درب. مباوخ هدیسرن تخت ماپهب زونه هک دوب نتفرگ شود دعب مشب  مورا یمک نتفرگ شود اب

¤
¤

وراد هخسن هی ومدرکیم شنیاعم متشاد . شندوب هدروا شخب زا هزات هک یرامیب هنیاعم یارب متفر
..1:30 مدرک میچم تعاس هب یهاگن مدوب هدش هتسخ .. متفگیم ودوب دیفم شیتم سال یارب هک ییاراکو

هیور و ناتسرامیب هطوحم وت متفر مدوب هتفرگ مدوخ یارب یچیودناس مدوب هنسرگ . مدوب هدروخنراهان
.هک مدرکیم هاگن نتفریم هار نوشیهارمه کمک هب هطوحم وت نتشاد هک ییارامیب .هب متسشن تکمین هی
دز شزا یزاگ ودوب شتسد یچیودناس منوا .. مدید ور هبادوس هک مدنوخرچرس مرانک یصخش روضح اب

متسین هک محازم _

. مزیزع _هن

هک رکشورادخ .. دوب هتفرگ درد مرس . درکیم فیرعت شیراک هرود و شارامیب دروم رد تشاد یروطنومه
 متفگ بلر .یز تفر دشاپ

؟ هنزیم فرح ردقنا مهوت ههاگرد هب رشب نیا ادخ _آ

متفگو مدز مچیودناس زا یزاگ
دز. فرح ردقچ _

تفگ مرس تشپ زا ادص هی وهی
یفرحرپ ردقنا وگالمخ ی هدنبوت طقف _هن

شمتفرگ ملقب وت مکحم و شلقب مدیرپ شندیداب .. متشگرب عیرس
هدیعب امشزا یکد مناخ _

تفگو تسشن  مرانک ودموا .. متشاد یرتهب هسح هی وسیگ ندموا اب یراگنا
؟ اربخ ..هچ دوب هدش گنت تارب ملد _

؟ هشیم مومت تراک ..یک یربخ یب _

ناتسرامیب مایموت عقوم ات منم سپ _ تفگو دشاپ ..هک هشیم  مومت مراک هگید تعاس هی ات نم شتسار _

متفگو متخادنا باال ییوربا .. هیقب شیپ
درک مراثن یندرگ سپ .هک شینیبب ینوتیمن نیمه یارب هراد لمعرفنارهم _

مومت هدعب .. ناتسرامیب لخاد میتفر مهاب . تفرگ مدنخ .. یدش وررپ مداد لحموت هب زابنم _

هنوخ  میتفر . مراک ندش
مدروا یتاغوس تارب یلیل یتسار _

؟ هیچ _

راد. شربورب  متشاذگ تقاتاوت _

دوب تخت هیور هک یا هبعج .هب مقاتا هب مدیسرو متفر باال یکی اتود وراه هلپ مدوب یتاغوس قشاع
. ووووسیگ متقشاع _ مدزدادو  مدرک یهاگن

مدزداد مدوب کشوت . مدرک زاب هک ور هبعجرد و مدرکیم هراپ وشوداکو تخت هیور مدز هجریش
. ووووسیگ ممرفنتم تزا _

هاگن شدنخ زا یکاح هرهچ هب دش زاب قاتارد ..هک مدرک هاگن ییوئاکاک کشالت زا دوبرپ هک یا هبعج هب
تفگ هک مدرک

تقوره یتاغوس هی .زاب مروخیم ورانیا نم هرادن لا کشا یهلا یرادن سود وئاکاک کشالت هکوت عا _

شرسوت مدز هبعج نومه ..اب مرایم تارب  متفر
همه . مدروایم باال متشاد دروخیم ورات کشال ودرکیم زاب وراه هتسب تشاد دنت ..دنت تبکن یومکش _



هتشاذگ نفلت یور وشتسد هک یلا حرد مناخ همجن هکدوب هتفر باال نوم هدنخ هیادص مهام ودوب بوخزیچ
تفگ وسیگ و دش عطق مدنخ هیادص . نرادراک تاهاب رایناد اقا یلیل دش_ قاتا دراو دوب

رانک متشاذگ و نفلت هتمس  متفر .. دیرابیم شور ورسزا یواکجنک مدرک شهب یهاگن ؟ نیک ررررایناد اقا _

تفگ هک مدرک دوجو عاالم ففففوپ هی .اب مشوگ
شاراک هب درک شعطق منزب یفرح  متساوخ ..ات یسورع هیادیرخ یارب ورب شاهاب تلا بند دایم ناوغرا _

_ تفگو ممسا یلا وس درکیم هاگن مهب بجعتم هک دروخ وسیگ هاگن هب ماگن متشگرب ... مدوب هدرک تداع
؟. هربخچ ؟ یلیل

هب نتفگ یارب وراه هملک متشاد منهذوت .. تسشن مرانک ودموا تخت هیور متسشن . مدز ینیگمغ دنخبل
 مدرک یا هفرس ..کت متشاذیم  مهرانک وسیگ

. نزن فرح مفرح طسو ال صا .اما مگیم تهب وسیگ نیبب _

هدش؟ یزیچ _

دعب _ مدرکیم یزاب ماتسد ..واب نییاپ متخادنا ومرس مگب.. شمشچوت مشچ متسنوتیمن . افطل وسیگ _

.... وهی اما اادوب بوخ زیچ همه ادخب دوب راگنودیعس یسورع شدعب زورود دودح یتفروت هک نیا

دوب هدشرپ کشا ینین زا هک شاشچ باالهب متفرگ ومرس ؟ یدش شنز وتاالن ینعی ؟ یگیم یراد یچ _

.. وسیگ یارب نینچمهو شرواب دوب تخس مارب .. مداد نوکت یرسو مدش هریخ
... ینک یسورع دیرخ یریم ؟االنوت موه هتیسورع دعب هتفه ینعی _

کشا زارپ هک متروص . دوب ناوغرا هندموا کیدزن یتشادهب سیورس  متفر ومدشاپ ... هخا یروطچوت یلیل
.نم مدوبن فیعض ..نم ندوب هدروا مک مماشچ هگید هسب .. اکشا نیا زا متسخ فففوا . مدرک کاپ ودوب
هراد وسیگ  مدید مدموا هک یتشادهب سیورس ؟زا دروایمن رد ومکشا یزیچ مردام گرم دعب هک مدوب یلیل

. هربات هشوپیم سابل
؟ اجک _

هگید هنوخ مرب _

. یایب نوماهاب دیاب مهوت ارمع _

؟ اجک _

. دیرخ یارب _

ال صا _هن

وووسیگ _

مرب دیاب هن مگیم _

وووووسیگ _

.... ااااارمع _

. مدید وناوغرا نیشام .هک متشگرب ، تشاد هگن نوماپرانک نیشام .هی دمویمن ارچ میدوب ناوغرا رظتنم
راوسو میتفر وسیگ هارمه ومدرک یفوپ . دوب مناخ میرم نومه ای شرهوش ردام مه هدننار کمک یلدنص

..ات میتفر بوخ دیرخ زکرم هی هب ..وخالهص مدرک یفرعم نوشهب وسیگ . درک تکرح نیشام . میدش
دوب قاتا هب طوبرم هک یزیچره و دمکو تخت سیورس طقف مه هنوخ دیرخ .. میدب ماجنا ونومادیرخ
دید هلوغشم .. میتفر بوخ نوزم هی هب .( رایناد ) دوب هتفرگ مهوراه هقلح رکشورادخو .. ندوب هداد ماجنا
یارب هشاب رایناد دیاب هکنیا هب درک عورش مناخ میرم نیا هک میدوب اسورع سابل . ندز

تفگ صرحاب وسیگ .هک دشیمن عناق هن میتفگیم یچره فففوا ... سابل دیرخ
، وسورع هنیببدیابن داماد هک هتسه ناج یلیل هداونوخوت مسر هی هخا نم، مرب نوتنوبرق نوج میرم _

شغورد ..هب شرانک هتخت هب دز و دیشک وششوگ شتسد .اب یراد هدنخ حتلا هب ..دعب هرادن نوگش
شمشوپب نتساوخ مزا هک دوب سابل ..هی درکنرارصا هگید نوچ دوب زاسراک هکنیا لثم اما دوب هتفرگ مدنخ

.هب مدوب هچب یتقو مدیشک یها .. مدرک هاگن موربور یرساترس هنییا هب دوب ابیز یلیخ شمدیشوپ یتقو ..

، مدیصقریم ، شمدیشوپیم مدرکیمن هک اراک هچ شدعبو .. هریگب سورع سابل مارب ات مدرکیمرارصا مردام
سورع لگ ، سورع ..جات دوب سورع سابل هتمس مساوح مامت یسورع  متفریم هشیمه و متسد  متفرگیم لگ

متخادناومرس عیرس تفر رانک مرس تشپ هدرپ .. مناخ سورع .. مدوب سورع االن مدوخ . سورع شفک ،
. مدرکیم کاپ ودوب هتخیرن مامشچ زا زونه هک ییاکشا تشگنا کون واب نییاپ

زا یدرک تنت هک مه وسابل یدش قاچ سب مدرک رکف ؟ یدیمن باوج منکیم تادص یچره ارچ _ وسیگ
تفگودرک ملقب تشپزا هک شوزاب هب مدز  مکحم .. یدش هفخ سابل یگنت

. مدیدنخ .. یدش هام _



نوشتفج .. مدید مهو ناوغراو مناخ میرم متشگرب هک هعفدنیا ... شیگتفرگ هام تمسق نوا _

درکرارصا مناخ میرم منوا هک سورع سابل نتفرگ .دعب هرادن فرح _ نتفگ بلر یز رخاردو .. ندوب موحم
تفگ مشوگریز ودوب هدروا مک مه وسیگ یتح هعفدنیا .. شمریگب

مومت زور نومه ...و میتفر مادیرخ هیقب یارب .. شمتفرگ یروبجم . دوب هتفرگ مدنخ .. نیا هجمس هچ _

..و شدش مومت اراک
☆
☆

. دعب هتفه .کی

؟ منک راکیچ نم حاال وم لدم هن یدرک باختنا گنر هن یدرکن باختنا ارچ وتاهوم لدم مزیزع _

.. ورُغرُغ ردقنا مرگشیارا هگید مدش هتسخ دزیم رُغ تشاد یروطنیمه اتاالن حبص زا مدوب یبصع .

لدم . مراد تسود و ماهوم یکشم گنر نوچ منوا مدرکن باختنا وم گنر هتسرد یرگشیاراوت مزیزع _

غیج هیادص نوا ...اب یتسین رگشیارا هگم نک هدافتسا خالتق نهذ زا مکی تمحز یب امش مهوم
هگا رگشیارا اال یروخیم یزیچره هب امش مزیزع _.. میفورعم رگشیارا نم مزیزع _ تفگ شوغیج

_.. هچ نم هب دش دب هگا _.. هراد حرطو لدم شدوخ زا یرگشیارا ..ره نک تسرد وماهوم یرگشیارا
هیارب هک ینوا .. مربیم ونوتوربا ینک تسرد دب هگا سپ _... یزان ؟_ هیچ نوتاگشیارا مسا

. درکیم تسرد وماهوم تشادودش لوغشم منوا متسب وماشچ .. دیدنخیم زیر زیر دوب تروص شیارا
ومتروص شیارا تشاد یدعب ودرکیم تسردوماهوم تشاد یکی هک رگشیارا ود نوا هب مدرپس ومدوخ

هیوت مدوخ هندید ..زا مدرک زابو ماشچ  شادص ........اب هنوخ نرایم رگشیارا هگید هنیمه .. دادیم ماجنا
هنکیم رییغت هنک گنر وشاهوم یسک هگا مدرکیم رکف هشیمه . ممدوخ هک دشیمن مرواب مدرک بجعت هنییا

ونوشلیاسو نوشتفج . دوب زیگنارب نیسحت رگشیارا راک اعقاو .. مدوب هدرک یدایز هرییغت گنر نودب نم اما
واال ههار وت داماد اقا هک نتفگ نتفر لبق اما .. نتفر مانوا و مدرک رکشت نوشزا . ندرک عمج

رادربملیف غاب هب ندیسر ات هک دوب نیا هداد تروق اصع نیا هراک نیرتهب دیاش .. هسریم ان
هدشابیز مدیفس راد فپ سابل نواوت .. مدرک هاگن ماپ اترس هب مدشاپ .. میرب دوبن رارق هیلتاو . دوب هتفگن
دیراورم نودب دوب هداس دعب هب رمک تمسقزا .. دوب هداتفا شاه هرهم منوش یور ودوب یقیاق .هقی مدوب
ییامرخ یاهوم .. دوب هداس ییابیز نیع رد مسابل . دوب هدرک شابیز هک دوب سابلدوخ هوکش نیا و دوب

ود و دوب ماهوم هیور  مهابیز فیرظ جات ..وهی شندوب هدرک عمج مرس بواالی دوب یکشم هبور .هک مریت
... دوب هداعلا قوف ممتروص شیارا . دوب هداتفا ماه هنوش هیور ودوب هدش رف نوشزا یتمسق ماهوم زا فرط

تخت هیور هک وملنش .. مایگچب سورع ... مدوب هدش لماک سورع هی االن
تک نوا وت مردپ ندید .اب متشگرب دش. زاب رد .هک دوب متخس مکی شمشوپب  متسنوتیمن .. متشادرب دوب
ات درک  مکمک .. دوب هدش موحم منوا درکیم ماگن  متمس دموا داد. سد مهب یکاندرد سح هی یکشم راولشو
رانک هک شتسد هیور متشاذگ ومتسد .هی ومتروصرانک تشاذگ وشتسدود درکن مرس وشه .کال مشوپب وملنش
یراگنا داتفا هار هامود نیا یاکشا لیس هرابود هسوب نومهاب دیسوب و مینوشیپ .. شمدیسوبو دوب متروص

شلقبوت مدرک ترپ ومدوخ . متشاد هگن االن یارب ونوشمه
تمنیبن منوتیمن هشیم گنت تهب ملد _

.و مدرک هاگن درکیم دادیب شوت مغ هک شاشچ هب باالو متفرگ ومرس . شابن  نارگن اباب ومه مینیبیم _

متفگ و مدرک شکاپ  مورا .. دموا رد شکشا . مدیسوب وشنوگ
. یگدنز نیا هب مموکحم نم نکن منوغاد رتشیب نیا ..زا نکن هیرگوت _

دوبیم مه یماس هک تساوخیم ملد _ متفگ هنزب یفرح تساوخ ات
هشیم اپ هب نوخ بشما هنرگو هرتهب هشابن نوا _

نیشام هقوب هیادص هک درکیم شزاون وماهوم .. مدرک شلقب وشبلق هیور  متشاذگ ومرس . تفگیم تسرد
نم یتفگ تسرد _ مدرک اوجن مورا وشمدیسوب هرابود و مرس  متخادنا ولنش دروا نوریب ایند نوا زاورام

مرذگیم مم یگدنز زا یتح وت رطاخب اباب یلو مدرک یزیروربا هی هیادف ومیگدنز
هبوخ نییاپ  متفراه هلپ زازیچ همه ریز منزب یرخا هظحل مدیسرتیم عیرس ردقنوا مدش در شرانکزا و
زاب ورولج رد متفر .. دوب هتسشن شنیشاموت . نوریب  مدموا هنوخ رد ..زا دوب هدشن کاپ  مشیارا

. متسشنو مدرک
ولج شکب مکی وتلنش نوا _ تفگ هک میدوب زمرق غارچ تشپ .. غاب تمس  میداتفا هار یا هملک یتح نودب

.._
ماوتاب _

مدینش _

نک لمع سپ _

دوب نیا فده مدادن نوشن یلمعلا سکع داد. ولج وملنش یمک نم هب هاگن نودب و تشگرب . ماوخیمن _



. میداتفا هار دش زبس غارچ یتقو . مدرکن وراک نیا مدوخ هک
میتفر  مهاب . مدش هدایپ مورا مدوب تیذا مراد هنشاپ هیاشفک نوا اب هک دوب نیشام زا ندش هدایپ هعقوم

رد وملنش مدینش ودرکیم عاالم ونومدورو تشاد هک یج ید هیادص هک دوب یدورو رد .مد غاب تمس
هک . تفرو داد حیضوت نومدورو دروم رد ودموا رادربملیف .هک مداد راشف  متسد هیوت وملگ هتسد . مدروا

شوزاب رودو متسد رادربملیف هتفگ قبط . دش زاب هلا سراهچ ای هس هچب رتخد ود طسوت رد عقوم  نومه
. ندزیم تسدو ندوب هداتسیا انومهم همه متشاذگ

متسنودیمن وش یچیه هک یگدنز هیوت متشاذگ اپ متشادرب هک یمدق نیلوا اب
لیمافو ماراکمه هیولج موربا نتشاد هگن یارب . مدرک غاب هفارطا هب یهاگن متسشن هاگیاج هیور یتقو

داشو دزیم دنخبل یمک طقف یمک مدید نم هک یراب نیلوا یارب منوا مدنوخرچ .رس دوب مبل جنک یدنخبل
!!! دوب مهم شارب شوربا هک ینوا . نوش ال یمافو ندوب شاراکمه یارسمه نم لثم منوا . دوب

ات تساوخ . نومزا داوخیم یزیچ هی زاب متسنودیم نوچ مدیسرتیم . دمویم تقوره دموا رادربملیف مزاب
هکدوب حرط هی شور هک متشادرب ور هگرزب هقلح . مدید االن وراه هقلح . مینک مه تسد ونوماه هقلح
تشادرب فیرظ هداعلا قوف هقلح هی منوا . مدرک شتسد ودوب کیش یلیخ .. شینیبب ات یدرکیم هجوت دیاب

روعش ردقنا نیا هنرگو دوب هگید یکی هقیلس مدوب نئمطم درک. متسد ودوب ابیز فیرظ نیگن هی شور هک
تفر منوا .. میدنوسر مامتا هب تنمیم هب منوا . میصقرب ات تساوخ نومزا مشدعب . تشادن
دوب هدیچیپ اج همه سای رطع یوب ودوب زبسرس اج همه . مدرک هاگن غاب رود اترود هب . هنودرم تمسق
ثعاب .اما جنکمبل دنخبل نیمه یتح دوب تخس ازیچ یلیخ بشما  مارب .. مدرک شمامشتسا دوجو مومت اب
ندش طلتخم انومهم میرب دوب رارق هک رخا هظحل .* نربن یپ منوغاد حهلا هب ایلیخ ات دشیم
حملا نیشب تخبشوخ هملک .اب یظفادخو کیربت یارب ندموا هبیرغ هیانومهم . کیربت یارب
مهب نیگمغ یهاگن ناکشا . دوب رایناد اب تبحص هلوغشم ناکشا ردپ ندموا ناکشا رداموردپ . دشیم رتدب

. متمس دموا ودرک
نییاپ متخادنا ومرس ؟ یلیل تردپ نمشد اب ارچ _

متشادن یهار _

؟ دشیچ ینک جاودزا یراد شسود هک یسک اب یتساوخیم هکوت _ ناکشا
. هدب حملا ادخب نک سب _

هدموا  مرید هک وسیگ . نتفگ وراکیربت وندموا همه . تفر دعب هشیمه لثم شاب یوق _. تفگودیدنخ
تفرگ شیرگ . مدرک شلقبودوب

تفگ مشوگ مد .و دیسوب ونم .. ینزب گنز مهب ینوتیم یاوخب هک تقوره ملد زیزع _

هفرط یلیلا ب همهفبراذب شاب یوق _

متمس دموا مردپ .. میدرک یظفادخ همهاب خالهص هنودیم دیعس مدرکیم سح ندموا مدیعسوراگن
لتاق هیادص .اب مدنوم شلقبوت رتشیب یلیخ هعفدنیا .اما میدوب هدرک ونومیظفادخ هک .ام شمدیسوب
راوسو میداد نوکت تسد همه هب درب و تفرگ ومتسد . هگید هسب _ مدشادج ردپزا ماهوزرا
تعاسود دودح . مدوب تحاران یلو . مدرکن مرس تشپ هب یهاگن هگید . نیشام رد نتسب .اب مدش نیشام

..زا هرادن لا کشا ..اما دوب رود یلیخ مراک لحم .زا رهش زا نوریب هنوخ هب میدیسر هک میدوب هار هیوت
دایب ات مدنوم رظتنم متشادن دای وشاج چیه .. مدش هدایپ نیشام

بجع دنوم زاب مکف هنوخ ندید .اب میدوب هدموا رهمگرزب یاقا زا رتدوز یوالام هتمس میتفر . شدموا
ولبات اج همهدوب ابیز هچ میتشذگدوب طبترم باال هقبط سنلا هب فرطود زا هک شاه هلپ ..زا هیا هنوخ
قاتا نوا هتمس شتفر . دوب سنلا هت هک دوب قاتا هی اما اجنوا دوب قاتا ات دنچ . دوب هغیطع لیاسوواه

. شلا بند منم
_. تفگ هک بقع متشگرب سرت وت.اب درک مترپو تفرگو موزاب ودرک  ماگن یکپچ ؟. تساجک نم قاتا _

منومیم منم .. ینومیم اجنیاوت
. ماوخیم ادج هقاتا نم ااارمع _

مدروا رد وملنش . دوب تسرد شفرح . منومیم ییور هبور قاتاوت مشاب اجنیا مرگا مرهش عقاوم رتشیب نم _

مرس هیورزاو جات . تفریم رو شیشوگ اب تشاد و دوبن شساوح هک نوا . هشوگ هی مدرک ترپو
تفگ هک شداد اب .هک متشادرب

وت؟ یدرک یطلغ هچ _

مدیسرت دیرابیم شیتآ شاشچ زا هک شیخزرب هرهچ .زا تشادرب متمس گرزب مدق .هی داتفا متسد زا جات
رازهو نیمز هیور داتفا هک مرس تشپ هداتسیا گرزب هنییآ هب مدروخ مکحم هک بقع متفر سرتاب منم و

. دش هکیت
. یدرک وراک نیاوت ..دعب همفعض هطقن موربا ینودیم یتنعل _

هگیم هراد یچ متسنودیمن



یگیم یچ ممهفیمن . مدرکن یراک نم _

.مخ داتفا ماپ هیولج اقیقد شیشوگ .اما متروص هیولج متفرگو متسد . متمس شیشوگ هندرک ترپ اب هک
ناتسرامیبوت هک یزور ملیف .. مدوب هدش بجعتم ممدوخ . مدیدیم هک یزیچ .زا متشادرب ویشوگ و مدش

؟؟؟ دوب هتفرگ ملیف یک روطچ .اما دوب ندرکیم شادج اسیلپ و مردپ اب درکیم اوعد
مدرک برساال . منک راکیچ حاال متسنودیم وشابصعت هک ،نم متسنودیم شوربآ هیور ونیا تیساسح هک نم

مگب بلر یز متسنوت طقف . تفرگ وموزابودموا هک
. مدرکن یراک نم _

یمهفیم .. هیعامتجا یاه هکبشوت ملیف نیا _ تفگو دزداد
تفگوراوید هتمس داد مله

.. یدیمهف .. تمشکیم .. یدرک عورشو یزاب دب _

و مندرگ هیور تشاذگ وشتسد . دشیم نوریب دود شاشوگ زا یراگنا راوید هب مدنوبسچ
سخ .. تشادن یا هدیاف اما متخادنیم گنچ شسابل هب مشکب سفن متسنوتیمن .. دادیم راشف
منم و شتسد هبدادیم راشف تشاد وراگنا هنراگنا نوا اما مدشیم هفخ  متشاد اعقاو هگید . مدرکیم سخ
مدرب و متسد و هقیتع همسجم هب دروخ ممشچ .هک منودرگرب  متسنوت و مرس یمک .. منک یراک متسنوتیمن
مدزو متشاد شرب . دوب هدنوم مارب هک یتردق مومت .اب مدشیم حلا یب متشاد هگید . شمتفرگ .. شتمس

ژ اسام وم ومندرگ هیور متشاذگو متسد . شرس تشپ تشاذگ .و دش لش مک مک شتسد . شرس تشپ
ودش هدیشک مسابل .هک مرب رد متساوخ و متفرگ ومسابل نییاپ . مدیشکیم سفن علو واب مدادیم

. دوب هتفرگ  میرگ . متسد هفک دوب هتفر اه هشیش اقیقد .و نیمز  مداتفا
. مریمیم تکیچوک هبرض نیا اب یدرک کف _ تفگودشاپ هک

. یمود دوب هدش نیا و دوب هتفرگ شیتا متروص فرط هی یراگنا هک درک متروص هلا وح یلیس نانچ دعب
.. یشحو نک ملو .. مدرکن یراک مگیم قمحا یناور _

.اب ؟؟ هرا ینکیم یسورع  ماهاب هک یبش . هتفیب یقافتا نیچمه هی دیاب بشما نیمه _ تفگو تفرگ ومتسد
مرس .. مدوب هدش دب .حملا دمویم نوخ یروطنیمه متسد .زا راگنا هن راگنا اما شنیس هب مدزیم  ماتشم

تساوخیم شمارا هی ملد طقف . درکیم درد
دموا . دش رتهب حملا شندید دش.اب نایامن رهمگرزب یاقا تماق و دشزاب یکانتشحو هیادص اب رد هک
اراکتمدخ زا یکی ات دوب هتفرگ وماهوزاب ودشیمنادج نوا هنک،اما ادج تشاد یعس مزا ونوا ورایناد هتمس

هک یتسد . مگید تسد اب تفرگو موزابریز ودموا هراکتمدخ ودرکادج مزا ونوا رهمگرزب یاقا هرخ باال دموا
مدنوسرتیم نوشراوهوداد هیادص هک متفرگ ودوب نوخرپ

یراتفردب شاهاب نم هنوخوت یرادن قح نکن شتیذا ردقنا هسب هرادراکیچ تهب رتخد نیا رایناد هسب _

؟ یدیمهف ینک
ماراکمه هیولج  موربآ .. یمهفیم هدرک شخپ بشما یعامتجا یاه هکبشوت ومملیف هتفر رتخد نیا اباب _

. اوه تفر ودش دود زیچ همه . تفر
تفگودرک شهاگن تام رایناد ورب. اجنیا زا هسب _

ودنوخرچرس و تخت هیور تسشن رهمگرزب یاقا شنتفر .اب تفرودرک درگ بقع دعب . مریم ، مریم _

تفگ ودرک مهب یهاگن
هیور متسشن تسس منم و تفر دوب هتفرگ وموزابریز هک یسک . نیرایب دنق با شارب مناخ هسیفن _

االن تسنوتیم ردپ شزاون ردقچ ماهوناز هیور  متشاذگومرس .و مدرک هیکت مرس تشپ راوید هبو نیمز
مناخ هسیفن نومه مدرک رسباال درک شوخاج منوش هیور یتسد .هک مدز راز مدوخ حلا ..هب هنک ممورا

تفگ رخا هظحل و تفر و دشاپ رهمگرزب . مدروخ ونوازا هعرج . متسد داد ودنق بآ . دوب
... دروا نیداتب ودناب مناخ هسیفن . نینک نامسناپ وشتسد _

.
پیز تشپ زا مدرک شزاب روز اتدص اب وماهوم . هنییا هیولج متفر . مدشاپ نیمز هیور زا توخر اب
سابل . داتفا مجات رانک نیمز هیور اجنومه ومدروا شرد منتزا . مدرک زاب یتخس هب ومسابل
متشاذگ و متسد . تخت هیور متفر نتفرگ شود نودب . مدوب هتسخ یلیخ . مدیشوپ یتحار

هدش هدیچیپ دناب نوا مهو متسد دوب هقلح مه مدرک هاگن مپچ تسد .هب درکداجیا یشزوس .هک مرس ریز
مرس برض ابو مدرک شترپ اما اجک منودیمن یکیرات نواوت و مدروارد ور هقلح ترفن هسحاب . شرود دوب

.. متسبو ماشچ . وتشلا ب هیور متشاذگو
تشاد هک مناخ هسیفن .هب متشاد یگتفوک سح ماجرس  متسشن . مدرک زاب مشچ قاتا وت ییادص ورس اب

؟؟. هدنچ تعاس مناخ هسیفن _ مدرک هاگندرکیم بترمو قاتا
دیشک توس مزغم 1:30. تعاس مناخ _واال

رد هی . یجورخ رد تمس متفر مدشاپ منکیم زیمتو قاتا منم نیریگب شود نیرب امش _



رد نومهرانک زاب هیقاتا روطچ نیا .هاو دوب هگید رد هی مموربور .هک مدرک زابو قاتارد . شدوب گنردیفس
متفر ماسابل ..اب مدش شدراو .. دوب یتشادهب سیورس مومح  مدرک زاب هکورد . دوب هگید گنر دیفس رد هی

؟ مداتفا تابالق نیاوت ارچ ..نم منهذوت دموا وساال مامت . مدرک زابو درس با و شود ریز
؟ مداتفا یروطچ

یدب بش یلیخ . مارب دوب یموش بش هچ بشید ..خا بشید .. مدوب یسورع هرفس رس مدموا مدوخ هب ات
تسین متسد هگید زیگنا تغر هقلح نوا هک هبوخ دوب هدش سیخ یمک هک مدرک هاگن  متسد هبدوب

هک دوب کیچوک یلیخ کقاتا هی موربور . نوریب  مدموا  مومح زاو متسب هتلکد تروص هب ومگنر زمرق هلوح
هی نمزا ادج مه زا اما شدوب یرساترس دمک هی هیوت نواو نم یاسابل همه هک شوت متفر . تشادن رد

هلللوادوب کقاتا زا یا هشوگ مه یدق هنییا هی .و هگید فرط هی منوا زاو ملیاسو دوب فرط
سنلا دراو . یدشیم جراخرد نوا زا یتقو هک دوب ورهار هی رد نوا و قاتا نیب تفگ هشیم . ابیز هچ
ینیس هی اما دوبن مناخ هسیفن . مدش قاتا دوخ دراو . دوب بوخ مرد هی رد اتود ارچ ..حاال یدشیم
هسیفن هک سورع سابل هب دروخ ممشچ .هک مدروخو بآ زا یا هعرج . دوب اذغ شوت هک دوب هتشاذگ
شاقافتا و بشید زا مدای شندید اب دوب موربور اقیقد و دوب هدرک شنوزیوا یتخر بوچ هی هب مناخ

وسابل نوا طقف هک متشگیم یزیچ هی لا بند قاتا رود و اهوشکوت و مدش دنلب رکف نودب . داتفا
یراگنا . مدرکیم شراپ یچیق واب نیمز متخادنا وسورع سابل و متشادرب وشک زا یچیق .هی منک دوبان

نیا نم هیگدنز ، هنک تتنعلا دخ _ مدرک شراپ ونوا درسنوخ یلیخ و مدرکن هیرگ . دش عفر ملد یاه هدقع
مناخ هسیفن و دش زاب .رد مدزیمداد ،، یزوسب تدوخ ماقتنا شیتا نیمهوت مراودیما ، یدرک شبارخ ، دوبن
هیوراد هی . درک شروگ ومگو شدرب و سابل عیرس . هنک ممورا درکیم یعس . متشاذگدرک مدنلب ودموا

دش. ماشچ نومهم باوخ هرابود و مدروخ شخبمارا
¤
¤

یلیخ مه اباب یارب ملد نومدوخ هنوخ مرب متساوخیم دوب هدش قاط اجنیا متغاط هگید . مدرک مرس وملا ش
متفر نوریب مدموا قاتا ..زا متشادن لمات نم اما هرذگیم یسورع زا زورود هک هچرگ دوب هدش گنت
ماهاپ هیادص .اب دزیم مدق تشاد هک مدیدو رهمگرزب یاقا هک مدش نوریب هنوخزا . دوبن یسک نییاپ

؟ یریماجک _ دادومباوج هک مدرک سالم شاهاب بدا  مسر هب متمس دمواو درک ماگنو تشگرب
. ناتسرامیب مریم مهاجنوازا مردپ هنوخ _

تفگو تخادنا باال ییوربا یات
. مینزب فرح هشیم _

درک عورش زیم.هک تشپ میتسشن . غاب تشپ میتفر مداد نوکت یرس
،اما منکیم تدازا هشاب نم تسد هگا ،اما هشاب تلد هیوت ییاه هنیک هی نم زا دیاش مرتخد یلیل نیبب _

تفگودز گنز رایناد هک دوب حبص زورید نیمه تسین نم تسد
 یشن نوریب هنوخ زا هجو چیه _هب

مدرک مخا
! نوتنوخوت مینادنز هگم ارچ _

متتراکمیس نمضرد ، تردپ هنوخ هن تراک رس یرب هن یرادن قح وت هک هتساوخونیا نوا اما یتسین _

هدب شهب هسیفنات ساوخ ودرک دودسم
متفگوزیم مدزهب مدشاپ . دش بارخ مرس هیورایند فرح نیا اب

. هن یکی نیا اما متخاس نوترسپ هرخسم طورشو طرش ره اب مراد یربص منم رهمگرزب یاقا _

تفگوداتسیا مولج یلکیه یاقا هی عقوم نومه هک یوال یجورخ رد تمس متفر دعب و
؟ اجک _

مرب ماوخیمدایب داب رازب روهدنل رونوا _ورب

. هشیمن هگن اقا _ات

یوال نیاوت مدوب اهنت .نم داتسیمنیاو درم نیا هیولج یسک ارچ . دوب هتفرگ مصرح
رانک متشاذگو متفرگ شتسد زا داد باوج .ات تفرگ یا هرامش . منزب فرح ماوخیم نزب گنز تاقآ هب _

مشوگ
یدرک لوبق مهوتو مراک رس مریم متفگن هگم ؟؟ یدیمهف ینک مسبح ونم ینوتیمن رهمگرزب ونم نیبب _

تفگ یصاخ شمارا ؟؟.اب ناه
یاوخب مرگا ، نوریب یرازیمن هنوخ نوا زا وتاپ مگید هنای مدرک لوبق هک متفگن نم اما یدز فرح وت _

زا تفرگیم مصرح درک. عطق .دعب یشاب مگرزبردپ سوب سد دیاب یا هدنز هگا یدرک هک یراکاب ، هشیمن مزاب
یوال تمس درب ونمروز هب ودوب هتفرگ ومولج هدرم نوا اما مرب متساوخ مزاب ، هنوخ نیا هیوت میسک یب

کشرز نک ملو _ مداد شله هک



مدرک رهمگرزب هب یهاگن یکپچ درک. ملو رهمگرزب یاقا روتسد اب
نم مریم هرخ باال ..اما نوتنوخوت متشاذگ وماپ هک یموش بش نوا هب تنعل _

یفوپ مرن نوریب اج نیازا هگا متسین یلیل . متسشن رد تشپ و مدنوبوکورد . مقاتا متفر ود حتلا اب
نیایو هیوت ینادنز هی مدوب مدش نم یهار هچ اما مدوب هار هی هرکف هب تخت هیور متسشن کالهف مدرک

ال...

و ندز مدق هب مدرک عورش . ماجنیا تساهلا س یراگنا هک یسح هی . دادیم بوخ هسح هی مهب غاب نیا
یهاگو مدوب مقاتاوت هتفه هی نیاوت . دوب هتشذگ موش بش نوا زا هک دوب هتفه ،هی مدوب رکفوت

تفگوداتسیا مرانک . مدید ورهمگرزب یاقا هک متشگرب یکی هیامدق ندینشاب . غاب مایب متسنوتیم
؟ یتحاران مزا _

مراد ندش تحاران قح نم هگم _

. رایناد نم هلکشم طقف تهب مرادن یراک نم مرتخد _

. مشن نوریب ارچ . مردپ هنوخ مرن ارچ . ناتسرامیب مرن نم ارچ هخا _

..... مدا نوا ، تسین یرسپ نیچمه رایناد ، یلیل _

؟ نیمهفیم هیعقاو  ناطیش هی نوترسپ ؟ موه هیبوخ مدا امتح _

تفگو متمس دموا هک مرب متساوخ
متفگو متشگرب . منزب فرح تاهاب یزیچ هی درومرد متساوخیم _

تفگودرک نِمنِم یمک . نییامرفب _

دوب هدموا شیپ شارب یلکشم هی منوتیسورع هب و هنکیم یگدنز هیمورا رایناد همع شتسار _

_ مدش هنیس هب سد درک. تسد تسد یمک . دایب تسنوتنو
. رهمگرزب یاقا نیگب

متفگ و مدرک یمخا . هنیببو رایناد ووت ات دایم بشما نوا شتسار _

متساوخ . منوتیمن .نم مرایب رد تخبشوخ هیاسورع نیا یاداو منک یزاب شقن هک نیاوخیم مزا سپ _

مداتسیا شفرح اب هک مرب
نوشن یسک شیپ هرتهب سپ ، یریگب طالق شزا  مینوتیمن یرایناد نز یاوخن هچ و یاوخب وت هچ نیبب _

هرهش میگیم مهامو دایمن هک نوا هزات شیاوخیمن هک یدن
متفر عیرس . تشادن شندینش یارب شوگ یسک اما متشاد دایز فرح . مداد نوکت فسات زا یرس متشگرب

مدش  مقاتا لخادو باال متفر اه هلپ یوالزا لخاد
هیولج دیاب ارچ ، متساوخیمن هچ متساوخیم هچ مدوب شنز نم هک مدرکیم لوبق دیاب تفگیم تسرد

.. دیسر مرس هب یرکف هی . مربب ومدوخ هیوربا هیقب
مریگب شود ات مومح هتمس  متفر

.

.
میخض یباروج قاس هی . مدرک هنییآ هب هاگن .هی ندیسر سپ . مدشاپدمویم طایح وتزا هک ییادصورساب
نیچرود . شدوب  موناز ،واتباالی تشاد یجنران یاه هدر شوت هک یکشم نهاریپ هی ههارمه یکشم

و دوب مرس مگنر یجنران شلا هی و تشاد همکد شانیتسا رس . دادیم نوشن رتابیز ومکیراب رمک ودوب
هک مابیز گنر یجنران ..ابرژ دوب منساب هیورات ودوب هدش تفاب 13 هک مدوب هتفاب ومدنلب یاهوم
هنییا هیوتزا مدوخ یارب یسوب . مدوب هتشاذگ شیامن هب شیارا نوا واب سابل نواوت ومیلسع هیاشچ

مداتسرف
. یدرگیم بوخ تدوخ یارب رک رایناد شوگ _

نوشن شهب سپ هرایناد همع نیا یلیل ساماگ ساماگ .هن مدرک مکو متعرس وهی اما نییاپ متفر عیرس
س هک پچ تمس هب یهاگن . نییاپ مدموا هفرطود یتنطلس یاه هلپ نوازا مورا مورا . یتسه یک هک هدب

رهمگرزب یاقا .هک متمس تشگرب ارس همه مندموا ،اب شفرط متشاذگ مدقو مدرک دوب ییاریذپ نلا
مسورع ناج یلیل منیا بوخ _ تفگو نیمز دز وشاصع

سمع متسنودیم هک ینوا هتمس متفرو باال متفرگو مرس اما . مدوب هدز تلا جخ یمک لوا هیادروخربوت
تفگوداد نوکت یرس طقف هک مدرک سالم ومداتسیا شوربور متفر . تخیریم ربکتو رورغ شفایق وزا

. مگیم کیربت _

شاهاب . ادلی . درک یفرعم هرزد وفال ردام نیا سورع ناونع هب ونوا رهمگرزب هک دوب نووج رتخد هی یدعب
تسوپ و کمناب یرتخد مهادلی ، دوبن رایناد هب تهابش یب هک دوب راشای نوشرسپ مه یدعب . مدرک سالم

دش عورش اثحب . متسشن رهمگرزب یاقا رانک . شطیرفا هرهوش ردام نوا سکعرب ورب لد وت ودوب یمدنگ
تفگودیسرپ رایناد زا منوا و



؟ تساجک _

متفگ رهمگرزب یاقا فرح قبط
هیراک رفس _

مشقن ندش یلمع یارب نیمه رکشورادخ . مدینشیم رایناد ندموین درومرد دایز رهمگرزب یاقا هیافرح وت
متفگ و مدشاپ . درکیم مرت نئمطم

زا . مدرک کرتو عمج یهاوخ ترذعم هیاب .و مراد تلا سک یمک  مقاتا مرب نوتزاجا اب هگید نم _

.و مدرک ضوع راولش وتنام هیاب و ماسابل عیرس و مقاتا  متفرود حهتلا اب عیرس مدش دیدپان هک نوشدید
بخ اما شهب دوب هداتسرف  هسیفن تشادن تراکمیس هچرگ  متشاذگ و ملیابوم شوت ، متشادرب هلوک هی

ههههوا . متخادنا نییاپ هب یهاگن مدرک زابوسارت رد عیرس و مدرک لفق ورد . مدرکیم روج تراکمیس
مربورود مدرک نییاپ هب یهاگن مدرک نوزیوا اه هلیم زا ممدوخ و نییاپ  متخادنا ومفیک . رایناد تهب تنعل

مریمب . .هس تمروشب هتخت .رس ...ود رسپ یریمب ... کی . دوبن یربخ روهدنل نوا زا ینعی دوبن یسک هک
مدیرپ . تمرازیمن هدنز

هاگن وفارطا هرابود .. منوشور متخادنا و متشادرب ومفیک عیرس . ندینش همه منک رکف هک متفگ یییخا
.و مدرک هدافتسا  میگچب یاه هبرجت زا منم . تشادن یعافترا دایز هک دوب راوید هی یوال تشپ  متفر . مدرک

متشگرب مدشاپ . نیمز هب درک دروخرب موناز طقف شمک عافترا .زا مدیرپ و متفر باال راوید هیور زا
عقوم نومه . متفگ یخوا هک تخرد هب مدروخ اگنملچ لثم منک رارف متساوخ ..ات ترکش ایادخ بقع

تفگ هک دموا روهدنل نوا هیادص
وت؟ _

هداج زا .دعب مدرکیم رارف هک مدرک ضرق وشرباربراهچ متشاد اپ اتود . دوب دایز نوملصاف بقع متشگرب
. تخادنا نوا ونم نیب هلصاف هی نیمه ودش در نویماک هی نم مدشدعب در هک هداج زا دوب لگنج هی

هکنیا دعب . تفگیم رایناد هب نیا ییاو دوب تخس مارب رارف دوب هدش تسس  ماهاپ لگنج وت متفر
نیشام هی هک دوب بقع هب ماگن دشیم در نیشام مک . هگید هداج هی هب مدیسر مدرک در ولگنج تحاسم
متفر عیرس مدیدور هدرم نوا رود زا عقوم نومه . مدزداد سرت زا متشگرب دش فقوتم ماپ رانک اقیقد

هشیش هب مدزیم . دوب هتفرگ ومدید دوب یدود نوچ هدننار هشیش تمس
مدرک درگ بقع مدش هکوش شندید دش.اب زاب نیشام رد هک . هملا بند درم نیا نک مکمک ادخوروت اقا _

متفگ و هیرگ ریز مدز هگید دوب روهدنل نوا ممرس تشپ هک
تفگودز یدنخزوپ .هک تقو چیه یمهفیم تمشخبیمن تقو چیه رایناد _

یشخبب ونم هک تسین مهم _

. متساوخیم یدایز زیچ تزا نم هگم ایادخ . مدرکیمدادیبوداد نیشام هتمس درب روزب وتفرگ ومتسد دعب
زا عیرس . تفگدرم نوا هبو نیشاموت تسشن شدوخ عیرس رایناد هک دیشک فا کیت نیشام .هی عقوم نومه

. مشاب تکاس  مداد حیجرت . هنکیمراکیچ  متسنودیمن . هشبرود اجنیا
( رایناد )

مدش نومیشپ . امدا نوا نیشام ندید اب اما دادیم نوج مادگلو تشم ریز اجنومه تساوخیم ملد
. هرب متساوخ باهش زا نیشاموت  متسشن . درکیم میبصع ورزرز  هرتخد نیشاموت مدرب ومتفرگ وشتسدو

دیبسچ رتخد نوا هک مدید زاگ. لا دپ هیور متشاذگ وماپ وراهچ هدند هیور مدز راک لوا نومه
طقف ودوب خیلا هداج . شدوب موربورو ولج هنییا نیب ماگن . هدنبب وشدنبرمک هرادن هک لقع .. یلدنص هب
خرهاش نیا هک نم ننیبب ور هرتخد نیا ات متساوخیمن . دوب تسپ خرهاش یاگس نوا ونم نیشام
متفگ عیرس االن منکیم شفخ ففوا .. تخیریم  کشا تشاد هک شتمس متشگرب . متخانشیم وردازمورح

منکیم تروگ هب هدنز تننیبب انوا هگا وش میاق ونییاپ ورب _

مدید هک بقع هب مدرک یهاگن هنییاوت .زا دش میاق نییاپو تفر . هدب شوگ عیرس هک متشادن عقوت شزا
یتقو دروبشاد هتمس  مدرب تسد . دوبن رتخد نوا یپ مساوح . امش هب تنعل .خا ندروا رد هحلصا هی

تفگ و شرس هب دروخ مکحم مدرک شزاب
مورا یناور _

امدا نوا تسد تمدیم اجنیمه هنرگو وش هفخ _

ایتنعل . منکب  متسنوتیمنوراک ودره نومرف هب متسد هی ودوب دروبشادوت متسد هی متشادرب وم هحلصا
هب دروخ ماگن دز مرس هب یرکف . شهب هروخن ات مدرکیم فرطنواو فرطنیا ونیشام ندزیم ریت نتشاد

درکیم یا همزمز بلر ویز ششوگ هیور دوب هتشاذگ وشاتسد هک رتخد نوا
وت؟ یه _

درک برساال
درک بجعت نومرف تشپ  نیشب ایب

! منوتیمن _



باال دیرپ رتم مدزهی هک یداد اب
نومرف تشپ ایب عیرس منوتیمن یگیموت هروگ هبل نوماپ هیام _

هیور متشاذگ وماپ . ندش هدایپ نیشامزا نوشمه و دیسر نومیمدق هی هب نیشام ات متشاد هگن ونیشام
نومرف تشپ هنیشب متفگ هرتخد نوا هب ندوبن مدیدوتو مدش رود نوشزا هک یتقو . مداد زاگ وزاگ لا دپ

هی همهفب لا غشا نوا هیامدا متساوخیمن هنک ضوع وشاج  متفگ نوا هب اما مدش. هدایپ نیشامزا ممدوخو
. دشیمن شیلا ح هک منیا دزیمریتودشیم کیدزن نومهب مک مک نوشنیشام . هدب زاگ متفگ شهب هماهاب نز

قمحا هدب زاگ متفگ _

اب ورانوا تشاد شتکرحزا دموا مشوخ دربیم رونوا ونیا و نیشام وراهچ هدند هیور دز . داد زاگ منوا
نیشام تعرس عقوم نومه هک . مدرک رپ گنفت . نیشام هب یریت ندوب هدزن اتاالن درکیم هنووید شراک

تفگ هک مدرک هاگن هلبا نوا هب متشگربدش مک
هراد یلکشم هی اکیتس ال زا یکی _

مداد رخا وات نیشام هشیش . هدب همادا شیگدننار هب متساوخ شزا و متفرگ متسدوت و گنفت یصرح
نیااب نیشام یاکیتس ال هب کیلش مدرک عورش و نوریب مدموا رمک ات هشیش زا تکرح هیاب .و نییاپ
نیشام کیتس ال هب مدزو ریت نیلوا . مدوب یرهام زادناریت نم اما دوب تخس مارب یریگ هنوشن دایز تعرس

دود شزا ودش فقوتم نوشنیشاماکیتس ال هب مدز مه یموسو یمود . هنک یگدننار تسنوتیم مزاب اما
دروبشاد وت متخادنا و گنفت تکرح هیاب و نیشاموت متسشن . مدرک نوشاگن دنخزوپ هیاب . دشیم نوریب

. هحلصا هب یدعبو یگدننار هب شمشچ هی و هنزیم یدرز هب هرتخد نوا گنر مدید هک متشگرب
هشوگ هیراد هگن _ هگب گرزب ردپ هب متساوخیمن
مدرک شاگن درس  شتمس متشگرب . تشاد هگن

. منیبیموت مشچ زا هشبربخاب یسک _

زاب ورد و هدننار تمس متفر و مدش نوریب . متفگیم هدنبوک ور هملک هی نومه متشادن یفرحرپ هب تداع
هیور متسشن مدوخ ومداد شرارق نیشام هیور هبور اقیقد اجنومه و نوریب شمدیشک نیشام .زا مدرک
دوب هدرک رارف نم هنوخ زا یقح هچ هب دروخیم ومنوخ نوخ . مدرک شاپ اترس هب یهاگن مخا .اب توپاک

نیا
؟ یرب هنوخ زا یتساوخیم _

. هرا _ تفگ یخاتسگ اب
.7:30 مدرک هاگن متسد تعاس هب منک تالیف وشراک یروطچ متسنودیم

ورب. سپ _

هک یدنخزوپ هیاب . شمتشاذگ اهنت دوب تخرد رپ شفرطود هک یا هداج هیوت مدش نیشام راوس عیرس
زا هتسد نوا زا متسنودیم . تفر رانک نیشام هیولج زا شدوخ و درک ماگن هنیس هب سد دوب شبل جنک

نوریب هابور هنوخ ریش _ گرزباباب لوق هب سامدا
مین دودح سردآ نیمه هب هک مدز گنز  باهش هب . مداتفا هار ؟ هنای یدنخیم مزاب هک منیبب متفر هک االن
مهم مارب مدرمیم هگا یتح .. مدز یدنخشین . شدوب کیرات کیرات اوه دعب تعاس مین .. دایب دعب تعاس
خا . هنک رارف مشکیم کدی ممانسانشوت و شمسا هک یسک منز هکدوب هدروخرب متریغ هب اما شدوبن
جراخ پولک متفر . شدوب مشقن یپ مرکف مامت مدرکیم یگدننار متشاد .. منکیم تدیماان یگدنز زا خرهاش

مدرک کراپ یگشیمه یاج و نیشام رهشزا
راولش بیجوت ومپچ هتسد هشیمه لثم . مدیشوپ شور ومتک و مرمک تشپ متشادرب دروبشاد زاو گنفت
ممشچ هب یچیه دوب ولج هب ماگن نتفر هار مدرک عورش یصاخ لیاتسا ابو مدرک میکشم یا هچراپ
تبث منهذ وت هک یزیچ نیلوا .. دیخرچیم فلتخم تاهجرد هک انیبرود هب یهاگن مامت یزیتاب . دمویمن

تفگ مشوگ همد ومتمس دموا یلکیه درم . شدوب مفارطا نیبرود 5 مدرک
. نراد نوتراک الین صا یاقا _

رودزا . ندرکیم یزاب رامق نتشاد هک ییادرم زادوب هدشرپ اج همه .. مدش  پولک دراو ومداد نوکت یرس
هوشع شارب تشاد ودوب هداتسیا شرانک نز هیو دوبرامق لوغشم تخس . شتمس متفر مدید و سمش

نوشناقمحا یزاب محازم متساوخیمن متسشن شییوربور لبم هیور متفر اقیقد دمویم
. منوش هیور تشاذگ وشتسدو تسشن  مرانک اقیقد ومتمس دموا دنولبوم رتخد هی . مدوب یقیقد .مدا مشب

یزاب رتخد .زا مدرب مناهد کیدزن . شمروخب ات تساوخ و تخیر یکسیو یمک مارب . مدرک یهاگن شهب
ورتخد سود منس 31سلا اب هنک رکف هنیبب ونم یکره دیاش متفریمن میرتخد چیه تمس دمویمن  مشوخ

و تریغ یب ردقنوا مدوب هدربن ساسحا زا ییوب مدوبرابودنب یب نم اما مشاب هتشاد ازیچ روط نیا
انیا اال مدرکیم باسح مدا ویسکره هزاب همه یارب ششوغا هک منک ییاقا یرتخد هی یارب ات مدوبن تسس
یییادص هی هرتخد مدیشکرس وشمه و متفرگ  متسد ویکسیو ناویل .. درک تباث ونیا میگچب هبرجت مدیاشای

و مداد نوکت یرس . مرادن تمز ال یرب ینوتیم _ متفگو ششوگ تمس  مدرب ومرس دروا رد شدوخ زا



وپالوت یراد هراچیب سمش یا مدش قیقد یمک مدروخ و متخیر هگید یکسیو وهی وماپ هیور  متشاذگوماپ
هب یهاگن هک یتقو . هگیم شابیقر وهب سمش هیاقرو هراد هشرس هکباالهی ینز نوا  مدیمهف اما ، یزابیم
ب متفر نوشزا اهو هلپ تمس متفر متفرگ ور هرتخد تسد . تسین مهب شساوح یسک مدید  مدرک فارطا

یفخم نومه متفر . مدموا اهنت نمهفن نییاپ هیانیبرود هی وت ات هرب هراد سود اجره متفگ هرتخد اال
.اب دوب خیلا نم هیاج  طقف نومرفن تشه زیم رود هک . مدرک زاب اپ اب ورد دشیم عمج نومعمج هک یهاگ

منک. تسرد  متسنوتیمنومق خاال دوب یتاذ نوشمه متشاذگ مدق رورغ اب هشیمه لثم . ندیدنخ همه  مندموا
متفگو  گرزب درگ زیم تشپ متسشن

هملک رهاب هک نتفگ وشلیلد .و ندرک ماگن نیسحت اب همه . هدش هفاضا پولک هیانیبرود هب نیبرود هی _

. دشیم تشم متسد

( یلیل )

ظملا نیا مدرکیمن رارف شاک  مدرک طلغ ایادخ لگنج ییاو متسشن نیمز هیور مدش تسس . تفر یتقو
ادخ بلر یز . مدرک نشور وشوق غارچ و مدروارد  ملوک زا ومیشوگ هللا. شیا یدرگنرب هک یرب یا . تفر

رژه ماشچ ولج ماراک همه ..وهی هنکیم یروطنیا هک مدرک یهانگ هچ نم ایادخ . مدیلا نو .. مدرکیمادخ
متفگ دنلب عیرس تفر

هلح. هلح هوا هوا _

یلکیه نوا هیادص . دز مادص یکی هک تفرگیم میرگ تشاد سرت زا مک مک دوب هتشذگ تعاس مین دودح
مدشاپ عیرس دوب

. ماجنیا نم _

عیرس هیک مدرکن هاگن . متمس دموا ودید ونم رودزا هک . ماجنیا _ درکیم  مادص یه یروطنومه نوا اما
متفگ ومدرک روجو عمج مدوخ

. مایم تاهاب منم هیروطنیا هک حاال مرب متساوخ نم یدموا عا _

کف . هنکیمن هابتشا مرکف .. هشاب یناج راکف خال هی منک رکف دموا رایناد  تسد گنفتزا مدایدرک یا هدنخ
هنودیم روهدنل نیا هک مدرکیم

سراکیچ رایناد هک ینودیم وت _
...._

، هسوساج هنکن ، هسیلپ ، هراکف _خال
.._

مدادن ول ورامش نم هگا یتسدمه شاهاب مهوت یچوت _
.._

عیرس ردقچ دزیم ریت تشاد هک مدوب یا هظحل نوا رکفوت اما دادنومباوج . ماوتاب یه _

ور هنحص نوا . راکفدوب خال ای دوب سیلپ ای مدا ..نیا تشادن تسدور یزادناریت وت یراگنا .. هنارهام ردقچ
راوس یچ؟ عقوم نوا یچ؟ دنوسریم یا همدص منم هب هگا . متسنوتیمن . شمنک شومارف متسنوتیمن
ییاو . مشکب یا هشقن نیچمه هی هک منکب طلغ نم هگید مدوب نویدم شهب . مدش روهدنل نوا نیشام
یهاگن  متسد هیچم تعاس هب . شتشادن یراک ماهاب هبوخ اما مدنوخ ومدهشا درک زابورد هک یا هظحل نوا

شتمس متشگربو مدرک زاب ومدنبرمک هک میدیسر ، دوب لوغشم  مرکف هنوخ ....ات شدوب تشه مدرک
. هدش یمیدق هگید روهدنل هیچ تمسا یتسار نل... تزا منونمم _

متفگو مدرک یمخا دیرابیم شزا هدنخراثا
! میدج _

. باهش _

هسیفن مدرشف ورد گنز یوالو تمس  متفر . درکزابورد مندید ابرادیارس . نوریب مدموا ومداد نوکت یرس
تفگ عیرس  مندید اب ودرک زابورد مناخ

. نیدوبن امش هک ننودیمن انومهم _

هدیچیپ اضفوت نوشدنخ هیادص . مدرک هاگن ییاریذپ هب متشذگ هک ورهار .زا وت مدموا فرح نیا اب
ندید ونم مسناش زا هک مدش در نوشولج زا تکرح هی .اب دوب

تتلا سک دوب نیمه ؟ یدوب اجکوت _ همع
ششیا . مدز یدنخشین . نلا سوت  متفر و بقع متشگرب ومدرشف مه هب ومابل

. منزب مدق مدوب هتفر ، مدوب اجنیمه _

زا متسنودیم هکنیا صوصخب . دمویم مدب لوضوف یامدا زا یلیخ . متفر و مدرک شفرط یدیدش مخا دعبو
ماپ تشپ  مزونه  مداتفوینریگ هبوخ ایادخ . مدیشوپ ومیلبق یاسابل نومه باال متفر . دایمن مششوخ نم

یتنطلس هرفن کت لبم هیور نییاپ متفر . زادناریت هدع هی تسد زا مدوب هدرک رارف یروطچ نم دیزرلیم



مدنوخرچرس مناخابیز ای همع نوا فرح اب هک . متسشن ادلی هیوربور
؟ هیچ تلغش _

متفگو مگید یاپ هیور متخادنا اپ
. مریگیم زغم راونو نکسا یت یس رتشیب اما رس یلخاد هیحان و باصعا زغم رتکد . مرتکد _

مدرک فیرعت کوج هنکن مدیمهفن داد رس یا هدنخ ودرک ماپاترس هب یهاگن دنخزوپ اب هک
؟ هدنچ تنس _

25_
دیدنخ هرابود

هیچ؟ نوتدنسرخ لد نیا لیلد _

. نداد تهب تسرد وکردم ینئمطم _

مدنچ اتکالس تسین مولعم هک ییوت هک مدیشک تمحز یرتکد یارب همه نیا نم مدرک یدیدش مخا
. ینزب فرح کردم ورتکد زا مارب یدنوخ سرد

هب یتفم نم هک هسریمن ییاج هب یتفم یسک هرود نیاوت ممهفیمن ونوتروظنم ، مناخ ابیز _

دوب هدرکن تفرشیپ ملعو یروانف اجنوا نوچ درکیم قرف امش هرود ینعی شیپ سلا دنچ . مسرب کردم
تفگ هک مدز یدنخشین ندیسریم اج هب همه یتفم اجنوا

.. یشاب هتشاد باالرت هجرد دیاب باصعا وزغم یارب یدنوخ هاگشناد طقف وت هخا _هن

. مدنوخ هک وهاگشناد نم مشزات هناتسرامیب . هشاب هتشاد هجرد هب یطبر هک تسین سیلپ هرادا اجنیا _

لمع یبوخ .هب هشاب هکاالن ویدعب سلا هی و مدید هرود و لا سود نم .و میدیم هرود لا سود دیاب
یدنخزوپ . صصختم متفگن مباصعا وزغم رتکد متفگ نم هتبلا .و مداد ماجنا ومفیاظو یبوخ هبو مدرک

متفگ ومدز
هک؟ نینودیم ... وصصختمو رتکد نیب قرف نینودیم هک امش هتبلا _

مدیدنخ شغ شغ شدوخ لثم دعب
. مریگب ومارتکد قوف ماوخیم نوچ مشیم مصصختم هگید تقو دنچ ات هتبلا _

نوخ اماو . مدید تیامحو نیسحت لثم یزیچ هی رهمگرزب یاقا هاگنوت فرطنوا مدرک ورو مدز یدنخبل
هاگن مهب تشاد وداد باوج مناخ هسیفن . دروخ گنز هنوخ نفلت عقوم نومه دروخیم و ابیز نوا نوخ

هک دوب یک .نیا مدوب واکجنک لئاسم نیاوت .. مدشاپ یواکجنک هیور زا منم . هنوخزپشا تفر شدعب درکیم
نیب هک مدرک پچ تمس هب یهاگن . نوریب مدموا ییاریذپ سنلا زاو مدشاپ درک یروطنیا مناخ هسیفن
دراو و نییاپ  مدموا اه هلپ زا تشاد هلپ ات هس . دوب هنوخزپشآ نوشطسو ینعی هفرطود هیاه هلپ نوا
لیاسو تشاد مناخ هسیفن . دیسریم غاب هب هک تشاد رد هی هنوخزپشا هت .هک مدش شافصاب هنوخزپشا
مدروخ ودوب االد سوت هک کیچوک ملک هی . دنیچیم وزیم و ییاریذپ سنلا وت دربیمو درکیم هداما وراذغ

متفگو
دز؟؟ گنز دوب یک _

تفگ هتپ هتتاب
مزیزع میحراقا _

مدرک هاگن دوب هنوخزپشا صوصخم هک ینفلت وهب متفگ یناها
تفگ نتفر مد و درب ونوجنسف تشروخ ودرک هتپ هتت هک دزن گنز اجنیا هب ارچ _

متفگ بلر یزو مدرک یا هدنخ . هشن درس هک مربب ورانیا نم _

فرح ادلیاب مشدعبو . میتسشن ماش فرص یارب همه زیم ندیچ دعب . مراد وتباسح ماشدعب هک ربب _

ات _ تفگ مشوگردو مشیپ دموا مناخ هسیفن .هک نشاب نومنومهم دوب رارق وبشنوا . مدزیم
درکیم ماگن تشاد هک رهمگرزب هب یهاگن مرانک درگ زیم هیور  متشاذگ ومویم باقشب . نیایب هنوخزپشا
تبحص نوشاهاب هک راشای اقاو ادلی زا و . مدرک هتسبو زاب وماشچ نانیمطا هیورزا و مدرک

نپا هیور هک یشوگ و تسب ورد مناخ هسیفن عیرس هک هنوخزپشا تمس متفرو  مدرک یهاوخترذعم  مدرکیم
یک . مشوگرانک متشاذگ و مدرک یشوگ هب یهاگن . تفر عیرس شدوخو متسد داد ودوب

. منهد هیوت دموا مبلق شادص ندش شخپ .اب هشاب تسنوتیم
هرامش یروطچ دش وحم مدنخبل . دوب یچ زا لکشم هاو دش عطق یشوگ وهی هک مدزیم فرح شاهاب

وزا مبل تسوپ . مرپب متشادن .بلا مقاتا متفر و مدرک رکشت مناخ هسیفن ،زا شدوب هدروا ریگ وراجنیا
تفگودرک مهب یهاگن ودموا مناخ هسیفنودش هدز رد هب یا هقت هک مدنکیم قوذو قوش

نراد نوتراک اقا _

؟ راکیچ _

. ننوترظتنم غابوت منودیمن _

مدوب هتفرگ ور هلئسم مدوخ مداد نوکت یرس



مدرک یمها وشرانک متفر تفریم هار تشاد رهمگرزب یاقا غاب. لخاد متفر و ومنوشور متخادنا وملا ش
دوب مهوت شامخا تشگرب هک

. نیتشاد راک ماهاب _

متفر شلا بند ومدرک یفوپ . دادیم ومباوج مدوب راوید اب هگا دوب همادا شهار هب
یدنت .هب یریم وتلوک ور یرازیم وتمدو ینکیم رس هب سد ورام هک یچ ینعی تراک نیا یلیل هرا _

مداد باوج
مرب متساوخیم بشما یارب طقف نم نمضرد نیشاب هتشاد رارف عقوت مزا نیدیمن مهب هزاجا یتقو _

یزابجل ؟زا ینکیم وراک نیا ارچ یرب هرازیمن یتقو داد_ باوج مدوخ لثم . مدرگرب رخارد ومردپ هنوخ
هطقن یوراپ . هیبصعت دحزا شیب نوا یلیل .اما تسین یدب مدا نوا متفگ تهب دایم تشوخ

تفگومرانک اقیقد دموا . رازن شافعض
اما مگبو گنفت هیارجام تساوخیم ملد مدز یدنخزوپ . تتربیم نیبزا یشاب مشسفن یزور هی هگا یتح _

تسراکیچ نوا منودنات مگیمن هن
. مدنبیمن لد مدآ نیتشاذگ وشمسا امش هک هکیترم نوا هب ممریمب هگا نم _

تمس متفریم هک حیلا رد ممامدق یتح دش. ماشچ وحم ودش تکاس هک دیدورفنت هلعش دیاش ماگنوت
ونم .. مدیم نوتنوشن نوشییورپ زا تفرگیم  مصرح تخت هیور متسشنو مدش قاتا دراو . دوبرفنترپ هنوخ
،نم مدرکیم هاگن وماسکع هشوپ باوخ لبق هگید هبشره لثم نینک ادج میگدنز درف اهنت زا نینوتیمن
میسک یب زا تفرگ ملد ردقچ نمو دیعسو راگن .. رایماس مردارب ونم اباب.. ینوبرهم ... وسیگ یاه یگنوویدو

وت متفر مدشاپ . نوملد فرح ،،هب دادیم شوگ ملد فرح هب وییاهاج هی راگزور شاک .. مازیزع ندوبن زا
همع یارب .. منیمسای همع یارب ، هگنت نوج همجن یاتبحم یارب ملد ردقچ .. مدش هریخ نومسا هب سارت
مهب ات مدوب  یمدا منک هیرگات دمویم شیپ مک دوب هدش گنت ملد همه یارب شدوب باالرس مارب هک سگرن
یب مدشاپ درکیم  رتبارخ ومیحور زور هب زور هک دوب نیاو مدوب رادوت متفگیمنو ملد زار دمویمن راشف
منم .. نباوخیم هشن مولعم نوشییاهنت هکنیا یارب اهنت یامدا نگیم . باوخ هب مدرب هانپزیچ همه یخلا

... مدوب امدا نوا زا یکی

( رایناد )

. مدشاپ هسلج زیم تشپ یوال.زا هدرب ور ورز رز نوا هک مدش نئمطم ملیابوم هب باهش ندز گنز اب
متشاد ودوب مبیجوت متسد هی هشیمه لثم . نوریب مدموا پولک نوا .زا مدوب هتفگ الین صا هب ومافرح
یاچییوس یقافتا ثمال تکرح هی .اب مدرک سح مدوخ هیور ویکی موز هاگن اما نیشام هتمس متفریم
وراچییوس . دوبن  پولک غاب وت یسک اما مدرک هاگن وفارطا یمشچ ریز . مدش مخو نیمز متخادنا ونیشام

یکی . منک زاب ور هدننار تمسرد هک نیشام هب مدیسر یتقو اقیقد نتفر هار هب مداد هماداو متشادرب
و مدش راوس . مریگب رارق بیقعت دروم هرابود هرارق سپ .. شدموا مبل جنک یدنخزوپ تخرد تشپ تفر
هی مدرک ولج هنییا هب یهاگن . دوب بوخ متعرس مدش نوریب هک غاب ..زا مدروارد تکرح هبونیشام
مارب اما مدادن صیخشت تسرد ودوب هتسشن لر تشپ هک یسک . دوب ملا بند گنر دیفس هشروپ نیشام

متشادرب ومیشوگ عیرس نیمه یارب هریگب دای وم هنوخ متساوخیمن ناونع چیه تحت . شدوب انشا یلیخ
موربور و لقب هنییا هب ومیدجو کشخ هاگن هک ینیحرد داد باوج قوب نیمود .اب مدز ریمس هب یگنز و
ماوخیم تزا هنکیم مبیقعت هراد یکی ، هنوخراک کیدزن مایم مراد ریمس _ تبحص هب مدرک عورش مدوب هداد

مدرک یرادادص دنخزوپ . یشب  منیشامراوس وت عیرس  مدیسر هک االن یشاب  نیمک رد ات
ینک ییاریذپ شزا بوخ _

تفگ ودیدنخ
اداد میبوخ زاون نومهم _

زا عیرس داد عالتم مهبریمس رود زا هنوخراک تمس  متفر و مدرک دایز هداعلا قوفو  متعرس . مدرک عطق
عیرس و تسشن ریمس . میدز مه یاتسد هب یتشم . میدشیم در مهرانک زا هک ینیحردو مدش هدایپ نیشام

هنوخراک راوید تشپ  متفر عیرس نیمز هیور داتفا درم نوا نیشام یاغارچ رون ریمس دعب تفر داد وشزاگ
..... ریمس  نیشام مدش دوب هنوخراک هیوت هک نیشام هی راوس منم . دش در نیشام یتقو . مدش  میاق

یور و گنفت . مدروا رد ممزولب هشیمه تداع وهب مدروارد ومتک مدش. هنوخ دراوو مدرک زاب دیلک اب ورد
یارب  مدوب یبترم مدا . شدوب دیفس و یکشم منوخ نویساروکد لک متخادنا منوخ هب یهاگن متشاذگ زیم

متفرگیم وریمس هرامش  ملیابوم اب هک یروطنیمه . مدموا و متشاذگ شصوصخم هیاج ومزولب و تک نیمه
داد باوج ریمس . مدرکرپ شوجبا زا یناویل

؟؟ دش یچ ولا _

. یدرگ نارهت شمیرایب و دیدپ دیدن نیا میدموا یچیه _

اما . مدوب نیا یداز ردام یراگنا . مدرکیم افتکا هشیمه نیمه هب هک یدنخبل دموا مبل هیور یوحم دنخبل



. ممدوبن نیا نم هن
تهب نیرفا _

.. وشمه ناویلوت  متخیر ومدرک زاب ور هوهق هتسب هرس منودند اب
.. نوتهب هرذگب شوخ

 مدرک هزم هزمور هوهق . مزیرب رکش هکنیا نودب . مدرک شعطق
.... مدرک شزاب ومدنورپ تقو رس متفر . دوب هدش تداع مارب شیخلت

.

.
همکد هیور مدز و نفلت تمس متفر  مدشاپ . مدرک بل ریز یچون  مدرک زاب مشچ میشوگ  مورا االمر هیادص اب
مشوگ مدزیم کاوسم هک یروطنومه و یتشادهب سیورس تمس متفر نیح نومه رد اه. ماغیپ ندرکزاب

. قققققوب . دوب فرط نوا
تسین هب رس و درم نوا متشاذگ ماغیپ نیمه یارب یباوخ االن متسنودیم . شاداد مریمس : یلوا

. شاب بقارم نراد ترظن ریز هخرهاش فرط زا هک تفگ شلبقاما  مدرک
متشاد ومدوب هتفرگ هک وسفرک با هنوخزپشا متفر . مدرک کشخ ومتروص هلوح واب متسش ومناهد

مدروخیم
یوال ایب مهوت اما هبوخ شق خاال هک عفال هدموا هیمورا زا تمع تگرزب ردپ منم مرسپ :سالم یمود

.. هدش مومت زیچ همه وگب ونک تبحص شاهاب
 مدروخ هگید پلق هی

. مدرک ادیپ مدا تایلمع یارب  مداراب :سالم ققققوب
داد باوج مدز داراب هب یگنزو لیابوم تمس متفر عیرس و مدرک یا هفرس  فرح نیا اب

وت؟ یتفگ یچ _

میریگیم هدش  روطره ور مدا نوا  مدرک ادیپ _

مایم نماالن هشاب _

تعاس و یسوط زولب ههارمه یکشم یا هچراپ راولش هی . مقاتا متفر مدزو یدنخشین و مدرک عطق ونفلت
.ات نوریب مدز هنوخزا . متشادرب مه ومگنفت .و متفرگ شود میگشیمه رطعاب .و مدیشوپ مراد کرام

.. شدوب مرسوت یخلا ورکف نارازه ناکم نوا هب ندیسر
تیعبت هب مه هیقب و درک سالیم  مندید اب هدش شوپ هایس یامدا زا یکی . موربور ترامع هب مدیسر

یزاب شاهاب هرادو هشتسد شحلسا . مدید هک مدشداراب قاتادراو متفر اه هلپ زا مدرک سالیم نوشاهاب
تفگو متمس دمواو دشاپو دروخ وشوهق زا یمک . مندیداب هنکیم
تفگ هک مدرک شاگن طقف . دیسر تهب مماغیپ عیرس هچ _

مداتسیا نماما . نیشب _

.؟؟ یتفگیم _

هیکرت هب هرارق ور هلومحم نیا . همهم یلیخام یارب زرم زا شندرب یروطچ و هلومحم نیا شتسار _

هنک کمک نومهب ات میدوب یسک لا بند نیب نیارد .امو مرظن هب ننک لقتنم
تفگو تفرگ شزا یماک ودوب شتسد هک یراگیس درک یهاگن

مدرک یمخا .. هلا حم یمک اما مدرک شادیپ _

مرازیم ومیگدنز تایلمع و هلومحم نیا یارب نم تسین لا حم _

نووج منوا ..... هرتخد هی تسین رسپ سک نوا شتسار _

متفگو مدرک مخا یمک شفرحاب
متشپ زیم هب مداد ومیکت ؟؟؟ هدب ماجنا مولعم اجکزا یدرک شادیپ یروطچ ..حاال تسین مهم _

گنسو  درکیم همه نیتساوت بوچ .هک شدوب یرتن کال هی هیوت شیپ ساهلا هک دوب یگنهرس هی شتسار _

شاتسد ریز نیتساوت بوچ یلیخ هکنیا یارب ونوا خرهاش نیمه هک ات دوب یقفوم مدا یلیخ .. تخادنیم
یب هزاتو نادنز شداتفا هشیشو نیئوره هلمجزا داوم لمح مرج هب و شدرک راک هعونمم ونوا . درکیم

مدرک یمخا . میراد رظن ریز وشرتخد واالنام هدیشک یکلا سبح سلا تشه ینعی هدش مولعم شیهانگ
؟ نوا ارچ _

هک نیمز شمینزب ات میدوب خرهاش یانمشد لا بند هلومحم لمح یارب ام شتسار _

ینعی شردپ رتخد نوا یارب . هرتخد نوا تبون مه .واالن میدرک ادیپ ورانوا همهام . میدرکادیپ  مهونیا
اسامت هیوت الیل تخا هی .اما هنکیم لر تنک ورامدا نیا یاه سامت همه نسحم . هشفعض هطقن سپ . شیگدنز

هشیم عطق سامت نوشطسو هک تسه
! نیرایم منوا _حاال متفگو مدش واکجنک

ریمس . شلا بند میریم و میدرک بایدر مهامو . هریم رهشزا نوریب رتخد نوا هک میدیمهف شسامت زا هرا _



داراب زا هک نم ..عا درکیم درد مرس یمک . مدوخ قاتا متفر ومداد نوکت یرس . هرایم فرح هب ورانوا
یگرزب هغابوت  متفر و نوریب  مدموا ترامع ..زا تسین مهم نک شلو .حاال مدیسرپن ور هرتخد تاصخشم
یتقو . متسب وماشچ و بقع  متفر رتم جنپ دودح . موربور تشاذگ یرطب دنچامدا نیا زا یکی .. تشاد هک
دوب ای یرطب نوا نتسکش هیادص دنت دنت ومدیشکور هشام ونتشادرب مدق دنت هب مدرک عورش  مدرک زابوماشچ

لوغشم یتعاس هی دودح .. ندوب یا هفرح یلیخ مانوا ننزب تسد مهب اشوپ هایس نوا دش ثعاب هک
مدینش تشپ زاوداراب هیادص هک مدوب انوا هب نیرمت نداد

زادناریت یشابن هتسخ _

. مدرک شاپاترس هب یهاگن و متشگرب
هتمس متفر ننیمز ریز متسنودیم و متسد متفرگو گنفت . هقاتا هی هیوت مودکره . میتفرگ و نوشمه _

زا یکی و مدرک زابو قاتا ره .رد دشیم نشورو شوماخ یکی یکی مشاقرب .. دوب کانسرت هک ینیمز ریز
درک بلج شدوخ هب ونم داراب هیادص هک مدرک هاگن و کت کت ندیسرپیم لا وس نوشزا نتشاد نومامدا

تفگ هک مدرک شاگن هشیمه لثم توافت یب
سرتخد نوا هیرخا قاتا _

نک. تسرد شتاصخشم زا هدنورپ هی _

زا نییاپ دوب هتخادنا وشرس مدرک شزاب و رد تمس  متفر و مدرک یفوپ .. شنیببو ایب تدوخ فووا _

هشیمه سکعرب درک مهب یهاگن درک .رسباال مدوب هدش یبصع شمتخانشیمن نم ودوب انشا مارب هکنیا
وشدولا کشا هاگن باالو دروا وشرس زیم. تشپ  متسشنو متفر داراب ههارمه دوب مهم  مارب لا وس ندیسرپ

اجک . دوب هدش هتسب یزلف یلدنص هب مشاپو تسد ودوب هتسب مگنر یا هرقن بسچ هیاب شنهد . تخود مهب
هگید یکی زا دعب یکی شاکشا . دروا هکرد هرایب رد شنهد رودزا وبسچ ات مدرک هراشا داراب ؟هب شمدید

تخیر
. نینک ملو طقف ردقچره ،،،. مدیم نوتهب نیاوخب لوپ ردقچره نینک ملو ونم ادخوروت ، ادخوروت _

تفگو دز یناطیش یا هقهق داراب . میلوپ لا بند ام درکیم رکف مدزنیا یدنخزوپ
هدافتسا مراک لحم هیوت هک دوب یمسا . مدوب هدرک تداع مدیدج مسا هب ؟. هراک هیاجک نیا ریواشرا _

. شابن نارگن میتسین دزد _ام متفگو مدش مخ . نربن یپ ممسرو مسا هب ایلیخ .ات دشیم
. نیخرهاش فرشیب نوا هیامدا زا امتح _

. مرس تشپ یلدنص هب مداد هیکت هنیس هب تسد . مدوب فرح نیا رظتنم نمو
دش تکاس .. یدنبیم وتنهد میشنمشد مگب ...هگا _هن

؟ نیاوخیم یچ مزا _

. میاوخیم وتکمک _

؟. منکن کمک هگا _

یتاقیقحتو میراد ترظنریز هک هتقودنچ ینعی . میدیدزد اج هی وروت یتقو ام نیبب داد_ وشباوج داراب
تردپ یعاجش هب یگنهرس رتخدزا . میسانشیم وتردپ ینعی میشاب هتشاد یقیقحت میتقو . میراد تزا

درک هاگن مهب ودرک کاپ شنوش رس اب وشکشا هرتخد . هدیعب اراک نیا
؟ منکراکیچ نم _

دنچ .و میدروا االن وندوب خرهاش نمشد مهو تسود نامز هی هک ییاسک هکت کت زا 40رفن دودح ام _

متفگومدرک یمخا هسانشن ورانوا خرهاش هک مینکیم باختنا ورفن
. تارب متفگ یفاضا ماجنیمه _ات

. هتشاد تردپ اب یتموصخ هچ خرهاش نوا منیبب _حاالنبلا داراب
تفگودرکرارکت شبلر ویز خرهاش مسا رفنت اب

هی هک هدوب اسیلپ زا بمب و هحلصا اب هطباررد هک تایلمع هی وت مردپ هک دوب شیپ 20سلا دودح _

نیاو . دوب ناتسنمرا ابدالالی داد رارق .و شدوب زرم بل ییاروج هی اقیقد ندوب هدرک یفخم ییاج
.. شدوب هدشراک دراو هزات هک خرهاش هداز ردارب .هک شدوب ایتسد باال نوا زا دوب مهم یلیخ نوشارب

یراک هک دوب هدش تحار شلا یخ یراگنا لوا هزادنا هب هن اما دیسرتیم ام زا متسنودیم دیشک قیمع یسفن
زیم هیور مدز مکحم . میرادن شهب

ببببببخ _

. هیرگ ریز دز هرابود ودروخ ینوکت هک
هدیدزد اگنفت نوا مامت هدوب زرم بل تفیش  مردپ هک بش هی . تشاد دومحم مسا هب قیفر هی اجنوا _

.ات هنکیم هاگن وراجنوا شتسودو ازابرس زااتدنچ واب هریم هکنیا ات هتخس ردپ یارب ربخ .نیا هشیم
بایدر هی گنفتره هیوت مردپ هک دازیرم تسد . هنکیم ادیپ دزد زا یدر یفخم هتسبرادم یانیبرودوت هکنیا
نوشن بایدر شخب وت هک ییاجنوا تمس هریم ازابرس .اب دوب مهم شارب دح نیا ..رد هنکیم یفخم

مدش .کالهف دادیم



دش هتپ هتت .هب ددددوز _

هک نتسیمیاو  هرسپ نوا زج هب همه . منزیم ریت ای نیتسیاو ای هگیم مردپ و ننکیم ادیپ ورانوا ونریم _

شدعب سلا هی ات دوب یروطنیمه . هریمیم  نواو رسپ نوا رس هب هروخیم یهابتشا ریتو هنزیم ریت شهب  مردپ
تسد هک مردپ هگیمو هشیم ریگتسد امدا نوا زا یکی و هنکیم رارف اسیلپ تسد زا داوم هلومحم هی هک
سبح لیلد یب سلا تشه مردپ هک دوب یروطنیمهو .. هداد ربخ نوشهب هدوب داوم لمحوت شسییر تسار

تفگ ترفناب هرابود دعبو .. هنک راک تسنوتن هگید بوخ اما هغورد ندوب هدیمهف هک شدعب ودیشک
رفنت دای ونم مدیدیم شاشچ وت هک یرفنت درک برساال .. نشکب ومردپ نتساوخ فرشیب نوا یامدا یتح _

. تخادنیم زیچ همه یب دازرف نوا هب تبسن  مدوخ
هی هب زایناماو . مینیمک رد جنپسهلا دودح ام عمج تلا یخ مینزیم شنیمز هک نیا زا میشانمشد مهام _

. میراد تسود ردقبلا نمشد
هتفرگ ورام اتاالن هنرگو هرهش زا جراخ اجنیا هبوخ . مراک قاتا متفر و نوریب مدموا کقاتا وزا مدشاپ

؟؟ یتسه یک هک نک تباث ایبوتو ندوب
یهاگن رودزاو . مدیشک طخ و خرهاش منمشد نیموس سکع رود امژکی واب متفرگ رارق ولبات هیوربور
هدزرد .هک متشاد دیما رتخد نوا هب نم ارچو متسین نک لو منوسرن  ماجنا هب ات وراک نیا . مدرک شهب

تفگودرک مهب یهاگن وت دموا داراب ودش
هرتخد نیا هب مینوتیم ام هراد رتخد قاچاق ینودیمو خرهاش نیا راک هکوت مشزات . هرتهب نیا همه _زا

هیچ؟ ترظن . مینک ارجا ونومشقن باالاهوام نوا هربب مه ونوا  میرازب ات میگن یزیچ
هشاب _

تفگ قوب نیمود واب متفرگ ور الین صا هرامش . شنتفر اب
اااقا ینکیم هچ اربخچ _

.. دروایم رد بلا نم هملکره زا ردقچ نواو نتفگ هب مدرک عورش . بوخ یاربخ _

( وسیگ )

ایب سپ مییوسرت  رتخد یسانشیم ونم هک تدوخ ایادخ .. تخیر یرگید زادعب یکی ماکشا نوشنتفر دعب
نم اما شمدوب هدید ییاج هی یراگنا . دزیم انشا ردقچ درم ..نیا نراین مرس بالیی نکن  ناحتما ونمو
رتخد ییاو .... نطفاثک نوا هیانمشد زا نتفگ ... نشابن یچقاچاق وراکف ...خال دایمن  مدای ... شمدید اجک
ننوسرب همدص مردپ هب ینعی منیرتزیزع هب هگا اما هنکیم یراکمه ایچقاچاق .اب هتسیاش نیزرف گنهرس

یچ؟
.... تخیریم مزاب ماکشا شیپ زورود یروا دای هب زا متسب وماشچ ومداد هیکت یلدنص هتسد هب مرس

زا هک ینوا لسع هام مودک  متفگ  ملدوت .. لسع هام هشاب هتفر هراچیب رتخد نوا دیاش هچوت هب هخا رتخد _

هدرک جاودزا رابجا هیور
نم ردام لسع هام هتفرن یلیل منودیم نم _ متشگرب
؟ ینودیم وشنوخ سردا الوت صا _ مدرک یفوپ دعب

تفگ اجنوا دموا هدش یچ هک درکیم فیرعت مهب ودرکیم هیرگ یلیل هک یزور زا مدای مدروا راشف مزغم هب
....... تفگ مهوسردا مدیمهف و ناتسرامیب  متفر

نیمز دموا نیچرود نماد نوا اب واوه دیرپ بجو هی نامام هک مدز یداد . دموا مدای ناها
؟ وت هتچ تفوووک _

منودیم وشسردا نم یمام ییاو _

تفگ نامام هک مدروخ رس اه هلیم هیور زا وووسیگ یتفر هک وربد متشادرب ومفیک دعب و
نتفگ یرسپ نتفگ یرتخد یروخیمرس اه هلیم هیور زا هتشز تراک نیا مهفب رتخد _

متفگو  مدرک عمج ومینیب
ینک فیک یروطنیا ینوتیمن هکوت دش تیدوسح دشیچ _

لا بند ماشچ .... مدش یسکات راوس ونوریب مدموا هنوخزا . شدوب مردام ییاپمد همدای هک یزیچ نیرخا
شقاتا رد هزیگنا تغر ردقچ رشب نیا منودیمن مدوب ندک یتمه نوا قاتا رد همد ..اما تشگیم رفنارهم

وت متفر ومدرک زابو
_سالم

دوبن نوتیراک زور هک زورما امش _سالم

شییوگدماشوخ ضوع  منیا ایب
نینودیم ومازور راما امش متسنودیمن _

مش تحار نوتتسد زا رتدوز  ماوخیم نوچ دیاش _



لگنا نوریب یداتفیم تقاتا هرجنپ زا مدزیم یلسوروب یدگل هی اجنیمه هنرگو مراد تراک هک فیح
ناتسرامیب

یلدنص هیور  متسشنو مدرک یمخا
یتمه یاقا _

قووا ..

؟ نیرادن رهمگرزب ناها دوب یچ ... یاقا ... یاقا زا یدر امش _

تبکن نک ورونوا وتتروص درکیم شاکنک تشاد ودش  مریخ یمک
. نامرد همادا یارب ننزیم گنز یهاگ هخا مراد شزا هرامش هی _

هدب تساوخ  مروصت الف خرب وشرامش یلا حشوخ ینعی نیاو دز قرب مگنر یسوط یاشچ
. طرش هی _هب

ایب ها
؟ یچ _

. مدز یدنخزوپ . دایب ماهاب ینک یضار وتتسود هکنیا _

. هشاب _

متشاذگ شیامن هب ومانودند  متشگرب مدرک زابورد هک نتفر عقوم  متفرگ شزا وررامش
. مدز هقهق هدرک جاودزا یلیل _

و مدش یسکات راوس مدش نوریب ناتسرامیب وکالزا نوریب  مدموا شقاتا زا عیرس تشادرب زیخ مفرط
هنوخ متفر

مین تفگ وداد باوج مناخ هی لوا مدز گنز طخ نوا هب هک شدوب بش 10 تعاس شوحو لوح
وشدولا ضقب هیادص هکنیا زا منک تبحص یلیلا ب متسنوت مدز گنز تعاس مین .دعب نزب گنز هگید تعاس

ادرف نم اما دایب هرازیمن شیلیئارسا واگ رهوش نوا تفگیم متشاذگ رارق ادرف شاهاب تفرگ  میرگ مدینش
.... مقیفر ندید  مریم

.
لوپ نم هک راب هس یزور ندوب هدش راکیب راک اتاالنزا نتشادن ونم هگا انیا دموا یسکات هی مزاب

! هنیمه یلیل دوبن ررض .. مرازیب مه یگدننارو نیشام .زا مدیم یسکات
گنر یکشم نیشام هی هک دوب هار طسو بخ؟ یک ..اما درکیم  مبیقعت تشادیکی یراگنا مدش نیشام راوس

و نوریب شتخادنا مهوتخبدب هیسکات هدننار نوا درک هدایپ روزبو نموداتسیا یسکات هیولج
هنم ایادخ تخیر ماکشا منهدوت دمویم تشاد مبلق .. نتسبو منهد وماشچ مدش هک راوس . درک ششوهیب
هتسب ماشچ مزونه ییاج هی ندرب ونم دعب تعاسود اما منودیمن .. مدیسرتیم یلیخ شکن وسرت
ندموا رفنوددش زاب ..رد ندرک زابوماشچ و نتسب یلدنص هی هب ونم .. تخیریم اباهم یب ماکشا . شدوب

هیبش نوشفایق تسشن دموا .. شمدوب هدید اج هی یراگنا دوب انشا مهب تدش هب یکیوت
نوا اما بقع متفر سرت اب هرایب رد منهد رودزا تساوخو بسچ ودموا هگید درم ..هی دوب ایچقاچاق

درواردوبسچ روزب و شتسدوت تفرگ وملا ش یشحو
تفگ درم نوا ..اما مدرک سامتلا یلک .. نینک ملو ادخوروت _

نیبب ونیا ریواشرا _

ریز ومتاکرح دوب ریواشرا  مدیمهف هک ینوا . نوشزا مدیسرتیم ... متخانشیمن  مسا نیا هب ویسک ررریواشرا
تسد ربز یچقاچاق هی اعطق نیا دوب ماراک کت کت هب شساوح منک تبحص تساوخ ...مزا تشاد رظن

... دوب
نیا زا نوریب هب دروخ ماگن  متشادرب یلدنص هیور زا ومرس . کشازادوب سیخ موتنام هقی مدموا مدوخ هب
شاک یا نوریب ندربیم قاتا زا نتشاد ورانوا ..و ندوب هتسب و نوشاشچ هک ندوب درم اتدنچ .. کقاتا

شاک یا مدوب انوا زج منم
ومتشذگ هییگدنز .. متساوخیم ومنوخ ..نم هنوخ مندربیم ونم ودوب هتسب منم هیاشچ االن شاک یا

نشاب خرهاش یامدا دیاش هکنیا زا مسرتیم  مارب هتخس ؟ هخا نم ارچ ... متساوخیم ومردپ ... متساوخیم
دوب هدش مراک .. یلدنص هب مدوب هداد هیکت ومرس .. دوبایفام هیبش یلیخ نوشفایق . یلیخ منوا ندوب  کانسرت

نتخیر کشا
تشپ تسشن و درک ماپاترس هب یهاگن دموا الق خادب درم نومه هک تشذگ یتعاس مین دودح هکنیا ات
منکیم شهاوخ .. نینک ملو ونم ادخوروت _ مدرک شاگن یدیماان اب زیم هیور تشاذگ دیفس هگرب وهی زیم

.. هدب باوج مسرپیم هک وساالیی هب طقف ودنبب وتنهد _

؟ ینودیم یچ خرهاش هراک لا_زا وس نیلوا
یرس .. نادنز تخادنا غورد مرج هب ومردپ شداز ردارب نتشک دعب هک متفگ .. متفگو متسنودیم یچره نم _

تفگوداد نوکت



هرایب تردپ رس الیی بداوخب هک هدموا شیپ  مگید _

هشکب ونوا تشاد یعس دوب نادنز وت مردپ یتقو _

؟ نراد ذوفن نادنز ات ینعی _

تفگ بلر .یز نراد ذوفن اج همهانوا _

. متسنودیم _

. درکیم ماگن زیت یروج هی دیسرپ وساالور هیقب درک ماپ اترس هب یهاگن
عورش یزابدب نم هب تنعل مدرک یفوپ .. اجنیا مدوب تیذا یلیخ نوریب تفر قاتا ..زا

( رایناد ). مدوب هدش شارگیزاب زج ممدوخ .. دوب هدش

یوال دوب هدموا هک مدیدوریمس مهار هیولج هک نوریب مرباجنیازا متساوخیم و نییاپ متفر اه هلپ زا
هک شصوصخم هیاج هیور ومتک مدش قاتا دراو شزا رتولج  مدوخ ومدرک درگ بقع مراک قاتا هرب  متفگ
دموا ریمس مدوب هتشاذگ مرس هیور و متسد طقف یگف ال .کزا متسشن ممدوخ و متشاذگ دوب میلدنص رانک

متمس
. هریواشرا مروظنم _ تفگ هک مدرک شتمس  یهاگن نانچ ؟ هدشیچ ... هتچ رایناد _

هنکیم راک هراد ام ههورگ هک تسین مک سلا ..هی هشیم راد شک هراد یلیخ هدنورپ نیا _کالمف

تفگ شمورا هشیمه هنحل .اب

هشیمه لثم شاب یوق شابن  نارگن _

متفگ  مکشخ هشیمه هنحلا ب منم
شدعب ودش هدز رد هب یا هقت عقوم نومه .. هدیچیپ هلئسم هی مارب سا هلئسم هی هلثم هگنگ  مارب نوا _

تفگو تخادنا ریمس ونم نیب یهاگن دش دراو داراب
روخن درد هب نوشمه هیقب مدرک ییوجزاب تفگ هشیم . هتسیاش وسیگ ،، شنمدرا دیون ، یددم مکلا _زا

نروخیم نومدرد هب ات هس نیا ماییوجزاب تفگ هشیم مومت زا نتسنودیمن یزیچ هک ندوب ییاسک ندوب
ره نس هگرب نواوت .. متخادنا هگرب هب یهاگن درک  کرتو قاتا وزیم هیور تشاذگ دونش هی ههارمه هگرب هی
دموا ریمس عقوم نومه مدرک زابور هگرب دوب هدش رکذ نوشاردپ هلغشو تیعضو ،و نوشلغش ، نوشرفن هس
شراک وت هک یتیدج واب دز زیم هب لئاحوشگید تسد وداد میلدنص هب هیکت وشتسد هی و مرس باالهی
مدادیم تکرح نیمز هیور هب هک ماپ واب یلدنص هب مداد هیکت ومدوخ . تخادنا هگرب هب یهاگن تشاد

زاک ودوب مهوت تدش هب مامخا دربیم تمس نوا هب تمس نیا زا ونم ودروخیم نوکت مرادخرچ یلدنص
. ماپ نداد له نیمز هب مدرک عورش تفگ هک یمسا نیلوا ..اب مدربیم ماهوم والی متسد مادم یگف ال

تفگ دنلب هیادص اب ریمس . رادخرچ یلدنص هیور مدروخ نوکت و
رفس هجراخ هیاراوشک هب .. هتسه نارتخد و نانز صصختم .... هشنس ۳۵...سلا یددم مکلا رفن نیلوا _

راهچ سلا رد هک یرفس اما هتشاد یدایز هیارفس راوشک هیقب و .. تاراما .. ناتسبرع . ، هدرک
هتسه یبد ... هریم هام

لقنو لمح لوئسم شردپ .. هنکیم راک جراخ و هدنوخ سرد  کیفارگ هتشر هشلا ۲۷.س شنمدرا دیون .. یمود
نریم ییایرد هک ییاسک یارب ای هتسرفیم ینوناق لیاسو جراخ یاروشک هب سرافو دنورا یایرد زا یتشک

... هتفر دایز یجراخ ییارفس شدوخو .. روشک هی هب
مشردپو ... هتفرن یجراخ رفس ... تفرگ هزات وشارتکد و هشلا ۲۴س ...هک هتسه هتسیاش وسیگ رخا ورد

.کال موهوا _. نمهم نوشرفن هس انیا تفگیم تسرد داراب _ تفگو متمس تشگرب ... ستسیاش گنهرس هک
. مدیشک مشیر هت هب یتسد هف

ریمس تمس مدرک ورو مدشاپ
ونومراما ناوخب دیاش نرب ییاج انیازا ات هرازن ناونع چیه هب هک وگب داراب هبوت هنوخ مریم هگید نم _

ندب
نوریب  مدموا قاتا زاو مشود هیور متخادنا ومتک و

مدش مسیسنج راوس گنیکراپ تمس متفر
اجنوا نوچ دمویمن مشوخ ینامتراپا یاه هنوخ الزا صا هنوخ هب مدیسر مینو تعاس کی دعب هرخ باال
هنوخ دراو . دوبن بوخ ممراک یارب هتبلا و ننکیم تلا خد مهراک وت و نکیدزن مه هباه هیاسمه همه
اوه یمک . لبم هتسد هیور متشاذگ و مدروا رد مهاب ومنهاریپو تک اجنومه . مدرک نشورو قرب و مدش
هیامرس زا درک گنه مزغم یراگنا شمدروخ یتقو متشادرب مدوخ یارب یلا قترپ با نیمه یارب .. دوب مرگ

مراک قاتا تمس متفر و مدشاپ .. دوب رفن هس هدنورپ نوا هیور ماگن متسشن لبم هیور و متفر ، شدایز
زاب و هدشادیپ سهلا کی نیا یط رفن تشهام یامدا قیرط زا هک یا هدنورپ متشاذگ وردنورپ ودونشو
هتشاد هک یتقو شبیقعت لا حرد الین صا هیامدا زا یکی ..هک دوب یوسوم خرهاش سکع لوا هحفص مدرک
کیچوک زیچ هی دیاش مدرک یرورم دوب شیدرف تاصخشم ممود هحفص دوب هتفرگ هدشیم نیشام راوس



(.... نامرک دلوتم ..... 49.....سهلا یوسوم خرهاش ).. دربیم ولج مدق هی ورامرفن هس نیاو خرهاش زا
مولعم .. دوب هدش راک یایند دراو هک دوب سلا هسو تسیب .... میتشاد هک دوب ییاشرازگ موس هحفص
ییامرج سلا هسو تسیب نیا یط .. تفرگ زاورپ تسیل هیوت زا هشیمن یتح هریمو ییارفس هچ دشیمن
مرتشیب الین صا فطل هب .. میدرک ادیپ نومرفن تشه هورگ سلا دنچ دعب و دوب هداتفا قافتا هک

مدز و خرهاش سکع مدرک زاب ور هدنورپ ....الی سدنورپ نیا هیور سهلا جنپ نوا نوچ میتسنودیم
. هشاب خرهاش راک هک دوب نیا لا متحا هک مرج نیلوا ... ولبات هیور

( رسمار جرب یراحتنا تایلمع )

( زرم بل زا هحلسا یدادعت ندیدزد )

( ناویرم نویسناپ نارتخد ندش دیدپان )

( ناتسبرع هب هشیشو نییوره یایرد لمح )
............

تخس ونومراک شنتفرگ و هیذوفنرپ مدا خرهاش متسنودیم .. خرهاش طلغ نارازه ریگرد . دوب ریگرد مزغم
شخپ قاتا وت یددم مکلا ینعی رفن نیلوا یادص و ریلپ همکد هیور مدز و متشادرب ودونش . درکیم رت

. دش
دوب؟ یک یدید وخرهاش هک یراب نیرخا منیبب نک زاب نهد _

دوب مردپ تسود طقف نوا میدیدن ونوا نم _

؟ هشیم هگم یدیدن _

مرایم رد وتردپ نوریب مایب هک اجنیا راکفزا خال هکیترم نیبب _

هشاب نوریب یتفر هدنز هگا _

هگید مراد ییامدا هی منم ...هن یراد مدا وت طقف یدرک رکف هه _

پچ تسد هک ننکیم تتسارو پچ و نایم مامدا دعب هعفد مسرپیم هراب نیرخا راد مدا نوویح عا _

. منیبب ..نبلا یدن صیخشت وتتسارو
وووگب _

عقوم یتح دشن شزا یربخ هگید مدعب ودرک ادج شزاوشهار هراکف خال نوا هک دیمهف مردپ یتقو _

دوبن مسارم نواوت ممردپ گرم
وتردپ هن متفگ وروت نم _

؟ مشاب هتشاد شاهاب منوتیم یراک ورس هچ نم ترظن _هب

نبلا؟ تدوخ _

درک یفوپ
؟ یتفریم ییارفس هچ منیبب وگب _حاال

تفگ داراب دوخ هک دادن یباوج
.. اکیرما . تاراما . ناتسبرع . هیکرت امتح _

متفرن تاراما و ناتسبرع نم زاسن فرح تدوخ یارب یکلا _زا

نوا اب هک مدوب هدش نئمطم هگید .حاال دش مومت نوشافرح دعب یدنچ متفرن تفگ دوب هتفر هکنیا اب
یوسوم هک مدیمهف سپ . شدوب هتفر و تاراماو یبد رفس هکنوا هنرگو دوب طابترا رد یوسوم هکیترم

مابل هیور تسشن یوحم دنخبل . هریم تاراما و ناتسبرع
سح ... دوب شردپ هنوش هیور اراک رتشیب و هیاالهف شدوخ مدیمهف هک دوب شنمدرا دیون هیادص یدعب
مدوب نئمطم .. دیشکیم کدی ور یمیدق تفص دوب قیفر مزونه خرهاش یمیدق قیفر نیا مدرکیم

هب میشوگ هکنیا ات دشن مریگتسد یا هگید خنرس چیه مدادیم شوگ نوشاهادص هب متشاد یروطنیمه
یوال تمس تفر مرکف وهی . باهش مسا ندید اب متشاد شرب زیم هیور زا تکرح هی ..اب دموا رد ادص

تفگ هک دنوم هفصن مفرح ... شیچ _ مدرک سملو لا صتا همکد عیرس
ایب طقف هداتفا یقافتا هیاقا _

بذج یکشم نهاریپ هی عیرس و متفگ صرح زارپ یتنعل هی دیچیپ مشوگ وت یشوگ قوب ددتعم هیادص
متشادرب ملیابوم ههارمه و مفیک .. مدیشوپ

و متسب ورد تومیر واب مدش هچوک لخاد عیرس مدش منیشام راوس و مدرک زابو غاب رد تومیر *اب

منوا مدایز هتعرس زا تعاس مین هب ور هتعاس مین وکی ههار نوا مدادیم زاگ و زاگ هیور متشاذگ وماپ
. مدرک یط کیفارت زا رپ نارهت وت

هکنیا رکف زا مدش غاب دراو ودرک زابورد عیرس منوا هک مدز رفض یارب یقوب کت یوال هب مدیسر یتقو
یوال دوخ رد دموا ییاهادص رس یوال تمس مدیود هدرکن شوماخ ونیشام . هتفیب مسک اهنت یارب یقافتا
مدز یداد اما داتفا هتشذگ زا مدای مدید هک یا هنحص زا هک ییاریذپ تمس متفر مدش شدراو و دوب زاب



متفگو
؟ ینکیم یطلغ هچ اجنیا _

( یلیل )

زیاج و ندنوم . شندز هب درک عورش و شتمس تشادرب زیخ .هک مناهد هیور متشاذگ ومتسد شندید اب
نوا هنوتیمن شگرزب ردپ مدید .. شیتشک ..... نک شلو لا غشا _ مدز شدوخ دایرف زا رت دنلب و متسنودن

نک ششششششلو رسود یناور _ متفرگ وش یوق هیوزاب مکحم و ولج متفر .. هنک مورا ویشحو ریش
هدنوم دز ونوا تسنوت ات ودز همیخ نوا هیور شدوخ و دنودرگ شرب ونوا یماس درکیمن شلو هن اما

تفگیمو دزیم یتشمرهاب یراگنا متفرگن ویماس تسد اما منک راکیچ مدوب
همورا تنادجو یقح هچ .....هب یدرک مرهاوخ اب وراک نیا یقح هچ _هب

.وهی دوب هدش سکعرب اهاج هرابود شدزیم دوب هدیشک زارد هک یروطنومه منوا و متفرگیم نوج یراگنا
زا رت رود مدید .هک مدنوخرچ ومرس مفرط تخادنا قرب یراگنا هک یزیچ هی تمس دش هدیشک ماگن
و نابهگن یتح ندروایمن مک مهزا اتود نوا هیناور نیا زا مدوب نئمطم و سحلصا هی رایناد و یماس
طقف نوش یکی ندادیم همادا یروطنیا هگا مدرک کاپ وماکشا هنک. نوشادج تسنوتیمن مرهمگرزب یاقا
تمس متفرگ متشادن دای مشنتفرگ تسد یتح هک یا هحلصا ... هحلصا تمس متفر عیرس دنومیم هدنز

مدز داد و انوا
نیرادرب تسد _

تشگنرب مه نابهگن یتح هک دوب یکی یراگنا سگم زو زو ونم فرح اما
نم مراخب یب ردقنا هک نربب مروش هدرم . مدرک هنییاوت مدوخ هب یهاگن بجعت اب

یاقا یتح هن اتود نوا اما تشگرب نابهگن نیزادنب هاگن هی ونم _ مدز داد هرابود
متفگ یرفک . تشگنرب مرهمگرزب

منزب داد و مدنبب وماشچ ات دش ثعاب کانتشحو ییادص وهی هک دوب هدش مچ منودیمن نوتمشکیم _

هاگن . مدرک یسررب ورمه هاگن کت کت ندرکیم ماگن نتشاد همه مدرک زاب مشچ  هقیقد دنچ دعب
( منزیم تراد ... ینزیم نم لیاسو هب تسد هک تمشکیم ).. رایناد نوا

( هدش مدا نم گنملچ رهاوخ بجع هچ ) یماس هاگن
( مرسپ هفعض هطقن هیور تشاذگ اپ زاب ) رهمگزب یاقا

تشم وشتسد شدوخدش تشم اوهوت باالو درب وشتسد هک بقع متفر مدقود متمس دموا عیرس رایناد
تفگ و تفرگ مزاو گنفت صرح ..اب درک

دموا هک یماس هب داتفا ماگن ... مداتسیاو ... منکیم تنفد تردارب هیولج اجنیمه هنرگو تقاتا وت وشمگ _

تفگ ومتمس
هنوخ میریم رایب وتمزاول ورب _

منوا و رایناد لقب وت مدش ترپ هظحل نومه هک متشگرب دش هتفرگ هار نیب متسد هک مقاتا مرب متساوخ
شلقب تفرگ ونم

ینزب منز هب تسد نکن مشرکف یتح _

.... ومان یب فرشیب هخا یتسپ ردقچوت ... تیرابجا ...نز تنز هههه _

باال رهمگرزب . تخیریم ماکشا .. ندزیم ومه نتشاد مدز .داد دنوم همین شهب دز رایناد هک یتشم اب شفرح
نیا هب هروخب اتشم زا یکی اوعد طسو ادابم هک هتفریمن مدیاش ای طسو تفرو تشاذگ شیپاپ هرخ
متسشن تسس متخیر کشا منم مهب هریخ ماتود نوادوب یماس رایناد نیب شتسد ودوب طسو نوا

دموا یماس مزاب ... شمدیدن نمودموا هک محبص ... دمویمن شاک مدیدن ومردارب معبر هی یتح  نیمز هیور
متخیریم کشا هک یروطنومه منم داد.. شک شدوخ هلا بند نوبمت شک هلثم و تفرگ وموزاب ومتمس

داد . داتفا یماس ..هک نییاپ هب دروخ ماگنداتسیاو مبلق ... مداتسیاو ریت هیادص اب هک متفریم شلا بند
هب تشاد و تفگ یخا شوناز تشپ هب دوب هدروخ ریت نیمز هیور متسشن ومدز
رود منوچیپب وملا ش متساوخ ...ات منیبب عضو نیاوتو مدوخ ردارب ات مارب دوب تخس .. دیچیپیم شدوخ
دوب شتسد گنفت هک یضوع نوا هب یهاگن دش هدیشک متسد ... هشن شاپ دراو فارطا یفیثک ات شاپ

شنیس هب مدزیم  ماتشم .اب وترب تنعل یا مدرک
نک ملو .... یریمب مراودیما لا..... غشا ... ینزیم ریت مردارب هب یقح هچ نک.....هب ملو یضوع _

مرب ات مدرک ومش تال مامت منم و یوال هتمس درب ونمودرکن ماتشم هب یهجوت نوا اما
رود زیمت هچراپ هیو ودوب شرس باالی رهمگرزب هلمج زا رفن دنچ متشگرب ... نک ملو یتنعل ... مردارب شیپ
تشپ متفر درک لفق مور وقاتا یلصا رد قاتاوت درک مترپو باال درب روزب اه هلپزا ونم دوب هتسب شوناز

مدزیم راز و مدز رد متسنوت ات ورد



منکیم شهاوخ منک نامسناپ وشمخز طقف مرب رازب منکیم تسامتلا ادخوروت نک ملو _

دوب هتفرگ تدش هب مادص مدزیم هک ییادایرف تدش زا
نادجو مکی .... ررررایناد ... داین  مگید هرب مدرک نامسناپ هک وشمخز مدیم لوق ونیا نک زاب _

... ادخوروت .... شاب هتشاد
ریز هیاس زا ونیا ودوب اه هلپوت زونه نوچ هونشیم ومادص هک مدوب نئمطم دمویمن رد شزا ییادص اما

. مدیمهفیم رد
؟؟؟؟ ییضار شزور نیا هب فاصنا ....یب داین هگید مروخیم مسق .... شاب هتشاد فاصنا مکی _

هک متخود  مشچ رد هب رظتنم و مدشاپ رد تشپ زا عیرس .. مدینش و رد ندش زاب کیت هلثم ییادص وهی
محر هب شلد مگیمن ... متخیر ودوب هجز و سامتلا یچره ماشچوت مدید ودرم نوا یبصع هفایق دش زاب

تفگو تخادنا مهب یبصع یهاگن دایب محر هک تشادن یلد نوا نوچ دموا
هشب رسدرد مارب ماوخیمن نک سیر و سار وتشاداد نوا نم،ورب یارب ریگن هروقبا _

متشگنرب تفرگ ومتسد هچم هک مداتفا هار
هسیونب وشمان تیصو شلبق یوال نیا همد دموا هک یدعب راب وگب شهب _

نزن _رز متفگ بلر یزو مدز یدنخزوپ
. شدوب دنلب ردقنیا ییاو ؟؟؟ یتفگ یچ _

؟؟ یدینش _

! هن حضاو _

هراد لکشم تاشوگ هشاب متفگ _

مدق ،،، ریت ییاو مدوب هدروخ ریت نم یراگنادوب تسس موناز تشپ یمک زونه مرس تشپ منوا مداتفا هار
مرمک هب دز شتسد ..اب یشحو نیا هک دوب تخس مارب منتشادرب

. هگید ورب هار هتگرم هچ _ِد

متفگو مداد نوکت فسات هیور زا یرس و مدرک شاپ اترس هب یهاگن متشگرب
هاگن یسک لکیه هب دیابن هشیمن ادیپ یسکوت هک هیزیچ تیصخش وروعش تفگیم تسار اباب _

هلکیه هیوگلا ملیروگ سدیمهف درک تواضق شلکیه ساساربودرک
تفگ ودرک یمخا .هک

سسسسسسیه _

شدوخ یارب یروطنومه نوا ...اما مدروارد وشادا شرس تشپ شدش در مرانک زا دعبو
..اال رایماس نوخ رپو یمخز  مسج هب دروخ ماگن درک زاب یتقو وشرد هک قاتا هی هب میدیسر .. تفریم هار
عیرس شور تشاذیم زیمت شلا ودرکیم کاپ وشمخز تشاد ودوب رهمگرزب ...... رایناد هشب تگرمشیپ یه

هک دوب یلا سدنچ مدرک شلقب وشنهپ هنیس هیور متشاذگ ومرس .. تخت هیور متسشنو قاتا هیوت متفر
دروا موجه ماشچ هب کشا لیس هرابود دوب خی شنت .. دوب هدرک مورحم شندید زا ونمو اداناک دوب هتفر

شهب مدرکور . دوب شتسد زیمت هچراپ هی هک مناخ هسیفن تمس  مدرکور
نیرایب سدشغاد هک وقاچ هی ههارمه غاد با وهی نیرب عیرس _

متفگ مرفنترپ نحلا وب نیمز هب متخادنا مشچ . منک هاگن شیضوع هون نواو رهمگرزب هب هکنیا نودب تفر
. مشاب اهنت دیاب _

تفگ نشخودب هداعلا قوف نحل اب رهمگرزب هک دنوم رایناد اما تفر رهمگرزب دز دنخزوپ رایناد
یرادن ندموا طسق _

تخیر منم یاکشا رد ندنوبوک اب هک دنوبوک مکحم ورد تفر یتقو هک تسشن مبل هشوگ یخلت دنخزوپ
اجک ومتشونرس هحفص نیا دوب هداتفا ینوخ مولج االن دوب زیچ همه مارب هک یردارب دوب تخس ردقچ

؟؟؟؟؟ اجک ، مرازب
متروص هیور ممومرات هی یتح هک یروط هب مدرک عمج مرس رود وماهوم شملا اب دموا عیرس مناخ هسیفن

هک ییوقاچ نوا .. متسب وماشچ مدرک هراپ و راولش تمسق نوا . مدرک متسد یکیتس پال شکتسد ..هی داین
وقاچدرک مهب وشتشپ مناخ هسیفن .. دوب هدش خرس شیتا هیور نتفرگ رارق زا شرس متشادرب ومدوب هتفگ

قرع شتروصو رس زا هشب مینوفعدض یروطنومه ..و هشزاب هلولگ تمسق ات مخز هیور متشاذگ و
نومه واب فرظ هی هیوت متخادنا و مدروا رد ور هلولگ . دوبدایز شیشوهیب مدرک نوشکاپ .. تخیریم
دناب و منک شینوفعدض متسنوت طقف عقوم نومه و شمخز هیور متفرگ دوب غاد مزونه هک وقاچ

شصوصخم یاه هیخب و لیاسو زا ات ناتسرامیب تفریم دیاب منزب متساوخن میخب یتح وشمخز . مچیپب
یاه هچراپ مناخ هسیفن .. مدیشک شرس هیور یتسد .. دمویمرب مزا دح نومه رد .. شارب ندرکیم هدافتسا

نوریب قاتا زا درب وفیثک
؟ مرتخد هبوخ تردارب _حهلا

 متفگو مدرک شدیرپ گنر هرهچ هب یهاگن ... درکیم ماگن هناردپو نوبرهم مدنوخرچو مرس



ناتسرامیب هرب دیاب تسین بوخ شلا _ح

دموا یضوع نوا عقوم نومه هک
مردارب هب هکنیا ...زا متسکش .. شنحل زا دیشک ریت ملد خخخا نک شروگو مگ اج هی شربن ناتسرامیب _

شاشچ هبو متشگرب هتسشن نوخ هب هیاشچ واب مدرک ضغب ... درکیم هاگن ناسنا اال یزیچره مشچ هب
دوب هنییا لثم تشادن هنییا اب یقرف شاشچ مدش هریخ دوبن ادیپ  شوت یساسحا هک

!!!! اما یدیم وتدوخ لمعلا سکع یدرکیم راتفر شاهاب یروطره
هب شاگن نوا ودوب هرطاخ زا یهوک یراگنا شهاگن تشپ

.... رایناد ... یماس .. هرطاخ ... مدرک بجعت .. دوب یماس
درک توعد ندش هفخ هب ونم و دش هطساو رهمگرزب هک دیسام منهد وت فرح

یربوت هرتهب _

هربب ومنز فرشیب نیا هک مرب _

هنیبن وشداونوخ تنز الح طصا هب یرازن ات یرادن یقح چیه وت _

تفریمرت باالبواال نوشاهادص
مراد وشرایتخا همنز _

؟ موه یچ ینعی یمهفیم نتشاد نز ال صا وت _

هشکب کرس میگدنز وت یسک دایمن مشوخ نکن تلا خد گرزبردپ _

یریگب وتماقتنا یاوخیم رتخد نداد هجنکش اب تریغ یب _ تفر باال رهمگرزب هیادص هک
تفگ شدرشف مهب هیانودند و شیخزرب هفایق اب رایناد و

... متسین نم تریغ یب _

هنرگو یتسه _

م..... هب هک یشکب ونیا ردپ یتسنوتن هک ییوت تریغ یب _

هیور یتسد اما دش لیامتم فرط هی شتروص دیسام شنهد وت فرح رهمگرزب یلیس اب
دز دنخزوپو درک شهب یهاگن ودنوخرچ رس عیرس .. دزن شنوگ

یداد تسد زا متون هکلب وت رسپ اهنت _هن

دشیچ دز... یلیس ...دز.... دوب شیلا خ یاج هیور ماگن توهبمو تام نم تفر ودرک درگ بقع شفرح دعب
مرواب ... یییییییاو ... دوب شگرزبردپ هب مریخ هاگندرکن یش تمال وشگرزب ردپ هخم و درواین رد وشگنفت

اما درک تکرح رهمگرزب مهب یدز یسورع بش هک یلیس یاج هب منیا ررررسود تنوج شون .... دشیمن
تفگودرک مهب یرسرس یهاگن نتفر لبق

دایب هیخب یارب نومیگداونوخ رتکد منزیم گنز _

نیا اب دوب هدش شچ کشخ و رورغم رسپ نوا ... مدوب کوش وت زونه تخت هیور متسشن نم و تفر
رد یتکرح اما دوبدب شفرح هتسرد هنک راتفر یروطچ شرتگرزب اب هنودیم اما هیروعشیب و مهفن مدا هک
رتکد . دوب هدش رت هنودرم شفایق ودوب هدرک رییغت یماس تمس متشگرب اباب نک شلودرکن شیلیس ربارب

..... یماس رانک درب مباوخ یروطچ و اجک و یک منودیمن تفر ودز هیخب ودموا
حلا نومهرد و دوب هتسب هگید یکیو زاب مشچ هی مدشاپ توخر اب دنورپ باوخ زا ونم ییادص *هی

شحفص هب یهاگن و متشاد شرب دروخ ءیش هی هب متسد .هک مدرکیم سمل وزیم هیور تسد اب متشاد
قاتا وزا مدشاپ نیمز هیور ..زا مدوب لدود .. مدزیم سفن سفن باال تفر مبلق شپت شندید اب هک مدرک
شدوخ مدرک هاگن ... دیزرل متسد وت یشوگ دعب یدنچ اما دش عطق سامت مدش غاب دراو و نوریب متفر

رانک متشاذگ . مدرک سمل و گنز لا صتا هیور و مراشا تشگنا هیوت متخیر ومتردق مامت ... فففوا ... دوب
مورا هیادص یارب دیشک رپ ...ملد دموا دنب مسفن مناهد هیور متشاذگو متسد عیرس هملک نیلوا اب مشوگ
راکیچ ومضغب اما هونشن ومادص ات مدوب هتفرگومنهد مکحم . تخیر کشا هرطق نیلوا .... شنوغاد اماو

دوب هدش نم یارب ، مخز نیرتدب درد، نیرتدب سح، نیرتدب هظحل نوا .. مدرکیم
نکن متیذا هگید وت مشکیم یتخس یفاک هزادنا هب ...نم تقو هی یشابن نم رکف هب وت ناجرسپ ولا _

اهنت  گنتلد دح یب هک یکی سگید یکی تسین طخ تشپ یماس هک دیمهف منوا دیاش ... مدادن باوج
دوب شِسک

امادوب میراد اهنت هک یردپ متساوخیم ..نم مدوب هدش الل نم ..اما یطخ تشپ .اباب اباب یماس ؟؟؟ ولا _

دوب هدش هرداصم مییاراد اهنت هکنیا لثم
؟؟؟ یتسهاباب _

هی یماسو نم اب شفرح ره اب هک مدوب شتبحص نحل نیا قشاع شینارگن یارب دزرپ ملد هظحل نوا
مدیزگ ومبل .. مدیشک یقیمع سفن متشادرب ومتسد ... درکیم هفاضا مهاباب

.! مناج _

دوب نومنیب یا هقیقدود توکس ..هی میش تکاس ات مش تکاس ...ات هش تکاس ات دوب یفاک هملک هی نیمه



..
هتشیپ یماس ... یماس ،،، مرتخد یلیل _

دوب هدموا مشیپ ییاباب هرا _

تشاد شزرل شنودرم هیادص
یتفر ویدرک لو اجنیا ونم یدش تفرعمیب هچ ؟ یبوخ اباب _

مدرک یعونصم دنخبل دزیم بلا بلا شندید یارب تشاد هک یلیل حلا زا تسنودیم !هچ تسنودیم هچ
وفرح نیا وگن _

درواین ..مک مزاب اما هراذیمن ونم شنمشد نوا همهفیم هک متسنودیم
؟ هراد راکیچ اجنوا یماس _

اباب هبوخ  مشلا ح نم هشیپ دوب هدموا _

مشیپ یایمن یلیل _

دوب مزیچ همه رمع همه نیا هک یردپ یارب مدش مخ مدش مخ شتفگ سامتلا زارپ هک یا هملک اب نمو
یتسه اباب یلیل _

متفگ مضغب زارپ هیادص اب
هدش گنت تارب ملد یلیخ اباب _

مدز منیس هیور یتشم ومداد تسد زا وملداعت
ممممراد تسود تمنیبب هدش مرابهک هی شاک اباب مکرتیم ضغب زا مراد اباب _

لا حرس دوب سملا مردپ دوب یفاک مارب منیمه هگید دوب سب  مدرک عطق ویشوگ فرح نیمهاب نامزمه
حملا زیم هیور متشاذگ ومرس . متسشنو بقع مدیشکو یلدنص و زیم تمس مدنوشک ومدوخدوب بوخدوب
یبش نوا هب تنعل متسب وماشچ و متسد هیور متشاذگ ومرسدوب هدیرب ومنوما میرگ قه .قه دوب حاضتفا

...االن مدوب یا هدنزرس وداش رتخد هک ینم ؟ اجنیا هب دیسر مراک یروطچ ؟ دشیچ ... رهمگرزب هب مدز هک
مدرک دنلب رس درک شوخ اج منوش هیور یتسد اجنیا هب مدیسر

یدنخبل .. مدرک شاگن رظتنم و مدرک شکاپ عیرس وماکشا . مرانک تسشن مدروخ اج رهمگرزب ندید زا
تفگودز

؟ یرادیب زور عقوم نیا _

تفگ ودش قفا وحم هک باال دیرپ ماهوربا شدوب حبص 6 مدرک رایماس لیابوم تعاس هب یهاگن
 دایب شرس بالیی ماوخیمنداین هگید وگب . وگب شهب دش رادیب هک تردارب _

مدرکیم یزاب زیم هیور یزیمور اب
اب منوا مدرک جاودزا هنودب نوا هکنیا نودب نم ..اما شدوب هابتشا رایماس راک منودیم رهمگرزب یاقا _

وراک نیا دوبیم یسکره ..هگا هنودیم شدوخ نمشد ومردپ هک یسک نوترسپ
رانک رایناد منودیم نم اما وتردارب هن ینیبب وتردپ هن هک هتخس تارب منودیم یمَون لثم وت یلیل نیبب _

هشخبب ونم هگا اما منکیم شیضار دایم
تفگ هک مدشاپ مدز یدنخزوپ

متفگو مدرک شهب یهاگن ایب ماهاب ماوت منزیم مدق مریم زورره نم _

هشن رسدرد _

شابن نارگن _

،درز شفنب زبس، گنر هس شاهوزاب رس هک مدیشوپ گنر یکشم یشزرو کینوت هی مقاتا تمس متفر مدشاپ
هزات . مدینش ییادص هی یماس قاتا زا هک نییاپ مدمویم اه هلپ .زا مرس متخادنا  میکشم شلا هی و دوب
هتشاذگ شارب لبق بش هک یراولش نوا مدید هک قاتا تمس متفر . دوب متسد هک داتفا شلیابوم زا مدای

و تخت هیور متشاذگ و لیابوم و شتمس متفر . دنودرگرب وشور ودرک یمخا مندید اب درکیم شاپ ومدوب
نم... دوب هدز گنز اباب _ متفگ

اباب یگیم هک ینوا ... ودرم نوا یداد غد ناه؟ اباب یگیم شهب یقح هچ _هب

دوب نییاپ مرس
تعاس مین دودح تخت هیور متسشن تفر و تشادرب ویشوگ .دعب مسانشیمن یلیل مسا هب یسک هگید _

هرهمگرزب مدید هک مدرک رسباال هشاب یماس هکنیا دیما هب دش هدز قاتا رد دعب
ماگن طقف هدش یچ هک دیمهف منوا دیاش مدز ینیگمغ دنخبل  مدشاپ درک. ممکاحم لیلد یب ممردارب

تفگ ومولج دموا باهش قلعم لجا هک میش نوریب میتساوخ و غاب تمس میتفر مهابدرک
؟ ننودیم اقا _

شدوخ هساو دوب یماما یراگنا
هنودیمن _هن

. یجارخا مهوت ... تسین طوبرم یسک _هب تفگ  رهمگرزب یاقا هک



هک تفرگ  مدنخ دروخ وشنوخ نوخ هک مدروا رد ومنوبز و رهمگرزب رس تشپ متفرو مدز یدنخشین
متفگو نییاپ  متخادناومرس و یگدروم شوم حتلا وت متفر عیرس مفرط تشگرب رهمگرزب

نیشاب هتشادن شهب یراک نم رطاخ هب رهمگرزب یاقا _

هدش ورپ یلیخ هگید نیا مرتخد _هن

رهمگرزب ات باهش هب متخود ومموصعم هاگن ومدرک برساال . هریگیم روتسد رایناد زا ..نیا ونیا نیگن _

هگید هیک یناور نیا تفگیم شدوخ اب تشاد منک رکف باهش نوا .. مدروا رد نوبز هرابود مهب درک تشپ
؟؟؟

تفگو متمس دنوخرچ رس هک میدزیم مدق یروطنیمه و یجورخ رد تمس میتفر مهاب
تشادن تهب یراک هک دوب اجنیا هک یزور هس نوا ابیز _

تقلح ارچ داد ریگ هک یتقو زا نوا . مدوب هتشاذگ رگیج هیور نودند هک داتفا یزور هس نوا زا مدای
وسیگو نم هیادص هک یعقوم زا منوا درکیم مراب دوخ یب هکیت تشاد هک یعقوم زا ،نوا تسین تتسد
هداتفا شارب یقافتا هنکن . مشرظتنم هزونه هک مزونه دموین اما مندید دایب دوب رارق وسیگ ییا دینش و

. هشاب
..؟ ماوتاب _

یراک هچ _هن

ال. صا متشادن سود ومازور ..نیا مدرک یفوپ مدرک مسابل بیجوت وماتسد و مدزن یفرح هگید
( رایناد )

هیکتو متسد باریش ندرک زاب اب مریگب شود ات متفر . میتشاد هسلج زورما مدشاپ یشوگ االمر یادص اب
درس .با با درس تمسق تمس  مداد تکرح ومتسد . متسد هیور  متشاذگ ومرس و راوید هب مداد
هلا وح یتشم بشید یروآدای هب ابدش کنخ ملد با یدرس زا متروص هیوردوب هتخیر  ماهوم .. دش درس
نوریب مدموا  مومح وزا مدیچیپ  مرمک رود ومگنر یکشم هلوح .و متسب وبا ریش و مدرک راوید نوا

و ماراولش نیب مدرب متسد . شنمدار ال یووت  میتشاد هنوحبص رارق زورما مدرک زاب ودمک .رد مقاتا متفر
نوریب یسوط زولب هی ماسابل نیب زا درکیم چاق هزبرخ شوتا طخ هک یا هچراپ گنر یکشم راولش هی
وممرچ فیک و متشادرب ومترپسا تعاس و متفرگ شود  مرنویلیم ناو نلکدا اب ونوشمدیشوپ . مدیشک

ات درکیم هاگن ورب ورود تشاد ودموا یچتسپ هک نیشام تمس متفر و مدش نوریب هنوخ وزا متشادرب
شتمس  متفر نم ودش  کشخ نم هب دروخ شمشچ

؟ یکلپیم اجنیا یراد یراک _

؟ نیتسه دنسرخ یاقا امش _ن..ههن

یدموا هابتشا _هن

مهونیا ادعب مراد یفخم نیبرود هبوخ .. دوب عیاض نیا و دییاپیم ور هنوخ تشاد دوب کوکشم اما تفر
میشاب نومرفن تشه ره زورما دوب رارق هک شنمدار هنوخ تمس متفر و مدش راوس مریگیم رظنریز

. مدیسر یتقو
ییاریذپ سنلا تمس هب ونم یراکتمدخ هک مدش هنوخ دراو . تفرگ ونیشام چییوس ومتمس دموا نابهگن *

ولبات و لگ زا دوبرپ هنوخ رودات رود دوب هدش هدیچ هقیلس اب تشاد ییابیز وبوخ هنوخ .. درب
رید نم لومعم قبط وندوب همه . متمس تشگرب ارس مندش دراو اب مدرک  مبیجوت وممتسد ..هی هقیتع و

ندرک تبحص درک عورش حلا نومهردودرک زاب وشاتسد و دموا ملا بقتسا هب شنمدار هک مدوب هدرک
یدموا شوخ زیزع ریواشرا _

رانک  متسشن . ندوبن ربخاب رایناد مسا نیازا ریمس و الین صا زج هب یسک ریواشرا شقنوت  متفر هرابود
یلصا ) الین ..صا ندرک عورشو ثحب میدروخیم هنوحبص هک حیلا رد نوشکت کت هب متخود شچ و ریمس

هراد تقو بشما ور هشتسدوت هک یزیچره سکره .. مینک عورش ونومراک هرارق زورما )زا هورگ درف نیرت
هحلصاو ردخم داوم طالو خرهاش هلومحم ندب ماجنا ونوشاراک دیاب همه بشما .. هنوسرب تقیقح هب هک
سکره .. میزادنب ریگ و یتسیرورت هلومحم نوا ات میرادن تقو رتشیب هامود هشاب مهاب هسره هرارق

مهب ونوتاشرازگ نوتمه ادرف .. نیراد هگن نوتدوخ شیپ دیاب ور هدنرب گرب هنکیم ور ور هشتسد یزیچره
وشروظنم دنومهفیم ریمسو نم هب هراشا و همیا اب ور ییازیچ ..هی هگید هیافرح مشدعب نیتسرفیم

ریز زا ومدروا ..رد هشب هجوتم یسک هکنیا نودب دیزرل بیجوت ملیابوم هک دیگنلیم راک هیاج هی مدیمهفن
( هریم یبا ریز هراد هک تسه هورگوت یکی ریمس و وت زج (هب مدرک زاب دوب الین صا زا مدرک شاگن زیم
تخس هداعلا قوف راک مدرک یهاگن نوشمه ..هب مدرک شهب یصوصحمان هاگن و مدرک برساال
میرب دوب رارق مهاب نومتفج . دش منیشام راوس  ریمس . میرب ات میدشاپ هنوحبص فرص ..دعب دش رت
ونیشام هنوخراک میدیسر یتقو . میشابن بیقعت درومات میدوب بقارم .. دایب مه الین صا هک هنوخراک

میدرک کراپ شطوحموت اجنومه



هاگن ور هنوخراک رود اترود مداتسیاو نم یزلف یلدنص ات جنپ شرود ودوب زیم هی طسو .. میدش شدراو
هک مدرک شهب یهاگن دش دنلبو دز یداد وهی هک تسشن و تفر ریمس .. دروخن مشچ هب ینیبرود مدرک

مدروخ ومدنخ شتشپ دزیم ..یه مدید
؟ هجم زب هتگرم هچ _

یراگنا .. متفرگ شیتا ییاو ... هغاد نوشایلدنص ارچ ایتنعل ... متفرگ شیتا ... متخوس .. یناد ... یناد ییاو _

.. هدش  بوذ باتفا ریز
هکدش مورآ هرخ ..باال شدوبن غاد نیمز  هبوخ .. نیمز هیور تسشن ...هک هنزیم داب هراد و هدش خرس مدید
دموا و تسب شرس تشپ ورد شندش دراو اب الین ..صا شیدج رهاظ هب تشگرب الین صا ندموا اب

تفگ ونومکیدزن
. هشکیم لوط یلیخ نومافرح نینیشب نییامرفب _

یتقو هخا _ تفگودز یدنخبل الین .صا نینکن وتقامح نیا امش هرتهب مدش هلا غزج متسشن نم _ ریمس
ال ..صا شدوب نوریب یزلف هیازیمو یلدنص نیا هخا مامدازا یکی هب مدز گنز معقوم نومه متفگ نوتهب

تفگ وتسشن شدوخ ین
نینیشب هبوخ _هن

تفگ و داد هرگ مهوت وشاتسد ودرک یتحلصم هدنخ .. هک مرانک مریمس و متسشن شوربور
اتدنچ نم شتسار ... اجنیا نیایب متفگ _

نئمطم نمو تفر ول هنامرحم فرح نوا نیدوبن اتود امش هک متفگ نومکهورگ هیوت ور هنامرحم فرح
قیرطزا ادرف .. مدب همادا امش اب ات دش رت ممصم ممیمصت .. هریم یبا ریز هراد هورگ وت یکی هک مدش

هرارق هگید هتفهودو هام کی هکلب تسین هامود همک یلیخ نومنامز اما ؟ هیک هک هش مولعم دیاش اشرازگ
دروا رد شبیجزا یسکع .. مینک عورش دیاب حاال نیمه ..زا هامود  متفگ غورد هب نمو .. هش در زرمزا اسنج
عیرس نم هک شدوب 29..30 شوحو لوح رسپ هی سکع .. میدرک شاگن نومتفج ریمس ونم طسو تشاذگ و

؟؟ هیک مدیسرپ
ماهرف ِسایلا . هتفرگ شزا هدرک شبیقعت یتقو  ماسوساج زا یکی ؟؟؟ هتسه خرهاش پچ تسد نیا _

الین) (صا ریما مدرکیم کش یهاگ
یشابوت سوساج هگا _ متفگومدز یدنخزوپ .. تسنودیم خرهاش زا ازیچ یلیخ ودوب ذوفن اب یلیخ

تفگودش هنیس هب تسد ودیپاغو فرح هک
.. منکب نم هک ینکیم یراکمه تچب لتاق ابوت _

دیاب _ شدوخ لثم مدش هنیس هب سد .. دوب ریما رسپ لتق خرهاش وریما ینمشد لیلد سپ . مدرک بجعت
تفرگ رظن ردو لا متحا

هشاب شرسپ خرهاش تسار تسد هکنیا ناکما _ متفگو مداد نوکت یرس .. شاب نئمطم نم فرط _زا

؟؟؟. یچ
.. هرادن یرسپ _ ریما

؟ هیک شتسار تسد سپ مداد نوکت یرس
. نیگن یزیچ نوتاشرازگ زا ادرف هجو چیه هب اما نیبنجب تسد ناتسود _ تفگ ودش دنلب

چیه هب هک ..نم دوب ریما یافرح یپ مرکف مامت یوال میتفر .. میدش منیشام راوس . نوریب میتفر هسره
متشادن یدامتعا ریمس زج هب مودک

هک شتمس مدرک ترپاوهوتو چییوس و مدش نوریب نیشام زا منم درک زابورد رادیارس مدز هک یقوب  کتاب
هب _ متفگ دوب هداتسیاو شرد رانک هک یدرم هب نیح نومهرد .و نیمز ریز تمس متفر .. دیپاق اوهوت
هی شوت هک دوب قاتا ..هی دشیم شخپ نیمز ریز وت مامدق هیادص نییاپ هقبط دایب وگب هدب ربخ داراب
نوا تشپ ام هک شدوب  گنرهایس  مامت هشیش هی و تشاد رارق روتک رپژ هی و یلدنص ههارمه دوب زیم
شور و تشاد هشیش نوا رانک زیم هی میدوب ام هک یقاتا ..و میتشاد دید قاتا نوا وهب میدوب هشیش

تفگو متمس دموا ... دموا داراب و دش زاب رد عقوم نومه پات پل
وت؟ یدوب اجک اداد _هب

میراد راک یلک هک ایب زیرن نوبز هسب _

ندیرب راک اب ورام فان _

ندیدنخیم نوشرخسم هیافرح ..هب ندیرب گنشف اب ورام فان _هن ریمس
زاب قاتا نوارد .. زیم تشپ تسشن ریمسو قاتا نومه هیوت تفر داراب . هدموا منوششوخ هچ هگید هسب _

رپژ هک نتسشن نوشوربور هدرپ هیوربور هسره .. دیرابیم سرت نوشفایق زا ندموا رفن هس نوا و دش
.زا شدوب مهم مارب هک دوب وساالیی ..هی مسرپب لا وس نوشزا مدوخ متساوخیم درک. نشور داراب وروتک

. مفرط تشگرب اتراهچره رس هک مدرک زاب وشرانک ورد مدش نوریب قاتا
وت؟ ریواشرآ _ داراب



شدوب گنگ مارب یلیخ یددم ...مکلا مدرک هسره هب یهاگن .. مداتسیاو نوشوربور بیج هب تسدو متفر
.. یلیخ

وت؟ _ متفگو مداد شنوشن مراشا تشگنا .اب مدرگ هاگن شنمدرا دیون هب
یفرعم ترتخد تسود ناونع هب ونواو تنوخ یریم نومموناخ یاراکمه زا یکی ههارمه زورما نیمه

ینکیم
متفگ وشولج متشاذگ USB هی

یراک ینوتب هکنیا رکف یدرگیمرب دعب و شوت یزیریم وراشرازگ مامت و تردپ پات پل هب ینزیم ونیا _

هشیم یش تمال ترس هنرگو ینکب ینوتیمن یطلغ ووت هحلصم مناخ نوا یرایم رد ترس وزا ینکب
متفگ و هتسیاش رتخد نوا تمس تفر میدعب هراشا تشگنا

میرب ول هشیم نوچ ینومیم نومشیپ هگید هامود ات اما میرادن تهب یزاین وتو؟ _

تشاد یوسوم نوا هب یطبر متسنودیم هک یددم نوا تمس تفر مگید تشگنا
متفگو مدرک شهب یخی یهاگن

؟ یتسه یوسوم هراکیچ مسرپیم تزا راب نیرخآ یارب _

هراک چیه _

مدز داد و نیمز هب مدنوبوک ماپ واب مدز یدنخزوپ طقف
اااایوپ _

دموا یلکیه درم وهی دشزاب رد هک
هشکب سفن رازب طقف شکب فرح شزا ربب لا غشآ نیا _

متفگ و متشگرب هک مدز یخرچ کقاتا رود مدرکن یددم یادادیب وداد هب یا هجوت
هراد ماهرف سایلا زا یا هنوشن یسک اتود امش _زا

هک دش هداد شیامن هدرپ هیور سایلا سکع عقوم نومه هک . ندرک هاگن  متروصوت گنگ قمحا اتود نوا
_هن تفگ شنمدرا

تفگ ودوب هدش هتپ هتت هب ودوب هکوش هرتخد نوا اما
؟ هیک ... ...نیا نیا _

. مدرک یمخا
؟؟ شیسانشیم _ داراب

هد نوم کال دیاب هک شتخانشیم داد.هگا نوکت یرس  طقفو دیکچ شمشچ هشوگ زا یکشا هرطق هرتخد
متفگو تسشن مبل هیور یدنخبل  اوه میتخادنیم رتم

هیک؟ _

متفگ میگشیمه مخا اب ودیون تمس مدرکور هنزب فرح هک دوب یزیچ زا رت هکوش نوا اما
ییاجنیا هک یهامود نیاوت ماوخیمن ترفاسم یریم یگیم تداونوخ هب مدیم راطخا مراد اما ورب ماوت _

تداونوخ نشاب مغامد یوم
هک نوا هب متخود ومیبصع اماو هریخ هاگن نوریب درب ونواو تفرگ وشتسد داراب

هنک هتکس تساوخیم یراگنا .. تخیریم شاکشا
شافرح مارب دوب مهم . میدوب رتخد نوا هیوربور هسره وندموا . دش نایامن ریمسو داراب تماق ودش زابرد

نزب فرح _ِد

هگب روزب تسنوت طقف
آ...ب

تفگو درک زاب نهد . دروخ علو اب هک یتقو .. شارب دش مهارف منوا هک
منکیم رکف و هدش انشا خملا رتخد اب شیپ لا سراهچ دودح ... هملا خ رتخد تسود ... تسود درم نیا _

هطابترا رد شاهاب مزونه
تفگ .هک مارب یرایب خوتلا رتخد دیاب _ متفگ یللعت ورکف نودب

... اجا شرهوش و هدرک جاودزا خملا رتخد .. ندیمن شهب هزاجا .. هشیمن _هن

. دیسام شنهدوت فرح مدز هک یدایرف اب
رهوش ای هرت مهم مارب تایلمع ..نیا هگید رامرهزو تفوک رازه و شرهوش نوا زا هرادن یطبر نم هب _

ختلا رتخد
ریمس تمس مدرکور ..کالهف نیا هیورز رز ردقچ ..ها دروا موجه شاشچ هب کشا لیس هرابود

نیرایب مارب وشلا خ رتخد دیاب بشما نیمه _

تسین اجنیا _

متفگو متخادنا باال ییوربا . هغورد تفگیم یسح هی



.... مه وروت مگیم دش هک راکیب ایوپ _

تفگ هجز اب هک هش مومت مفرح تشاذن
هریمیم دایب هگا نوا _

هنومیم هدنز ودایم _

نوریب قاتا نوازا کالهف مدنومن دز ادص ویکی داراب . متشون اجنوا وشنوخ سردا نیرایب مارب وملوک سپ _

قوب نیمود اب منزب ریما هب یگنز متفرگ میمصت هک دوب رصع 6 تعاس باال هقبط متفرو مدش
دش. هکرعم رایب شیتا یتنعل نرگیم نیا ..زاب دردرس زا دوب مینوشیپ هیور متسد لومعم قبط . داد باوج

ولا؟ _

یبوخ ریما _

هرادوت ربخ هب یگتسب _

ییلا ع سپ _

یراد بوخربخ _

هسانشیم ونوا مایناگورگ نیا زا یکی ینعی دشادیپ ماهرف سایلا . هرا _

مداد هلصاف مشوگ زا ویشوگ دز هک یداد اب هدنگ درم
نوت یوال مایم االن نیمه _

مورا نداد نوکت اب هنودی و مدروا رد وصرق کیچوک هبعج و زیم هیوشک تمس متفر و مدرک عطق ونفلت
هیور متشاذگ و متسد و یلدنص هیور متسشن .. مداد شتروق با یمک اب متسد هفک داتفا  کیچوک یطوق

؟؟ دشیم یچ ارجام نیا رخا . دش مورا شدرد مک مک مرس

[ وسیگ ]

متفابیم غورد یهزیچ نیع نم منکراکیچ حاال مریگب ومداشگ نهد نیا هیولج متسنوتیمن ینعی ییآ
هراکف خال هی ینعی یناور سایلا نیا ییاو ... نوشارب

تشاد مقرع هیوب .. دش زاب ندوب هدرک ینادنز شوت ونم هک یکیچوک قاتا نوا رد نربب وشروش هدرم
کقاتا نیا زا نوریب یتشادهب سیورس هی هیقاب شرکش هیاج حاال تشادناجنیا مومح .. درکیم مفخ

ال طصا هب منم .هگا دنوسرتیم ونم تشاد هجنکش یارب شندرب هک هدرم نوا داد هیادص . هبوخ منیمه دوب
. دمویم مرس بال نیمه مدروایمن وملا خ رتخد ح

مولج تخادنا وملوک ودموا رادگنفت هس نوا زا یکی . دش زاب رد
یرایم خوتلا رتخد نوا و یریم ماهاب حاال نیمه راد شرب _

..هک نتفر هار مدرک عورش شرس تشپ  متفیب سپ دوب االن یراگنا .. مرب هار متسنوتیمن سرت .زا مدشاپ
هدنبب وماشچ لا متسد هیاب تساوخ

. مدیمن نوتول هک نم دنبن _

. وش هفخ _

ونم تشاد مدروخیم دایز یردنکس .. دنوشکیم شدوخ لا بند و تفرگ وموزاب و تسبو ماشچ تیبرت یب
لقادح هربیم ونم هتسب شچ هراد هک حاال دشیمن شیلا ح لقع یب اال بدربیم اه هلپ زا

ییا . داتفا منوا و ومداتفا سپ وهی هک دشیچ منودیمن . دوب نوملا بند متسر شخر راگنا .. هشاب مورا
دموا شلا ن یادص مرس

موناز گنملچ _

تفگو تشادربور هچراپ نوا عیرس هک دش دنلب نوملا ها
.. ماپ خا ..خا وشاپ ینزب دنب شچوت داوخیمن یتفلچ اپو سد _

و تشگرب .هک نیمز ریز رد هب دروخ موزاب دوبن مساوح ..اما مداد همادا مهار هب زاب شچ هعفدنیا و
تفگودرک ماگن یکپچ

؟ یتشاذگ اج تلوک هیوت وتاکنیع منک کف _

متسین یکنیع نم _

یشاب هک منکیم داهنشیپ سپ _

یامدا شرود اترود دنوم زاب منهد !!! ااااه یوالهیی بجع وراجنیا ییاو . میداد هماد نومهار هب مدرک یمخا
اکب هدنگ نوا ..زا شدوب هدیزرو نوش ال کیه نوشمه .. دوب نوششوگوت یرفذنه هی هک .. دوب یشوپهایس
مدرک برساال .. مغامد ییا .. یزیچ هب مدرک دروخرب هرابود .هک ندوب  مرفور و مادنا شوخ همه . ندوبن

شنیشام راوس مدرکیم اپو تسد مدوخ یارب یکنیع دیاب تفگیم تسار مدید ودرم نوا یخزرب هفایقو
تفگ و متمس درکور هک مدش

هدب وشسردا _

هک مدروا رد ملوک زا ور هگرب . هرن مدای هک ات مدرک تشاد دای هگرب هی هیوت وشنوخ سردآ بقال همدای



متفگ هدز قوذ مدید ممیشوگ
؟ تسه هک ممیشوگ _

. دایب یگب ینزب گنز ختلا رتخد هب هکنیا یارب هرا _

رود ودروارد ور هچراپ نومه هرابود هک شتسد مداد ور هگرب ومدرکن شهب یا هجوت
رهق ماشچ اب مباوخ سرتسا زا دوب هتسب ماشچ یروطنومه تعاس کی دودح . ففففوا .. تسب ماشچ

متفگ ومدرک هاگنوفارطا .. تفر رانک مهایس هچراپ نوا نیشام نتشاد هگن اب هکدوب هدرک
؟ هنیمه _

تفگ ودرک مهب یهیفس ردنا لقاع هاگن
یسرپیم نم زا دعب ختلا رتخد هنوخ _

درک یفوپ . مدموین حاال ات منم هشرهوش هنوخ هک تسین نوا هنوخ _

گنز شهب بقال هک یا هرامش و مدروا رد و ملیابوم .. هرادن یشوگ مگب متشادن تعرج .. ریگب وشرامش _

یادصدمویمن متفگیم وتیعقاو هگا متسنودیم .. دیزرلیم مادصداد باوج قوب نیمراهچ دعب متفرگو مدز
. دیچیپ یشوگوت شدوخ

؟ نییامرفب هلب _

. وسیگ منم _

غیج
مدوب تنارگن هنوید ییا _

مرادراک تاهاب رد همد ایب شابن _

منوتیمن هخا یروطچ _

مدمواوت رطاخ هب اجنیا هب ات رهش زا نکادیپ یهار هیوت _حاال

مایم هشاب _

نوا منک. راکیچ حاال چون نرایمن هامود وات نوا شنربب هک انیا دایب هگا هک متسنودیم ییاو .. درک عطق
دش هدایپ نیشام زا هدرم

؟ اجک _

هچوت _هب

نوا زا یربخ هن دیشک لوط عبر هی دودح بآ.. هب تسد اتشم تشپ نیا هرب داوخیم دیاش متفگ منهذوت
رتخد نیازا هن دوب درم

.. یلیخ منوا همیخو شدعم لا وحاو حلا منک کف
شوت نم هک ینیشام تمس دموا هک مدید و یلیل رود وزا دش زاب ابیزو یوالیی هنوخ هی رد هک

خ رتخد وت متفگ یکلا مگب .. مگب یچ حاال ییا . نییاپ مداد ومرانک هشیش منمو مهب دنوسر وشدوخ . مدوب
اه نیبب  مدرک شفایق هب یهاگن .. یایمن ارچ هنک گنس وتدعم نوا ادخ ییاو .. تمربب ماوخیم و یملا

مدرک هاگن شیدج هفایق ..هب دوب هدش گنت شارب ملد ردقچ هدش نووختساو تسوپ
نیشاموت ایب هرخ _سالم

یتشاد مراکیچ وگب مرب دیاب لیروگ _سالم

ترپو ترچ مدرک عورش متفگیم یچ
درک. یمخا ؟ هن هگم هبوخ ردقچ اوه یلیل _

ور اکشجنگ گنشق هیادص ( مدرک وراک نیمه ) شکب قیمع سفن )حاال متسبو ماشچ مدوخ )... دنببوتاشچ _

هدنخ ریز مدز یقپ ... راهب یوب اه.. هفوکش یوب . نک شوگ
. وسیگ قرع یوب _

سدرم نوا لقبوت شوهیب یلیل مدید هک مدنوخرچرسو مدرک زاب شچ هک منیبب وشلمعلا سکع متساوخ
هنکیم مهب هناقمحا یهاگن منواو

دروا رد تکرح هبونیشام درک. شراکیچ مدرک شاگن یکپچ . تشاذگو یلیل ودش زاب بقعرد . یلیل ییاو
نیمه هیارب تشپ مرب متساوخ .. مدرک شهب هاگن هی و بقع متشگرب نیمه یارب دوبن یضار ملد
نوا تروص هب دروخ ماپ هکنیا ات بوخ زیچ همه . تسبنو ماشچ هبوخ بقع متفر مدرک زاب ومدنبرمک

؟ یناور یراد ضرم هگم دز_ یداد هک هدرم
شدوب هدرک شوهیب یضوع . ماپ هیور  متشاذگو یلیل رس شفرح هب هجوت یب

مدید هک وربور هب دروخ ماگن مدرک هدامآ یلیل هب ییوجزاب یارب و مدوخ و هشیش هب مداد هیکت ومرس
هنک زاب شچ هلا؟..هگا وس عالتم هی شارب هک یراگنا .. هتخادنا یلیل گنگهب یهاگن ولج هنییا زا نوا

.. منک شمورآ ات مشاب یوق نمدیاب .. هرتخد هنکیم غد نم لثم امتح نراکف خال شرود هنیببو
درب ..و تفرگ شلقب هیوت ونوا ودرک زابو یلیل فرطرد ودموا هدرم نوا .و ندرک زاب شاربور ال یورددیسر
افرح نیا زا رت دلب راک ها دوبن اما متشگیم  میشوگ لا بند شوت عیرس متشادرب وملوک نیمز ریز تمس



نیمز ریز تمس دربو نمو تفرگ وملوک ودموا انوا زا یکی ندوب
. مراددای  مدوخ نک ملو _

متسشن متفر ومدرک باختنا وقاتا هشوگ شدوب نیمز هیور .. دوب یلیل هک یقاتا نومه وت نتخادنا ونم
تشذگ ردقچ منودیمن ... نامام یارب اباب... یارب . شدوب هدش گنت هنوخ یارب .ملد موناز هیور متشاذگ ومرس

ات مدرک کمک شهبو متفر  شاج رس هتسشن مدید .هک مدنوخرچ رس مدینشو یلیل نوج یب یادص هک
تفگو تخادنا شفارطا هب یهاگن و شرس هیور تشاذگ وشتسد . هنیشب تسرد

؟؟ ماجک نم _

 مدیم حیضوت تهب ویچ همه نم شاب مورآوت .. مزیزع _

نیمه یارب متشادن و منک هاگن شهب هکنیا هیور . مدرک زک ششیپ اجنومه درک. ماگن رظتنمو دش تکاس
ندز فرح مدرک عورش یروطنومه وموناز هیور متشاذگ ومرس

هکنیا طسق ..نم نم هک نکرواباما .. داوخیم تلد هک یچرهای میدب مدآ هچ هک یگب دیاش یلیل نیبب _

ال!!! صا متشادن و منک ارجام دراو وروت
نیشام هی هار طسو هدهاش ادخ تمنیببو مایب ات مدش یسکات راوس شادرف مدز گنز تهب هک زورنوا نم

ونم ات مدرکیم شهاوخ شزا و مدرکیم هیرگ طقف اجنیا هب مندروا ..ات درک راوس ونمو تفرگ ونومولج
شزا وشلغش ودرک ینادنز ومردپ هک ینومه ... یوسوم درومرد مزا انوا ... ندروا ونم انوا اما ننک لو
عجار ... هب عجار نومزا و قاتا هی ندرب ورام زورما نیمه هکنیا ..ات متفگ منم ندیسرپ تفرگ

برساال .. ندیسرپ دوب تسود تاهاب هک ینومه ماهرف سایلا هب عجار مزا انوا ( مگب یروطچ  متسنودیمن هب(
مداد همادا و منیبب وشتروص ات مدرکن

نوا هک تفر رد مداشگ منهد زا منم و همگرم هچ هک ندرب منورد هب یپ نم خرس تروص زا مانوا _

. تایلمع مامتا ات ینعی نرادیم ترگن هامود طقف یلیل ننوسریمن یبیسا اما هتتسود
دروخ شدرسنوخ هفایق ..هک مدرک باال رس مداد تعاجش مدوخ ..هب مدرک کاپ وماکشا

مدرک هسیاقم شاهاب ومدوخ لوا زور دش داشگ  ماشچ ... مقوذ وت
؟ هبوخ حتلا یلیل _

تفگ شدرسنوخ هفایقاب
هکیترم نوا هفایق دش نیا شیبوخ یلو دنوسرت ونم یمکی نراکف خال انیا هکنیا طقف مبوخ هرا _

نسرپیم مزا ماهرف سایلا مدآ نوا درومرد طقف مانیا منیبیمن ور یرازهود
تفگو دیرپ شگنر وهی مدید ؟ هشگرم هچ نیا مدرب یپ رتخد نیا تشرس هب ایادخ ادخ ای

اادمویمن  مشوخ شزا ملوا زا دوبن یکلا هراکف خال هکیترم نوا ععععییه _

یلیس هی درک ماگن هتسشن نوخ هب هفایق واب تشگرب هک مدز شهب یلیس وهی مدرک هاگن شهب هکوش
مهب دز نوا

؟ یناور ینزیم ونم یراد ضرم هگم _

؟ ینکیمن یراک ارچ هبوخ حتلا یلیل یکوشوت مدرک رکف نوچ تمدز _

یب هدرم نوا تسد زا هیچ ینودیم مشاب نوششیپ دبا ات ماوخیم نم نشکن ونم ال صا منک راکیچ هاو _

نوا ودش یکی قشاع  مدوبن نم هک یهامود نیمهوت االیه تنمیمو فطل هب یدید دیاش متسخ مروعش
هدب طالق ونم و ننک جاودزا مهاب مانوا هشب شقشاع مه هدز زاگ رخو شلقع هک یرتخد

متفگ و تفرگ مدنخ تفابیم هصق شدوخ یاربو ایوروت تفریم وهی هکنیا زا
هللا شیا _

متفرگ وشوزابو متفر مدشاپ . تفرگ یلیل هیوزاب یفرح نودب و وت دموا یکی و دشزاب رد
وت؟ ینکیمراکیچ عا _

ایتسد باال شیپ شمربیم _

هب ومرس و متسشن میلبق هیاج ..رس تفر هشاب مورا مدنومهف شهب ماشچ نتسب اب درک ماگن نارگن یلیل
لا ..بند مدادیم نوشول دوبیم میشوگ هگا میش تحار هدشبارخ نیا زا هشیم یک فففوا .. مداد هیکت راوید

نوشزا تقونوا مراد یشوگ هی هب زاین طقف .. هبوخ مدوب هتفرگ دایو نوش یوال ریسم . مدوب رارف هار
؟؟؟؟ نراد راکیچ یلیلا ب ینعی  مشیم تحار

[ یلیل ]

یزلف رددوب افرح نیا زا رت یوقو رت یشحو دشیم هگم اما منک دازآ مدرک یعس شتسد هیوتزا وموزاب
قاتا هی هیوتداد له ونم و دشزاب یدب یادصاب رد دوب کانسرت اجنیا هیاضف .. دش زاب یا هتفر ورو گنر

رد تمس  متفر عیرس .. تسب ورد نوریب تفر عیرس هدرم دوخ .. شدوب مرانک هریت گنر یدود هشیش هی هک
هنک مکمک یکی نک زابورد _

ومفارطا و متسشن یلدنص هیور متفر ! یشحو متفرگ تسدوتو موزاب راگنا هن راگنا اما



رکف . دوب شیتیانج هعون زا یسیلپ هیاملیف نیا هیبش متشگرب دوب موربور هدرپ ..هی مدرکیم شیتفت
هدش یزاب دب دراو مدرواین مدوخ هیور هب ..اما هنکیم ماگن هرادو تسا هشیش نوا تشپ یسک مدرک

مدیسرت اعقاو . مدوب
هفایق شوخ . دوب هدیشوپ دیفس نهاریپ ههارمه نیج راولش .هی هدیزرو لکیه اب درم هی متشگرب دشزابرد

طخ هی شتروص رانک موربور تسشن شتفر مهوت هیامخااب ودموا نپیت شوخ اراکف الخال ومعم دوب
درک عورش هک مداد تروقو منهد ..بآ مدیسرت شدوب وقاچ

؟ یسانشیم و سایلا هک بوخ _

مدب نوکت یرس  متسنوت طقف
؟ یِکزا _

یپ.ش لا سراه _چ..

. یگیم وم هب وم وزیچ همه ؟ نوتییانشا دوب یروطچ ونم نیبب _

مهب یراک هکنیا یارب مدرک یهاگن .. داتفا سایلا سکع دوب هدرم نوا رس تشپ هک هدرپ هیور عقوم نومه
متفگ نیمه یارب مایب هار نوشاهاب دیاب نشاب هتشادن

میدوب رتکد  متسود ونم دوب هدش فداصت هی هک مدوب  متسود اب هاروت زور هی متفریم هاگشناد عقوم نوا _

یکی . دوب یمخز شرسدوب هداتفا نوبایخ طسو نوجیب هک ینوا تمس متفرو مدش هدایپ نیشامزا
قیرط زا یشزومآ هرود یارب نویمرد زور هی مدوخ نم دایب السن وبمآ ات دز گنز دوب اجنوا هک ییانوازا
اجنومه . ناتسرامیب مدرب منیشام اب ونوا  مدوخدوبن سن ال وبما زا یربخ . ناتسرامیب متفریم هاگشناد

. دوب هدش ویس یروطنیا شمسا ودوب هدز فرح شاهاب راب نیرخا هرتخد هک یسک مدزهب گنز
. شاداد

... نوا .دعب دوب ناتسرامیبوت شرهاوخ هک دوب یتقو دنچ .. مدادو ناتسرامیب سرداو مدز گنز شهب
تفگ ودشاپ عیرس موربور هرسپ رد ندش زاب اب دشزاب وهیرد هک

؟ نیدموا ارچ ریواشرآ ، ریما _

مدوخ هیاشچ هب دنومزاب منهد . دش درگ  ماشچ موربور درف ندید اب هک مدنوخرچ رس فرح نیا اب
حالهل منوخ ادخ ...ای یییاو .. مدرک هتسب وزابو  ماشچ  مکحم  مدرک کش

مدرک زاب نهد ... مدشاپ منم
_اد...

مخا هی عیرس .. شدش تشم هیاتسد وشینوشیپ گر مروتم طخ هتسشن نوخ هب هیاشچ اب شدوخ هک
هوید هیور ماگن طقف وزیم تشپ متسشن دوب هک یروز ره .اب دیسام  منهدوت فرح هک درک هدنگ
ودرک زیم لئاح وشاتسد وموربوردموا 45...50 دودح درم ..هی دنوسرتیم ونم تشاد شتاکرح هک دوب موربور

تفگ نم توم هبور هفایق هب
یمهم یلیخ نوماربوت .. یگیم مهب وم هبومو زیچ همه ونم نیبب _

هی ییاو ... هراکف خال رایناد ینعی .. مراد راکیچ اجنیا نم هربخ هچ اجنیا دوب تخس  مارب ندیشک سفن
هنزیم مزغموت هلولگ

..هب دنوسرتیم ونمو دشیمن مک یا هظحل شتروص مروتم طخ نواو تفریم شاهوم الی مادم شتسد
منکن هیرگ شولج  مدروخ مسق هک یرایناد شیپ مراد هک دوبن مهم مارب هگید .. مدرک هاگن  موربور درم نوا

متفگ یراز حهتلا ابو متروص هیور  متشاذگ ومتسد . متخیریم  کشا
نینک ملو ادخوروت منودیمن یزیچ نم _

. مینکیم تلو هک نکن رکف سپ یسایلا نوا سود وت نگیم اما _

. وگب وتفرح همادا _یاال تفگ هک مدرک یهاگن شدوب موربور هک یسک هب
هگید درم نوا . مدرک کاپ وماکشا تسد تشپ اب نییاپ متخادنا ومرس ومدیشک یقیمع سفن

. دوب ناتسرامیبوت شرهاوخ یتفگیم یتشاد _

مدیشک شارب نمو ناتسرامیب دموا شرس یاه هیخب ندیشک یارب دش بوخ شرهاوخ هک شدعب هرا _

باال مریگب ومرس متسنوتیمن
ناتسرامیب دوب هدموا شرهاوخ هکنیا ات تشذگ نوشندیدن زا یزوردنچ درک. رکشت مزا شردارب نوا هک _

و ناتسرامیب دموا مدوب نم هک شادرف ... مایم نم ادرف تفگ اراتسرپ زا یکی اما زورنوا مدوبن نم هک
مدوب توعد اهنت نم . مرب شدلوت ینومهم یارب ات تساوخ مزا

شزا ودمویمن مشوخ شزا . دش تبحصمه ماهاب شردارب راب نیلوا یارب .. متفر .. مدرک کاپ ومکشا هرابود
هیوت زا هک مدید وزانلا شرهاوخ طقف یراب دنچ لا سود نوا وت تشذگ لا سود دودح .. مدرکیم یرود
اهنت مزابنم .. نداد بیترت ینومهم هی مشنتفر یارب ..زاب افرح نیاو جراخ هرب هرارق هک تفگیم شافرح
یضعب هب منم . درک ممیج نیس یلیخ مداونوخ ومدمآ ردو متشر درومرد شردارب مهاجنوا .. مدوب توعد



مشردارب دش رارق هکنیا .ات میتشادن مهاب یا هملا کم هنوگچیه زانلا نتفر ..دعب مدادیم باوج االش وسزا
دوب هدرکادیپ وماگشناد هکنیازا ماگشناد مد دموا مندید یارب زور هی هک شدوخ شیپ هرب
وهب پاش یفاک هی دربو .نم مدرک لوبق رابجا زا منم . مشب شنیشام راوس ات تساوخ .مزا مدرک بجعت

داد. مهب داهنشیپ هی ..هک هنک یظفادخ مزا تساوخ الح طصا
رتکد هی هب اجنوا هنوتب ونمو هتسرفب همانتوعد منم یارب هریم شدوخ هک ییاجره ات تساوخ مزا _

تفگیم ودرک رارصا یلیخ .. مدرکن لوبق ..نم هنک لیدبت قفوم
و تفرگ ومرامش ..مزا مدشاپ و مدرکن لوبق نم اما یشابن کیچوک دقنیا رخا ات ینک تفرشیپ هرتهب _

تفگ انوا زا یکی . دوب نییاپ مرس زونه مدش تکاس مشیم نومیشپ درکیم رکف . هنزیم گنز مهب تفگ
؟ هملا کم نیرخا دوب یِک تشاد تهب هک یسامت نیرخآ _

متفگ نم نماب یمک
وشرامش هلصاف بوال مدرکن لوبق نم اما هنوا هک ییاج مرب ات درک رارصا مهب هرابود ، شیپ هام جنپ _

هدب مایپ هن هنزب گنز مهب هن ات مدرک دودسم
؟ هروشک  مودک _

هک یرهش .. یدب یعطق باوج هگاوت تفگ شافرحوت راب هی شدوخ .اما منودب ممتساوخیمن  منودیمن _

مگیم تهبو  متسه
هک هدش ضوع شمسا ارچ منودیمن هک ریواشرا یح ال طصا هب ای رایناد نوا . ندرک یهاگن مهب نوشمه

درکزاب نهد دوب تکاس عقوم نوا ات
دوب موربور هک ینومه ؟هک نشاب هتساوخن نوشدوخ هیاراک یارب ونواو هشاب غورد شمه  مولعم اجک _زا

تفگ
؟ هتهارمه تیشوگ _

. _هن

متفگ هگب وشمادا متشاذن تتراکمیس ینعی _

هک مدش تکاس . مش هفخ داد عالتم رساب هک مدرک رایناد یماشانوخ هفایق هب یهاگن .. متراکمیس _

شتروص نانچ هک ندروا و ویکی ..هک دنوم هفصن رد ندشزاباب شفرح  هتسه شدوخاب اال متحا _ تفگ
نوشلد یروطچ . متسب وماشچ و مدیشک غیج سرت ..زا دشیمن هدید شفایق یتح هک دوب ینوخو مخز
ینوخ درم نوا هک ینوا دش ربارب رازه نوشزا مسرت تسپ هیایتنعل . ننکب مدا هی اب یراک نیچمه دمویم

تفگ دوب هتفرگ  روزب ور
هنرگو .. تفگ مدرک شدیدهت شنز نوج نوچهب . هنوشامدا زا یکی هک شدرک فارتعا ریواشرآ اقا _

هرایم رد ونوشندب یاضعا ای .نیا ننکیم رتخد رورت هک انواو هرتکد شدوخ شدوب افرح نیا زارت تخسرس
. هشورفب ورارتخد نوا ات هتسرفیم ماهرف سایلا یارب هنکیم نوشنیاعم ای

جیه ..اما مدوب هعماجوت تفگ هشیم هکنیا اب مدوب رتکد هکنیا دش.اب رتشیب  میرگ قه قه فرح نیا اب
ندش هتخورف هک ییارتخد نوا یلفط .. مدوب هدشن وربور شاهاب یتح متفریذپیمن ویزیچ نینچ تقو
درم نوا فارطا همه مدید مدرک برساال داتفا مرانک یزیچ مدید هک متفرگ  ماتسد نیب  ومرس .. ندش صقانای

وشمتشادرب . مرادرب عیرس درک هراشا . هداتفا ماپ هیور متداومیس هن مدید رایناد زج هب نا ینوخ
همشیپ رایناد دید یتقو اما درک هاگن مهب کوکشم تشگرب داراب وهی هک مراولش بیج هیوت متشاذگ

درم نوا تمس مدنوخرچ رس دش تحار شلا یخ
رازآ وتکلمم هیارتخد هراد یکی هک منیبب متسنوتیمن .. دشیم رتشیب مرفنت سح مدینشیم هک یفرح رهاب
هشقن نیا زا نم هیور حاال ات مولعماجکزا ...هرا مدوبیم نم ارتخد نوا زا یکی دیاش هدیم
یارب ردقنا شهب تنعل . دروایم رد ومدورو لد ای هیلک مدیاشای و تخورفیم  مهونم دیاش .. هتشادن اه
رهاوخ هی نوا .. تفریم شرهاوخ زا شدای هک دشیم گرگ مدا هی هیارب ردقنا ال صا ای شنطو یارتخد
مدرک هاگن دوب قرغ نوخوت هک یدرم نوا هب .. درکیم روصت شرهاوخ دشیم هک مراب هی شاک .. تشاد
اتود نوادرم نوا هب دوب هتخود شچ ترفن زا هک یرایناد هب دروخ ممشچ .. مدرک باال رس
یاقا نوا هیادص .هک مدیمهفیم نوشیبصع هیاسفن زا ونیا شدوب جنشتم قاتا هیوت هیاوه .. نوریب نتفر

دشدنلب لا سنایم
؟ یمهفیم .. ینک رارقرب طابترا سایلا اب دیاب هدش یروجره . یدینش تدوخ نیبب _

هدوب بوخ هکییوت اب صوصخ هب
.یک منودیمن نیبب مشابن نم یدعب همعط مولعم اجکزا ننکیمن محر یسک هب انوا نیدینش مه امش _

؟ نیتسه
همهم  مارب منوج منم ممدا هی منم ..اما نمهم ارتخد نوا منم یارباما ؟ نیتسه یچ

هگن هدنز یارب میتسه تاهاب شهتات ینعی . میدرک یزاب نیا دراو وروت هگا ام هک نودب مرتخد نیبب _

دیدهت هار زا رازن ... همهم تایلمع نیا یلو . میزیریم نوخ تارب نومنوج نایاپ ات اما میدیمن لوق تنتشاد



میش دراو تداونوخ هب
درک شوخاج مبل هیور یدنخزوپ

.. هنوتداع هکنیا سپ امش _

ندیشک طسو نودب شاک اما متفرگ رارق شفرح ریثات تحت مدز رایناد هکیترم نوا تمس یدنخشین
. شاک یا هتفیب قافتا نیا نم هنوج

مداد نوکت یرس
. تسه متراکمیس اما تسین  مهارمه میشوگ _

تفگ نوشیکی هک . ؟؟؟؟  منیا نز نم تسنودیمن انوازا یسک ینعی
هدب وتیشوگ داراب _

رد وشیشوگ .. دوب اجنیا دموا مزا ندیسرپ یارب لوا هک ینووج نومه مدرک هاگن دوب داراب هک ینوا هب
هیوت ودرک وراک نیا شدوخ . مرازب شوت ومکیچوک تراکمیس نم ات دروارد وشیتراکمیساج تمسق ودروا

تشاذگ ود میس
عقوم نومهدادسنا عفر مدز و منیبطاخم هیوت متفر نم فرط تفرگودز وشزمر ودرک نشور ویشوگ

شخیرات هتبلا . دوب هدموا مایپ هیو خساپ یب سامتود ...... هرامش نیا زا دوب هتشون هک دموا مهب یکمایپ
دوب هدش هتشون . مدرک زاب ومایپدوب شیپ هام نچ یارب

؟ متربخ رظتنم _

شامایپ همه هیور باال دموا شاه ما یپ .هک دادسنا عفر مدز شرامش هیور هرابود کوبسیف هیوت متفر
ندنوخیم کت هب کت وراه ما یپ .. شدوب نیمه موربور درمات راهچ نیا فده اقیقدو دروخیم نیس

تفگ دوب داراب هک ینوا هک مدیمهفن ونوشروظنم . ندرک مه هب ینعمرپ یهاگن
ختلا رتخد قاتاوت عقوم نوا ،ات هدیم مایپ تهب هرابود نوا سپ هدروخ نیس شامایپ همه هیور _االن

..... هنرگو یدب ول ورام یاوخب ات نکن میعس . یزادنیمن هار مدادیب وداد و ینویمیم
منکیمن یراک نینوسرن یبیسا مهب هک یتقو ات نم _

ینکب یراکات یتسین هدنز هک هسرب یبیسا تهب _هگا

تفگ ودرک رد هب یا هراشا دوب مهرد شفایق زونه هک مدرک رایناد هب یهاگن
یرب ینوتیم _

تفگ دوب داراب شمسا هک یدرم نوا هک مدشاپ
هنومیم میشوگوت تتراکمیس _

اج همه . مدرک مفارطا هب یهاگن مدش جراخ شزا نم ودش زاب .رد مدزرد هب یا هقتو مدرک شاگن  یکپچ
ناکم نیا زا اجنیا .زا ندشیم نشور شوماخ کوتو .کت ندوب مرس باالی هک ییاپم ال قاتا زا دوبرپ

هار مرس تشپ هک ینابهگن هب متشگرب مشاب اجنیا متساوخیمن هک دوب مدوجو وت یسرت هی مدیسرتیم
هب درکور هک ماجرس مداتسیا فاص . مدش وربور رایناد یخزرب هرهچ ندید اب هک مدرک یهاگن تفریم

تفگو نابهگن
. وربوت _

هاگن نوا زا منکیم فارتعا . نییاپ متخادنا ومرس درکیم هاگن ماشچ هب تفگ وشفرح هک یروطنومه
و رد هب دنوبوک ونمو تسب وردواقاتا زا یکی هیوت دنوشک ونم و تفرگ وموزاب . مسرتیم یلیخ شاشچو

تفگ شدرشف مه هب یانودند الی زا مدرکیم هفرس . دادیم راشف یه و مندرگ هیور تشاذگ وشتسد
ناه؟ یشب یزاب نیچمه هی دراو حاال هک نوریب یتشاذگ منوخ زا وتاپ یتعرج هچ _هب

متفگوشتسد هیور متشاذگ ومتسد
نک ملو _

تفگ وشینوشیپ هیور دز مکحم و تشادرب وشتسد
یشن رسدرد مارب ات تمتشکیم انیا زا رتدوز دیاب _

یرهمگرزب .االن دوب نومیشپ دوب هتشکن ونم هکنیا زاو تفگیم ازسان مهب تشاد بلر یز مهب درک تشپ
شلد کش یب هک یرایناد درکیم متیذا همه زا رتشیب هک یرایناد . دوب رایناد هی ونم هی طقف . دوبن
یب زا سرت زا .هن متخیر کشا نتخیر مزا هزاجا نودب ماکشا و نیمز مدروخ .رُس هشکب ونم تساوخیم
کشا مدزن مد و متشاد درد هک ییازور نیا همه یارب متخیر کشا .. مشیپ یسک ندوبن ..زا میهانپ

تفگودرک مدنلب و تفرگو موزاب هرابود نداد سپ صاقت ماشچ مزابو متخیر
هربب ییوب نم دروم رد یسک هگا ونم نیبب _

تفگودیشک یمورا طخ مندرگ هیور شراشا تشگنا اب
هشیم تخس یمکی شنیمضت _

تفرگ اج مبل هشوگ قیمع یدنخزوپ و مدش هریخ مدوب رفنتم نوشزا هک شاشچ هب مامت یخاتسگ اب
ونم تدش اب ودرک زابورد دوب اجنوا مه وسیگ هک یقاتا تمس درب ونم دوب شتسد موزاب هک یروطنومه



شارب ملد مدرک دوب هدیباوخ نیمز هیور هک وسیگ هلا چم هفایق هب یهاگن تفر شدوخ و وت تخادنا
شرس ریز هتشاذگ وشتسد نیبب . دش بابک

منک رکف بشما هب متساوخن . متسب وماشچ و مداد هیکت میرانک راوید هب ومرس متسشن شرانکو متفر
مدیشک یقیمع سفن

.
ودوبرادیب وسیگ شدوب مبشید یراوید راهچ نومه . مدرک هاگن مفارطا هب باوخ زا مدیرپ یدب هیادص اب

هشوت قشاق یاچ،دنق، رینپ، ، هیواح .. ینیس هی مدید درکیم هاگن نم هرهچ هب تشاد
داد. ییادص نیچمه هیو تسبو رد یشحو نابهگن نوا دوب رد هیادص _

مه یمک و دوب هتفرگ درد کقاتا فک هیاکیمارس یدرس زا مرمک ماجرس متسشن و مداد تروق ومناهد با
وسیگ هک . مدش هریخ هشوگ هیو مدرک لفق ماهوناز رود وماتسد وراوید هب مداد هیکت تشاد مندب زرل

تفگ ومتمس دیشکو ینیس
هدش راوید چگ لثم تگنر یریگب نوج روخب ایب _

نون . متمس مدیشک و ینیس تشاد فعض ملد و مدوب هدروخن مماش تفگیم تسار مدرک یهاگن شهب
اه زرل مدرک افتکا مه همقل هی هک دوب حاضتفا حملا ردقنوا .. مدروخ و متشاذگ رینپ یمک والش متشادرب
نت مزاب وسیگ هیافرح هب یخلا یبو مدز  سپو ینیس تفرگیم درد تشاد ممرس مکمک ودوب مه رس تشپ
هب تشاد هک ییامرگ نیا اب یراگنادوب هدش مرگ یلیخ ماشچ مدش باوخو متشاذگاکیمارس هیور ومتسخ
وهی . وسیگ مداد صیخشت وشادص مدینشیم گنگ ییاهادص ......هی هنک مرگور اجنیا تسنوتیم یتحار

مدرکیم سمل وماشچ متسداب ، وراج همه دیدیم رات ماشچ مدرک زابوماشچ متفرگ رارق مرن زیچ هی هیور
تفرگرارق مندرگ رانک یتسد هک تشلا ب هیور متشاذگ ومرس تدش اب درکیم منووید تشاد دردرس نیا اما

_ متشاذگ مولجو ماتسد و تخت هیور مدیرپ رتم .هی هشاب یناور هکیترم نوا مزاب هکنیارکف زا
. نک ملو .. مدرک تراکیچ نم هگم یناور روعشیب .... نک ملو

مدرک رکف ییاو مدرک  شهب یهاگن . هموربور وسیگ مدید هک ، متشادرب وماتسد هدنخریز دز یقپ یکی هک
هیور راو شزاون وشتسد وسیگ هک مدیشک مندرگ هب یتسد و مدرک یفوپ هنک مفخ داوخیم رایناد هرابود

تفگ ودیشک منوش
؟ یرتهب _

؟ مشاب دب دیاب _ متفگو مدرک یمخا
؟ تسین تدای هگم _

هدیبسچ راوید هیور هک یگنر یسوط یاه یراوید ذغاکو گرزب قاتا هی دش مفارطاروزجم مک مک ماگن
هب .هک تشاد رارق یتشادهب زیمو هنییا رت فرطنوا . تشاد مه یفیرظ هداعلا قوف یحارط ودوب
وسیگ هب یهاگن گنگ ... دوب دیفس گنر هب مدوب شور نم هک یتخت و دیفس دمک هی و دوب دیفس گنر

مدرک
هدش؟ ؟مچ ماجک نم _

لوا نوا هک متفگ ینابهگن وهب مدز رد منم هزیریم قرع تتروصورس زا هراد مدید یدیباوخ هک حبص _

نابهگن نوا هکنیا .ات یدرکیم هیرگ و یدزیم ادص وتردپ شمه و یتفگیم نویذه یتشادوتاما درکن رواب
ویدزیمادص وتردپ یروطنیمهوت اما دادن تیمها تهب ال صا لوا تقاتا دموا منوا وداد ربخ ریواشرآ هب
شتشادن هلد هدب حتلا دید منوا یتشاد قرع امرگ زا اما اوه هدرس یتفگیم یهاگ و یتخیریم کشا

میدیباوخ مرنو مرگ تخت هی هیور تفطل هب مدموا تهارمه منم باال هقبط درب وتخوس
مولگ مداد ژ اسام ومرس . دوب هدموین مرس بالیی نیچمه حاتاال دشیمن مرواب بشید مدوب حلا یب

هی فرح نودب ودش دراو ینز ودش هدز رد مدب تروقو مناهد با یتحار هب متسنوتیمن و تخوسیم
وسیگدشیم رتهب مولگ غاد هیاذغ هیاب ودوب منسرگ یلیخ . تفر ومولج تشاذگ تاجیزبس پوس باقشب

بوخ یلیخ مدروخ وپوس زا قشاق ..هی تشاذگ تشلا هیب متشپ و وماپ هیور تشاذگ و ینیس درک مکمک
متفر باوخ .هب مدیشک زارد  تخوسیم تشاد  ماشچ هرابود رانک متشاذگ و ینیس . مدروخ مهور هیقب دوب

یباوخب ینک هدارا تقوره دشیم هک دوب نیا بت و یگدروخامرس یبوخ
ماجرس متسشن عیرس ومدرک زاب شچ وسیگ هیادص اب

نراد تراک وشاپ _

؟ ایک _

میدش نوشمعط هک ییانیمه لوگنخ همولعم بوخ مگیمو تاباب _

. دوب مهارمه قاتارد همد .ات متفرگو وسیگ تسد . تفر یهایس ماشچ هک مدشاپ
نقاتا مودک منودیمن هکنم وسیگ _

هترظتنم قاتارد تشپ ییاقا هی _

اجره دموارد تکرح هب مولج مدش نوریب قاتا زا دوب اتراهچ نومه زج دوب نووج رسپ .هی مدرک زابورد



و تشاد رارق اجنوا همسجم هی مدق دنچره هک دوب ییورهار هیوت ماگن . متفریم شلا بند تفریم هک
زاب وشرد هک دوب یرخا قاتا . دوب ورهار هرابود باال. تفر اه هلپ زا دشیم هدید یهاگ زاره مه ییاهولبات

درک زاب هکورد درک.
مشوگ هب ییاهادص هک دوب اجنوا درایلیب زیم هی هک نییاپ میدموا نوشزا دروخیم گرزب هلپ ات هس دودح

هی میتشذگ رد نوا زا یتقو .. دوب قاتا لدم و تشادن رد هک یقاتا هی تمس تفر اقا نوا . دروخ
هک ینومه رت فرط نوا ودوب لا سنایم هیاقا نوا یگنر مرک لبم هیور . دوب نومولج توافتم لدم
متمس تشگرب ارس مرانک درم یتحلصم هفرساب دوب شتسد شلیابوم هکدوب هتسه داراب شمسا نتفگیم

شدوبن رایناد
لبم هتسد هیور هک مهارمه درم نوا ..هک متفرگ رارق انوا هیوربور ومدرک تکرح درم نوا رس تشپ
یزاب ماتسد اب نییاپ متخادنا ومرس و متسشن . منیشب نوشوربور درک هراشا شدوب هتسشن یگنر یا هوهق

تفگ داراب .هک مدرکیم یزاب
هداد ما یپ تهب میدزیم سدح هک یروطنومه _

دوب هتشون مدرک یهاگن و متمس دروا وشیشوگ . مهب هدب ما یپ مدرکیمن رکف . مدرک رسباال بجعتاب
؟ یدوبن یتقو دنچ هدشیچ _

تفگ موربور درم هک
مینک یزاب نیا دراو وروت ات میتفرگ میمصت ام هبوخ تاهاب _

؟؟ ارچ _م..ن... متفگو تفرگ مبلق
جنپ هصخش هب مدوخ نم مینوسرب  ماجنارس هب وتایلمع نیا مینوتیم و یکیدزن نوا هب هک ییوت نوچ _

درک یا هراشا رفنود نوا .هب ندش شدراو سهلا هی هزات هیقب و میوسوم هدنورپ هیور هک سهلا
تراک درومرد شزا میقتسم ریغ یلیخ اما یدیم ما یپ شهب االمن نیمه یش یزاب نیا دراو دیاب _

میقتسم ریغ یلیخ اما ششیپ یرب مهوت ات یاوخیم و یگیم
مگیم غورد هک همهفب هگا هشکیم ونم نوا ایفام نوا شیپ مرب ماوخیمن نم _ مدز راز

تفگو تفرگ شتسدوت ومنوچ و دموا ودشاپ تکرح هی اب
وت طقف . ییوت هنک نومکمک هنوتیم هک یسک اهنت ینک کمک نومهب دیابوت ونم نیبب _

تشپ هب دز لز و تشادرب منوچ رود زا وشتسد باال تفرگ وشرس درم نوا ودش زاب رد هظحل نومه .

تفگ موربور درم هک مناهد هیور متشاذگ ومتسد مرس
نم.. ریواشرآ _

درک هفصن وموربور درم فرح ریواشرآ تشم باال متفرگ ومرس
تفگو تفرگوریواشرآ تسد ودمواداراب

وریما نک لو _

هتفرگو رایناد هتسد یکی نوا هک یرسپ هتمس درکور داراب . مدرک یهاگن دوب هداتفا موربور هک یریما هب
تفگ دوب

ربب. وریما یاال ریمس _

شتمس تفر و نوریب دیشک نوشاتسد زا وشاتسد تکرح هیاب رایناد هک
ینکیمن تایلمع دراو ونیا هجو چیه _هب

تفگودز یدنخزوپ ریما
؟ همهم تارب هک هیک نیا _

هشاب مهم تارب یسک دیابن یشیم راک نیا دراو یتقو
هن نیا اما تسین یسک _

رد رس و هشب تایلمع نیا دراو تسود ناونع هب هک مینک ادیپ ویکی دیاب ام تایلمع ات هدنومن یزیچ _

زرم رونوا نتسرفیم یا هلیسو هچ قیقد مینودب نومدوخ هیامدا واب لیاسو نیا یروج هی دیاب ام هرایب
تفگودرک مهب مشخرس زا یهاگن ودوب یبصع رایناد

؟ یچ نتشک  مهونیا هگا _

هشیمن یچیه میشاب شهارمه ام هگا _

میش هل هل ام هگم یروطچ _

میراذیم دونش میرازیم بایدر ؟ یمهفیم . مینک ذوفن نوارب عالهو مهام مینوتیم اما میتسین _

لخاد یتسد هک رایناد هیور نتخیر خی با لطس هی یراگنا .. رایب دای هب ویدش راک نیا دراو هک یزور
هگب هملک ود طقف تسنوت روز هب ودرب ورف شاهوم

. _اب..هش

ریما . مدش یزاب نیا دراو نم ینعی مدش هریخ هطقن هی وهب لبم هیور مداتفا دیماان هک دوب عقوم نومه
تفگ



. نرایبو یددم نوا وگب ریمس _

و مرانک تسشن دوب. هدش نامسناپ ینعی . دوب هدش رتهب شامخز یمک . دموا یددم نومه هقیقد دنچ دعب
شگید یاپ هیور تخادنا هناراکبلط وشاپ

؟ نیاوخیم یچ _

تفگ دوب ریمس هک ینومه هک
یگیم ویسانشیم هک ییاسک یگدنز زایپ ات ریس _

هشاب _

تفگ وشنور هیور دز مکحم
؟ یروطچ نینودیم .. هنک جاودزا مرداماب تسنوت و دوب یبوخ مدا منوجاقا _

 دیدنخ ودرک کاپ شتصش اب ودرک هزم هزم وشبل رانک نوخ ودش هفخ دز شهب داراب هک ینهدوتاب هک
یریم هک یگنرز یدرک رکف هدرکاراکیچ نوجاقا هک یمهفیم تقونوا مدرک روگ هب هدنز وتنز هک ینامز _

هرا؟ درجم ینزیم و ینکیم روج یبلقت همانسانش هی
تفگ ودشاپ یددم

. مریگیم لگ ونهد نوا مونشب ومنز مسا تفیثک نهد نواوت هگید راب هی یمهفیم وش هفخ _

تفگ یدنلب هیادصاب ودز یا هقهق داراب وهی
شنیرایب _

دوب زمرق یمک شتروص هک میدید ونووجو ابیز هداعلا قوف نز هی هک میتشگرب داراب ورایناد زج هب همه
درماتود هک شنز هتمس دییود یددم عقوم نومه هک دوب هدرک ناج شون یزیچ یلیس هی دوب مولعم

مدیسرت درکیم دادیبوداد نتفرگ وشولج
متشگرب یزیچ هب مدرک دروخرب تشپ زا هک متفریم بقع بقع
تفگ ودش یشتا شخرس هیاشچ هک مدرک یهاگن رایناد هب
. یربیم رد هب سملا نوج یزاب نیا زا یروطچ منیبب _

تفگ انابهگن نوا هب شدوخ هک نییاپ متخادنا ومرس
. نینک شلو _

 ندروا وشنز و یددم
هک شنز هب میلبق هیاجرس متسشن منم . تسشن شیلبق هیاجرس شدوخو ندنوشن شولج وندروا وشنز
هشاب ساسح شنز هیور تشاد قح مدرک هاگن تخیریم کشا تشاد هناموصعمو مورا ودوب نییاپ شرس

تفگ ودشاپ ریما ،
داراب تهب نیرفا بوخ هچ _

نوا ..هرا مسانشب شدیدج مسا اب ونوا هرتهبایرایناد هب ترفناب . درک رکشت ریواشرا زا دیاب _ تفگ داراب
وراک نیا شنز اب یسک تشاد تسود . دش تشم ماتسد . دادیمن تیمها یسک هب هکیریواشرا دوب ریواشرآ

تفگو تسشن یددم هیوربور اقیقد ریما . هنکب
وزیچ همه مارب هشاب مهم تارب تنز ،هگا ینکیم فیرعت مارب وم هب وم وزیچ همه نیبب زیچ... همه _

تفگ ودرک قالب مه لخاد وشاتسد و تخادنا شنز هب وطالین یهاگن یددم .. یگیم
دایز خرهاش اب ..نم هدایز یلیخ شذوفن مدینش دایز شزا اما مدیدن حلا هبات و سایلا یتح نم _

مدوخ نم هتخس هداعلا قوف دناب نواوت ذوفن هیمهم درف شدوخ یارب سایلا . هن سایلا اما متشاد رادید
مشب یزاب نیا دراو هک ندرک دیدهت ونم انوا اما . منکیم یراکمه نوشاهاب هک سهلا تشه
مورحم ثرا زا ونم مردپ هک زور هی لتاق هی هن منومب رتکد هی رخا ات تساوخیم ...ملد متساوخیمن نم
اجنوا مدوب هتفر یبد هب لمع یارب هک مدوب هدیسر اج هب ردقنوا مدش رتکد هکنیا ات مدوبن یچیه درک

بش نومه هک متباکذ هتفیش ندش متفیش . مرببورمه منکرامق متسنوت پولک هیوت پولک هی متفر شبش
شدعب اما مداد ربخ سیلپ هب بش نومه .. متفر و مدرکن لوبق ال داد.صا تساوخرد هی مهب خرهاش

لوپ هب یزاین چیه .نم درک مردپ گرم هب دیدهت ونم هک شدوب خرهاش دوخ هار هیوت مدش.. هدیدزد مدوخ
تقو دنچ منوشیزاب دراو رابجا زا هزونه هک مزونه .. نربب باال ونم یلوق هب ات نتساوخیم انوا اما متشادن

.نم دوبراکف خال نوا نوچدرکادج شزا وشهار مردپاما ندوب مه یاتسود  مردپ ونوا . درم مردپ شدعب
ملد هک هنومه یاربو هتشک ومردپ نوا منکیم رکف یهاگ . تخانشیم ونم منوا و متخانشیم وخرهاش
درکور . دوب هدرک مداونوخ هنوج هب دیدهت هک شدوب نیا یارب متفگیمن یزیچ نوتهب مرگا . هریمب داوخیم

تفگورایناد هب
همه ماجنیا االن هکنیا .و دوب نم هیامدا زا یکی درکیم بیقعت وروت هک ینوا مسانشیم بوخ مهوروت _

. هسب دیدهتو رابجا هگید .. مدرک تامدا میلست ومدوخ .. مدوخ نم هراد یگتسب مدوخ هب زیچ
رایناد . تسنودیمن وشرهوش راک یراگنا درکیم شاگن یروابان اب تشاد هک درک شنز هب یهاگن یددم

تفگوداتسیا یددم رانک ودموا



؟ هراک هظح مال سایلا سپ _

هتساوخیم ییازیچ مزاو هدرکیمرارقرب سامت ماهاب طقف هدیدن مهونم یتح مگیم ! یلیخ _

؟ یدرکیم راکیچ شارب _

تفگ رایناد هک هنودب شنز رتشیب نیا زا تساوخیمن یراگنا  تخادنا شنز هب یهاگن یددم
نیربب وموناخ نینوتیم _

تفگ یددم درک. شرهوش راثن رفنت زارپ یهاگن نتفر نیحرد شنز
انوا و منزب یکاپ رهم و منک هنیاعمو نرایم هک ییارتخد نوشارب ..ات..نم نمات نتساوخیم مزا انوا _

نوا شورف اب نوا ننکیم یگدنز ییارتخد شوت هک هراد هنوخ هی نوا ... ماهرف سایلا یارب شنتسرفب
هیوت شاباسح زا یکی هب ولوپ نیا هک هرایم تسد هب یدایز لوپ  رتخد تراجت و هیقب و ابرع هب ارتخد
یکی سگید هیاج هی نوا مرظن هب اما هنکیم یگدنز هیکرت هنکیمدومناو  ننکیم زیراو یبد ینعی تاراما
راک نوشاهاب سهلا تشه نم درک یفرعم سایلا هب ونم یمتاح مسا هب سایلا هیاقیفر نیرت یمیمص زا

یقاچاق ونوشندب یاضعا ینعی هتسه ارتخد لمع صوصخم هک تسه هگید یکی اما منکیم
مراک نیا اب دوب هدموا دنب مسفن متفرگ و مسابل هقی متسداب .هک مدروایم باال متشاد هگید .. قارع نربیم
هعرج و مدرک یهاگن دوب ریمس  منومگ هک ینوا هب نتشاذگ  مولج ناویل هی هک مور دش هدیشک همه هاگن

تفگ ریما .هک مدیشونو با زا یا
هنک ذوفن انوا نیب داوخیم هرتخد نیا _

تفگ یددم عیرس هکدوب همین شفرح زونه
. نراذیمن انوا ... هنک ذوفن هشیمن .. هرادن ناکما ال صا _

هنوسرب اج هب ونوا ات داوخیم شزاو هدیم مایپ شهب سایلا .. سایلا هیاتسود زا یکی شدوخ نیا _ داراب
هتسه سایلا هک یروشک هرب و

شربکت ورورغ زا راشرس هاگن زا مدش له مفرط تشگرب
؟ یرتکدوت _

متفگ ومداد نوکت یرس مدوب الل عقوم نوا ات هک ینم
؟ هگم روطچ هرا _

؟ یچ رتکد _

باصعاو زغم _

تفگودش هرگ مهوت شاهوربا
نرادن یراکوت هب انوا ؟ یچ ینعی _

یچ؟ نرازب یتفگ هک ییارتخد نوا زج مهونیا هگا _ ریما
یارب وروت دیاش .. هدیم ماجنا یلطعم یب هنکب یراک داوخب سایلا هگا نوچ تسین نوشزج نیا هن _

ناوخب یراکمه
میشاب هتشاد وشاوهات مینک ذوفن هورگ نوا هیوت دیاب ام زا یکی _ رایناد

تسه یهار .. تفریم مدای تشاد ..هرا ...اما هشیمن مگیم _

نتخود مشچ شهب رظتنم همه
هدرکن ادیپ مکاالوت اب یسک اما هدرگیم مه هدننار یعون هب ای دراگیداب هی لا بند ههامود دودح نوا _

نوا ریغرد . منک یفرعم شدراگیداب ناونع هب وروت منوتیم نم ام پیکا هب شندوب هدرپس وراک نیاو
نیشیمن نوشدناب دراو یا هگید روج تروص

. متفرگ ومنهد هیولج و تفرگ مدنخ نیمه یارب منک شروصت متسنوتیمن هدننار مهوت تفر شامخا رایناد
تفگ ومولج زیم هیور تشاذگ ویشوگ ودموا داراب درک مهب یزیت هاگن هک

واالن یدش جارخا یرب یتسنوتن زوردنچ نوچو یدوب ناتسرامیب یاراک ریگرد تدم نیاوت هک سیونب _

. هدایز ننک وجو سرپ هکنیا ناکما نوچ میدیم ماجنا وتیجارخا هیاراک ام یراک لا بند
نیلوا یارب ماگن .وت مدرک یهاگن ریواشرآ کالهف هفایق هب مداد تروق ومنهد با و مدرک نوشهب یهاگن
ریمس تمس درکور و نم هب درک تشپ ودیشک شاهوموت یتسد ..کالهف مدش شریخ و متخیر سامتلا راب

تفگو
ایب مهارمه _

نتشاذگ اهنت اتود نیا نیب ونم و نتفر ریمس ونوا
یرتولج همه زا چیه کی هراد وتاوه ماهرف سایلا یتقو نودب اما هراد مسرت ناکما _ تفگ یددم

داد نوکت وشرس طقف و تخیر نانیمطا شهاگنوت منوا مدرک هاگن نارگن شهب 

مدش جارخا تفگ هشیم مداد افعتسا مراک زا هغولش یلیخ مرس هتقو دنچ نیا شتسار _ مدرک پیات
و ناتسرامیب هرب تفگودرک تبحص نسحم  مسا هب یکی اب داراب هک دوب شنداتسرف دعب مداتسرف ونیمه

ندموا ریمس و رایناد هک دوب دعب هقیقد هد دودح . ناتسرامیب نوا مریمن نم هگبو هریگبو ممان افعتسا



تفگو دموا هگید یکی مانوا دعب
زا یکی شردپ میدوب هدز سدح تسرد هک مدرک کچ USBور نوا هیوت هدموا شنمدرا دیون ریواشرآ _اقا

تاراما هب منوا  هدرک وشداوم قاچاق رابود طقف نیمه یارب هدوب یوسوم هیمیدق هیاتسود
تفگ عیرس یددم هک

سایلا هراد دامتعا شهب هک یسک اهنت اما هریم مک تاراما خرهاش _

هرادن رسپ ؟._هن یچ هشاب هتشاد یرسپ هکنیا ناکما _ رایناد
هدرک شیفخم دیاش . هراد نمشد شرس هیاهوم هزادنا یوسوم مولعم اجک .زا روطنیا _هک

منودیمن _ یددم
تفگ ودیدنخو متمس تشگرب هک دموارد ادص هب داراب لیابوم عقوم نومه

هدیم وتمایپ باوج یگرزب نوا هب سایلا هک یمهم شارب ردقچ _

دنوخ دنلب هیادصاب ومولج تفرگ لیابوم ومتمس دموا متفر شفرط یا هرغ شچ
؟ جارخا ارچ _

. شدوب نآالنی
. ندرک مجارخا مانوا متفرن مردپ رطاخ هب زور دنچ _ متشون

تشون دیشکن هیناث هب
؟ یراک لا بند _

. هراد یلا مح دایز .اما مریم انف هب هک مشابن هگا هرا _

. تسه مبوخ دمآ رد روشک زا جراخ ورب بوخ _

هریگب تروپساپ اجنومه زا مارب ای هتسرفب همانتوعد مارب یکی دیاب اما تفرح هتسرد _

؟ یرادن جراخ وت ویسک _

. دشیم بوخ  متشاد هگا _هن

_ تشون ندوب اجنوا هک ییاسک همه هعفن هب دش نیا و دش بارخ مرس هیور ایند تشون هک یزیچ اب
منک روج تارب تروپساپو متسرفب همانتوعد تارب تتسود ناونع هب نم یاوخیم

_ متشون رایناد فرح هب متشادن شزا یمک تسد رایناد زج هب مه هیقب هرپب تشادن بلا هک ریما
میدرک تبحص دروم نیا بقالرد وت ونم منک لوبق منوتیمن

منکیمروج تارب بوخ راک هی نم یزابجل ردقنا ارچ _

مدیم تهب وشربخ _حاال متشون
تفگودرک یهاگن مهب رایناد .. داراب هب مداد ویشوگ

نوریب ورب _

هک دوب یراک هب مرکف مامت . قاتا هتمس درب ونم شدوب مهارمه یدرم .هی نوریب متفر قاتا زا مدشاپ
؟ تفرگن ونوشولج رایناد ارچ منیبیم باوخ مراد یراگنا دوب هداتفا قافتا

هتفیب  مارب یقافتا نم هشادخ زا رایناد فوا
هشب تحار متسد زا مریمب نم هشادخ زا منوا دیاش

هن هک یروطنیا اما
وشاهوم هرادو هتلا وت زیم هیور وسیگ مدید دش. لفق مرس تشپ رد مدش هک دراو . مور درک زابورد

هنکیم  کشخ
؟ یدموا _

مهاروت _هن

هرخسم _

متخود مشچ فقس هبو منیس هسفق هیور  متشاذگ مهب قالب مامتسدو تخت هیور  مداتفا حلا یب
هگید مدموا ینیبیم بوخ اینزیم افرح _

میراد نومهم _

هیرخ مودک _

. تسادخ بیبح نومهم تیبرت یب _

ایفام راک یارب _هن

هک یقاتا هیو میدموا هرخ امباال دموا مه یزور یدموا وت هاگن هرایم یزور شدوخ اب هنومهم نومهم _

هراد شدوخ اب یزور هی لقادح مه یکی نیا هشاب هتشاد ممومح
یدوب هدرم االن یتشادنوتتبثم رکف نیا هگاوت وسیگ _ متفگو مدز یدنخزوپ

نتشاد یبوخ یگدنز یلیخ تداونوخ یدوبن یفنم هگا مهوت _

یلیخ نییاپ تخادنا وشرس و نوریب دموا یددم نز دوب قاتا هیوت هک یرتخد نومه ودش زاب مومح رد
تفگودیدنخ وسیگ شدوب یتلا جخ



میراد نومهم  مگیم هک نم _

تفگودرکزیمت وشندرگ دوب شاهوم رود هک یا هلوح اب وداد شکو شابل روزب رتخد
. متسه زانیرپ نم _

ما یلیل منم _ متفگو مداد نوکتاوهوت ومتسدو مدیشک زارد یرو هی
متسد هب دز دوبزیم هیور هک یا هنوش اب وسیگ

؟ ینزب فرح یروطچ نومهم اب یتفرگن دای زونه _

مدشاپ زاب یلو مدیشک زارد شهب تشپ
هیوت نیمه یارب میتشادن یسابل .. دوب اجنوا زیمت هلوح هی مومح تمس متفر شاندزُرغ هب یخلا یب و
مرس هیور با نتخیر اب شود ریز متفر متخادنا وملا ش وراولشو وتناموزولب ییوشسابل نیشام نومهدوخ

مدرک رود میفنم راکفا مامت زا ومدوخ
تخیریم دوب ب.ا.س.ن.م هیور ات هک ماهوم هیور .زا تخیریم مدنلب یاهوم و تروص هیور یروطنیمه

تخادنا روم روم هبو مندب شیدرس هک راوید هب مداد هیکتو مرس منور هیور
و مدرکزاب و مرود هلوح .. دوب اسابل ندرک  کشخو نتسش زا یکاح هک ییوشسابل نیشام دتمم هیادص اب

. نوشمدیشوپ درک هشیم هچ اما دوب بوطرم اسابل یمک ییوشسابل تمس متفر
نوریب نیح نومه رد و مدرکیم  کشخو مدنلب یاهوم . دوب مک ماهوم یارب هک کیچوک هلوح نومه واب

مدش
مریمیم مراد نم ایادخ نتحار ردقچ ننکیم فپ ورخ و تخت هیور نداتفا هزانج نیع اتود نوا مدید هک

هی مدز رانک و هدرپ . شدوب هدنوشوپ ونوا میخض یگنر مرک هدرپ هک یا هرجنپ تمس متفر سرتسا زا
دوب موربور زبسرس غاب

متسب وماشچ ومداد نوریب ادص رپ ومسفن دوب یتشپ طایح یراگنا دوبن یسکزا یربخ
هتسرفیم ماهرف سایلا یارب هنکیم نوشنیاعم ای هرایم رد ونوشندب یاضعا نیا _

میتسه تاهاب شهت ات ینعی میدرک یزاب نیا دراو وروت ام هگا مرتخد نیبب
مدرشف رت مکحم و ماشچ
یشب یزاب نیا دراو دیاب

تفگ وداتسیا مرانک دموا شدوب زانیرپ نومه .. بقع متشگرب یسک هیادص اب رارکتو رابجا دوب تخس
منک تکرد منوتیم یروج هی اما ییاجنیا ارچو یتسه یک منودیمن _

تفگو تخیر شمشچ هشوگ زا یکشا
منکیم کرت ور هراد مسود هک ویسک . مراد شسود هک ویسک نم اما هنک کرت وشقشع هنوتیمن زگره _مدآ

زورما هکنیا ؟؟زا ینودیم .. دوب هروطسا هی مارب مکلا مدرکن کش شهب مراب هی یتح مدوب رخ ردقچ نم
هزوسیم ملد وگغورد هی هدش مارب میگدنز هروطسا

شبلق هیور دز ودرک تشم وشتسد و تسب وشاشچ نتخیریم دیراورم لثم شاکشا
یکی  یکی وشتکلمم هیارتخد مکلا هکنیازا مدینشو مدیمهف درک یدرمان مکلا هکنیا ..زا هزوسیم نیا _

هزوسیم ملد تشاذن ارتخد نوا یاج ونم مراب هی اما ، تخادنیم مادوت
متفگو مدز شنوش هیور یتسد

هنکب یراکره شداونوخ رطاخ هب هک شدوب نیا مکلا مکح یگدنز هب میموکحم همهیام زانیرپ نیبب _

یارب منک ضوع و مدوخ هیبش یکی یاوهو حلا متساوخیم تخت تمس متفر و مدزن یفرح هگید
مشخ گنر شاگن مدید درک ماگن ودشدنلب هدز تشحو ی هفایقاب هک وسیگ رمک هب مدیبوک تشم اب نیمه

متفگ هک دوب نیا دیسر مرکف هب هک یزیچاهنت هدن تروق ونم هک منک راکیچ متسنودیمن تفرگ
نشکب ورام ناوخیم وسیگ ییاو _

تفگ و نییاپ تخت زا دیرپ هک
؟ یگیم غورد _

. مگیم تسار _هن

تفگو نیمز تخادنا وشدوخ تکرح هیوت هک
. منکب وماتیصو دیاب ینعی _

متفگو مدروخ ومدنخ
هراک نیرتهب نیا مرظن _هب

تفگو فقس هبور تفرگ وشاتسد هک
هن! سیلبا هزادنا هب اما مدرک هانگ ایادخ _

ات دنچ نوا و یرلا هب ومدب یاراک نک تایروه بیبط ایند نوا اما یدرکن یچیه اجنیا ورام ایادخ
نک هبساحم درایلیت هب ویبوخ

زاب رد هک میدیدنخیم شازاینو زار هب یروطنیمه میتشاد اوه تفر نومدنخ کیلش هگید شفرح نیا اب



دش
و دموا داراب هک میدرک تشحو هک دوب داراب ینوشیپ هیور مخا نانچ . دش کشخ نومبلور زا هدنخ

تفگ
. نیدنبب ونوتانهد _

تفگ ونم هتمس دموا
؟ هرا یتسشن هرک وره یاپ هب بوخ _

متفگو مدشاپ
... هکنیا مود . یشن رتخد ات دنچ قاتا دراو ندز رد نودب ریگب دای هکنیا لوا _

مدزیم فرح مدوخ اب متشاد یروطنیمه نوریب قاتا زا درب ونم شتسد وت موزاب نتفرگ اب
نننک شلو ... وموزاب نک لو _

مور ورس هب یهاگن هگید درم وهی ریما نوا ورایناد مدید هک مدرک رسباال قاتا هی هیوت درک ترپ ونم
.. انیا زاب ییاو . ندرک

ونم تشاد ینیریشدوخ اب ریما نوا ودرک رونوا وشور هجم زب رایناد نوا مداتسیا نوشوربور و مدشاپ
بذعم . درک مهب هبباال نییاپ وزا نییاپ زاباالهب یهاگن درم نوادرکیم یفرعم شوربور درم نوا هب

و شدوب بیج هب تسد ودزیم رود مرود تشاد دموا رد تکرح هب مرود ودموا هک نییاپ متخادنا ومرس
. دزیم فرح تشاد

ششیپ یرب ات داوخیم تزا ارچ یتسین مه یعاجش رتخد _

متفگ دوب نییاپ مرس هک یروطنومه
شتعاجش هب ات مینک رادید فلتخم عقوموت یسک اب دیاب هشیمن هدید هاگن هیوت تعاجشو تعرج _

میربب یپ
یعاجش ینعی _

متفگ و مدرک شهب یهاگن و مدرک برساال
دیمهف ادعب دیاب ونیا _

س هب ورام و ریخ هب وروت تقونوا . مینک مومت تیقفوم اب وتایلمع نیا ام ،ات یشب تایلمع دراو دیاب _

التم
ارچ ندوب تایلمع رکفنیا هب ارچ انوا دوب تکرح حلا رد نوشکت کت هیور ماگن . مدرک شهب یهاگن
ودوب مرس هیوت هک یفرح ندوبن ایفام انیا هرازیمن هدنز ویسک هک ایفام مدا سالتم هبورام نتفگیم

متفگ
شق خاال نوا  درکیم ماگن تشاد حاال هک مدرک رایناد هب یهاگن نیتسین میچقاچاق ... نیتسین ایفام امش _

طقف رایناد ارچ تشاد مارتحا شهب ریما ارچ باالهرت شزا دوب مولعم تشاد قرف درم نیا وریما اقااب
متشاد کش اما مدروا نوبز هب ومفرح دوب منهذوت لا وس عالتم هملا ع هی تشاذیم  مارتحا یمک نوا هب

متفگ االت متحا زج طقف مفرحزا
. نیسی .. لپامش _

تفگودز یمورا دنخبل موربور درم نوا ودرک هاگن رایناد یبصع هرهچ هب ریما مدید هک
یگن یسک هب ناونع چیه هب وفرح نیا اما یگنرز _

دوب یچ سیلپ سپ .... تشادن تکرش نیا هگم دنوم زاب منهد . مدرک هاگن رایناد هب کش اب
هیور طقف ماگن دش؟. هدیچیپ ارجام ؟ارچ دش یروطنیا ارچ دوب ایچقاچاق هیبش رتشیب شفایق نیا اما

مدنورذگ رظن وزا مفارطا هناروابان دوب رایناد
؟ نیگیم تسار امش _

تفگ یدب نحلا ب رایناد ومفرط تشگرب هک
فرح تاهاب میاوخیم گرمتب حاالم یدنک وتدوخ ربق یدز هک ییافرح نیااب وش. تکاس هگید هسب _

مینزب
تفگ ودرک یفوپ .هک نییاپ متخادنا ومرس هیقب هیولج تلا جخ زا

هشیم لیمکت هتفه هی یط هک هنکروج شدوخ تروپساپ وازیو هرارق تارب هک هتشون کوبسیف هیوت _

تفگ بلر یز
یتنعل _

وراک نیا متسنوتیم نم هک دوب نیا شنانیب عقاو اما متساوخیمن و یزاب نیا نم دش تشم ماتسد
. منکب

. تشونن یزیچ اما هنکیم روج وتتروپساپ دوز روط نیا هک سراکیچ هک متشونوت فرط زا مایپوت _

تفگ ودرک شاهوم نوا لخاد وشتسد هرابود یرب شدوب رارق هک ییاج یتح
تفگو متمس تشگرب .. دوز ردقنیا یروطچ . هنکیم روج تروپساپ یروطچ _



حالهل تنوخ نربب یپ ام لغش زا قاتا نیا نوریب هیامدا زا یکیای تاتسود زا یکی طقف ... یسک هگا _

مدیمهف رد تمس هب شتسد هراشا .اب مداد تروق ومناهد با دیشک شندرگ هیور یطخ شراشا تشگنا اب
. مش نوریب دیاب

اه هلپ زا دیخرچیم فارطا هب مدز کوش هاگن هک یروطنومه مدوب هتفرگ دای وقاتا هار هگید مدش نوریب
طقف عفال دوب هقبط هس هنوخ نیا تشاد رارق ورهار یاهتنا ام قاتا هک مود هقبط متفرو نییاپ متفر

نسیلپ مه دارابو ریمس ینعی .. مدرک کش ندوب سیلپ هکنیا ..زا مدوب هدید ور هقبطود نیا
متمس دموا وسیگ مدرک زاب ورد

. ندروا ترس بالیی مدرکرکف یبوخ _

متفگو مداد نوکت یرس هدز لوه
ندز فرح ماهاب .. هزیچ .. _هن

. مدرشف ماتسدوت ومرس وتخت هیور متسشن
؟ هدب حتلا یمک وت یبوخ _ زانیرپ
مباوخب نم هشیم اه هچب . مبوخ هن _هن

ومرس و مدرک لقب وتشلا ب نوشهب مدرک تشپ نم و تخت هیور زا دشاپ نارگن وسیگ ندیمهف ومروظنم
؟یک ندوب یچ ؟انوا نداد ماجنا یروطچ ور ینوناق یاراک هتفه .هی متشادن یباوخ . مدرک یفخم شوت
هتفرگ درد مزاب مرس ننک مومت یا هتفه هی نتسنوتیم و همانتوعدو تروپساپ ینوناق لحارم هک ؟ ندوب

دوب
. متفر باوخ هب لا یخورکف رازه اب

.

.
[ رایناد ]

هدشزاب تایلمع نیا هب شاپ یروطچ نیبب هلبا هرتخد . مدش یبصع  ندوب هدروا مهور یلا مک هکنیازا
سب متفگ ریمس هب هک نیمه منک یفرعم منز ناونع هب ونوا متسنوتیمن منک یراک متسنوتیمن .. دوب
رتخد نیا هرازن هک متفرگیم وشولج یروطچ هریگب ور یلا مک هیولج تسنوتیم یک حاال مدش یبصعدوب

؟ هشب تایلمع نیا دراو
هیولج یروطچ دشیمن اما مدروخیم وماصرق االن نیمه تساوخیم ملد و درکیم درد بیجع مرس

تفگ شیخمور هیادص اب یلا مک مدیشک مرس هب یتسد مدروخیم نیا
نوکت شارب یرس طقف !! نیرفا ینوسرب ماجنارس هب ور هدنورپ نیا یتسنوت بوخریواشرآ تهب نیرفا _

تفگ .هک مداد
دوب بوخ تراک _

تداع دیاب منیا  ندوب هدرک تداع شهب ایلیخ دوب نیا خاالمق هشیمه  مداتسیا شهب تشپ ومدرک یفوپ
هیور دش ترپ یروطنوا منز مدید یتقو . راوید هب شمبوکب تساوخیم ملد شدموا مدید دشزاب رد درکیم
مسریم و تباسح داراب اما منک یراک منوتیمن هک هعلبب ونم و هنک زاب نهد نیمز تساوخیم ملد نیمز
منیبب هک شتمس تفر مساوح مامت دز. شهب یلا مک هک یفرح اب هشن رتشیب  منرگیم ات شهب مدرک تشپ

؟؟ هدیم یچ وشباوج
دموا یگنرمک دنخبلداد هک یباوج اب ششیپ یرب ات داوخیم تزا ارچ یتسین مه یعاجش رتخد
مدیدیم ندش میلستوت و نز تاذ نم یراگنا متشاد سود و دشیمن میلست تقو چیه هکنیا .زا مبل هیور

متشگرب نومراک درومرد شلا وس .اب

یپ دوب یفخم سلا همه نیا هک مراک زا یکی هکنیا زا دوب نایرج رد نومکت کت هیور شاگن
هرتخد .. مدرک یراتفر دب شاهاب و مدش یبصع هنک هدافتسا مهیلعرب نوشزا ادعب تسنوتیمودربیم
نیمه هساو هتسرد هرا دوب شقیفر نوا مربب یپ انشا رتخد نوا هب متسنوت نیا قیرط .حاالزا لوضوف

دوب انشآ مارب
تفگ و لبم هیور تسشن یلا مک تفر یتقو

؟؟ هنک نومکمک هنوتیم نیا _

نوریب مدموا قاتا نوا زا متشاذگ شارب یمارتحا مدشاپ وکالهف مدادن شهب یباوج
مدوب لا حشوخ درکیم نومکمک تشاد هکنیا زادوب یددم رایتخا رد دوب یزور دنچ هک یقاتا تمس متفر
مندید اب دیخرچیم قاتا رود تشاد کالهف مدید مدش قاتا دراو یتقو .. دوب رت زاسراک نومارب شکمک

تفگ هک شتمس متفر بیج هب تسد . داتسیا
هیور متخادنا وماپ و لبم هیرس هیور متشاذگ زاب وماتسد ومداد مل لبم هیور و متفر ؟ هداتفا یقافتا _

مگید یاپ
هنکیم روج همانتوعد و تروپساپ هرتخد نیا یارب هک هتفگ نوا هرا.. _



؟ هنک روج تروپساپ داوخیم هتفه هی وت یروطچ _

هکی هجرد راکف خال هی نوا  مگیم هک نم شودب یگیموت هرن مگیم نم _

مدرک شهب یمخا
مدشاپ مدوب یبصع

هنومیم اجنیا تنز اما منک دامتعا تهب منوتیمن _

هتخس منودیم _

یشبقارم هدب لوقاما
ینکیم یفرعم هدننار ناونع هب ونمو تراک رس یریم ادرف _زا مدرک شاگن درس طقف

متفگ و شتسد مدادو نسحم هب شمدوب هدرپس ادیدج هک یا هدنورپ
هداماو رضاح هدننار درومرد منیا _

تفگو درک یا هدنخ دش لوغشم یمک درک شزاب
شزادناریت کت عون زا منوا یا هفرح زادناریت و بوخ یدراگیداب و عیلا راک هقباس اب هدننار هی هگا _

؟ یعقاو ای هکیف حاال مدیشکیمن رانک ندادیم داهنشیپ
یمهفیم ادعب _

یرادرب جک وتاپ طقف اما _ متشگرب هرابود رد تمس متفر
متفگ ومداد نوشن و ندزریت حتلا وهب مقیقش هیور متشاذگو متسد

هریم شدای وقالش و هشیم یبصع زادناریت کت نیا _

نوریب مدز رد زا مشچ هب یآ _ تفگوداد نوکت یرس
هرادا تمس متفر و مدش نیشام راوس هنک یگدیسر تکرش یاراک هب ات مدز دونرف هب سامت هی

یفخم رومام مدشراک نیا دراو یتقو زا شدوب مرایتخا رد مدمویم تقوره هک یقاتا تمس متفر و
مزا گرزبردپ اهرابو اهراب . دوبن هدننک هتسخ مراک مبل هیور تسشن یدنخروپ . ما یفخم درگرس االمن مدوب

دوب بوخ متشادن یشوخلد جیه هک ینم یارب اما منک یرود کانرطخ راک نیا زا تساوخیم
وجشناد رتخد دنچ یدزد متشادرب و دوب هتفرگ ومرکف دوب یزوردنچ هک یا هدنورپ

... یدمحا ..ازر ینیما اکین ... یفیرش هوارهم
دوب هدش ماجنا گنس هنوخراک یلا وح مه یراذگ بمب ندوب کوکشم یلیخ ات هس نیا

متمس دمواو تشاذگ یمارتحا و دز رد ودموا یلیعامسا
و ندوب تسود ات هس نیا هک نگیم نوشمه نوشداونوخزا میدرک ییوجزاب هدنورپ نیا یارب زورما _

. نرب نتساوخیم شیک هب ترفاسم هی یارب مهاب
رهش هی هسره اج هی هسره مدرک هدنورپ هب یهاگن

دموا رد ادص هب دوب متسد هک یلیابوم هک دوب شدنورپ لوغشم مرکف
تشاد اراکیچ نیبب یتنعل مدروا شرد مبیج زا .. متشاذگ مدوخ یشوگ وتورتخد نوا تراکمیس

مدرک زاب وشمایپدرکیم
الیت کشم هی یط .. مدعب یش هتسخ ماوخیمن هراد راک یلیخ ازیو و تروپساپ اما متسین یسک نم _

ارچ؟ مدرک بجعت . یایب ییایرد یتشک اب هک ات ماوخیم
؟ هداتفا یقافتا یتشک اب ارچ _ متشون
هرتهب یروطنوا _هن درک پیات هلصاف بال

هدب ویشوگ ات مدز ریمس هب یگنز مدشاپ .. هربن ییوب یسک هک ات هتسرفیم یتشک اب ونوا مدز یدنخزوپ
و مدوب  منهاریپ همکد اب یزاب لوغشم .و مداد هیکت مرس تشپ یلدنص هب داد ویشوگ یتقو یددم هب

مدزیم فرح
ماهرف هب دوز یلیخ دیاب ینکیم یفرعم ونمو یریگیم تسییر اب سامت هی ادرف یددم نیبب _

بخ .. مشب  کیدزن
هک هچنوا زا تهب متفگ بلر یز مدرک عطقو نفلت دعبو مدز فرح نوشاهاب یمک داد هک یا هشاب باوج اب

مشیم رت کیدزن ینک رکف
دنوشکیم ومرکف بیجع گنس هنوخراک هی هیوت یراذگ بمبو رتخد هس نوا هدنورپ

هنوخ تمس متفر و تشذگ میگشیمه هیاراک اب مبشنوا . یوسوم تمس

متسد هیچم تعاس .هب دموارد ادص هب هنوخ نفلت اقرب ندرک نشور اب نامزمه هک مدرک زابورد دیلک اب
دیچیپ مشوگ وت نوجاقا نیگمغ هیادص .هک متشاد شرب و نفلت تمس متفر بش. هدزای مدرک یهاگن

؟ یدرکن ادیپ و یلیل دشیچ مرسپ _

مدرک یفوپ



مینزیم فرح مهاب یوال مایم ادرف نوجاقا _

. ینزب فرح شاهاب لصفم و ینزب تمع هب یگنز هی هرتهب مرسپ _

مریم تایلمع .دعب یظفادخ یارب مایم ادرف تشیپ مایب منوتیمن یهام هی مراد مهمراک عفالهی نوجاقا _

همع شیپ
نوریب شکب وتاپ راک نیا زا مرسپ _

مرب دیاب نم نوجاقا نیگن _

. ظفادخ . مشاب هکاالن مدوب مهم تارب یِک نم هشاب _

تمس متفر و متخادنا فیثک هیاسابلوت و مقاتا مدرب و مدروا ورد منهاریپ مدرک یفوپ درک عطق ونفلت
با و لا چخی تمس متفر مدوب هتسب مرمک رود هک یا هلوح اب مدش رت کبس یمک . متفرگ شود مومح
بوخ ومبارخ حهلا تسنوتیم درس هویمبا طقف تیعقوم نیاوت .. ناویل وت شمتخیر و متشادرب یا هویم

هنک
TV لر تنک و یتحار لبم هیور مداد ومل متفر شندروخ دعب

هیکت لبم وهب مرس دموا یباسحو تسرد ملیف هی هرخ اتباال مدرکیم نییاپ باال وراه هکبشو متشادرب و
مرگدش ماشچ مک مک مداد

منک شادیپ متسنوت و لر تنکو ماج هرس  متسشن فففوپ مدشاپ درکیم یزادناریت تشاد TVهک دنلب هیادصاب
درد مندرگ . قاتا تمس متفر مدشاپ دوب حبص شش . مدرک یهاگن زیم هیور تعاس .هب مدرک ششوماخ و
هیور ومیشزرو شوپور مدیشوپ یشزرو بذج ترشیت ههارمه گنر یکشم یشزرو راولش هی درکیم
هاگشاب دراو . مدرک یور هدایپ دوب منوخ کیدزن هک هاگشاب ات مدش نوریب هنوخ وزا متخادنا متسد

هیور متفر مدش یشزرو سنلا دراو ومتشادرب یبا یرطب دمک هیوت متشاذگ ومیشوگوترشییوس . مدش
. مدرک عورش شلوا هرامش .وزا لیمدرت

ینک تبحص تمعاب دیاب _

... هشاب تحار ملا یخ ات ینک جاودزا نوا اب دیابوت ... هس هرامش
... نک تبحص تمعاب ... راهچ هرامش

.. ایرا دازرف .. سایرا رتخد نوا ... جنپ
.... ایرا دازرف .زا مریگیم ماقتنا .... شش

.... نادنز هتفین تردپ ات ینکیم جاودزا  ماهاب ... تفه
..... ینکیم جاودزا نم رهاوخ اب هک یدرمان ردقناوت ... تشه

..... هسانشیم وماهرف سایلا نوا هک تسه  یکی هُن....
.... یشب یزاب نیا دراو دیاب هد....

... متسرفیم همانتوعد تارب ... هدزای
داتسیاو لیمدرت وهی

متفگ دوب متروص هیور هک یمخاابدرکیم ماگن تشاد هنیس هب سد هک ریمس هب دروخ ماگن هک متشگرب
وت؟ ینکیم راک یچ _

؟ هبوخ حتلا تساجک تساوح  مدرکیم تادص متشاد دوب نماب تساوح ال صا _

دموا ملا بند مریمس یلدنص هیور متسشن رادرب هنزو یلدنص تمس متفر
هتنز یگب هگا اما هتراک هیارب هک منودیم نیبب _

متفگ مدش دیلک یانودند اب هش مومت شفرح متشاذن
هیور و قرع یاه هنود تکرح باال شمدیشک روزب .و متشادرب ور هنزو . رررریمس نک سسسسسب _

مدرک دوب نهپ وزاب هی هک راوید هیور تعاس هب یهاگن مدشاپ  میرادرب هنزو دعب مدرکیم سح مینوشیپ
ردق نیمه نکتخر قاتا تمس متفر و بزهلا لطس لخاد شمتخادنا . مدیشک رس ومبا هیرطب مینو تفه
هگید ترشیت وهی متشاذگ  کیتس هیپال هیوت و مدروا ورد مترشیت و مدرک زابودمک رد زورما یارب هیفاک

متشادرب
درک رشعو هک میدزیم مدق  میتشاد هار هیوت .. میرب  مهاب دایب ات متساوخ مهو مریمس و متشادرب ممترشییوس

ندز فرح
زا هنودیمن شدوخ اما میتشاذگ شاه هلیسو لخاد مبایدر ودونش شنوخ میداتسرف ویددم هگید بشید _

هنک نوشرس هب سد و هگن یزیچ میتفگ مشتروص هیامخز
؟ هشاب نینک ضوع یوالور نوا میتفر نمو رتخد نوا هکنیا دعب ریمس نیبب ، هبوخ _

؟؟ هخا ارچ _

نراد ربخ شزا همه هدش فورعم هگید هنوخ نوا _

تفگ بلر یزو دش تکاس هک مدرک شاگن یکپچ ن..... رایناد _



تنوخ مایب هک یتسه زاون نومهم _

مدرک زاب دیلکاب ورد
مدیشکرس و مدروخیم  مشزرو ره دعب هک یسفرک با متفر درکیم هداما و منوحبص مارب تشاد مناخ هزیزع

درک  ماگن یشدنچ حتلا اب ریمس هک
یندیشون دش مسفرک با _

تفگودز یدنخبل
یا هگید یندیشون یا،،،هی هویمبا هی _

تفگو تفرگ و شاشچ هیولج ..هک یلدنص هیور  متشاذگ و مدروا رد ومزولب
تفگ هک مدروا رد ممراولش دموا ملا بند مقاتا  متفر ؟ یرادن ایح ارچوت هدب مگرم ادخ ییاو _

. تندرگ بولا هشن یرمع رخا هراد هانگ هراچیب نز نیا یلو ترهاوخ یاج هک نم _

..... مدینشن وریمس هیادص هگید با ریش ندشزاب اب مومحوت متفر و متسب  مرمک رود و هلوح مدروخ ومدنخ
و مورا ینوتسبات شوب متفرگ شود شاهابو متشادرب وم هچاسرو نلکدا منهاریپ همکد نیرخا هنتسب اب

دموا رخرس نیا هرابود دوب کنخرت
تفگ ودرک  مراثن یزیه هاگن هنییاوت زا ییوب بجع موووه هگید ایب اداد ففوا _

تگرزب ردپ شیپ یرن و زورما یاوخیم _

مدرک شهب یکپچ هاگن
شنحل نومهاب هرابود هک شراولش بیج هب درک ریگ منیشام دیلک هتسد هک مش در متساوخ شرانک زا

تفگ
متفرگ وشندرگ تشپ .. تشاد یشمارا هی رسپ نیا ینعی ... مبلور دموا هدنخ ... اااادش یزاب یدنه _االن

رد همد شمدرب
ااای یدش یا هدقع یدرک ریگرد راکوت یلیخ وتدوخ ریمس اقا مچیپب وتشوگ دیاب _

باختنا ونم سایلا هک دوبن  مولعم یوال. مرب شدعبو تکرش مرب متساوخیمو زورما .. نوریب میدز هنوخ زا
دونرف اجنوا . تکرش میتفر ریمس اب لوا تساوخیمن وزادناریت کت نابهگن یک یددم لوق هب اما هنک
مقاتاوت  متساوخ ریمس وزا هسلج قاتا متفر عیرس متشاد هسلج هی زورما . دوب هراک همه مدوبنوت

.. هنومب  مرظتنم
رارق قاتا هیوت هک یگرزب ولبات تمس  متفرو مدشاپ .. نوشپیکا ندش لیمکت و یلخاد هیاحارط ندموا اب

هیارامعم زا ییاه حرط و مدنوبسچو میتخاسیم رسماروت  میتشاد هک یجرب هیاسکع کت .کت تشاد
... مدش  نوشهب حیضوت لوغشم و مدز مه ور هتسجرب

تفگو متمس دموادونرف هک مدرکیم عمج ولیاسو دش مومت هسلج هک تعاس کی دعب
شنوشور مدز و مدرک شهب یهاگن ؟ یشاداد بجع هچ _

یتم _سال

. ایتشاذگ اهنت سد ورام ییادیپ مک ارچ _

ترفاسم مرب هرارق ههام هی شابن نارگن شاداد _هن

متفگو مدرک نم ؟نم مناخ یلیل _اب

ترفاسم  میرب میاوخیم هرا _

.. امش هخا _

میبوخ مهاب یلیخ ؟االن یچ _ام

هیوت یاراک وزیم تشپ  متسشن دروخیم ییاچ تشاد ریمس . مقاتا  متفر و متشادرب شنوش هیور زا ومتسد
متفرگ هدنورپ زارسریمس هیادص ..اب مدادیم  ماجنا ومدوبن

تکرش کیدزن ناروتسر میرب هشکیم نوشن وطخ هگرزب هدور یارب هراد هکیچوک هدور شاداد _

مدرک هاگن تعاس ..هب مدوب هنسرگ ممدوخ تفگیم تسرد
متفگو  متشادرب ومتک شدوب مینو هس _

یوال مریم ناروتسر دعب و مداد ماجناو  مدوبن هیاراک ابیرقت _

دموا دونرف ودش هدز رد هک مدیشوپ ومتک
؟ یرب یاوخیم ؟، یروطچ _

. تسین یراک هگید هرا _

. نک شاضما ور هگرب نیا ایب _

هب کیدزن هک یناروتسر نومه تمس میتفرو میدرک یظفادخ شزا مدرک اضما و مدنوخ لوا ور هگرب
میداد شرافس هدیبوک بابک نومیرفنود .. دوب تکرش

تفگ هک مداد باوجدش هدز نسحم فرط زا یگنز هک میدوب نوماشرافس رظتنم
نوا و ننک یفرعم شسییر هب ورامش ات شسیییر هنوخ تمس نریم نراد هگید رفن دنچ و یددم _



. سایلا هب هتسرفب ور هدنورپ
یلیخ ات نیتسرفب نیشام .هی ریگن سامت  ماهاب هداتفا اپ شیپ هیازیچ روطنیا یارب _ مدیپوتو مدرک یفوپ

. مدرک عطق ویشوگ . میشاب هتشاد شرظن ریز و میسانشب وشسییر دیاب هنک بیقعت ونوا سوسحمان
یدرک شیکی  کاخاب _ ریمس

همباصعاور  مدشیم هدنورپ نیا لوئسم دیابن شلوا الزا صا نمهفن هک سب _

درکور مدرک یهاگن دروا نوسراگ هک ییاشرافس هب روخب بابک روخن هصغ تفگ ودرک یا هدنخ کت
دوخان دش هابت هک میگلا س هدجه هییازور وداتفا مدوخ زا مدای شندید اب سهلا هدجه هچب رسپ .هی نومهب

تفر باال مبل هشوگ هاگا
لئاق یضیعبت دوب همه یارب  مکشخ هنحل اما دوب کشخ منحل دیاش ! هن ؟_ اقا نیرادن لیم یزیچ _

عورش .. مدوب رت ورشوخ ندرکیمراک هگید یاهاجو  ناروتسر هیوت هک ییامدا اب هشیمه یسک یارب  مدشیمن
شنوخ هرب ات تساوخیم ریمس نوریب میدز ناروتسر وزا میدرک باسح ولوپ و ندروخ هب میدرک

یناد _

تفوک _

یشرآ _

ضرم _

یگرزب _

_حاللح

مگب یچوت هب نم اباب یا _

 یگن ففخم هگا یریمیم _

. ینوسریم ونم .. رایناد ... هشاب فوا _

_هن

هشیم یچ ینوسرب هگا ..حاال ساسحا یب _

هشیم رود مار _

تفگو یسکات تمس تفر  ودرک  ماگن یکپچ
. نرارد وتردپ مگیم  ماشاداد هب هنرگو ملا بند این هگید _

اعقاو اما مشاب هدنزرس وداش ریمس لثم متساوخیم یهاگ .. مدش نیشام راوس ومداد نوکت یرس
تکرح رهش زا جراخ یوال تمس و مدروا رد تکرح هبو نیشام شدوب هدروا مرس بالاه یلیخ تشونرس

. مدرک
تمس متفر مداد نوکت رفض هب یرس و غاب هیوت مدرب و نیشام درک زاب ورد رفض مدز هک یقوب کتاب
متسشن و ییاریذپ سنلا تمس متفر . مدرک شاهاب یمرگ سالم درک شزاب مناخ هسیفن مدز ورد یوالو

زا مداتسیا شولج و مدشاپ دموا نوجاقا هک شمدروخیم متشاد دروا تبرش مارب مناخ هسیفن لبم هیور
دموا مدرک سالم شاهاب مادص یدرس و یگشیمه مخا اب مدوب روخلد یلیخ شزا نومرادید نیرخا

منیشب هک درک هراشا مهب و تسشن مرانک لبم ومتمس
درک عورش هک . دوب نییاپ مرس و مدرک قالب مه لخاد وماتسد مدش مخ ولج هب

؟ یراد یربخ یلیل زا مرسپ _

هش یباتفا ییاج عقوم نوا ات ماوخیمن نوساول هنوخ مداتسرف ونوا متایلمع یارب هرا _

هدرک رارف نوا هک مدرک رکف نم زاب _

منک یظفادخ نوتزا مدموا مرب دیاب هگید .نم نیشابن شنارگن _هن

نک سب .... مرسپ نک سب _

نوجاقا مرب هگید نم _

تفگ مشوگ مد ودرک لقب ونم . هک دش متحاران ودرس خاالق هجوتم منوا یراگنا مدشاپ
مدنمرش بشنوا تباب _

مدرک یظفادخ و مدرک شلقب هنودرم منم
.. مدش نیشام راوس و مدش نوریب سنلا زا عیرس دعب

تسد زا یدراگیداب سناش منکیم رکف . هدب ربخ مهب یددم هک دوب رارق و زورما نوریب مدموا غاب وزا
و منزب اج رایماس ضوع رد ومدوخ  متسنوتیم یرکف هچ اما منک ذوفن ات منکب یا هگید رکف دیاب . مداد

یلیل نومه ردارب ناونع هب مرب
هی متفگ نسحم هب مدرک هعلا طم ودوب ارتخد نوا درومرد هک وراه هدنورپ هیقب .. هنوخ تمس متفر
یسک هب مراپسب ور هدنورپ نیا متسنوتیمن هریگب  مارب نوشندز گنز تدم و یشوگ تاع طاال زا تنیرپ

متسنوتیمن
مباوخب ات متفر .. مدوب هدش هتسخ



.......
.............

تسرد ومنوحبص مناخ هزیزع هنوحبص یارب و هاگشاب متفر زورره لثم مدشاپ یشوگ آالمر هیادص اب
متفریم دیاب زورنوا شدادیم ماجنا وراراک ودوب هنوخ هیوت کی ات تفه تعاس زا حبص تفر شدعب ودرک
مداد باوج . شدوب هحفص هیور مکلا مسا دروخ گنز یشوگ متفرگیم و رتخد هس نوا هیاسکع ات هرادا

_سالم

؟ یاوخیم یچ _

تسین دب ینکب سالم هی _

وووگب _

درکن تلوبق دشن _

منکیم ادیپ هگید ههار هی هرادن لا کشا _

یراب یراک سپ هشاب _

.. ظفادخ _

باوج دروخ گنز یشوگ هرابود .هک مدزیم اجورزرز نوا ردارب یاج وهب مدوخ ات دش ضرف مدرک عطق
مداد

؟ موه _

ندرک تلوبق مدرک یخوش اباب _

عا _

ای یراد یسفن هب دامتعا بجع اباب _

مرب دیاب یک _زا

سایلا یارب هتسرفیم وروت نوا شدعب و نم سییر شیپ یریم ادرف _زا

مدق دص چیه هک مدق هی دش ماجنا یراک هی هرخ باال مدرک عطقو نفلت یظفادخ دعبو متفگ یناها
شنوخ هیوت شدوخ ینعی دوب شنوخ یددم بایدر مدرک نشورو پات پلو متفر نوشزا میدوب رتولج

راک دراو دیاب ریواشرا . دوبن ششیپ یسک مدادیم شوگ شادص هب متشاد و مدز هک مه ودونشودوب
وریمس و داراب زج هب رایناد مسا هب ونم یسک نوا زج هبو دوب ماتایلمع یارب ریواشرا مسا ... ددددشیم

نم اما ینک ضوع وتمسا تسین المز ندوب یفخم رومام یارب . هنودب ممتساوخیمن تسنودیمن یلا مک
نمهفن ومیعقاو مسر و مسا ات دوب راک هنوناق نیا اما مدرک ضوع یظفل

..... مدرکیم مهارف و تامدقم دیاب ادرف یارب مدشاپ
و مدرک زاب ورد . مقاتا تمس  متفر و متشذگ نوشنیب زا درسنوخ . ندشاپ همه هرادا هب مندش دراو اب

دموا یردان .. مندموا دعب زیم تمس متفر
هرضاح االن رتخد هس نوا نامزو تعاس و هملا کم درگرس بانج _

متفگ و مدرک شهب یهاگن زیم هیور تشاذگو دروا یا هگرب
نتسرفب تروکسا یارب رفن هس دودح و هنک هداما بایدر ودونش مارب هک وگب ناریما زا یکی _هب

ادیپ لوادتم هرامش هی ولبات هیور متشاذگ نوشسکع ههارمه ور ات هسره هگرب تفروداد نوکت یرس
دوب هدش هدیدزد رتخد نیا هک یبش اقیقد ات.2/5 دوب هدش عورش 1/3 مدرک یهاگن شخیرات هب . مدرک
شدوب نومه منیا ..2/5 ات دوب هدش عورش 1/8 زا مه یدعب شتدیدزد نیا امتح تشادن یسامت هگید

.. ندوب /ود جنپ نوشمه ..2/5 ات دوب هدش عورش خیرات هی زا مه یدعب . درکیم قرف شطخ نیا اما
هب طوبرم زاب نوا دوب مگید هدنورپ ....هی دوب فلتخمرفن هس ای دوب یکی ..ای دوب ریغتم هرامش هسره

کیدزن یراذگ بمب نوا ندش مگ رتخد هس نیا مشیپ بش هس دوب شیپ بش هس دودح دوب یراذگ بمب
نیا ندوب لصتم مه هب ود نیا هرادن یسردا ارتخد ندش هدوبر زا یسک ..اما دوب هدش گنس هنوخراک

سدنگ هلک هی هراک اعطق
سابل هشیمه هک نم سکعرب دوب شنت یشترا مرف . دوب دیدج ناریما زا اعطق دموا یکی .. دش زاب رد
ندوب کیچوک یلیخ داد منوشن وشندش لصو هقیرط و تشاذگ و بایدر ودونش دموا ... متشاد یصخش
هسلج قاتا مرب تفگ و دموا یردان .هک منک مهارف سایلا یارب ات متشاذگ مه ودونشو متشادرب و بایدر

................. اسَعُر گنهرس
شرکنمرب تنعل ااااایدش پیتشوخ بجع ینعی _

مدرک هنییا لخاد زا ریمس هرهچ هب یهاگن
هک بذج گنر یکشم نهاریپ هی ههارمه و دزیم ریشمش شوتا طخ هک هدیشک وتا یا هچراپ راولش هی
و مدوب هتسب وشطسو همکد طقف هک بذج تک هی ههارمه ودادیم نوشن ومییهاگشزرو هتسجرب یاه وزاب
و متشادرب ومگنر یکشم ترپسا تعاس . دوب هدش هتشاذگ بایدر شفک فک هیوت هک یکشم شفک
اب زیچ همه درومرد زورید متشادرب ودوب هدرک روج مارب شدوخ هک یلیابوم و ریمس تسد مداد وملیابوم



و ننک تروکسا و مشیم هداتسرف هک یناکم ره هب دوب رارق .. دوب هدش تبحص گنهرس و رسفا ودرگرس
هشاب مهارمه رودارود شدوخ دوبرارق هکنیا اب مدرک یظفادخ ریمس زا .. ننک بیقعت ودارفا نومه

و بقع متشگرب تشاد هگن ماپ هیولج مدوب گنزهدز هک یسکات نوریب  متفر هنوخ زادوب منارگن مزاباما
مدش دعب هباجنوا وزا مدش راوس دوبن یعطق ممندوب هدنز دوب کسیر زارپ هدنورپ نیا مدرک هاگن
ییاج نومه سردا یسکات هب مدش راوس یتقو متشاذگ اج رد نومه هیولج اجنومه ورایناد و ریواشرآ
مدرک یهاگن دوب موربور هک ییاج هب میدیسر مینو تعاس کی دودح ندوب هتشاذگ رارق ماهاب هک مداد

داد زاگ عیرس مداد ولوپ هک یتقو سرت زا نوا .. مدش نوریب یسکات زا یتقو یچیه هگید و دوب هرد هی
ماپ هک متفریم هار متشاد مدنورذگ رظنزا و مفارطا . دوبن یسک سناش نیا هب فوت خخخا تفر و

هتلک هی مدید هک مدرک نییاپ رس یزیچ هب درک دروخرب
؟؟ اجنیا تلک

و ماشچ هک مشچ هب دروخ یرزیل . مراد شرب هک مدش مخات دوب هداد مول یددم هنکن دوب هشقن هی شمه
دوب زادناریت کت گنفت هی رزیل نیا متسب

مدرک لا بند و رزیل ههار همبلق هیور شگنفت رزیل مدید هک مدرک زاب وماشچ . تشاد نیمک رد ونم یکی
وزادناریت کت ریواشرا نیا نتساوخیم مدیاشای مبل هیور مدنوشن یدنخزوپ شدوب هوک هی تشپ اال متحا

نوکت و متفریم هار ردقنوا مهب دروخیمن شرزیل نتفر هار هب مدرک عورش عیرس تکرح هیوت نسانشب
! یتنعل .. درک شوماخ و گنفت رزیل هزادناریت کت هک مدروخیم

..مخ دوب نوشتسد تلک هی مودک ره و ندز هقلح مرود شوپهایس رفن تشه تفه دودح عقوم نومه
مدنورذگ هاگن زا ومرود و اوه مدرب وماتسد یمک . دوب متسدوت تلک هک یروطنیمه متشادربو تلکو مدش
وشتسد گنفت ششقن مدش نئمطم هگید حاال دوب شرانک یددمو هداتسیا امدا همهی هب تشپ یکی مدید

تشه نوا همه . مدزیم رود مورا هک یروطنومه و متفرگ تکرح هیوت منم و متمس درک ترپ درم نوا
هی ینابرق مشدوخ یامدا یتح شدوب یطفاثک مدا ..هچ نیمز متخادنا وراگنفت رخا ورد مدز ریت ورفن

. مدزیم نوشمودکره تسد اپای هب منم اما درکیم ناحتما
مدق ممهرد یامخااب . دوب شرانک مه یددم هک شدوب سلا هاجنپ دودح مدرک هاگن شهب و متشگرب
هدیشک ماگن و مدوب رت دنلب شزا میتفرگ رارق مه هیوربور . متمس دموا مدق ود منوا .. شتمس متشادرب

دوب دیفس تسدکی شاهوم . شدوب شوپ شوخ و پیت شوخ مدرک شلکیه هب یهاگن .. نییاپ هب دش
یمک ندز تسد هب درک عورش هک متشاذگ مبیج هیوت وماتسد ! تشاد ییور هدنخ اما و رورغم هرهچ

متفگ ومدرک جک ومرس
؟ مرازب یچ یاپ دیاب ونیا _

تفگو تشادرب ندز تسد زا تسد
مدرک عورش منم .( ندش متباکذ و شوه هتفیش مانوا مرببورامق متسنوت نوچ ) تتباکذ و شوه یاپ _

تفگ ... ندز فک
؟ مراد ندز تسد منم _

مدز تسد تیگنرز _هب

هروخیمن هدننار هی هب تاراک _ تفگو دز یا هقهق
. هگید هنک بذج ورمه متباکذ و شوه دیاب متسه یسک ودراگیداب . متسین هدننار نم _

دموا دوب هدش ضوع شتلا .ح مدرک یهاگن شتروص یازجا کت کت .هب هگب هک تشادن یفرح دش، تکاس
تفگ ودروا باال یمک وشرس ومولج اقیقد
یتشکن ویلو زادناریت هک هشاب تدای اما _

هک یزادناریت کت وهب متشگرب تکرح هیوت . گنس هی هب دروخ ودش در منوش لقب زا ریت هی عقوم نومه
ریت هی داتفا شتسد زا گنفت و شنوش هب دروخ ریت و مدرک کیلش . دشیم هدید رود هلصاف حاالزا

متفگو مدرک یهاگن درم نوا هب متشگربو مدز شتسد هب مگید
وشدوخ نوا ومدرک ششومارف ننک رکف همه هک مدرک راتفر یروط مدرکن شومارف ونوتزادناریت نم _

هدب نوشن
متفگ متخادنا باال نوشارب ییوربا

هک نیتسین نئمطم متباب زا زونه هگا ندرک یفرعم نوتارب ونم ناتسود زا یکی یددم یاقا _

مراد رارق مه ییاج نوچ . مرب نم
تفگ درکیم ماگن تشاد زاب نهد اب عقوم نوا ات هک یددم

ننکب و نوشارکف دیاب یمتاح یاقا _

. یمادختسا _ تفگ یمتاح هک دوب هتفگن لماکو شفرح زونه
. تفر دعبو دایم ششوخ تزا هک منئمطم _ تفگ بلر یز

نکربص _



تشگرب و داتسیاو
؟ دایم ششوخ نم زا یک _

شینیبیم رونوا یرب _

؟ مرب دیاب اجک نم _

اجک یمهفیم مداد هک طیلب _

متفگ و مدرک شرهچ هب یهاگن
یچ ماوخن نم هگا _

یرایب رد لوپ یلا عو بوخ ردقچ هام ره هک هراد یگتسب وت هب هگید نوا _

تفگودیدنخ ، مراد سود ناجیه طقف نم _ متفگو مدز یدنخزوپ
هگن شاپ هیولج ودموا نیشام هی . یشیم وربور ناجیه هیاب زورره ششیپ یرب هرارق هک مینوا _

تفگودرک یددمو نم هب یا هراشا تشاد
. نیش راوس نیایب _

ولج مه یددم و متسشن بقع ارچو نوچ چیه یب
منزن ریت ونوشکت کت مراین رد ومتلک اجنیمه ات درکیم ممورا نوریب هیاوه ، نییاپ مداد ور هشیش
یمتاح هک . مدرک نیشام هیوت یامدا هب سوسحمان یهاگن . مناهد هیولج متشاذگ ومدش تشم تسد

تفگ ودرک مهب یهاگن
میریگیم سامت تاهاب ام هک هتیشوگ نیا ایب _

! یریگیم سامت طخ نیا اب اماب طقف
هدرک شومارف یتنعل ..ها متشادرب وشتراکمیس و مدرک زاب وشتشپ . مدرک شهب یهاگن و متفرگ ویشوگ

همتسد مه ورزرز رتخد نوا تراکمیس هک مدوب
مدنورذگ دیدزا و یشوگ رودات رود بوخ نیمه یارب هشن ولبات ات مدرواین مک

یدرگیم یچ لا بند _

. یشوگ هیوت متشاذگ وتراکمیس دیدنخ هنکیمن بیع یراک  مکحم زا راک یچیه _

؟ دربیم اجک مدرک برساال ؟ تمیربب اجک _ متفرگ برض ماپ هیور متسد اب
تفرگ شیپ تسد یددم هک

تفگ ودرک رکف یمک یمتاح ؟ هنومب نم هشیپ سایلا ندید هریم هک ادرف ات هیچ نوترظن _

؟؟؟ یراد هک تروپساپ .. یتسار . هرتهب یروطنیا هرا _

؟؟ یچ تروپساپ _

میراد دایز هدش روج نک شلو _

... هتسرد ؟هرا ننکیم تروپساپ خالف هنکن میراد دایز هدش روج یچ ینعی مدرک رکف یمک
نریگیم لوپ ای نشکیم راک امدا زا ای شربارب ورد نربیم ینوناق ریغ

رد تمس متفر یظفادخ واب مدش نوریب منم . نوریب دموا یددم تشاد هگن نومتخاس هی هیولج
تفگودموا یددم نوشنتفر دعب ندزیم فرح مهاب یمتاح نوا و یددم . نومتخاس

متفر شلا بند یش هداما دیاب ادرف یارب هک باال ایب ایب .. هسب نشب تتفیش هک لوا هاگنوت تهب نیرفا _

متفگو
نامرف هب شوگ هگا ... ناوخیم مدا و رکون نوشدوخ یارب هک مراکف خال یامدا نیراکف خال یامدا انوا _

. میتفریم اهباال هلپ زا هک یروطنومه نشیم تتفیش یشابن
مدز یدنخزوپ مدرب یپ تیسانش تیصخش نیمه هب منم _

کت یشاب هتشاد رظن ریز وراک کت کت دیاب نوچ یمهفیم رتهب مسانشناور زا یشاب هک یفخم رومام _

تفگ ودرک یا هدنخ
مش یفخم رومام ماوخیم منم _

هیوت یمغ هی .. عقوم ؟نوا هشیم سلا دنچ ؟ هشیم ردقچ تمکح مینیبب مینک مومت وتایلمع نیا لوا _

زیوا مه ومتکو مدروارد وماشفک وت تفر ودرک زابو رد ودروا رد شبیج زا ودیلک دز جوم شتروص
دموا یاچ نوجنف ود اب دعب هقیقد دنچ لبم هیور متسشن و ییاریذپ سنلا تمس متفر .و مدرک

تفگ هک مدروخ و مدرک هزم هزم ومییاچ یمک
متفگو مداد نوکت یرس روخب کشالت _

؟؟. یدش راک نیا دراو هک دش یچ _ اوه دیرپ شاهوربا . مراد سود رتشیب و یاچ دوخ هزم _

یمک ومولگ وت دیرپ یاچ ... یکی نیا ..اما دمویم مشوخ ندزیم فرح نومسیر نومسا نودب هک ییامدا زا
نوشهب مدنوبسچ ومینوشیپو و مدرک مه قالب ومتسد وزیم هیور متشاذگو ناویل . مدرک هفرس

هرادن نتفگ ییازیچ هی _

تفگ مگب یزیچ متساوخات و مدشاپ دش دب حملا



هئوت یارب رخا قاتا باال هقبط ورهار _

متسار فرط مدش ورهار دراو .. دوب مه یکیشو هداس نوساروکد و تشاد ییابیز هنوخ باال هقبط متفر
ورد پچ یرخا رد تمس متفر یسناش ؟ یرخا مودک رد ود مپچ فرط ودوب گنر دیفس رد هس

تفرگ بجعت گنر ماگن قاتا ندید .اب مدرک زاب
رد تمس متفرو نوریب مدموا قاتا زا عیرسو نییاپ متخادنا ومرس شنز هیاسکع زا دوب رپ قاتا هلک

. تشاد هرفنود تخت اب قاتا هی هک مدرک شزاب و یرخا تسار
منک رکف هک دوب هرامش هی طقف مدنورذگ رظن زا وداد مهب هک یشوگ نوا .. تخت هیور مدیشک زارد
..اب دوبن هکیترم نوا زا یربخ کوبسیف هیوت متفر مدروا رد و مدوخ یشوگ دوب شدوخ هرامش
هدوب تسود ورزرز نیا اب شورف رتخد هکیترم نوا ینعی متسب وماشچ .. مرانک مدرک ترپ ویشوگ صرح
هکنیازا . دمویمن ششوخ ینعی سپدایمن ششوخ نوا زا تفگیم هرتخد نیا هدوب تسود دح هچ رد

مدش هریخ فقس ..هب هریگیم مصرح هدوب قیفر منمشد اب هممانسانشوت شمسا هک یرتخد
زا دوب رپ هک مکلا قاتا مه شدعب شمدز یلیس یتقو .. مشچ هیولج دموا رتخد نوا ندز یلیس هنحص

مدرکن هبرجت وسح نیا تقو چیه .. تشاد شسود ردقنا ینعی .. تشاد سود وشنز ردقچ .. شنز هیاسکع
یاپ هی ور هنوتیمن زگره و شفعض هطقن هشیم نوا . هشاب هتشاد سود ویکی هک یسک .. مدز یدنخزوپ

.. هنکیم تیناور ای هنکیم تلو ای نوا هت وهت یکی یایند یشیم .. یفرخزم هسح ..هچ هتسیاو شدوخ
هی هزاب نوشلد هدع ...هی هزاب نوششین هدع هی سادرم ساسحا نیب یقرف هچ .. مدیشک زارد ولهپ هیور

نشکیم سفن طقف مه هدع ..هی هییکی یارب طقفو طقف نوشبلق هدع هی ... سارسناوراک نوشبلق هدع
 ننکیم لمح ونوشتشذگ یادردو

هب ورام هک سامغ ... هنکیم  گرزب ورام هک سامغ ..اما میدش لیکشت کاخ هی زا ام ی همه ... هنیمه
تفگو وت دموا یددم متشگرب دروخ رد هب هک یا هقت ..اب هنکیم لیدبت یزیچره

. مینزیم فرح مهادرف دروم رد هرضاح راهان ایب _

یوب .. نییاپ میدموا اه هلپ زا رد هب دروخ ماگن ناهگان .. میدش جراخ رد زا شتمس متفر و مدشاپ
رپ ومولج فرظ هک متسشن هرفن راهچ یا هشیش درگ زیم تشپ هنوخزپشا میتفر . دوب هدیچیپ ینوراکام

زیم تشپ تسشن یا هتشر یناراکام زا درک
دوب هزم شوخ مدروخ و مدرک رپ وملا گنچ

! هبوخ _

تفگ یقوذ هی اب
هرشحم سگید زیچ هی زانیرپ یاینراکام ...اما اعقاو _

مدیشک ندروخ زا تسد دوب هدرک ضغب منومگ دروخ با یمک .. دوب شاشچ هیوت یترسح هی دعبو
متفگو

؟ یراد شسود _

موها _

؟ دایز _

هرا _

؟، یدرک وراک نیا ارچ _

ندرک مدیدهت  متفگ _

؟ یتفگن تنز هب ارچ _

مدادیم شتسد زا متفگیم هگا _

؟ عقوم نوا ای هرتشیب شدرد _االن

؟ هراد تسود _ عقوم نوا _

تفگ هک مدادن مه همادا .. دادن همادا االن... اما تشاد _

یدرکن شبرجت همولعم _

ینودیم اجکزا _

یتشاد یترسح هی یدرکیم شبرجت ..هگا یساسحا یب نوچ _

و لبم هیور دموا و ییوشفرظ نیشام هیوت تشاذگ ورافرظ مدرک یرکشت میدشاپ ... مدزن یفرح
موربور تسشن

شیپ یریم لوا زور رونوا یتفر هک ادرف نیمه ... ینک شوگ مگیم هک یزیچره هب دیاب ریواشرا نیبب _

شزا یزیچ دروم رد ناونع چیه ..وهب زورما لثم ینک یزارد نوبز نکن یعس هجو جیه .هب سایلا
سرپن

متفگ دش مومت شافرح یتقو
هنکیم روج عیرس تروپساپ ارچ _



. هقاچاق همه اتروپساپ اما نایم تروپساپ ابو یقاچاق .. هراد قاچاق . سطساو _

هداما ادرف یارب نودمچ هی مدوب لوغشم هدنورپ نیا هورگ یاضعا و پیکا اب زور ..هلک مدرک یمخا
.و ملا بند نایب سا یپ یج قیرط زا اه هچب مریم هک اجره دوب رارق دوب ایهم زیچ همه مدوب هدرک

..... منریگب رظن ریز
و متفرگ شود . دوب تفه تعاس مدشاپ متشادن غارس مدوخ حاالزا ات هک یسرتسا اب دعب زور حبص

یسوط نهاریپ هی اب هارمه یکشم یا هچراپ راولش هی منک عمج وممزاول ات مدوب هتفر هنوخ مدش هداما
متسد ومگنر یکشم تعاس و مدرب باال مجنرا هیور اتو مدرک زاب ونیتسا همکد . مدیشوپن تک مدیشوپ
هیوت و لیابوم اتود مدز مندرگ هیور مه یمک متداع قبط و متفرگ شود ما هچاسرو نلکدا ..اب مدرک

.. مدش جراخ رد وزا متسد متفرگ ومنودمچ .. مدوب هدرک نوریب و مدوخ هتراکمیس . متشاذگ مبیج
وموهق زا یمک و یلدنص هیور متسشن تشاد ونم سرتسا مه یددم هنوخ رد همد نییاپ شمدرب

تفگ درک عطق یتقو داد باوج عیرس دروخ گنز شلیابوم هکنیا ات مدروخ
تمربب هاگدورف ات دیاب _

؟ هاگدورف _

نوریب میدز هنوخ وزا متشادرب ونودمچ دموا یتقو دش رضاح تفر هرا.. _

دوب سرتسا طقف ملد هت متشاد سرتسا هی تشذگ یددم هیاتبحص اب شمه هار هیوت
تفگ یددم وهب تشادرب ومنودمچ ودموا یدرم دش هتشاد هگن هک نیشام .. هاگدورف میدیسر

منوسریم ونوشیا نم دعب هب اجنیا زا ندرک رکشت یمتاح یاقا _

نوا اب شدرکن تکرحاما . دش نیشامراوس .. دزیم جوم ینارگن شهاگن هت مداد تسد طقف یددم اب
زونه .هک یددم هب متخود وماگن و متشگرب میتشاذگ مدق هاگدورف رد تمس دوب شتسد منودمچ هک یدرم
نوکت یرس دنخبل اب هک مداد نانیمطا شهب و مدرک هتسبو زاب ماشچ .. درکیم ماگن تشاد
تفر شدوخ اما یلدنص هیور متسشن منیشب یلدنص هیور ات درک هراشا مهب درم نوا . متشگرب داد
دموا دوب عیاض یلیخ اما مشاپ متساوخ شدش مگ مدید ...زا هدب و تروپساپ دوب رارق هک یتمسق

تفگ و متمس
؟ نیراد یراک _

مرب اجک هرارق منودب ماوخیم هرا _

یبد ... تاراما نیرب هرارق _

لنسرپ هیادص دعب تسشن مرانک ندوب تسرد مارکف .. شدوب تاراما نوا هتسرد سپ اوه دیرپ ماهوربا
کیچوک هشیش هی الی وزا زیم تشپ میتفر مهاب مدشاپ .. ندرکیم  کیپ ونوممسا نتشاد هک هاگدورف
اهامیپاوه هطوحم .. دش زاب گنر یدود رد هیداد مهب درم نوا دوخ مهورازیو میتفرگ ونوماتروپساپ

مدرک هاگن دوب یلدنص هرامش و امیپاوه تاصخشم هک یا هگرب هب شدوب
..هچ متسبودنب رمک میتسشن هدش صخشم یلدنص هیور باالو امیپاوه یاه هلپ زا میتفر irIran امیپاوه
هتبلا و دش روج مارب تروپساپ هی یددم غورد تاصخشم اب طقف .. مدشیم تاراما کاخ دراو تحار
ومرس و متسبو ماشچ .. هشاب ماتایلمع هیوت ات شدوب هدرک تسرد مارب یلا مک گنهرس هک ی همانسانش

مداد هیکت یلدنص یتشپ هب
...
...

میدیسر ریواشرا وشاپ _...

..زا متشادرب مرس باالهی زاو منودمچ و مدرک زاب ومدنبرمک ندوب نتفر طالمت وت همه مدرک زاب و ماشچ
.. دوب بوخ شاوه دیخرچ فارطا ماگن نومندش نوریب اب نوریب میدموا امیپاوه

هیولج نیشام هی مدرک شاکنکومفارطا .. نوریب میدموا هاگدورف زا نومزاورپ هب طوبرم یاه یزابذغاک دعب
تفگ و متمس تشگرب درک تکرح هدننار مدش راوس منم دش راوس درم نوا . تشاد هگن نوماپ

متفگو مدز یدنخزوپ . مدنبب دیابوتاشچ _

ینکیمو تسرد هراک _

دوب ریگتخس ردقچ ننزب تدنگ .. مدش یبصع . ااایتنعل هَا تسب هچراپ هیاب وماشچ
موربور ترامع هی مدش هدایپ نیشام زا هلصاف درک..بال زابو ماشچ درم نومه هک تشذگ ردقچ منودیمن
حلصم مدا هی زج هب نابهگن نم یوالهی سکعرب شرس تشپ منمو تفر ولج درم نوا دوب ابیز دوب

..نم دوب راکتمدخ . درک زابورد مناخ .هی دش هدز گنر طالیی رد شدوب ینابهگن رد همد منوا هک تشادن
تفگ و دموین درم نوا اما مدشدراو

وطال دیفس مدنورذگ رظن زا وفارطا . تسب ورد راکتمدخ دعبودش مومت  متیرومام دعب هب اجنیا _زا

گنر یطالیی هدرن و گنر دیفس یاه هلپ هنوخ ی هشوگ دوب هدش هدیچ گنر نیا زا هنوخ هلک ... یی



شرس تشپ منم . تفر نم زا رتولج راکتمدخ دش هدید
..زا دوب نیبرود ود مرس هی ..باالی نوریب مداد ادصاب ومسفن . دیسر مامتا هبباالهب چیپرام یاه هلپ
هلپ زا هرابود . تشاد ورهار مپچمه فرط و تسار فرط هک دوب ورهار یوت دشیم هدید نییاپ اجنیا
رارق گرزب یا هشیش رتسول هی نوموربور هک .. دشیم هدید نییاپ مهاجنیا باال.زا میتفر  چیپرام یاه
همسجم ورهار یوت پچ تمس تفر راکتمدخ هک میداتسیا شطسو . تشاد رارق ورهار اجنوا تشاد
یقاتا هتمس دربوونم همسجم ای مدیدیم ولبات ای متشادیمرب هک یمدق رهاب ..و تشاد رارق ییابیز یاه

تفگ ودرک زاب ورد دعبو دز.. ورد
هدموا نیدوب شرظتنم هک ینوا ماهرف یاقا _

زاب هک ورد دزیم فرح یسراف شراکتمدخ تفر راکتمدخ هک ... مدرک تادیپ .. ماهرف سایلا ... ماهرف
. تشاد هلپ هب یا عالهق هچ درم .نیا دوب هلپ مه موربور  مدش دراو مدرک هاگن ودوب

هی هب تشاد ودوب نم هب شتشپ . شمدید هنییا هیوت ..زا دوب موربور هنییا هی نییاپ مدموا هک اه هلپ زا
شگنر طالیی یکشم زیم تشپ شتمس متشاذگ مدق و متشگربدرکیم هاگن ازیلا نوم زا هدش یشاقن هیولبات

نم ات تشگنرب اما مدموا نم تسنودیم نوا .. ادصورس ..هن فرح هن هفرس هن مدرکن یتکرح مداتسیا
راکف خال ربارب رد هرومام هی رورغ .. مرورغ اما مراد ودراگیداب هشقن االن هتسرد نم اما منزب فرح شاهاب
هرگ مه هب نوماگن درک مهب یهاگن . متمس تشگرب کالهف شدوخ هک تشذگ یا هقیقد هد هی منک کف
هیور یمک شییامرخ یاهوم .. دوب هدش نم واکجنک منوا ... نوا هفایقو تیصخش واکجنک نم دروخ
منوا تشاد یبوخ لیاتسا یلسع هیاشچ و هزبس تسوپ .. شدوب یرات دنچ  منوا . دوب هتخیر شینوشیپ
متسشن منم نوا اب نامزمه .. شزیم تشپ تسشن درکیم زیلا نا ونم تشاد دوب مولعم

تفگو یلدنص هب داد هیکت ودرک مهب یهاگن .. یلدنص هیور
یدز ریت زادناریت کت تفگیمدرک یلیخ مارب وتفیرعت یمتاح _

مدزن یفرح
تاراک زا دموا مشوخ هبوخ مدنوخ وتدنورپ _

یراگنادرک هاگن مهبرظتنم . مدز ماپ هیور یتسد .. ما یوسوم دناب زا یکی هیوربور هکاالن دشیمن مرواب
متفگ یدیق یب ابو مدنوخرچ قاتا فارطا هب یهاگن . منزب فرح نمات تساوخیم

هشوگ دنخزوپ اب ودرک مهب یهاگن نیدوب نم قاتشم امش هک هدرکیم فیرعت یسک رتمک زا هکنیا لثم _

تفگ شبل
؟ یدراگیداب ینئمطم _

ارچ؟ .. موهوا _

؟؟ ینکیم تبحص ندوب دراگیداب زا رت هدنگ _

مدب شریغت منوتیمن همتاذ _

تفگ ودنودرگرب وشور هک مداد شلیوحت وشدوخ دنخزوپ
هدب نوشن وتیگتسیاش یراد تقو زورود نک عورش وتراک زورما _زا

تفگوداد نوکت رس .. مدب نوشن ومیگتسیاش نم ات هتفیب یقافتا مولعم اجک زا زورود نیاوت _

هقافتا هرپ نم هیگدنز _

؟ مرب دیاباجک _ متفگومدش دنلب
ینومیم اجنیمه _

نییاپ هقبط قاتا هربب ونم ات تساوخ شزا ... دموا یدرم دعب هقیقد هی هک درشف و یگنز هی هلصاف بال
نئمطم اما شدوب هداس قاتا هی مدش قاتا دراو . قاتا هی هتمس درب ونم اقا نوا و نییاپ  مدموا اه هلپ زا

هیوت اال متحا دوب قاتا طسو  کیچوک هیولبات هی هک مدنورذگ رظن زا وروداترود دوب نیبرود ییاج هی مدوب
متفر . مدرکیم شادیپ دیاب هدش یروط .ره دونش ای تشاد رارق ینیبرود هی شرانک و هشوگ ای ولبات نوا
دوب شراک قاتا هیوت اال متحا دوب هدش تخس مراک دوب ریگرد مرکف . مدیشک زارد زاب قاط تخت هیور و

ینابهگن قاتا مدیاشای مدرکیم هاگن متفریم دیاب نم هک
هک مدوب شود ریز دوب هدیباوخ مک مک مسرتسا مومح تمس متفر . تشاد رارق مومح قاتا هیوت
مرود گنرو دیفس هلوح دش رتهب مکحملا مک درس با هیور  مدنوخرچ . نتفرگ درد درک عورش مرس

. یکشم یشزرو زولب هیاب و مدیشوپ یکشم ترپسا یشزرو راولش هی . مدش نوریب مومح وزا مدیچیپ
شتسد اذغ زا گرزب ینیس هی هارمه راکتمدخ هک مدرک زابورد . دش هدز رد مدرک  کشخ هلوح اب وماهوم 

هی کوکشم تخت هیور متسشن . تفر و یلسع زیم هیور تشاذگو دش قاتا دراو هک متفر رانک . دوب
هب ومدیشک زارد . رانک متشاذگ ور هیقب دوبن دب مدز شزا یزاگ .. مدرک شاگنو متشاد شرب دوب هسوبمس

. متفر باوخ هب دایز هیارکف اب مدش هریخ فقس
.
.



.

.
. نیشاپ اقا _

هدیرپ شور زا گنر هراچیب راکتمدخ نوا مدید مدشاپ . دارد تنوج فوا
وت؟ هتچ _ مدیپوت

. ییاج نیرب دیاب شهارمه نتفگ سایلا قا..ا..اقا _

هک یبایدر و مدرک زاب ونودمچ رد هیلسع زیم هیور منوحبص مدید مدموا .. متسش ومتروص متفر و مدشاپ
درک وراک نیا دشیم زورما دیاش دوب شرانک مدونش و متشادرب و مدوب هدرک میاق نودمچ هچراپ ریز
نوریب قاتا زا متعاس تشپ متشاذگ مه ودونش و مداد اج متک نیتسا زرد الی وبایدر مدیشوپ هک سابل

متسشن لر تشپدوب هداما نیشام غاب هیوت متفر و مدش
ات تشاد راظتنا داتسیاو بقع رد رانک رظتنم نوریب دموا رد ..زا متشاذیم اجک دیاب ودونش و بایدر
مدرک زاب شور ورد و مدش هدایپ یروبجمزا . دشیم عیاض ارجام یلیخ مدرکیمن زاب هگا .اما منک زاب ورد

مدش راوس ممدوخ تسشن هک
االن؟ منک راکیچ مسانشیمن وراجنیا نم _ مدرک شاگن ولج هنییا زا مدش نوریب هک یا هلیم رد زا

تفگ ودرک دوب مولج هک نیشام هب هدش لصو تلبت هب یا هراشا
شاگن هنییا زا رظتنم باال دایم شلحم نک چرس شور و میرب هرارق هک یلحم هراد سا یپ یج نیا _

تفگ هک مدرک
برع جرب _

ففوا متشاد هگن لته هیولج .. متفر دادیم نوشن سا یپ یج هیوت هک ییاجنومه دوب لته هی مدرک چرس
تفگ ونوریب دموا نیشامزا .. مدینشیم ونوشادص یروطچ اال حدوب دونش هتقو االن

دعب تعاسود دودح مدش یبصعدوب ربخ هچ اجنیا .. گنیکراپ تمسق  مدرب و نیشام شاب نم رظتنم _

دروپشاد هیور هک یتومیر ابورد . میدیسر یتقو ترامع ات مدنور .. ترامع تمس مرب تفگ دموا
و نیشام هک یروطنیمه حلصم درم نوا شیپ تفر ودش نوریب شدوخ میدش هک ترامع دراو .. مدز دوب

( ینک روجو تروپساپ هرارق ....(یک شدوب فرطنوا مشوگ مدرکیم کراپ یا هشوگ
( هشیم هداما زورما نیمه اقا )

نیدب ماجنا وراک نیا رتعیرس هچره )

( هسرن شهب یریصن تسد ات
( شمیرایب یتشک اب هرارق هک هسریمن مشرکف هب یتح تحار نوتلا یخ )

تمس متفر دیسر هک ماپ ترامع تمس متفر .. نوریب مدموا نیشام زا ؟؟؟؟؟؟ هیک یریصن .... تفر .....

و متشادرب هنییا تشپ زا ودوب یلیل یارب هک یطخ تشادن نیبرود نوچ شدوب نما طقفاجنیا مومح
ات مدوب هدرک یفخم وم هحفص .. دوب شیپ هقیقدود یارب ما یپ مدرک کچ و کوبسیف ملیابوم وت متخادنا

یروطنیا .. هشیم هداد ما یپ مه عقوم نومه مومح مریم تقوره هک هشن هجوتم هنیبب و نم هگا
دوب هتشون . هکوکشم

( منکیم دیدمت مدوخ شدعب سهام هی متازیو هتسرد متسه هک ییاج تروپساپ )

هگید ما یپ هی
ایب) شهارمه .. تلا بند دایم دنبرد هیولج ماتسود زا یکی ادرف )

وهب لته لحم مدوخ هرامشاب یلیل نومه شیپ متسنودیم هک مداتسرف داراب هبو ما یپ ود نیا .. مامت
.زا مدرک زاساج هنییا تشپ و مدروا رد و تراکمیس اتود .. ننکیم مبیقعت متسنودیم هک مداتسرف ریمس
مهب یهاگن متشگرب ملوا حتلا هب اما مدش له همقاتا هیوت شدوخ سایلا مدید هک مدش نوریب مومح

تفگودرک
نوریب ایب _

تفگ نتفر هار نیحرد . ندش عمج مرود رفن هد دودح و غاب تشپ درب و نم شلا بند متفر
؟ ینکیم راکیچ . ندرک هلمح تهبرفن هد نیا و یتسه ییاج نک کف _

ندموا نوش یکی ، یکی ننک هلمح تفگ و رفن هد نوا هک منزب وم فرح نم ات دشن رظتنم یضوع
نوش یکی مدزیم تشم و دگل اب ومودکره .. مدرک هدافتسا میراک یتشک و یراک یمزر مومت .زا متمس
دوب بوخ نوشلا ح هک رفن .هس نوشتمس متفرگ و متشادرب و گنفت عیرس . داتفا شرمک زا شگنفت

اب مدید هک سایلا تمس متفرگو تلک . ندموین ولج هگید مانوا .. هسب هک درک هراشا سایلا . نداتسیاو
متفگو نییاپ مدروا وتلک مورا مورا درک. ماگن دنخزوپ

؟ دوب روطچ _

دوبن دب _

متفگو مدز یدنخزوپ



نینکیم ملو نیشاب یضاران هگا _

تفگ ومتمس دموارخسمت زارپو ادصرپ دیدنخ
یتسه یبوخ و راک هظح مال !!!مدا یلیخ هدموا مشوخ یلیخ تزا هک مگب هدرپ یب مراد تمز ال هن _

؟ هراد یلا کشا هی یلو
تفگو منوشرس دز دموا . هراد یدایز االت کشا سکره تسین مهم  مارب _

متفگو مدز یدنخزوپ . هدیم داب وهب زبسرس خرس نابز نگیم یدینش _

.. شبحاص شیر هب هدرگیمرب برساال فت نگیم یدینش _

مشچوت مشچ میدوب مه دق ..مه میدوب هداتسیا مه هیور هبور نومتفجودش وحم شدنخبل
زا مشچ دوب شتسد صالح ینابهگن یاج هشیمه هک یلکیه درم ندموا ...اب میدوب مه

تفگ هک مرب متساوخ .. میتفرگ مه
نومب _

تفگ نابهگن مداتسیاو
اقا؟ نیتشاد مراک _

ینکراکیچ  مگیم تهب مدوخ دعب هب نوازا نارهت یریم و یریگیم ناریا هب طیلب االنهی نیمهوت _هرا

... طیلب اقا _

شهب رکذت اب وفرح ..نیا اااه هشاب تساوح .. یریم .. متفرگ امیپاوه طیلب تارب شیپ هتفه هی مدوخ _

. تفگ
؟ نیراد راکیچ نماب _

؟ یشاب  ینابهگن هیوت ینوتیم لدبع دوبن هیوت وت _

و تشاد رارق اجنوا هک یدونش ای قاتا هیوت هک ینیبرود  متسنوتیم  یروطنیا اما مگبهن  متساوخ لوا
سایلا هک داتفا یا هنحص زا مدای مندش دراو ..اب مدش قاتا دراوو هنوخ تمس  متفر مدرک لوبق .. مدیمهفیم
یزیچ هی لا بند یراگنا .. درکیم هاگن ور اج همه یواکجنک اب درکیم شاکنک و قاتا تشاد ودوب هدموا
هاگن یروطنیا تشادیم نیبرود هگا هرا هرادن نیبرود اجنیا ینعی هک هشاب یروطنیا هگادوب
هراد دونش امتح سپ دوب هدش واکجنک اما هتسرفب وشراکتمدخ شیپ هعفد دنچ لثم تسنوتیم .. درکیمن

دونش نیا ساجک اما
متحار هرادن نیبرود هک حاال

اما مدرک هاگن وشزج زج ودمک .. مدرک هاگن ونوشاج همه مدرک نوشزاب یلسع یاهوشک تمس متفر
.. مدرک هاگن و باتک هسفق هیوت ... مدوب هدش هتسخ .. مدرک هاگن و تخت هفارطا تخت ریز دوبن
عمج هلوغشم دش. هکیت رازه و داتفا . داتفا منوا و نودلگ هب دروخ متسد هک متشاذگ و باتک ... هَا دوبن

تفگ ودموا شراکتمدخ هرابود و دش زاب رد هک مدش نودلگ ندرک
؟ هداتفا یقافتا _

نودلگ هب دروخ متسد هک مرازب ومباتک متساوخ _

اجنیمه اما . مدیشک مرس هب یتسد ..کالهف تفر نوریب ودش نودلگ یاه هکیت ندرک عمج لوغشم منوا
هیور متسشن . هنکیم راک انوا لثم منم نهذ و مسیلپ هشاب یچره دوب دید هیولج هک ییاج هی دوب

؟ اجنیا هیچ دوخ یب هیولبات نیا ثمال . مدرکیم هاگن وفارطا ... متشاذیم اجک دونش مدوب نم هگا تخت
هی مدید هک متشادرب ورولبات نیمه یارب .. مدرکن سح یزیچ اما مدز شتشپ و متسد .. ولبات تمس متفر

هزاب راوید زا کیچوک تمسق
دید یوت هیاج هی ودونش ای نیبرود هک هدش  یمیدق همن هی مدرک یا هدنخ . دوب کیچوک دونش هی شوتو

ومتشگنا هنکیم طبض هراد هک ینعی . دشیم شوماخو نشور هک تشاد گنر  زمرق همکد هی ینک زاساج
شدوب هدشادیپ . شاجرس متشاذگ ورولبات شور مدز هرابود . دش شوماخ هک همکد نومه هیور مدز
وماسابل . منودمچ تمس  متفر و یلسع زیم هیور شمتشاذگو شطبض همکد هیور مدز و متشادرب ومیشوگ

متفر و نوریب مدز قاتا ..زا متشاذگ یتشادهب زیم هیورو مدوخ هب طوبرم لیاسو و متشاذگ دمک هیوت
هدموا روشک نیا هب شیپ سلا هُن دودح دوب ابیز یلیخ رهش نیا مدرکیم هاگن وفارطا یروطنیمه غاب.. هیوت

ردپ مسا و لیماف و مسا دازحرف ریواشرآ ... مراد مگید تروپساپ هی االن ..اما متشاد متروپساپ و مدوب
زا یکی مگبات ریمس هب بشما نیمه دیاب .. متفریم هار یروطنومه .. مدیشکیم کدی متشاد و یبلقت ردام
نکلا ب هیوت سایلا مدید هک متشگرب .. هدب کیشک مهاجنومه و لته نوا هب هتسرفب ونومهورگ دارفا

.. مدرک شراثن بلر یز یشحف ترامع تمس متفر و نییاپ متخادنا ومرس .. هنکیم ماگن مخا اب هراد شقاتا
. دشرهاظ موربور لدبع نتفگیم شهب هک یدرم نوا ترامع هب مندش دراو اب

متفر شرس تشپ . منزب فرح تاهاب ماوخیم هک غاب هیوت میرب _

هک هلصاف بال ینک کچ بشو غاب فارطا دیاب و ینومیم ینابهگن هیوتوت مدوبن وت ناریا مرب هرارق نم _

هریز هک یا همکد نوا ای یرادیمرب زیم هیوشک هیوت وزا هحلصا یدش کوکشم یزیچ هبای داتفا یقافتا



؟ هشاب ... نایم تکمک هب یدارفا عقوم نومه یدیم راشف ورزیم
ناریا یریم ارچوت اما مدیمهف _

تسین طوبرم وت _هب

هیوت متفر منم ترامع تمس تفر دوبن شتقو االن اما منک شهل ماکتک ریز تساوخیم ..ملد تفر مشدعب
ود راوید هیور زیم باالی مدرک هاگن تفگ هک یزیم هب . دوب یا هلیم یجورخ رد رانک هک یکیچوک کقاتا
تشپ متسشن .. دادیم نوشنو غاب زا یا هشوگ  مودک ره دوب زیم هیور رتویپماک هی و کیچوک نویزیولت

دش یصخش نیشام هی راوس لدبع ... متخادنا یدید دشیم هدید نوریب هک مرانک یا هشیش هرجنپ هب زیم
دراو و ترامع تمس متفر و مدش نوریب کقاتا ....زا دش شاهاب ندز فرح هلوغشم سایلا هرابود
طبض حتلا زا ممیشوگ و مدروا رد ومتراکمیس اتود هنییا تشپ وزا مومح هیوت متفر عیرس مدش مقاتا

متشاد شرب و مدرک جراخ
مدیشک زارد دوب کقاتا هیوت هک یکیچوک و یبوچ تخت هیورو متفر .. مدادیم شیک سگم متشاد

اب لوا متخادنا ورتخد نوا و مدوخ یلصا تراکمیس و مدروا ردو داد مهب یمتاح هک یتراکمیس
هرایب رد رس و هدب ینابهگن اجنوا ات لته هتسرفب ویکی هک مداد سا ما سا ریمس هب مدوخ تراکمیس
داتسرف ورتخد نوا هک تقوره هک مداد سا ما سا مه داراب هبو هنک قیقحت مه یریصن درومرد و

دیاش مهونوا ... نایب شهارمه هریم هک ییاجره ننک شبیقعت سوسحمان یلیخ هگب مه رفنراهچ دودح
دموا جمس راکتمدخ نوا و دش زاب رد عقوم نومه ... نتفگن یزیچ رخا هظحل ات منم هب نوچ یبد نرایم

نویزیولت و رتویپماک هب دعب ودرک هاگن نم هب
نوتماش نییامرفب _

.
و رتویپماک هب یهاگن هگید مشیم فلت مراد اجنیا نم دایم هن هریم هن یسک فففوا مدروخ وماذغ
خالف هک ینویزیولت هب مدرک برساال درک.. تکرح یزیچ یراگنا هک مدش ندروخ لوغشم متخادنن نویزیولت

هیوت هک مدرک موز وزیم تشپ متفر عیرس . دوب اجنوا سوسحمان یلیخ هزیچ هی مدرک هاگن دوب متروص
هیوت هک دوب یا هشوگ امتح .. دروخ نوکت نیبرود هیولج زا طقف هک دوب اجنوا یکی دش.. موز منویزیولت
تکرح مورا یلیخ غاب تشپ  متفر و متشاد رب ودوب وشک هیوت هک یا هحلصادوبن نیبرود سار دید

هب متشگرب . دوب نم کیدزن نوا ینعی سپدش در شولج زا طقف سک نوا .. مدرک هاگن نیبرود هب مدرکیم
و مشوگ هک دوب ییادص رترود نمزا هک مدش میاق تخرد تشپ . مدش کیدزن دوب مرس تشپ هک یتخرد

دوب نز هی کزان هیادص مدرک زیت
ناریا هتفر نوا تفر لدبع هک دوب زورما نیمه .. نوتهب متفگ متسنودیم هک یزیچ همه نم نینیبب _

هنکیم یگدنز ناریا هیوت هک هیرتخد نوا ثحب اال متحا
...._

سایلا اقا قاتا مرب منوتیمن نم هنکمم هریغ _
...._

تسه هنوخ نابهگن هی اما هریم االن نوا هک هتسرد _
..._

منکیم وم یعس _

دوب؟ یک فرط زا نیا .. درکیم شیتفت وراقاتا دمویم  طسق زا هک دش مولعم سپ درک عطق ویشوگ
متسشنو ینابهگن قاتا تمس متفر عیرس منم تفر نوا هک یتقو مدش میاق راوید تشپ متفر عیرس

یچیه .. دوب هدش هدیچیپ زیچ همه ؟ درکیم راک یک یارب ؟ دوب یک فرط زا ...نیا تخت نوا هیور
مدیمهفیمن

ربص دیابن دوب لر تشپ شدوخ تفر نوریب یجورخ رد زا سایلا نیشام هک دوب دعب هقیقد هد دودح
و ترامع تمس متفر عیرس .. میشاب رتولج همهزا مدق هی دیاب ام شقاتا هریم االن رتخد نوا امتح مدرکیم

شوپور هی ههارمه هب شکتسد هی و مدرک ضوع یکشم سابل هیاب وماسابل عیرس مدش مقاتا دراو
و لوا هقبط متفر مورا مورا مدش نوریب قاتا ..زا متشاذگ مرمک تشپ ممحلصا متشادرب یکشم ، تروص

یاقاتادوب لفق ..هَا دشن زاب اما شمدرشف ورد هتسد هیور متشاذگ ومتسد دوب، سایلا زا هکرخا قاتا
لفق هیوت .. دوب دیلک هی زا رتکیچوک مدرک ادیپ تفلک هرس، هریگ هی قاتا هیوت هک متفرورگید
قاتا دراو عیرس شدوبن یسک بقع متشگرب دش. زاب رد هک مدرکرارکت راب دنچ و لمع نیا شمدنوخرچ
مدید مدوب هدرک هجوت هک ...االن داین رتخد نوا و هشب لفق رد ات مدرک یزاب یزاب رس هریگ واب مدش
اما مدرک هاگن وموربور سنلا رود اترود بوخ لوا باال متفر اه هلپ زا تشاد هبباال هلپ هدزنوپ دودح
هیور هبور گنر دیفس یتحار لبم هی مدوب هدشن قاتا نیا هجوتم زور نوا روطچدوبن نیبرود زا یربخ

راک قاتا باال،و باوخ قاتا تشاد رارق قاتا هی نویزیولت زا رترود ودوب راوید هب هدش لصو نوزیولت
بورشم هیاج مدرک شزاب ودمک تمس  متفر تشاد رارق بمال رانک کیچوک دمک ..هی دوب تسرد شراک نییاپ



متفر .. مدرکن ادیپ یزیچ اما مدرک یسررب ودمک و یلسع هیازیم مهاجنوا قاتا تمس متفر شمتسب .. دوب
و مدرک عورش شراک زیم ..زا دوبن یرثا اما مدرک هاگن وشفارطا تشاد نیبرود اجنیا منومگ نییاپ هقبط

دوب هتشون شور هک دوب هدنورپ هی هک متشگ وراه وشک مومت
دنچ نیمه لیمیا هی مدرک نشور وپات پل و متفرگ سکع هدنورپ وزا متشاد شرب .... یبد .... قاچاق _

مدرک شزاب دوب هدیسر شارب ، شیپ هتعاس
هگن وضع یاضعا یارب ور ارتخد مراهچ کی و یگشیمه هیاج ایب ناتسبرع هب رتخد هلماعم یارب بشما _

هیسور یارب راد
ور و ریز وپات پل لک متفرگ مه و تشاد و لیمیا نیا هک یسک تاصخشم متفرگ سکع لیمیا زا
شلوا یاج وزیچ همه .. متسب وپات پل و مدرک کاپ االنو تمسق نم دونش طبض هب دیسر هک ات مدرک

زا متسنوتیمن . دشیمن هدید ودوب هتفرگ وشولج هک متشاذگ شاباتک  گرزب دمک تشپ مه ودونش و متشاذگ
زا ورانومتخاسو غاب رودات رود مه اجنوا زا مدرک زاب وسارت ....رد سارت مدرک هاگن وفارطا نوریب مرب قاتا

یسارت هیور متشاذگ وماپ . مدرک نوزیوا نییاپ تمس وهب مدوخ و مدش در هدرن هیور .وزا مدنورذگ رظن
سارت هیوت مدرک ترپ ومدوخ متفرگ شقاتا سارت فک تمسق وهب متسد و دوب مود هقبط یارب هک

هک مود هقبط قاتا
مدشاپ روز ..هب دیشک ریت ماپ مندش ترپ اب نامزمه

مدنوسر و مدوخ دوب هک یروطره سناش نیا هب تنعل .. دشیمن هک اپ نیااب اما نییاپ مرپب متساوخیم خا
ور ورهار الیرد زا مدرک زاب مورا ورد مدروا رد شکتسد ههارمه ..کالوم دشیم رتشیب ماپ درد رد تمس

دوبن یسک .. مدید
قاتا هرد همد اال متحا دشیم هدینش باال هقبط زا راکتمدخ هیادص هک اه هلپ تمس متفر نوگنل نوگنل
وحبص هدش طبض هیادص و مدروارد ومیشوگ و مدرک شلفقو ...رد مقاتا متفر و مدرکنربص دوب سایلا
حبص هک ییاراک هیادص ات مداد رارق ولبات هب کیدزن ویشوگ و ولبات تمس  متفر مدرک شدنلب و مدز
شوت ومنت هیاسابل متشادرب بزهلا کیتس هیپال شوت وزا مومح تمس متفر .. ..هناالمن هشب شخپ مدرکیم

دوب موناز تشپ گر مدادیم ژ اسام وماپ متشاذگ مه ودنب تروص و شکتسد و مدرک
ومیلبق هیاسابل و مدرک میاق تخت ریز و کیتس وپال مدش نوریب یروطنومه مدشاپ .. دش رتهب یمک

تاصخشم و لیمیا نوا مومتو وت هرب هنوتن راکتمدخ نوا شاک ینابهگن کقاتا هیوت و متفر و مدیشوپ
و دش زاب یا هلیم رد عقوم نومه ... گنهرس یارب  مداتسرف ور ارتخد هدنورپ و ریمس هب مداتسرف وفرط

کیدزن متفرگ ویشوگ . دنوم همین راکتمدخ راک هک منئمطم ترامع تمس تفر دش غاب دراو سایلا نیشام
تشگیم یزیچ لا بند تشاد دوب مولعم دوب ادص ورس هیادص طقف . مدادیم شوگ متشادوراهادص . مشوگ

هگید مدا هی تبون دعب هب نیا زا و مدرک عطق ویشوگدشن ییادص چیه هگید ؟ تشگیم یچ لا بند
زاب قاط تخت هیور مدرک ترپ ومدوخ . مدرک ضوع یتحار کراولش هیاب وماسابل و مقاتا تمس متفردوب

دوب هتشون هک دوب هتفر اجک مداد سا ما سا ریمس هب مدوخ هرامش .اب مدیشک زارد
هتفر پولک هی

هتشون ازیچ نیا و هلماعم و رتخد درومرد شوت . مدنوخ ور هدنورپ سکع نوا نتفریم یباریز اال متحا
ندرکیم هلماعم ور ارتخد اجنیا . دوب هدش

دوب؟ یچ یزاب نیا ..هت هتفیب ورزرز رتخد نوا رس هچبالیی دوب رارق دشیم یچ ادرف
دوب هگید ههام ؟هی یزاب نیا دشیم یچ

هک هنیا  مرادیمرب دعب هب نیا زا نم هک یمدق ندربیم اجک . نوشاراب نوا لمح یارب مدرکیم یرامش زور
؟ نربیماجک ور هلومحم ممهفب

اب هگید نم منکدودسم وداد یمتاح هک یتراکمیس ات متفرگ میمصت ؟ هنای تسه یا هگید زیچ داوم زج هب
دوب هتشون هرابود متشاذگ یشوگوت رتخد نوا تراکمیس واب مدوخ تراکمیس متشادن یراک نوا

( تلا بند دایم متسود عقوم نوا دنب رد ورب رهظ زا دعب ود تعاس ادرف )

..... تهب تنعل یدش یزاب نیا دراو هک رتخد تهب تنعل هتولخ اجنوا نوچ رهظ زا دعبود

( یلیل )

ممخز هیور یکمن وسیگ فپ ورخ هیادص مدزیم رود مدوخ یارب قاتا رود ..یه مدوب هدنکرس غرم لثم
هتفگ ودوب هدموا داراب هک یتقو زا حبص هس مدرک تعاس هب یهاگن مدنکیم منودند اب ومنانوخان دوب
ترپ یچ؟اب ندروایم مرس بالیی هگا مدیسرتیم .. متشاد سرتسا دنبرد مرب دیاب ود تعاس ادرف هک دوب

مداتسیا متمس تشلا ب ندش
هنکیم ماگن هراد شدیلو ژ یاهوم اب وسیگ مدید



؟ یدرک مر هیچاااه _

مداتسیا هنیس هب سد . مباوخب تخبدب هنم رازب تاجرس گرمتب ایب _

همولعم تافپ ورخ _زا

تفگو دش تکاس
باوخب تدوخ ایب _

مباوخب منوتیمن وسیگ _

. شور مدنوشنو تخت تمس متدربو تفرگ  ومتسد و دموا
نیشب ایب _

تفگو ماپ هیور تشاذگ وشرس و تسشن مولج و نیمز هیور شدوخ
هتفیمن یقافتا _

مدز یدنخزوپ دوبن نئمطم دزیم هک یفرح زا مشدوخ
ووسیگ ینئمطم _

تنتفر ابوت رتخد شاب یوق .. سرتن یلیل ... هشیمن نیبب اما مایم تاهاب منم هدوخ هشب هگا ادخب _

ننومبقارم همه .. هدن یتوس و شاب گنرز طقف .. یدب تاجن وتدوخ لثم ییارتخد زا یلیخ نوج ینوتیم
تردپ شیپ یرب ینوتیموت ننکیم نوملو نیبب

مردپ مدز یدنخزوپ
مداد همادا هرابود و مدرک هفصنومفرح ... یناد هرازیمن هشیمن متفگ

رای _

هشب تلا یخ یب منوا دیاش اباب _

هدب باذع ومردپ داوخیم طقف نوا هیزابجل هیور ..زا میدرک جاودزا مهاب یقشاع یور زا هگم _

دروخیم صرح یسورع بش نوچ دیاش ... هرایناد ریواشرآ دوب هدیمهفن اتاالن روطچ وسیگ مدوب هدنوم
هگب کیربت رایناد هب مدیدن ودوب هدموا مه همه زا رت رید و

مدوخ یارب هکلب .. نَدُک رایناد یارب هن هرب رد شنهد زا ییاج ات مدیسرتیم نوچ متفگیمن مدوخ نم ارچ
نریگن ونم زاب هراد دایز نمشد ،

یزور هک تفگ داراب نوا یدید هک تدوخ هگید ههامود نک رکف بوخ یازیچ هب باوخب ریگب _حاالم

. مداد نوکت یرساجنیا نرایم وروت ننک ریگتسد ورانوا ناوخب هک
اب یلیخ زور راهچ نیاوت دوب هدیباوخ زانیرپ نومنیب دیشکزارد تخت رونوا و تفر مشدوخ مدیشک زارد
نشلا بند یلیخ وسیگ ی هداونوخ هک مدوب هدیمهف داراب یافرح ...زا دوب یبوخ رتخد مدوب هدش رتهب زانیرپ
دراو دیاب نم ارچ ؟ نمارچ ال ...صا هشیم یچ ادرف ؟ هشیم یچ ادرف ؟ هنای هنودیم مزا منمردپ ینعی
هشیمه هکداتفا نیمسای همع فرح زا مدای متسب وماشچ مدیشک زارد ولهپ ..هب مشب یزاب نیا

{ هتفیمن قافتا ... یقافتا .... یگدنزوت یقافتا چیه } تفگیم
؟؟؟ دوب یچ نم یگدنز قافتا

..
زاب ونودمچ دروا نوشیشحو هیامدا زا یکی هک ندوب هدرک هداما مارب نودمچ ..هی مدوب رادیب حبص زا

. دوب ازیچ نیاو هلوح و سابل نودمچ هیوت . ننکن کش انوا ات ندوب هتشاذگ  مرایتخا رد یشوگ هی مدرک
بقع متشگرب زانیرپ هیادص اب

روخب اذغ مکی ایب _

مرادن لیم _

دایب وگب تلیم هب هگید ایب _ وسیگ
تفگ وسیگ هک مدرک نوشاگن یکپچ اااه هرخسم هدنخریز ندز نوشدوخ دعب

. منوسرب ومدوخ منم اجنوا نایب هرارق مهفب هگا تهب مدیم لوق ادخب شابن تحاران مزیزع _

تفگ و وت دموا داراب و دش زاب رد لفق . مدروخ اذغ زا یمکدرک  ماگن هنازوسلد زانیرپ دز.. یکمشچ
ایب و وشرضاح _

تفگ هک دیرپ مگنر
ننکیم تبیقعت _

تفر
حهلا هب زانیرپ وسیگ . دیزرلیم تدش هب ماپو تسد نوریب مدموا و متفرگ شود و مومح تمس متفر
هی ههارمه یکشم گنت راولش ..هی ندوب هتشاذگ ادج سابل مارب ندوب تکاس هک ندوب هدرب یپ مبارخ
یا هوهق یتناس جنپ هنشاپ هیاشفک و یکشم وشلا یکشم ییوتنامریز .اب هریت یا هوهق زاب ولج هیوتنام
مدرک لقب وسیگ ، اجنومه شمتشاذگ رد تمس متفر و متفرگ تسد وت ومیکشم هنودمچ هتسد ابیز و

دوب هتفرگ مضغب



وگب وتتیصو _

مدیدنخ منکن هیرگ ات مدرک لر تنک ومدوخ
تفوک _

شاب تدوخ بقارم یریمیمن ینکن روگ هبونمات وت شابن نارگن _

. درشف شدوخ هب رتشیب ونم
روطنیمه مهوت _

دوب زانیرپ یدعب
یلیل شاب تدوخ بقارم _

. مزیزع هشاب _

وت ونودمچ هتسد و مداد نوکت تسد نوشهب  متفریم بقع بقع هک یروطنیمه نوریب مدموا شلقب زا
.. مداتفا هار شرس تشپ تفرگ ونودمچ ومتمس دموا داراب متسب ورد و متفرگ متسد

یامدا نشاب هتشادن مرظن ریز ات مرب یسکات اتاب تساوخ و یسکات بقع قودنص هیوت تشاذگ ونودمچ
لا غشا سایلا

متفگ هدننار ..هب دوب ود هب عبر کی ندش نیشام هیراوسدارابدارفازارفن هس
دنبرد نیرب _

سوسحمان یلیخ .. مدرک نوشاگن هشیش زا متشگرب یگدننار درک عورش اما اجنیا ات دوبرود یلیخ هکنیااب
! هتسرد نوشراک ندوب ملا بند

نوریب مدموا نیشامزا و مدرک باسح ولوپ
دوب مرانک ممنودمچ مداتسیا دنبرد یدورو هیولج دزیمن گسرپ

بقع متشگرب . مدیسرتیم دوب هدرک ریگ میولگ طسو پوت هی هزادنا ضقب هی . شاب مبقارم تدوخ ایادخ
ندوب رترود مزا یلیخ دایمن نوا هنکن دوبنداراب نیشام هیوت اما دوب نیشام نومه

ماهاب یلکیه تفگ هشیم درم هی نوریب دموا رفن هی داتسیا ماپ ولج نیشام هی دعب تعاس مین دودح
دوب ورشوخ ودرک سالم
نینیشب بقع نییامرفب _

ماد وت نتخادنیم وهی دوب نوشتداع هه درکیم راتفر نوبرهم .. متسشن
یزاب شقن منم نینکیم یزاب شقن امش هک اال حدوب نوتسبات هیارخا دوب مرگ اوه زورنوا دوب هدش ممرگ

یدوب یتحار مدا هک وت شاب یداع یلیل هرا . مشاب یداع دیاب منکیم
اقا؟ _

هلب _

درک شنشور . ینک نشور ونیشام رلوک هشیم _

درک  رکشتودیدنخ هدب تریخ ادخ ییا _

نوشندوب رومام هب تفگ دشیم یروج هی مدوب نئمطم هن نملا بند هک منیبب ات مدرگرب متسنوتیمن .. لیروگ
مدش هدایپ درک زاب ومفرط رد ودموا میدش هدایپ هاگدورف هیولج دعب تعاس هی دودح مراد دامتعا

؟ هاگدورف _

نییامرفب هرا _

متسشن یلدنص هیور منیشب تفگ  مهبدوب شتسد منودمچ
نوتمانسانش _

تشپ تفر .. شهب مداددروا وممانسانش شنتفر لبق هک دوب نیا درکرایناد نیا هک یریخ هراک اهنت
دموا و درک مک یرلا ک هس دودح تفر رونواو رونیا یلک درک تبحص یمناخ هی واب ناوخشیپ

میریم هرخ _باال
؟ اجک _

ناگزمره میریم _

اوه دیرپ ماهوربا
؟ اجنوا ارچ _

میرب یتشک اب هرارق _

؟ یتشک _

موهوا _

مدوب ییایرد رفس قشاع مدوب یتشک قشاع یتشک نووج خا هخا ارچ
ندنوخ یلخاد رفس تسیل زا ونوممسا وگدنلبزا دعب هقیقد لهچ دودح

ضوع ونوماهاج هشیم _ نشت لوق نیا فرط متشگرب ... عافترا ییا ... متسشن امیپاوه هرجنپ تشپ
مینک



مسرتیم مگب متسنوتیمن ارچ؟ _

ینکیم راداج مرگو ویلدنص مارب تلکیه نیا اب امش نوچ _

. متسب ومونبرمک و شاجرس  متسشن دشاپ ودرک یا هدنخ
رتولج یلدنص هی اقیقد هک مدرک زاب وماشچ .. تشاذیمن یتنعل سرت نیا .اما متسب وماشچ زرل و سرت اب

متسنوتیمن .. ندوب رفن هس دارابزج هب انیا دش تحار ملا ..یخ دوب انیا داراب یامدا نومه زا یکی نمزا
... متسب وماشچ بوخ سح هی متشاد تینما هسح هی اما منک هاگن ومفارطا

*
*

دوب شسد منودمچدوب باتفا و مرگدوب ناگزمره میدش جراخ شزا امیپاوه ندموادورفاب
؟؟ میریم اجک االن اقا دیشخبب _

ردنب میریم االن هنافساتم اما مناخ نیدش هتسخ منودیم _

رکف هک یزیچ زا رتدوز اراک ردنب تمس هرب تفگ . بقع متسشن .. یسکات هی تمس تفر عیرس دعب و
داد باوجدروخ گنز شیشوگ .. تفریم شیپ مدرکیم

..._ هلب _

نایب مانوا هرارق ام اب نامزمه میریم میراد _االن
ندیمهف رفن هس نوا درومرد هک مدرک رکف

... مه و مناخ مه نوشمینوسریم سملا نیشابن نارگن _

؟؟ تسه هگم مه یا هگید هسک نم زج هب دادن همادا هگید
( هگنل ردنب ) دوب هدش هتشون گنر یبآ هیولبات هی هیور نوموربور

تفگ هدننار هبور
منودیمن تسرد مدرک ورزر رود نمزاهار هخا ؟ تسین یزیچ یلته هی ردنب نیا رانک _

تفگو متمس تشگرب ؟ لته ارچ _

هی مدادن شوگ نوشافرح هیقب هب ....... یییییبد .... هنکیم تکرح یبد تمس هب یتشک حبص هد تعاس _

میدش هدایپ تشاد هگن ییاج
میتفرگو قاتا هرامش میدش الیب دراو مهاب تاملپید لته دوب هدش هتشون شور تشاد ابیز نومتخاس هی

داراب زا هک یا هرامش . نودمچ تمس متفر عیرس .... ففوا متسب ورد صرح .اب مدوخ قاتا تمس متفر نم
داد باوج قوب نیمود اب متفرگ ودوب هریخذ لیابوم هیوت و دوب

_سالم

ردنب کیدزن لته هیوت ندروا ونم نیبب داراب _سالم

داراب اقا هک مود منودیم مدوخ هک لوا _

و یا هدقع هاگن حاال فففوا _

؟ یتفگ یچ _

مدوب داراب اقا اب مدوبن وت _اب
..._

منک راکیچ _

شاب یداع هشیم بارخ زیچ همه تندیسرت !اب طقف سرتن _

نرایم و یا هگید زیچ ای هگید هسک ای نم ریغ هب انوا اما شابن نارگن ال صا میتحار رتخد منودیم _

تفگودیدنخ
. سالتم _هب

هب متسنوتیم االن دروخ متسد هیوت یشوگ هب ممشچ مدرک یفوپ سین مدا هک منیا مدرک عطق ویشوگ
نک شلو دوب حاضتفا نماب شرادید نیرخا هک مه یماس منوتیمن هگید منوتیمن هن اما منزب گنز اباب

ب هیور متشاذگ ومرس . مجیگ یلیخ االن اما دموین ماشچ هب باوخ بشید سرتسا .زا مدوب هتسخ
متفر باوخ هب اسابل نومه واب تشلا

وروت نم هک یا رانک مداد و هدرپ و هرجنپ تمس متفر دزیم دنت دنت مبلق مدشاپ یکانتشحو هیادص اب
. مدرک هاگن یلسع زیم یور هکیچوک تعاس .هب مدیشک یقیمع سفن . دوب یتشک قوب هیادص منک نفک

...... مومح تمس متفر و مدروا رد وماسابل .. مدیباوخ ردقچ هههوا 9:30.

سالم _

،.. نیرایب بابک هجوج سیورس هی 105 قاتا یارب هشیم __سالم

مشچ _

مدش ماهوم ندرک کشخ لوغشم هلوح واب شاجرس  متشاذگ و یشوگ



دموا رد ادص هب قاتا رد دعب هقیقد هد دودح
رانک زیم هیور و دروا و سیورس و دز مور هب یدنخبل دوب نسم یمناخ هک تمدخشیپ مدرک زاب ورد

تشاذگ هرجنپ
مداد ور هرجنپ .. دوب موربور ایرد دوب یبوخ هسح هچ مدرک هاگن نوریب هب وزیم تشپ متسشن شنتفراب

درکیم مک ومسرتسا ایرد هیاجوم هیادص . مهب دروخیم ایرد هیاوه باال.
گرزب نوچ .. مدیسرتیم یتشک زا هشیمه . دوب گرزب ردقچ مدرک هاگن دوب ام هیادرف یارب هک یتشک هب

دوب ایرد هیوت نوچدوب
هک ال نسرپ زا یکی هیادص هک دوب بش هد تعاس دودح متشاذگ زیم هیور وشافرظ و مدروخ وماذغ

تفگیم دنلب هیادص اب هک مدینشو دزیم فرح تفریم هار هک یروطنومه
. هرازب رد همد وشافرظ افطل هدش فرص شماش هک سکره _

هپاناک هیور متسشن دمویمن مباوخ قاتا هیوت مدموا و متشاذگ رد همد ورافرظ مرسو متخادنا شولا
تخت هیور مدیشک زارددوبن یباسح تسرد زیچ هی اما مدرکیم نییاپو باال وراه هکبش نویزیولت هیوربور

...... داتفیمن مرس زا ادرف رکف
.
.
.

. مدرک زاب ورد متفر هتسب هیاشچ اب نننزب تدنگ فففوا مدرک زاب مشچ رد هیادص اب
؟ یاوخیم یچاااه _

نوت راب یارب هلکسا مشدعب و هنوحبص یارب ایرد بل میریم نینک عمج ونوتلیاسو هرتهب مناخ _

یگیم ونیا هک ترسور مراد یراب هچ نم _

تفگ هریگب وشدنخ هیولج هک یروط دعبو دز یقپ
مینزیم فرح نیدموا حلا هب تقوره نییامرفب _

متفرگ لقب ومتشلا وب تخت هیور متفر هرابود دنومن مفرح هیقب رظتنم و تفر روعشیب
 دشزاب  ماشچ وهی حلللا یب هگیم نم هب نیبب زوغلچ هکیترم _

مناتسود مه هیور ییاو . دوب 6:30 مدرک هاگن تعاس هب متسشن خیس مدشاپ یبد میرب هرارق ییاو
مدیباوخن

مرب رارقدوب ، مدش ماهوم ندز هنوش لوغشم . مدرک تسرد ومفایق نوا و متسش ومتروص متفر و مدشاپ
تساجنوا تفگیم داراب اال متحا مکشخ بوچ نوا ماهرف سایلا شیپ

زورما منک پیتشوخ هچ نم هک ینیبب دارد تشچ رازب
دای بوخ نیمسای فطل هب مفابب رس هیور زا غیت متسنوت ماهوم ندنک و تافاکم کی و رازه هب وماهوم

منودمچ تمس متفر .. دوب ابیز یلیخ دشیم هتفاب یتقو دوب هریت ییامرخ گنر هب ماهوم .. ونتفاب متشاد
هتسار راولش هی ندوب هتشاذگ مارب بوخ ییاسابل و ندوب هقیلس شوخ رکش ورادخ ،؟ مشوپب یچ
یزیر گالهی هک یسوط یرسور هی ههارمه ودوب منور هیور ات هک یسوط هیوتنام هی ههارمه گنر یکشم
دوب مرمک هیور ات شتفاب هک وماهوم . موتنام ههارمه مدیشوپ ومراولش . دوب کیش ودوب هدش راک شور
مهب یلیخ هک شمتسب هشوگ زا و متسب مندرگرود دایز تافاکم اب مه یرسورو نوریب متخادنا

و فیک ،رد ندوب هتشاذگ مشیارا ملق دنچ ندوب هدرک رکف اج همه هب هدب نوشریخادخ . دمویم
رود و متشادرب و یملق مشچ طخ مگرزب یدودح ات هیابل هیور مدز و متشادرب یسابلا رژک .هی مدرک زاب
هدیشک باال تمس هب ماه مژه هک مدز ملمیر داد. نوشن رت ابیز ومبیکرت یلسع هیاشچ هک مدیشک ماشچ

قبط و متشاد شرب .. دوب منلکدا هی انیبب نودمچ تمس متفر مدیشوپ ومیکشم هیجلا ک هیاشفک ندش
بوخ نوشراک متسب وشرس .. ایروتکیو ... دادیم یوب بجع ممموا مدز و متسد چم وندرگ ریز متداع
هتشاذگ شوتو مراذب متسنوتیم نم هک یزیچره دوب نم نودمچ نیا یح ال طصا هب هشاب یچره دوب
روسناسا تمس متفر و متسب و قاتا رد مدش نوریب قاتا وزا متشادرب ودوب نم ملا هک یزیچره ندوب

اوه نیا هراد ور هن مدید زیییه رادرب شچ ..یا درکیم ماگن تشاد . دموا یمناخ هی مندش دراو اب
تفگ هک مدز دنخبل شهب و شتمس متشگرب

؟ یرب اجک هرارق امش _

. یبد _

درک تکرح هک یبد یتشک ههاو _

؟ ینکیم یخوش _

درک تکرح یبد یتشک ادخب _هن

داتسیا روسناسا عقوم نومه
نوریب لته وزا مداد و قاتا تراک نوشهب و الیب تمس متفر ودب ودب مدنوم اهنت نم ینعی یییاو



مدرکیم ودب ودب متشاد منودمچ نومه اب مدش
نداتفا ملته نابهگن اتود ... دموا دنب مسفن مدرک ودب ودب اجنومه .ات دوب رت رود لته زا هلکسا یمک
هلکسا هیوت هک یدرم هب دوبن یسک زا یربخ اما هلکسا هب مدیسر ؟ منکیم رارف نم ارچ هک ملا بند

متفگدوب
؟ هنکیم تک رح.. ...ید..یب تشک یک قا..ا _

روخب یزیچ یبا هی ورب ینکیم سخ سخ ردقنیا ارچ امش هد ِتعاس نم رهاوخ هاو _

دوب نوشهارمه مه درم نوا و مهب ندیسر نابهگن اتود عقوم نومه
؟ هدش نوتچ مناخ _

هدرک تکرح یتشک تفگ مهب یمناخ هی روسناساوت _

نتفگ یکی هب نوشتسد  میسیب واب ندیدنخ مدید
هتخادنا تسد هدید هک ولگشوخ مناخ هی هنووید نیا زاب ریگب ور ارهز نیا هیولج اباب _

هنوش و مهب درک وشتشپ مدید هک دوب سایلا فرط زا هک یمدا نوا تمس مدرک .ور دش درگ ماشچ
نیبب ییاو دوب هتفرگ وشلد هدنخ زا هک مدیدو داراب هیامدا زا یکی رود زا . دیزرلیم تشاد شاه

تفر  موربا منک راکیچ .حاال امدش لوکسوا
؟ دوب شگرم هچ نز نوا هخا

هیولج یهاگ هک سایلا مدا اب دوب هدیکرت هدنخزا هک یتشک ناولم یاه هدنخ دعب تعاس مین دودح
میروخب هنوحبص ات میدش لته لحاس یهار هدنخن ات تفرگیم وشنهد

؟ هسرن ارهز نیا هب متسد نم هگم
تسد دوب ییاج بجع مدوب هتسشن ایرد هبور متشاذگ مرانک میتنعل هنودمچ .. میتسشن زیم هی تشپ

مدیشکیم قیمع سفن و متسب وماشچ ییایرد هیاغرم هیادص . یلدنص هب مداد هیکت و متسشن هنیس هب
هیولج مندید اب مدید هک مدرک زاب وماشچ مدینش ور هدنوم بقع یناور نوا ی هدنخ هیادص هرابود هک

اب کاپدش شبل یور زا مه هدنخ هدر هک متفر شهب یا هرغ شچ نانچ ففوا ... تفرگ وشداشگ هنهد
تفگ ودموا یکی هک دش دعب تعاس مین دودح .. مدش لوغشم هنوحبص ندروا

نیرب یتشک هیاراک یارب دیاب _االن

تفگو متمس تشگرب درم نوا
؟ میرب _

8 زونه تعاس مدب شوگ یسک هفرح هب نم هگید هگا ارمع _

. مینومب رظتنم هلکسا وت شدعب و کرمگ دیاب یتشک لخاد میریمن هک االن مناخ _

مایمن نم _هن

هک عقومنوا یایمن هک یایب دیاب هک االن نم رهاوخ _ تفگ هدنخ اب هک دموا یتشک ناولم یادص هک
یدرکیم ودب ودب تدوخ یارب یتشاد

مدشاپ یبصع ولا قاچ هکیترم نیا مه ندیدنخ ندوب رترود امزا هک داراب یامدا مه هرابود شفرح نیا اب
غولش مفارطا .. متفریم منم تفریم سایلا مدا نینیچمه و هیقب هک اجره .و متسد متفرگ ونودمچ و
ماجنا وراراک هیقب نوا ات منومب اجنومه تفگ نم هب درم نوا دعب هب اجنوا زا هلکسا تمس میتفر دوب

هدب
تسد شاهاب وشدوخ لثم درم هی شیپ تفر مرخا تسد دوب شور ماشچ دزیم فرح شیشوگ اب یلیخ
کیدزن منوشیکی ندوب فرط هی مودکره مداراب مدا ات هس نوا ؟ یچدوب ثحب ندرک تبحص مهاب و داد

درد .یا دیدنخ هرابود هک مدرک شاگن یکپچ دوب نم
متفگو مدرک شاگن

؟ یتفگ یزیچ تایتسد هبباال ممهفب هگا _

؟ ینکیم یطلغ هچ _

نزارد نوبز منوشایتسد ریز انیا رود هب ادخ ییاو
؟ یدرک یروعشیب هچ مگیم ریواشرا اقا _هب

. وووووواگ .. تفر ودرک ماگن مدوخ زا رت یکپچ
و... طیلب و تروپساپ ود شکیچوک نودمچ هیوت زاراب تمسق درب و تفرگو منودمچ ودموا هرخ باال

دشیم ماجنا تشاد اهراب شریذپ .. تشادرب
نم ندوب هلکسا نومتخاس هیوت ارفاسم رتشیب مداتسیاو اجنومه . دوب هتفر اجک دز شبیغ سایلا مدا هک

. دادیم ونوماه ازیو همانرذگ تشاد و دموا رفن هی هک مدنوم اجنومه
مدرک مخا متمس دموا شمدید رود زا یتنعل دوب هدرک ملطعم تعاس ود دوب 9 مدرک هاگن تعاس هب

متفگو
وت؟ یدوب اجک _



داتسیاو مرانک دیشک لوط مداد ماجنا وراراک _ات

رید نیا لثم مودک چیه ارچ ندرک ادرم نیا هک مه و نتفر هیاراک نیا همه مدرک مفارطا هب یهاگن
و ودرک کچ ونوم یکی یکی ودموا یتشک یماظن رومام . شدوب هساک مین ریز یا هساک .هی ندموین

یکیچوک یانوکت میدش باال یتشک یاه هلپ زا میتفر هیقب رس تشپ . دادیم و یتشک هب ندش دراو هزاجا
مدینش مشوگ رانک درم نوا هیادص هک مدش یتشک دراو . دروخیم

باال هقبط نییامرفب _

دودح دوب رت کی هجرد و رت کیش یلیخ باالش هقبط باال متفر دوب یتشک هشوگ هک ییاه هلپ زا هرابود
متسنودیمن وشمسا هک ینوا تمس متشگرب .. نوا ههارمه . تشاد یلدنص 30ای40

هیچ؟ نوتمسا _

لدبع _

دیخرچیم یتشک فارطا شاگندوبن مهارمه یچیه . میتسشن ایلدنص زا یکی هیور میتفر لدبع ههارمه
خخخا متسب وماشچ .. داتفا هار یتشک .. دوب کانسرت یلیخ .هک یتشک قوب اب دوب یزیچ هی رظتنم یراگنا

اتا هنرگو هظافح اه هلیم نیا هبوخ مدرک نییاپ هب یهاگن مدوب هتسشن لوا یلدنص یگنشق هسح هچ
هیور شاه هرطق یهاگ ایرد با دوب دایز یمک یتشک تعرس نوچ دوب یگنشق هسح هچ و مداتفیم الن
دیشروخ رون مدرک هاگن نومسا هب .. مداد هیکتدوب تحار یلیخ شایلدنص دیشاپیم نومتروص ورس

مدرک زاب وماتسد .. مدشاپ مشچ هیور مدز دوب ماهوم هیور حاال ات هک ویباتفا کنیع . مشچ وت دروخ
یتشک هب هک ایرد با هیادص .. اهرابجا اه. دیابو  دیاش ی همه زا مایتخس واهدرد همهی زا مدش اهر

دوب یتشک فارطا هیور شاشچ مزاب هک لدبع تمس  متشگرب .. مدرک زاب و ماشچ دیچیپیم  مشوگوت دروخیم
دوب یچ تفر دنت نوم خالف تمس هب هک گنر یجنران قیاق هی هب دروخ هک مدرک لا بند وشهاگن در
سایلا لا ثما زا مرفنتم ... یراک طفاثک ...زا تنایخ ...زا غورد زا مرفنتم ... مدرک شفایق هب یهاگن ؟ شوت

و هنیک زا یرود باوخ هی درپس قیمع باوخ هی هب ونم ایرد شمارا ... ماجرس متسشن .... ررررفنتم ..

ددددب یازیچ همه
..
..
..

تفگ و مولج تفرگ ینتسب هک . مداد یشلا م وماشچ دوب لدبع مدشاپ یکی یانوکت اب
سنورصع _

مشاب هدروخ وراهان دایمن مدای _

هاگن وفارطا نیمه یارب میتسه یبد ردنب کیدزن نوچ االمن نیدوب هدیباوخ امش اما دش فرص هن _

مدز یدنخبل . مدید و گرزب جرب هی رود ..زا دش درگ ماشچ مدرک
؟ هدنچ تعاس _

ههار یبد ات ردنب زا تعاس جنپ هتسه 2_

هب میدیسر دعب تعاس مین دودح مدوب شقشاع یا هویم ینتسب ندروخ مدرک عورش تذل واب ینتسب
و رونیا ماشچ طقف هک نم ندوب رتگرزب هگید یکی زا یکی اجنیا تشاد یجرب هچ ییاو یبد هلکسا
.هب شوت تشاذگ گرزب نودمچ هی نوا ودموا نو هی مدروایمن رد رس هک ملدبع هیاراک .زا شدوب رونوا
و لیاسو ندرک کچ دعب تعاس مین ودح . دزیم فرح یشوگ تشپ لدبع ؟هک دایب یک دوب رارق نم زج

لدبع .هک دوب یکشم نیشام هی نوریب میتفر هک هلکسا زا نداد نومهب ونودمچ انیا و نتفرگ  کرمگ زا
هی . متسشن هک ندرک زاب مارب و بقع .رد نیشام هیوت منیشب ات تساوخ و نیشام تمس درب ونم
ندرک هاگن زا ندوب یکانرطخ یامدا مدیسرت یمک . میتسشن سکول هداعلا قوف نیشام

و اجرب ندید اما دیزرلیم مندب لک مدش هریخ نوریب وهب منوچ ریز متشاذگ ومتسد . مدیسرتیم نوشهب
مدرک زیت و ماشوگ نوشمزمز هیادص اب دوب شخب تذل مارب رهش یاجاج

( نیدز راب ور ولومحم نتفگ سایلا (اقا

( قارع میداتسرف و میدرک مومت وراک ادص ورس یب (هرا

( ندشن راد ربخ هک یوسوم یامدا )

( ونوشیکی مدرک رس هب سد )

ومرس و مدرک یفوپ . ندش تکاس و ندرک یراد انعم هاگن مه فرط مدیم شوگ مراد نم هک ندید
نتشاد هگن ونیشام دوب یا هنوخ بجع هههههاو .. مدرک رسباال دز هک یقوب کت اب هک نییاپ متخادنا
مدرک یهاگن  موربور دیفس گنس ترامع هب دوب زاب منهد هک یروطنومه .و مدرک زاب ونیشام رد مدش هدایپ
شاتسد دش. نایامن سایلا باذج هفایق و دش زاب شگنر طالیی رد هک شدوب یا هنوخ هچ فففوا

شبل هیور میباذج دنخبل و دوب شبیجوت
هیافرح زا مدای دش وحم مبل هیور زا دنخبل .. داتسیا موربور اقیقد و نییاپ دموا ترامع یاه هلپ زا



شدنخبل هک دید یچ متروص وت منودیمن بقع متفر مدق هی . دوب یطفاثک مدا هچ داتفا یددم و رایناد
تفگ و دش وحم
؟ یبوخ _

مداد نوکت رس سرت زا
مدش شریخ سرتاب هک منوش هیور دز وشتسد و متمس دموا

؟ یدیسر تحار _

هب یهاگن دموا سایلا رس تشپ نم قد ههلا هک مدید رود زا هک متشادرب منوش هیور زا وشتسد
منک راتفر هنامدا درک هراشا ودرک مخا مفرط دوب یدراگیداب تیف ینعی یکشم ترپسا پیت مدرک شفایق

متفگو مدز یعونصم دنخبل
تشپ زیه رسپ هب یا هراشا مدرک هراشا شایرس تشپ ؟هب ینکیمن یفرعم مدیسر بوخ تزا یسرم _

تفگ ودرک شرس
راشای .. هملا خرسپ _

تفگ ودرک هاگن دوب رایناد هک یدعب وهب
ریواشرا مدراگیداب _

مداد نوکت رس درکیم ماگن مخا اب تشاد هک مریواشرآ وهب مداد نوکت رس طقف راشای فرط هب
ترامع تمس . مرب هک درک هراشا نم هب سایلا

متفگ سایلا شوگ ورد مدز یدنخزوپ دایم هراد رایناد مدید هک سایلا اب مدش مدقمه
. دایم تلا بند منوخ ات نیا _

تفگ نوا هدب ومباوج تساوخ ات دیدنخ هک
متسه ترامعوت نم _

مدرواین مدوخ یور هب اما مدش الل هک تفر مهب یا هرغ شچ نانچ مدید هک متشگرب
رد ودنمدرد یامدا نیا یادا هک متمس تشگرب ارس هک نیمز مدیبوک صرح اب ودوب متسد هک منودمچ

متفگو مدروا
متفگو مدرک هاگن رایناد .هب هنکیم درد متسد ییا _

مزا ونودمچ برض ابودرک تشم وشتسد هگب یزیچ تساوخ ات درک یفوپ ؟ شنیرایب مارب هشیم _

رایناد زا ونودمچ راکتمدخ هک میدش ترامع دراو مدز یسنج دب دنخبل مدرک تکرح ولج نم تفرگ
؟ مگب یچ هنوخ لخاد زادوب مارب هک یقاتا درب و تفرگ

یتنطلس بمالی هیور ییاریذپ سنلا تمس میتفر . تشاد رارق یا هشوگ ییابیز همسجم . دوب ابیز یلیخ
مدرک هنوخ فارطا هب یهاگن دروا نومارب تبرش ناویل ود راکتمدخ باال هقبط تفر سایلا هک متسشن

تفگ و شگید یاپ هیور تخادنا وشاپ و میرانک لبم تسشن و دموا سایلا
؟ یتشاد هک یبوخ رفس _

؟ یتشک ارچ اما .. موهوا _

تشادن و ییاوهرفس یتخس مدعب هرتهب یتشک اب میتفگ هگید _

. دموا رد مردپ رفس نیاوت !نم منک رکف یتفگ سکعرب اوه دیرپ ماهوربا
تفگ هک مدیشک یا هزایمخ

؟ یا هتسخ _

تفگ دنلب هیادص اب هرا متفگو مداد نوکت رس
! هیضار _

تفگ ودرک هاگن مفرط ! ابیز ال ماک و دوب نووج دموا  راکتمدخ نومه مدید هک ادص تمس متشگرب
نوتقاتا منک نوتییامنهار نییامرفب _

متفر داد نوشن مهب قاتا هی میدوب لوا هقبط باال متفر اه هلپ زا مداتفا هار مناخ هیضار لا بند و مدشاپ
دوب یگنشق و هداس قاتا مدرک یفوپ مدروا رد وماسابل متسشن تخت هیور مدرک زاب ورد و قاتا تمس
گنر طالیی هک گرزب هنییا هی شرانک و دوب یگنر یسوط تلا وت زیمو هنییا . دوب دیفس و یسوط تس
ویشوگ و مدرک زاب ومنودمچ .. دموا مشوخدوب مامح مه یا هشوگ ..و تشاد یزول لا کشا شور ودوب

هیوت زا هکنیا هلصوح . دمک یوت متشاذگ عقوم نومهوراسابل هیقب و یلسع زیم هیور متشاذگ متشادرب
دوب مناخ هیضار هک متشگرب رد هیادص اب متشادنو مرادرب نودمچ

ماش زیمرس نییامرفب _

وشلا داشگ اپمد راولش هی ههارمه گنر یکشم تک هیابومنوریب هیاسابل منم تفر مداد نوکت یرس
مدش نوریب قاتا وزا مدیشوپ ممیکشم دنصالی و مدرک ضوع یکشم

و نوا زا یا هشوگ زیم هک ییاریذپ سنلا تمس متفر مدیشکیم اه هلپ رانک یاه هدرن هیور وماتسد
رانک یلدنص شلا خرسپ و دوب زیم رس سایلا . ندوب زیم تشپ شلا خرسپ و سایلا . دوب هتفرگ



رانک یلدنص متفر موهفم ان دوب زیم هت یلدنص منوا ینعی .. شوربور تسشن م رایناد نماب  نامزمه
متسشن و رایناد

مدش لوغشم متشادرب و قشاق  پوس زا درک رپ وموربور باقشب و دموا نوشاراکتمدخ زا هگید  یکی
؟ تلد رس هدنوم نودمچ هدقع ؟ هتگرم هچ هاو درک مهب یدب هاگن رایناد مدید مدرک برساال یتقو

مخا . ششددددنچ .. هنکیم ماگن هراد شلا خرسپ مدید هک سایلا تمس مدنوخرچ رس و مدرک یمخا
سایلا مدش لوغشم و مدوخ یارب مدیشکاذغ یمکزا پوس دعب نییاپ متخادنا ومرس و مدرک یظیلغ
سایلا هیادص اب هک مقاتا مرب متساوخ .. میدشاپ همه شدعب و دش مومت قلطم توکساب ماش . دزیمن فرح

تفگ هک متشگرب مداتسیا
مراد راک تاهاب مراک قاتا یرب هشیم _

هک مدوب اه هلپ طسو هشراک قاتا مودک منودیمن نم هک داتفا مدای اه هلپ تمس متفر متفگ یا هشاب
متفگ و متشگرب

؟ تساجک تراک قاتا _

قاتا تمس متفر . اهتنا قاتا طقف دوب نم قاتا هک ییاج نومه مود هقبط متفر . یرخا قاتا مود هقبط _

و نییاپ هقبط سپ سانیا و باوخ قاتا مدید هک شلوا هقبط متفر .. سقبطود مدید هک مدرک زاب ورد
زبس هتلکد سابل هیدوب هدش هدیشک ابیز شدوب ازیلا نوم هیولبات هیور ممشچ نییاپ هقبط متفر تفگیم
زیم رانک هک یلدنص متسشن یکشم گنر هب دوب هداتفا شاه هنوش هیور هک لنش هی یاب دوب شنت هریت
تشپ و نییاپ دموا دش. هدید اه هلپ هیوت شدوخ ودموا رد هیادص هک متخادنا دید وفارطا واکجنک . دوب

تفگو تسشن شزیم
؟ یاوخیمن یزیچ _

_هن

تفگ ودرک یتحلصم هفرس
؟ یایب ات متشاد رارصا ارچ یسرپب یاوخیمن بخ _

. هگید یگیم تدوخ _

درک: یا هدنخ و اوه دیرپ شاهوربا
. مگیم مدوخ هتسرد _

نم یارب طقف هک یرتکد یشب رتکد یداد تسد زا وتراک هک حاال ات ماوخیم تزا نم .... ممها
مدیم راک داهنشیپ شهب هک یتسه یسک نیلوا دنامن هتفگان . هنکیم راک

مباصعا وزغم رتکد نم _

نوشلمع نومارب شلا بق رد مهوت مینکیم روج رسپ ورتخد تارب ام یچ رتکد منوا ... یرتکد منودیم _

. ینکیم
متفگو مدرک یا هدنخ . تفگیم یچ مدرک بجعت

مشیمن هجوتم ونوتروظنم _

دوب یچقاچاق هدوخ شفایق هک قحلا درک یمخا
وزغم لمع وت نشاب هتشاد یکی ینوخ هورگ و نوخ هنومن هک نتسه ییاسک ایند نیاوت هرخلا _ب

رونوا میتسرفیم امو ؟ یدیم ماجنا ناوختسا
تفگ هک مدروخو شرانک ناویل هیوت  متخیر  چراپ هیوت با زا یمک .... مدرک شاگن هکوش

یایب ات متساوخ نیمه یارب رتهبوت زا یک متفگ منمداد داهنشیم مهب یکی وراک نیا تمدید هک یلوا زور _

متفر و مدرک ضرق هگید ات راهچ متشاد اپ اتود عیرس دشاپ سایلا هک  متفریم بقع بقع .. مدشاپ
مبلق نابرض مقاتا هب سایلا مکحم هیامدق هیادص هک متسشن رد تشپ و مدرک لفق تشپ زا ورد مقاتا

تفگو دز رد هب یتشم . دادیم تدش و
وماتسد یشب رادلوپ ات نک لوبق تناکدوک یایندوت هن نک یگدنز ایند نیاوت وش گرزب شابن هچب _

هگید . مدادیم راشف رتشیب مشوگ هیور و متسد منم شفرح ره اب و مشوگ هیور متشاذگ
مدروا رد ممتک و یا هشوگ مدرک ترپ وملا ش تخت هیور مدنوشک ومتسخ هنت روزب تفر  مدینشنوشادص
تخت هیور  مدیشک زارد مدینش و ناوختسا وزغم اال یزیچ ره قاچاق مدرکیم یگدنز یایند هچوت نم

!!! شاک .. مدمویمن شاک
دوب هدش کشخ مولگدوب هدرک رهق ماشچ اب باوخ اما متفر راجنلک مدوخ اب حبص هس تعاس دوخ ات
هیور . دوب منت پات هی ههارمه یتحار راولش هی مدشاپ هلصوح یب . مدرک یهاگن یلسع زیم هیور مدشاپ
مدیسر نییاپ متفر مورا اه هلپ .زا مدش نوریب و مدرک زاب و قاتارد و مدیشوپ شوپور هی پات

یک ره فففوا .. مدش نوریب هنوخزپشازا و متسد ناویل هیوت متخیر متشادرب با لا چخی زا هنوخزپشا
متشاذگ ناویل مدروخ با یمک مقاتا تمس متفر . هرپیم شباوخ باال هرب ات نییاپ دایب هشاب ولا باوخ

مدید ورایناد هفایق منک لفقو رد ات متشگرب زیم هیور



متفگو منهد باالی نودند هب مدز متصش تشگنا واب مبلق هیور متشاذگ ومتسد
داتفا مبلق _

تفگ ودرک لفق ورد شدوخ عیرس
وش تکاس _

؟ مقاتا یدموا یقح هچ _هب

. مگب تهب تبسن ماقوقحو قح زا مرادن هلصوح _

؟ هراد قرف ارجام _االن

یرصع یدرکیم شاگن یتشاد اه هدید نج لثم ارچ شاب تاراتفر بقارم ونم نیبب _

؟ مدید وروت هک االهن لثم ماگن _

وتداشگ نهد نوا دنبب _

ینزیم نواو نیا رس دایرف هک سب هداشگوت نهد هبوخ یلیخ شزیاس نم نهد سکعرب _

نک! لوبق وداد تهب هک یداهنشیپ _

؟ ینودیم اجک زاوت _

. ننکیم وراک نیمه هگید هیاراوشک و ناریاوت رفن نارازه تسین قاچاق شراک . تسین طوبرم وت _هب

. مدب ماجنا ناوختسا وزغم لمع یروطچ منکیمن لوبق _

! هدب ماجنا .. شلمعاب هریمیمن یسک هک ناوختسا وزغماب . هدنوم هگید هام هی نک لوبق وشداهنشیپ _

مدب نوکترس متسنوت طقف
تفگ ورد تمس تفر

. تسین رد همد یسک نیبب ورب ایب _

متفگو متشگرب دوبن یسک مدرک هاگن ونوریب هدز لوه مدرک زابورد
تسین یسک _

ولج مدش ترپ نمو دش زاب رد تکرح هیوت هک مداد هیکت رد دش.هب نوریب رد زا
وت؟ هتچ ههههِا _

. تفریم مدای تشاد _

یفرخزم هک سب _، مدیپوت بل ریز
متفگ و بقع  متفر متمس دموا و درک ماگن پچ پچ

؟ یراد مراکیچ هیچ _

مایپهدب تهب داوخب هرابود هشیم ریگب وتتراکمیس ایب _

تفگو تشگرب اما قاتا تمس تفر  متفرگ شزا
..... ینزب گنز هگید یسک هب طقف هیسررب تحتوتتراکمیس شاب بقارم _

دش نوریب
زارد یخلا یب میشوگ هیوت  مدزوتراکمیس مدیشک زارد تخت هیور متفرو مدرک لفق شرس تشپو رد

..... مدیشک

قت.... ...قت قت قت
؟ هیک هگید نیا ففففوا

متفگو مدرک زابو ماشچ راکتمدخ ندید .اب مدرک زاب وردو مدشاپ ولا باوخ
هلب؟ _

، یتشپ طایح هنوحبص یارب نییامرفب _

. تفر
هب مدشاپ .. ماشچ هب دمویم باوخ هگم مدرک یراک ره اما مراد باوخ طقف االن مروخب تفوک نم
هک یکیچوک هلوح واب متسش ومتروص یتشادهب سیورس تمس متفردوب تشه مدرک هاگن تعاس
نیج راولش هی و قاتا هیوشک تمس متفر نوریب سیورس زا مدموا و مدرک  کشخ ومتروص دوب هنییارانک
مدرک زاب هک مماهوم . نوشمدیشوپ و متشادرب زبس شلا ههارمه گنر زبس راد همکد زولب هی ههارمه
وشولا مرس تشپ متسب لش و ماهوم نیمه یارب دوب هدشرف ابیز یلیخ دوب زورید زا تفاب هک ماهوم
دوب یا هشیش رد ییاریذپ سنلا یاهتنا نییاپ هقبط متفر مدیشوپ ممیکشم دنصالی . مرس هیور  متخادنا
متفر ندرکیم تبحص مهاب . مدید و رایناد و سایلا هک مدنوخرچرس مدش نوریب و مدز رانک ور هدرپ
بشید هیافرح سایلا ندید دش..اب عطق نوشتبحص منتسشن .اب متسشن یریصح زیم تشپ و نوشتمس

یمکزا تسشن زیم تشپ ودموا  مراشای اقا درک. شوخ اج مینوشیپ هیور یدیدش مخا دموا مدای یگمه
شنتفر اب تفر ودرک یهاوخترذعم و دشاپ رایناد مدروخ ودوب نوجنف هیوت هک یرطع شوخ یاچ

تفگ سایلا



متفگ منک شاگن هکنیا نودب ؟ یدرک رکف یلیل _

ندرک رکف یارب همک بش هی _هن

نک راک نومارب سلا هی طقف افطل یلیل _

رایناد یافرح هب ندرک رکف اب
متفگ و مدرک دنلب رس

. سلا هی نیمه طقف یلو هلوبق _

تفگ ودرک یا هدنخ راشای
هبوخ سپ _

تفگ هک شتمس متشگرب
مگیم کیربت ونومیراکمه _

و شتسد هی وت متشاذگ و متسد و مدرک یهاگن نم اب نداد تسد یارب دوب هدموا ولج هک شتسد هب
متفگ

؟ نییامش مراکمه _

متفگو مدز یدنخبل متسه االیه راشای باصعا وزغم صصختم هلب _

. متسه باصعا وزغم رتکد ایرا یلیل _

؟ مینک عورش ونومراک یِک _

هدیسرن نومهب زونه _ سایلا
؟؟؟ مدرکیمن بجعت یلیخ ازور !!!!نیا مدرک بجعت

هک مدروا شرد دروخ یکیچوک نوکت ملیابوم هک مقاتا هیوت متفر مدرک  کرتو عمج یهاوخ ترذعم هی اب
متشون ؟؟؟ نتفگ یچدوب هتشون هک مدرک شزاب مدروا رد خاش رایناد مسا ندید اب

تشون . هباصعا وزغم رتکد مراشای مدرک لوبق منم ندیسرپ نداد هک یتساوخرد _زا

مدرک پیات هرا _

تشونن یزیچ اما درک نیس . ناوختسا وزغم تسین راد هدنخ _

یسیونب یزیچ هی یریمیم دروخیم ومنوخ نوخ تفرگ مصرح
سایلا هفایق هک مدرک شزاب رد تمس  متفر و مدشاپ . فففوا دش. هدز رد منک راکیچ مواکجنک بخ

مدیدو
تمربب ییاج هی ماوخیم میرب ایب _

؟ اجک _

اجنوا میرب هناوختسا وزغم لمع یارب هک تسه یناکم هی _

هیاشفک و مدرک منت دوب زاب ولج هک متشادرب هداس یکشم هیوتنام هی دمک تمس متفر مداد نوکت رس
مهاب دموا مه سایلا نم اب نامزمه هک غاب لخاد متفر مدش نوریب قاتا زا مدرک ماپ ممیتناس جنپ  یکشم
تمس رد رانک متفر منم درک زاب و سایلا فرط رد ودش هدایپ نیشام زا رایناد نیشام تمس میتفر

تفگ ودرک مهب یکپچ هاگن مداتسیا رظتنم پچ
ارمع _. نک شزاب متفگ و مدرک رد هب یا هراشا هیچ؟ _

دراگیداب ینک شزاب دیاب _

. چن _

هنکن مدیسرت شهاگن درک.زا زاب و ورد متمس دموا هشیم دب سایلا هیولج دید هک مداتسیاو یروطنومه
مدرک ترپ و مدوخ تکرح هیوت .. رود بالهب ییاو منک ریگ رد الی منم هدنبب ورد منیشب متساوخ ات

هب ماگن نیشام هیوت ولج تسشن تفر ودنوبوک ورد م رایناد ودرک ماگن بحعت اب سایلا هک نیشام هیوت
درک رود ایور عملا زا ونم سایلا هیادص هکدوب نوریب

طقف مدوبیم نم هگا تقونوا هنک ذوفن تسنوتیم اج همه تفرگ مصرح ! یایم نوماهاب مهوت ریواشرآ _

ونم هباوج روعشیب متخادنا دیدوریواشرا الح طصا هب هنییا زا پچ پچ مدرکیم هتسب و زاب نوشارب ورد
سایلا تمس متشگرب . نداد باوج یارب یتفیب ماپ هب تدوخ هک نوتسراک منکب یراک هی حبص، یدادن

متفگ هونشب رایناد هک یروطو
؟ اجنوا یتسرفیم وتراگیداب _

! هتفیب  یقافتا هشیم بخ هرا _

متفگ هناتسودو نوبرهم . دادن ومباوج هشاب نوریب دیاب نوا هک هتفیب یقافتا هگا _

تفگودز یا هنعطرپ اما هناتسود دنخبل نکن گرزب وکیچوک یامدا ردقنوا _

منک راکیچ منودیم  مدوخ _

یکرد هب بلر .یزو مدنودرگ ور صرح اب . دوب گنزروا مارب اسیلک سوقان لثم رایناد دنخزوپ هیادص
مدرک هاگن وموربور نیشام نداتسیا اب مدرک شراثن



وشرس هک مدش هدایپ مش هدایپ تفگ مهب . شدوب هنوخراک هیبش روج هی . دوب رهش زا جراخ ییاج هی
تفگو وت درب رایناد فرط هشیشزا

یایب تسین _المز

اب هک رایناد هب و نیشام تمس متشگرب دوب نم زا رتولج میدرک تکرح سایلا اب کنخدش ملد ییا
شهب یدنخزوپ و مدرک داشگ وماشچ باال مداد ومیباتفا  کنیع و متخادنا یدید درکیم  ماگن تشاد دنخزوپ

االغ.. مدز
ماشچ رد ندش زاب ..اب ندرک زاب نومارب ورد . ندوب هداتسیا حلصم رفن هس هک هنوخراک نوا تمس میتفر

هلپ .زا دشیم شخپ مامدق هیادص مدش شدراو . دوب ناتسرامیب هیبش ال ماک درکیم قرف شوت هدش درگ
با لمع یاه رازبا مامت و تشاد دوجو تخت تسیب دودح هک باال هقبط میدیسر و میتفر باال ییاه

مداد تروق ومنهد
! تسایهم زیچ همه _

معالور؟ مینکیم عورش ..یک هبوخ هرا _

همهم نوماربرفن هی هیدییات شتسار _

یک؟ _
....
....

[ رایناد ]....

هلهس هک مدق هیو نم و یدرک رت تحار یلیخ ومراک هه . ینک تالیف یتسنوت هک یدرک رکف هلبا هرتخد
یگنز کت ..اب مدرک هداما ومتلک منک راکیچ تاهاب نم نیبب ماوخیم هک یزیچ هب یدرک رت کیدزن مدق هد

ندیمهف نوشدوخ مدز ریمس هب هک
ودش در یصخش گنر یکشم نو هی هک مدرک هداما و مدوخ و هدننار  کمک یلدنص  مدرک ترپ ویشوگ
هب ندرک کیلش مدرک عورش و مدش رود نیشامزا هشقن قبط منم یزادنا ریت ندرک عورش شامدا

نیشام
دمواو نوریب دموا اهنت شتلک اب سایلا نوشنتفر دعب ندش در و ندرک خاروس خاروس ومنیشام لک

متمس
؟ هداتفا یقافتا هچ _

ندوب هدرک هلمح ایتنعل _

نرب  متفگ یروتسد ندوب هدرک  کیلش دوب انیا ریمس زا هک ینیشام هب ندوب رد همد هک سایلا یامدا هب
! هشاب هدموین مدارفا رس بالیی مراو دیما ندز دایز ریت ایتنعل نیشام لا بند

تفگ سایلا
 اقمحا ندرک نوشمگ _

هی شدوخ نیا هک حیلا رد نسریم ننک بیقعتو نیزنب در نیشام  کیتس ال مدزهب وریت نیشابن نارگن _

نیسحت سایلا نتفرگیم و سایلا یامدا رخا رد ودوب ینکمگ درو ندرکیم هدافتسا با زا هکلب دوب هشقن
تفگودرک  ماگنزیما

یدرک یراک بوخ . هبوخ _

. سرخسم مشرکف ؟ هش راکف خال نکنیا رکف نومتمس دموا شوم لثمرتخد نوا ودشزاب رد عقوم نومه
؟؟؟ دشیچ _

دش. یزادناریت _

نم و شامدازا یکی نیشام تمس میتفر و میتفرگ هلصاف شزا عیرس دشیم دنلب دود نیشام زا
زا یکی نیشام هس هک میتفرگ هلصاف اجنوا زا عیرس دوب هتسشن هدننار کمک منوا و لر تشپ  متسشن

یامدا مدرگ نوشاگن هنییا زا دوبن هشقن زج نیا ..هن ندرک  نومرصاحم پچ و تسار تمس زا یکی و تشپ
ندوب هداتسرف وراکتمدخ نوا عک ندوب ییانومه هنکن .. هنکن ندوبن نم

نومه هک نییاپداد ونیشام هشیش و تشادرب تلک ات ود دروبشاد هیوت زا سایلا مدرک دایز و تعرس
یرانک نیشام لر تشپ مدا هک لوا هاگن ..وت شوزاب هب دروخ یریت یرانک نیشام زا عقوم

مانوا مدزیم ریت یرانک نیشام کیتس ال وهب متشادرب ومگنفت و مدنومن راکیب منم ودز.
نوریب نیشام هشیش زا گنفت هی یتشپ نیشام زا مدید هک ولج هنییا هب دروخ ممشچ هک ندزیم ریت

مدیپوت درکیم هاگن وشفارطا تشاد هدز له هک یلیل هب عیرس دوب هدرک
. نییاپ  نیشب _

هیادص اب دوب هدرم دیباوخیمرت رید هیناث هس هگا انامه مولج هنییا هب ریت ندروخ و انامه شنتسشن
ره هیوت میتشک و یرانک نیشام هیامدا . نوشتشکیم و دزیم ریت هنارهام سایلا . مدش یبصع شیرگ
هیوت مگید و میدرک مومت ونوماریت نومتفج .. دوب نوملا بنددشیمن یبقع نیشام اما ندوب رفنراهچ نیشام



تفگ سایلا و دوبن نیشام
هبقع قودنص _

مدز و راهچ هدند یکاخ هداج هب مدز دزیم دشیمرود هظحل ره یبقع نیشام هک . مدب زاگ متسنوت طقف
هک میدوب نیمک هیوت ! نیشام اتود . یتنعل دنوریم ام نیشام رانک ودموا هگید نیشام هی عقوم نومه هک
فرح نیا .اب منهج هب نیرب تفگو تشادرب یا هیناث هس بمب هی یلدنص ریز زا ودش مخ سایلا
یبقع نیشام تمس درک ترپ و بمب هیناث هیوت وداد تکرح وشدوخ ونیشام هریگتسد هب تفرگ وشتسد

هک داتسرف رتولج و نیشام ودروا راشف ام نیشام هب راجفنا تعرس و دش رجفنم نیشام هظحل هیوت هک
مدیپوت . هشب تسار و پچ نیشام دوب نکمم هظحلر ه

منهج میریم نومدوخ هنرگو نزن بمب _

و دوب هدروخ ریت شوزاب هک منوا مینک راکیچ میدوب هدنوم تفرگیم تقبس هقیقد ره یرانک نیشام
دش درگ ماشچ . دوب هرد هک وربور ندید .اب دوب شتخس

هداد له هک نیشام تشپ هب دزیم تشاد ودوب نومرس تشپ حاال دوب نومرانک عقوم نوا ات هک ینیشام
اما متفرگیم زمرت مه نم دوب گنشف لا بند سایلا هک .. میدشیم هرد هب رت کیدزن هظحل ره میدشیم

. تشادن یا هدیاف
تفگ سایلا هک

نییاپ نیرپب نیشام زا نامزمه همه نم هس هرامش اب
دموا یلیل فیعض هیادص

؟؟؟ هرد وت میرپب _

رپب متفگ تقو ره یلدنص هشوگ ایب _هن

؟ یروطچ میرادن هحلصا هک ام اما _

تفگ ومولج تفرگودوب تلک یارب هک ییاه ریت
مدرک نوشادیپ _

ترپ و میدرک زاب و نیشام رد هس هرامش نتفگ اب نامزمه و تلک هیوت نوشمتخادنا عیرس
درد زا هزات مدرک ساسحا یدیدش درد ودوب موناز رانک هک گنس هب مدرک دروخرب  مکحم .. نییاپ میدش

وشوزاب هک سایلا هب یهاگن . داتفا هرد زا نیشام مندشاپ اب هک مدشاپ عیرس . مدوب هدش تحار موناز هیلبق
عیرس . ندش هدایپ نیشام زا رفنراهچ تکرح هی اب هدرک زک سایلا رانک مرتخد نوا و مدرک دوب هتفرگ
مومت نوشاریت هکنیا لثم دزیمریت نوشهب و تفرگ یشیپ نم زا مه سایلا . ندرک کیلش مدرک عورش
شترپ وشمدیشک تشپ زا متفر عیرس و متشپ متشاذگ ور هحلصا نیشام تمس تفر نوشیکی عیرس دش
مدید هک . متشگرب رتخد نوا هیادص اب دش هک لا حیب شهب ندز تشم مدرک عورش و نیمز هیور مدرک

؟ یدوب یک فرط زا تفگیم ونوشدزیم تشاد هک مسایلا نیشام تمس هربب ونوا تشاد یعس یدرم هی
مدرک عورش تشگرب دوب هتفرگ ونوا هک یدرم نوا هک مدیشک وشوزاب و هرتخد نوا تمس  متشادرب زیخ

تفگ هک شادص اب هک .. هدرم نوا ندز هب
رررررررررریواشرآ _

اب تکرح هیوت و متفگ یخا و تشپ متشاذگ و متسد مدرک سح ومرس تشپ وقاچ یزیت هک متشگرب
و مدوخ . ندش هلفن نوشمه یتقو شنور هب مدز ومدنوچیپ ومرس تشپ هدرم تسد وقاچ نومه

تفگو متمس دموا شتفرگ هیوزاب اب سایلا مدیشک یقیمع سفن و نیمز هیور متخادنا
. نک شکمک یلیل .. منکیم یگدننار نم هیدج تمخز _

ات درک مکمک و تفرگ وموزاب و متمس دموا یلیل ،و امدا نومه نیشام تمس تفر شدوخ شفرح دعب
درد .. مدرکیم قرع .. تسشن ولج شدوخ و دنوشن ونم ودرک زاب مارب و بقع رد  نیشام هیوت مرب

. دوب یدب درد هچ ..خا مدز منوش تشپ و متسد .. متشاد
. متمس هدرگرب سایلا ات دش ثعاب مقیمع هیاسفن .. نومنیب دوب هدش مکح یتکاس دش. نوخرپ متسد

تفگودرک یچن
هدب منم _حلا

هب... دز گنز و دروا رد وشیشوگ درک. هاگن وفارطا
نیایب عیرس میا هفیلخ هرد نوبایخ لوا ام لدبع _

اجنیا هک دوب تعاس مین مدرک هاگن میچم تعاس هب تشاد هگن یا هشوگو نیشام دش عطق هک شملا کم
مدیمهفن یچیه هگید و دش مرگ ماشچ . میدوب

....

....

....



باال متفرگ ومرس یمک مدوب هدیشک زارد منیس هیور .. مدرک زاب مشچ منوش تشپ هیحان هیوت یدرد اب
نوا ندیداب هک بقع متشگرب . رایع مامت یشحو . تشلا هبب مدروخ مکحم وداد له و مرس یکی هک

درک میبصع شضارتعا هیادص هک ماجرس متسشن کال مدرک یفوپ رتخد
ااااه منکیم نامسناپ مراد ععا _

! ینک نامسناپ هدرکن _المز

هدش دیفس تگنر درد زا تخبدب . نرادن یدرد ثمال هک یرایم ردو ییانوا هیادا یراد _االن

ماوخیم هگید رتکد هی نم ال صا _

یسک ماوخیمن هگیم دایب رتکد هنزیمن گنز سیسخ سایلا نوا هخا هشیمن ! یلفط _

مدرک شنامسناپ نمدوخ .. میمخز همهفب
مدرک برساال شادص اب هرابود . هسرب نداد شگرم هب روتسد هک ییاسک هب ربخ تساوخیمن سپ

ینم رامیب وتاالن ریواشرآای یرایناد االن تسین مهم مارب . هگید شکب زارد _

متفگ بلر یزو مدیشک زارد
: تفگ یدرس هنحلو تیدج .اب هراین وزور نواادخ _

یشاب وت مراتسرپ دیاش منک پچ شاک یتفگیم دیاب ِد _هنِد

دوب زیت مشاشوگ . مدرک شوخاج مبل هیور یدنخزوپ
. نوریب تفر دش مومت نامسناپ هک یتقو

تفگ عقومنوا مدش هریخ فقس هب تفرگ درد منوش یمک هک مدیشک زارد زاب قاط تفر یتقو
ریواشرآ _

مدش نوریب قاتازا دوب هتفررس یراوید راهچ نیاوت ملصوح . دمویم رد مردپ رایناد تفگیم هگا دصرد هی
ها تشگرب هک کیدزن متفر مدینش ونوشراکتمدخ هیادص رود زا .هک مدزیم مدق متشاد غاب لخاد متفر و

. شتمس متفر و مدرک مخا دید ونم یتنعل
؟ یدزیم فرح یک _اب

مدرکیم تبحص شاهاب متشاد دوب ..م رهاوخ ...قا.ا یکشیه _

تفر و دش در مرانک زا عیرس
مدز مدق یمک . هشاب هتشاد رظن ریز ونیا یکی دیاب

فرح نفلت اب تشاد هک سایلا هیادص اه هلپ طسو هک مقاتا مرب متساوخیم ، ترامع تمس متفر شدعب
مدینشودزیم

مدز فرح شاهاب زورما _
.....

.. هنک کش ات مدنومن  رتشیبدوب هرتخد نوا شروظنم نک شفیدر تدوخ بشادرف ینومهم یارب _

یفرح .. دموا ناها دوب هدیسرن هکنیا لثم زونه .اما شقاتا دونش هیور مدز و تخت هیور متسشن
یلیل مسا ندید اب هک .. کوبسیف هیوت متفر مدرک عطق ودونش .. شقاتا دوب هتفر هکنیا لثم ودزیمن
هعنقم و دوب هدیشوپ وشیرتکد مرف دوب شدوخ هک شسکع هیور مدز . داتفا زورما زا مدای دوب ناالنی هک

هی ..و دوب شپچ تسد وت مه یرتکد گنر یبا رتفد هی و دوب هتفاب شاهوم هیولج ودوب شرس
هراد اباالن یقرف هچ رتخد نیادوب هدز نیبرود تمس محیلم دنخبل هی ودوب شتسار تسدوت مراکدوخ
شزا و یکی هدنخ متسنوت نم ینعی هنکیم دنخبل هی هب افتکا طقف واالن تشاد ییاه هدنخ هچ اجنوا

متشونو مدز پیات تمسق هیور مریگب
دش؟ یچ زورما _

ما یپ هرابود هگا ارمع مدنوشن مبل هیور یدنخزوپ داتفا زورما زا مدای دادن باوج یلو درک نیس
.زا مدرک منت ومزولبو مدشاپ تخت هیور زا تکرح هی ..اب هنیبب ویک هرارق مدیمهفیم دیاب اما متسرفب
اه هلپ زا هبش کی تعاس بوخ هتبلا دوبن یسک یفرخزم هنوخ هچ .. شدوبن یسک مدش نوریب قاتا
ورد دز هک یداد اب .. مدرک زاب ورد ندز رد نودب و شقاتا تمس متفر  مورا مورا باالو متفر
زا سایلا هک مدش میاق راوید تشپ و مدش نوریب ورهار زا عیرس هنک تفخ ادخ ..خا متسب عیرس
ودز رد و قاتا تمس تفر مدید هک مدرکیم شاگن متشاد یمشچ هنیبب ونم متشاذندش نوریب شقاتا

تفگ
؟ هداتفا یقافتا _

االنناالنی نیمه هک نیا هنکیم تخل نم یارب هظح مال یب رتخد نوریب دایب شتیعضو نوا اب هنکن
تفگ ونوریب دموا سابل .اب شدوب

؟ هلب _

.؟ یدز داد ارچ _

. شدوب تخرد هیاس وگن مدیسرت منم قاتاوت داتفا هیاس هی طقف یچیه یچ یه.. _



هشاب ناها _

تشپ شقاتا تفر درک هاگن ور ورهار رود ات رود رتخد نوا مدید .هک شقاتا تمس تفر سایلا
متفگو مدرک زابورد متفر عیرس شرس

ینزیمداد هک وت هتگرم هچ _

سایلا یروطنوا هگا تفرگ  مصرح . دوب رتشیب  منوا زا نم درک.داد ماگن سرت اب مدرک لفق ورد شدعبو
؟ یچ شدیدیم

افطل نزب رد ندموا لبق مهوت _

ینکیمن شلفق ورد ارچ وت وش هفخ _

تفگ دعب و دش تکاس قمحا
. هشیمن زور تبش ینیبن ونم تباوخ لبق هگا هک متسنودیمن _

هشیم حاضتفا حملا منیبیم هک وروت هه _

؟ یایم ارچ سپ _

تفگوداتسیاو هنیس هب سد یدادن باوج یلو شیدنوخ مداد مایپ تهب _

تفرگ تصرح ردقچ هک مهوت _

همهم هلئسم مارب طقف تفرگن مصرح _

! هبوخ _

. هدب باوج  مگیم یچره سسسیه _

وگب _ تفگ مخا اب ودز هنیس هب تسد . تسب وشنهد هک متفر یا هرغ شچ نانچ هنزب یفرح تساوخات
؟

؟ تفگ یچ _

نومارب یکی دییات هک تفگ اما لمع یارب دوب ایهم زیچ همه داد نوشن مهب وراجنوا دزن یمهم هیافرح _

همهم
یک؟ _

فرصنم اما نوریب مرب متساوخ مدرک هرگ مهوت وماهوربا دموا منوا و دش یزادناریت هگب تساوخ _ات

متفگو مدش
؟ یشاب هتشاد رظن ریز ویکی ینوتیم نیبب _

ویک؟ _

همادا هگید میزادنب ریگ ورانوا مینوتنام هگا مینک مومت ونومتایلمع دیاب هدنومن یا هگید هزیچ نیبب _

تفگ ودرک ماگن یدج مدادن
 منومب انیا شیپ ماوخیمن منکیمو دایمرب متسد زا یراک _ره

. هیضار ؟؟؟؟ هیچ شمسا هراکتمدخ _نیا

تفگوداد نوکت یرس
؟ بخ _

ندرک نومبیقعت زورما هک ییانومه اب منکیم رکف هریم یبا ریز هراد نوا _

تفگ هک مدزن یفرح مبل هیور تسشن یدنخزوپ ندرک یزادناریت هک ییانومه ینعی ! _هن

یدزن ورانوا وت هتبلا و ندزن ام هب یا همدص انوا نوچ دوب وت راک هنکن _

هک مدروخ ومدنخ
؟ یتسه یک هگیدوت ععععععییه _

هگید بخ _

. تسین سایلا هیامدا زا مه یربخ _

تفگ هک مداد نوکت یرس
متسه شبقارم نم هشاب _

تفگ ودرک مهب یدرس هاگن . مدرک شاگن رظتنم
رایناد اقا _

شاهاب یگب هک یراک ره نم ترفن هچ هه .... دزیم مادص ترفن اب هک دوب یترفن هچ رایناد نیا تشپ
شتمس مدرک لیامتم ومرس ورد تمس متشگرب و مدرک یمخا مدرک

هشن رارکت بشما هنحص لثم هگید نک لفق وتقاتا رد _

وشرس هدش نوگلگ یتروص واب هدنمرش مدرک شاگن و متشگرب مخا نومه اب دموین رد شزا ییادص
نوریب قاتا وزا منک ششنزرس ات مدنومن هگید دوب هدش عمج شرود شسیخ یاهوم نییاپ دوب هتخادنا

مدرشف مه هب ومابل دش زاب سایلا قاتا رد متشادرب یمدق هک نیمه مدش
؟ ریواشرآ _



تفگ ومولج دموا اقیقد مدرک شاگن رظتنم و متشگرب
تعاس هب یهاگن باالو متفرگ ومتسار تسد دوب مهوت شامخا ؟ عقوم نیا یتشاد راکیچ یلیل قاتاوت _

متفگو مدرک میچم
هگید .. بخ یلو هتعاس مین مناریا و یبد نامز قرف هتبلا هتسه یبد نامز هبش ۱ هدیم نوشن تعاس _

تفگو دروخ صرح میباوج رضاح زا متفگن یزیچ
؟ یتشاد راکیچ _

. شاشچ مدزهب لز کیدزن متفر مدق هی
متفگو مدز منوش تشپ یتسد هرتکد نوا _

. مدموا تشاد یزیرنوخ _

مقاتا ایب _ تفگ هک مرب متساوخ
متفر اه هلپ وزا متسب و قاتا رد مداتفا هار شرس تشپ شقاتا تمس تفر و دش ور ولج شدوخ

مدرک شاگن رظتنم و متسشن شزیم رانک یلدنص هیور منم تسشن شزیم تشپ یلدنص هیور نییاپ
نوا مشکیم یساورد وریب منک قیوشت و دایب مشوخ یبا ریز زا هک متسین یمدا ریواشرآ ونم نییب _

متفگو مدز یدنخزوپ ... وسک
مریم یبا ریز نم نینکیم رکف _االن

مدب رکذت متساوخ طقف _هن

تفگ هک مدرک شاگن ومخا
هبوت ، هشاب اجنوا هدرک یزادناریت نومهب بشما هک یسک هراد ناکما ینومهم میریم بشادرف یارب _

ینکیم یفرعم خرهاش هب ووت یلیل یایم رجات هتبلا و متسود ناونع
. تفرگ یلا حشوخ گنر ماگن مسا نیا اب

وهب سراکیچ یلیل هک یگیم گنشق نتاتسود زا یکی یگیم و ینکیم یفرعم شهب و یلیل وت نیبب _

رس .. تدوخ تساوخرد هب .. یبد هدموا هدیسریمن شهب یدایز لوپ شیرتکد زا هکنیا رطاخ
تفگ .هک مداد نوکت

یتسه لدم رجات هتبلا و یراد یشاقن هاگشیامن راگنا هک نک راتفر یروط _

رود و مدشاپ کالهف مرادن دای یشاقن هک میرجات روطچ مدیمهفیمن یشاقن هک نم روطچ .. مدرک رکف یمک
متفگو مداتسیا ازیلا نوم هیولبات هیوربور هک مدزرود قاتا

مدموا هک ستفه ؟هی نمارچ _

متشکب تساوخیم هک ینوا ندید یارب وروت طقف یرایب ردرس مدا نوا زا ینوتیم طقفوت هک منودیم _

تفگ ودش تکاس هشیم یلیل هب مه یکمک یروطنومه مربیم
دوب نوا هیده . هراد سود  مخرهاش هتبلا .. مراد سود ازیلا نوم یلیخ _

مداد نوکت رس
یشاب هتشاد تدوخ وسابل نیرتهب دیاب ممه یشبقارم مه دیرخ یارب ورب یلیل ههارمه وت ادرف یارب _

تفگو متسد داد و یتراک
نک مهرد وپالوت یتسار هراد یبرع لوپ هکناب رباع _

ریمس وپالوم مرادن تلوپ هب یزاین باال متفر اه هلپ وزا مرادن المز متفگ منم و مولج تشاذگ وتراک
. شیپ زور دنچ نیمه هدرک مهرد

. تخت هیور متسشن مدش  مقاتا دراو
همه اهو هملا کم مامت و متشادرب ولیابوم متشاد رارق خرهاش ..اب خرهاش .. هه .. یشاقن و لدم رجات
مدارفا زا ات دنچ و ریمس هرارق و مدیمهف هک مداتسرف ندوب یبد هیوت هک شپیکا و گنهرس وهب زیچ

یور کالهف مدیشک زارد زاب قاط دایب تسنوتیم یسکره . شدوب یغولش ینومهم ، ینومهم نوا نایب
هیوت . یدوبن هک ایک نمشد خرهاش ... مدرکیم یفرعم خرهاش هب رتکد ناونع هبونوا مدزیم تلغ تخت
گنهرس تاصخشم مامت گنهرس هب و متشادرب ویشوگ عیرس هتسیاش گنهرس تمس تفر  مرکف هظحل

هگب تساوخیم متسنودیم دادن یباوج هنک نومکمک تایلمع نیاوت هنوتیم نوا متفگ متشون ور هتسیاش
زورنوا یراگنا تشون ودوب هدموا یلیل هک یتشک اب نییوره لمح درومرد ضوعرد تشونیمن اما هن

ادرف دوب هدیمهف نوشرامش دونش ونوشیبایدر اب ریمس پیکا هک یروج مه ادرف و نتشاد نییوره لمح
. نراد رتخد شورف دادرق

زیچ.. همه .. دوب ایهم ادرف یارب زیچ همه
ههارمه نیج راولش هی متفرگ شود .. مومح تمس متفر و مدرک شطق مدشاپ یشوگ آالمر هیادص اب

وشانیتساو مدیشوپ یکشم و یبا هنوخراهچ یانهاریپ زا یکی شور و مدیشوپ ینیتسا مین یکشم زولب
هک ینیشام هیوت مدش نوریب قاتا ..وزا مدرک لصو وشبایدر متشادرب وملیابوممداد باال مجنرا هیور ات

یمخا شندید .اب نوریب دموا رد زا هک .. مدز قوب ... دایب هرتخد ات مدوب رظتنم متسشن دوب مرایتخارد



تفگو ولج تسشن و دموا مدرک
دشیمن رید همه نیا یتفگیم دوز هگا _

یج هیوت دوب هداد داهنشیپ سایلا هک ییاه هاگشورف زا یکی تمس میداتفا هار و مدادن شهب یباوج
. مدرک چرس ناکم سا یپ

مهاب . دوب نیمز فک هک هرتخد نیا نهد دوب هتشاذگ شیامن هب وشدوخ ییابیز هفیلخ جرب . میدیسر
ملا یبد تمس میتفر

ندید ی هلصوح شدیرخ هقبط میتفر . دوب یمویراوکا هک شفکمه هقبط .. میدش یا هشیش روسناسا راوس
میتفر لوا نومه .. روسناسا رد ندش زاب اب مدز و دیرخ هقبط نیمه یارب . متشادن ونوشیندید یاهاج

تک ..و هنودرم تمسق  متفر نم میدوب بوخ سابل هی لا بند بش یاه سابل اه، یشورف سابل تمس
منوا هدرکن ادیپ وشق عال دروم سابل مدیمهف دموا هدش نوزیوا هچول وبل اب هک متخادنیم دید وشاراولشو
زولب هی شریز زولب هک دوب تخود شوخ گنر یکشم راولشو تک اه..هی هنودرم سابل هب تخود مشچ
رتخد نوا هب رظتنم ناوخشیپ تمس مدرب . دوب مزادنا شزیاس .. متشاد شرب دموا مشوخ دوب یسوط
میدرکیم هاگنوفارطا نوریب میدموا و مدرک باسح و راولش و تک .. تخادنا باال یا هنوش هک مدرک یهاگن

شقرب اه هزاغم زا یکی اما دوب نییاپ لثم باالمه هقبط باال.. هقبط میرب هک میداتسیا یقرب هلپ هیور
یا هزاغم نوا تمس میتفر شاهاب هارمه . کیش هیاسابل زا ینوزم .. دوب نوزم هی لکش ممشچ هب دروخ

میدش هک شدراو . دوب هاگشورف یاهتنا هک
یلیل هاگنوت صاخ و ابیز هیاسابل زادوبرپ شنییاپ هقبط دوب هقبطود . تشاد ابیز یا هقیلس دموا مشوخ
یبرع وهب دز یدنخبلو ولج دموا ورشوخ مناخ ...هی مدش باالش هقبط واکجنک . دوب نیسحت و قوش ما

تفگ دوب شینوشیپ عیور هک ییامخا اب ودموا ورزرز . مدب وشباوج متساوخ ات دز یفرح
مدب شباوج متساوخ .ات مرادرب هدنزارب سابل هی هک هیروطچ ینومهم منودیمن نم اما هبوخ شاسابل _

تفگ هدنشورف مناخ نوا
؟ نیتسه یناریا _

نیناریا مامش ... هرا _ یلیل
.. میمهفیم ومه نوبز هبوخ بوخ میناریا هرا _

مدیسر هک نیمه باال هقبط متفر نم وندزیم فرح ینومهم درومرد انوا شدش  نوریب یناریا هی هرخلا ب
درک شدیرخ هب قاتشم ونم هک دروخ یزیچ نوا هب رود زا ممشچ

اه... لدم .. یجراخ فورعم یانکنام کالزا هقبط نیا مداتسیا دوب شنت سابل نوا هک ینکنام هیوربور
هیور ممشچ نم ..اما شدوب هداعلا قوف هقبط نیادوب ناهج فورعم یاه هکلم واتخدهاشو اه هدازهاش
هنودنه نراد انوا مدید هک مدرک نییاپ هب یهاگن و هلیم تمس متفر . دوب ازیلا نوم هوکشاب سابلو نکنام
متفگیم یچ منرب شادص متساوخ بزااال .. ندزیم فرح مه لیاتسا دروم رد و نراذیم مه لقب ریز

... یلیل متفگیم ... یلیل .. شهب
هک شهاگن .زا درک هاگن مهب ودرک ..رسباال مدروا نوبز هب وشمسا دوب راب نیلوا مدرک یثکم .. یلیل _

متفگو مدرک برساال هرابود مدز شادص هک شدوب نیا هکوش منوا متشادرب مشچ تشادن یمخا هگید
اجنیا ایب _

شقباس حتلا هب دوب هتشگرب دموا هدنشورف ههارمه مدرک شهاگن و همسجم هیوربور متفر هرابود
هیچ؟ _

نیبب وسابل نیا _

تفگ ودرک ازیلا نوم سابل هب یهاگن
هگنشق اعقاو _

مدرک شاگنومخا . تسین یندیرخ ساجنیا هک ییاسابل نیا ناونع چیه هب اما ماوخیم ترذعم _ هدنشورف
متفگو

میرخیم هشاب یتمیقره نوتزا _ام

هک ییاسک یارب یحیرفت هی هکنیا یارب منوا میرایم وراسابل نیا ام هک سهلا هد دودح االن هشیمن اقا _

سزوم هی لثم نیا هشیمن .. هشاب دیرخ نایم
لدم متسه سابلو لدم رجات مدوخ نم هصاخ هینومهم هی بشما میزادرپیم هشاب هک یتمیقره مناخ _

نزودب مگبهک ومریگب سکع شزا ینعی ینوناقریغ وسابل هکنیا یاج هب سپ هراد ورازیلا نوم هرهچ نم
مسییر اب دیاب شلبق اما هشاب _ تفگ ودرک رکف یمک . هرب باال مه هزاغم تمیقات مرخب امشزا هرتهب

تفگ ودموا ودز فرح یشوگ .اب منزب فرح
شنیرایب ادرف اما هرتهب ندوب یبلقت _زا

ورپ قاتا تمس نتفر یلیل اب هارمه . دروا رد نکنام نتزا وسابل
هدش هتخود رتخد نیا یارب سابل نیا راگنا دیسام  منهدوت فرح متشگرب دشزاب رد دعب هقیقد جنپ دودح



تفگ دید و مریخ هاگن یتقو دمویم شهب ردقچ دوب
و نییاپ متخادنا ومرس و مدش یبصع مناقمحا حتلا زا مدب نوکت رس متسنوت طقف ؟ ترظن هب هبوخ _

متفگ تشاد یبیجع زرل هک مادص اب
میرب دیاب میراد دایز راک هک رایب شرد _

مدرک یفوپ و مدرک رسباال ورپ قاتا رد ندش هتسب اب
هتسب شرد هک نیمه روسناسا تمس میتفر نوریب میدموا اجنوا وزا میتفرگ اجنومه زا مفیکو شفک

 تفر یا هرغ مشچ دعب ودرک ماگن یمشچریز مدرک شهب یهاگن . دشدنلب شمکش هروق وراق یادص دش.
مدز یناطیش دنخبل نک شغ اجنیمه ناروتسر تمربب هک متسین نملتنج ماردقنوا

مداد باوج .. ندوب هداد مهب هک یدیدج طخ ..هب سایلا هرامش ندید اب مدروا شرد دروخ گنز میشوگ
هلب؟ _

؟ نیدیرخ دشیچ _

میمومت هرا _

تسه یلیل یارب مه یرگشیارا اجنوا مدرکورزر نوتارب قاتا هی برعلا جرب نیرب _

تمس مدرک ور و مدرک عطق ویشوگ . مداد وشباوج درک یظفادخ هک منک دییات وشفرح ات دش رظتنم
رتخد نوا

دش زاب روسناسا رد تمربب ییاج همنسرگ یگن تدوخ ات ارمع اما دوب یگنسرگ زا دوب هدیرپ شگنر
ناکم هاگشورف زج هب هک اجنیا زا ندنک لد دوب مک نومتقو اما هنومب رتشیب تساوخیم شلد یراگنا
دراو دوب هتفگ هک یجرب تمس میتفر میدش نیشام راوس شدوبن نکمم تشاد مه یگنشق یندید یاه

تفگ و داد و یتراک هک متفگ طقف وملیماف و مسا میدش لته الیب
هسال..... هاالو _

نوریب میدموا روسناسا زا یتقو مدز و مهدجه هقبط روسناسا تمس میتفر و مداد نوکت یرس طقف
تفگ و دنومرد همد . مدش شدراو 108و قاتا تمس متفر

هدب مهونم قاتا تراک _

متفگوشتمس  متشگرب
؟ قاتا مودک _

. منومب هرارق هک یقاتا _

. مدوب شاهاب هک راگنا هنراگنا دوب هداتسیاو رد همد این یاوخیم ایب یاوخیم نیمه منوا هقاتا هی _

دز یفرح بل ریز هک مدروا رد مه ور هگید زولب و مدروا رد مرادو همکد زولب یراک لوا نومه
هنییاپ شرس مدید  متشگرب

؟ یتفگ یچ _

نم یارب روعشیب دش. شخپ هقبط نومه وت شادص هک متسب و رد تدش اب منم تفر و دادن یباوج
وریش دوب هتفرگ راخب مومح رود رود . متفرگ شود و شیا هشیش مومح تمس متفر هریگیم هفایق
تخت تمس متفر و شمتسب مرمک رود دوب هدش هتشاذگ یا هشوگ هک یا هلوح تمس  متفر و متسب
قاتا وزا مدیشوپ ومسابل و مدشاپ . دش دنلب ممکش روق وراق هیادص هک مباوخب یمک ات مدیشک زارد
نوریب مدموا شنداتسیا .اب دوب ناروتسر هک مدز و لوا هقبط روسناسا تمس متفر و مدش نوریب
دروخیم اذغ تشاد و شدوب قترس رتخد نوا شوربور اقیقد هک یزیم تمس متفر . دوب زابرس شاضف

هی شاهاذغ زا مدرک اذغ هب یهاگن و متشادرب ور ونِم . منیبن وشفایق ات متسشن نوا هب تشپ یلدنص
تسد  مرانک ودموا هک . ندروخ هب مدرک عورش ندروا . مداد شرافس و مدیمهف ور هسوبمس بابک هیاذغ

تفگو داتسیا هنیس هب
. هدب و قاتا تراک _

هب دز یقترس اب هک . مدرک هاگن ونوریب یاضف و مدروخ اذغ مومت یسکلیر واب مدادن شهب یباوج
تفگوزیم

تفگ درواین مک مدرک شهب یهاگن تدیدج .اب ماوت _اب

مدادن باوج شهب مزاب ؟ مامش _اب

وپال مارب ریمس هک مدوخ تراک زا ور انیا همه مدرک باسح مدروخ وماذغ دز. فرح دیابن ال صا نیا اب
متشاذگ هنوخ و سایلا تراک و مدرکیم باسح دوب هدرک یبد لوپ هب شیپ زورود نیمه وش

نک باسح مهونم _زا

تفگ هک متفر شهب یا هرغ شچ متشگرب
؟ مرایب اجک زا مهرد _

ور افرظ بشما ات مدادیمن ولوپ میتشادن ینومهم بشما هگا تخوس ملد هک تفگ مولظم ردقنوا
رهظ زا دعب 3 مدرک هاگن تعاس .هب میدش شدراوو مدرکزاب شتراک ردواب قاتا تمس میتفر شتسشیم



مدیشک زارد و تخت هیور مدرک ترپ ومدوخ یلوا نومهدوب
..
..
..

[ یلیل ]

؟ مباوخب اجک نم حاال هلا سوگ هکیترم تخت هیور تخادنا وشدوخ سرخ لثم
مه یهاگن یا هشیش مومح . ممهفیم وتاراک تمکح حاال ادخ ییاو شمومح هب دروخ ممشچ هک متشگرب
درس با مدرک زاب و شود و مدروا رد وماسابل و مومح تمس متفر مدرک دوب هدیباوخ قیمع هک نوا هب

و باریشدینش وممکش روق وراق هیادص هکنیا اب ناروتسر دربن ونم هکیترم زورما مدش هالک ییا مدز و
و غاد ریش عیرس نامه اراخب ندیدن و انامه  منتشگرب متشگرب ییادص اب هک مدرکیم یفک وماهوم متسب

متخوس ییا .. مدز شفنبارف غیج هی با ریز و دش غاد غاد با هک شریز متفر و مدرک زاب
و متشادرب رد تشپ زا وماسابل عیرس دوب هدیباوخ هک مدرک رایناد هفایق هب یهاگن مدرک زاب و مومح رد
لبم هیور مرب ینعی .. هزایمخ تشپ هزایمخ مدز  مرسررود و کیچوک هلوح و نوشمدیشوپ مومح مدیرپ
یتحار لبم هیور .. متشاد باوخ اعقاو هگید اما لبم هیور مدوب تیذا مباوخب یرساترس هرجنپ رانک

.... مدیباوخ متفرگ تخت ..و هنکن متیذا رون ات مدیشک ور هدرپ و مدیشک زارد
..
..
..

رد، تمس  متفر مدشاپ . دوب 5 مدرک هاگن زیم هیور تعاس هب نتسین منک لو فففوا مدشاپ رد یادص اب
نتفگ هک مدز نوشهب یدنخبل نرد همد بواال دق شوخ مناخ اتود مدید هک  مدرک زابو رد

مدز یدنخبل تشادن طلست دایز یراگنا دزیم فرح یسراف هجهل اب نوشیکی .. نداتسرف ورام سایلا اقا _

سپ دوبن یربخ مشراولش و تک زا دوبن رایناد زا یربخ وت نایب متشاذگ و رانک  متفر رد هیولج وزا
ونمو یتشادهب زیم تمس ندرب ونم .هک مدز  متروص هب یبا وت ندموا  شدوب هتفر اجک هتفرو هدش رضاح

نم ودوب یبرع دز متروص هیور ور یکسام هی ودموا دوب متروص یارب هک یکی .. شیلدنص هیور ندنوشن
مین دودح و تشاذگ و کسام هکنیا دعب . ندرکیم اج هباج و نوشلیاسو نتشاد مدیمهفیمن  یچیه

تفگ هگید  یکی تشذگ شزا مه تعاس
؟ هتسه یچ تسابل _

تفگ ودنوم زاب مه شنهد شندش زاب واب سابل تمس تفر . مدرک شرس تشپ سابل هب یا هراشا
بشما .. سابل نیا _

تفگ ودموا رگشیارادوب هدرک فیطل ومتروص هک کسام نتشادرب دعب دش مرگرس یمک و تشادرب وشیشوگ
وش ازیلا نوم سپ ! یدنب وتاشچ ینوتیم _

رگشیارا هب مدرپس ومدوخ و متسب وماشچ
تفگ دعب تعاس ود هب کیدزن

شوپب متسابل وشاپ _

هک . شدوب یگنر زبس راد فپ و دنلب  سابل هک مدیشوپ و سابل نوشکمکاب منک هاگن هنییاوت نتشاذن
ات .ود مدیشوپ ومیکسورع و ابیز یکشم هیاشفک . دوب یگنر یکشم لنش تفگ هشیم روج هی شور
مدز نیسحت زا یدنخبل . مدرک مدوخ هب یهاگن و هنییا هیولج متفر ندرک هاگن مه هب نیسحت اب رگشیارا
هیولج ودوب هدش وتا شالیق مدنلب یاهوم دمویم مهب سابل متشاد بوخ هسح هی سابل نیاوت . نوشهب

اب هارمه .. دوب گنر یسابلا رژک هی طقف ممتروص شیارا ماهوم لدم دوب نیمه دوب زاب قرف ماهوم
ندوب هتفگ هک رگشیارا اتود .. دوب هدموا مشوخ یلیخ مدوخزا مدوخ .. مدوب هدش ابیز و هداس . لمیر
هیادص اب هک متفرگ مدوخ زا یسکع میشوگ واب تخت هیور متسشن . نتفر هدرک باسح ونوشلوپ سایلا

یب رایناد موربور مدرک زابورد . رد تمس متفر و متشادرب ودوب مشفک تس هک ومفیک ... مدش دنلب رد
نییاپ متخادنا ومرس و مدرک یمخا . دمویم مرظن هب هشیمه زا رت پیت شوخ راولش تک نواوت تخیر
ودره ندز مدق میدرک عورش مهاب نامزمه ودره دش هریخ شهاگن وهی اما درک مهب یرسرس یهاگن

.. تسشن منوا مدش نیشام راوس میدش نوریب لته زا میدوب تکاس
هرظنم هب متخود مشچ مدوب هدش سابل نیا قشاع مدرک مسابل هب یهاگن میرب دوب رارق اجک منودیمن

شتمس متشگرب رایناد هیادص اب هک نوریب یابیز
هب هک یکی ای ریمس هگا ینومهم هیوت هنومتایلمع نیرت یلصا بشما هشاب زیچ همه هب تساوح بشما _

! یراین رد یزاب ولبات ال صا یدید ودوب مامدا زا ترظن
میشاقن و لدم رجات ینومهم هیوت بشما نم منکیم یفرعم ماتسود زا یکی ناونع هب وروت منم



تفگ ومتمس تشگرب
دیپوت هک مدادن شهب یباوج ال .صا نک راتفر تسود ناونع هب مه سایلا اب هشاب تساوح _

مدز نوریب وهب مریخ هاگن هرابود منم و تسب وشنهد مدادن باوج مزاب ؟ _الیل

دوب هدش شخپ هک یکیزوم هیادصودوب رهش زا جراخ تفگ هشیم روج هی نوریب مدموا نیشام زا
دوب ششوگوت یرفذنه هی هک دوب اقا هی رد همد شدوب یترامع بجع نییاپ مدموا نیشام ..زا دمویم

اه هلپ .زا داتفا هار مرانک رایناد . دوب هلپ نوموربور میدش ترامع دراو درک.. نوم اپاترس هب یهاگن و
ارس همه مک مکو متمس نتشگرب رفن دنچ . مود هقبط هب مندیسر اب دوب ینومهم مود هقبط باال میتفر

وشناویل لخاد عیام زا تشاد و دوب هداتسیا زیم هیرانک سایلا هب میدیسر ات میتفرولج ... تشگرب
تفگ ریواشرا هبورودرک ماپ اترس هب یهاگن نم ندید اب دروخیم

تهب نیرفا _

تشاد و تشادرب یکی رایناد دوب بارش زا ینیس شتسد هک دش در نومرانک زا نوسراگ هی مدز یدنخبل
لا قترپ با هی مدوخ یارب مدرک شاگن شدنچ نروخیم بورشم هک ییاسک زا مرفنتم .. درکیم شزم هزم
یگنر یکشم و زمرق یتحار بمالهی هک یتمسق میتفر یروطنومه و میدزیم فرح میتشاد متشادرب
تفر دشاپ سایلا هک طسو ندوب هتخیر رسپو رتخد ودوب هدش نشور رشلف ..... دوب هدش هتشاذگ
موز هاگن ؟ انیا نتفر یروگ مودک یفرط تفر مه رایناددش نوا اب ندز فرح لوغشم و یدرم تمس
دوب شبیج هیوت شتسار تسد هک دوب یدرم هی هک شتمس متفرگ ومتروص مدرک سح مدوخ هیور ویکی

؟؟؟ ییاجک رایناد ففوا نییاپ متخادنارس . دوب یتفوک نوازا مه شپچ تسد و

[ رایناد ]

.. دوب هقبط نومه هیوت هک یا هشیش رد تمس متفر شدعب هقیقد جنپ دودح تفر هک ریمس هراشا اب
. ندزیم فرح نتشاد و ندوب مرانک نز و درم هی هک رد تمس متفر

هدیشوپ یچ سابل هتفر هجوت بلج یارب اه نیبب _

شدوخ یارب ییاسابل نیچمه هنوتیم سپ سغیطع و لدم رجات هشهارمه هک یسک مدینش _ هدرم
. هنک باختنا

مدرک هاگنوفارطا مدش غاب دراو و نییاپ مدموا اه هلپ ....زا مدب شوگ نوشترچ هیافرح هب ات مدنومن
متفر تکرح هیوت همک یلیخ مندش هدید ناکما مشب در نم هگا سپ دوب نم زا رترود یلیخ نیبرود هی

هشاب هتشادن مور یدید یسک هک اتخرد تمس غاب تشپ
تفگودرک ملقب هک ششیپ متفر .. مدید وریمس رود زا

؟ هتفیب تارب یقافتا مدیسرت تفرعم یب یروطچ _

متفگ و مدش نوریب شلقب ..زا شاداد سرتن _

؟ یدش راک هب سد االن ارچ هدشیچ _

ودروا رد شتک بیج هیوت زا هدروخ ات یا هگرب منزب فرح تاهاب و ترامع مایب دراگیداب یاقا بخ _

مدرک زاب ور هگرب کوکشم مولج تفرگ
هیچ؟ نیا _

هنومن زا مگید نودمچ هی نداد کرمگ هب هک و یلیل نودمچ زورنوا انوا یتشک هلومحم زا یا هگرب _

یارب مه نییوره .. هریگب رارق هیسور هیدییات دروم ات نداتسرف مرسپ و رتخد اتدنچ ناوختسا و نوخ
تفگ هک مدرک یمخا . هتفگ غورد سایلا یگیم وت هک ییافرح زا هتفرگرب نداتسرف قارع

هی نمیسقت ینومهم نیا هیوت شهورگ یاضعا زا مودک ره بشما هتفگ غورد تهب نوا مگیم تسار _

نوشاتراهچره بشما .. هدب ماجنا وراک نیاوت اما داد مهب دونش هی هتخس نوشنیب ذوفن سرفن راهچ هورگ
سایلا و یددم و یمتاح نیب هملا کم زا ونیا هشب رت نفخ ورت غولش ینومهم هرارق بش رخا نشخپ
یلیل هراین رد یزاب عیاض ناونع چیه هبدایب زانیرپ رتخد نوا اب هرارق هتسه مه یددم بشما میدیمهف

هک میوسوم .. ندوبن هگید هیات هس نوا اما . میدروا ریگ و یوسوم هرامش شیسرب و سایلا طخ قیرط زا
هدیم مایپ ای گنز طخ هی زا هقیقد ره هراد طخ هد هرادن طخ هی

رخا یارب نراد هلماعم هی اتراهچ نوا زا مودکره هبشما یلصا هلماعم نک ادیپ ورات هس نوا بشما _

. مداد نوکت یرس هام
نرقتسم نومپیکا زا اتدنچ _

هنوخ رانک یاه جرب هیور هک مهاتود میشخپ هک مگید هیاتراهچ هنوسراگ نوشیکی نات جنپ مدوخاب _

مداد نوکترس نرفن راهچ نوا بیقعت صوصخم طقف هک مه اتراهچ نرقتسم
. هنک رکف مدز بشید هک یفرح دروم رد هک وگب یلا مک گنهرس _هب

؟ فرح مودک _



؟ هدموا یددم ارچ ... همهفیم شدوخ یگب _

بشما هشاب یلیل بقارم رودارود ات میدرک یضار وشنز روز هب شنز ههارمه هدموا بشما نوا _

تفگ هک مداد نوکترس
میدروا نومدوخ اب مهو وسیگ یتسار _

ارچ؟ _

. هکیترم نیا دوب هدش شگرم هچ درک نِم نِم یمک
وگب ماوت اب _

دش تشم متسد درک رارف زورما نوا ..اما...اما مینک شیزاب دراو مهونوا ات شمیدروا _

و ریمس تمس متشگرب یبصع مدرک ساسحا متسد هیوت یدرد هک مدز مرانک تخرد هب یتشم .. یتنعل
متفگ و متفرگ وشسابل هقی

؟ یدرکیم یطلغ هچ اجنواوت _

ندوب داراب هیامدا هک مدوبن نم _

؟ یچ هشاب انوا زا هگا ریمس تهب تنعل _

. نیگب هتسیاش هب تشاذن گنهرس هک دوب نیمه مشلیلد _

اهو هلپ تمس متفر مدوب هدرک رید یفاک هزادنا هب متشذگ ریمس رانک زا تعرس واب مدش یبصع
متفر مدید و یلیل رود ..زا تهب تنعل مدرک یچون ممشچوت دروخ زادرپ ..رون مدش دراو  شمدرک زابورد

تفگ برطضم هک شرانک متسشن و شتمس
؟ یدوب اجک _

. ممشچ هب دروخیم یگنر یاه رون رزیل مدرکیم زاب مشچ ات مدادن وشباوج متسدوت متفرگ ومرس
هعجاف ینعی نیاو دش عورش مدردرس

دموا یلیل مورا هیادص دوب هتفرگ درد تدش هب مرس شدوب مک منرگیم هعجاف
شاهاب ارچ هچ نیا هب تخوس شمورا هنحل هب ملد اما گولا دنبب مگب متساوخ متشگرب ؟ نیتفر اجک _

منک اوعد
مدوب ریمس شیپ _

هدرک رارف تیتنعل تسود _ متفگ تینابصع اب
تفگودرک بجعت ؟ یچ _

ساجنیا وسیگ هگم _

وتقیفر لوا انیازا هشاب هدمیهف یسک ممهفب هگا ... هگید روط .اما ننک شمعط ات شندروا اجنیا هرا _

. وتدوخ دعب مشکیم
تفگ . دوب شینوشیپ هیور هک یمخا واب دش تکاس

تسین یرتخد نیچمه وسیگ _

نوتمه نیبوخ هرا _ متفگ و متشادرب و بورشم ناویل و مدز یدنخزوپ
رفن هد اب هن مدوب یکی اب نم _

هک متفر یا هرغ شچ نانچ وشتمس  متشگرب یبصع هک دز یدنخزوپ رفن. کی اب هن مدوب رفن هد اب نم _

طقف دوب حاضتفا .حملا مدرواین وماصرق خخخادش رتشیب مدردرس مدروخ وناویل هیوت لولحم دش. تکاس
لوا درک میبصع نوشاصقر و ارسپ و ارتخد هیادص ورس ینومهم نیا هب تنعل دوب مینوشیپ هیور متسد
دوب مورا زیچ همه ینومهم لوا ؟ تساجک سایلا . ینومهم دش یروطنیا هعفد هی ارچ دوب رتهب ینومهم

دوب نوشینکمگ در انیا و رزیل ورون صقر االن اما
مدیمهفن لوا زا ارچ هرا

ششوگرانک مدرب ومرسو مدرک یلیل هفایق هب یهاگن متفریم یروطچ مدشاپ عیرس
؟االن؟ نم _ تفگو باال تفرگ وشرس وت. هیاراک ماجنا تقو _

. ینومب اج هی کسرتم لثم یاوخیم هرا _

منک راکیچ دیاب _

تفگ دش داشگ شاشچ هک مدرک شلقب هناهب هب
؟ ینکیم راکیچ _

. هنک طبض وراه ادص هک تلنش تشپ  منزب ودونش ماوخیم وش تکاس _

تفگ مدرک شلقب هکنیا .دعب دشیمن هدید ال صا ودوب غولش سابل
؟ منک راکیچ _حاال

و ناویل هی شیسانشیم ینیبب یتقو ونوا دایم نومدوخ هیامدا زا نوسراگ هی طسو متفر نم هک _االن

یادا شیدروخ و ناویل راهچ دودح یتقو هبورشم ننکیم رکف هیقب یروخیم هبا شوت هدیم نوشن تهب
کیچوک یرفذنه هی .. نزب فرح ماهاب دونش قیرط باالزا هقبط یاقاتا یریم و یرایم رد وراتسم



متفگ و شتسد متشاذگ
تفگ ودرک هاگن شتسد هب ینک راکیچ مگیم تهب منم _

متفگو مدشاپ هکانرطخ راک نیا ، منودیمن نم منک  راکیچ _

منکن رکف یسک تفرگو متسد مرب هک مدشاپ . میراکهدب وت هب هک مییام نیا حاال یدوب راکهدب ام هبوت _

تفگودرک ماگن موصعم مدرک شاگن مخا اب هشاب ام هب شساوح
مدرک شاگن کوکشم .. مریگب هگید روج هی منوتیم وتیراکهدب نم _

؟ یچ _

تفگ ودرک ضغب
متساوخیمن مونشب شردپ زا یمسا متساوخیمن ... مدش خرس مدش تکاس .. منیبب راب هی طقف و مردپ _

مدش مخ دش. رتشیب مدردرس . مدیم شباذع هشاب نوا رتخد مارب اعقاو هگا نوچ هشرتخد هک منک رواب
مدرک شکیدزن مدوخ هب وشندرگ تشپ متشاذگ ومتسد دیسرت مخرس هیاشچ زا دیاش بقع تفر سرت اب

متفگ ششوگ همد
هشن هدید هک رازب ییاج وهی یرفذنه _

ودرک برساال هک شسابل هقی هیوت متشاذگ و متشادرب یرفذنه مدوخ و مدرک سابل هقی تسق هب یهاگن
درک ماگن هتسشن نوخ هب هیاشچ اب شدوخ

تمس متفرو مدز یدنخزوپ دیشک یقیمع سفن ونوریب دیشک شندرگ هیور زا ومتسد تینابصع اب
یامدا زا هک ینوسراگ رود زا دموا رتخد هی .هک شیلدنص هیور متسشن .. دوب راب لثم هک یتمسق

مدرک یهاگن مین دوب مرانک هک ی رتخد ?هب یلیل تمس تفر هک مدید ودوب نومدوخ
اقا _سالم

کیلع _

دنخب ، وگب مکی کشخ هچ _

مدنخیمن وتاب _

هترتخد سود سازیلا نوم شسابل هک ینوا .. ناها _ تفگ ودرک متروص هب یهاگن
هرا _ متفگ هش زاب مرس زا هکنیا یارب

هکشخ و سبی مردقچ _

هشق خاال _

. یتسین ششیپ ارچ _

هشاب اهنت ماوخیم نوچ _

؟ یراد شسود _ تفگودرک یچون
دروخیم ودوب ناویل هیوت هک یلولحم تشاد مدرک هزم هزم ومتسد یکسیو و بقع متشگرب . مدش تکاس

. هن مه هرا مه _ متفگو مدز یدنخزوپ هرایب ورد تسم هیامدا یادا تشادن دای
هشیم هگم هاو _

ورب و رازب ماهنت _

متفر و دونش هیور مدز عیرس شدوبن یلیل .. مدرک فارطا هب یهاگن . بقع متشگرب تفر یروخلد اب
متفگ ینوسراگ تمس

تفگ هک ساجک یتشادهب سیورس _

ورهار _هت

. مدینشیم و یلیل هیامدق هیادص . سیورس هیوت متفر
. نزب فرح دعب سین ینیبرود نییب یباسح و تسرد ... هن عیاض نک هاگنوتفارطا _االن متفگ

هتسه ورهار هت نیبرود هی _

سیورس لا بند هک ثمال نک زاب وراقاتا ورد روخب ولت ولت و رایب ورد تسم هیامدا یادا تسرد سپ _

یتشادهب
مدینشیم ورارد ندرک زاب هیادص

امتسین نیبرود سار دید هیوت نماالن نیبب _

ینکیم لوکسا ونم ارچ سپ بخ _

طابترا شاهاب متسنوتیمن مدرک عطق ویشوگ مدینش و دونش قوب یادص ودموا یا هفخ داد هیادصوهی
دموا ریمس هک مش نوریب متساوخ سیورس زا نشاب هدروا شرس بالیی هنکن مدش یبصع منک رارقرب

؟؟؟؟ هدشیچ _

ندروا شرس ..بالیی یلیل .... یلیل _

بارخ وتایلمع منک یم شهاوخ . هشیمن شیچیه شابن نارگن هشیم عیاض یرب هگا یرب ینوتیمن هن _

نکن



نوریب یتشادهب سیورس وزا ریمس مدز یداد .. دش یمخز متسد هک راوید یزیت هب مدنوبوک یتشم
متفر مدرک هاگن هنییا باالی هشیش هب نرایب شرس بالیی مرازب متسنوتیمن مدنورذگ یدیدزا وفارطا مدرک
مداد ور هشیش و اسیورس زا یکی راوید هیور متشاذگ وماپ دعب ودوب اجنوا هک یزلف یلا غشا لطس هیور
متسار تمس . دوبن یسک زا یربخ نوچ دوب غاب تشپ دوب مولعم نوریب مدرب ومرس هشیش باال.زا
ونوریب مدموا هشیش زادوب زاب همین شرد نم تخب زا هک دوب گرزب تفگ هشیم هرجنپ هی باال هقبط

ات دموا متسد هنوخ دیشک ریت متسد مدرک نوزیوآ شزا ومدوخ و متفرگ باال هرجنپ ی هبل هب ومتسد
تکرح هیوت ... ...هس ود ... کی .. دشیم سح یب مک مک تشاددشیمن هدید ممتک ریز زا هک موزاب هیور

باال متفر اه هلپ .زا دوبن یسک دوب اه هلپ هک نییاپ مدموا هرجنپ باالوزا مدیشک ومدوخ
شبیغ یلیل هک دوب اهاجینمه منک رکف تفرگیمنونم هک دوب نیبرود هی ورهار یاهتنا . مدرک هاگن وفارطا

راک رد میمراهچ هقبط دوبن یربخ اما متفر اقاتا رتشیب ... دوبن یربخ مدرک زاب شرد یقاتا تمس متفردز
نوشرارق لحم دوب اجنیا منک رکف نتفریم هار نتشاد شوپهایس مدا ات هس هک باالش هقبط متفر . دوب

؟ نم متفریم یروطچ
اا سایلا ینعی دوب ششیپ هشیمه سایلا یهارمه مدید نوریب و سایلا یهارمه هک نوریب هب دروخ ماگن

هنوریب الن
هباژری دروخ ممشچ ؟؟؟ متفریم یروطچ اجنیا ناوخیم یچ امدا نوا ؟؟؟ هتفر اجک ؟ تساجک نوا یلیل
و نک هفخ ادصو مدروا رد ومتلک مدوبرترود انوا زا مدش میاق راوید تشپ فقس باالی یگتخوس رطخ
طقف هقبط نومه هیوت شددتمم قوب عیادصدموا دوجو هب یمک هیادص هک مدز و متفرگ آژری هتمس مدز
بصن نیبرود هی مرد نومه هیولج رانک نتفر رد نومه هیولج زا ندش شخپ نوشمه .. دش شخپ

تم مندرک  کیلش اب تکرح هیوت مشن هدید هکنیا یارب و نیبرود رانک متفر منم نتفر انوا یتقو .. دوب هدش
اب ندوب شبقارم هک یرد تمس  متفر ممهفیم مهونوا دوب؟ یچرد نوادوب هتفرگ درد متسد مدرک شیش ال

وملیابوم ندوب هداتفا یا هشوگ شوهیب هک رتخد ات شیش جنپ هب دروخ ممشچ دوبن لفق هک رد ندش زاب
یارب ای ناوختسا وزغم یارب هنکن . گنهرس یارب متسرفب ات متفرگ سکع نوشکت کت زا مدروا رد

؟ نشورف
دوب دمک هی مدرک هاگن روداترود هک قاتا تمس ندمویم نتشاد . دشیم هدینش رفن دنچ هیامدق هیادص
هک متشاذگ تسد همد ومگنفت دش زاب قاتا رد متسب ودمک رد هک نیمه . مدش میاق دمک هیوت و متفر

دش هتسب رد هرابود
وزا قاتا رد همد متفر .. شدوبن یسک دمک زا مدش نوریب  دمویمن ییادص اما مدرک ربص هقیقد دنچ

مدیمهفیمن تسرد ندزیم فرح نوشدوخ نوبز هب مهاب نتشاد ندوب رفنود . مدرک یهاگن مین رد یلفق
دوب یلدنص هی رو ورود نوا دوب گرزب هرجنپ هی مرس باالی مدرک هاگن ومفارطا و متشگرب ... نگیم یچ

شمدرب و یلدنص تمس  متفر
وزا مدوخ دوب نییاپ هقبط مسارت هی تشاد اجنیا یسارت هچ نوریب مدموا هرجنپ وزا مداتسیا شور
دوب قاتا یوت نم هب تشپ هک یدرف ندید زا هک متشگرب نییاپ مدیرپ و مدرک نوزیوا هرجنپ
مدرک ترپ و مدوخ مدرکن هاگن مه عافترا هب یتح مندیرپ اب نامزمه هک تشگرب درم نوا . دیرپ مگنر

نییاپ
اهاجنیمه سایلا مدا مدید نم هک یروج ! دوبن یسک زا یربخ تخرد تشپ متفر عیرس مندیرپ نییاپ اب

ییاه هلپ هب دروخ ممشچ .هک دوبن یسک اما دوب شمدا هک ییاج متفر نوگنل نوگنل مدروا رد ومتلک . دوب
ورود یمکدوب دایز ازیچ نیا و گرب مشور . دوب یزلف مشرددوب یرابنا لثم و دشیم متخ نییاپ هب هک

هی رود هک مدید و رفن هس . دروخیم رود تشاد هک یراوید کیچوک هکنپ هیوت زا هک و مدرک هاگن وشرو
نومه رانک اقیقد مدز وشطبض و مدروا رد ملیابوم . متشادن و منیشب هکنیا تعرج ندوب هتسشن زیم
دوب مولعم ندوب رفن هس اما منیبب ویوسوم متسنوتیمن مداد صیخشت و سایلا نوشنیب زا متشاذگ هکنپ
دوب مولعم مدرک هاگن هکنپ یاه هرپ زا وفارطا روزب . دادیم حیضوت یزیچ نوشهب تشاد یکی

و رد نوا تمس متفر . هراد مگید رد هی تشپ زا مدید هک مدرک هاگن ور یرابنارود ات رود . دوبن یسک
! اجنیا هکیرات هچ هنوتسربق ههوا مدرک شزاب

رود زا هک متفریم هارومولج متفرگ ومتسد . شمدوب هتشاذگ طبض یارب تسین مهارمه هک میشوگ
مولعم دزیم فرح یناریا روز هب تشاد یکی . دیچیپیم نوشادص دوب رابنا یفخم رد .نیا مدید ور یرون
دوبن مه یسک ندوب ام زا رت رونوا قاتا ود مداتسیاو شوگ راوید تشپ زا دوب یبرع یلصا نابز دوب
ومتلک . نیمز هیور داتفا یزیچرون هک متفریم بقع بقع مدوبن دید هیوت نوچ دوب بوخ شیکیرات

و راوید هب شمدنوبسچ و متشگرب تکرح هیوت دش کیدزن مهب شامدق هک نیمه مدرشف متسد هیوت
دش. عطق مانوا هیادص هک داد ییادص وداتفا یشوگ . متشاذگ شرس هیورو گنفت

هک نوشیکی هیادص سناش نیا هب تنعل تفر مهوت مامخا مدرک تشم ومتسد مدیشک یقیمع سفن
تفگیم



؟؟ ییوت لدبع _

ندرک توکس مدرکیم دیاب راکیچ دموا
تفگ ودموا ییادص هک

؟ یتسرفب ورارتخد هرارق یِک هبقارم رد همد لدبع هخا سگید زیچ هی امتح _

ور هدرک یزادناریت هک ینوا ندرک ادیپ یارب نایب هرارق هکنیا ی هنوهب هب ومادراگیداب زا یکی بشما _

ورولج ونوا داوم هلومحم یارب نیشاب یضار هگا مینکب منوا هیور یا هلماعم دیاب بشما مدروا ننک ادیپ
نانبل یارب مینک

؟ دوب یک شرانک رتخد نوا _

تفگ ونیا هگید یکی
دوب ناوختسا وزغم هنومن هکوتداهنشیپ یارب هرتکد نوا مینک یضار یروج هی دیاب بشما ونوا هرا _

دروارد لوپ هشیم درایلیمدرایلیم ناوختسا وزغم راک نیا _اب

ندادیم نومیزاب نتشاد مانوا مدوب هدش لوکسوا مدنودرگ ور یبصع
ندوبن ام هیامدا زا هک انوا ندرواین و ندرک رورت ودوب اجنوا زورنوا هک نومدارفا زا رفن جنپ دودح _

تسه طسو یموس رفن هی سپ
؟ هشاب هنوتیم یک _

یرون رت کیدزن متفر مدرک یهاگن دادیم نوج ماتسد ریز تشاد هک ینوا هب دوبن شیب یا هشقن سپ
مدش قیقد شهب ورون تمس شمدرب یرابنا هیوتدوب هداتفا راوید خاروس زا هک هام هالل زا

تفگ هدز تهبو مورا و دیشک قیمع یسفن هک متشادرب شنهد هیور زا موراومتسد
. متفویب ریگ مدیسرت ! میدنوسرت _

؟ ینکیم راکیچ اجنیاوت _

سرت وزا قاتا هیوت متفر منم ورهار هیوت ندموا مدا اتود هک مدعب تسکش دونش و نیمز مداتفا _

نییاپ متخادنا و مدوخ منکچ منکچ رازهو
متشاذگ مینیب یور ومتسد . شدوخ یارب دوب یگنملچ هک قحلا نییاپ تخادنا وشرس

شاب تکاس سسسیه _

بلج شدوخ هب ونم ییوب . درکیم ترپ ومساوح هک دوب یزیچ هی اما شافرح هیقب هب مدرپس وماشوگ
تفگ هک مدرک شاگن یواکجنک .اب دوب هلصاف بجو هی نوا ونم نیب درک

موه؟ _

تفگ ودرک ماگن بجعتم ؟. یدز یچرطع _

؟ یسرپیم ارچ _

مش یرتشم ماوخیم _

سنونز سنج هدنمرش _

س نچ و تسیب هب درب ونم نوا دزن یفرح ودرک یچون . مش یرشتم ماوخیم نیمه یارب _

هرابود مدرک زاب وماشچ درکیم ودب ودب ودوب هتفاب شاهوم هک نودنخ هیولوچوک رتخد نومه .. شیپ هلا
نوشمتسب

دوب شاهوم هیوب وب، نیا هن مدرک وشاهوم هب کیدزن ومدوخ
؟) یدب وش یگنرف توت مارب هشیم شاداد _)

هرخ) تمع .... یرخ تدوخ )

( ماوت هنسمه نم هگم ینکیم متیذا تشیپ مایمن تقو چیه هگید )

رایماس رهاوخ هرادن تاهاب یمنص هگید نوا رایناد هتنمشد رتخد نوا هن رایناد هن مدرک زاب وماشچ
هرادن تاهاب یمنص

تفگ مدید هک مدرک لش وماتسد یبصع
نریم وشاالن میاق ععا _

دوب میوسوم نوشوت مدرک نوشاتراهچ هفایق هب یهاگن نتفر انوا هک میدش میاق دمک تشپ نومتفج
ریپ و نووج درم هی ههارمه برع هدنگ مکش شوپ دیفس سابل درم هی

میتفر نتفر هکنیا دعب تشادرب نیمز هیور زا وشیشوگ هیوسوم یارب شدوس هک هلماعم اتراهچ ... اتراهچ
ندوب هک یقاتا تمس

نوشزا یلیل یشوگ زا دوب ناکم هی یارب سکعره ودوب هدیبسچ سکع ات دنچ شور هک دوب ولبات هی
هارمه مداد مراتراهچ نوا تاصخشم و مداتسرفریمس یارب وراناکم سکع عقوم نومه و متفرگ سکع
دوب گنلیش هی غاب تشپ .. مدرک عطق وشطبض و متشادرب ومیشوگ لوا نوریب میدموا اجنوا زا مهاب

دموا مرس تشپ  منوا هک شتمس متفر عیرس
ننکیم کش تهب هگید وربوت _



؟ همخز ارچ تتسد _

یرایبرد یزاب رتکد یاوخیم زاب _

مراد سود هرا _

؟ ینک یرتکد مارب یراد سود یچ _

هرا _

ننکیم کش تهبو هشیم هدیمهف مزاب یدنبب وتتسد ات هشیمن ینک یراکره _االمن
هب وماگن داد ژش اسام و متسد هیور تخیرودرک با زارپ وشتسد . تفرگ و باریش ومرانک تسشن

ومتسد دادیم راشف تشاد روعشیب مدید هک متفرگ شتسد
دش. خیلا تاه هدقع _ متفگ ونوریب مدیشک شتسد زا ومتسد

تفگ و دشاپ
میرب . هشیمن هدید تک هیور زا نوخ در _

مهفن گنملچ ... ترامع تمس تفر . مریگیمن روتسد وت _زا

(* یلیل )

عیاض هکنیا یارب مدیمهفن یزیچ سرتسا زج دوب هدش ینومهم .هچ مدرک یفوپ گنها هیادص ورس اب
تفگو دموا سایلا نمدعب لبم هیور متسشن مدزیم یتسم یمک هشن یزاب

؟ ریواشرآ نیا تساجک ؟؟ وک _

فرط لا بند هراد منمُیدب نوا هیک یدادن شنوشن اما هشاب هتشاد رظنریز ویکی بشما یتفگ شهب _

؟ سایلا یدوب اجک دز تبیغ هک مهوت هدرگیم
منک تیفرعم یکی هب ماوخیم یچیه _

متفگو مدرک یمخا طقف ربخاب نایرج زا هک منم
. مدروخ وملا قترپ با ناویل ؟؟؟ یک _

ششیپ میرب _ تفگ هک
مورا یاه گنها هب نز و درم ودوب نشور اغارچ دوب هتشگرب یدازیمدا حتلا هب ینومهم . مدشاپ

دوب ام هب شتشپ هک ییاقا تمس میتفر شاهاب هارمه ندیصقریم
هک نداد نوشن مهب هک داتفا یسکع زا مدای درم نوا ندید واب تشگرب درم هک درک یا هفرس سایلا
،.نیا یوسوم ناها دوب شمسا هک نوا ..هن خرهاش ؟ شلیماف دوب یچ ... نوا .. نوا ... دوب هداد یددم
ره هک مدوب هدینشریمس و داراب هیافرح نیب زا ندزیم فرح شزا هک یتسیرورت نومه .. شدوب یوسوم
هدیم ماجنا نوشکمک اجاب هی و قاچاق ات راهچ هس دودح هنکیم ادیپ یدیدج هیاقفر راب هی سلا دنچ

تفگو ولج دروا وشتسد مداد تروق ومناهد با
مخرهاش نم _

متفگ هتپ هتت اب
باصعاو زغم رتکد متسه یلیل _

تفگ ودرشف ومتسد
هرابیم تزا تلا صا یسریم رظن هب ابیز بشما _یلال

نونمم _

اجنیا ایب _

مولج تفرگ گنر درز زیچ هی زا یناویل مداتسیا دوب شدوخ و سایلا مه هک یکچوک زیم رانکو متفر
درک ودب حملا یمک شوب

.! مروخیمن _هن

؟ تقونوا ارچ _

هیور ردقچ هگید رامرهز و تفوک رازه و لکلا نیا نینودیم مشکیمن کدی و یرتکد مسا هک یکلا _

نم هیور بخ یلو هنیمه نِمزم یادردرس نیا تلع . هنیمه اناطرس نیا تلع هراذیم ریثات یبصع هاگتسد
متسنودیمن نم هتبلا درک. دبو حملا هک مدوب هدروخن مپلق هی هتفیمن

نیرتکد هک دوب مولعم میدرکیمن میفرعم ونوتدوخ هگا _

مدرک افتکا دنخبل هی هب
مشاب نم ییاج هشیمن هیچییوساج مدرک مخا رایناد ندید اب متشگرب مدرک سح مدوخ رانک ویصخش
شهب ات هتفیب ماپ هب دیاب تقونوا هشاب هتشادن نوا هک مرایب تسدب یتاع طاال هی شاک . هشابن نوا و

هرابیم مزا تلا صا هک وگب یوسوم حاال مدرک یزیر هدنخ . مگب
؟ نشاب یک نوشیا _

. سایلا دراگیداب هتبلا و تسود متسه دازحرف ریواشرآ نم _

؟؟ یشدراگیرابوت یچ _



ادخ نییامدا هچ یگیم وینودیم تدوخ اباب مینیب مینیش
رتکد نتسه یلیل هک منوشیا ... هرا _

متفگ مدوخ _

تفگ و شفرح هیقب و تفرگ مرمک زا نوگشین هی هک مدرک شاگن یکپچ
باصعاو زغم رتکد _

ییوت درکیم فیرعت سایلا هک یسک سپ ناها _

موهوا _

مدز یدنخزوپ میشاب هتشاد مهاب ییوگ تفگ هی دیاب هنکیمن فیرعت یسک زا سایلا یتسنودیم ریواشرآ _

تفگو مهب درکور یوسوم هک
؟ مینزب فرح ییاهنت مهاب هشیم _

هشاب _

تفگ وشگید هیاپ هیور تخادنا وشاپ و تسشن مدوب هتسشن نم هک ییاج نومه میتفر  مهاب
، نییاجنیا ارچ نینودیم یدودح ات بوخ _

نوا سپ .. ننک یفرعم یکی هب ناوختساو زغم هنومن و دنویپ یارب ونم هرارق هک نتفگ ناخ سایلا هلب _

؟ ییامش
هب هگاو سلا س هی تدادرارق هسریم تهب یدایز لوپ هنزب هیدییات هرهم هرارق هک یسک منم نوا هرا _

تفگودش کیدزن مربب هیضق نیا زا ییوب یهابتشا
نک نفد وتدوخ تدوخ _

هشاب _ متفگ یغورد نانیمطا اب
. مراد طرشود _و

نییامرفب _

یارب طقف یتسه یضار متدوخ شاب نئمطم ینک یگدنز ماوخیم نم هک ییاج ره دیاب هکنیا لوا _

مگیم تدوخ تینما
. یرازب تنامض دیاب هکنیا مود

. ااااااادش نیمه هنکیم بلط اتود یدب یکی هچب هب نگیم نیبب .حاال مدرک مخا
متفگو مدرک یزیر مخا

متفرگو منهد هیولج اما یوسوم مگب  متساوخ .. یاقا _

؟ نیدوب یچ مما _

. یوسوم _

نوتارب منکیمن تنامض وسک چیه نم مود، طرش زج _هب

ینک تنامض دیاب _

، مرادن اجنیا ویسک ؟ ویک بوخ _

اجنیا زا مه یکی یدوب هک ییاج ناریا زا یکی _

دراو ال صا هک ومردپ متفگیم ویک ناریا زا ننک شتسین هب رس هک متفگیم و رایناد امتح هک اجنیا زا
متفگ یکلا مدرکیمن یزاب

تفگ هشیم مه متامحز مامت هک وریواشرا یاقا مه یکی ؟؟ هشیمن سایلا مرادن طابترا یسک اب _

هنوششودور
 هبوخ _

. هششاب _

متفگدش تکاس
..... ماهاب هگید یراک _

انوا هب دیسر ودرک لا بند وماگن در یوسوم ؟ اجنیا انوا زانیرپو مکلا مدرک هتکس مدید هک یزیچ زا
دیسرپ کوکشم

؟ شنیسانشیم _

هگید مرب نم .. _هن..هن

تفگ هک سایلا هیادص اب رایناد تمس متفر ومدشاپ عیرس
غاب هیوت ماش فرص یارب میرب

یهاگ هگ میتسشن درگ هیازیم رود . مدید ویمناخ هی وریمس رود .زا نییاپ اه هلپ زا میتفر مدش تکاس
هلوغشم دروا اذغ مارب رایناد ؟ هدش یزاب دراو نوا ارچدرکیم هاگن ونم هک زانیرپ هب داتفویم ماگن

دوب نوشریگرد مزغم مداد هیکت یلدنص وهب بقع مداد له وفرظ دعب یمک مدش ندروخ
اانیا هب هچ ونم دوب نوشرسوت یچ



نوریب مرس زا مدنورپ ومارکف . مورا یقیسوم ندش شخپ هیادص اب
دوب غاب هیوت ینومهم هیقب ندرک عمجو ندموا یلنسرپ ورافرظ
طسو میرب وشاپ ینزب کربمغ اج هی هک یدیشوپ وسابل نیا _

مصقرب تاهاب ماوخیمن _

هصقریمن تاهاب میسک اما _

مدز یدنخزوپ
. هریگمن مصرح یدب مصرح یاوخب سملا ات هگا نیمه یارب دایمن مشوخ هرفنود صقر _زا

تینابصع اب طسو میتفر ودش هدیشک متسد مدش هریخ ندیصقریم نتشاد هک ییاسک وهب مدنودرگ ور
متفگ و مدش هریخ رایناد هب

ریگب هزاجا _

دوبن هزاجا _المزهب

شدوب مهوت مامخا
؟؟ تفگ یچ تهب _

یرازب تنامض مارب هک دیاب شتفگ . هگب تساوخیم یچ _

نایب مدرک زارد اپ زا سد هگا هک طسو متشاذگ تنامض ناونع هب وروت منم _ متفگ ومدز یجک دنخبل
وت تقو رس

؟ هیقب _ تفگ ودرک یمخا
مرب تساوخ تقو رهو منک یگدنز تساوخ هک اجره مدوخ تینما یارب تساوخ مزا هک هنیا هیقب _

هراذیمن سایلا اما هنوا قاچاق و داهنشیپ ناوختسا وزغم معالهی دایم شوب هک یروج نوا شیپ
دنودرگرب وونم وداد مرود

مصقرب دایمن مشوخ میرب هشیم _

تمدروا ارجام ندیمهف یارب طقف منم _ تفگ ودرک یفوپ
هگید یدیمهف ورارجام _

مدیسرت هک دز همیخ مور شدوخ ودرک مخ ونم تدش اب نانچ
انییاپ منکیم تترپ _

مشیمن عاخن عطق سرتن سین دایز عافترا _

هرتدب ما عاخن عطق زا ندش عیاض _ تفگ و دز یجک دنخبل
نییاپ  مدشیم ترپ گالیب لثمدوب مهم  مارب یلیخ متفگیم غورد اما سین مهم نم یارب _ مداد نوکترس

اما یداع وت ات هریم شدوخ هیوربا تتزادنیمن سرتن یلیل .هن دشیم رت لش یه مرود زا شاتسد مکمک
متفگو مدرک شاگن رورغ زارپ

. میرب یرادن نتخادنا طسق هگا _

هشاب شخبمارا مارب تانووختسا نتسکش هیادص هک تمزادنیم یزور هی _ تفگودرک مدنلب تدشاب
. هناد هبنپ دنیب باوخرد رایناد _ مدز یدنخزوپ

منکیم تکیت هکیت ؟ یتفگ یچ _ تشگربوهی
متفگ نتفر هار نیحرد نیمه یارب . هنک یراک االن هنوتیمن متسنودیم هک نم

هناد هبنپ دنیب باوخ رد رایناد _

منکیم تهل اجنیمه هنرگو وتنهد نوا دنبب _

هناد هبنپ دنیب باوخ رد رتش _

؟ رتش دش _حاال

نیراد مهاب یقرف هچ رتشو وت _

دیشکیم نوشنو طخ مارب یلدنص تمس  متفر عیرس هک متمس تشگرب
و داد عالتم مهب رود زا مدیمهفیم مدوخ هیور و زانیرپ ذفان هاگن رود زا شدوب ینومهم هیارخا

تفگ سایلا هک مدشاپ دعب هقیقدود دودح ترامع هیوت تفر شدوخ
شهب مگب دیاب ففوپ ؟ اجک _

. دوب هویم با زا ینیس شتسد هکدوب اجنوا نوسراگ هی مدش ترامع دراو . یتشادهب سیورس مریم _

؟ تساجک یتشادهب سیورس _

دوب شرانک مه هگید یکی همهفن  نوبز ادخ هدنب دوب مولعم درک. ماگن یروطنومه
؟ تساجک یتشادهب سیورس اقا _

یبرع نوشیکی هک مدرک یفوپ النل ورک شانوسراگ هک یراگنا درک ماگن یروطنومه منوا
واب یبرع مرب شنوبرق هک منم ننزیم فرح یسراف مدید اجنیا سب نیبرع اهادخ هدنب ..اااا تفگ یزیچ

تفگ هک زانیرپ هیادص اب هک مدرکیم ساپ هنوچو کچ



متسب ورد ات سیورس تمس متفر هیتشادهب سیورس نم زارترود مدید هک مدرک هاگن ماجنیا نم
 متفر ورف ششوغاوت

هشیمن میچیه هرادن تفآ مب نوجمداب سرتن _! یرب نیب زا راکف خال همه نیا نیب مدیسرتیم _

ملگ منودیم _

تفگو درک ماگن تحاران یمک مدید ؟ تساجک وسیگ _ مدش ادج شلقب زا
دب همومت شراک وسیگ هداد ربخ همه و یددم هب مریواشرآ هدز شبیغ وسیگ ینودیم هک منودیم _

ننکیم شتازاجم
؟ تره رهش هگم ندرک طلغ _

متفگ و مدرک یفوپ . ساراکف خال رهش هک عفال _

هنک ریخ هب ونومتبقاع ادخ _

لته میرب هرارق هک هگید مرب _واال..نم

؟ ترهوش _اب

متفگو مدز یدنخزوپ منیبب وشفایق ماوخیمن ال صا اما موهوا _

منکیم تکرد _

تفگ ودنودرگرس هکزیم تشپ متسشن و غاب هیوت متفر ومدش نوریب یتشادهب سیورس زا نم لوا
نیشاموت نیشبورب _

؟ یربیم اجکو نم _

. میریم لته _

؟ لته یایمن ال صا ای هگید قاتا هی یریم بشما ای ونم نیبب میقاتا هیوت زورما لثم امتح میریم لته _

متساوخ ورد . دوب نوا ملا هک ینیشام تمس متفر و متشادرب ومفیک هنک مراب شحف ات مدنومن رظتنم
متفر تفرگ درد مماهاپ مداتسیاو اپرس متشادن هلصوح ال صا ننک ترسرب کاخ دوب لفق اما منک زاب

شور متسشن و نیشام توپاک تمس
هراتس مداد هیکت ممرس و نیشام هیولج هشیش هب مداد هیکت مدوخ مدوبن دید هیوت ودوب کیرات هچوک
درماتود هیاس هک موربور وهب متفرگ ومیکت یا همزمز هیادص اب مدش نوشریخ . ندوب هدش رون رپ اه

اتود .. ندوب رایناد وریمس هک مدیمهف اهادص زا هک مدش رت قیقد یمک مدینشیم روزب . مدرک هاگن دوب
فلع

مدرک یفوپ
ابباال هک دوب هدش نیشام کیدزن دوب نییاپ شرس مهوت تفر مامخا دش رت کیدزن هیاس نوا مک مک

دوب شبیجوت شاتسد .. دروخ ینوکت وهی دید ونم شرس ندرک
متفگومدز شهب یدنخزوپ . هشیش هب یدنوبسچ وتدوخ تسین تاج نیشاموت _

نیشاموت مرب ات نک زاب ورد _

رانک زا ندش در نیحرد .هک یلدنص هب مدنوبسچ ومرس نیشاموت متسشن . دز ورد نیشام ریگدزد اب
... مدیمهفن یچیه ودش مرگ  ماشچ تفرگ شیپرد و لته ههار داد غارچ ریمس

مدرک یچون . رونوج نیا هنومیم واگ لثم میلته هیولج مدید هک مدرک زاب مشچ مدشاپ یدیدش نوکت اب
دموا هکدوب مه هیور ماشچ . دایب ات مدش رظتنم لته تمس متفر مدش هدایپ نیشام وزا

شزا دش زاب ییادص اب رد . مرس تشپ هشیش هب مداد وم هیکت میدش روسناسا راوس
تفگ یکی هک قاتا تمس میتفر . میدش جراخ

تفگ ودز یدنخبل دید ونم ات زانیرپ . مدید یددم اب وزانیرپ تحاران هفایق هک میتشگرب . ریواشرآ _

؟ ییاجنیاوت یلیل ععا _

مداد نوکت رس
. نینکیم راکیچ اجنیا امش _ رایناد

تساجنیا نوملته _ یددم
تفگ ودرک  هاگن  وفارطا عیرس رایناد
هنیبب ورام یسک هشیم وت نیایب _

. مینزیم فرح ادرف اما نوماقاتا میریم میا هتسخ نوممه هگید _هن یددم
اجک نم حاال میدش قاتا دراو دوب امباالرت زا قاتا جنپراهچ هک نوشقاتا تمس نتفرداد نوکترس رایناد

؟ منک ضوع وماسابل
شود ات مومح تمس تفررخاردودرکیم ماگن راچان تشاد منوا نوچ میدوب رکف نیا هب ودره یراگنا
دوب هتشذگ مه هقیقدود دودح ودش زاب باریش هک یتقو مومح هب تشپو تخت هیور متسشن هریگب
ومسابل و قاتا هشوگ متفر هشیش دوب هتفرگراخب مدرک مومح هب یهاگن متشادرب وماسابل متفر مدشاپ

متفر و مدرک کاپ ومشیارا و یتشادهب زیم تمس متفر . راولش و مزولب ندیشوپ .اب مدروا رد تافاکم اب



درس ااوه ابش یمک مدوخ هیور مدیشک مه و مرن زادنا ور و مدرک شوماخ و مرانک غارچ . تخت تمس
دش مرگ ماشچ اوهدوب هدش زییاپ هبور دشیم

.

وت؟ ییاجک یلیل ولا
متفگ  یماس هب یلا حشوخ اب

شابرضاح تلا بند مایم االن نیبب هدش؟ یزیچ منوخ یچیه _

درک عطق ودادن تلهم مهب
دموا مدوب یماس رظتنمرد همد و مدش نوریب یوال زا مدرک مرس .شلا مدشاپ نارگن

شاهاب مرگ وسالیم مدش نیشام راوس ؟ هدموا هک هدشیچ االن اجنیا زا تفر روخلد همدای راب نیرخا
دوب شچ دیسریم رظن هب نوغاد مدرک هاگن شهب داد ومباوج . مدرک

؟ یبوخ یماس _

موهوا _

متفگ شهب ضغب اب شفایق دوب یروطنیا ارچ یماس مدزن یفرح هگید
؟ هدش یچ وگب مراد وشتقاط نم نیبب یماس _

یمهفیم میرب مزیزع یچیه _

مدید هنوخ تمس  متفر مدش هدایپ نیشام زا نوا زا رتولج . هنوخ هب میدیسر تخیریم  ماکشا تشاد هگید
مدش شدراو دوب رد همد یدایز هیاشفک وت متفر عیرس هزاب شرد

متمسدموا راگن ندرکیم هیرگ نتشاد هیقب و ممع متفریم هار هدز کوش . مردپ نوج یب مسج ندید زا
تفگ ودرکو  ملقب و
هشاب ترخا مغ _

متسشن نیمز هیور مرب ولج  متسنوتیمن متشادن نتفر ولج تردق دوب ندرک هیرگ طقف مدرک هک یراک اهنت
مشوگ هب ییاه هدنخ هیادص نم هیرگ همه نوا نویم نیمز هب مدزیم گنچ و متخیریم  کشا  مدزیم دایرف و
متفر مداد تعرج  مدوخ هب مدزیم شتمس رفنت دایرف نم و هدنخیم هراد رایناد مدید هک متشگرب دیسر

.. مدرک زاب مشچ یتسد یانوکت اب مریگب وشتسد  متساوخ وات مردپ تمس
.

تفرگ با ناویل هی شدوب نشور مرانک باوخ غارچ . تخوسیم تشاد  مولگ ماج هرس  متسشن  مدشاپ .

تفگ ومولج
هشیمرتهب حتلا روخب _

و مهب درک تشپ هک مدرک شاگن دب داتفا شاه هدنخ زا مدای هک مدروخ پلق هی متفرگ شزاو ناویل
مدشاپ تخت هیور .زا یلسع زیم هیور متشاذگ ناویل دیباوخ

؟ یدیباوخ اجنیا ارچ _

تفگ ومتمس تشگرب
یتحار هب تماوخب دصرد هی نم هگا نکن هجوت بلج نم یارب باوخب  گرمتب هرادن یطبروت هب _

یتسین یددع ماربوت نکن هجوت بلج سپ مرایب تتسدب  منوتیم
شینودان همه نیا زا شیخاتسگ همه نیا زا دنوم زاب منهد دیباوخ هرابود

شرانک زا حملا مدیشک زارد و لبم هیور شمتخادنا و متشادربومتشلا .ب مهفن دوب هدیشک زارد مهب تشپ
. دشیم دب ندوب

ریگب شزاگ یلیل ریگب زاگ وتنوبز ، اعقاو هنکن . هشاب دب شلا ح هنکن مباوخ تمس تفر مرکف هرابود
دوب حبص راهچ شوح و لوح تعاس یرساترس هرجنپ تمس  متفر مدرک یهاگن نوریب هب تسین شیچیه
بوخ شداب مهب دروخ نوریب یاوه مدرک شزاب هشیش هب مداد هیکت ومرس . ندوب تکرح حلا رد انیشام

متفگ بلر ویز تخیر ماکشا هک مدیشک یسفندرک ممورا نوریب یاوه . دوب
شخبب ومهابتشاوت ادخ مدرک هابتشا نم هتفوین شهب یقافتا ایادخ _

....... مدیباوخ ودش مرگ ماشچ مکمک و لبم هیور  متسشن یخلا ورکفرازه اب

مینیبب ومه هرارق ادرف تفگ مهب نوریب ینومهم زا مایب هکنیا لبق بشید _هن

مرایم رد وشوتو هت شابن نارگن هرا _

یتم _سال

۱۰ تعاس هب دروخ ممشچ مدرک هاگنوفارطا ماجرس متسشنو مداد یشلا م وماشچ . دش تکاس هکنیا دعب
تفر رایناد عقوم نومه هک نوریب مدموا و متسش ومتروص و یتشادهب سیورس تمس متفر . دوب حبص
همدخ مدرک هاگن یمشچ زا متفر دش هدز .رد ندیرب مومحوت هک منیا فان هریگب شود ات مومح تمس



. تفگ یچ منودیمن .. تفر و دز یفرح متسد داد و ینیس مدرک زاب ورد دوب لته
منسرگ هدوب هدیمهف امتح شدوخ یارب دوب ینملتنج دش ضوع مرظن

نواو دش زاب مومح رد هکنیا ات ندروخ مدرک عورش وماپ هیور متشاذگ و ینیسو متسشن تخت هیور
تفگ و مرس باالی دموا هظح مال یب دوب هتفر مقی وت مرس هک دنامب هتبلا نوریب دموا

؟ یدروخ ومنوحبص یقح هچ _هب

دش. درگ ماشچ
تسین نم یارب هگم _

؟ یدرک یرکف نیچمه هی ارچ _

هک فرظ هب یهاگن و زیم هیور شمتشاذگ رانک متشاذگ و ینیس و نییاپ  متخادنارس هدز تلا جخ
متفگو مدرک دوب شوت یا هنوحبصرتمک

وت یارب شیقب _

مدش درو متفگ رخسمت هیور زا
مرب متساوخ ات متسب یبسا مد وماهوم و مدرکن مرس شلا مدیشوپ و ماتوک هیوتنام نومه مزولب هیور

تفگ نوریب
ورب وترس هیور زادنب _شوتلا

مریم زانیرپ شیپ تسین یرود یاج _

ترس زادنب _شوتلا

راوید هب شمبوکب تساوخیم ملد مدرک یفوپ
متفگو متشگرب تفرگ  مدرد تفرگ وموزاب هک رد تمس متفر

نک ملو _

تفگو تفرگ ومنوچ
ینکب ینوتیمن یطلغ ره ینکیم میبصع یراد هگید _

تفگ و لبم هتمس داد مله
تاجرس نیشب _

متفگ بلر یزو مدیشک مرس هیور یتسد و مدرک یفوپ
هنک تتنعل ادخ _

اجک هب مدرک میاق ماتسدوت ومتروص و مدز موناز هیور وماتسد لبم هیور  متسشن . تسب ورد و تفر
دموا بشید یاباوخ متشادرب ودوب مرانک هک ملیابوم ؟ هشکیم هنوشو خاش مارب هراد نیا هک مدیسر

تشادرب قوب نیموس اب متفرگ وشرامش منهذ هیوت
ولا؟ _

مناخ همجن ولا _

یدرکن هاگن مترس تشپ و یتفر مینکیم راکیچ ام یگن ردام ییوت مرتخد _سالم

؟ هبوخ ماباب .. همدوخ هتسد هگم _

هنکیم هاگن وشرود ات رود و دایم تقاتا هریم هار هنوخوت هک ینامز ابش .. هدب شلا ..ح مگب یچ _

اااایگب مهب وشدب و بوخ حهلا منزیم گنز تهب راب هی زور دنچ ره مشب تنوبرق مناخ همجن _

مرتخد هشاب _

هشاب _

هنکیم مادص هراد تردپ _

ظفادخ ورب _

دموا درک ماگن داتفا متسد زا یشوگ دش زابرد هبوخ شلا ح هک مدینش مدش تحار مدرک عطقو نفلت
متمس تفرگ و تشادرب ویشوگ هک بقع متفر کیدزن دمواودرک هاگن یشوگ و نم هب کوکشم متمس

نزب وشزمر _

هیصخش میشوگ _ متفگ و مدرک شاگن
نزب _ دز داد

ور هرامش و مدرک زاب ویشوگ زمر عیرس رد هتمس تفر ودرک ماگن پچ پچ دش. هدز رد هک متفرگ ویشوگ
تفگ هک دوب یددم درک زاب ورد مدرک فذح

منزب فرح تاهاب ماوخیم ییاج  میرب تسینام هب شساوح یسک زورما ننومبقارم مامدا مگب  متساوخیم _

هشاب _

درب مهوبشید سابل نتفر لبقو تفگ یا
متفگ مدروخ اج زانیرپ مهرد هرهچ ندید زا هک متفر دش هدز رد هک شور متسشنو تخت تمس متفر

متفگ وشرانک متسشن شتسد مداد متخیر یمکبا شارب وت.. دایب



؟؟ همهرد تهرهچ هداتفا یقافتا ؟ هدشیچ _

. مش ادج مکلا زا ماوخیم نم _

متفگ طقفو مدرک شاگن هکوش فرح نیا اب
؟ نواای یتساوخوت _

تفگو تخیر شاکشا
منوا .. مشادج تزا ماوخیم متفگ مافرح طسو هک مدرک اوعد شاهاب بشید نم ....... متساوخ نم _

هشاب تفگ
منیا متساوخیمن دوب هتخیر مه هب مفارطا یفاک هزادنا هب دمویمن  مشوخ ییادج زادش حملادب مدشاپ

متفگ وشتمس متشگرب مدیشک مرس هب یتسد یبصع هش هفاضا
متفگ وشرانک متفر هرابود دادن باوج ؟؟ یراد شسود _

؟؟ یراد شسود ونم نیبب _

مشیم ادج شزا هک نم هراد یقرف _هچ

وروت تفگ داراب هک یزور هراد تسود یلیخ نوا . هروخب مقر هگید دب ناتساد هی تسین المز نیبب _

یزیچ تهب هراد تسود نوچ نوا هراد تسود یلیخ درکیم دادیب وداد و دش یبصع ردقچ مدید ندروا
نوا . هرادن ویسک وت زج هب نوا درک لوبق وشزیچ همه زا شقشع زا ییادج هراد تسود نوچ . هتفگن

شردپ گرم هب دیدهت ندرک شدیدهت هتفگن ینکن تشپ شهب هکنیا سرتزا
وفع .. هشیم یچ نیبب دش هک مومت هشب مومت تایلمع نیا ات نک ربص هیزاب نیا هیوت رابجا هب نوا

خ هی فرح هک مینکیم یگدنز یا هعماج هیوت وتو نم هدش دیدهت نوچ هدرکن یراک نوچ مکلا هروخیم
هتبلا درومیم شدوخ دعب شردپ لوا سیلپ شیپ تفریم هگا ؟؟؟ یمهفیم .. هسیلپ هفرح زا باالرت راکف ال

نکن ... یناج نماض . نراذیم نماض انیا درم! هک شردپ
هنیا تمسق اما مشقشاع . مریذپب وغورد همه نیا منوتیمن نک مکرد مشاب راکف خال هی شیپ  منوتیمن نم _

مریمب مبلق هیوت مقشع اب
و رود مقشاع هدوب لکشم مفارطا سب .... هتقشاع نوا یتسین مکلا قشاعوت تسین قشع نیا مسا _

یراد شسود هک یسک ینودیم مشلی دال هک هابتشا هی رطاخ هب هک تسین نیا مرظن هب اما هدوبن مرب
ینک دوبان و یراد یقشاع یاعدا شارب هک یسک

نوکت یرس . یرذگب شهانگ زا ینوتیمنوت تشذگ شدوخ زا شقشع رطاخ هب نوا وت!! هن هقشاع مکلا
متفگو مداد

منک تکرد منوتیمن _

عیرس دوب شوپهایس مدا .هی مدرک هاگن و یمشچ تمس متفر متفرگ شزا ومریخ ههاگن رد هیادصاب
متفگ زانیرپ تمس متفر

. وش میاق _

؟؟ هدشیچ _

وش میاق هسایلا هیامدا زا منک رکف _

متفگو مدرک زابو رد دش میاق رد تشپ و تفر
هلب؟ _

. ترامع نوتمنوسرب مدموا مسایلا اقا فرط زا نم _سالم

متفگ ومداد نوکت یرس
. مایم االن شاب رظتنم _

تفگ موراو متمس دموا زانیرپ متسب ورد
؟ ترامع ؟ یریم اجک _

نوریب ایب میتفرام یتقو شاب اجنیمهوت موهوا _

زابورد .. مدرک یظفادخ زانیرپ اب مورا ورد تمس  متفرو متشاد نوشرب و دوب هک یلیاسو دنچ و متفر
روسناسا تمس میتفر اقا نوا ههارمه و مدرک

یاراک هتسنودیمن منوا امتح درک بجعت مسایلا مدا مدرک بحعت هدش باسح تفگ هک یتقو
مدرک شزا یرکشت و متسشن درک زاب ماربو بقع رد ودموا عیرس نیشام تمس متفر . هگید هرایناد
سود رایناد یارب اراک نیا زا طقف نم متشاد اپو تسد مدوخ . متشادن مسود متشادن اراک نیا هب تداع

هشیش رانک هب مداد هیکت ومرس . مدیشک یقیمع سفن و نییاپ مدادور هشیش درک. تکرح مراد
طالق هگیم مزاب یلو هراد شسود .. دایمن شرس هک یچ . زانیرپ یلفط ؟؟ هشیم یچ هیضق نیا هت

دش هتفرگ حملا مدرک یفوپ
.

زاب ومقاتا رد اهباال هلپ زا متفر و ترامعرد تمس مدییود و مدرک زابورد عیرس  مدوخ ترامع میدیسر



ینیگنس ملد هیور یزیچ هی دوب هتفرگ میرگ .. دوبن مدوخ تسد تخت هیور  متسشن  متفر و مدرک
دموا . دش نایامن ردوت سایلا هفایق مدرک برساال دش زاب رد مدزیم قه و مدز  منیس هسفق هب یتسد  درکیم

تفگو دموا مدوب شبقاوع رکف هن مدیسرتیم هن هک دوب دب حملا ردقنا متمس
؟ هدشیچ _

..._
رایب دنق با هی هیضار _

متفرگ وماشوگ هک دوبدنلب ردقنوا شادص
نزب فرح ناه؟دِ هتفگ یزیچ تهب خرهاش _

دیکرت مرهز سایلا دایرف هیادص اب ..هک شمدروخ منهد رانک تفرگ دروا ودنق با
هدرک یراک ریواشرا هرا .. هدرک یراک یضوع نوا .. هنکن زیچ... همه یب نوا هنکن _

هیوت ومرس . تسشن  مرانک دموا هن ینعم هب مداد نوکت ؟رس دینشیم یچ نوا  متفگیم یچ نم متخیریم  کشا
متفگو متشادرب و مرس  متفرگ متسد

 سین ینکیم رکف هک یروطنوا _

یاال وگب هیچ سپ _

.. ..نم نم نیبب _

مشاب هتشاد یلیلد متساوخیم عقوم نوا طقف هنای دوب بوخ منودیمن مرسدز هب یرکف ؟هک متفگیم یچ
منک  یگدنز متسود شیپ دوب رارق نم مشاب وت شیپ شمه دوبن رارق .. مدموا هک اجنیا .. نم _

بخ؟ _

تفگ ودش تکاس تسین شزا یربخ متسود _

تفگ هک مدش تکاس ؟ هراد یراک هچ هگید نیا منکیم شتسرد تارب نم وگب بخ _

؟ هیچ شمسا _

_ وسیگ _ متفگ یگرزب غورد هچ منکب یطلغ هچ متسنودیمن . هنای وسیگ متفگیم ... هن ای متفگیم
؟ شلیماف

؟ دیمهفیم هتسیاش  متفگیم هگا
شنمدار وسیگ _

تفگ ودش تکاس
. منکیم شادیپ شابن نارگن _

یتسرد راک ینعی مدیشک زارد ماسابل نومه اب تخت هیور و متسب ورد شنتفر دعب نوریب تفرو دشاپ
، مدشروبجم متفگ هابتشا هک وشلیماف مدرک

هشن ریگیپ مراودیما مدیمهفیمن ومراک بقاوع مدیمهفن یچیه هگید و متفر باوخ هب مک مک

[ رایناد ]

هب طلسم هک نوا زیم تشپ میتسشن و پاش یفاک هی تمس میتفر یددم اب هارمه  مداد سپو مدرب وسابل
تفگ هک مدرک شاگن رظتنم نرایب اولقاب ههارمه هب صوصخم یاچ ات تساوخ دوب نابز

؟؟ هشیم مومت یزاب نیا یِک ریواشرآ _

شور مگید هتفهود یدرک ربص سلا هد هک _وت

سلا هد نیاوت مدش هابت ادخب مرازیب یگدنز نیا زا مرب ماوخیم .. کالمف متسخ _

هشیم تسرد شابن نارگن _

؟ یریم ادرف _

؟ اجک _

هگید یوسوم شیپ _

ینودیم اجک زاوت مریم ناها _

ایفام و ایفام نیا هیوت نیببدرکیم دایز تزا فیرعت هک یتفرگ اج سایلا مشچوت بوخ هتسرد تراک _

یا هلومحم یارب وروت منکیم رکف یشاب نوشرانک ات یشاب رکب و هزبرج دیاب یزاب
متفگو مداد نوکترس . ناوخیم یزیچ

. مدینش نوشافرح زا منودیم مدوخ _

هشیم  مولعم زیچ همه یرب هک ادرف .. سپ هبوخ _

مدش شریخ مدرک هزم هزمو ییاچ زا یمک تشاذگوتاشرافسو دموا نوسراگ هک مداد نوکترس
؟ هتچ _

؟ یچ _

هتچ؟  مگیم _



یچیه _

؟؟ یگیم نم هب غورد _

میشادج هرارق زانیرپ و نم _

؟؟ ارچ امش _

باذع ماوخیمن مش ادج ماوخیم تفگ ودش یبصع اوعد هیوت دش نوماوعد لته میدموا هک بشید _

متفگو مدز یدنخزوپ هشاب متفگ منم هشکب رجز ماوخیمن هنیبب
هنزیم اج هراد هشابریگ مهوت یاپ هشیم تایلمع دعب هدیمهف . نبلط تعفنم هچانز ینیبیم _

هگرزب نواو نم قشع تسین یروطنیا نوا ریواشرآ _هن

؟ ینکیم ششومارف طالق دعب منئمطم سزور هی قشع شاب هتشاد لقع مکی هیچ قشع _

مریگب طالق یگیم _

تفگ ودیشک یها .. هشاب  مگید یکی اب هتاهاب یتقو هک هرتهب نیازا . وشادج شزا امتح تایلمع .دعب هرا _

متفگ ومداد نوکترس . مراد شسود _

. ترسحزا هرپ یگدنز _

هراد مسود ترظن هب ریواشرآ _

.هب شفرح زا هشیم نومیشپ هشاب هتشاد تسود طالق..هگا یارب دادیمن داهنشیپ نوچ ..هن منودیمن _

تفگ ودشاپ هرادن تسود هشیم هنووید هنک رکف تندوبن
مرب هگید نم تیرادلد زا یسرم _

تارب منک شرتدب ات ایب تفرگ هک تلد ، هیناجم سالتم _هب

تفگ  نتفر لبق
هیقب ..و مدرک افتکا دنخزوپ هی ؟هب یشیم یچ یشاب هتشادونم سح هگاوت  منیبب داوخیم ملد _

نیشام تمس  متفر  مدشاپ مدروخومییاچ
درک تحاران مهونم شزور و حلا یلدنص هب دوب هداد هیکت و شرسو نیشام هیوت دوب هتسشن یددم

متفگ و مدش نیشام راوس
؟ لته تمنوسرب _

تفگو دش هدایپ لته تمس شمدرب داد نوکت رس
. شاب تدوخ بقارم _

هیوت متفریمن نیمه یارب یلیل لا بند دایب دوب رارق زورما سایلا هیامدازا یکی متسنودیم . مداد نوکت رس
متفگو مدز یدنخبل لته

مینزیم فرح مهاب مزاب شاب تدوخ بقارم مهوت _

وت دروا شرس و نیشام فقس هبداد هیکت وشتسد هی
متفگ مدیدنخ . مرازیمن کالس نواوتوماپ هشاب میناجم هگا یتح _

قاجنس وملقع فرح منکیم وبالک ملد فرح نم _

تفگودرک رکف یمک ؟؟ مرازب یچ وتمسا _ تفگو دیدنخ
تارب هبوخ نیا توافتم مدا _

متفگو مدز ومیدود کنیع مدرک شاگن ولج هنییا زا متفرو متفرگ وشزاگ داد نوکت تسد ورانک تفر
هندوب قمحا زا رتهب ندوب توافتم _

یروطچ اراک مدیدیم دیاب مدوب ربخیب شزا دوب یتقو دنچ متفرگ الین صا هرامش و مدروا رد وملیابوم
داد باوج قوب نیموس اب نریم شیپ

؟ ریواشرا ولا _

ربخ؟ هچ الین صا _سالم

؟؟ ربخ .هچ هشاب انوا شیپ تیشوگ یتقو وهی منزب گنز مدیسرت یم وت ادص مدینش مدش لا حشوخ _

؟؟ ینکیم راک یچوت همک هک ربخ _

ونوشنفلت متسنوت مدنومن راک یب منم ریواشرا شابن یچیه نارگن مدشراک هب سد منم _

مهور هلومحم نوا . ناتسبرع نتسرفیمدوب نوشیدروا رد نم نانبل هب راب هلومحم .نیا منک لر تنک
ینکب راک نیا ناوخیم تزا یرب هک ادرف هدب ماجنا وراک نیا یربب نوشارب وت ات ناوخیم

؟؟ ینکیم کچ ویک ینفلت سامت _

کیدزن نوشهب و تدوخ یمک و نک لوبق مدش راک هب سد . مدرک ادیپ ویوسوم هیلصا طخ هرخ _باال

. نک
نسانشب هلومحم نیا قیرط زا وروت ناوخیم

؟ یدرک ادیپ ور هسوساج و هنومهورگ هیوت یتفگیم هک ینوا _

هنوهنپ نوا زا زیچ همه االن هرا _



دش؟ یچ رتخد نوا .. وسیگ نیبب . هبوخ _

وسیگ نم هدشربخ اب هزات مگنهرس منزیم ور همه دیق هشاب المز تایلمع نیا رطاخ هب اما مفساتم _

مدرک نوشمعُط مدوخ
؟؟ ناه یدرک یطلغ هچ _ متفگو متشاد هگن یا هشوگ ونیشام

تدوخ هب شاب طلسم ریواشرآ نیبب _

؟ یچ شنشکب هگا وتنهد دنبب _

هتفیمن یقافتا شابن ساسح ریواشرآ _

متفگو  مدرک شراثن یشحف مدرک عطق ویشوگ
. هنک تفخ ادخ _

درک مرت یبصع منیشام یاکیتس ال هیادص . مدرکیم یگ دننار دنتو مدرک نشورو  نیشام
نیا ندز نیمز یارب . دوب هدشراکمه نماب هک دوب ردخمداوم هریاد یفخم رومام الین صا نیمه هدوخ

هکیترم
دراگیداب هی لثم دیاب مدرک سالم شاهاب دوب اجنوا لدبع مدش هدایپ  نیشام .زا متشاد هگن غاب هیولج
. نراد نوتراک اقا _ تفگ هیضار هک مدش هنوخ دراو . مهب ندرکیم کش هنرگو مدرکیم دروخرب

باال هقبط متفر مداد نوکترس
هک دوب یک زورما شقاتا تمس متفر مدق هی . مداتسیاو هرتخد نوا قاتا هیولج هک مدوب ورهار وت

سایلا قاتا تمس متفر و مدرک یفوپو متشگرب  دزیم فرح شاهاب تشاد
تفگ هک مدز رد هب یا هقت

ایب _

تفگ هک دیشکیم راگیس تشاد مداتسیاو شوربور و متفر نییاپ اه هلپزا مدش دراو
؟؟ یدش میاق یک تشپ یراد تعرج و لدردقنا اجک زا منیبب وگب _

!!! هنکیم کش متفگ هک نم
متسین مدوخزج یسک تشپ !! هیتاذ تسه یچ ره متعرج و لد _

نزب فرح تسرد ماهاب سپ یتسین میتسد باال یمدننار وت ریواشرآ دنبب وتنهد _

یزور راذب . متفرگیم ومولج هن هن... اما هدب نوج ماپو تسد ریز گس لثم ات شمنزب تساوخیم ملد
رسباالس. ردقچ تافوت یمهفیم تدوخ تسب تندرگ رود وراد بانط هدننار نیمه هک

تفگ هک مدز یدنخزوپ
؟ یوسوم شیپ یریم یک ادرف _

ماش یارب تفگ _

ربب تدوخاب مه و یلیل _

نم هک .یا مدیشک یقیمع سفن متسبو رد یتقو . متفر باهاال هلپ زا یفرح نودبو مداد نوکت رس
و لیابومو  مدرک شراثن رادبا شحف ات دنچ و متسب ورد مدوب یبصع  مقاتا متفر منیبب هزانج وروت

. مدز فرح یبصع اما مورا متشادرب
یتفگن مهب ویتسنودیم وت ریمس ؟؟ ولا _

؟؟؟ وویچ _

؟ تساجک ینودیم وسیگ منیبب وگب هار نوا هب نزن وتدوخ _

ههاریب هب شدز الین صا مشلا بند مدوخ گنهرس روتسد هب ادخب _

. ااامرایم باال وشکف منزیم تسین مساوح راب هی هدیم ریگ یه هدش کوکشم متاکرح ،ور سایلا نیبب _

هشب هتسب شناتساد 23سهلا دناب نیا راذب .. شاب مورا وت شاداد _

نینوبنجب سد مامش طقف هشاب .. هشاب _

هک متشذگ ولبات رانک .زا مریگب شود ات مومح تمس متفر مدوخ و تخت هیور مدرک ترپ ویشوگ
ورادخ مدز و سایلا قاتا دونش و متشادرب ویشوگ عیرس مهب تنعل .. دددونش خخخخا شهب دروخ ممشچ

دزیم فرح یشوگ اب تشاد یراگنا رکش
هلومحم یارب شتسرفب دعب و نک شلوبق .. دموا هک ادرف نیمه _

خرهاش ونم نیبب _

نک شور ولج نیمه یارب .. هدش خاش مارب مکی نیا
متفگ بلر یز

تفص گس یا _

مدینش و شافرح هیقب یبصع
تسین مه یریصن یامدا زا نومرارق یگشیمه یاج .. هفیلخ جرب مایم شدوخ واب مشیم رضاح _االن

...._



. دموا رد شگنچ زا هک سانییوره هلومحم نوا رکف عفالوت نوا _

مداد ما یپ شیشوگ هب یلیل .. هرا مدرکیم راکیچ باالحاال هقبط دوب هتفر یراگنا و درک عطقو نفلت
هشوپ نیرخا و شدوخ هشوپوت ورب و رادرب وشپات پل و شقاتا ورب وت نوریب مریم سایلا اب نم _االن

نک کاپو االن تمسق همقاتا هیاهادص نومه هیوت هتشونن یزیچ شور هک نزب ور
عقوم نومه دز.. یگنز کت هک مدز  یگنز کت هشاب تحار ملا یخ هک منیا یارب دروخ نیس مداتسرف دعب و

تخت هیور متخادنا ویشوگ دش هدز رد
هلب! _

وت دموا دوب یلیل
تفگ مدش هجوتم روزب هک هراشاو همیا واب تسب ورد هراد تراک سایلا هزیچ _

هراد دونش اجنیا _

هیوت تفر و دش نوریب قاتا زادوب حاضتفا شمیموتناپ .. دروا رد مارب ییادا ااه ینک شکاپ هراد هرا _

هیوت متشاذگ ودوب مصوصخم هک یرفذنه و متسشن ولجو نیشام هیوت متفر منم هروخب اوه ات غاب
دیاب دموا گنردوب مرک تخود شوخ راولشو تک هی هیوت شمدید رودزا . مدش سایلا رظتنم و مشوگ
هنییا زا متسشن ولج ممدوخو متسب ورد تسشن هک مدرک زابو بقع رد و متفر . مدرکیم راتفر یداع

متفگو مدرک شاگن ولج
؟؟ نوتمربب اجک _

. هفیلخ جرب _

تکرح تمس نومه . دش هداد نوشن نیشام هیوت تلبت هیور ریسم هک مدرک دراو و مسا . مداد نوکترس
مدید ور هفیلخ جرب هک رود زا شدوب باالرت رتمولیک دنچ متشذگ دیاز خیش هار گرزب زا مدرک
نیلوا . مایب منم درک هراشا مهب ودش هدایپ نیشام زادوب ابیز یلیخ متشاد هگن رانک نومه .. مدیمهف وهار

متفگو نییاپ مدموا نیشامزا . هربب مه ونم تساوخیم هک دوب راب
؟؟ نیراد راک نماب _

یشاب ماوخیم مهوت ایب _

یدورو رد تمس متفر . مداد نوکترس
هقبط ندزاب هک میدش روسناسا راوس . روسناسا تمس تفردوب اجنوا روسناسا .هی دوب ابیز یلیخ شوت

. دشیم هدید یبد هلک یا هشیش روسناسا هیوت زا دوب دایز یلیخ شتعرس . داتفا تکرح هب روسناسا رخا
تفگ هک نییاپ متخادنا ومرس

؟؟ یسرتیمن تعرس _زا

ور اج همه . میدوب هتفرگ رارق هفیلخ جرب رخا هقبطاقیقد مرادن یسرت عافترا زا هن تعرس زا هن _

تفر ندرکیم هاگن ونوریب نتشاد پوکسلت اب هک ندوب یدارفا . میدش نوریب . داتسیا روسناسا . میدیدیم
دش مخ هرمک ات نوا هک دز یفرح شنابهگن ..هب یرد تمس

هس دودح میدش هک شدراو مدرک زاب ورد دوب هگید رد هی هک میتفریم روطنومه میدشورهار نوا دراو
ندوب یزیم رود رفن

راک دراو هگید یکی یوسوم ضوعرد دوب اجک نوا . دوبن یوسوم ارچ اما دوب نوشهورگ نومه نیا ععا
نوا سایلا ندموا .اب ندوب هداتسیا زیم زا رترود هک ندوب نوشادراگیداب مرفن راهچ دودح . دوب هدش

تفگ شهب یسراف هب برع درم نوا ندرکیم دروخرب شاهاب مارتحا واب ندشاپ رفن هس
؟؟ نیدرک رید _

دونش و مدرک مهوت وماتسد مداتسیا شرس تشپ منم و زیمرس تسشن تفر ودادن باوج سایلا هک
تفگوزیم هیور تشاذگ تنوسماس فیک هی برع درم نوا . هشب طبض اهادص هک مدز و تعاس تشپ

ناریا هتسرفب و هنک یرلا هب وپالور نیا دیاب نوا یوسوم هب شدب و نکاضما ور ابرع بشما دادرق _

. هسامیم ام یارب ردقچ اما هشیم اضما دادرارق _االن سایلا
..زا متسرفیم ور ابرع دنسپ دروم و یناریا ال ماک رتخد شش تارب _ تفگ ودرک شفارطا هب یهاگن برع

یقاچاق هچ انیا نتشاد مرتخد .انیا نییاپ تخادنا رس یرایب رد لوپ هتفه رخا ینوتیم نوشقیرط
یچ هگید ؟؟ اعقاو یچ هگید .. داوم .. رتخد .. لوپ قاچاق نوشدوخ یارب ندوب یتسینوهص هی ندرکیم

. نراد نوشدوخ یارب یترامع هی مودکره تسین یکلا هدنوم
یکی هک دوب نییاپ مرس . خاک متسرفیم و منکیم باختنا ومودکره و منیبیم مدوخ ور ارتخد _ سایلا

تفگ انومهزا
؟؟ ینومهم یارب ینک هداما ور ارتخد هرارق یِک _

وپال درک زاب وشلفق و تشادرب وفیک سایلا وداد نوکترس هشب فرحنم ازغم هک تایلمع لبق بش هی _

تفگ ودرک هاگن و تشادرب وپالور کت کت سایلا ندوب هتفرگ رارق مه رانک نوشمه
ودرک یهاگن برع نوا وهب دشاپ سایلا هک دوب نییاپ مرسو . شمتفرگ متسد دادو تسب وفیک ! هلصا _



تفگ
هدیچیپ نوشوب ماراک هک هتقو دنچ _

تخیریم مهب تایلمع ؟؟ یچ هنم هراک دیمهفیم هگا خخا
؟ هدرکو راک نیا یک ترظن _هب

تفگو درک نوشاگن مخا اب
. یدرک وراک نیاوت _

تفگ و برع نوا تمس تفرگ هنوشن ودروارد وشتلک . مدرکن یراک نم هرادن ناکما تفگ ودیدنخ هبرع
. یدرک ضرف رخ ونم _

. دش هتپ هتت هب هبرع
و شدراگیداب اتود تمس متفرگ و مدروا رد ومتلک منم سایلا تمس نتفرگ ونوشگنفت شادراگیداب هک
سایلا . نییاپ دموا مک مک نوشتلک .هک هشیمن نیمضت مه نوتدنز هنرگو نیزادنب ونوتاگنفت نوا _ متفگ

تفگ ودرک برع هبور
! هطخ رخا نیا _

هک مدرک شاگن بجعتم . دزریت شینوشیپ هیور و هدراو هزات نوا هفرط تفرگ وتلک هک دوب عقوم نومه
تفگ

هرادن هلگ هراد ضوع یچره _

زا وشتلک . تشاد نک هفخ ادص سایلا تلک باال ندروا ونوشحلصا ندوب هکوش هک درم نوا یادراگیداب
تفگ و تشادربوفیک سایلا هک هراک هزات نوا یامدا هب مدز ریت اتود و متفرگ شتسد

. هتفین امش رس قافتا نیا نیشاب بقارم _

شرس تشپ منم . نوریب تفر رد زا
مرایم رد ترس بالور نیا منم زور هی

میتشادیمرب مدق
ترامع تمس میدرک تکرح و میدش نیشام راوس نوریب میدموا هفیلخ جرب وزا میدش روسناسا راوس

تفگ هک
. مراکهدب تهب نوج هی _

منتشکیم انوا یدوبن وت هگا
ولج هنییا هب ماگنو متعاس تمس  مدرب سوسحمان ومتسد مدرک ما یرکشت هتبلا . مدرک افتکا دنخزوپ هی هب

ومیشوگ . مدرک شوماخ ودونش دوب هتسبوشاشچ و یلدنص یتشپ هیور دوب هتشاذگ وشرس نوا هک دوب
متشون و متشادرب

تشون دعب هقیقدود دودح ؟؟؟ یدرک شمومت میایم میراد _

نیایب رت رید . _هن

؟؟؟ هخا درکیم یطلغ هچ ، یتفلچ واپ سد مدرک یفوپ
《 یلیل 》

شزاب هگا مدوب سارت رد رانک . سارت هیوت داین ایادخ مدرک کاپ ومینوشیپ هیور قرع متسد اب
هشقن هنکن سیلبا رایناد هنک تفخ ادخ خخخا .. مدرکیم لوبق دیابن مهفن هنمدیدیم ونم وت دمویم ودرکیم

؟؟ یدیشک  مگرم یارب
یکی دعب یکی ماسفن متشادن و منک شاگن هکنیا تعرج تفریم هار سایلا قاتا هیوت یروطنیمه تشاد
ومیشوگ متفرگ ومنهد هیولج . نیمز مدروخرس مدرکیم سیخ وم راولش االن سرت زا دمویم هگید

متشون رایناد یاربو متشادرب
نک مکمک هشراک قاتا االمنوت شنوخ هدموا یوسوم . مسایلا سارت وت نم _

دروخ گنز یوسوم لیابوم تشونن یزیچ . مدرک دنس و مدرک کاپ و نک مکمک اما منک دنس  متساوخ
داد باوج

؟ صیق . هدشیچ _

؟؟ درک وراک نیا یقح هچ هب سایلا یچ _

نینک شروگو مگ اج هی شنیربب _

.... مدمیهفن داد یشحف بلر یز
؟؟؟ یدرک راکیچ درم نوا ابوت سایلا ولا _!! دوب هدز گنز یسک هب هک یراگنا ندز فرح درک عورش هرابود

......
. مترظتنم تنوخ غاب وت نم ایب االن نیمه _



مدینشیم شامدق زا هک یتینابصعاب دعب داد.و یمورا هیادصرد هب دروخ متسد زا میشوگ عقوم نومه
ور هدرپ و متسبورد .. نوریب مدموا سارت زا یرکشورادخ .اب مدینش وشندش هدیبوک و رد هیادص . تفر
ا تفر و دز رپ محور . درکیم ماگن مخا اب تشاد ودوب موربور هک یوسوم ندیداب . متشگرب هک مدیشک

دوب نیمز هیور ممسج الن
متفگو مدز یعونصم هدنخ ؟؟ ینکیم راکیچ اجنیا هشوم مناخ _

؟؟ زونه نیتفرن امش یوسوم اقا _

. مزادنب ریگ ور هشوم مناخ نیاو مرازب هلت هی متساوخ _هن

درکیم ممورح ریت هی لوا نومه هشکب ونم تساوخیم هگا تشذگ ریخ هب مدرک یا هدنخ کت
مدینش ونوتادص مدنمرش مشکیم تلا جخ نیگن _

؟؟ نیتشاد راک سایلا اب مه امش هرادن لا کشا _

مرس تشپ مه ورد سارت هیوت مدموا هبسچیمن هکیرات شقاتا ، مایب متفگ هک متشاد راک شاهاب هلب _

متفگ باالو متفرگ و دوب مهارمه هک یرفذنه مدوب هتسب
نم نیتفر هک امش هرتهب متفگ مدینش ونوتادص مایب متساوخ ات هک مداد شوگ کیزوم یمکمه _

نوریب مایب
ماجنیا نم نیدیمهف اجک _زا درک یا هدنخ

عیرس و متسب ورد یکلا نیمه یارب مدینش ییادص هی باال مرب هلپ زا متساوخ ات مسامت دعب نوچ _

مدید ورامش هک نییاپ مدموا
نینزب فرح شاهاب لواامش هرتمهم امشراک بخ _ متفگو متسشن لبم هیور و متفر

تفگ اهو هلپ تمس تفر
متفگو مداد نوکترس هرتهب  منزب فرح لوا نم مرب دیاب هگید نم _

منومیم شرظتنم اجنیا نم هشاب بوخ شزور حولا هگا سپ _

متفر ، هتفر مدش نئمطم هک مدرک هاگن عیرس تفر یتقو . هکانسرت منوشاه هدنخ یتح تفر و دیدنخ
هشوپ دراو . دموا مدای ناها مرس هیور متشاذگو متسد ؟ دوب هتفگ یچ . مدرک شزاب و پات پل تمس

با ودوب هدش تبحص هک ییاتمسق مدز ور ادص نیرخادوب یزور هچ زورما . مدز وشنیرخا و مدش یلصا
زغم راون لثم دوب هدز نییاپ الو

. سادص یارب دوب مولعم هک هیتامسق نوا هیور مدز .. دوب هدش گنت میرتکد یارب ملد ردقچ .. متفگ خا
فذح و تمسق نوا . ینزن فرح ینوتیمن  مهفن مدا وگب بخ ادخب هگنخ دزیم فرح تشاد مداد شوگ

هب ییادص هک مدرک زاب ور هرجنپ مقاتا  متفر نوریب مدموا قاتازا و مدرک بترم وزیچ همه و مدرک
عقوم نومه . ندزیم فرح نتشاد یوسوم و سایلا مدرک هاگنو نییاپ دوب ثحبورج یادص دیسر  مشوگ

. دوب زیگنا تغر ردقچ رشب نیا مدرک شاگن همخا اب هرایناد مدید هک متشگرب . دش زاب قاتا رد
؟؟ هیچ _

؟؟ دش کاپ _

دش کاپ هرا _

مدیشک زارد زاب قاط تخت هیور مدرک ترپ مدوخ . روعشیب تفر ..... هرب ات مدرک فرطنوا ومتروص و
تورپهوت هریم مدا هک هیچ ندیشک زارد زاب قاط تمکح منودیمن مدوب رکف هیوت

《 رایناد 》

ملا یخ ات متساوخیم اما مقاتا مرب متساوخ . مدرک کرت و عمج یهاوخ ترذعم هی اب ندیسر مهب هک انوا
هک مراکتمدخ باال متفر اه هلپزا . دشن هک ربخاب قاتاوت شدوجو زا یوسوم هک ممهفب و مسرپب و هشتحار
هیور سکع زا مدای مدید وشمخا یتقو درک ماگن  مخا واب تشگرب هک مدش شقاتا دراو دوبن هشیمه لثم

تفگ هک مدرک مخا منم .. دموا شکوبسیف
هرا تفگ هک هن ای درک کاپ متفگ شهب ؟؟ هیچ _

ور هیقب زا هشیمه .نم مدرک تشم ومتسد دنودرگرب وشتروص مدید هک مسرپب یوسوم زا متساوخ
متفر و مدرک شراثن یشحف مدش نوریب شقاتا زا یصرح . هنودرگیم ور نم حاالزا نوا مدنودرگیم
یزیچ مدوب کالهف دوب نیگنسزورما هیارجام مریگب یشود ات مومح تمس متفر . مدورو ضحم .هب مقاتا
ویشوگ تخت تمس  متفر  ملوح نومه ؟اب مدرکیم راکیچ دیاب ادرف یارب دوب هدنومن تایلمع مامتا ات

متشون الین صا یارب و متشادرب
تسرفب  مبیقعت یارب ورفنود دودح یوسوم شیپ مرب ادرف هرارق _

تروشم منوا اب زاب اما مدوب مدوخ تایلمع لوئسم . مداتسرف  گنهرس دوخ یارب مه ودونش یاهادص
و سایلا قاتا هب طوبرم هیاهادص نیمه یارب مدش واکجنک . هشاب ربخاب ارجام زا متساوخیم و مدرکیم



مداد شوگور اهادص هتشاد راکیچ قاتا وت یوسوم منیبب ات شیپ تعاس کی هیور مدز . مداد شوگ مه
تفگیم شهب درم هی دمویم ششوخ . هدرکیم میا هدنخ هچ یتنعل ... اطلغ هچ هشوم مناخ . مدرک یمخا
شترپ تینابصع اب و مدرک عطق ویشوگ . امتح هدوب زاب ششوگانب ات ششین .. هشوم مناخ

............... تخت هیور  مدرک
.

هراچیب هک تفریم رد نومتسد زا تایلمع نیا هگا دشیمن مک یا هرز مسرتسا متفریم هار قاتا رود
هب مدیسر وهی دوب نم یارب هک ییاه هدنورپ . مدنوخیم یکی یکی وراه هدنورپ متشادرب ومیشوگ میدشیم
دایز لا متحا .اب ندش دیدپان یراذگ بمب هقطنم هیوت . رتخد هس .. ارتخد نوا هدنورپ ریخا یاه هدنورپ

. ندرکیم ادیپ ونوشانوختسا تشادهب هورگ ندرمیم مرگا میدیمهفیم ندنومیم هدنز هگا هنرگو نوشنتفرگ
هیضار هرابود متشگرب رد هیادص اب

. ماش یارب دییامرفب _

. شدوب هدموین یلیل زونه . دموا سایلا زیمرس متفر . مرازب منهذ هیاجک وروت یدوب یک وت مدشاپ
مدید متشگرب دزیم فرح یکی اب تشاد هک دمویم شادص اه هلپ زا دوب هتفر دوب مولعم هک میوسوم

.. ندروخ درک عورش و سایلا تسار تمس تسشنو دموا هنزیم فرح هیضار اب هراد
درک ریگ شولگوت همقل سایلا فرح اب هک

؟؟ دشن یربخ تتسود زا دشیچ _

یهاگن هشاب هتفگ شقیفر دروم رد لقع مک نیا هنکن شهب متخود وممشخرپ و یبصع هاگن و مدرک برساال
تفگ سرت اب ودرک مهب

. مگیم تهب هشب . هدشن یربخ ینعی _ن..ه

تفگ وداد نوکترس انیا و قیقحت یارب متسرفیم و لدبع منم _

مقاتا مرب هگید نم _

. درکیم شهار هقردب تشاد میبصع هاگن زونه درک ماگن و تشگرب اه هلپ طسو .. تفر دشاپ
متفگ ومداد نوکترس . ننک اضما دادرارق شاهاب هرارق ربب مه و یلیل ادرف یارب _

؟؟ نینکیمن نوشادیپ ؟ یچ ندش هتفرگ زورنوا هک نوتامدا _

تسین مهم ندش هتشک ای نداد نومولا ی نتسه اجره _

هچ ورانوا هخا دوبن یتسرد ههار مشامدا نتفر هتبلا . مدیدنخیم شلا ح هب متشاد ملد هت مداد نوکترس
مقاتا تمس متفر . مدشاپ منم شاهاب نامزمه دشاپ زیمرس زا سایلا نتسنودیمن شزا یچیه سایلا هب

تفگ هک
دراو و مداد نوکترس یربب مهونم .. خاک مرب ماوخیم شاب مرظتنم رد همد یدموا هک ادرف ونم نیبب _

مدرک شزابدموا مایپ  میشوگ .هب دوب اجک هگید خاک تخت هیور متسشن . مدش مقاتا
و هتفرگ ناگورگ ورتخد ات جنپ دودح نگیم ننکیم بیقعت ناریاوت نومامدا و یمتاح هک تشون ریمس

متشون دز. مرس هب یرکف . دایب امیپاوه اب شدوخ و یبد هتسرفب ییایرد ورانوا داوخیم
مهب وشربخ ؟ هنای نشیم هتشون ییایردرفس کرمگ هیوت رتخد جنپ دودح نیبب ننک وج و سرپ وگب _

تامدا ندب
یلیل منئمطم . نداتسرفیمن رتخد تحار لا یخاب ردقنا هنرگو هشیمن هدز نوشزا یمسا ییایرد منکیم رکف
نوممه وسیگ نوچ ننکادیپ ننوتن ور وسیگ مراودیما دوب هدموا یتشک اب هک شدوب نیمه یارب مه
منوا مباوخب تحار منوتب ات مدروخ باوخ صرق هی مدیشک زارد .. هلبا هرتخد . رخا هنزیم شیتا

تشاذگ وشریثات
.

یدراگیداب هداعلا قوف مپیت . متسب وشمکد مدیشوپ ومتک مبذج هیکشم نهاریپ همکد نیرخا نتسب .اب

سا یپ یج و متفرگ شود منلکدا اب دوب یمهم زور زورما . مدرک متسد ومیکشم دنب تعاس .. دوب هدش
نوریب قاتا .زا ننک مادیپ ننوتب رت تحار ریمس هیامدا .ات مدز ومدنبرمک هب دوب هدش لصو هک یکیچوک
هیور ماگن نم غاب هب مندش دراو اب ندزیم فرح نتشاد یلیل و هیضار هرابود غاب تمس متفر . مدش
هدیشوپ یکشم گنت راولش هی دوب امرس هبور اوه ... تشگیم ممادنا هیور شبجعتم هاگن نوا ودوب یلیل

. دوب هدیشوپ یکشم سابل هی مشریز و گنر هریت یا هوهق یتک و یتناس دنچ هنشاپ هیاشفک اب دوب
تمس متفر تیدج واب متفرگ شزا وماگن . دوب هتسب یبسا مد یلوق هب شرس باالی ورمه مشاهوم
یارب . درکیم هاگن ورام نکلا زاب تشاد هک سایلا هب دروخ ماگن منک زاب ونیشام رد متساوخ .ات نیشام
نوا مدرک زاب و یتفلچ واپ سد یلیل تمس رد متفر تروپشاد هیور متشاذگ ومیشوگ مراین مک هکنیا
تشذگ هک  مرانک .زا هشاب یعیبط سایلا هیولجدیاب درکیم هاگن متاکرح هب بجعتم و دیدیمن و سایلا
هرابود رد تمس ولج دموا و بقع تفر هرابود ! هگنخ  مگیم هک نم درک ماگن وداتسیا .هک مدش مخ یمک

یمک . نیشام تمس ولج دموا  مدقود و بقع تفر  مدقود ودرک یا هدنخ رهز هنکن تتنعل ادخ . مدش مخ



ورد دوب نوریب تاپ زونه هک راب هی دش نیشام راوس تذل .اب هدرک هرخسم ونم وشاراک نیبب مدش مخ
سایلا هک مدید نیشام ندش راوس نیح رد . نم همدور یرازب اپ دیابن یمهفیم یدش وچالغ متسب

متسب ومدنبرمک و مدش راوس . دیدنخیم یلیل تاکرح هب متسنودیم دیدنخیم تشاد
شیپ مرب دوبرارق هک دوب یناکم شمدنوخ و متشاد شرب . دوب هدش هتشاذگ دروپشاد هیور یسردا

یکیچوک هشقن هیوت زا دوب اجنوا میتفر هک مه نوملته هک دوب ییاجنومه . اریمج نابایخ مدز . یوسوم
متفگو  مدرک نوا هب یهاگنولج هنییا .زا متفر دادیم نوشن تلبت هیوت هک

هدش مگ وسیگ  یگب سایلا هبو یربدوب هتفگ _یک

تفگ ودرک ماگن شیگشیمه مخا اب
هنک یراک هنوتب دیاش نوا نیدوبن شرکف هب هک امش مگب  متشاد سود _

؟؟ موه ؟؟؟ هنای میدوب شرکف هب ام هک ینودیموت وتنهد دنبب _

مگب هک هدرکیم باجیا طیارش عقوم نوا امتح نک سب _

. مدرک  یکیرتسه هدنخ دش تکاس
کرد هب نیرب تطیارش ووت _

ییاجرب هچ . مدوب نوبایخ نیمهوت هک منم بوخ .. دیاز خیش نابایخ مدرک هاگن هشقن هب . دزن یفرح
دوب برغ تمس هب هک ییولبات هب .. تشاد یطابترا لپ شفرط ره انیاو ادیرخ زکرم شفارطا تشاد
هاگن هگرب ..هب اریمج یلته و یلحاسدوب هتشون هک دوب هدز باال نوا مگید هیولبات .هی اریمج دوب هتشون
دودح زمرق غارچ ندش زبس اب . برغ تمس هب . شدشیم یلوا سپ اریمج هقطنم دوب هتشون . مدرک

شبرغ تمس میتفر نیشام ات دنچ
.۳ یاریمج هب مدیسر هک دوب هقطنم هقطنم ..۳ اریمج مدرک هاگن هگرب ..هب تشاد لته مه اجنیا

شور هک ولبات نومه تمس متفر هقیدح هلخاد ترامع .. مدرک هگرب هب یهاگن هرابود . دوب هنوخ  مودک
زا هک شقطنم زا نوریب تمس  متفر . تشاد دوجو ییابیز یاه هنوخ مدش دراو .. هقیدح دوب هتشون
زا یمک سپ دوب ییاج بجع . نومهب دزیم رون رود .زا دوب انیا و تخرد شفارطا هک مدید هنوخ هی رود
همه مدش ترامع دراو . دشزاب رد هک مدز یقوب شیا هلیم رد هیولج . تشاد هلصاف ۳ هیاریمج هقطنم
بش تشه مدرک هاگن  متسد تعاس .هب ندوب هدش هتشاک اه شرف گنس رانک اه لگ عاونا و دوبزبس اج
امنبا هی . دوب دیفس ال ماک شینوریب یامن دوب ییابیز هنوخ دش.نیا هدایپ منوا مدش هدایپ نیشام .زا دوب

شوت زا هک دوب نوموربور
رانک درز و یتروص یاغارچ تخیریم با تولف نومه هیوت وزا دوب تولف هی شتسد هک هتشرف هی
رد هک مدرشف وشگنر دیفس گنز . رد تمس  متفر و مدرک تکرح یلیل زا رتولج . دوب هدش نشور هنوخ
رارف رتخد نوا . دوب هدرک اوعد رتخد اب یراگنا هک اقا هی هیادص ندشدنلب .اب دشزاب ینووج رتخد طسوت
دموا درم نومه مدش هنوخ دراو . شدوب مود هقبط هیوت منک رکف هک شقاتا هیوت تفر ودرک

تفگ یسراف هب ونوملا بقتسا
تایح تمس دربورام ودش نومامنهار شدوخ . مداد نوکترس . ننوترظتنم یتشپ تایح یوسوم یاقا _

. دوب طسو رختسا .هی میدش یتشپ تایح دراو . دوب رب ورود ششچ هک رتخد .نیا دوب ابیز شنوخ یتشپ
تشاد رارق ییابیز یاهرون شرب ورود منوا

. دوب هتسشن یوسوم هدوخ زیم تشپ هک تشاد رارق رت فرطنوا گنر هایس یریصح زیم هی
متفگ و مدرشف وشتسد هدب تسد هک ولج دروا وشتسد شتمس متفرو مدز یکروز  یدنخبل

_سالم

. نیدموا شوخ یلیخ _

تفگ و تفرگ وشتسد منوا یلیل تمس تفرگ وشتسد
یوسوم یاقا _سالم

. زیزع یلالهی یدموا شوخ _سالم

متسه یلیل _

یلال میگیم ابرع _ام

.... یلیل _ تفگ ودز یا هقهق خرهاش . نینزیم فرح یسراف هک امش اما عهعاا _

نوا فرط .و درک هراشا نم هب و شدوخ تسار تمس یلدنص تمس تفرگ هنوشن وشتسد دعب و
هیور مدز .و مدروا رد ملیابوم مدرک هاگنوفارطا . تسشیم  زیمرس مشدوخ . وشپچ تمس یلدنص مرتخد
مدوب قیقد سوسحمان زیچ همه هب گنراو و گنر یاهاذغ زا دوبرپزیم زیم.. هیور شمتشاذگ وطبض

هی ودیشک پوس وزا تشاذگ مولج باقشب هی ودوب شنت یدیفس و یکشم سابل هک دموا یمدختسم
هیقب یارب داد همادا یروطنیمه . تخیر هگید یازیچ و هملد و گرب بابک شوت و تشادرب  مکیچوک فرظ
ودوب ماپ هیور متسد وهی یلدنص هب مدوب هداد هیکت . مماج هیوت تخیر ودرک زاب و یبارش  رخارد و

. زیم هیور مگید هتسد



و یمتاح هیافرح یدراگیداب هی زا رت شزرااب ام یاربوت ریواشرآ .. بخ _ مدرک برساال یوسوم هیادص اب
زا مه سایلا ینکیم تحاران تکشخ یمک خاالق زا وتنایفارطا هک دیدن دیابن اما دوبن یدوخیب سایلا

هتحاران نیمه
متفگو مدز یدنخزوپ

همدوخ هب طوبرم خاالمق . سایلا  جنرتسد هن مشاب دراگیداب هک هنیا مراک نم _

؟؟؟ ندروخیمن دوز ونوشماش مدرک شاگن  مامت تیدج اب دش تکاس
متفگ وشتمس مدرک ور . دوبن دب مدروخ وپوس زا قشاق وهی متشادرب  مباقشب رانکزا و گنر طالیی قشاق

؟؟ مایب نیدوب هتفگ _

هب یهاگن . دش تشم متسد . هشاب بوخ مه یلیل هب بشما ات مدرک نوتتوعد ماش یارب هتسرد هرا _

. شدروخ ودرک ادجور هملد شوقاچ و لا گنچ اب مدرک درکیم شاگن تشاد کشخ هک یلیل
درک. هاگن خرهاش هب رظتنم و

قیرط زا ناوختساوزغم یاه هنومن . ینک عورش وتراک هرارق ادرف .زا یلیل هئوت اب مفرح لوا ما _

تفگ و طسو تشاذگ یبا شوپ هگرب دش. هدز رهم هیسور
هاگن نم هب دعب و درک هگرب هب یهاگن یلیل . نشب لمع ناوختسا وزغم هنومن یارب هرارق رتخد هس _نیا

ندش دیدپان راجفنا هیوت  متفگیم هک یرتخد هس نوا ندید اب هک متفرگ ور هگرب واکجنک درک
هیور هب . دوب ناوختساوزغم یارب رتخد هس نیا ینعی هشاب انیا راک مدرکیمن مشرکف یتح .. مدرک بجعت

تفگ یلیل . مدرواین مدوخ
؟ هنکیمن دیدهت ورانیا هک یا همدص یوسوم یاقا _

اضما ور هگرب نیا دیاب . نیدش راک نیادراو سلا هی ات هگید امش اما هشیمن  یچیه مناخ نیسرتن _

. نینزب
درک. اضماور هگرب نوا هزرلیم هراد هک مدیدیم وشاتسد حوضو هبدادرارق شوربور یا هگرب

هدننار هی راکوای همه دراگیداب هی دیاب نیشاب نوتدوخ هبقارم یلیخ دیاب نیدش راک نیا دراو هک _حاال

. نینک اپوسد نوتدوخ یارب
تفگ .هک مدش هریخ یوسوم هب جیگ و مدرک برساال ممسا ندروا .اب مدوب رتخد هس نوا کشوت هکنم
متفگ ومدز یدنخزوپ دش یلیل هریخ مرخسم هاگن ؟ ینکیم لوبق یشاب شدراگیداب وت هک هگیم _

. هشاب _

تسه  مهوت بقارم هشاب اما هراد راک ریواشرآ هچرگ _ یوسوم
. درک نم هب وشرامخ هاگن و شنوچ ریز تشاذگ قالب وشتسدود تشاد بل هب یزوریپ دنخبل هک یلیل

یتم سال هب سپ _ یوسوم
یتقو . شدروخ اتو ودام ماج هب دزو تشادرب با ناویل هی یلیل اما باال مدرب منم باال درب وشماج

تفگ یلیل هک دش. اه فرظ ندرک عمج هلوغشمو دموا راکتمدخ میدیشک رانک
یتشادهب سیورس مریم نم _

. هدب شنوشنو هنک شیهارمهرد همد ات تفگ راکتمدخ هب هشاب فرح نیمه رظتنم یوسوم هک یراگنا
درک فراعت نومارب ودروا یا هوهق اراکتمدخ زا هگید یکی میتسشن لبم هیور و یا هشوگ میتفر مه اب

تفگ هک مدروخ یا هعرج و متشادرب
هلومحم نیا سراپ هلومحم یارب . ناریا زرم تمس یریم یتفویم هار هنوبش یلیل ندنوسر زا دعب ادرف _

هریگیم تزا یکی زرم ..بل نوا یارب یتسرفیم . هتسه یمتاح یارب
متفگو مدرک یهاگن تعاس هب دز یا هگید یافرح . مداد نوکترس و مدرک شفایق هب یهاگن

. مراد رارق مرب ییاج ات سایلا اقا اب دیاب هدنمرش _

مدش دنلب داد نوکت یرس
متفگ و یوسوم تمس مدرک وردوب اجک رتخد نیا

. میرب  میاوخیمدایب یلیل نیگب نوتراکتمدخ _هب

؟؟ هدش یزیچ _ متفگ و مدرک مخا دیدنخ
شادص افطل سین هنومب اجنیا یلیل هکنیا هقح _ مدز دایرف . هنومیم  مشیپ اه هنومن ندرب  مامتا ات یلیل _

نک.
؟؟ یریگیم یلیل یارب  میمصت هک یتسه  یکوت ریواشرآ _

هدادن وشزاجا سایلا مشاب هک یسک ره نم .. نم _

مریگیم میمصت نمو هنم هلومحم نیا هرادن یطبر سایلا _هب

مدز داد باالو متفر اه هلپ .وزا هنوخ تمس  متفر ود حهتلا واب مدش یبصع
!!! یلیل _

دموا هدیسرت یلیل . مدز نوشتفج نتفرگ ونم رفنود تشپ زا هک شتمس  متفر نوریب دموا قاتا هی زا



تفگ و متمس
.. ریواشرآ _

تفگو دموا یوسوم هک مدز واپ تسد نتفرگ ونم مدرم ات هس و تفرگ ونوا درم هی اما
. ینیبیم دب نکن  یروطنیا  ریواشرآ _

یلیل نتفرگ اب ینیبیم دب هک ییوت نیا _

؟؟ همهم تارب ردقنا هک هیک یلیل _

. منک تبقارم هدرک دامتعا مهب هک یسک زا ماوخیم  طقف نم _

شربب وت هرب تساوخ اجره تقو ره همهم تارب هگا _

دوب یک یلیل .. دشیم عیاض اما منزب ومفارطا هیامدا متسنوتیم یتحار مدشهب یرفک ندرب ونم  روزب شامدا
؟؟ مارب

مدز .داد نیشام تمس نداد له ونم شامدا
نک ملو _

یب.... زیچ.. همه ،یب طفاثک لا غشا متسب ورد یبصع مدش نیشام راوس
. ریمس هب مدز گنز و متشادرب ومیشوگ

؟؟ ریمس ولا _

. یوسوم شیپ یلیل هدب شوگ نم هب شاب تکاس _.... شیچ _

رچ... _

شنوخ هفارطا نک رقتسم مدا ات هس دودح یلیل شیپ ورب و نیبب ومناکم سا یپ یج زا سسسیه _

هشاب شبقارم ات لخاد تسرفب و یکی هشاب المز
. شابن نارگن شاداد شاب _

؟؟ بخ نک یریگیپ یمهفیم هتسیرورت هی شیپ االن نوا ونم نیبب _

. شاب _

.هی دوب بش هن تعاس مدش هدایپ هشوگ هی دوب هدش نوغاد .حملا مدش یبصع مدرک عطق ویشوگ
تهب تنعل . با هیوت مدرک شترپ  مکحم و متشادرب گنس هی . دوب با یمک شوتو دوب هرد لثم ییاج

و نیشام هیوت  متفر . میشوگ ندروخ گنز ..اب مدرک نیاراک دراو و یلیل هک یزور هب تنعل .. یوسوم
 مداد باوج

؟ ریواشرآ وت ییاجک _

تشاد هگن یوسوم و یلیل اما مداتفا هار هتعاس مین هک نم _

مدرک رود مشوگ زا ویشوگ دز هک یدایرف اب
وت؟ یگیم یچ .. یچ ینعی  ریواشرآ _

شترایم دعب انوخ هنومن تایلمع مامتا ات تفگ اما شمرایب  متساوخ منم _

.. خرهاش تهب تنعل _

شمربب ونوا منوتیم نم اما _

شتنیییم فعض هطقن هی ناونع هب هنرگو . منکب  یراک  منوتیمن ، هشیمن عفال _

. مدرک شنشور و متسب و نیشام .رد مدرک عطق ویشوگ یظفادخ نتفگ .اب میدش تکاس تفگیم تسرد
سایلا ترامع تمس متفر

عیرس . نوریب دموا هنوخ زا هک مدوب هدرکن شوماخ و نیشام زونه . مدش ترامع دراو یقوب کت اب
. تسشن ودموا . مدزو سا یپ یج

؟؟ دشن یا هگید ربخ دشیچ _

تسین یزیچ عفال _هن

. شاپ هیور تفرگ برض شتشگنا اب
ارانام هداج ورب نک تکرح _ مدرک شاگن ولج هنییا زا رظتنم میدش جراخ ترامع زا متفرگ بقع هدند

ارانام هداج مدز
اما متشاد یبد هب رفس هی هکنیا .اب دوب ام نیشام هطقن نوا . دوب تکرح لا حرد یگنر زمرق هطقن هی
هداج میدیسر . منکیم هدافتسا سا یپ یج نیا زا هشن عیاض هک منیا یارب . تسین مدای ییازیچ هی

تفگ هک ارانام
ات متفر و تفگیم هک یهار ره . مدوب راذیب هفصن هفصن یاتبحص نیا .زا هدب همادا تهار هب میقتسم _

اجنوا خاک هی شدوخ لوق هب هکلب . تشادنرارق اجنوا یا هنوخ چیه هک مراد هگن تفگ ییاج هی هکنیا
. مدش هدایپ نیشام .زا مدرک کراپ شغاب هیوت و نیشام . دوب هتشاذگ شیامن هب وشییابیز رود .زا دوب
۶ لوق شارب هک دوب ینومه مدیمهف شادراگیداب زا دوب مگید نیشام .هی دوب هتفر رتولج نم زا نوا

ومیشوگ و نیشام رانک متفر . دشیمن هن . مداتسیایم رد هیولج دیاب ینعی منم . دوب هداد یناریا رتخد



هک نیا و خاک رهاظو تاصخشم .اما نتسنودیم نوشدوخ هک و ناکم . دوبن یسک مفارطا مدرک نشور
نرقتسم هنوخ زارترود یاه جرب زا یکی هیور اقیقد تفگیم . مداتسرف ریمس یاربو نتسه ایک

یارب دوب میخاک . مدنوسریمو مدوخ یروطچ دوب مهوت مامخا . مداتسیا ادراگیداب تمس متفر . ننیمکردو
ثمال یناریا وهب مدروا شرد هدروخ گنز میشوگ ثمال یکلا . دشیم درگ تروص هب هنوخ باالی شدوخ

نابهگن اتود . مدرک زاب و یبوچ رد متشذگ دوب گرزب هک یا هلپراهچ .زا منزیم فرح سایلا اب مراد
روسناسا اب نم اما دوب مه هلپ نم زارترود مدش روسناسا دراو نوشهب لحم .یب ندوب روسناسا رانک

؟ نشاب نتسنوتیم هقبط مودک تشادن رتشیب هقبط .هس متفر
باال،زا دروخیم هلپ . دوب ییابیز هنوخ مدوب رخا هقبط نوریب مدمواداتسیا روسناسا . موس هقبط مدز

تشاد درک مبوکخیم سایلا هیادص هک مشب شدراو متساوخ تشادن رد هک دوب یکقاتا باال متفر اه هلپ
. مداتسیاو شوگ . تشادن ینیبرود مدرک هاگنو مدوب هک ییورهار نوا . دزیم فرح یکی اب

منکیم باختنا ونوشاتراهچ طقف ارتخد نیا (_زا

مدروا وداک یارب ورمه هک نم _

نیرتشیب . هشب رازگرب ابیز دیاب نم یاپولک و ینومهم ینودیم تدوخ . مدیدنسپ ونوشاتراهچ نم اما _

. دشیم تشم ماتسد شافرح .)اب نریگیم انیا هک مه ور ییابیز
. نتفرگ وتمشچ اتراهچ مودک منیبب وگب بوخ _)

(. ممما _

تفگ تفریم هار قاتا هیوت تشاد هک یراگنا
ویکی دنلب یادص اب دعب . نینیبیم میلعت یسنان کمک اب هتفه رخا ینومهم یارب نیدش باختنا اتراهچامش
یدرم .هک مدرک زاب مک یلیخ ورد .الی وت متفر و مدرک زاب وشرد و یقاتا تمس متفر هک درک ادص

تفگو تفر یلکیه
اقا؟ هلب _

یرخا قاتا ربب ورات راهچ نیا _

ییارتخد نومه انیا ناها ؟ ندوب یک ندوب انشا مارب یمود و یلوا . ندوب هدش فیدر درم لا بند مانوا
یمراهچ یکی ندید اب اماو متخانشن و یموس یکی . ناتود ارچ اما ندوب ینومهم نوا قاتا هیوت هک ندوب

؟؟ هدموا اجنیا یروطچ . مداتسیا رد تشپ هکوش .و مدش خرس هک دوب

《 وسیگ 》

لثم هههوا . مدش نتفگ هک یقاتا نومه دراو . متشادن یا هگید هراک مدرکیم هیرگ طقف نوشافرح اب
منم . تخت هی هیور نتفر ارتخد زا مودکره . دوب هدش هتشاذگ مه زارود تخت ات تشه دودح نویسناپ
هیادص . مدرک لقب وماهونازو متسشن تخت هیور دوب یگرزب یلیخ قاتا . هرجنپ رانک تخت هیور متفر
یوق وسیگ . مدزیم نوشسپ عیرس اما تخیریم ماکشا منم . قاتا هیوت دوب هدیچیپ ارتخد زا یکی هیرگ

تخیریم کشا و تشادن تقاط شردام نودب متعاس جنپ هک متشاد و یلوا کالس هچب سح . شاب
کمک ادخ زا بلر ویز متخیریم کشا . مدرک تحارو مدوخ . مشوگ هب مدرشف وتشلا ب ولهپ هب مدیشک زارد
هیکت یزلف تخت هب . سارتخد زا یکی مدید مدشاپ سرت اب مدوخ عیرس تشلا ب نتشادرب اب متساوخیم

تفگو دیشک  متروص هیور یتسد هک مداد
میرادن یهار سدیاف یب هیرگ _

تفگ وداد هیکت مرانک مشدوخ
ماجنیا االن اما لا حشوخ و مدرکیم راک مردپ ناتسرامیب هیوت  شیپ زور هس ات نم هدوخ _

تفگ هک مدوب واکجنک ازیچ نیاوت . مدرک هاگن شهب واکجنک مدرک کاپ وماکشا
مدش هدیدزد هک شدوب طفاثک صیق ینومهم دعب هتفه هی _

. دوب مردپ کیرباف قیفر صیق
؟؟ هیک صیق _

تشاد  یمدنگ تسوپ . مدرک شاگن دش هریخ اج هی هب یرکف درک. نیا شک شیپ ورام هک یبرع نیمه _

.. دوبابیز ، ییامرخ هاتوک هیاهوم . فیرظ یابل و یکسورع ینیب اما و تشرد و هریت یا هوهق هیامشچ
مدرک یفوپ

؟ اجنیا هب یدیسر یروطچوت _

. مدرک هاگن هطقن هی هب یرکف مدرک شاگن
(. درگرب یدوز .اما نوریب یرب ینوتیم هتفرگ تلد یلیخ هگا )

و نامتراپا یوت مدرگرب هکنیا تعرج . نوریب مدز اجنوا وزا مدیشوپ وماسابل و مدرک لوبق مه هداس هنم



. میدرکیم یگدنز مهاب همه . ندوب هدروا مهو نم هک تدم نیاوت دایب ریمس مدیسرتیم هخا . متشادن
رهاظ لوگ مدا دیابن . دوب حالل منوخ دیدیم ونم ریمس .هگا دیسریم شاراک هب ودوب ناریا هک مه داراب
میدرک ثحبورج مه واب نوریب مرب متساوخ شزا هک بشید یروا دای هب اب یروخب وشنوبرهم و مورا
یسکات هی متشادن دای وراج چیه نربب وشفایق روش هدرم شیگس تسد نوا .اب دز مهب یلیس نوا و

هک متفر راجنلک مدوخ واب متفر هار ردقنوا ندز مدق هدایپ مدرک عورش . متشادن هک منوشلوپ . دوب
گنراو گنر هک مهاجنوا . منورذگب شوخ یمک تسین دب مدوب پولک هی هیوربور مدموا مدوخ هب یتقو

.اما دوبن یبسانم نامز دوب بش تشه تعاس . ندوب ییامدا پولک فرط ود . میدنخیم میریم تسه مه
متیذا گنها هیادص . نییاپ متفر اه هلپ زا مدش شدراو . مدوب هدرک جل ریمس اب مدوخ زا رتشیب

اب ارتخد مدوب هدش  پولک دراو هگید . دشیم رتدایز یروطنومه مادص متفریم رت نییاپ اه هلپ زا هچرهدرک
.. ادرم رانک ندوب هتسشن دب هیاتیعضو

مرب.هی هک متشگرب نومیشپ . ندیصقریم نتشاد طسو نوا ودوب نوشتسد ناویل مه رتخد هدع هی
نک ملو متفگ نوسرت مدمیهفن دز. یفرح یبرع هب درک دس و مهار نووجرسپ

هلپ زا عیرس متمس  نتشگرب همه مدایرف اب هک بمال. زا یکی هتمس هربب تساوخ ونم و تفرگ  موزاب اما
ونم .. درکن ملو هنک ملو متفگ یم تشاد هگن ونم انابهگن زا یکی هک . نوریب مرب متساوخ باال متفر اه
یداد اب دوب اجنوا خیش هی مدش شدراو یتقو . شوت هرازب ونم تساوخ و گرزب  نیشام هی هتمس درب
هنوخ ندرب ونمو مدوب رتخد شش شیپ یا هنوخ درب ونم مرخارد ودز مهب یلیس هی مدرک هک یدادیب

( دوب دب حملا ردقچ هک ییاو سایلا
؟؟؟ یگب مهب یاوخیمن _

. تسین مهم مگب ماوخیمن _هن

؟؟ یدموا یروطچ منودب متشاد تسود طقف _

. منزب فرح شاهاب متساوخیمن دوب هتفر هکنیا لثم دروخ  مورا نوکت هی تخت . مدیشک زارد شهب تشپ
رتخد نوا ورتخد نیا هب یه وسیگ نیبب ؟؟ دشیم یچ شرخا هربب مباوخ ات متفر راجنلک  مدوخاب روزب

. یرادن انوا اب یقرف متدوخ .حاال یتفابیم رکف تدوخ یارب ویدرکیم هاگن
..
..

رد . متشاد ساره . دوب هتفرگ ونم یساره مدش رادیب دوب هدیخرچ رد لفق وت هک یدیلک هیادص اب حبص
تخت .زا تفر شدعب و قاتا طسو نیمز هیور تشاذگ گرزب درگ ینیس هی ودموا ینابهگن دش زاب
متسش ومتروص و متفر ، مومح رب عالهو دوب قاتا هیوت یتشادهب سیورس . نییاپ مدموا
ینیس رود درگ نوماتراهچره نیمز هیور میتسشن . نتسشیم ونوشاتروص بیترت هب ارتخد . نوریب مدموا
مدروخ یا همقل هسود .. شندروخ هب مدرک عورش و مفرظ هیوت متشاذگ و غرم مخت هی . میتسشن گرزب
طقف دوب هدیدن ونم نوا اجک زا اباب .هن تخانشیمن ونم سایلا هدوخ ینعی . مدیشک رانک دعب و

دش. ندیشک زارد هرابود مراک .. دوب هدید ونم شرهاوخ
.

《 یلیل 》

هنوحبص زیم تشپ متسشن زرلو سرت اب
دز مفرط یدنخبل . تسشن ودموا دیزرلیم تدش ماپهب و سد دموا میوسوم هدوخ

مشاپ  متساوخ وات مدروخ و هویمبا یمکزا روزب نییاپ  متخادنا ومرس و مدرک مخا
. یرب دیابن منم زارتدوز یایب دیابن نمزا رت رید هراد ییانوناق هنوخ نیا _

. نشاب نوتشیپ نریذپیم هک ییاسک یارب نوناق نیا _

ملا تفگ هشیم هک یقاتا هفرط متفر مدرک شراثن ییوررپ اه هلپ تمس متفر و مدشاپ زیم تشپ زا
متفر . شدوب اوعد هیادص لثم اما مدوبنواکجنک مدینش زاباال ییادص .اما مشب شدراو  متساوخ . دوب نم

زا نسم مناخ هی هک راوید تشپ متفر . دشزاب قاتا رد مدید هک مدرک ورهار یاهتنا هب یهاگن باالو هقبط
یرخا قاتا تمس متفر تفر یتقو . دوبن مدختسم دش در مرانک

تفگ هک مدینش ور یرتخد هیادص عقوم نومه . دشنزاب اما منک زاب متساوخ ورد
. منزب مدق ماوخیم ییاج مریمن نک زابورد ادخوروت _

تفگ ودش تکاس ؟؟؟؟ منک تکمک منوتیم نم ؟اما یتسه یک منودیمن _ متفگ مورا
فارطا یهاگن . نینک مورزاب ورد دعب نینک شادیپ و نیدرگب فارطا نومه هرازیم اال متحا ودیلک نییب _

رد لفق هیوت متشاد شرب دوب. الیگال یکیچوک دیلک مدید هک مدروا رد .گالوش دوب گرزب نودلگ هی مدرک
هدرپ تخت رود . دوب موربور ابیز هداعلا قوف قاتا هی . مدرک زابورد یتقو مدرک شزاب رخا ورد مدنوخرچ
یواح ینیس هی شرانک . مدرک هاگن نیمز هیور دوب هدنوشک وشنوجیب همسج هک یرتخد هب . دوب یروت



مدرکیم هاگن وفارطا هک یروطنومه . شتمس  متفر مدرک لفق ورد . دوب هنوحبص هرفسرس یاداوم
مدرک  مدوخ هاگ هیکتو نیمز مدز وموناز شوربور  متسشن

؟؟ یدرک رارف دعب و یدرک زابورد میدموا ام یتقو هک یزورید رتخد نومهوت ؟؟؟ یتسه یکوت _

صوصخ هب هک لوا تاق ال موت متسنودیم اما شنوشور منزب سد متساوخ دیسرتیم مزا یراگنا دوب تکاس
. مفرطیب مدا هی ممدوخ مرادن یراک تاهاب نم _ متفگ وشرانک متشاذگ وینیس . منکن وراک نیا هسرتیم مزا

هینوخ مک زا هدش هایس یلیخ تاشچ ریز
. روخب ونیا زا مکی ایب هشیمن عفر هک یروخن میزیچ ات

روخب ایب . شتمس متفرگ وشوت متشاذگ مهایس نوتیز متشاذگ رینپ شوتو متشادرب و تسُت نون
یهاگن شهب . شدروخ و تفرگ متسد زا ور همقل . هدیمن شوگ تفرح هب یسک ندروخن اب یروطنیا

. شدیفس تسوپ ... شگنر زبس هیاشچ . دوب یوسوم هیبش شرهچ . دوب ییور شوخ و ابیز رتخد مدرک
وشرس . دوب مادنا شوخ هیارغ ال نوا زا تفگ هشیم اما ورغ .ال دادیم شنوشن ابیز شیی طال هیاهوم و

متفگ و مدرک متروص ینشاچ یدنخبل درکیم مزیلا نا تشاد باال تفرگ
! ما یلیل نم _

برساال شادص اب هک . مدش تک اس تفگیم شدوخ منودب وشمسا تساوخیم هگا یتسه یکوت متفگن
مدرک

متفگ و مدز یدنخبل . متسه سفن منم _

متخبشوخ _

تفگ هک مشاپ متساوخ . هشاب ۲۳و۲۴ دودح دروخیم شهب
؟ ماجنیا نم یدیمهف یروطچ _

. ینودیم تدوخ مشیقب باالو مدموا مدینش وتادص هک مقاتا مرب متساوخ _

متشگرب و مدرک زابو لفق رد تمس متفر
مهب ینوتیم هنکیم تتیذا یسک هگا ینیبیمن نم فرط زا یبیسا نودب اما مرادن یلوضف طسق نیبب _

. نکن هاگن مشندوب لیماف و یکیدزن هب یگب
رتخد نیا . شیلبق هیاجرس متشاذگ ودیلکو مدرک لفق ورد و نوریب متفر قاتا زا دز ینوجیب دنخبل
هیاسابل زونه . دوب هرجنپ هیوربور هک یزیم تشپ  متسشن و مقاتا متفر .. خرهاش رتخد امتح ؟؟ دوب یک

اب ات دادیمن هزاجا  مرورغ . مدرک لفقورد اجنیا ندوب زا مدیسرتیم . متشادرب ومیشوگ دوب منت مزورید
سمل . مدوب هدرکن ویس وشرامش سامت تسیلوت  متفر . دوب هداتفا منوج هب یدب سرت .اما منزب فرح رایناد
وراگزور هنکیم مرتدب نوا اب ندز فرح .هن مشوگرانک متشاذگ مدرک یفوپ دشرارقرب سامت هک شور مدرک

مشوگ رانک زا ویشوگ ؟ هنک بوخ ونم حهلا داوخیم دزریت ومردارب درک ادج مزا ومردپ هک ینوا نیبب
دیچیپ قاتاوت شنتفگ ولا هیادص . منک شعطق متساوخات و متشادرب

مشوگرانک متشاذگ مدرشف ومابل
؟؟ ولا _

تشادن ومرامش منوا یراگنا
یلیل منم _

تفگ ودش تکاس
؟ هداتفا هنوخوت یقافتا _

؟ یمخز ای یا هدنز هنای یبوخ دیسرپیمن ردقنیمه منزب گنز تشاد سود طقف اقافتا یارب هه
مدیمهفن یزیچ عفال _

؟؟؟ یدز گنز ارچ _

؟؟؟؟ تفرگیم مضغب تشاد متشادن عقوت سکچیه زا هک ینم تفرگیم مضغب تشاد هگید
؟ لمع یارب یربب ونم هک یایم یِک منودب متساوخ طقف یچیه _

9 تعاس هگید مایم _

متفگ و مدیشک یقیمع سفن
تفگ مورا ودش تکاس . ظفادخ سپ _

... فادخ . شاب تدوخ بقارم _

درک. عطق هک دنوم هفصن شفرح . متفرگ زاگ باالوم بل منودند اب
هیرگ و وت هه ؟؟ یلیل ینکیم هیرگ ارچ . مدروخ با یمک و تخت هیور مدرک ترپ ویشوگ تینابصع اب

؟ رایناد یارب
نوریب داب . نوریب یاهادص متسب و ماشچ دوب تکاس قاتا . مشاب اهنت متساوخیم تخت هیور مدیشک زارد

ومدوخ یادص اال مدادیم شوگ و زیچ همه
اه مدوب هدش باوخ یراگنا . مدرک زاب مشچ رد هیادص اب ؟هک تشذگ یروطچ ؟ تشذگ یِک منودیمن



 موربور  رتخد ندید اب هک مدرک زاب وشلفق رد تمس متفردوب تحار مباصعا مداد یشلا م وماشچ ...

مدش تکاس سفن
. دیرخ میرب هک هتفگ مردپ _

تفگ بلر یزودرک هراشا ماپ اترس هب
یروطنیا مشیم مورا منم _

متفگو مدز یدنخبل
. مایم مرادرب ومیشوگ _

اه هلپ هیوت نوریب متفر قاتا .زا مدرک عمج مرس باالی وماهومو متشادرب ومیشوگ و مدرک هتسب همین ورد
لقب هگید هیاقا هی ههارمه دوب هدننار میدش یصخش نیشام هیراوس و نوریب میتفر مهاب . دوب هداتسیا
هک دوب یدیرخ زکرم نومه . بوخ دیرخ زکرم هی تمس میتفر ؟؟ دوب هدموا ارچ هگید نیا . شتسد

ندمویم رترود ام زا مرفنود نوا هک میدش شدراو شتمس میتفر . میدوب هدموا هلا سوگ رایناد ههارمه
هدیمهف . مدوب هدیدن شیپ هعفد هک ییازیچ میدید وشرظانم و مویراوکا هلمج زا شیحیرفت یاهاج همه

ات هزاغم هی هیوت تفر یتقو تشاد یدب سح نوششیپ ندوب زا سفن . ندوب هدموا سفن رطاخب هک مدوب
متفگ هرب تساوخ انابهگن زا یکی

؟؟؟ یریم اجک _

. هنکن شتسین هبرس خرهاش اقا ات هریم _ تفگ تشاد دای یناریا هک یکی نوا
سح نوتندوب زا سفن .. مبقارم مدیم سپ باوج مدوخ نم هنکب یراک تساوخ هگا نیشابن نارگن _

هراد یدب
تفگ و ندرک هاگن مه تمس نیشاب شرکف هب

. مینوترظتنم دیرخ زکرم رد همد _

گنر زمرق سابل هی تمس تفر . ریگمشچو ابیز یاه سابلزا دوبرپ هک هزاغم هیوت  متفر . نتفر مداد نوکترس
تفگ و شولج تفرگ و تشاد شرب و

؟ ترظن هب هبوخ _

! هبوخ  موهوا _

شدیرخ
تفگ هک نوریب  میدموا
؟ ناجک هیقب عا _

مداد نوشرپ _

مدوب بذوم درک باسح سفن هدوخ ورمه متفرگ ییاسابل مدوخ یارب . هبوخ _ تفگ ودرک یا هدنخ
هتشاذگ اج مه ودوب هداد مهب سایلا هک یتراک ییاو . انیا و مدموا ناریا زا هزات نم هک متفگ مشهب
تفگیم سفن . متشاذگ شاج هنوخوت مدرک  راکیچ نم اماداد مهب تراک هی شیپ هزور نچ . مدوب
ندروخ زادعب . تشادن یربخ سفن زا سک چیه . دوب شردپ خرهاش سپ . منک باسح ات هتساوخ  مردپ

تفگ سفن هک دوب 4 هشوح ولوح تعاس . نتشگ وراهان
. جرب  میرب _

متفگ و مدرک هاگن دوب دیرخ زکرم هیور هبور هک یرشحم هفیلخ جرب هب
هراد عافترا و هگرزب ردقچ ییاو _

دایب تساوخ امدا زا یکی ات نیشام لخاد میدرب ونومادیرخ . مداد نوکترس دوب هدش شفنب شامنرون
مدرک یا هراشا

میتفر . دوب ابیز و گرزب هداعلا قوف هیامنبا هی جرب هیولج . دوبن رود یدایز هفیلخ جرب تمس  میداتفا هار
هک شگرزب هاگشیامن تمس میتفر . نتفرگ مهرد 125 نومتفج زا نومیدورو یارب نابهگنودو لخاد
دراو سفن داهنشیپ اب میدیدنخیم و میدزیم فرح ای دنوخیم ور هچخیرات ماربای سفن دوب شچخیرات
یه سفن متفگ ینیه هک درک تکرح تعرسرپ نانچ روسناسا . رخا هقبط دز هک نیمه میدش روسناسا
رد هرخ باال دوب یا هشیش شروسناسا مدید ونوریب و مدرک زاب وماشچ شرارصا هب . دیدنخیم مهب
هشیش هیولج هک نیمه . پوکسلت هی تمس درب ونمدیشکو متسد . مدروایم باال متشاد . دش زاب

مدرک لقبوسفنو مدیشک  یشفنبارف غیج مدید ونوریب  متفرگ رارق
!! یرشحم وت هک ادخب . رتخد یرشحم _

هیوت هک ییابیز یاهولبات زا میدرک هاگن و جرب فارطا یمک . دوب اجعیلا همه مدرک هاگن ونوریب  پوکسلت زا
یاوهو .حلا دادیم حیضوت ودادیم نوشن مهب ویراگن و شقنره سفن و میدرک ندید دوب هقبط نومه

عاالم نوفورکیم هیوت زا یکی هک میدوب 6:30 تعاس .ات دوب هدش هدنخ نومراک دوب هدش ضوع نومتفج
لماک دیشروخ زونه دوب هدش  کیرات یمک اوه . نوریب میدموا جرب زا هلیطعت جربو همومت تقو هک درک.

تفگ ودز ینکشب سفن هک دوب هتفرن ربا تشپ



دیشک و متسد هک مدز یمهفن هیور زا یمخا .. یبد رهن میرب سین  کیرات ال ماک اوه هک عقوم نیا _االن

لا سراهچ دعب هکنیا زا تفگیم دوب هتشذگ شوخ شهب ردقچ زورما هکنیازا سفن میدز مدق یبد رهن ات
درکیم بارخ ومدا حهلا رتشیب ندیسرپن یهاگ مدیسرپیمن شزا یزیچ . تفگیم دوب شزور نیرتهب زورما
لوپ یرادقم سفن یبد رهن میدیسر . هشچ هک هگب شدوخ دیاب هدب سفن حلا هک متسنودیم نم اما

. میدرک نومنت یگنر یجنران سابل . هنورب و قیاق ات دموا نومهارمه مه یکی درک هیارک قیاق هی وداد
شکیچوک یبوچ یلدنص هیور . مدش قیاق دراو منم سفن کمک اب سفن شدعب و تسشندرم نوا لوا

غیج و میدز رود یلک میدرک اشامت وراج همه شندنور .اب متسشن دوب اج رفنود یارب هک
 متفریم دیاب نم هُن تعاس دوب تشه تعاس دش کیرات اوهات . میدرک دادو

. میتفر دیرخ زکرم هدوخ وات میدروا رد وسابل نومیلبق هیاج  میتفر . ملد هبداتفا سرتسا وهی
هک مدرک سح دموا فرطنوا زا هک دوب نوشیکی اما میدش نیشام راوس . دوب اه هدننار زا یکی اجنوا

ونومادیرخ . نوریب میدموا نیشام زا هنوخ تمس میتفر و ندشراوس . درکیم بیقعت ورام رفن هی نوا
وشبوچ ادخ راگنا نومتمس دموا هک مدید و نسم مناخ نومه مندش دارو .اب هنوخ میتفر و میتشادرب

نومتمس دموا هنیس هب تسد و ومخادوب هدش لزان نیا نیمز دوب هدز
مدرک هاگن دوب میاق مرس تشپ هک سفن هبو متشگرب ؟؟ ییاج یرب هرارق سفن یدوب هتفگن _

؟؟؟ دوب شچ سفن
تفگ ودرک شتشپ وشتسد . دوب هتفگ شردپ هب هرادن نتفگ هب زاین غلا برتخد هی _

ماوت اب نزب فرح سفن _

تفرگ و سفن هیوزابودموا . مداد نوکت ومرس و مدز یدنخزوپ
درک نهلا سفن .هک نوریب این تقاتا ورب _

متفرگونوا تسد متفر . نکن _

شردپ هزاجا اب هدموا شلا سو نسمه کی اب هدموا اجره سفن نک ضوع وترکف زرط مرتحم مناخ _

؟؟ هنای یمهفیم .. هدموا
. ماوتاب نم هگم _

اهنت رازب مقاتا متفر . شقاتا تفر ودییود هک باال میتفر اه هلپ وزا متفرگ و سفن تسد . ینم اب هرا _

. هشاب
گنر یبا تک هی ههارمه یکشم یگنفت هلول راولش هی . متفرگ شود هی عیرس مدوب هدرک قرعاعقاو هگید

رد .زا متشاذگ شلخاد وملیابوم . متشادرب ومیلبق فیک و مدرک عمج مرس باالی وماهوم و مدیشوپ
مدرک یرسرس  یظفادخ .و مدید و یوسوم هک ییاریذپ سنلا هب مدیسر نوریب متفر

؟؟؟ یرب ریواشرآ اب یاوخیم _

تفگ و متمس دموا دشاپ . هلب نیشاب  لئاق مارتحا مفرح هب هگا .. موهوا _

مدز یدنخزوپ یشاب روخلد مزا ماوخیمن هیفرح هچ نیا _

هگید مرب نم بخ _

یاضف ردقچ نم و اوه تشاد زوس یمک ابش مدش نوریب هنوخ وزا مدرک زابورد رد. تمس متفر
زیچ. همه . دوب گنشق زیچ همه . متشاد سود ونوریب

.اب مدید و رایناد نیشام  هنوخ یاه هلیم تشپ زا هک . متشگرب یقوب هیادص اب هک مدز مدق اجنوا یمک 

مدرکن .سالم متسشنو مدرک زابو  بقعرد . نیشام تمس متفر مدرک یفوپ داتفا زورما زا مدای شندید
تفگ هک

؟؟ هدشیچ _

متفگو مدرک شهب یبصع یهاگن .. مرفنتم هملک نیا زا
؟؟؟ هشب دیاب یچ _

متفگ یراب یب دزاب دنخزوپ ودرک مهب هنییا زا یهاگن
،، هرادن ربخ قاچاق نوا زا یوسوم هکنیا . مشاب هتفگ بقال منک رکف منوا تسه ربخ هی ارچ _

. هنودیم یوسوم _هن

نتفگ هنابهگن اتود ندروایم یتشک زا ونم یتقو هنودیمن _هن

نوشدوخ ای انوا هنودیم منک رکف هک تفگیم ییازیچ هی دز فرح هک نماب هتبلا و غاب هیوت مبشنوا _

هرایمن نوشور هب یوسوم ای ننودیمن
متفگو مداد نوکت وماهاپ سرتسا .زا مداد نوکت یرس

منک لمع و رتخد هس نوا دیاب ینعی بشما نم نیبب _

.. هرا _

منوتیمن نم هینوناقریغ مسرتیم نم اما منودیم دایمن نوشرس هک _بالیی

هدنوم هگید هزور هد . هدب ماجنا تایلمع یارب _



متفگ و مداد نوکترس
هشب مومت یتنعل تایلمع نیا رتدوز _

تفر یا هرغ شچ
ینکیم داشگ وتاشچ هیچاه _

. یدرک کالمف ییوت نیا ؟؟_ یدرک کالمف یفاک هزادنا هب دنببوتنهد یلیل _

درک زابو نیشام ورد متمس دموا و تشاد هگن یا هشوگو نیشام
؟؟ وت هتچ هیچ _

تفگ ونوریب تخادنا نیشام زا ونم و تفرگ وموزاب
....ای یرازب نهد هب نهد نماب یاوخب هگید راب ...هی هگید راب .هی مدیمن مگید مدیم راطخا راب هی تهب _

مدرک طلغ یگب رابرازه یزور تدوخ هک مرایم ترس بالیی نانچ . یرایبرد دوخیب یاهادا نیا یاوخب
نیمه یارب مدرک طلغ  مگیمن رابرازه هد یزور تشیپ ندوب االنزا هکن _

مرسرانک دش رتشیب شاتسد راشف . درک شدوخ کیدزن ونم ومتروص رانک تشاذگ وشتسد ود
هگید هیایریمبوت نوا زا یریمبوت نیا ؟ یچ ینعی راک نیا هک مدیم نوشن تهب عقوم نوا . وش هفخ _

. تسین
تفگ هک مدرک شاگن . تفرگ مضغب درک لو تدش اب ومرس

منک تالیف ماوخب منم و ینک یزابجل وت هک دایمن  مشوخ ایزاب هرخسم نیا زا نم _

و ملیف نوا هیضق منزیم فرح تاهاب مراد هرابود نکن رکف .. هدب مایف تال ینودیم تدوخ
هشیم یچ ینیبیم تقونوا هئوت هراک مش نئمطم  ماوخیم  طقف . مدرک شومارف

؟؟؟ هن هرپ تلد یلیخ _

میدوب هداج هیوت ودوبن یسک هک فیح نیشام تمس  متفر نیا هیشحو دوب هتفرگ درد مرس ومندرگ
متفریم اهنت هنرگو

یمک ماوه .و دوب دایز شتعرس نوچ . نییاپ دوب هداد ور هشیشدش راوس ودموا . مدش نیشام راوس
میدیسر هکدوب دعب هقیقد هد دودح باال.. دادن ور هشیش اما . مداد راشف مدوخ هب رتشیب ومتک دوب درس

تمس  متفردوب مگید نیشام هی . شدوب زهجم هک یا هنوخراک نومه تمس متفر . مدش هدایپ نیشام زا
رد

شنت لمع سابل متمس دموا مدید وراشای رود باال.زا هقبط متفر مدشدراو دش. زاب یقژی هیادص اب رد
. دوب

. یدموا شوخ مناخ یلیل _هّب

. متفگ بلر یز یسرم و مداد نوکترس
شوپور میکشمزولب هیور و مدروارد ومتک . ندوب راتسرپات دنچ . دوب باال قاتا هک یسابلا ج تمس متفر

. مدیشوپ
هیادص .اب مدز ممکسام ومدرک متسد مشکتسد . لمعدوب قاتا لثم ودوب ال یاسو مامت هک یتمس متفر

مدرک برساال . نیرایب ونوشیکی _ تفگ هک راشای
هیرگ تشاد هرتخد . متفگ االیه مسب بل ریز . ندروا ور ارتخد زا یکی هک مدرک نشورو لمع قرب

ششوهیب تخوس .ملد درکیم یراتفر دب شاهاب یلیخ راشای . دوب هتفرگ مضغب . درکیم نومسامتلا ودرکیم
کمک عملا .زا دزیم داددرک ام هب تشپ . تخت هیور شنتشاذگ روزب راتسرپ اتود . مینکب میتسنوتیمن
.مزا شندوب هتفرگ اراتسرپ زا اتود روزب . مدروا رد وشسابل . هنک شکمک دوبن یسک اما تساوخیم

مدوب اهنت نم هگم . درکیم شهاوخ
متشادرب و غیت

دش. شیر ملد
ات ندیرب هب مدرک عورش تمسق نومه .زا تشاد یگدمارب هک . شرمک گرزب ناوختسا هیور متشاذگ

دزیمداد . شعاخن ینییاپ تمسق
یتمسق یارب . دوب لمع هنومن یارب هک دوب شینایم ناوختسا یارب . مداد ماجناراشای کمک هب وراراک هیقب

عیرس دیاب . متشادربو  کیچوک یکشزپ گگنچ . درکیم ساسحا یدایز درد متشادیمرب ناوختسا دیاب هک
نوا و تفرگ میرگ هک دز یدایرف نانچ . مدرک ادج شرمک هرهم تشوگزا و نووختسا هک نیمه متشادیمرب
تسب ورد راتسرپ عیرس شمتشاذگ یتقو . دوب یزلف ال ماک هک یفرظ هی هیوت متشاذگ و کیچوک نووختسا

ور هیخب یاراک دش. شوهیب درد طرف زا رتخد نوا . دوب هنوخدرس لثم هک یدمک هی تمس شدرب و
نیا هزورره ینعی . مدرک شزاون وشدنلب یاهوم تخوس شهب ملد . مدز شهب یشخبماراو مداد ماجنا
مه ورتخد اتود نوا ... ندیشکیم یدرد نیچمه هی ینعی داتفیم ملا سو نس مه یارتخد یارب قافتا

میدرک لمع نموراشای
نویزیولت هیادص نوشاتخت دوب دایز هلصافاب رتخد هسره . مدنوم نم اما .. هشب هداما ات تفر راشای



ردقچ . ندز غیج ردقچ درک رت صیرح ونم . دوب نوشندوب هدنز زا ربخ هک شندب هب هلصو یکشزپ
هگید هیاروشک یارب متکلمم یارتخد نتخورف یارب دش رتشیب دش. رتشیب و رتشیب مترفن . نتساوخ کمک
یداد ره .اب مداد ماجناور هیلوا یاراک ..و مدرک شزاون ونوشاهوم متفر نوشمهرس .باال لوپ یاضا رد

. دروخیم مه هب نوشمه زا ..حملا دشیم دایز مدوجووت رتشیب ورتشیب ترفن سح . ندزیم لمع عقوم هک
مدروارد وممرف مینک  مومت دیاب هدش روطره و تایلمع نیا هک مدروخ مسق نم ،و نوشمه

مدرک شزابورد تمس متفر عیرس مدیشوپ ومتک . یلا غشاوت متخادنا وماشکتسد
راشای هیادصاب هک . مدرکن شادیپ اما مدوب یناور نوا نیشام لا بند ماشچ .اب مدیشک یقیمع سفن

متشگرب
تسین مهم مارب .. نشاب هدروا شرس بالیی هنکن  مدرک کش هراد راک تدننار بشما تمنوسریم نم ایب _

شرانک مدرک زابو بقعرد و شنیشام تمس متفر مداد نوکترس . متفیم ریگ منم هتفیب ریگ نوا هگا اما
متمس درک ور درک. تکرح هب عورش شدننار متسشن

؟ یوسوم یاقا هنوخ تمنوسرب _

منومیم عفال اجنوا هلب. _

. ناها _

هدش ضوع مه سفن یتح نوشمه هب مسح . دادیم نوشن  وشدوخ تشاد مترفن سح . مداد نوکت یرس
دوب

.. هرادن یهانگ مدرکیم رکف هک سفن یتح
تفگ هک شدننار هیادصاب

میدیسر _

. مدش هدایپ نیشام وزا مدرک یرکشت و مدرک برساال
رد ترامعرد تمس متفر . دوب بش ۱۲ مدرک هاگن تعاس هب درک زاب ورد شامدا زا یکی هک رد تمس  متفر

مدز
. دوب هدیرب ومنوما ممکش روق وراق یادص باال. هقبط  متفر . مدرک درک.سالیم زابورد راکتمدخ

. دموا مرس تشپ راکتمدخ . مدش قاتا دراو
؟؟؟ نیدروخ ماش _

؟ نینکیم هداما هنوخزپشاوت مارب تمحز یب _هن

باالهی نوچ ماهوم . مدرک ضوع شوپوراب ههارمه یتحار بات وراولش هیاب ومسابل  شتفر وداد نوکت یرس
یارب ملد یگن  یگب روج .هی نییاپ هقبط متفر متخیر مرودو مدرک زاب و ماهوم . مدوب هدش دردرس . دوب مرس

. نشاب هدروا شرس بالیی هنکن دزیم روش رایناد
یاج نوا ...حاال هدرک اج شلد وت بوخ وشدوخ ) مدینش و یچپ چپ هیادص هک هنوخزپشا تمس متفر

هتفرگ ونم
. هربب هرارق ور هلومحم نوا . هشب یچ شهت تسین  مولعم یدربیم ور هلومحم نواوت هگا نزنوفرح نیا _

( هنای شنشکب تسین  مولعم . تسین نئمطم اجنوا هب هلومحم نداتسرف یارب میوسوم دوخ هربیم ییایرد
. مدروخاهاذغ زا متسشن . شادرب ورانوا هیاهاذغ راکتمدخ نوریب  نتفر عیرس  مانواو مدش هنوخزپشا دراو
یک تفونوا . شمنیبیمن منم هگید رتهب شنشکب رازب کرد هب .. شنشکب ناوخیم اعقاو هنکن دوب ریگرد  مرکف

؟؟؟ هشاب مبقارم
ماهاب هنکیم یراتفر دب ارچ . هنکیم یلیخ یراتفر دب یلو ؟؟؟ دوب مبقارم دوب ؟؟؟ دوبن مبقارم مرایناد هتبلا

؟؟؟ دوب مردپ رطاخب ؟؟
هلک هریمب نوا هگا . سدنورپ نیا لوئسم نوا هتفیب شهب یقافتا دیابن اما . شمع یاباب روگ مدرک یفوپ

مدرک یرکشت راکتمدخ .زا هریم داب هب تایلمع
مرب تساوخیم ملد . دوب بوخ نوریب یاوه . دوب 1 مدرک میشوگ هب یهاگن . متشادرب ومیشوگ مقاتا متفر

. نوریب
یقیمع سفن . منیبب دایب یسک ات متسشن هنوخ هیوربور اقیقد . رختسا تمس متفر و مدش نوریب رد زا
نوکت باوت وماهاپ . مدرک باوت وماهاپ باالو وناز ات مداد وم راولش متشادرب مرود زا شولا . مدیشک
شیناور راتفر دوب مولعم ؟؟؟ متفگیم یروطچ مگنای مگب  متسنودیمن . رختساوت یابا هب مدوب هریخ . مدادیم

؟؟ درمیم هگا .اما دوب حبص لثم
هچ .. نریم انف هب رتخد همه نوا هریمب نوا ینعی .. عقومنوا . تقونوا تخیریم مه هب تایلمع نیا هگا
هدب تاجن ورانوا تسنوتیم هک یسک اهنت ، نتساوخن هک ییاکمک .هچ ندزن ارتخد نوا هک ییاه هجز

دوب رایناد
نیمراهچ ..... قوب نیموس .... قوب نیمود .... قوب نیلوا . شرامش هیور مدز و مدروا رد مبیج زا ویشوگ
، دوبازیچروطنیا و با و ایرد هیادص مدینشیم ییادص هی اوه دیرپ  ماهوربا ؟؟؟ ولا _.... مجنپ ..... قوب



مدزیم فرح شاهاب درس . یلیل منم ولا _

. ما یبد هب کیدزن مایرد ._االن مشیم طیخ االن مدیسرپیمن شاک ییاو ؟؟؟ ییاجک االن منیبب _

هکنیا و هنای یشاب هدنز تسین  مولعم هک مدیمهف گنملچ یوسوم نیا هیانابهگن هیافرح زا نم نیبب _

. ینومب هدنزو یربب ور هلومحم وت هک سین نئمطم  مشدوخ یوسوم
. شاب نئمطم مایم . _ تفگ ودش تکاس

مدرک عطق لیابوم میدوب تکاس نومتفج . دشیم هتفرگ ارتخد نوا همه ماقتنا سپ دموا مبل هیور یدنخبل
مدرک هاگن ات ونومسا . وماتسد هب مداد وم هیکت . مرانک متشاذگ و

ودز یدنخبل مفرط هک باال مداد وماهوربادوب شقاتا سارتوت . دیرپ مراسخر زا گنر مدید ویوسوم هفایق
دش ربارب هد مبجعت دش.. مخ و شنیس هیور تشاذگ وشتسد

هدش مخ مولج نوا حاال ندشیم مخ هرمک ات شارب ودادیم نامرف یلک تشاد کتسد رتفد یلک هک یمدا
دوب

ترپ ومدوخ . مدش قاتادراو هنوخ تمس متفرو نییاپ مداد ومراولش یاه هچاپ مدشاپ و مدرک مخا
همعُط ونوا هنکن دیشکیم وبشمادرد نیا منوا هنکن . مداتفا وسیگرکف ...هب تخت هیور مدرک

ادخ ییاو .. ندرک یوسوم
هب ..ات متفگ وراه هنکن نیا زا یلک .... هنکن .. دایب شرس بالیی هنکن .. دوب یتایلمع هچدوب یگدنز هچ نیا

درب.... مباوخ مشاب هدموا مدوخ
...

《 رایناد 》...

یادص هک مدوب هداد هیکت یلدنص یتشپ هبومرس مدوب هتسشن نیشاموت . مهفن رتخد نوا ندنوسر دعب
نیا زا مسایلا . مربب دوب رارق وشلومحم بشما . یوسوم هرامش . متشادرب ویشوگدشدنلب ملیابوم گنز

مداد باوج . دوب ربخاب
_سالم!

؟؟ یا هداما هلومحم ندرب یارب _سالم

مربب االن هرا _

. یربب  مارب ییایرد ماوخیم هرا _

ارجام دوب یچ ( یمتاح یارب یتسرفیم وسراپ هلومحم )..( نانبل نتسرفیم دوب یدروا رد نم نوشیکرت )

مدوب هدش جیگ کاپ
؟؟ هگید مربب ناریا _

ناتسبرع _هن

؟؟؟ ... ناریا یتفگن نم هبوت _ مدز یدنخزوپ
. هدیم ماجنا ونواو هربیم هگید یکی هک تسه مگید راک هی ناریا یارب شابن نارگن _هن

زاساج یصخش قیاق هیوت ور هلومحم کرمگ ورب شاهاب دایم مامدا زا یکی االن شاب یتسه هک اجنومه
نینزب نیدید ویکره . تسه مه هحلصا . ندرک

متفرگ وریمس هرامش  مدرک عطق و نفلت . متفگ یا هشاب
هشیم  ماجنا هلومحمود بشما . نشب رقتسم  کرمگ رانک تسرفبو رفن تشه دودح االن ریمس نیبب _

. نتفگ ناریا هب هک هگید یکی هلومحمو نتفگ یرخا هظحل هک ناتسبرع هب نم هلومحم
ناریا هیوت یمتاح هدوخ هدب نیئوره هلومحم یاضا رد ورتخد دنچ یمتاح هرارق هک نتفگ وراک نیا _

هب سایلا ، رتخد ضوعردو .. سایلا یارب هتبلا هتسرفیم رتخد مانیا یاربو هنکیم شخپ وراه هشیش
متفگو مداد نوکت ..رس هدیم لوپ خرهاش

هسایلا شیپ وسیگ نیبب _

مدرک رود  مدوخ زا ویشوگ دز هک یداد اب
نمرب ییاو . رایناد یگیم یچ _

وگب مهب یوسوم هیافرح کت کت زا اما دوب یک هراک  مگیم تهب ادعب _

میمهفیم شاسامت بایدر قیرط زا ماورانیا هشاب _

دش. نیشام دراو نووج رسپ هی دعب یدنچ .. تهب تنعل اج.. هی هلومحمود مدرک عطق ویشوگ . هبوخ _

تفگ هک مدرک شاگن
. مدروارد تکرح هبو نیشام و مداد نوکترس . کرمگ ورب نداتسرف ونم یوسوم یاقا _

کرمگ ات مدنور
.

هچراپ و هبعج شور و ندوب هتشاذگ وراب دوب اجنوا قیاق . هلکسا تمس میتفر میدش هدایپ نیشام زا



وفارطا شفرح دعب دیسرپ یک ره نیشوپب یدرونایرد سابل تفگ امدا زا یکی هک ندوب هتخادنا هایس
تفگ وداد تراک هی ودرک هاگن

. نییایرد رومام نیگب _

ندرکیم خالف ات جنپ راچ سلا رد دوبن یکلا ایتنعل .. ندرک تفرشیپردقنا اجک ات اوه دیرپ ماهوربا
درم نوا مرانک مدش قیاق راوس دیسر مه یناریا درم نوا کیچوک قیاق عقوم نومه . مداد نوکترس

. دموا
تفگ هک درک. تکرح هب عورش دایز تعرس واب تفرگ وش نومرف ور یبا قیاق میتسشن

هحلصا اتود شریز هک متشاد شرب دوب یگنر  یکشم هچراپ راد. شرب ور هحلصا نومه طایتحا ضحم _

هب متسنوت طقف . مکدوب یلیخ شنتنا مدروارد و میشوگ . متشاذگ ماپ ریز و متشادرب وراه هحلصا . دوب
یارب هک یتشک هب مه ننک هلمح ام یتشک هب مه نامزمه مگب رفن هسود دودح ات متسرفب وتیعقوم ریمس
انیا ریمس قیاق هک . میتشگرب قیاق هی قوب هیادص .اب میدرکیم تکرح هک یروطنومه . دربیم راب ناریا

تفگ هک درم نوا هیادص اب دوب
. رادرب و گنفت _

مدموا مدوخ هب
وشتمس متفرگ و گنفت .هک درکیم تکرح تشاد عیرس درم نوا ریمس قیاق تمس  متفرگ و متشادرب و گنفت

.. مدز شهب یریت
ریت هک یدرم نوا وندموا شامدا زا اتود هک یدح هب دش مکیدزن ریمس قیاق . متشاد هگن و قیاق داتفا

ریگتسد ویمتاح و نریگب یتشک نوا زا ور هلومحم نوا هکنیا درومرد مهاب ریمسو نم . ندرب وندوب هدز
تسرد میلیخ دوب تسرد شراک سایلا اما دوب هداما یوسوم و یمتاح هیلعرب دهاوش مامت میتفگ ننک

سراک همه نوا یوسوم دعب نتفگیم هک میدوب ینوا لا بند ..امو دوب
ییانج شخب هیاه مناخ زا یکی هک میتشاذگ رارق . دوب وسیگ نارگن ریمس . دوب هتشاذن شدوخ زا یدر
منومدوخ هیامدا زا اتدنچو . هتسرفب و دوب یمتاح فرط زا هک هرازب قیاق نوا هیوت ودوبام زا هک

مدیمهفیمن ومدوخ حهلا مدوخ . ننک شرقتسم
هی .. دوب دایز یلیخ متعرس . مدنوریم و متسشن قیاق نومرف تشپ مدوخ . دوب ازیچ نیا و سرتسا
فرح هی مداد وشباوج . دز یفرح یبرع هب ودموا یدرم .. کرمگ تمس متفر . ناتسبرع مدیسر هتعاس

متفگ یسراف .هب دوب تخس مارب یمک هک دز هگید
. ممهفیمن _

تفگ ودش  کیدزن شیبارعا سابل نوا اب ودرک هاگن وفارطا هک
. نوسرب شیدید هگا یوسوم هب ومم _سال

متلک اب هک . نییاپ تخادنا ودروارد و لوپما . مدرک هاگن شهب . مدرک سح مندرگ هیحانوت و یزیچ هی هک
. مدیدیم اتود و مودکره  مدوب گنم . مرس نتخیر رانکو هشوگ زا شامدا . نیمز هیور داتفا شولهپ هب مدز
مال طسو مدز ودزریت مهب هک یمدا نومه موزاب هبدروخ یریت هک مدوب هدروا مک اما مدزیم نوشریت

متشگرب ندروخیم ریت یه مامدا . تسپ لا غشا .. شج
تفگ یفرح مهب یبرع هک مدید و یکیرود زا متشگرب

هیوت دموا دزیم ریت هک یروطنومه  مدرم نوا . قیاق هیوت متسشن مدوب هدرک مومت وماریت قیاق تمس  متفر
ودروا رد یا هیناث یبمب . میدش هکرود نوشزا . مداد زاگ و شزاگ هیور متشاذگ وماپدش راوس .و قیاق
مدنومن اوه.. نتفر همه و تشاد رارق ادرم نوا رانک هک یلیبموتا هبدروخ دش ترپ هک نیمه درک باترپ

همه ، شدوب هعجاف بشما دشیچ . نوتهب تنعل .. تخیر مندرگ وینوشیپزا مک مک اقرع هک متفرگ ونومرف و
نتنا دروخ گنز میشوگ درکن تباثا نومهب بمب هبوخ . میدوب ناتسبرع دوخ کیدزن . دوب هعجاف زیچ

هک مدروا رد ویشوگ . مدرک مورا وتعرس هنزب ریت ات دوبن یسک هک .حاال میدوب روشک کیدزن نوچدادیم
یکلا دمویمن ششوخ شزا هک ینم هب متسنودیم اما مدب باوج متساوخن مدرک یچون . دوب یلیل هرامش

. دزیمن گنز
راک هک مدوب نئمطم . داتفا قافتا تفگیم هک یزیچره درک تبحص ؟؟ ولا متفگ نم لوا . مداد باوج

شدوب یوسوم
هشابن نارگن _ متفگ اما

تحاران درک عطق اما .. مدوب یکی فرط زا یظفادخ رظتنم راب نیلوا یارب مفرح ندش نومت دعب
مدنخ شنوگ هچب هیایف تال یارب شایزاب هچب یارب ... مبل هیور دموا منوش درد طسو دنخبل هی اما . مدشن

تفگ درم نوا هک . تفرگ
متمس دموا عیرس درم نوا . متفرگ ومتسد تفرگ یشزوس متسد هک مداد نوکترس طقف ؟؟ دوب یک _

نومرف تشپ تفر شدوخ اهو هبعج نوا هیور تشاذگ ونم . مدیمهفیم ییازیچ هی اما دزیم فرح یبرع
دش... مرگ ماشچ دز. فرح یک اب منودیمن تشادرب وشیشوگ



..

..

..
باال مندربیم و نتفرگ ومنوش ریز رفنود مدرک زاب شچ یوسوم هیامدا هیادص اب
اما ندز فرح مدرک عورش .. دشزاب رد شدعب ..و مدموا دورف یزیچ هی هیور  طقف . مدمیهفیمن یچیه ..

مدیمهفیمن ممدوخ یچ

《 یلیل 》

. ندز فرح دوب هدرک عورش  راکتمدخ .هی مدرک هاگن نوسرت و مدشاپ . دشزاب ندز رد نودب مقاتا رد
دوب هدیسرت اما تفگیم یچ مدیمهفیمن

متفگ مزاب .. تفگیم یچ  مدیمهفیمن . دایب هگید یکی وگب ورب یتشک وتدوخ ممهفیمن وتنوبز عععا _

. ممهفیمن _

هیور  مدرک ترپ و مدوخ و تخت تمس  متفر و مدز مرس هب یتسدرخا دوب افرح نیا زارت مهفن منوا اما
زاب اب درک زابورد هی .هک یربیم ونم اجک متفگیم .یه اجک منودیمن  مدرب تفرگ ومتسد ودموا .هک تخت

متسبورد وت متفر نوریب ندموا یوسوم هیامدا دش. دنلب  مداهن زا .هآ مدید و رایناد تماق هک رد ندش
دوبن یداع ارچ اما دوبیم یداع دیاب مارب دیاش . مدرک شاگن هکوش . دیدیم وفارطا تشاد حلا .یب دوبن یسک
کاپ ومکشا هرطق عیرس . دش هدز رد هک تخت تمس  متفر . ندرک شاهاب وراک نیا رخا شامدا ...

تفگو تخت رانک دموا مدرک مخا مدید و یوسوم هک بقع  متشگربدشزابرد  مدرک
مدش تحاران یلیخ مدینش _

نیدش تحاران ععا _

تفگ ودرک ماگن یروج هی
متحاران هک همولعم _

منک. شرواب منوتیمن ارچ _

تسین مهم دایز _

تفرو تشاذگو هیلوا یاکمک هبعج دموا راکتمدخ
. منک نامسناپ ماوخیم  نیرب هشیم _

هشاب _

درک  ماگن دش. دنلب مدرک شدنلب  مورا . هدموا شرس هچبالیی نیبب لا، غشا نوریب تفر
رایب رد وتسابل _

تفگ هک شاه همکد ندرک زاب هب مدرک عورش درک. زاب وشلوا همکد
؟؟ یلیل ای یرتکد _االن

مبل هیور تسشن یدنخزوپ
.. دوب هتفرگ وشاج هنووید !هی دوبن  مریواشرا . دوبن رایناد نیا

؟؟؟ ما یلیل _

؟؟؟ نونجم نودب یلیل _

. منونجم ییوت دیاش _

تفگ و دز هقهق .. دیدنخ
متسین تیچیه نم _

تفگ ومتروص رانک تشاذگ وشاتسد
ررررامیب ... مترامیب نم _

دوب شگرم هچ منودیمن
هک مدش یا هدنخ وحم دیدنخ هرابود . نونجم هسرب هچ یتسین مدا یتح وت _ متفگو مداد نوکترس

تفگ ودرک ماگن اوه دیرپ ماهوربا مدوب هدید دوب راب نیلوا
؟؟ هدشیچ هیچ _

تفگودز شنوگ هیور یتسد ؟؟. یدنخیم _

تفگ هک مدز هقهق نم هعفدنیا مدز دنخزوپ . هرا _

هدنخ شوخ یدنخیم ارچ _

؟؟ یچ ندرک قیرزت شهب یچ  متخانشیمن وموربور هیور هدنخ درم نیا نم مدرک هاگن شفایق هب
یدلب مندیدنخوت هگم _

تفگ قاتشموداد نوکترس



هرا _

؟؟؟؟ مدوب هدشن هدنخ شوخ شدوخ لوق هب بشما .. مدیدنخ هرابود درک. مخا
؟؟؟؟
؟؟؟؟

ییادخ زا بوخ هنوشن هی یلو تزا دایمن  مشوخ هکنیااب _ تفگ ودیدنخ
؟؟؟؟ دوبرایناد ..نیا مدش تکاس

؟ ینکیم متیذا ارچ _

مرادن یراک تاهاب هک نم _

رس .. شادگلو تشمریز مدوب هدش هل نم االن دوبیم تسم نوا هگا یتسار و یتسم هخا دوبن تسم
متفگو نییاپ متخادنا

منک تنامسناپ  ماوخیمرایناد _

متشاذگ ور هبعج درب. شباوخ دوب مریخ هک یروطنومه مدرک شنامسناپ شور مدش مخ . دیشک زارد
متفگ وشتمس  متشگربو وشک هیوت

یدب نم اب طقف یتسه یبوخ مدا اما یدوبن لا حرس  منودیم _

مخا درک.. ریگ شتسد هیوت  متسد . مشاپ متساوخ ات مدرک شوماخ وشرانک غارچدوب هدیباوخ موصعم
هچ منکراکیچ . شراگنا هن راگنا .. فففففوا دشن اما مرایب رد ومتسد متساوخ هریگب ومتسد دمویم مدب  مدرک

وت یباوخ هبوخ هراد یروز
هب مداد ومیکت و نیمز هیور مدنوشک ومدوخ مدرک یفوپ . متسشن شهب تشپ و مدنودرگور مدش یبصع

مردپ نمشد هتسدوت ؟؟ هیک هتسد وت متسد نیبب ویگدنز . تخت
درک ادج مداونوخ زا ونم هک یسک

دز ریت ماشچ هیولج ومردارب هک یسک
نک شلو ععا . تفرگ ومتسد هرابود . نوریب مدیشک شتسد زا ومتسد ؟؟ دوب هدش مچ نم .. مدرک ضغب
دروخ کیچوک نوکت هی هک مداد شتسد هب یفیفخ راشف متشاذگ شتسد رود ومتسد تخت هیور متسشن
نوریب مدموا قاتا .زا شدوب هتفرگ درد مداد ژ اسام ومتسد یریمب یخا . شرس ریز تشاذگ وشتسد و
یوسوم هب دروخ ممشچ متشگرب هک نیمه . دشیمن رادیب نوا مدزیم بمب هگا االن هتبلا . متسب مورا ورد

زا وموزاب تدشاب و مدرک شاگن . تفرگ وموزاب هک مشب در شرانک زا متساوخ و مداد شلیوحت یمخا
تفگ هک نوریب مدیشک شتسد

؟؟ مینزب فرح مهاب هشیم _

تفگ ودرک مهب یهاگن . مشاب هتشاد منوتیم یفرح هچ امش اب نم _

مهاب میراد فرح _

متفگو مداد نوکت ومرس
. مینزب فرح میرب هشاب _

هراشا نم وهب تسشن رختسا رانک یلدنص هیور . غاب تمس تفر . متفریم هار شرس تشپ دش ور ولج
. منیشب ات درک

رختسا هبور هتبلا وشرانک یلدنص متسشن
؟؟ نییامرفب _

منونمم یتفر نوریب سفن اب هکنیا _زا

منکیم شهاوخ _

لکشم هیوت هک یا هچب هی سفن ... هنیمز هیور مدا نیرت کاپ مگب هرتهب یتح تسین یدب مدا سفن _

یروط منوتیمن مشیلا مروما یارب نم طقف میرادن مهاب یدنزرف وردپ هطبار چیه سفنو نم هدموا ایندب
منک دامتعا ماوخیم تسه مرفنتم مزا یتح .. هرادن سود ونم سفن همفعض هطقن یراگنا هک منک راتفر

وگن مهوت .. مرتخد نوا هک ننودیمن هنوخ یاضعا و ووت سایلا زج هب سک چیه تهب
مداد نوکترس طقف دوب موربور رختسا هب هریخ ماگن . درک ماگن تشگرب سامتلا اب
متفگو مدرک شاگن درس ؟؟ یچ ینعی اراک نیا ؟؟؟ هیچ نماب تلکشم منودب هشیم _

میروطنیمه .نم هشاب مهم نوماراتفر هک میتسین مهم مه یاربردقنوا امشو نم _

مدیپوت صرح اب ؟؟ یدش یروطنیا بشما ارچ منودب ماوخیم اما _

سح زا ونوتدوخ و نتشاد ردپ هسح زا ونوترتخد هک امش همهم نوتارب نوترتخد هک امش یوسوم یاقا _

لئاق شزرا مکی نیراذیم هیام هگید هیارتخد زا ارچ . نیدرک مورحم هشن نوت هفعض هکنیا یارب ندوب ردپ
؟؟ هشیم یچ نیاوخن ناوختسا وزغم لمع یارب رتخد هگا نیتسه رادلوپ یفاک هزادنا هب امش .. نیشاب
هک ندز هجز  ردقنوا . تسین شتسد ریز رتخد نیلوا هک دوب مولعم راشای هیاراتفر اب ؟؟ هشیم ضوع یچ

تخوس نوشارب ملد نم



مدش بوکخیم شادص اب هک متشادرب مدق دنچ مدشاپ
. هراد قرف ام اب وت یایند _

متشگنرب اما مداتسیا
انیرتهب هب ات منکیم .خالف هنیا نم یگدنز .. خالهف هیایند ، هراک یایند نمزا . هتدوخ هیایند تایند _

تفگ هک مدرک شاگن دنخزوپ اب متشگرب . مسرب
شدعب ینکیم خالف یشب رادلوپ هکنیا یارب یشیمراک دراو یتقو هک هیروطنیا خالف یدرک رکف _

تفگ ودز یا هقهق ؟؟ هرا رانک یرازیم
تهب هک ییانوا زا یریگب ماقتنا شهتات . ینک خالف شهت ات دیاب ولوچوک مناخ یدنوخروک _

متفگو مداد نوکترس . ندرک یدب
ترتخد هک زور .هی ورب شیپ و ریگب ونومرف نیمه . هشیم یچ هک هشابن مهم تارب تافاکم هراد ایند _

یایم تدوخ هب عقومنوا . هتنمشد تسد یدیمهف یتفرگ هک وشاراما ودز شبیغ
نومه . مقاتا مدیسر ات مدرک در یکی اتود وراه هلپ مدش شدراو ترامع تمس متفر و مدنومن رظتنم
هیور مدز تلغ .. دوب هدش نوشگرم هچ بشما . تخت هیور مدرک ترپو  مدوخ ومدرک شوماخو قرب عقوم

درب. مباوخ هرخ .اتباال تخت
.

رد تمس متفر . مدرک عمج مرس وباالی ماهوم و متسب ودوب هنادرم لکش هک منهاریپ همکد نیرخا .

یچ بشید . مدرک رد هب یهاگن . مداتسیا رایناد قاتا هیولج همدقم یب هک مدوبورهار هیوت . مدرک زابورد
هرابود دیاب شمخز ؟؟؟ هدش رادیب االن ینعی هشاب کانرطخ زیچ هی هنکن .. ندوب هدرک قیرزت شهب
منزب رد مدوب رد هیولج . مرب مدوخدیاب هشکیمن شلقع هک شدوخ هداد نوخ هرابود امتح هشب نامسناپ

هشاب باوخ هشیم ؟؟ هنای
درک ماگن دوب رادیب مدرک زاب ورد

ولج متفرو مدرک مخادوب شمخا دروخ ممشچ هب هک یزیچ نیلوا .. مدرک شاگن
هداد نوخ هرابود منک نامسناپ وتمخز ماوخیم _

دوب هداد نوخ هک درک شنامسناپ هب یهاگن
؟؟ هشیم بوخ شدوخ سین _المز

. منکن نومگ رتهب اما هشیم رتدب ینک شلوادخ نوما هب هگا _

تسین مهم _

متفگ مدنوخرچ قاتا رود رود و ماشچ مدرک یفوپ
؟؟؟ ینکیم یزابجل یراد یک _االناب

منک یزابجل ماوخب هک سین یدحرد یسک _

هگید نیشب مدا هچب لثم سپ _

ومفرح هخا درکیمن یقرف مزاب ممدروخیمن هتبلا مدروخ ومفرح داتفا شبشیدراطخا زا مدای درک ماگن زیت
متسنودیم دیعب مدوخزا هک ینوبرهم نحل .اب هنزب یفرح تساوخ ات هک درک ماگن دب نانچ . مدوب هدز

متفگ نیا هب تبسن
. منک شنامسناپ رازب _حاال

یاکمک هبعج رانک هیوشک زا دوبن بشید مدا زا یربخ . متسشن شرانکو متفر داد نوکترس ودرک یفوپ
مورا یلیخ متشادرب وریت هک بشید متشادرب نیداتب ههارمه ودناب . مدرک زاب وشرس و متشادرب ور هیلوا

تفگ ودرک زاب بل دوب نییاپ شرس .االن دوب هدش مریخ . دوب
یچیه .. دایمن مدای یچیه ؟؟ دوب هدش مچ منودیمن بشید _

ارچ . مدش یبصع اما منودیمن مدش راک هب سد هرابود نییاپ مداد وماگن منم . مدیشک راک زا سد
دوبن شدای

و هبنپ هیور متخیر نیداتب . نوا هب هچوروت .. یلیل کرد هب ها ؟؟ دوب دوخیب اه هدنخ نوا ی همه ینعی
.. دوب هتفرگ مصرح درد. زا تسب وشاشچ هک شمخز هیور متشاذگ

هگید یدیباوخ یدوب هشیمه لثم بشید _هن

؟؟؟ ااعقاو _

. موهوا _

مدشاپ و شمتسب و مدنوچیپ ودناب
غاب هیوت ایب هنوحبص یارب دش مومت هگید بخ _

متفگ وشتمس متشگرب . داتفا بشید زا مدای اما رد تمس متفر داد. نوکترس هک
؟؟؟ دوب هدموا ترس بال نیا ینعی یتسنودیم مدز فرح تاهاب یتقو بشید _

؟؟ یدیمهف اجکزاوت .. متسنودیم هرا _



یدز فرح نانیمطا اب وت نوچ _

تفگ ومولج دموا دش. دنلب وداد نوکت یرس درک ماگن
. هشاب عمج دیاب نومساوح دعب هب نیازا ، سین مهم هگید میرب _

اه هلپ اه.زا هلپ تمس میتفر مهاب نوریب مدموا شرس تشپ منمدرک زابورد رانک متفر رد رانک زا
تفگ هک نییاپ میدموا

. ایب زورما ماهاب مینزب فرح مهاب دیاب رهظزادعب _

ح یوسوم . تسشن موربور منوا . متسشن زیم تشپ شتمس میتفر . مدید و یوسوم رود زا میدرک زابورد
یروط . دروا ونوا درم نوا و ندرک هلمح شهب هک تفگ شهب رایناد . دیسرپ هلومحم دروم رد دیسرپ وشلا
یوسوم هنوخ هرایم منیا دعبو . هکیشک اجنوا هشیمه هک هدوب یوسوم هیامدا زا یکی تفگیم یوسوم هک

منم و نتشاد ییوگتفگ مهاب یوسوم ونوا هنوحبص دعب . دوب هدش داشگ ماشچ بجعت زا هک نمدوب نیمه
متربب اجک تساوخیم منودیمن . مشب هداما ات مقاتا مدوب هتفر

هک یللملا نیب رطع .هی متشادرب و متشاد سود وشوب هکویجروج نلکدا . متفریم سایلا هنوخ اال متحا
هک متشگرب دوب متسد نلکدا هک یروطنومه دش زاب ندز رد نودبرد . دوب مبشید دیرخ تسه اج همه

متفگو تفر  مهوت مامخا هنزب رد ندادن دای شهب . هنوا مدید
مشاب هداد باوج دایمن مدای _

؟؟ مشاب هدز رد دایمن مدای _

. یراد لوبق تدوخ هبوخ _

. هیوت زا دنگ دیوب نیا _ تفگ وداد ینیچ شینیب هب
متفگو مدرک شاگن پچ پچ

وب هچ رطع نیا هشیمن تیلا ح .. وت .. وت میکی .. یرادن هک هقیلس . هیبوخ هیوب یلیخ المن صا _

هراد یا هحیارو
. هحاضتفا ودنگ یلیخ هراد هک یا هحیار ره _حاال

متفگو مدرکوب ومسابل مدرک مخا
تفگوداد نوکت یرس .. مراد شسود هک منم هدوخ مهم هبوخ مه یلیخ _

. میرب ایب _حاال

لثم هدرس نوشوب ندرس نوشمه امتح هبوخ شدوخ هیانلکدا ششیه . هیوب شوخ میلیخ نیبب ونودان
متشادرب ومفیک شق خاال

دب مردقنا انیبب دیشکیم قیمع سفن و نییاپ داد و نیشام یاه هشیش درک. تکرح مدش نیشامراوس ..

تفر هگید تمس هی ..زا مراد شسود هک مدوخ هبوخ مه یلیخ تسین وب
میریمن سایلا هنوخ _

..._
هدیمن هک مباوج شربخ یلدنص هب مداد هیکتو مدرک یفوپدادن باوج .. ماوتاب _

دنوریم اجک منودیمن
نیشام زا مدش نوریب گنگ . دوب نومولج نومتخاس هی تشاد هگن اج هی هک دوب اج همه شساوح

تفر ودرک زاب و رد دوب نومتخاس هیولج . مدیسرپن یلا وس نومتخاس تمس تفر ودش نوریب شدوخ
مدش روسناسا دراو روسناسا تمس

راهچ هقبط دز
ریمس هفایق دش زابرد هک . مدنوم روسناسا رد همد دز. ردو رد تمس تفر میدش مراهچ هقبط دراو

اوه دیرپ موهوربا . مدیدو
متسشن لبم هیور . دوب اهنت شدوخ داد. ومباوج مدرک سالم شاهاب وت متفر

؟ هوهق ای یاچ _

.. یاچ _

. مدروخن زورما یراد سفرک با _

زیچ نیرت هزمدب قققع سفرک با .. مدرک شاگن متشگرب
. مریگب وش با دیاب ارچ _ تفگ ریمس

. متشاد لماکدید اجنیا زا هک هنوخزپشا تمس تفردشاپ رایناد
ریمس ابدادیم ماجنا وشراک هک ینیحرد . تشادرب ویریگ هویمبا و تفرگ شزاو سفرک ریمس شیپ تفر
هاگن دوب ییابیز لکش و تشاد رارق اجنوا هک ییاه ماج و افرظ هب و نپا تمس  متفر . دزیم فرح

هک هنکیمن کش یروطنیا هبوخ ) دوب دنلب یریگ هویمبا هیادص  مدینشیم روز هب امادوب اجنوا مشوگو  مدرکیم
هک همدص . هبوخ یروطنیا . هرا _ نیدز اهامش امتح هک ننکیم رکف مدروخ ریت منم هخا هنم هراک



؟؟ یدیدن
؟؟؟ یتشاذگ و یلزان . _هن

نوا زا یکی ناونع هب مه و یلزان و میدرک رقتسم قیاق هیوت ونومدوخ هیامدا زا رفن هس دودح هرا _

جیگ قیاق  مودکداد نوکترس رایناد ( ندوب نومدوخ هیارومام زا کرمگ هیامدا .. میداد رارق قیاقوت ارتخد
نوشاگن هیچ هینعم هب ومتسب ومدشزاب نهد . ننکیم هاگن نم هب نراد  مدید هک مدرک نوشاگن . مدش

تفگ مورا ودرک رونوا وشور ومخا رایناد مدرک
؟؟ هتشاذگ اج اجنیا وشاشوگ _

المن صا _ متفگ صرح اب
ییاچو  متفر . مدرک رونوا ومور اما تفرگ مدنخ مدوخ دز. دنخزوپ رایناد و هدنخریز دز یقپ ریمس هک

هنوخزپشا تمس متفر ناویل ندرب هناهب .هب ندرکیم چپ چپ هرابود  مدروخ ودوب هتشاذگ زیم هیورریمس هک
. اکنز خهلا نیا لثم . دزیم فرح ودروخیم وشسفرک با تشاد ودوب هداتسیا ییوشفرظ رانک اقیقد نوا

فصن _ مدینشیم وشادص اما دوب مهب شتشپ . مدش لوغشم اجنوا ناویل نتسش هناهب هب وشرانک متفر
. ششیپ مشیم نوج

؟؟؟ دوب یوسوم اب
هاگنوشاهادا _االن

یساسح یلیخ مهوت شاداد _

هرادن دای مهادا _

متفگ و شاجرس  متشاذگ وناویل هنماب تفگیم  منورتخد سح دش درگ ماشچ
؟ ینمابوت روخ فلعونم نیبب _

تفگودرک ماپ اترس هب یهاگن
یشکیمن تلا جخ اجنیا یداتسیاو شوگ _

. ینک چپچپ اکنز خهلا نیا نیع تدوخو ییاریذپوت ینوشب هک اجنیا یدروا ونم _

. درکیم هاگن رایناد هفایق هب تشاد ودوب هدنومزاب شنهد هک ریمس
نکن تلا خد یراک رهوت هرادن یطبر وت هب شمتسبن ات وتنهد نوا دنبب _

. سب ودناد ادخ یدش سیلپ یروطچ _ متفگ و مدرک یچن چن
تفگو تفرگ وشولج ریمس هک تشادرب زیخ

. هدنومن هگید هزور دنچ  میراد راک نک لر تنک وتدوخ منکیم شهاوخ شاداد _

تفگو تفر یا هرغ شچ
. میایم مهام نیشب ورب یلیل _

هدیم مهب شحف هراد متسنودیم دزیم فرح شدش دیلک یانودندریز تشاد منوا . لبم هیور  متسشن ومتفر
متفگو مدش هنیس هب سد

وگب  مدوخ هیولج یراد یفرح _

تفگو  متمس دموا مدید
. منکیم نفد اجنیمه ونیا نم _

اقا دشزابرد عقوم نومه هک یجورخ رد تمس  متفر متفرگ ضرقو هگید ات هس متشاد اپ اتود و مدشاپ
ندوب ریما

شدوب گنهرس  مدیمهف هک دوب ینومه شرس تشپ . نییاپ متخادنا ومرس
؟؟؟؟ اجنیا انیا

ریمس هک درک مهب یهاگن گنهرس درک سالم نوشاهاب و رانک تفر  مرایناد هک رانک رد هی ولج زا متفر
تفگ

هیوسوم هنوخوت یلیل . هدموا تایلمع کمک یارب _

شرس ودوب یدج . تسشن مهرایناد و شرانک مریما اقا تسشن لبم هیورو تفر وداد نوکترس  گنهرس
رامزوم . دوب هدرک قالب ماوتوشاتسد ودوب نییاپ

ات تفر ودموا هدنورپ اتدنچ اب ریمس . نییاپ متخادنا ومرس ومتسشن شزارترود و متفر
مدرک  شکمک . هنوخزپشا تمس  متفر مدشاپ .. هزیرب هوهق

نتشاد متسشن . تشادرب . متفرگ مه نوا هیولج یروبجم  مدرک فراعت نوشولج مدروا وراه هوهق مدوخ و
دوب مولعم . مدرک رایناد هفایق هب یهاگن . دوب هدموا رایناد رس هک بوالیی بشید درومرد ندزیم فرح

.. ندزیمن فرح شفرحور نراد یدایز دامتعا شهب

《 رایناد 》



. طسو متشاذگ ودوب هدیشک یمیارج هیاراگن شقن یکی هک یا هشقن . مدرک یمها
هشاب خاک هیوت هرارق ینومهم _

. مداد نوشنو خاک لکش
یارب هرارق هک هدیمهف ریمس نوشادص دونش تاقیقحت .زا مینکیم رقتسم حلصم مدا شروداترود _

ریمس . میریگیم و سایلا ینومهم ینعی شلبق بش سپ .. هشاب یوسوم هدوخ هلومحم ندرب
هب یزاتسکا صرق و نییوره هلمج زا ردخم داومزا نیشام هی هک مدیمهف نوشادص دونش قبط _

ناتسبرع یارب ارتخد ههارمه
هیسور یارب شنومن ناوختسا وزغم

مداد نوکترس . هحلصا قارع یارب رپ یلیرت .. رخا ورد
شتداد میلعت یوسوم نگیم هک ینوا اما منک نوشلمح ات تساوخ نم زا بشید هک مه وراه داوم _

مینک ادیپ دیاب ونوا لوا ؟؟ هیک
هشیم ادیپ شدوخ منوا _ گنهرس

همیارج هب طوبرم نوا نوچ هیوتاب سایلا نتفرگ سپ . نمهاب ردخم داوم اب هزرابم و میارج شخب
. متفگ یا هشاب

اجنوا ورازادناریت کت زا یکی هتاطابترا هجرب هی خاک زارترود متفگ ومداد نوشن هشقن هیورو خاک هفارطا
ینامز هتفیب قافتا نیا هرارق بشرخا سایلا ینومهم بش شتریگب درک رارف هگا هک .. مینکیم رقتسم
هیارومام . ندن ربخ یوسوم وهب ننکن رارف ات مینک ریگتسد دیاب امتح ورامدا مامت نوچ همک عمج هک

نتفر دعب قافتا نیا میریگیم منوا سایلا اب نامزمه مینکیم  رقتسم یمتاح هنوخ رود مه ونومینوریا
هتفیم یوسوم

ریمس تمس مدرک ور هشیم هرصاحم فرط راهچ زا سپ
. نشاب هتشاد رارق ینومهم دوخ هیوت دیاب رفن هدزنوپ دودح . ینکیم عمج ور همه یگیم ارومام هب _

ناونع هب ینعی تامدخ قاتا یارب ورفن هی . نرادیمرب ریت مامت تلک نوشمه تدوخ ومدوخ زج هب
نوریب هربب ورارتخد هک هنیا شراک یلزان . هدب شرازگو تیعضو و هرب اقاتا هب ات ریگب رظن رد نوسراگ

متفگو یلیل تمس مدرکور شوت میتسرفیم ورمه نیرایم نو .هی میدرک هرصاحم همه هک یتقو
. شاب دید هیولج رتمک ینومهم نوا هیوت . هتدوخ زا تظفاحم وتراک _

داد نوکت یرس
داد نوکترس هرابود . یریمدارفا زا یکی ههارمهوت بشنوا _

دوب هتفرگ شدنخ هک ریمس . درکیم یروطنیا ارچ هنک مرسزاب زاوروت ادخ
درک رونوا وشور

و یوسوم تاطابترا دیاب نیشاب بقارم میتسین ربخاب هشب ماجنا اجک تایلمع هرارق هکنیا زا زونه _

هشاب تسرتسد رد شمه ریمس تپات پل سپ . میونشب
ریمس هب مدرک ور . میشیم راک هب سد هتفیم قافتا اجک میدیمهف تقوره

؟؟؟ دوب یچ انوا اناکم سکع مداتسرف تهب متفرگ ینومهم بش هک ییاسکع نوا ریمس _

انوا . دوب هابتشا اناکم نوا .. اجنوا ارچ اما . هتایلمع هدوخ ناکم منکیم رکف میدرک یبایدر ور انوا _

تشک ونوا ودرک لح سایلا مه وراک نیا هک دوب نئاخ نوشنیب یکی نوچ نانبل نتفگ یکلا
تفگو یلیل هب درک ور گنهرس . مداد نوکترس

هرا هگید نتساوخیم هنومن یارب وروت _

مه مشدوخ هک دوب مولعم شنحل زا تشذگیم ارتخد نوا هب یچ هک ندرک فیرعت درک عورش ودرک برساال
. مدرکیم رتشیب زکرمت دیاب مراک ور تخوس  ارتخد یارب .ملد هدیشکیم رجز ارتخد نوا هیاپ

تفگو ام هب درک ور هک دزیم فرح نوشاهاب . نرایب اذغ نومارب ات ناروتسر هی هب دز گنزریمس
؟؟ مدب شرافس یچ _

میتفگیم الین صا و نم و گنهرس
تفگ یلیل اما . هجوج _

تفگ هشاب رکفمه یلیل اب یراگنا هک ریمس هک ..... بابک _

افطل نیرایب یبرع صوصخم بابک رفن جنپ یارب هبوخ سپ _

تفگ هک مدرک شاگن یکپچ تسشن ودموا ریمس دیدنخ  گنهرس
سفاضا شجوج متفگ منم  بابک هجوج نتفگ  یگمه دروخ مشوگ _هب

و یلزان هرامش دیابدوب تحاران دزیم فرح وسیگ درومرد ماهاب یتقو دوب هدرک یرییغت هی یراگنا ریمس
تایلمع اال میدیشک هشقن زیچ همه یارب . درکیم لمح شدوخاب یشوگ ینوناقریغ هخا . مدروایم ریگ

نومیلصا
. میارج شخب منم و دوب ردخم داوم اب هزرابم دناب درگرس نوا الین صا هب مدرک ور



فرط زا میتسنودیم دش هدز رد . راک نیا وت دوب هتخادنا ور وسیگ یقح هچ هب مدوب ینابصع شزا
درک. نوشباسح ریمس هدوخ مزاب اما انیا و منک باسح نم هک میدرک هراپ هکیت فراعت . هناروتسر

تفگودرک ماگن . گنهرس رانک متفر هک ندوب هگید هیاراک وزیم ندیچ لوغشم الین صا و رتخد نواوریمس
؟؟ هدش یچ مرسپ وگب _

......... منوا ات هیچ نوترظن هک مگیم هتسیاش وسیگ ردپ درومرد نم _

ات مدیم ماجنا وشوراک مراد مه هتسیاش گنهرس . میدیم ماجنا میراد ونوماراک نومدوخ ام مرسپ اما _

هروخب وفع
مداد نوکترسو شارب مدش لا حشوخ

هشیم  ریگتسد منوا ردپ ننک دازا و شنمدرا دیون ات متفگ تزاجا نودب نم شتسار _

لمع هرتخد نیا ورتخد هس نوا یردان ناوتس هب شمدوب هدرپس هک یرتخد هس نوا  گنهرس بانج _

تفگ ودرک ماگن هکوش  گنهرس . هدرک
. سانوا هرسریز راک نیا ینعی _

تمس  متفر . هنک ود هب یکی شدوخاب رازب مدادن وشباوج منیا دیسرپیم یترچ وساالهی هچ مدرک یفوپ
و زیمرس  متسشن . ندوب هدرکن عورش اما ندوب هتسشن زیمرود همه . متسش وماتسد و یتشادهب سیورس
هک میدرک مه دز شوگ مشدعب میدرک مومت توکس اب راهان . ندروخ میدرک عورش همه
مدوب هدرک  کراپ نومتخاس هیولجو نیشام نوریب میدموا نومتخاس زا .. هشاب نومساوح
مرکف مومت . دوبن مهم تفرگیم وشنهد هیولج اما هنزب یفرح تساوخیم رتخد نوا یراگنا ... میدش راوس

دوب تایلمع هیور

《 وسیگ 》

نداتسرف ورتخد هدزای دودح هک مزورما مفارطازا مسرتیم هدایز مسرت منوخ نیاوت هک سه یزوردنچ
تخانشنو نم سایلا .. مدادیم شوگ شفرح هب دیابن هنک هفخ و الین صا ادخ مشیم رت دیماان اجنیا

تفگ ودموا یگشیمه یلکیه درم دش. زاب ندز رد نودبرد . هدیدن ونم نوا ینعی مدید ونوا نم
هراد راک نوتاهاب یسنان مناخ _

میدوب ششیپ مزورید هک رفن جنپام . هگیم روز نومهب  طقف هک یرتخد یسنان دش.. هس تعاس زاب ففوا
میدش نیگمغ

درکیم لدودرد ماهاب هک یبشنوا رتخد نومه متمس دموا نیمث
. هدیدنریخ نوا شیپ  میرب دیاب _حاال

هدزنوپ همه . ندوب هدرک یلا خام یاربدوب خیلا کالسنلا باال هقبط میتفر نوریب میدموا قاتا زا یگمه
دموا دوب یلم ریاخز زجو تشاد مدایز یتح تشادن مک ییابیز زا هک یسنان هک میدش فیدر نومرفن

تفگ وداتسیا نوموربور . درکیم هاگن باالو دربیم نومنوچ شتسد اب نومتمس
نوترهاظ و نوتتسوپ گنر اب نوتمودکره . نینک نت مه هب هیبش هیاسابل تسین رارق بشنوا یارب _

. ندیزرل درک عورش  ماپوتسد ، بشنوا سرتسا مزاب . منکیم شباختنا
. نینک نیرمت صقر هرارق . نتساوخ نوم اقا . سکساملا ب نشج بشنوا _

نیایب تفگ دنلب هیادص اب
ههوا . ندموا باذج یلکیه درم رفن تشه دودح . نیایب تفگ هک یتمس تشگرب مرس

ومسرتسا مزاب اما مدوب صقر قشاع . ولج دموا درم هی و تشاذگ یجراخ  گنها هی و طبض تمس تفر
نوا هنوش هیور یسنان تسد هی نوشصقر دوب ابیز . مدرک هاگن نوشتسد اپو تکرح هب . درکیمن شمک

و درم نوا هتمس لیامتم شتروص . دوب شتسد هیوت یصاخ حهتلا اب شگید تسد ودوب درم
هب ولج نیایب تفگ رفن تفه دودح دش.. عطق گنها . دوب ابیز نوشتاکرح . تشادیمرب نوااب  نامزمهوشاهاپ

دوب یدب مدا . مدیسرتیم یسنان .زا مدوب  مراهچ رفن نم ولج میتفر بیترت
 نیتسیاو فاص _

رتخد هک شوناز هب دز شاپ اب هکدوب هدرکن فاص زونه وشدوخ ارتخد زا یکی مدرک فاص ومدوخ
متفگو مدرک شاگن . شهب تخوس ملدداتفا

هنوتچ مناخ یسنان _

تفگو تفرگ شتسدوت ومنوچ ولج دموا
تفگ هک مدش تکاس . دنبب وتنهد _

هنشاپ شفک اتفه دودح راکتمدخ هی درک تکرح روز هب رتخد نوا . مداد نوکترس دز داد . یدیمهف _



تفگ یسنان هک میدیشوپ وراشفک . میشوپب تفگ .و دروا یتناس تفه
نیصقرب رسپ هیاب نوتمودکره _

هیوت ممگید تسد و شنوش هیور متشاذگومتسد یسناندوخ لثمدش شخپ گنها . مولج دموارسپ هی
. ندیصقر میدرک عورش و مرمک رود تشاذگ وشتسد . مدوب هتفرگدای املیف هیوت زا ونیا . متشاذگ شتسد

تفگودرک هاگن نومهب یسنان دش. مومت گنها یتقو
یا هشوگو متفر دوب هتفرگ درد مرس . دوب یدعب هورگ تبون میدروا رد ونوماشفک ! هیفاک زورما یارب _

منیشب متساوخات مداتسیا
تفگ وولج دموا مدرک یفوپ یتسشن و یتفر هک مداد هزاجا تهب االن اجک _

سنلا. هیرانک قاتا نیرب _

سابل و یشیارا لیاسو زا دوبرپ میدرک زاب هکورد . یرانک قاتا میتفر و میدش فیدر تفگ هک یروطنومه
. دموا یسنان

تفگ .هک میدوب رفن تفه امزونه
هرب تفگ ودوب ایرد شمسا هک ارتخد زا یکی . هشوپب وراسابل نیا زا یکی دیاب امش زا مودکره _

ودوب شامشچ گنر هک یبا سابل هی شارب هک دوب یتسوپ دیفس و لپت یمک رتخد هی ایرد . ولج
سابل نواوت ایرد دموا ایرد دعب هقیقددنچ . هنک شضوعو سابل ریصح تشپ هرب ات تساوخ و تشادرب

رود هک دیفس کسام هی . دروخیمن مشچ هیوت مشندوب لپت یتح ودوب هدش ابیز دوب شامشچ گنر هک
ههارمه هب سابل نوا . دوب هدش رت دایز ششخرد هگید دز وکسام نوا یتقو . دروا ودنوشوپیم وشاشچ

دش ایرد هدش لیمکت تس دیفس یتناس تفه هیاشفک
تفگ هتبلا قاتا هرب ات تساوخ ایرد وزا

تقاتا وشمگ _

هک دوب نییاپ شرس دوب هدش  زمرق شاشچ هیرگزا یلفط . دوب سهلا هدزنوش  رتخد هی دعب رفن !!! یدعب
روزب هک هاتوک دیفس سابل هی . دوب سابل زارپ شور هک سابل یا هلیم تمس تفرودرک شفایق هب یهاگن

هشوپب رتخد نواات تساوخو درواو دیسریم شنور ات
. شمشوپیمن نم هگنتو هاتوک نیا _

تفگودرک شدیفسو ابیز تروص هلا وح یلیس
مشچ وگب  مگیم نم یچره _

یراد نتفگ مشچ ی هدقع _

تفگودرک نابهگن هبور دموا نابهگن هک دز یداد و تفرگ تسدوت وشدنلب هیاهوم یسنان هک
. نییاپ یرابناوتربب ور هزره نیا _

میتشادن نوممودک چیه ندز فرح تعرج . درکیم دادیبوداد رتخد نوا
شولج تمسق هک ولج دروا گنر یتروص نهاریپ هی ودرک نیمث هیاپ اترس هب یهاگن . دوب نیمث یدعب

ابیز هداعلا قوفودمویم شهب درک. اپ هب مه یکشم هیاشفک و دیشوپ ونوا نیمث . دوب ابیز و دوب ریرح
داد وتشاد رپ شفارطا هک یتروص کسام هیودیسریم شاهوناز ات شسابل یدنلب . دوب هدش

ماشچ هب مدیسرتیم شهب ندرک هاگن زادرک مهب یهاگن ولج متفر نم تفر هک نیمث . مدوب نم یدعب
سابل هب یهاگن . مشوپب تفگ ودروا دوب موناز هیور ات یکشم سابل هی و اسابل تمس تفر دش. هریخ

تفگ ودرک مهب یهاگن . شدوب هاتوک مدرک
تشاذگ مه ابیز یکشم شفک تفج هی یشب اشوم هکاروخ ات یشاب یرابناوت ماوخیمن یلگشوخ _

ودوب گنر  یکشم هک دروا باقن هی و هبوخ تارب نیا تفگوداد نوکترس مدموا یتقو شمدیشوپ متفر
نیمث مدموا قاتا هیوت هک نیمه . مقاتا مدرب وراسابل دش نم یارب اسابل نوا . دنوشوپیم وماشچرود

تفگودیشک قیمع یسفن
؟؟ یبوخ مدوب هدش تنارگن _

موهوا _

درک ملقب ودموا تفرگ  میرگ وهی
هشیم مومت زیچ همه . نکنملگ هیرگ _

مزا دنودرگور وداد نوکترس . مینوشماد وت ام ؟؟؟ هشیم  مومت یِک ناه ؟؟ یِک _

هتشاذگ قاتا هیوت یرتشیب هیاتخت مدش هچب رتخد نوا نارگن . شور مدنوشن و تخت تمس دربو نم
نومه و . نشورفب ونوا تشادیم رادیرخ یکره دوب رارق بش نوا دراو هزات هیارتخد نوا یارب ندوب
نیرفن و کشا یلک اب هنک تتنعل ادخ ریمس ... الین صا هنک تتنعل ادخ . مسرتیم نشاب نوشاهاب وبش

درب. مباوخ

روخب ماش مناخ وشاپ _. دوب نیمث مدرک زاب مشچ یتسد یانوکت ...اب



مرادن لیم _

دایب وگب تلیم _هب

شاباب هنوخ هتفر هدرک رهق _

وشاپ خوش _

مدشاپ
هک ارتخد زا یکی هیادص هک میدروخیم اذغ زا میتشاد . تسشن مرانک مشدوخو تخت هیور  دروا باقشبود

تفگ
لثم سپ نینومب یکی اب هرارق و بشنوا تروص ره رد اما نیتفرگ ورانیگمغ نیا پیرت االن هههوا _

نینیشبو نیایب مدا هچب
متفگ دمویمن نییاپ  مولگ زا همقل مدادیمن باوج اتو مدوب خاش افرح روجنیا هب هک منم

وراتراهچ هس هروخیم تفایق هب هشابوت اب مینک یضار و نومفرط بشنوا مینوتیم یاوخب هگا _حاال

یراد هگن یضار مهاب
دوب مدوخ لثم منیمث دش دنلب هک

یسک باوج نوا هتبلا . شاب  تکاس هرادن شزرا وسیگ هگبو هریگب ومتسد ودایب هک خیلا یلیل یاج
تفگ ولج دموا دشاپ نیمث ممرس تشپ  مدشاپ منم . تسبیم وفرط نوبزدادیم مه یتقو دادیمن

؟؟ یدز یرز یچ _

...... هزرهوت لثم همه هگم تیصخش یب ینزیم امش هک ورز _

مدیشک وشاهوم نانچ مدش راک دراو . تشاذیمن شرس هبوم یلیل هک دوب االن دنوم هفصن  مفرح شیلیس اب
مدش دیلک یانودندریز  متسدوت متفرگ وشاهومو متسشن شمکش هیور نیمزورداتفا نومسا تفر شخا هک

ینکیم دنلب سد نم هیور یضوع لا غشا وتفیثک نهد نوا دنبب _

متفگو مداد چیپ متسدوت وشاهوم . منکن نتفگیم میقب ودرکیم مقیوشت تشاد مرب شنوبرق هک نیمث
. دوب یسنان فرطنوا تفر ماگن رد ندشزاب .اب منوکشیم دعب هعفدو تسد نیا _

تفگو متمس دموا هک متفرگ وموزاب درک. مدنلب رتخد نوا هیور زا ودیشک وموزاب و متمس دموا
؟؟؟ یدرک یرکف هچ ؟؟ هرا یدش وررپ هگید مدادور تهب راب هی یدید _

تفگ و یکی تمس درک هراشا
یرابناوت شنیربب _

مدرکن سامتلا و شهاوخ تفرگ وموزاب
و ندرک نوریب ترامع زا ونومتفج . نومهارمه ندروا منوا یلفط هک هریگب ونوشولج تساوخیم نیمث
. دوب مهرانک اما . هگید یکیوت منواو یرابنا هیوت ونم . یرابنا هی وت ندرک ترپ و غاب تشپ ندرب

هگید یلیس هی ودیشک وماهوم نک ملو هنکشب تتسد یضوع _ مشوگوت دنوباوخ یلیس ولج دموا هدرم
هب مترفن هظحل .ره مدرکیم هیرگ و مدرک زک یا هشوگدرک نیمث اب مهوراک نیمه . تفر نوریب دعب ودز
نم هب هریواشرآ نوا . ننک انیا کاروخ ونم اتدوب هدرپس الین صا هب نوا امتح دش رتشیب لا یخیب ِریمس
شاج یلیل همولعم هسانشیم ونوا سایلا هن اما . ننکیم یلیل اب مهوراک نیمه دیاش . دوب هداد لوق

هتحار
درکیم درد تدش هب مناهد . تشادن فافک  مارب مه مندوب یوق مدرکیم هیرگ

طقفدوب کیرات اما دوب. زیمت اج همه تشادن یشوم اجنیا . متسب وماشچو موناز هیور متشاذگ ومرس
متسشنوردرانک  متفر عیرس دموا نیمث نهلا هیادص . کقاتاوت دوب هداتفا هام زا یرون

؟؟؟ یبوخ  نیمث _

؟؟؟ یبوخوت متسین ..دب موهوا _

متسین دب منم _

. میدروخ کتک زیچ نیع _

میدرک یزارد نوبز سب موهوا _ مدرک یا هدنخ درد
مدیدنخ . ندرک غاد هک منومنوبز _

 ورتخد نوا شیدز بوخ .. تنوج شون تریش یلو _

دموا شدنخ هیادص ؟؟ یدوب هداتسیاو اج هی هک مهوت _

مدش بابک منک باوث متساوخ مریگبوتنتفر هیولج  مدموا منم یدروا وشلخد هگیدوت _

. نم رهاوخ یدش هتخا بابک _

 میدیدنخاه هنووید نیع نومتفج
نزادنیم هار اوعد هسردموت هک سخت هیارتخد نیا هیبش ادخب هرا _

جک یتشک تاقباسم مرب نم هرتهب _

مشکیموم منوتیم ات اجنوا



. ادخب هرا _

متفگیمو  متشادیمرب وشاهوم یشدنچ ابدوب متسد رود شاهوم زا رات اتدنچ  مدرک هاگن ماتسد هب
اوه تفر شهقهق هیادص . همتسد رود ششدنچ یاهوم _

وت یش سیورس _

. میشن بوخ نشج ات مراودیما _

. ستشاک نوجمداب هی نوممشچریز اجنوا نکب وشرکف هرا _

دوب راد هدنخ  مشروصت تفرگ مدنخ
مینزیم  کسام هرادن یطبر مزاب _

شاب مبش رخا رکف _

دوب مولعمو میدش تک اس نومتفج  موناز هیور متشاذگومرس هرابود دش. خیس منت هبوم ففوا . شتفگ مغاب
دب نم ایادخ دش. شخپ قاتاوت  میرگ قه قه تخیر اباهم یب ماکشا منم درکیم هیرگ تشاد
.هچ هنکیم ودب حملا ییاذک بش نوا رکفهب یتح دشیم رتدیدش  میرگ ففوا نکن دبوت . هدب متاجنوت  مدرک
هاگن سرتاب  مدشاپ مدوخ هب یزیچ هی دروخرب ..اب مدنورذگ رکف کیو رازهاب وبشنوا اجنوا ندوب هسرب

تفگ ودرک هراشا مهب مدرک یلکیه درم نوا هب یهاگن . مهب دروخ هک دوب رد یتنعل .هَا مدرک
. گس هیولج تمزادنیم هعفدنیا هنرگو ینکن هفاضا هیاطلغ نیا زا مگید تقاتا ورب هنوحبص یارب وشاپ _

نومتفج . نوریب دموا منیمث نماب نامزمه درک. لفقو یرابنارد نوریبداد مله ولج  متفر مدرک شاگن یکپچ
تفگ نابهگن نیا هک میدیدنخ مه هب
. هزاب نوششوگانب ات منوششین _

. ترامع تمس میتفر مهاب
.

نیمث ونم . متفر شهب یا هرغ شچ مهب داتفا هطیرفا رتخد نوا هاگن . شندرکزاب اب مدرکزاب وقاتا رد
متفگو مدرک رکشت شزا . دروا هنوحبص نومارب ارتخد زا یکی میتسشن متخت هیور

نومشیپ تششن . نیشب متدوخ _

. تشذگن تخس نوتهب هک بشید _

مدروخو مدزمه ومییاچ
نومدوخ یارب میتفرگ یتراپ اباب _هن

؟؟ نیدرک راکیچ امش . ادخب هرا _ تفگودیدنخ نیمث
متفگو مدرک شهب یهاگن مین . دروخ رتنا نیا مه یلیس هی هک دوب امش نتفر دعب _

قاتاوت نداد شله ور سهلا هدزنوش رتخد نوا . دشزابرد . نروخب دیاب همه هیکُرَبَت نوا یاه یلیس _

زا وشاهوم . ماپ هیور متشاذگ وشرس ومداد شتکرح . دوب هداتفا نیمز هیور شتمس  متفر میدشاپ عیرس
مدرک نهلا دمویم نوخ شینیب زا دوب هدش هدرم نوخ شبل هیور خخخا . رانک مدز شتروص هیور

؟؟ ناه هدش تچ _

شمدرب  مورا . دوب هدش مخ ودوب شمکش هیور شتسد هرب هار تسنوتیمن میدرک شدنلب مورا . مراد درد _

متسشن شرانک . تخت هیور شمدنوشک زارد و شتخت تمس
.... مهبو .. ندز مکت ...ک.. ادرمان هدب حملا _هن ؟؟ هبوخ _حتلا

متفگو مدرک ششزاون
هشیم مومتزیچ همه _

تفگو ولج دموا رتخد هی
؟؟ تندرب اجک _

شدعبو .. یلیخ ندز مکتکدوب کیرات . قاتا هیوت _

دش. روک ماهتشا رانک مدزو ینیس ماپ اب متسشن تخت هیور متفر مدشاپ شرانک زا دادن همادا هگید
دموا نیمث ندوب شرود همه اه هچب

؟؟ هشلا س دنچ نیا هگم ندروا وشلخد _

ایتنعل نیشحو _

دوب کی تعاس . میدزیم فرح شاهابو میتفر راجنلک دوب گالهی شمسا هک رتخد نوا اب تعاس کی ات
تفگو وت دموا یگشیمه نابهگن هک

بجعت میدشاپ . هراد نومراکیچ راهان لبق مدرک بجعت . نراد نوتراک ییاریذپ سنلا مناخ یسنان _

تفگ نومندید .اب دوب هتسشن هرفن ۲۰ زیم هیرس . ییاریذپ سنلا تمس میتفر . دشیم هدید همه هیاشچوت
. نینیشب نیایب _

و رانک مداد و نیمث رانک یلدنص و متفر . دوب شدیدج راک نیا امتح میدرک هاگن مه تروصوت همه
مدرک برساال یسنان هیادصاب . مدرک شاگن . تسشن  مرانک یکی متسشن



و نیربن ونوموربا نیشاب نوتیهارمه شیپ دوبرارق ماش یارب هگا ینومهم یارب ات اجنیا نوتمدروا بخ _

نشیم اهالمز میلعت نیا مه ناتسبرع هب نوتندرب یارب
ات میدرکن عورش . تخیر  پوس نومباقشبوت دموا یراکتمدخ . نییاپ متخادنا ومرس . مدوب دیماان ! ناتسبرع

. هنزب رز یسنان
یاه فرظ نیا الزا ومعم پوس ندروخ یارب اما هراد نوتیروخ پوس فرظ زیاس هب یگتسب بخ _

دوب توافتم یاهزیاس اب قشاق لدم هس مه باقشب رانکدوب باقشب هی هساک ریز . هشیم هدافتسا  کیچوک
و توافتم هزادنا اب وقاچ هس مه پچ فرط . تشاد یفلتخم یاهزیاس مه لا گنچ ، لا گنچ ههارمه هب

یلوا قشاق زا پوس ندروخ یارب _. تشاد رارق ناویل کی ههارمه هب مه ماجات هس . دوب لا متسد هی
شوخ پوس . مدروخ پوس قشاق هی و متشادرب و یلوا نومهای یروخ پوس قشاق . نینکیم هدافتسا
هکنیا یارب _. شمدروخ مپوس دش. شرت یتقو و مدرشفومیل . دوب ومیل اتود باقشب هیور . دوب یا هزم

ماج . مدرک هاگن تفگ هک یماج هب ... یموس ماج هیوت نینوتیم نیروخب با ثمال یزیچ  پوس طسو
دوب کیچوک مشناهد .و دوب یکیچوک

. نیزیرب ناویل هیوت نینوتیم ای نینک هدافتسا نوازا _

باختناو با نم یلوا ماج مه بارش دوخ یارب دوب فیرظ ماج .هی یمود ماج مه نیاپماش یارب
هگید  میروخیم میریم اباب افرح هچ . متخیر  مدوخ یاربو مدرک

ینومیمن هنشگ سرتن _ تفگ یسنان هک شمتفرگ راکتمدخ زا روزب . ماوخیم زونه نم ندرب وراپوس
همه درک. نومریس هنکن درد شتسد دز هگید هیافرح هگید . مداد هدز تلا جخ . دوب اذغ شیپ نیا مشدعب

و مدرک یفوپ . تخوس شیگچب هب .ملد دوب باوخرد قرغ هک گالهی رس باال متفر . قاتا میتشگرب
تخیر  ماکشا هشب یزارد سد تهب هک دوب ستلا نچوت هگم . مدیشک یقیمع سفن و هرجنپ رانک متفر  مدشاپ

.

.

.
《 یلیل 》

ال هیوسوم شردپ هک یرتخد نتشاد زا سفن ندوب زا منودیمن هتخس مارب زیچ همه . هدش رتخساراک
یزیچ هی هب هدبریگ نیا هنکن ادخ زاب ففوا دروخ گنز میشوگ .. هنای مگب هک همز

تفرن یوسوم دشیچ _ مداد باوج
هتفرن _هن

. نوریب هریم دوز ای _رید

! یناور درک عطق و یشوگ دعبو
مزورما دشیم نوریب اه عقوم نیا . شدوب 6 مدرک هاگن تعاس هب . مدرک شراثن ییوررپ

. دوب یک مدینش ییامدق هیادص هکنیا ات متفریم هار قاتا رود ناوختساو زغم لمع . متشاد لمع
اما دوب دیفس یمک شاهوم . تسشن شبل هیور یدنخبل دشزابرد دایب متفگ و ماجرس  مداتسیا . دز رد

تفگ هک مدیدنخ روزب . تسه زونه مشییابیزراثا هتبلا . هدوب ابیز یلیخ هدوب نووج هک یتقو دوب مولعم
؟؟ یراد لمع زورما _

مراد لمع موهوا _

؟؟ یریم یک _

7 تعاس _

هن؟؟ هگید یشیم مومت هن تعاس _

؟؟ یچ یارب مشیم  مومت هرا _

. ناروتسر میرب تلا بند مایب هشیم _

تفگ مگبهن متساوخات .. متسخ مرادن هلصوح ففوا . ناروتسر مدروخ اج شییوهی داهنشیپ زا
راین _هن

نیسرپیم ارچ سپ _

تفگودرک تشپ هشاب هدش تحاران هک راگنا
؟؟ نیتحار  روجره _

مشاب ینومهم هیوت نم تسین رارق تفگیم راینادرد تمس تشادرب مدق
منک ادیپ هار اجنوا هدش  یروجره تساوخیم نمملد .اما دوب نوشدوخ هزادنا رد ینومهم هی طقف ینعی

متفگو مدروا مبل هیور هب یدنخبل متشاد یراک هی مه و منیبب وسیگ مه ات همک مندموا لا متحا تفگیم
. شاب نملتنج یمک یوسوم رتسم _

هک دوب یتایلمع نیا نمضرد ودرکیم  راتفر بوخ نم اب اما تسرد دوب یدب مدا یوسوم . مدیدنخ تشگرب



تفگ ودیدنخ متشاد شقن شوت مه نم
دوب نوتنونز یانوناق زا یکی نیا _االن

متفگو مدنوخرچ متسدوت ومیشوگ . موهوا _

. ملا بند اجنومه نیایب  مرادنو مشب رضاحو هنوخ مایب هکنیا هلصوح _

بش ات سپ _ تفگ وداد نوکترس
متسب  ومیعونصم شین شنتفر هظحم هب نوریب تفر

زابورد . مدیسرت مرب ول معفدنیا هکنیا زا متفر ول شیپ هعفد . هشب جراخ غاب زا شنیشام مدشات رظتنم
هاگن وربورود . منزب فرح شاهاب .ات مدوب هتفر شراک قاتا راب هی باال هقبط متفر . شدوبن یسک مدرک

. منک عورش اجک زا بخ متسبورد و قاتا هیوت متخادنا ومدوخ عیرس مدرک
مدرک زابو پات پل . مدیمهفیم هک مردقچ خخخ مدرک هاگن وراه هدنورپ شزیم تمس متفر ومداتفا هار
نتشگرب زا مدرشف مه هیور ماشچ متسبو پات پلر د هیادصاب . هشاب تسنوتیم یچ تشاد زمر یتنعل

؟ یدیبلط ونم منک رکف ای ادخ . مدیسرتیم یوسوم ندید
مدرک هاگن .و مدرکزابو ماشچ مدموا هک ریگب

ومناهد با دوب. هدیرپ  مرهچ زا گنر منئمطم . اوه دیرپ  ماهوربا درکیم  ماگن تشاد هدروخاج هک سفن ندیدزا
؟؟ یاوخیم یچ اجنیاوت _ ولج دموا ودرک  مخا مداد تروق

مدشاپ یلدنص هیور وزا متشگرب یداع حهتلا هب مدروخ اج شدب نحل زا
سفن یراد یلکشم متسشن زیم تشپو مدموا منم تسین اما منک تبحص تردپ اب ات مدموا اجنیا _

. نووج
مدرک مخادوب  کشخ  زونه امادشوحم شدیدش یامخا

نراد نیبرود نوشمه نوتاقاتا هللا اشام منکیمن یهابتشا راک شاب  نئمطم _

تفگ هک مدش در شرانک زا تشادن قاتا نیا هکنیااب
متشادن یروظنم _هن

مدرک  یکیرتسه هدنخو مدنوخرچ ومرس
مدیمهف و دوب تنحلو نهذوت هک یزیچ نوا ال ماک نم _

قاتاو مدموا . مدب ماجنا یمدا وراک هی دشن هنم زا یسناش هچ نییاپ  متفراه هلپ .زا متسب و قاتارد
!! دوب یدب هسح هچ ! اهدوب یدب نامز .هچ تخت هیور متسشن  مدرک لفق ورد

.. مریگب شود ات متفر مینو شش مدرک هاگن تعاس هب
متشادرب تک هیاب راولش هی مدرک زاب وشرد و دمک تمس مدموا . شمتسب هتلکد تروصبور هلوح

ماش یارب ؟ هنای شمشوپب
مفیک هیوت وشیارا لیاسو ... متشاد شرب ودرک ادیپ کلقلق مسح مدید دمکوت هک یزیچ ندیداب متشگرب

. دوب هدموین زونه مدرک هاگن ترامعرد همد متفر شمشوپب سابل هیور ات متشادرب مرچ تک وهی متشاذگ

. مدرک هاگن متسد هیچم تعاس هب اجنوا دنوسریم ونم دیاب نوا ؟ درکیم راکیچ تشاد شربخ ففوا
متفگو هدننار تمس متفر ؟؟ ییاجک تربخ . رایناد هگید ایب ففوا تشذگ تعاس مین

داد. نوکت یرس نینوسرب ونم هشیم _

. متشاد لمع هک ییاجنومه تمس درب ونم هدننار مدرک کچ وملیابوم متسشنو مدرک زابو بقعرد
هروشلد ؟؟ دوب یچ زا مینارگن ؟؟ نم مدوب هدش شنارگن ارچ ؟؟ شدوب اجک دوب مینو تفه تعاس

.اب مدش هدایپ نیشام .زا مدرک زاب وماشچ نیشام نداتسیا .اب مداد هیکت هشیش هب ومرس . متشاد
درک زاب ور هنوخراکرد نابهگن مندید

باال متفراه هلپ درک.زا سالم ماهاباراتسرپ زا یکی دوب هدموین زونه راشای مدش دراو
منزب گنز مدوب ددرم متشادرب ولیابوم یسابلا ج هیور  متشاذگ و مدروارد ومفیکو تک

هک نوا . دز یلا غشِا .... قوب هس ... قوبود ... قوب کی سامت یرارقرب مدز شرامش هیور !!! بخ اما
یچ یراد مراکیچ تفگیم تشادیمرب االن هگا ثمال .. هن .. شهب منزیمن گنز لیلد یب نم تسنودیم
ارچ یگیم و ینکیم رکف رتشیب یمک امتح ....ای مراد هروشلد ...ای مدش تنارگن یتفگیم ؟؟؟ متفگیم

متشگرب راشای هیادص ..اب دادن باوج هبوخ ملا.. بند یدموین
؟؟؟ نیا هداما _

. مایم االن هلب _

مرکف مومت مدز وشکتسدوکسام و مدیشوپ وممرف سابل درک. هداما و قاتا یِک ؟؟ دموا یِک دوبن مساوح
داد هرابود غیج هرابود . ندروا ورارامیب .. دوب لوغشم

. دوب هدش مومت لمع مدموا مدوخ هب یتقو . مدشیم مرت یبصع و مدوب یبصع نوچ مدادیمن یحیضوت
وشاتسد راشای مدوب اپرس راد هنشاپ هیاشفک نیا اب دوب هتفرگ درد .ماپ متخادنا ومدوخ یلدنص هیور

هیادص درک.اب یظفادخ و یلا غشا هیوت تخادنا مه وشکتسد و کسام لیاسو و تشاذگ ومرف و تسش



مدینشن ممدوخ هک مداد وشباوج یمورا
مدوب هریخ هطقن هی هب متفرگیم نودند و منخان

تسد . دوب یوسوم مدرک هاگن هرجنپ وزا مدشاپ . دوب زمرق مودام مرکف همه نوا طسو یقوب عیادص
تروپاسو شزیت تمسق هبدروخ ماپ رانک مشکب ویلدنص متساوخ ات متشگرب مایم هکاالن مداد نوکت

هنک ممورحم یگدنز زا ادخ !!! نمرب ییاو !!! منک راکیچ حاال یییوا دش. هراپ شدایز تمسق هی
مهارمه ممفیک یتشادهب سیورس تمس متفر . نوریب شمتخادنیم دیابو متشادن یهار مدرک یچن چن

بزهلا لطس وت شمتخادنا و مدروارد ومتروپاس . مدوب هدروا
مدرک زاب و مدرک شسیرو سار هنوخوت هک ومدیشکوتا هیاهوم شدوب موناز هیور ات مسابل دوبن دب
ههارمه هب . مدز یگنرمک زمرق ورژ متشاذگ زاب قرف مدرک تمسقود طسو زا وماهوم . متخیر مرودو

داشگ دعب .هب رمکزا هک مزمرق راد نیتسا سابلوت مدرکیم شیارا ردقنا هک متشاد ضرم .. لمیرو مشچ طخ
منوش هیور متخادنا ومفیک دنب . شدوب منساب هیور ات ماهوم . میکشم یکسورع هیاشفک ههارمه ودشیم

هک یتک . مدش نوریب یتشادهب سیورس .زا مدوبن تحار ودوب دیدوت رود زا ماهاپ اما مدوب هدش بوخ
مدوخ ورد نییاپ مدموا اه هلپ زا . دوب  یکشم گنر هب مدرک نت و مشوپب مسابل هیور دوب رارق
هخا هنک یگدننار تساوخیم دوب مولعم شدوخ مدید و یوسوم رود درک.زا مهب یهاگن نابهگن . مدرک زاب
نابهگن هک رد نتسب هیادص اب دوب لوغشم شیشوگ اب ودوب هداد هیکت نیشام .هب دوبن شهارمه هدننار
مودکره داب رطاخ هب ماهوم . نییاپ متخادنارس شبوذ هاگن ریز درک ماگن درک. برساال درکیم شلفق تشاد

هب مدرک شاگن درس مدش شکیدزن هدنبب وشنهد متساوخیم طقف . مدوبن یضار بش نیا هب نتفر یتمس
تفگ ودرک هاگن  ماشچ

مدرک زابورد هدننار کمک یلدنص تمس  متفر . مداد نوکترس و مدرک ولج یلدنص هب یهاگن . ولج نیشب _

سد هک یمدا ودوب شوماخ هک ینیشام ندیداب هک مدرب پچ تمس هب ومرس متشاد نیگنس سح هی اما
اب درم.هک نوا ندید یارب مدرک  مخا نیشاموت دوب هتسشن یوسوم مدروخاج . درکیم ماگن تشاد بیج هب

شتروصوت دوب هدیباترون ولج  متفر مدق .ود مداد تروق ومناهد با . مدش هکوش رایناد ندید
یمک هاگن نوا زا مدوخ  طقف منک. ریسفت یچ  منودیمن وشاگن دروخ هرگ مه هاگن وت نوماگن
نیشام هیاغارچ هکنیا نودب . شدشراوس نیشام تمس تفر ودرک درگ بقع . مدش هدنمرش

تمس  متفر بقع  متشگرب . مدروخ نوکت هی یوسوم نیشام قوب هیادصاب تفرگ بقع هدند . هشب نشور
مدش راوسو نیشام

؟؟؟ دوب هداتفا یقافتا _

دوب انابهگن زا یکی وگن هتشپ نوا یسک  مدرک رکف ؟؟ دوب هدشن یزیچ _هن

ندوب انوا امتح  نتشگ انابهگن _

هرا _

ارچ فففوا شهاگن نوا .. نوا تمس تفر مرکف مومت نیشام هشیش هب مداد هیکت ومرس متسب ودنبرمک
رتهبدایم شدب مزا . دایم مدب شزا هک یمدا هی اب نتفر ینعی منومیشپ عقوم نوا زا ماجنیا هکنیا زا مدوخ

یوسوم ات دوب
نیشام نواوت االن شاک .. شاک مرادن سود وندوب ..نیا ناروتسر مرب شاهاب هرارق نم صوصخ هب
متشاد سود مدا نیا اب یروطچ .. متفگیم یچ .نم مدرک بجعت مرکف زا مدوخ ... رایناد نیشاموت مدوب
مردپ ندرک دوبان شیلا حشوخ هک یسک .اب مشاب اج هی متشاد سود  مردپ نمشد اب نم ؟؟؟ مشاب اج هی

مدش شنارگن زورما ارچ هدش  مگرم هچ .نم دوب
یوسوم هیادص .اب ممهفیمن تقو چیهوتاراک تمکح ادخ ففوا مشیم تحار منم یروطنوا کرد هب هریمب

شتمس  متشگرب
 نییامرفب _

مدرک یکله له هدنخ مدوب هدش جیگ کاپ مدرک هاگن درک. هراشا وربور  ناروتسر هب شتسد اب
دوبن  مساوح ناها _

تکرح شرانک . یتمس شدرب ودش نیشام راوس ودموا یدرم هی دش هدایپ  مشدوخ . مدش هدایپ  نیشام زا
ال صا تشادن فرح شدوب هداعلا قوف ناروتسر هیامن باال میتفر اه هلپ زادوبن ششیپ مساوح اما مدرکیم

ناروتسر . ندوب هتسشن هرفنراهچ ای رفنود هیازیمرس همه دوب مالمی گنها هی اب اضف . میدش هک شدراو
سود و رت گنشق باال هیاضف باال. میتفر اه هلپ .زا ناروتسر یاهتنا یاه هلپ تمس تفر دوب هقبطود

هک ازیم زا یکی تمس تفر . دشیم هدید هفیلخ جرب صوصخ هب اه جرب هیامن رود .زا دوب رت ینتشاد
ندز فرح مهاب . دموا ینوسراگ موربور تسشن مشدوخ متسشنو بقع مداد ویلدنصدوب هرجنپ رانک

. دوب زیم طسو هیابیز عمش هیور ممشچ نتفگیم یچ مدیمهفیمن
؟؟ نیروخیم ییاذغ هچ _ یوسوم

؟؟ نومه نیدیم شرافس یچ امش _



نوسراگ دز. یفرح و نوسراگ هب درکور شفرح دعب ؟ نیتحاران هداتفا یقافتا _ تفگ ودرک ماگن کوکشم
تفر

میروطنیا  متشاد لمع نوچ بشما طقف هدشن یزیچ _هن

هقیقد دنچ نوسراگ . مدرک هاگن دوب شرانک مماج هیو تشاد رارق مولج هک یکیش فرظ هب دزن. یفرح
هیوتداوم زا مه سید هی .و دوبن دب شتاجیزبس و وگیم یواح مولج تشاذگ یایرد ییاذغدموا دعب

هیوت با زا تشاد سدهگن دز یفرح یوسوم هزیرب بارش تساوخات ماج هیوت .و تشاذگ طسو باقشب
تفر یتقو . تخیر مارب چراپ

؟ نیشاب هتشاد سود ییایرد هیاذغ دیاش  مدرک رکف _ تفگ یوسوم
. هنک زابو فرحرس تساوخیم دوب مولعم

! هبوخ مراد سود موهوا _

. هبسچیم غاد هیوگیم هراد زوس یمک اوه هک _االمن

هار مه اجنیا زا یبد رهن ینعی شدوب درس ودوب لصتم روج هی مه اجنیا هب یبد رهن نوچ تفگیم سار
دوب یندید و تشاد

هبوخ هرا _

یراخوس وغاد مدرک هزم هزم وگیم متشادرب وقاچو لا گنچ
تفگودیدنخ هک . مدرک یا هدنخدموا  مشوخ
؟؟ دایم تشوخ هک متسبیم طرش _

هبوخ نوتقیلس _

مدرک هاگن  ناروتسر فارطا هب
ناروتسر باختنا هیوت _

یصاخ حتلا هی اب ودرک  ماگن قاتشم ... هبوخ یلیخ نوتترامع یتح اذغ باختنا هیوت _ مدرک هاگن اذغ هب
تفگ

وراذغ هیقب مدرک مخا هرابودو مدش بذعم . تشاد مهب هک یهاگن .زا هبوخ  مقیلس .. منودیم  مدوخ _

دش درگ  ماشچ شلا وس اب مدروخ
؟؟؟ یشاب ازیلا نوم یتساوخ هک دشیچ _

متفگو مدرک مه هت رس غورد
منم دوب مقاتاوت ازیلا نوم حرط زا ابیز و کیچوک ولبات هی مدوب هک هچب نم شتسار مما _

هیاسابل اه هزاغم زا یکی داتسرف ریواشرا شدننار اب ونم سایلا و مدموا هکدش نیا .ات متشاد شسود
صاخ بشنوا _. شهب مداد سپ شدعب اما متفرگ منم تشادو یفورعم هیامدا هیاسابل ینعی یروجنیا

؟؟ یدوب هدش
. مشاب  یگتخاس لدم دوب رارق _

تفگ ودرک یا هقهق
یقداص هبوخ _

. هگید هرا _

متفگ هک میدز فرح هگید یازیچ زا
هگید میرب دش مومت منومماش _

. میرب هشاب _

مهاب دموا یتقو . دایب ات مدش رظتنم و مدشاپ منم هنک باسح ات تفر مدرکزیمت لا متسد اب منهدرود
شهب یلوپ یوسوم تشاد هگن نوماپ هیولج ودرواو نیشام ام ندید اب یدرم میدش نوریب ناروتسرزا
شیپ تعاس نچ رکف هگید دوب هدش رتهب حملا یمک داتفا هار درک. هاگن شتسد تعاس هب مدش راوس داد.

ونوشمسا ودادیم حیضوت مهب مدادیم نوشنو ییاج .ره مهب دروخیم داب نییاپ  مداد ور هشیش . مدوبن
شتمس  متشگرب دوبن هنوخ هب نومنتفر ههار تفگیم

؟؟ میریم ییاج _

مدموا روز هب تاهاب  مناروتسر .نم مدرک یفوپ . یمهفیم میرب _

؟ هزیارپوس _

. مدز یعونصم هدنخبل
. مراد سود زیارپوس نم هک مردقچ _

تشذگ دیاز خیش هارراهچ زااجنیا دوب یرهش بجع . متخادرپ یبد یندید یاهاج هب منم
.زا دوب اهانیا و لته  رتشیب دوب مک هنوخ میدش ییاج هی دراو . مدروایمن ردرس هک نم یتمس تفر و
هگن شولج . دشیم هدید گنر درز هیارون هک دوب ییاج رودهی زا دوبن یچیه ال صا هک دعب هب ییاج هی

؟؟ تشاد  متشز هیاج هی هگم رهش نیا ال صا دوب ابیز یلیخ تشاد



. تفگ یزیچ یبرع هب ودموا  نابهگن هی
هک نیمه درک زابورد  نابهگن داد. لوپ شهب یوسوم هک مدید یا هشوگ نتفر نواو یوسوم هک مدیمهفن

شدوبن  سکچیه . دنوم زاب منهد مدش دراو
شاتسد . مدوب هکوش متشگرب . راگنا دوب یمیدق هنوخ هی دش. نشور هنوخ هیاقرب همه عقوم نومه

تفگودیدنخ . درکیم ماگن تشاد ودوب شبیج هیوت
؟ هقیلس  شوخ  یگیم مزاب _

مدرک شاگن  یکپچ
تفگودز هقهق . تقو هی نیشنوررپ _

متسه مدیمهف . هشاب هشاب _

؟؟؟ تساجک اجنیا _

.. هتسه یبد یخیرات یاهانب زا یکی نیا هدوب موتکملا دیعس خیش هنوخ شیپ سلا یلیخ دودح اجنیا _

نراد سود وراجنیا همه
هدوب گرزب مدا هی هنوخ بقال اجنیا  ینعی سابیز هک اعقاو _ متفگ و مدرک هاگن  مفارطا هب

االن اجنیا . هیناریا هیمیدق یاه هنوخ هیبش هنوخ نیا هنوخ نیاوت درکیم  یگدنز شداونوخ اب نوا هرا _

ور هنماب و بشما  طقف هک ومخا مناخ نیا دموین ملد اما هبش تشه ات حبص تشه تعاس زا سزوم هی
. مراین

سودو یخیرات یاه هنوخ هشیمه . مدرک زابوشرد  اقاتا زا یکی تمس  مداتفا هار شافرح یخلا یب
قاتا ،، هدوب فورعم هاشداپ مدا کی هنوخ  مدرک زاب وشرد نماالن هک ییاجنیمه نکرکف مدوب  نوشقشاع  متشاد

. دوب چراپو ناویل زیم هیورو دوب یکیچوک زیمرود هیاه یتشپ ولج متفر  مدرک زاب لماکورد .. هدوب  یکی
رارق یتشپ هیولج . دوب اجنوا نگل هی . دوب هتشون یبرع شور . دوب نامکریت هی راوید هیور مدش شدراو
یبوخ لا حو سح هی متفر  مگید هیاقاتا .. نتسشیم ونوشاپ وسد نگل اب اه عقوم نوا دوب مولعم تشاد
نامز رد شداونوخ وشدوخ زا سکع ات دنچ اجنوا دادیم حیضوت  میوسوم  متفریم اجره . دادیم سد مهب
هدزاود تعاس .ات هگید هییازیچ یلیخو . شاه هکسدرکیم هدافتسا اگنج هیوت هک شاسابل زا دوب شتموکح

تمس تفر و میدش نیشام راوس میدش نوریب هرخ .باال دوب تخس  مارب ندنکلد مدوب اجنوا بش مینو
... ترامع

..
و متسب  مورا ورد هداتسیاو زونه هک مدید  متشگرب  مدرکزاب هک وقاتارد مقاتا تمس  متفرو  مدرک رکشت شزا
زاب قاط یروطنومه مدروارد وماشفک متسشن ممدوخ . تخت هیور متخادناومتکو فیک مداتسیا رد تشپ
اما دوبن دب بشما فقس هب مدش هریخ . ممکش هیور متشاذگو مدرک لفق مهوت وماتسد و مدیشک زارد

؟ دوب هدموا ِیک نوا مگردرس مدوب گنگ . دوبن بوخ حملا بشرس
تشاد . دوب نوا هرا ؟؟؟ یچ مدموا هک ینامز . دوب نوا میدزیم فرح یوسومو نم هک ینامز ینعی

مدشاپ ، مدرک یفوپ !! درکیم  ماگن
یب ونم  مردپ هب یگنتلد .. مدوب یمسجو یحور ِهتسخ تخت هیور  مدرک ترپ ومدوخو . مدروارد وماسابل

. هدش  مومت  متغاط هدش مومت  متغاط هار.اما نوا هب مدزیم ومدوخ اما دوب هدرک تغاط
..
..
..

دموا مه سفن زورنوا هنوحبص یارب  متفر شدعبو  متفرگ شود مدشاپ توخر هسح هی اب دعبزور حبص
 مدرک سالم شاهاب

دش. دنلب  زیمرس زا یوسوم هک مدروخیم ومنوحبص
؟؟ یراد سود هگا ایب مهوت سایلا ترامع  مریم هگید هتعاس هی _

. مداد نوکترس
تسه مههک رایناد . متفریمن سایلا  شیپ هگا دوب تشز ؟؟. هنای  متفریم

!!! دیابن .. هشاب هتشاد مدیابن هرادن یقرف مارب مشدوبن ودوب
مدشاپ زیمرس زا

؟؟ یریگلد مزا _

؟؟ تزا مشاب  ریگلد ارچ _هن

. یریگلد مزا منکیم رکف _

تفگ ودرک یا هدنخ ؟؟؟ میرب مهاب زورما یاوخیم . مزیزع ینکیم هابتشا _ متفگ و مدرک یا هدنخ
هربب ونم ماباب  منکن رکف _

نم هب راپسبو تومخا  یاباب نوا _



. ملگ هشاب _ تفگ ودرک یا هدنخ
دیفس شیریز زولب هک . مدیشوپ یکشم راولشو تک هی . نم قاتاوت میتفر نونک هدنخ  نومتفج
اجنوا هک دموا  مدای امادایب  نماب ات تساوخ سفن . مدز یسابلا رژک هی .و متسب مرس باالی وماهوم دوب.

شتمس  متشگرب هشب زاب سفن یاپ  متساوخیمن . هرایناد
یراگنا . نوریب  میرب تلا بند مایب میدموا سایلا هنوخ زا یتقو یاوخیم ؟؟؟ هنای یایب یراد سود _

تفگ هشاب هدش تحاران
وت ورب هشاب _

متفرگ وشتسد هشب نوریب تساوخ ات
وشرضاحورب نک شلو  یچیه .. هک مگب  متساوخ طقف یشب تحاران هک متفگن  مزیزع _

هرازیمن نوا یلو _

تفگ روزب ؟؟؟ یک _

یوسوم _

. شابن  نارگن _هن

تشپ مدرک زابورد شدییامرفب نتفگ .اب مدز رد یوسوم راک قاتا تمس  متفر نم  میدش نوریب قاتا زا
زیم تمس متفر نوسرت دوب مهوت دیدش شامخا . دوب شزیم

هروخب ونم تساوخیم یراگنا شامخا .اب منک تبحص نوتاهاب هشیم _

دش تکاس ؟؟؟ هبوخ نوتلا ح مما _

مدروخ اج شنحل .زا وتراک وگب _

اقا هک نیتفگ بقال امش دایب نوماهاب نیرازب هشیمدایب هک هراد سود .. هنوا هلئسم سفن شتسار مما _

... نوترتخد نوا هنودیم سایلا
هطوبرم  مرتخدو نم هب هک سه یلئاسم _هی

دوبن بشید هیوسوم نیا مدرک پک . مدش تکاس
هدرک هطساو ونم هکدوب نوترتخد نیمه اما دیناد دوخ _

متشگرب تفگ بل ریز یزیچ مدرک درگ بقع
نیتفگ یزیچ _

دوب نشور مپات پل و مقاتا هدوب هدموا یسک یراگنا ، هرا _

تفگوداتسیا مور ولج دموا . شدب خاالق دوب نیمه سپ . دوب هدرک کش نم هب منئمطم مدش تکاس
اج رد منک ادیپ ونوا هگا نم نوچ . نکن وراک نیا هگیم منورد زا یسح هی اما هیک منک ادیپ منوتیم _

شمشکیم
تشپو مدرک زابورد رد تمس متفر و مدرک درگبقع . مداد نوکت ومرس شدوب نم مدشاب تکاس

تفگو دیمهف مفایق زا دیشوپیم سابل تشاد مدرک زابورد سفن قاتا هتمس  متفر متسب مرس
؟؟؟ هن شتفگ _

..هرا اما مفساتم _

مدرک یچن . ترس یادف هرادن لا کشا _

مریمن منم نک لو _

منکیم شهاوخ ورب .. یرب دیابوت _هن

میشیم نوریب مهاب رهظ زادعب اما _

هشاب _

متفگو  متشگرب  نوریب مرب متساوخ ات
؟؟ یدز تردپ هب یفرح یدید قاتاوت ونم زورید هکنیا درومردوت منیبب _

تسین مردپ نوا دوبن مهم  مارب یدرکیم قاتاوت  میراک ره هیچ هگم _هن

مدوباجنوا نم هک تسنودیم اما منودیمن _

اوه دیرپ شاهوربا
؟؟؟؟ اعقاو _

مقاتا  مریم نم .. هرادن لا کشا .. هرا _

شاب _

مدش شدراو ؟؟ ورهارای شقاتا هراد نیبرود هنکن نییاپ هقبط متفر
قاتا رد مرادرب جک وماپ منوتیمن دعب نیاهب زا هدرک کش . هشکب داوخب ونم هنکن . مدیخرچیم قاتا رود کالهف

دزیم فرح یسراف دش. دراو  راکتمدخ هی دش هدز
متشادن ومرب هکنیا هیور ؟؟ نییامرفب ننوترظتنم رد همد یوسوم یاقا _

هنکیم درد شرسدایمن وگب _



تفر
اما درک  معناق هک سفن . تشادن ینیبرود مه ورهار یتح تشادن نیبرود قاتا نوا هک مدوب نئمطم نم اما
نایامن یوسوم تماق ... همدای مدرک شوماخ و پات پل همدای .نم منودیم هدرک وراک نیا هگید یکی

درک ماپ اترس هب یهاگن ولج دموا  مدرک مخا دش.
؟؟ یایب دوب رارق _

مایمن _االن

؟؟؟ یدردرس _

هرا _

. مترظتنم نییاپ ، یگیم هک مغورد _

.... هکیترم ؟؟ هراد یطبر هچوت ..هب هچوت الهب صا انیببدش نوریب قاتا زا
لحم شهب مدش نیشام راوس مدید وشنیشام رود .زا مدش غاب دراو نییاپ متفر و متشادرب ومفیک

....... ترامع هب ندیسر .ات دشن هدز یفرح نومنیبدوب عیلا شحبص یاوه . نییاپ  مداد ور هشیش و مدادن
. میدش ترامع دراو . دوب هدش هرخسم  مارب مملا ح داتفا شپت مبلقهب مدید وترامع رود زا یتقو

؟؟؟؟ رایناد لا بند .. متشگیم شلا بند غاب هفارطا مدش نوریب نیشام ،زا هدننار درک  کراپ طسو نوا ونیشام
هک هدرکیم  راکیچ دوبن  مولعم مرایب رد وشوتو هت نم دوبرارق دوب هیضار نومه درک زاب نومورورد راکتمدخ

متفرگ باال ومرس هک نیمه متسد متفرگ ومفیک ییاریذپ سنلا تمس  میتفر . دوب هدش کوکشم شهب رایناد
دشاپ نومندید اب سایلا دزیم فرح سایلا اب ودوب هتسشن لبم هیور . بشید هاگن نومه هرابودو شمدید
ویوسوم اب شدرس یسرپ لا وحا هیادص نییاپ  متخادنا ومرس . دادن لحم مهب مدرک شاگن . تشگرب نیا هک

متمس دموا سایلا . مدرک برساال . مدینش
هبیرغ هگید سلا امتح انشا لا سما تسود لا سراپ _َهب

.. دوبن  مارب یزیچ رایناد دوب سب
. میتخانشیمن شلوا زا ورامش ام ماهرف یاقا _واال متفگ هدنخ اب

هیور متسشن درک. رونوا شور  مدرک رایناد هب یهاگن نیگیم تسرد هلب هلب _ تفگ ودرک یا هدنخ کت
تفگ ودشاپ میتسشن ام هک نیمه بمال زا یکی

سایلا اقا مریم نم _

. یتشادهب سیورس مرب ات مدشاپ تفر
تساوخ ودرک ماگن مدید رایناد هفایق مدش نوریب شزا هک نیمه باال. هقبط یتشادهب سیورس متفر

هرب
؟ رایناد _

درک ماگن مخاابو تشگرب
شوتداد مله ودرک زابورد وقاتا هتمس درب و تفرگ وموزاب . هونشیم یسک وش تکاس _

؟؟؟ یاوخیم یچ هیچ _

شتسدمه رطاخب منیبب ویوسوم قاتا مرب یتفگ هک زورنوا نیبب _

؟؟ بخ _

هک تفگ سوسحمان ودرک یراتفر دب ماهاب زورما مدعب مگب هک یدموینوت هک مبشیددشن ادیپ یزیچ _

مدرک وراک نیا نم
یدیمن ماجنا هک مدا لثم یچ ینعی _

هتفگ یسک امتح ورهاروت هن هنیبرود قاتاوت .هن مداد ماجنا بوخ مه یلیخ  مریخن _

دیاش _

؟ یدرک راکیچ هیضار ابوت _.

متفگ ومداد نوکت یرس تسین طوبرموت _هب

. هتتاذوت _

تفگ هک مدرشف ورد هتسد مرب متساوخ
؟؟ یدیمهفن یزیچ _

مدیمهفیم یچ دیاب _هن

. یدش نوریب شاهاب وبشید _

متفگو متشگرب تفگ هنعطاب
دش تکاس ؟؟ روظنم _

. متفگیم دوبیم یزیچ هگا مدش نوریب هک مدش نوریب _

اب نوشتمس متفرو . مدرک تسرد ومتک هقی نییاپ هقبط متفر کنخدش. ملد شیخا مدش نوریب قاتا زا



خخخخخخ منیشیم رخا ات هشب هک منوتجل هیور .زا سپ  مدوب محازم ندش تکاس مندید
..
..

هب شمبوکب تساوخیم ملد مهفن رتخد .هه دنوزچیم ونم تشاد ثمال هکدش تحار شلد منک رکف 《 رایناد 》

ماگن . متفرگیم یلزان زا مه یربخ یروطنومه خاک متفریم دیاب .. متشاد راک االنهناالن اما راوید
هدوخ و رود شمدوب هتخادنا دوب یزور هسدونش تشادن مه یدونش مدوب تحار ههاالن ولبات هب داتفا

ندوب تکاس . نییاپ  متفر بزهلا لطس  متخادنا مدرب مهو تشز هیولبات . دوب هدش هجوتم مه سایلا
هگید هزور جنپ . تساجک مدوب هتفرگدایو خاک . مدش جراخ غاب زا مدش شراوس نیشام تمس  متفر
سور ینومهم یارب . دادیم ربخ نومهب مه یلا مک و نتشاد رظن ریز و یمتاح دوب هدنوم هگید هزور جنپ  طقف

هقطنمدشیم دونش شاسامت . هرب دوز دوب رارق یوسوم بشنوا یارب هن. اه یقارع .اما ندوب مه ابرع اهو
دوب هنوخراک .هی تشادن دید  یسک هک ییاج رت نییاپ مه زرم بل دوب ییارحص و کشخ هقطنم هی تایلمع
زا دیشک لوط تعاس هی خاک هب ندیسر ..ات هشنربخاب مه یسک هک تشاد اجنوا نویماک و یلیرت هک
هک ندوب مدا ات جنپ . مسایلا هفرط زا مدیمهفیم شامدا خاک تمس متفر مدش نوریب نیشام

مراپسب منهذوت ورانیا . ندوب حلصم
.. لوا هقبط متفر و مدشروسناسا دراو متفر اهباال هلپ زا

راک شاهاب سایلا اما دوب یک منودیمن دایب هگب و یسنان متساوخ شزا متمس دموا راکتمدخ هی اجنوا
هینومهم یارب مدوب نئمطمو تشاد

ادیپ ور ارتخد قاتا دیاب . مدرپس  منهذوت کت .کت مدرک هاگن وراقاتا دایب نوا ات دیخرچ فارطا ماشچ
. مدرکیم

متفر . مدید رتخد زا یهورگ مدرک زابورد هک نیمه . دوب اهتنا قاتا هی مود ینعی . نییاپ هقبط متفر
متخانش ویلزانو وسیگ ههاگن .. هاگن همه نوا هیوت ندرکیم هاگن سرت و بجعت اب ندوب تکاس همه ولج

متفگ و مدرک مخا
هراد نوتراک سایلا اقا _

ندشاپ همه
درکیم نوماگن تشاد وسیگ مگید رتخد نوا ولج دموا سشقن دیمهف هک یلزان ؟؟ هیک یلزان _

تمس تفر  متسب ورد نوریب دموا هک نیمه . دموا مرس تشپ یلزان  مدرک درگ بقع و مدرک مخا شفرط
؟ هیکسیر هچ نیا ریواشرا یاقا _. میدش شدراو نومتفج . یقاتا

هدب وتیشوگ تکاس _

تفگ و درک نِم یمکنِم
انز نیا هتسد زا ناما ناما مدب ومیشوگ هک نینک رونوا  ونوتور هشیم _

تفگ هک متشگرب ! نیدرگرب _

مدش فرصنم اما مریگب  متساوخ نینک ویس ونوترامش نییامرفب _

. نینک ویس نوتدوخ  مگیم _

........_ دوب مهوت دیدش مامخا . نییاپ تخادنا وشرسودش خرس
مدرک شویس _

هگن یسک هب وگب مه وسیگ رتخد نوا .هب یگب ور هنوخ یاهاج کتکت دیاب . نزب گنز یدش اهنت تقوره _

 مدش نوریب قاتا زا تفر وداد نوکترس
ندید زا مدنوخرچرس دموا یراد هنشاپ شفک هیادص . متسشن لبم هیور هک نیمه نلا سوت باال هقبط متفر

تفرگرارق موربور هک مدنودرگ ومرس .. مدشاپ . دوب شنوش هیور ات شاهوم هک دنلبدق یمناخ
شتمس مدنوخرچرس
؟؟ یسنان _

ممدوخ هلب _

! هراد تراک سایلا اقآ  میرب _

هب ومرس . دموا منوا مدش دراو مدوخ لوا . روسناسا تمس میتفر دش هدنک ملکیه هیور زا هک شاگن
مداد هیکتراوید

بش مهام هیامدا .. حلصم مدا جنپ .. دوب خاک زا نوریب یگرزب یرابنا . تشاد هنوخ قاتا تشه مه هیور _

هک مدرک زاب وماشچ . مدش ادج راویدزا . دوب هدش نییعت زیچ همه .. ندشیم هفاضا شامدا هب ینومهم
دروخ هرگ ماگن

اه هلپ زا مدش نوریب رت ولج هرابود دش زاب روسناسا رد . زززیه رتخد مدرک مخا . شیبا هیاشچ هب
تسشن ولج متسشنو مدرک زاب نیشامرد . نییاپ  متفر

؟ نراد راکیچ ماهاب نتفگن _ مدرک تکرح



هرس هی منیا ریمس یارب متشون وراتیعقوم مومت هاروت ترامع تمس متفر دش تکاس مدادن شهب یباوج
. وتنهد دنبب بخ دیسرپیم لا وس

شمداتسرف . متشاد هلجع زیچ همه یارب باال میتفر اه هلپ زا شدوبن یوسوم نیشام ترامع میدیسر
یریصن دوب یریصن هیامدا زا . وت نوا مدید و هیضار مقاتا  متفر عیرس  ممدوخ سایلا راک قاتا تمس

ریگ ور هداد شمیلعت یوسوم هک یمدا میتسنوتن تدم نیاوت میتشادن یدر نوازا دوب یوسوم نمشد
 میرایب

زا ویشوگ قاتاوت متشاذگ هک وماپ . دمویمریگ  منوا میتفرگیم ونیا  گنهرس لوق هب اما ؟؟ هشاب تسنوتیم یک
مدروارد مبیج

قاتا هیاهادص هیور مدز و
؟ مناخ یسنان یداد ونوشمیلعت _

هرادن فرح مراک نکن کش هرا _

نربن ونوموربا ناتسبرع نریم یتقو _

؟ نشیم ردقچ نوشیتسرفیم هک اجنوا طقف _هن

نشیم رتخد هس نویلیم ۶۰_

نشیم نویلیم ۶۰ مدرک ینیه
رتخد هس یارب هدایز نویلیم ۶۰ هنکن لوبقدیاش عالیی خیش یلو نیرفا هبوخ _

منکیم باختنا ور ارتخد نیرتهب نم _

متسرفب شک شیپ ورارتخد زا ات هس هدموا عالیی خیش هک حاال هیچ ترظن _

. هشن شیدرس تسرفبونوشاتود اما ینکیم بوخ یارکف هشیمه _

دوب راک یمزر هکنیازا هشاب نوشزج بشما یلزان شاک .... دموا هرتخد نوا زیگنا تغر هدنخ هیادص
هیقب هرایب تاع طاال مهام هبو هسربونوشباسح هنوتب ات تفریم شاک نوا نیمه یارب متسنودیم

مدادیم شوگ ونوشافرح
نایب شهارمه رتخد ود نوا مه تایلمع بش یارب _

میتسرفب نوا یاربو نوشیکی تسه مه رمع شتسود _

تفگودرک دییات وشفرح یسنان هک دوب شنتفر دعب ... ندش تکاس راکتمدخ ندموا اب
هرسپ نیمه بش و منک باختنا و رتخد ود نوا ات خاک تسرفب پیت شوخ هرسپ نیا اب ونم سپ _

نوشتربب
هنومب اجنوا بش ات ینعی _

شمروخیمن هرا _

یروخب هرازیمن _

ندز دوخیب هیافرح
متفریم دیاب منم هبوخ

دراو تشاد یکی هظحل ره هگید هیک نوا عالیی خیش . تسین یمغ دشن مه یلزان هگا نوشمربب مدوخ
هنک یراک دیاب عالیی خیش هب هنوسرب وشدوخ دیاب هنک ادیپ یهار ریمس دیاب . دشیم تایلمع نیا

ولا؟ _. متسبوردو مومح تمس متفر متفرگ وشرامش
تیصخش یمدا نیچمه نیبب نک قیقحت عالیی خیش یارب نتسرفب رتخد ود هرارق بشما ریمس نیبب _

؟ هیچ شراکو هیک نیبب . هراد یعقاو
هشاب هشاب _

هیوت یرازب وتاپ ینوتب هگا اجنوا وربو نک میبایدر مرب هرارق نم اجنومهورب ینوتب هگا متدوخ نیبب _

هشیم رتهب یلیخ هنوخ
. منکیم ومیعس نم هشاب _

هشاب _

. شدوب مقاتا هیوت یکی یراگنا . مدرک زاب وباریش عیرس رد هیادص اب مدرک عطقو نفلت
مدروخ اج یسنان ندید زا .هک نوریب مدموا یتشادهب سیورس زاو متسد متفرگ ورلوح . متسش ومتروص

تفگ ودشاپ .هک مدرک شاگن درس) ) میگشیمه هاگن .اب تخت هیور دوب هتسشن
! خاک ات یربیم ونم امش _

مایم منم رد همد ورب _

...... میداتفا یریگ هچ انیبب وررپ هرتخد . تفر ودش در مرانک زا دروخاج
.....

تفگو متمس دموا لدبع . دوب هتسشن ولجدوب زابرد یلصا رد تمس متفر و مدش نوریب قاتا زا
مراد راک نم بشما تفیش نومبوت یریم اجک _



؟ یراد راکیچ _

هچوت _هب

دموا شقاتا سارت زا سایلا هیادص هک . مدرک شاگن تینابصع اب
. شاب هتشادن شیراک لدبع هرب رازب _

هه . شاب هتشادن شیراک مدز یدنخزوپ
هراد مدید متشگرب هک نیمه متفرگ بقع هدندو مدرک نشورو نیشام . مدش راوس و نیشام تمس متفر

مدرک شاگن پچ پچ . هنکیم ماگن
خاک .ات مدنودرگور ارسپ چیپاپ ندش ارتخد حاال ندوب ارتخد  چیپاپ ارسپ شمه هدش ضوع هنومز هرود
انابهگن . مدرک کراپو نیشام دش هدایپ نوا هک میدش خاک دراو . مدروخ یصرح نم هن درک یلمع نوا هن
روسناسا زا باال متفر اه هلپ زا مفرط نداد نوکترس هک مداد نوکت نوشفرط یرس ندوب اجنوا

متفریم اه هلپ هار قیرط زا دوب رتهب مدرکیم هاگن وراج همه دیاب . مدش در
انیبرود قاتا دیاب . دوب هدشرتخس راک سپ دوب هتشاذگ راک نیبرود شاه ورهار هیوت باال متفر اه هلپ زا
هرتخد نوا تشاد رارق مود هقبط ارتخد قاتا . مدرکیم نوشلا عفریغ بشنوا یاربو مدرکیم ادیپ ور

تفگو نییاپ دموا اه هلپ زا هک بمال زا یکی هیور  متسشن دوب هدز شبیغ
؟؟ اجنیا نینومیم وبشماامش _

؟؟؟ نیدوب هتفگن _ متفگو باال مداد ماهوربا
نینومب هرارق اما _

هی هیادص . دوب ربخ هچ باال نوا دوب ییابیزو  گرزب هنوخ . منومب هک هبوخ مارب منم تفر ودرک تشپ
هیدمویم نوشادص مدش میاق راوید تشپ باال متفر اه هلپ زا مورا . درکیم هیرگ تشاد هک دمویم رتخد

درکیم هیرگ ودزیم هجز تشاد رتخد
ادخوروت !! نیربن ونم مناخ ادخوروت _

عیرس یشب رضاح باالات قاتا ورب وش هفخ _

!!! یراکره منکیم  نیگب راکره مناخ منکیم نوتسامتلا مناخ . مناخ ادخوروت .. مدرک طلغ مناخ _

. ووووشمگ متفگ _

ندرب اه هلپ زا ورتخد مدش شدراو و قاتا تمس متفر عیرس نوریب ندیشک قاتازاو نوا انابهگن زا یکی
؟؟؟ دوب یک یدعب رتخد باال...

.... یداتسیاو تشپ هک ییوت وت! ! بخ _

؟؟ دوب یک اب
دش درگ ماشچ هرتخد هیادصاب !! یایم مهوت _

منک راکیچ وسول رتخد نوا حاال دش هتسارا زین هزبس هب دوب لگ
؟؟ مایمن ییاج نم یچ ینعی _

شرببو ایب بوقعی ... ینزیم فرح مفرح ور هک یضوع ینکیم طلغوت _

مدش نوریب قاتا زا عیرس ندرب ور رتخد نوا دییاز تواگ هتسیاش گنهرس یاو . ندرب مهو رتخد نوا
.. نزرع یب انیا شتسود یارب مودک و عالیی یارب مودک هگید رتخد هیو وسیگ . نییاپ هقبط متفر

تفگ ودرک مهب یهاگن نییاپ دموا هرتخد . نوتهب تنعل . مدرک تشم وماتسد
یبوخ مادنا  متشاذگ مدق شرس تشپ مدشاپ مداد نوکترس . منکیم نوتییامنهار نوتقاتا نیرب نییامرفب _

هربور زا ات مدرک هاگن شهب هریخ قاتا هیوت دموا . مدش قاتا دراو درکیم شزا یدایز هدافتسا و تشاد
؟؟ مینزب فرح مهاب هشیم _

مدرک مهاگ هیکت وماتسد و تخت هیور  متسشن ! هشاب _

تفگوداد هیکت راوید هب
نیربیم رتخد ود هن تعاس بشما یارب _

؟؟ ارچ _

مدا تشم هی ینورذگشوخ یارب _

هداس رتخدود نوا .. رتخد ود نوا شیپ رازب راب هیوتدوخ _

مدیشک وراباذع نیمه زور هی منم دیاش _

منکشیم ور هیقب دالی متسکش لد ناوات هب یگیم ینعی سپ _

االهن مارتخد نیا ناوات .. دوب شیپ سلا هد نم ناوات . هدیم ناوات یروج هی یسک ره دش_ تکاس
ندب سپ االن هرتهب مانوا

؟؟ یدموا دوخیب هیافرح نیا نتفگ یارب _ متفگورد تمس تفر
ینک یفرعم کیرش هکلبو هن دراگیداب ناونع هب وتدوخ ات تساوخ سایلا _هن

؟؟ ارچ _



منودیمن _

وتشلا ب مدوب دردرس حبص زا یگدنز یخلا .یب دیسریماهاجک هدنورپ ..نیا مدیشک زارد زاب قاط تفر
....... متسب وماشچ و مرسریز متشاذگ

یمک ملد .. ندرکیم هیرگ نتشاد هک ندوب هدروا نوشرس بالیی هچ زاب مدشاپ نوریب هیادص اب
باتیب ..ای تایلمع ؟؟ مدوب یچ بات یب باال. شمداد هرجنپ رانک متفر ؟؟ یچ بات .یب دوب باتیب
رتخد نوا زا !!ات منومب هدنز متساوخیم !! دوب هدش مهم مارب میگدنز هک دوب راب نیلوا مدوخ یگدنز
رتخد .. یلیل .. ایرا یلیل .. یلیل دوب هدش مارب ینومهم بش زا هک یرتخد نوا ..زا منک تظفاحم
مشخبب .. مشخببو یلیل ماوخیم ملد هت ارچ ؟؟؟؟ هنم هنز ؟؟؟ هنم هیک دازرف رتخد .. مردپ لتاق .. دازرف

هک خخا دوب منمشد شیپ اسابل نوا اب بشید یلیل درب.. وموربا هک یملیف نوا .. ملیف نوا شخپ یارب
یتح سپ هنم مهلا نیا هنم هنز نیا سومان یب مگب یوسوم وهب مریگب و شتسد و مرب متشاد سود
هبیرغ منک یشوپ شچ هنم مهلا هک یسک زا منز زا مدوب روبجم نوچ متفرن نم اما نکن هاگن شهب پچ
ومخادوب هدرک رییغت .. تفریم باال راوید زا دیدیم رود مشچات هک یمورا و خوش رتخد نومه . مایگ هچب

هشاب نما شاج ماوخیم طقف هشاب منز یلیل اعقاو  متساوخیمن ارچ . دوب هدشدرس نوخ .. دوب هدش
دوب سح نیمه . مدرک نوشبیقعت بشید هک دوب سح نیمه . شلا بند دنوشک ونم هک دوب تیساسح نیمه
لحم یوسوم هب مدیدیم یتقو هک دوب سح نیمه ... شمنیبب ناروتسر هیوت رود زا ات تشاد هگن ونم هک

ماوخیمن !!! مدب شق طال دیاب نم !!! مدیم شق طال ؟؟؟ دوب یچ شهب مسح .. درکیم ملا حشوخ هدیمن
وشردپ شلبق یلو .. مدیم شق طال اما شمانسانش هیور هنومیم طالق رهم هکنیا !!!اب هش بارخ شیگدنز

هک شدوخ اما ههانگیب شرتخد .. هرا . هدب ومردپ گرم صاقت دیاب نادنز مزادنیم دعبو ... مدیم رجز
دایب رانک دیاب مشرتخد تسین مهم مارب هنیبب مرجز سپ تسین

. منزب مدق طقف یزیچ هب رکف نودب تایلمع هب رکف نودب ندز مدق . تساوخیم ندز مدق ملد
متشاد زاین یزیچ هی طقف االن ونوراب متشادن سود دیرابیم نوراب . دوب جنپ تعاس متشادرب ومینوراب

تفگودموا انابهگن زا یکی مدش غاب دراوو نییاپ متفر اه هلپ .زا مدش نوریب قاتا .زا دوب ندز مدق منوا
؟؟ یریم اجک _

منزب مدق مریم _

وماپ دوب خیلا هچوک . نوریب مدموا غاب زا مدش راوس نیشام تمس مداتفا هارداد نوکترس
هرادن یلا کشا نیمه یارب تسیندایز  کیفارت انیا گنهرفوت متسنودیم . مداد زاگ و زاگ لا دپ هیور  متشاذگ
نیشام زا ومتسد . مهب دروخیم نوراب یاه هرطق  مدایز تعرس اب نییاپ مداد وراه هشیش .. مدادیم زاگ
اگنها نیا زا میگدنز هلک دموا کالیم یبو مالمی گنها . مدز و طبض مگید تسد هی اب مدرب نوریب
تمس متفر . مونشنو مزغم هیادص ات مدرک دایز وشادص نشخ یهاگ کالمو یب گنها . مدادیم شوگ
مدرک مبیجوت وماتسد نیشام زا مدش نوریب مدرک شوماخ نیشام . دوب ایرد متشاد هگن اج هی شایرد
هیور نوراب هیاه هرطق . مدوب رکف هیوت ، مدزیم مدق متفریم هار . نییاپ متخادنا ومرس
مدموا شیپ هعفد . مدرک هاگن وموربور جرب . ندرکیم یراوس قیاق نتشاد هدع هی تخیریم  متروصورس

یزاب ماپریز هیاگنس اب نییاپ متخادنا ومرس میدوب هتفر جرب نوا هیوت . سایلا اب اجنیا
. مدروخ اج شندید زا مدرک برساال مدرک ساسحا ویصخش روضح هک مدیشکیم شور وماشفک . مدرکیم
هک ینوا یرادن عقوت ال صا هک ساه هظحل نوا االنزا مندید زا درک بجعت . شمنیبب اجنیا مدرکیمن رکف

تور ولج ینیبب ورتنهذوت
؟؟ ینکیم راکیچ اجنیا _

؟؟ ینکیم  راکیچوت . منزب مدق مدوب هدموا یچیه _

... منزب مدق مدموا منم _

ندشیم اج یرفنود نومنیب . نم زا رت رود اما یبوچ یلدنص هیور تسشن
؟؟ یایب اهنت نتشاذگ عقوم نیا یروطچ _

میدوب تکاس مدش هریخ موربور .هب تسین طوبرم انوا هب اما منودیمن _

مسرتیم تایلمع یارب _

شتمس متشگرب
. ینومهم یاین هرتهب بشنوا منودیم _

منودیمن _

. متشادن ندز فرح هلصوح
؟ منک لا وس تزا هشیم _

. مدرک شاگن مخااب
دوب تحارانو درس

؟؟؟ یدب وشباوج هدب لوق اما _



مدب وشباوج ماوخن هگا _

. نکن تیذا _

دوب ضغبرپ شادص
هار مدرک  عورش و مدشاپ یبصع ... مردپ وگن وش تکاس هسب . مدش تکاس ؟؟ یراد لکشم مردپ اب ارچ _

دایب متساوخیم .. دوب هتسشن یبوچ یلدنص هیور ، متشگرب مدینشیمن وشامدق هیادص . نتفر
هشاب  متساوخیم .

مگیم یایب هگا _

تقیقح ندینش یارب دوب بات یب رتخد نیا دشاپ ودرک  ماگن
وگب _. هنیبب نموت یرییغت  متساوخیمندوب  مهوت مامخا . مهب دنوسر وشدوخ دوز هچ درک تکرح مرانک

مدرک یفوپ !! هگید
تزا تایلمع دعب نم هک هنیا  منوا منک تحار وتلا یخ یزیچ هی زا ماوخیم .اما تهب مگیمن _

مدیم طالق تساوخداد ینعی . مشیم ادج
یدرک ملا حشوخ ، رتهب _

هنوخ ورب _حاالم

متسدوت وشنوچ ولج متفر مدق هس !!! هچوت هب همدوخ یگدنز هنای مرب هک هرادن یطبر وت هب مریمن _

متفرگ
طالق؟ یتساوخیمن تدوخ هگم ! یمهفیم منکیم تهابت هنرگو شاب تندز  فرح بقارم ضیرم نیبب _

، تندوب .زا تمنیبب ماوخیمن هگید دز... فرح مدا نیع تاهاب هشیمن یتسین مدا ینکیمن یطلغ چیه _

مارکف ..زا یدرک هابت ومیگدنز هکنیا ،زا منیبیم وروت مریم اجره هکنیا ،زا تندیدزا
همدوخ یگدنز . مدیمن شوگ تفرح هب هگید مدب شوگ تفرح هب دیاب هکنیا زا مرفنتم .. مرفنتموت هبعجار

تفر ودرک مههب تشپ . نامه شکشا هرطق نیلوا انامه مرفنتم تزا
شفلا خم تهج رد مداد هماداو مهار و مدز دنخزوپ . متسین مرفنتم تزا یتح نم .. مدرک هاگن شهب

میرادن یهار مهاب نواو نم تسه مه یعیبط متشادرب مدق
نیشام هدوخ هیاج ات . شدوب هدش دنت منوراب ترامع مربدیاب مدرک هاگن تعاس هب
ومیشوگ منم . دوب هدز گنز ریمس هک مدرک هاگن ومیشوگ . مدنور خاک هدوخ .ات مدشراوس . مدز مدق

مدرکیم مه یگدننار یروطنومه . شهب مدز گنز مدوب هتشاذگ اج نیشاموت
داد باوج قوب نیمود اب مدز الین صا هب یگنز مدرک عطق دادن باوج

؟؟ هدش یچ مدوبن دوب هدز گنز ریمس _

رتخد رارق .. هدنبب داد رارق هخیش ثمالاب هک هدرک ادیپ یهار هی ریمس _

؟؟ وت یگیم یراد یچ _

مگیم تهب واالن وطالهین هلئسم  ریواشرا نیبب _

سایلا . هیمتاح و سایلا و خرهاش یاه لیمیا واه سامتو اهادص دونش لوئسم نسحم ههارمه هبریمس
انیا و هنک روج رادیرخ شارب عالیی هکنیا درومرد لیمیا نیا هیوت دوب هداد عالیی هب هنامرحم لیمیا هی
مه عالیی اب یزاجم هیاضف هیوت منیا . هنومب اج هب شزا یدر هتساوخیمن سایلا هخا هدوب هتفگ
مدوخ مه نمو نیراد رتخد شورفو دیرخ امش هک مدینش ماتسود زا یکی زا نم هگیم و هشیم تبحص
وریمس بشما داوخیم هشب نئمطم هکنیا یارب هک هشیم نیمه .. ناتسبرع هیوت منکیمروج ممه مرادیرخ

مدش تکاس . هراد زیارپوس هی هتفگ و هنیبب یروضح
. دوخرس ریمس فووا _

منکیم عطق نم هشاب _

ظفادخ _

شاهاب دیاب منک زاب هنوخ هب وماپ یروج هی دیاب هتسه مریمس مرب هک بشما ینعی . مدرک عطق ویشوگ
مدیسر هک دوب تشه شوحو لوح تعاس . مدرکیم وبشما رکف طقف خاک هب ندیسر .ات منزب فرح

یارب هک .نیا هتفگیم سایلا هب یسنان هک هینومه ریمس هنکن .. هنوخ لخاد متفر . مدش نوریب نیشامزا
میربب رتخد مشتسود

هتساوخن .. همیهس نوشاهاب  مگید یکی  هگب هک هتساوخن طقف نوا . دوب ریمس نوا سپ
تفگودز یدنخبل مندید اب دوب هداتسیا یسنان لوا هقبط نلا سوت باال متفر اه هلپ !زا کدرم

؟ یدموا شوخ _

؟ میریم _االن

هرا _

درک دنلب وشادص دعب
هَا هگید نیایب _



شهب یقافتا مراذیمن نییاپ تخادنا وشرسو تفرگ شیرگ مندید اب وسیگ . ندموا رتخدود شفرح نیا اب
کشا منوا دوب ابیز هک دوب شدوخ نسمه رتخد هی مه یدعب رتخد تشاذیمن مهریمس هتبلا هتفیب

دش عطق نوشیرگ یسنان هیادص .اب تخیریم
نینک کاپ ونوتاکشا نینک هیرگ امش هک نداد ماجنا پاکیم همه نیا _

متفگو مدرک رد هب یا هراشا ندرک کاپ ونوشاکشا مانوا
میسرب رتدوز نییاپ نیرب _

ملا بند داتفا عیرس مدرک هراشا مه یسنان وهب مدشور ولج مدوخ
تمس متفر غاب هیوت تفر وداد نوکترس ننزن دنگ اجنوا مشکب ورارتخد نیا شوگ نم نیشب وربوت _

رتخدود نوا
نومدارفا نرقتسم خاک رود تسه تهب نوشساوح همه ینکن بارخ ویزیچاجنوا _

اجنیا مداتفا ریگ نم نک مکمک ادخوروت .. ادخوروت ریواشرا اقا _

درکیم هیرگودوب رت رود ام زا هگید رتخدداد نوکترس ! سرتن  مگیم تهب _

هدامتعا دروم رتخد نیا _

یزیچ  نیگن _هن

متهارمه نم ندرکن کش ات ورب هشاب _

مدوخ  نییاپ متفراه هلپ .زا ندمویم مرس تشپ مانوا مدش ور ولج درکیمن هیرگ هگیدداد نوکترس
دوبن رارق ینعی مدرک بجعت میرب اتراهچ ام دوب رارق هکنیا زا نتسشن بقع مانوا مدش نیشام راوس
ناکمو سردا نومه هب . نوشتفج ندوب هدش ابیز مدرک نوشاگن هنییا زا مدرک تکرح . دایب یزیچ ینابهگن

هگم دوبن نابهگن زا یربخ . متشاد هگن ابیز سکلبود هنوخ هی هیولج متفر داد رتخد نیا هک یقیقد
نومییامنهار . دوب مدختسم درک زاب نسم مناخ هیورد درشف و گنز یسنان . هنوخ رد تمس میتفر ؟ هشیم

ندرک تبحص تراهم مه یسنان . ندزیم فرح یبرعدوب یبوخو هداس هنوخ . ییاریذپ سنلا تمس درک
تفگونوشتمس تشگرب . دوب نییاپ نوشرس ارتخد دزیم فرح و دوب بوخ شیبرع

منک هک نوتادیپ هنرگو هنزن نوترس هب یا هناقمحا رکف باال هقبط قاتا هنکیم نوتییامنهار راکتمدخ _

. هنوتقح گرم
ورام ندموا ربخ انوا ندرب لبق راکتمدخ درک. میبصع وسیگ دیماان هاگن درک ییامنهار ورانوا راکتمدخ

ام هب شتشپ ودوب هداتسیا هک وریمس تکرح نیلواوت میدش سنلا دراو . نوشدرب دعب داد عالیی نوا هب
نیمه . تفگ یزیچ یبرعودرک تشادن مک یزیچ ییابیز زا هک یسنان هیاپاترس هب یهاگن .عالیی مدید ودوب
اجنیا دوبنرارق دوب نییاپ مرس . مشاب منم درکیمن  .کف دش بجعتم نم ندید اب تشگرب ریمس هک دش

دوب هدیسرپ یسنان زا وممسا یراگنا دز فرح یبرع داد. تسد ماهاب عالیی تمس مدرک ور مشاب دراگیداب
یرهاظت ریمس شدعب متفگ ممسا و مدرک ییوگدماشوخ یبرع هب شاهاب هگب یزیچ یسنان تساوخات هک

مدرشف وشتسد داد. تسد ماهابو متمس دموا
. ماهرف یاقا تسود متسه ریواشرا _

. تعلط رمع متسه رمع منم _

؟؟ نیشتسود امش سپ _ تفگ یسنان
_هلب

یسنان هنیب افرح هیقب . درواو ییاتبرش مدختسم میتسشن . دیدنخ منوا هک داد عالیی هب یتم عال دعب
. نوشاتبحص دوب یبرع ... دوب درم  نواو

؟؟ ناجنیا ارتخد _االن ریمس
تفگ منوا . یسنان هبدوب هتخود شچ رظتنم ودرواین شدوخ هیور هب اما مدرک شاگنزیت

ینومهم ات . مدروا نوتارب  ماهرف هیاقا فرط زا ییوداک هتبلا و نوشندیدنسپ و ارتخد ندید یارب _االن

ترفن اب نوشنیرایم ینومهم هیوت هن مرگا نوتدوخ یارب نیتساوخ هگا ینومهم دعب نتناما نوتتسد
؟؟ هسنج هگم یسنان و عالیی نوا لا حشوخ تروص هب مدش هریخ

متفگو مداد نوریب یبصع ومسفن نیزیگنا ترفن هیامدا هچ
؟؟ میریمن _

هگید میرب _

هب کوبسیف وت متفر . دایب یسنان ات مدش نوریب هنوخ زا ندرک یظفادخ عالیی وریمس . میدشاپ اتودام
ارومام مامت ننک ریگتسد وخیش نیاو ننک هرصاحم ور هنوخ نیا بشما هک مداتسرف سیو الین صا

دش راوس و دموا یسنان . ندوب هدموا نومتبرض هورگو
؟؟ هرادن میمدا چیه نیا _

هنودیمن شندوب زا یسک هیفخم _

اعقاو _



تکاس ... نیچ هیقب . هنیا هک شرادرهش مدز دنخزوپ . هتسه یبد یاه رادرهش زج هنودیمن سکچیه _

. مدش

 متفر ممدوخو مدرک کراپ گنیکراپ هیوت نیشام ترامع متفر ممدوخ و مدنوسر ونوا خاک تمس میتفر
هنوخ هیوت

متفر . ندزیم فرح نتشاد مهاب سایلا و یوسوم باال هقبط متفر . دمویم باال هقبط زا ییاه هدنخ هیادص
ندادومباوج نوشاهاب مدرک سالم ونوشتمس

؟؟ اجنوا دشیچ _

ندرک نوشلوبق مدرب ورارتخد یچیه _

ناین ریگ وگغورد اسنج لثم زاب _

نوشمدروایم دشیم  مارتخد اب راک نیا هگا مدروا سپ شدش روجره مه وراسنج ! _هن

تفگ سایلا هک مقاتا مرب متساوخ
دوب مهم مارب هک نوشاتبحص وهب متسشن یروبجم تخیر  مارب یبورشم . مینک فیکو بشما اباب نیشب _

... دوب نوشندرک جیپ لا وس تقو . ندروخیم بورشم وندزیم فرح .. مداد شوگ
..

《 وسیگ 》..

هدنومن مارب ینوج هگید . تخت هیور متسشن اقاتا زا یکی هیوت مداتفا تبکن هرتخد نیا اب متفر یتقو .

مدروخرکشدیشخبب نک مکمکایادخ . یزاب نیا زا مدش هتسخ . دوب
نیشام . تخیریم هشیش هیور نوراب یاه هرطق هرجنپ تمس متفر مدینش و نیشام هیادص یتقو

االن دوبن مهم مارب . مدرک هیرگ ریس لد هی و متشاذگ هشیش هیور وماتسد . تفرگ میرگ تفر ریواشرا
مزیچ نیرت شزرااب مدوب مدوخ مهم مارب . هدش تشز مفایق هک دوبن مهم ممشچ طخ ..ای هتخیر ملمیر

. دوب منت هک یا هکیت هکیت یتروص سابل مرفنتم سابل نیا .زا مداد هیکت راوید هب نیمز هیور متسشن دوب.
سابل نیا زا مرفنتم

هب منوا . دایبدرک هراشا هرتخد هبور ودرک زابورد راکتمدخ دوب تفگ هشیم موناز هیور ات هک یهاتوک سابل
تفگو متمس دموا نتفر لبق دوب هریخاج هی

_ متفگو متفرگ دوب هدش درس هک وشتسد . شخبب ونم اما مدرک دب تقحرد زورنوا منودیم وسیگ _

میدرک اوعد یکلا شخبب ونم مهوت
. منک تمورا متساوخ طقف متشادن یروظنم زورنوا نم هرا _

متفگو مدرک  میرگ نویم یا هدنخ
هدموین تهب باوث ؟؟ یدش بابک یلو _

! وسیگ _

مناج _

. یایب نوریباجنیا زا یتسه هک ینیمه و سملا مراودیما _

مداد نوکت فلتخم تاهج هب ومرس
منکن رکف _

وشلا ح متسنودیمن . دوب هدز متام االن اما درک هیرگ یلیخ تخیر کشا یلیخ یرهظ تفر دشاپ
مدرک لقب وماهوناز

هک ییارکف یچ ماهوناز هیور  متشاذگ ومرس . هدب تاجن منودیمن وشمسا هک یرتخد نیا ونمایادخ _

یلیل یسورع یارب مدرکیم یزادرپ ایور  منهذوت ودوب هدموا مشوخ رفنارهم زا متشادن
زااالن نیا دشن مودک چیه ..اما مدرکیم یزادرپایور

کیربت هظحل زا منوا . شدوبن داماد هک مدموا یعقومو مدرک رید هک لوا نوا زا یلیل یسورع زا منوا
اما میلا ح هچوت نم .. دوب شگنت دوب گنت متفرعم یب تسود یارب ..ملد یلیل مدرکنداماد هب میهاگن هک

وشامدق هیادص ؟؟ هیک منودیم دشزابرد .. هنکیمن شدیدهت یرطخ هگید هتسین هک هبوخ . تسین مشیپ نوا
مدیدیم هک شاهاپ زا ونیا دز وناز مرانک ودموا ..... طخ هت دوب طخ هت .نیا مدش تکاس مدینشیم

هک شمنیبب  متساوخیمن مدوب هدرشف مه هیور وماشچ باال. تفرگ ومتروص شفیثک تسد اتود .اب مدیمهف
تفگ مدید

هلا..... مرطع نیا ؟؟ دوبن انشا یمک مارب رطع نیا ... شرطع ... شادص !! نک زاب وتاشچ _

مدرک زاب مشچ



اب تخیر  ماکشا . مدرک زاب هرابود هیناث دنچ دعب متسبو مامشچ هرابود . مدیدیم باوخ یراگنا .. دوب ریمس
هرابود . تخوس مدوخ تسد هک مدرک شتروص هلا وح یلیس نانچ باالو مدربو متسد مدرک شاگن ترفن

تخیر  ماکشا . هریگب ومولج درکن یعس مراب هی یتح . مدز شهب یلیس
هئوتریصقت شمه یضوع _

هنک تتنعل ادخ ،! وتریصقت مدز_ هگید یلیس هی
تفرگ وماتسد چم هیرگ زا مدش تسس

داین نوترس بالیی میداد لوق میداد تتاجن  مداد تتاجن . شاب تکاس سسسیه _

دوب هدشیچ . نوریب تفر ود اب ودرک زابورد و رد تمس تفر ودش تکاس دش. هک یبیهم هیادص اب
دراو شرس تشپ منم ورهار یاهتنا  قاتا تمس تفر . متفر شرس تشپ منم مدشاپ ؟؟ دوب یچ هیادص

متشاذگ ومتسد و شنوجیب مسج هب مدرک تشپ مدش هکوش . مدیدیم هک یزیچ زا خخا . مدش قاتا
هدروخ ریت شنیس هسفق هک شنوجیب مسج ندیدزا . متشگرب هرابود مداد تعرج مدوخ هب مناهد هیور
ندوب شرس باالی کدرم نواو ریمس .. تخیر هرابود ماکشا دوب هدز شدوخ ینعی دوب

_ مدرک شزاونوشتروص . دزیم فیعض .. فیعض مدرک کچ وشضبن متفرگ و شپچ تسد . شرانک متفر
مدز داد متشگرب وشاپ . یشکب یتساوخ نوویح نیا رطاخ هب وتدوخ هنووید .. وشاپ .... رتخد وشاپ

السن وبما نینزب گنز هراد هاگن هیچ _

تشاذگ ششوگ رانک و تفرگ و یا هرامش ریمس
تفگودرک عطق دعب ویشوگ دز گنچ عالیی هک

مراد وربا نم هدروخ ریت یکی هک نایب یچ مگب _

هدوب یک زا هحلصا نیا نگیمن .. مراد هچب مراد نز
مدز شرس هیور یا هسوب

وشاپ .. میدرکیم ادیپ تاجن .. وشاپ _

شحف و مدا نوا هنیس هب مدز تشم واب مدشاپ متشگرب .. دشیم رت فیعض ورتنک هقیقد ره شضبن
مدرک شنوراب

ینزب گنز دیاب . نزب گنز طفاثک _

تفگ و درک کچوشضبن منوا دموا شامدا زا یکی
هنریمن هگید _

دش یچ منودیمن .. مدرک هیرگ مدز داد . دوب نوا اب قح هنافساتم اما مدرک کچ  مدوخ هغورد مدرک رکف
...... مدش شوهیب هک

.

.
.. مدرک زاب مشچ متسد هیحانوت یشزوس .اب

تفگ یسراف ودیدنخ مزاب هیاشچ ندید اب دوب مرس باالی ابیز هتبلا و ور شوخ راتسرپ هی
.. امتح هگیم وبوکراد هیکترم نوا ناها .. مدزمان ؟؟ یداد قد وتدزمان نیا هکوت یدش رادیب مناخ هب _

متفگ بلر یز طقف
هرتخد _

؟؟ ناه _

هرتخد _

وتروظنم ممهفیمن _

؟؟؟ هرتخد _

ترهوشای هتدزمان هاو _

سدنز هرتخد _ ریوصت نوا هرابود تفرگ میرگ
هدرم .ای هدش طقس دعب هدوب رتخد تچب هنکن ... وت یرادراب مزیزع _

؟؟ تسدنز ؟؟ تساجک هرتخد _

هدرواین وترتخد ترهوش منودیمن نم _

ادص و ریمس ونوریب تفر .. تخیریم  ماکشا مدرک رونوا وم ور .. هنومب کا هتشاذگ وشزغم هک نیا خخا
تفگودز

داوخیم وشچب تموناخ ایب _

هرب تفگ راتسرپ هب . رررفنتم مرفنتم ش زا مدرک رونوا ومور شندشدراواب دوب هدرک پک منوا منئمطم
متفگ بل ریز تفر هک راتسرپ . نوریب

نییاپ تخادنا وشرس ودرک مه قالب وشاتسدو تخت رانک یلدنص هیور تسشن . ؟؟؟ درم _

.. ندرک شکاخ _



؟؟ دوز هچ _

یباوخ دیدش فعض یگنسرگو ینوخ مک زا هک هزور هس _

دش درگ  ماشچ
شکاخرس مرب ماوخیم _

تمربیم یدش بوخ _

ح نوریب تفر ودشاپ مشب بوخ ات نوریب وشمگ سپ _. تمربیم وش بوخ متفگ منم _. رببونم متفگ _

واالش ممرس . ؟؟؟ یک دشیم مومت تایلمع یک درک یم ودب حملا تشاد زیچ همه . دوب حاضتفا ملا
متفر ورف باوخ هب مک .مک متسب وماشچدوبن مدوخ تسد . دشیمن مومت حاالحاالاه دوب

دزیم فرح یبرع و درکیم مرادیب تشاد یسک
دوب مهوت شامخا مدرک هاگن راتسرپ هب مدرک زاب مشچ

تشاذگ و ییاذغ
ماجرس  متسشن  مدشاپ

تفر و دز فرح یبرع هرابود
تسار ونیا شدوب خیلا مدعم . دوب لصو تخت هب ودوب کیچوک هک مولج زیم هیور دوب هتشاذگ  وپوس
ومرس شندید اب دوب ریمس . دش زابرد هک مدروخ مورا مهور هیقب . مدروخ وشزا قشاق .هی تفگیم

نییاپ متخادنا
هرهظ هکی تعاس شکاخ رس یرب یاوخیم هگا وشرضاح _

وشلا ینوراب ههارمه نیج راولش هی لبم هیور . مدش نییاپ تخت زا مورا نوریب تفر مدزن یفرح
قاتا زا متفرو وراسابل مدیشوپ . مدوبن تحار دوخیب سابل نیا اب نمو هنم یارب متسنودیم . دوب یکشم

من نوراب . تسشنو دموا شدوخ . مدش نیشام هی راوس منم ودرک و صیخرت هیاراک . نوریب
. مدرشف مدوخ هب وینوراب ، هشیش هب مداد هیکت ومرس . دیرابیم من

تفگ ودرک مهب یهاگن
نوراب . مدرک هاگن ونوریب و یلدنص یتشپ هب مداد هیکت هنیس هب تسد مدرک شاگن یکپچ ؟؟؟ هتدرس _

وراج همه دوب هدرک ریگلد
مدرک هاگنو فارطا بجعتم درک. زاب ونم تمس رد ودش هدایپ یسکات .زا داتسیا نیشام اما اجک منودیمن

نوتسربق
. مدزیم مدق ریمس رس تشپ هنیس هب تسد روطنومه تفر ودرک باسح و یسکات لوپ . نوریب مدموا

دشیم رود تشاد هک وریمس هیامدق هیادص یغزار رونیآ .. مدرک موربور گنسربق هب یهاگنداتسیا اج هی
ِگالش هک کاخ هیور مدیشک تسد متسشن . دوب لِگو ندوب هتشاذن گنس ربق هفارطاو رود زونه . مدینشو

تشادن ینس .. تخوسیم ملد هت طقف منزب متشادن یفرح تسکش مضغب .. تخیر ماکشا . متسدوت دموا
هک یرهظ زا نوا درکیمن هیرگ دوبن یکلا .. شتفع رطاخ هب درک یشک دوخ نوا اما هقح گرم .. گرم یارب

یهاوخ رذعوتزا مشکیم تلا جخ . رونیآ .. تخیریمن کشا ودوب تکاس ندرک ینادنز قاتا هیوتوراتود ام
.. ماوخیم ترذعم .اما منزب تسرپ هدرم گنا مدوخ هب ملد هت ماوخیمن . منک

ملد وت مدرک تبحصدش دنلب مادص مدرک دازاو مضغب . دوب رترود یلیخ مزا متشگرب مدشیم هفخ متشاد
مدیشکن

ادخب رونیآ .. منحل رطاخ ..هب مرکف رطاخب .. ماوخیم ترذعم زیچ همه رطاخب .... ماوخیم ترذعم _

بشید زا مدرد ... داتفیمن اقافتا نیا میدوبیم رتشیب مهاب هگا دیاش ... ادخب متسین ... متسین تسرپ هدرم
هیور متشاذگ ومرس . شمدوب هتخانش دوب زور راهچ هزات هک دوب یرونیآ زا میرگ مراهچ کی دیاش دوب

.. مراد ...مغ مراد درد ... هروخب فسات نم رطاخ هب یک هنک یهاوخ ترذعم نم زا یک _.. شربق
رطاخ هب .. مندوب رتخد رطاخ هب مفساتم .. هش مومت رتدوز .. هش مومت .... مگنتلد
ایادخ .. ماوخیم ترذعم مراد یدایز هیاسنجمه هک نیا زا مرتخد هی هکنیا ..زا مفساتم .... مندوب مناخ

... نک هزجعم هی ..االمن یدرک دایز هزجعم هکوت . نک شضوع ..... نَدرَب انز هدش هتشون تنارق هیاجک
ابرع ارچ .... نشاب هروج همه ادرم یارب دیاب انز یتفگوت ینعی ... نک ضوع وتاتبحص .. نک ضوع وتباتک

مفساتم دش._ دنلب میرگ قه قه .... ورذگشوخ یارب .... یارب طقف ارچ .... ناوخیم نوشدوخ یارب ورام
.. هسب .... هسب .... نیقب هتسد فک کرچ ... متکلمم یارتخد هتشونرس هنیا نیبب منز... هک

مدنلب شربق هیور زا روزب و تفرگ ومنوش هرابود . مدرک هیرگ و مدز شسپ تفرگ رارق منوش هیور یتسد
مدز داد دوب هدش زاب مارب هک یشوغا هب مدرپس ومدوخ دوب هدش فیثک یمک متروص درک

دادیم شوگ مافرح هب هکلب و دزیمن فرح هک دوب درم ! دوب درم
... فساتم ... مرتخد ...هک مفساتم _

تندوب نیرتهب یارب نک راختفا شششیه _

ماوخیم ومداونوخ طقف متسخ _



هگید هزورود طقف تایلمع سگید زورود نوششیپ ورب _

مرفنتم تزا _

میدوب یسکات رظتنم . نوبایخ تمس دربیم ونم مدوب شلقبوت هک یروطنومه ؟؟ یچ دوبن بشید هگا اما
و تشگرب راب دنچ تسشنولج شدوخ ودنوشن بقع ونم . تشاد هگن نوماپ هیولج یسکات هک

مدوب هک روخلد شزا دوباما االن مهم مدوبن یا هنیک .مدا درک  ماگن
تشاد هگن نوشدوخ هنوخ هیولج مدوب روخلد میلیخ

نییاپ ایب _

مدش نییاپ نیشامزا
تفر یسکات متمس تشگرب . اسیاو _

؟؟؟ ارچوت هنوخ ؟؟ هدش یچ _

شابن نارگن _

هگب یچ تساوخیم درک نم نم یمک
متفگو مدرک یمخا یمشیپ ماوخب نم هک یتقو اتوت _

تفگ ودرک ماگن .زیت اطلغ _

؟؟ یتفگ یزیچ _

میرب _هن

الین .صا مدش دراو نم و درک شزاب دیلک اب ورد تمس تفر ودش نوریب روسناسا زا هنوخ تمس میتفر
تفریم رو بات پل اب تشاد

ریمس یدموا شوخ _

تفگ هک نم هنریمس هن شهب مدادن یباوج
نک ترپ لگ مکی _

شنودلگ اب منوا هشاب _

درکیم نوماگن تشاد ریمس درک ماگن تباث مندید اب تشگرب
مرتخد وسیگ ععا _

مرتخد وگن نم _هب

شدوب مهوت دیدش مامخا
ماوخیم ترذغم _ تفگ الین صا

مشخبیمن هک هاوخن _

ونوشادص .. مدرک لقب وماهوناز و متسشن رد تشپ مدنوبوک ورد و مقاتا تمس متفر هتسار روطنومه
. مدینشیم

؟؟ هتِیِم هیبش هدش شچ نیا _

... هرتخد نوا ندید .اب نیشاب هداما هگیم ریواشرا باال هریم شتافلت هراد هدنورپ نیا موهوا _

وماسابل ، متروص دوب یروج هی مدرک زیمت بوطرم لا متسد هی اب ومتروص مدادن شوگ شافرح همادا هب
متفر  راجنلک  مدوخ اب تخوسیم ماشچ مدیشک زارد تخت هیور متشاد باوخ . مدرک ترپ هشوگ هی مودکره

درب مباوخ هرخلا هکب
.

《 ریواشرآ 》

. لبق ۳زور
؟؟ مینک راکیچ حاال ریواشرا

مینکب میاوخیم راکیچ _

مدرک دوب کالهف هک ریمس تروص هب یهاگن
تفگو داد نوکت رس .. ساهنت اجنوا رتخد نوا شیپ ناتسرامیب وربوت _

هشبقارم رودزا . اجنوا مداتسرف ونومازابرس زا یکی _

شدموا سسیه _

متفگو مدرک موربور درم هب یهاگن یبصع و مدشاپ
؟؟؟ ناه هنک یشکدوخ هک مدروا رتخد اجنیا نم _

دوب زیم هیور متلک یتنعل دوب هعفد الهی صا واال؟؟ مگب یچ ریواشرا اقا _

؟؟ هرا ؟؟ ینکیم ییوج هنوهب مارب وت هداد تسد زا وشنوج رتخد نیا هسب _

. دوب یبرع مه شنحل اما دوب تلصم یسراف هب ییاروج هی ؟؟ نینکیم راکیچ _االن

تفگودموا یسنان . میگیم هنوشلوئسم هک ینوا هب مینکب میاوخیم  راکیچ _



نیگب یزیچ یا هگید هسک ای سیلپ هب نیرادن قح .. میدرک ررض ردقچ ام ینودیم هیعضو هچ نیا _

بوقعی
تفگ ودرک شادص

اجنیا ایب _

تفگ شهب دموا هک نوا
نک شکاخ و رببو نیا ایب _

دوب حبص راهچ تعاس درک هاگن شتسد هیچم تعاس هب
 نیشاب نوتسربق نابهگن بقارم تسین میسک _االن

وینوخ هتمسق نوا شامدا . ندرب نوشک نوشک ورتخد منزب هک دوبن یفرح مدش تکاس
مدرک یسنان هبور . ندرک کاپ

؟؟ میرب _

میرب _

و سایلا اه هلپوت . هنوخ متفر و مدرک کراپ ونیشام هک نیمه . ترامع متفر مدوخ و خاک شمدنوسر
مدید

؟؟ درم دشیچ _

هرا _

. میدروخ یدایز ررض یتنعل _

ریگ بوقعی هب ودوب هدش هجوتم نابهگن بش نوا ... دوب رونوا مرکف . مقاتا هیوت متفر مدزن یفرح
یبلقت هگرب هک میدوب عالیی نوا و سایلا هیاراک هلوغشم یزورود هگن سیلپ هب هکنیا یارب . دوب هداد

. میماوقا زا مهام و هدروخ ریتو ندرک هلمح شهب رفن دنچ میگب هکنیا یارب مینک روج ینوناق کشزپ
. مدوب کوالهف هتسخ

***
یارب نایب دوب رارق الین صاو نم شخب هیاهورگ .. دوب هدشن یربخ مه یلیل زا دوب ینومهم بشادرف

طاال ینومهم هرابرد یلزان .. نربب لوا و یلیل دیاب .. نرازب دوب رارق خاک زا رترود رتپوکیله هی . بشنوا
ومترپسا هیاسابل .. ادرف هشقن یارب میشاب مه شیپ همه دوب رارق زورمادوب هدرک روج هنوخ هیوت یتاع

کیدزن دموا دید. ونم لدبع نوریب مدز هنوخ وزا مدیشوپ
اه!! میرادراک ؟؟ یریم اجک _

. منزب مدق مرب متساوخیم مدش هتسخ اما میرادراک منودیم منم _

ورب تفگودرک یفوپ
راوید تشپ مدش نوریب هچوک .زا مدش نوریب غاب زا مدرک مبیجوتو ماتسد . ییوت رفن نیلوا هشاب مدای
ابدعب هقیقد دنچ . مدز ریمس هب یگنز کت و مدروا ردوملیابومدرکیمن مبیقعت یسک .هن مدرک هاگن و متفر

داد زاگ مدش راوس عیرس . دموا شنیشام
؟؟؟ ربخ هچ _

هدب زاگ طقف یچیه _

تفگ میدش نوریب مشیلصا نوبایخ زا یتح هک یتقو
ندرکن کشهک _

لمحت هک یکلا یاه یگتسخ هچ زورود نیاوت یرادن هک ربخ . ملا بند نداتفیم ندرکیم کش هگا هن _

مدرکن
و ندزیم ونوشدر ودوب ینومهم بش هک ییامدا نوا متشادن تزا یمک سد منم _

.. یددم اب زاب مدزیم فرح یمتاح هیامدا اب زاب مدزیم فرح نوشاهاب . ندرکیم نوشبیقعت
؟ دشیچ هرتخد نوا بخ _

هشاب مه یلیل شاک . ساجنوا االن نومدوخ هنوخ شمدرب ندرک صخرم منوا _

. نربب هرارق ونوا هشاب یکلا _

دش.. هدایپ تشاد هگن نامتراپا هیولج . یگیم سار ناها _
..

ناورس زا ات هسود و یلا مک وریمس . دوب شقاتا هیوت مه وسیگ ، نسحم و الین صاو ..نم

تبحص هب مدرک عورش میتسشن یدرگ زیمرود . ندوب اه
مدرک وت،ور اب جرب هیور زادناریت مداکت . بشادرف یارب .. مینکیم لمع مگیم نم هک یروط بخ _

. الین صا تمس
یلع مسا هب ارسفا زا یکی تمس مدرک ور

هنکیم یزادناریت نوا و هتسه مه یلزان وت، اب ارتخد _



مود ناورس تمس مدرک ور
اهو یسور ههار دیاب و یربیم ور یدایز یاه گنشف صالحو واب تدوخ هورگ زا نیشام هی مهوت _

. نینیبن همدص ات نیشوپیم مه و صوصخم هیاسابل نایم هک یهار ره زا ینک دس ورابرع
هگید رسفا تمس  مدرک ور

ناریا هب سایلا ندرب رطاخ هب ینکیم رقتسماج هی مه و رتپوک یله _

. تایلمع هیاراک تمسق یارب میریم . هدش ماجنا ینومهم هیاراک .. بخ داد. نوکترس
.... بخ _

..
تعاس هب متسب و سا یپ یج متسبور همکد نیرخا ..

وتک . مینک ادیپ ودش مگ یسک هگا ات میشاب هتشاد سا یپ یج نوم همه بشما یارب دوب رارق
ندوبدایز انابهگن اجنوا نوچ هینابهگن یارب یرفذنه درکیم رکف سایلا مشوگ هب مدز و یرفذنه . مدیشوپ

ومتلک داد.. رکذت یلیخ بشما یلا مک گنهرس . دوب ریمسو اه ناورس ونم نیب نیا اما .. خاک روداترود
نیشام هس دودح نییاپ متفر اه هلپ ..زا دوب رصع شش مدرک هاگن تعاس هب متشاذگ  مرمک تشپ

مدش راوس . ندوب هتسشن نیشام هیوت انابهگنزا ات دنچ و لدبع . میدوب
؟؟ یدموا بجع هچ _

هتسب منیا .. دوب سرتسا ایند هی ملد .هت میدرک تکرح و نشور و نیشام . مدرک شراثن بلر یز ینزنرز
شدنورپ هگید هش

ونومدوخ هیامدا زا اتود انوا نیب .. میتفر  یفرط مودکره . میدش هدایپ نیشام زا متشاد هگن خاک هیولج
هشقن بشرخا یارباما مدوب دراگیداب نوچ ینومهم هیوت مرب متسنوتیمن بشما . مداد نوکت رس طقف . مدید

هن تعاس شوحو لوح . ندمویم انومهم مک مک خاک هیوت تفر .. شداد حیضوت و تاکن سایلا . متشاد
وت تفر . مداد نوکترس شهب رود .زا دموا ریمس هک دوب

دیچیپ ریمس هیادص . مدز ونوفده هیور همکد دش. هدز مشوگ هیوت یگنز
چیه هب _ ؟؟ تسه یزادناریت هزاجا .. دایم هراد ابرع نیشام رود زا هگیماه ناورس زا یکی االن نییب _

هگا هشب تبحص روشک هیاسیلپ اب دیاب هنوشروشک هب طوبرم نبرع انوا .. هشب رسدرد ماوخیمن ناونع
نوشاپ ای تسد هب منوا ننزبریت ننوتیم ندرک یزادناریت انوا

هشاب _

مدرشف ور همکددش هدز یگنز هرابود دش. عطق
؟؟ ناه _

؟؟ هدموین زونه اه سور نیشام اما هدنمرش ریواشرا اقا _

؟؟ نهار مودک _زا

هشیم متخ خاک هب هک یهار ره زا میدش میسقت هورگ ود هب _ام

هتفگن یزیچ نسحم _

نایم نتفگ هدرک هک دونش ونوشاهادص _هن

؟؟ نیدرک رقتسم مدا هاگدورف هیوت نایم ییاوه دیاش _

نرقتسم هلب _

هدب وشربخ هگید تعاس مین _

دز مکشخ . مدرک برساال مدزیم فرح ودوب نییاپ مرس هک یروطنومه ندوب رود مزا همه دوبن  مکیدزن یسک
مدش هریخ موربور ریوصت هب یبصع

.. اقا _

دش عطق . منزیم گنز نکب وتراک _

وت ایب یتسین ینومهم هیوت هکوت فیح ریواشرا _سالم

نیرب امش _هن

. تایزابحل هب تنعل مدرک تشم و متسد یبصع . دوب مهوت مشامخا و درکیمن ماگن ودوب نییاپ شرس
میدوب هدرک زاساج یمتاح قیاق هیوت هک دوب ییارومامزا متمس دموا یمدا

 ممدوخ و شهب مداد وماج دوبن شساوح یسک . مداد نوکترس . نیشب ینومهم دراو هشتقو امش اقا _

مدش قاتادراو . درک هراشا یقاتا .هب دوب نومدوخ زا هک ینوسراگ مدید رود .زا مدش ینومهم دراو عیرس
مدز و نوفده .. شدوبن مه یسک . دوب سابل ضیوعت قاتا

متشاذگ باقنو سابل نوتارب تسار تمس _

هی .. نوتقیلس وت .یا مدیشوپو یگنر یبا نهاریپ و مدرواردو  منهاریپ . دمک تمس متفر یسرم هشاب _

مدز . دوب یکشم باقن هی . باقن دوب میکشم ترپسارولش نومه مراولش . مدیشوپ شور مه هریت یبا تک
باال. هقبط متفر مدش نوریب قاتا وزا مدرک نولیان هیوت وماسابل . دشیم هدید مناهد طقف متروص هیور



رود زا متسشن یلبم هیور ندزیم فرح ابرع هب عجار یوسوم و سایلا هک دوب مولعم دوب بوخ تیعمج
س زا یا هشوگ هک یج ید . مدروخ وشلولحم متشادرب ناویل هی . دوب هتشادربوشباقن هک متخانش و یلزان
یک شیپ هک مدیمهفن روطچ . مدوب  شرانک تفگ هشیم ،هکاالن یسک هب دروخ ممشچ .. مدیدو دوب نلا
سابل هی .. شسابل هیور دش هدیشک ماگن . دوب نییاپ شرس لبم جات هیور متشاذگو متسد . متسشن

باال تمسق یکسورع نیچرود و سابل دوب دنلب و تشاد یبلا ح داضت ، شدیفس تسوپ اب هک گنر زبس
،لش شرس تشپ و دوب هدرک رف مشاهوم و دوب هداتفا شانیتسا و دوب هدش هدافتسا لمخم ،زا شنت
نمو دزیم فرح شدوخ یارب تشاد هک یج ید هیادص دزیم قرب ودوب دیفس شباقن . دوب هتسب
یارب طسو هک ییارسپ ورتخد زا دش شخپ گنها هی شفرحدعب درک. بلج ، شدوخ هب ونم مدیمهفیمن

درک میبصع هَا مشوگوت دروخ یگنز نوفده . مدیمهف نتفر وگنات صقر
؟؟ ناه _

نتفرگ مه ورابرع . نتفرگ نومدارفا ور اه سور رایناد _

نیرفا !! هبوخ _ مدز یدنخبل
مدیدور یلیل یتسار ... هتایلمع بش هدزاود تعاس ینعی نرب انیا هک هگید هتعاس کی _

هنکیم بارخ وزیچ همه قمحا هرتخد هرا _

هرب منوا وگب شهب هربیم ورارتخد هلمح عقوم یلزان _

نک عطق موهوا _

هزاجا یب مدش مخ شتمس متفر مدق ..ود مدشاپ متفگیم یروطچ دوب نییاپ شرس زونه درک عطق
تفگ هک هدموا شدرد دوب مولعم . تسیپ تمس مدرب و متفرگ وشتسد شزا

. نک ملو یتسه یک _

یاه قرب منوش هیور تشاذگ وشتسد یروبجم مدرک هقلح شرمکرود وماتسد مدوخ تمس شمتفرگ
تفگودرک برساال .. طسو نوا ندوب یزیرو کیچوک

دیشخردیم تشاد شیا هوهق هیاشچدییفس باقن نوا وت دش. لفق ماگنوت شاگن .. خاتسگ ماوتاب _

رایناد _ درک همزمز
؟؟ ناه یاین متفگن هگم .. رامرهز _

متشاد سود یمهفیم .. مایب متشاد سود _

یلزان االناب یریم یشیم مگ یلیل نیبب _

؟؟ هیرخ مودک هگید نوا _

دوبن زابجل هک دوب نیا مروظنم . هرتهب ظاحل ره زاوت زا هک یکی _

مدموا مدوخ هتساوخ اب بشما نم اما یتفیب ریگ بشما مراودیما .. تیصخش یب هکیترم نیبب _

یگب روز مهب ینوتیمن
هدیم تسد زا وشنوج یگن روز هچب هب هگا نوچ مگیم _

؟؟ همهم تارب منوج _

هرا،!! سیلپ هی ناونع _هب

هن رایناد ناونع هب اما _

دیدنخ و دش تکاس . همهم یلیخ نوشقرف وت یارب اما هرا _

درک هکنهلا مداد یفیفخ راشف وشرمک وش. تکاس سپ، مرادن تفم شوگ اما ینزیم تفم فرح _

هتچ؟ یشحو _

یتشادهب سیورس هنوهب باالهب یریم دعب تعاس مین میتسشن هک _االن

! مرب مرادن یتشادهب سیورسوت یراک یتقو موتیمن نم _

یدموا یکلا مندید یارب سایلا هنوخ روطچ _

. ععععیه _

متفرگ ومشوگ
مدوب هدموین یکلا اجنوا منلصا ... ینزیم تفم فرح _

سسیه هسب _

.. ندز تسد ندیصقریم هک ییامدا هب همه شور مدش مخ مدوخو مداد شله نییاپ دش. مومت گنها
تشادرب متروص هیور زاو باقن مایب مدوخ هب وات دز یدنخشین . دش نشور لماک اقرب

همساک مین یا،ریز هساک هی نم هک همهفیم ، سایلا دشاالن بارخ زیچ همه ... تهب تنعل
یهاگن ترفن ..اب دوب هدیزگ وشبل هک ریمس هیور دیخرچ ماگن درک. ماگن تینابصع اب سایلا مدنوخرچ رس

تشاد بل هب دنخزوپ هک مدرک موربور هلبا هب
متفگ وششوگ همد مدربو مرس هنم هتسد دوب هدرک شومارف

دب منوا منکیم هکتالیف متفگ _



در مرانک زا تساوخ ات مداد شتکرح .. میدوب طسو ام ونوشاجرس ندوب هتفر ندوب طسو هک ییاسک همه
متفگ ششوگ همد مدش مخ و مدرک یا هدنخ . دش نیمز شقن هک مدز یسوسحمان ییاپ .ریز هشب

 هسرب وت هب دیاب عفال سایلا _

هکنیا یارب منم درک شدنلب سایلا .. شرس باالهی ندموا ایرتشیب و یوسومو سایلا لماش رفن دنچ
سایلا . درکیم درد شاپ منک رکف درکیم هیرگ تشاد ؟؟ یبوخ متفگ ..و مدوب شهارمه هشاب یعیبط

اما باال.. تفر ما یوسوم دوب هدش همهمه هرب هار تسنوتیمن .. قاتا درب ونوا درک یهاوخترذعم همهزا
تفگ دیسر هک نم هب درک یظفادخ همهزاو نییاپ دموا دعب هقیقددنچ

مراد فرح تاهاب مشیپ ایب ادرف _

متفگ بلر .یز تفر دوب یبصع
. مایم هک همولعم _

نامز . ندنوم نتشاد رتخد هیاعدا و بشما هک ییانوا دوب هدش مک تیعمج . ندروا نتفگ ورارتپوک یله
ریمس هب مدز گنز .. هلمح یارب دوب عیلا

هیچ.؟؟ _

؟؟ یا هداما _

یلیل طقف .. شدوب هتخادنا شوهیب اقاتا زا یکی هیوت هدرک ریگتسد مه یسنان درب.. ور ارتخد یلزان _

هرب سایلا یتقو منوا هک هدنوم
شتربیم

ریمس مینکیم عورش _

ادخ دیما _هب

زادناریت کت هب مدز گنز میشوگ اب
تسبو خاک رد وداتسرف ورامدا انابهگن زا یکی یتقو نیبب _

ینابهگن هب مه دعب .. سایلا هیامدا ندز هب نک عورشوت
مدز گنزدوب نومدوخ فرط زا هک

مینکیم عورش _

زاب رد هک دش نومه داد. عالتم هک مدید و ریمس رود ..زا هرن نوریب یسک هک دوب هتسب ورد هکنیا لثم
وت نتخیر نومامدا ودش

متفگ بل ریز یتدوخ دیما هب
تفرگ و مدوجو لک سرتسا سایلا ندرک ادیپ یارب باال متفر اه هلپ زادمویم نوریب زا یزادناریت هیادص
هیوت . مدرکیم شادیپ دیاب . مدوب هتفرگ  متسد هیوت ومتلک باالرت هقبط هی متفر . دمویم اه یریگرد هیادص
هیوت هیاقاتا رد . منک شادیپ رت تحار منوتب ات . مدرک شوماخ و ورهار قرب متشاذگ مدق ورهار
کت هب دش رارقرب . مدز ولا صتا همکد دروخ مشوگ هیوت یقوب . هدرک رارف هنکن دوبن . مدرک زاب ور ورهار

شمنزب منیبیم و سایلا مراد اجنیازا اقا _ جرب هیور زادناریت
؟؟ تساجک _

نومتخاس هیور _

.. هدب تاع طاال دیاب هریمب دیابن . مایم  مدوخ رازب _هن

مه یفاضا هیاترپ ترخو لیاسو ودوب  گرزب اجنوا .. نومتخاس باالهی متفر ینوریب رد زا مدرک عطق
تشاد رارق

هکشب هی تشپ . متخادنا اجنومه و مدروا شرد مارب دوب هفاضا متک متفر ادص ورس یب و مورا
یچ دروایم رد ویزیچ نیمز هیوت زا تشاد هک مدید و سایلا رودزا مدرک هاگن ومرب ورود متفرگ رارق

تیعقوم نیمه رظتنم دوب تقو دنچ شتمس متفر مورا مورا .. مدشدنلب دوب مهب شتشپ ؟؟؟ اجنوا دوب
متفریم هار ومدوب هدش مخ . هشب هتسب همین سولا هی هک هدنورپ نیا ات مدوب

رجآ هب درک دروخرب ماپ هک ؟؟ درکیم  راکیچ تشاد
فرط هب شامدق هیادص .. دشاپ مدش میاق دوب مرانک مسناش زا هک هکشب تشپ عیرس داد. ییادص
مدید هک مدشاپ  مدینشن ش زا ییادص یتقودش رود اما . دوب هداتفا شرامش هب ماسفن مدینشیم ومدوخ
هیدشاپ عیرس هک شتمس متفر ؟ شندروارد ای دوب یزیچ نتشاذگ لوغشم و شلبق هیاجرس دوب هتفر

هب یمدق متشادرب مپچ تمس هب یمدق هحلصا نواو تلک نم .. متمس تفرگ دوب شتسد گرزب هحلصا
تشادرب شتسار تمس

؟؟ ینک میلست وتدوخ تدوخ هرتهب ؟؟ یدش هرصاحم فرطره زا ماهرف سایلا _

؟؟ ینزیم رجنخ تشپ زا تمشکیم مدوخ هیاتسد _اب

؟؟ هرا یتسیرورت هی هک ییوت یارب _

تمشکیم ریواشرا _



هشام تمس تفر شتسد
وملتق نکن هفاضا تامرج هب سپ هنزیم ریت وروت هگید یکی یشکب ونم _

یطفاثک یلیخ _

ندوب مرس تشپ موب تشپ هیور ندموا رفن هد دودح ینکراتفر هناطفاثک دیاب طفاثک هیامدااب _

ووش میلستو نیمز رازب وتحلصا ماهرف سایلا _ ریمس
وش میلست سپ یرادن یهار _ ناورس

دمویم نییاپ زا یزادناریت هیادصدرکیم تمواقم نوا اما . دوب شتمس اه هحلصا همهی
. منکیم کیلش هنرگووش میلست سایلا _

هکاالن دوب هکشب هی شور و تشاد کیچوک رد هی هک نیمز نوا لخاد هب یهاگن وداد نوکت یرس
مدزداد هدروا رد نوا هیوت زا ور هحلصا دوب مولعم دوب هداتفا

ووووووش میلست سپ ندروخریت همه تامدا .. ماوتاب _

تمشکیم دز_ داد
وش میلست _

ناورس هیادص اب هک ریمس تمس مرب متساوخ هتفرگوشوزاب ریمس مدید هک متشگرب دز مرسریت تشپ هب
تفگ هک

ربصنک _

. دوب هداتفا نیمز هیور سایلا مدرک زاب وماشچ ... مدز ور هشام اوه یب و وشدوخ هتمس متشگرب
متسشن و رونوا مدرک ترپ ور هحلصا  ماپاب شتمس متفر  مدیشک تحار یسفن دوب هدروخریت شمکش

اب یراختفا ناورس هب مدز گنز میشوگ اب دزیم شضبن . مدرک سملوشندرگ هیور مبابص تشگنا اب شرانک
دوب اجنوا ییادصورس . تشادرب قوب نیمجنپ

؟؟ یمتاح دشیچ _

میدرک شریگتسد االن نیمه _

ممممرگ تمد _ مدرک یا هدنخ
و رتکد زا نیشام هی لبق زا ریمس .. ررتپوک یله هیوت نربب ات نداد تکرح و سایلا سیلپ اتراهچ

شدوب هدروا ینعی ناریا زا دوب هدرک ربخ وراتسرپ
زا یکی کمک هب دروا مدوخ هب ونم درک هکنهلا ریمس هیادص .هک نیمز هیوت تمسق نوا تمس  متفر

شمیدرب سیلپ نومه واب منوش هیور متشاذگ وشتسار تسد شتمس متفر . نییاپ تفریم تشاد اسیلپ
هدش یمخز نومدوخ هیارومام زا یلیخ دوب هداتفا ییاج هی یسکره میدموا یم هک اه هلپ .زا نییاپ

میتسبو خاک یلصا .رد میدشیم رت رود و رود خاک زا نوشارب مدروخ فسات ندوب هدرم منوشاتود . ندوب
ات دوب یکشزپ نیشام هک یتمس میتفر . دایب نوشکمک هب اراتسرپ و ینوناق کشزپ هورگ هک یتقو ات

ننک نامسناپ وریمس مخز مگب
زیچ همه رتخدزا دوب هدشرپ .نو شرس باالهی ندموا راتسرپ اتود عیرس دراکنارب هیور متشاذگ وریمس
نتشاد مه ورانوا هیامدا . ندوب هدروا خاک هیوت وزا ندوب هدرم هک یرفنود نوا دوب هداتفا قافتا بوخ

نو تمس  متشگرب دروخ ممشچوت دایز  یکی دوبن هک مدش اناورس زا یکی اب تبحص لوغشم ندروایم
امادوب نوشنیب مه هتسیاش ندوب یلزان ههارمه هب ارتخد . مدرک زاب وشرد .. نو تمس  متفر ؟؟ شدوب اجنوا

دوب اجک ... یلیل
زاورپ یارب نتساوخیمو رتپوک یله دوبن اما رتپوک یلهو یکشزپ هیانیشام تمس  متفر . دوب یمخز هنکن
همهات متفر دراکنارب هی باالی و یمخز هیارومام تمس متفردوب اجک مدش هدایپ شزا ننک، هداما

ننیببونم
ندیدن و رتکد نوا امش اه هچب _

رتخد نوا ایرا
وب.... خاک هیوت هنکن هن نتفگ اسیلپ همه

هک موربور خاک .هب نییاپ  مدیرپ دراکنارب زا دش هفصن دوب هدموا خاک هیوت زا هک یبیهم هیادص اب مفرح
هیات راهچ متشاد اپ اتود .... یلیل ... مدرک هاگن تخوسیم شیتا هیوت تشاد و نتشاد دایز هلصاف شزا

متفرگ ضرق هگید
خاک تمس مدیود

وراک نیا نم درکیم درد شاپ یلیل !! مرب نتشاذیمن ندوب ارومامزااتود مدید متشگرب دش ریسا متسد
مدرک شاهاب

تفریم رو شاهاب سایلا هک دوب ییاج نومه زا بمب هنکن خاک تمس مدیود ورانک مداد لهو ارومام
قرغ اما ودوب تخس  مارب شصیخشت هک هنوخ لیاسو زا یکی باال متفراه هلپزادوب دایز هنوخ هیوت شیتا
هقبط دوب مودک یلیل قاتا .. مدشاپ دوبن مهم اما مدرک یخا . منوش هیور داتفا دوب شیتا رد



ومدوخ مداد هیکت متفریم حلا زا متشاد مک مک دوبن مدرک زاب یکی یکی وراه قاتا رد . متفرو موس
نیمز  مدروخرس هک راوید هب

نوریب ینعی دوبن انیا هیوت یتقو مدشاپ اما منک یراک متسنوتیمن . مدیشک زارد . مدرکیم هفرس  مهرس تشپ
شیتا ایرتشیب مدوب هتسبن مرس تشپ هبوخ ورد نییاپ مدموا اه هلپ زا نوریب متفر قاتا .زا شدوب

تفگ هک ازابرس زا یکی هیادص اب نوشتخوس هیادسج تمس منفر ندوب هتفرگ
!!!! ساجنیا ایرا _

خاک کالزا زابرس نومه لا بند متفر و مدش نوریب هنوخ .زا مدیدیمن مدوخزا هک یتعرس اب متشگرب
ب ندموا مروماماتدنچ شرانک متفر .. دوب یمخز شتروصدوب شوهیبو دوب هداتفا خاک زارترود مدش جراخ

دیعب تیعقوم نیاوت مدوخ زا هک یروز ابدوب یمخز شرسو شابلو ینیب .. رانک مدز وشاهوم شرس اال
یتقو دوبن زاورپ هداما زونه رتپوک یله منوش دوب هتخوس . دمویم نوخ منوش زا مدرک شلقب  متسنودیم
زارترود دراکنارب هیور و یلیل ورتپوک یله تمس  متفر ندش لا حشوخ . ندید رود زاونم ارومام و ازابرس
راتسرپ .هی مدوب شرس .باالهی نتشاذگ شینیبو ناهد هیور . ندروا ژن یسکا هاگتسد هی  متشاذگ لا غشا نوا

متمس دموا
کدی وشلیماف تشاد  طقف هکاالن رهمگرزب  ریواشرا هه منک نامسناپ ونوتمخز نییامرفب رهمگرزب هیاقا _

ماتیرومام یاه یزاب ذغاک هیوت طقف ولیماف اما مدوب هداد رییغت مسا . دوب هدش یکی سپاولد دیشکیم
هی نورگنلد رهمگرزب  ریواشرا االن دازحرف  ریواشارا . سایلا هتیرومام یارب متروپساپ لثم دادیم رییغت  گنهرس
هیور ندزیم و ندز مه هیور ونوشاتسد ندزو هاگتسد دوب یضار  مشگرم هب زور هی هک دوب هدش یرتخد
هدش یداع شتلا ح شندید یروطنیا هب متشادن تداع . هشاب شوهیب اج هی روطنیادروخیمن شهب شبلق

.. شتسد مرگدوب  متفرگ وشتسد  متفر تحار یخلا اب دوب لصو شهب ژن یسکا دش تحار ملا ...یخ دوب
تایلمع یارب ) شیگدنز هب مدوب یضار یفخم رومام ناونع هب مدرک شاگن بوخ ندرکیم شنیاعم نتشاد
مارکف زا ... تمنیبیم  مریم اجره هکنیا ..زا تندید زا تندوب ..زا هدب وشباوج مسرپیم لا ....وس مسرتیم

( همدوخ هیگدنز مدیمن شوگ تفرح ...هب مرفنتم تب عجار
یدروا ترس هب یچ تایزاب هچب اب نییب _حاال

متفگ و مدینشو دمویم ژن یسکا هاگتسد هیوت زا هک شاسفن هیادص
نوریب مدموا رتپوک یله زا هلجعاب شهب مدرک تشپ .. وووشاپ شکرسو درس هیولوچوک رتخد وشاپ _

دوب هداد اج وناریا نرب دوب زاین هک ییارامیب تکرح هداما رتپوک یله ودش هتسب رد عقوم نومه
دش...!! بوخ مدرک تادیپ هک دش بوخ ... رتپوک یله هب دش هدیشک  ماگن

.

.
شاداد هخا یروخن نوکت هرتهب تتسد نیا اب رایناد _.

هتخوس نم زا یدروخ  ریتوت یروخن نوکت هرتهب وت ریمس _

دموا رسفا مدرک منتومقیلج منم مدرک اگن پچ پچ ؟؟ یتفگ یچ  مدینشن _ تفگ ودرک شنت وشقیلج
مرادرب یچ هحلصا نوتارب درگرس بانج _

ومدوخ هحلصا _

یا هدنخ دوشیم دراو زادناریت کت هک یماگنهو _ تفرگ شدوخ هب یا هرخسم تلا حو درک ماگن ریمس
هدرکیم کچ هک نسحم ساه هلومحم ندرک در عقوم زورما .. مشاب متساوخیم زادناریت کتزورما مدرک
هتشون دعب هدادن باوج سایلا اما هرایب مهو ارتخد هک سایلا هب هدوب هداد لیمیا یوسوم هکنیا لثم

وت یمتاح و سایلا هسریم وسایلا باسح رخا رد و هنکیم در وداوم و هحلصا هلومحم حاال هدوب
نوشیریگتسد یارب زورما میدرک شرازگ نوش هدوخ هیاسیلپ وهب ندوب نوشعزج هکییانوا . ندوب نومتسد

وماپ ندموا مه ریمس و الین صا و گنهرس میصخش نیشام تمس متفر متشادرب وم ریت هحلصا نریم
رتپوک یله اب ندوب نومرس تشپ نیشام تشه دودح میدرک تکرح زرمدوخ ات زاگ هیور متشاذگ

ایتنعل ندوبن نوشتسدرس اه سور و ابرع بشید ینومهم یارب ... ندمویم ییامدا مه
ماه یقارع . ناجنیا نوشایلصا هک اه سور زا هدوبن ربخ اب یدایز مه سایلا یراگنا دایم شوب هک یروج
تشپ هک ییاج میدیسر ندوب هتفر ام زا رتدوز ارومام رونوا زا ندادیم نتشاد وراشرازگ نتسه
اجنیا هیاوهو با . دوب رود هنوخراک زا هک مدشیم رقتسم دیاب اجرب زا یکی هیور . شدوب هنوخراک
جرب هیور ملا بند ندموا مرومام ات تفه دودح جرب تمس  متفرو متشادرب ومحلصا فیک شدوب مرگ یمک
هحلصا متسشن یکچوک راوید تشپ مداتسیا نتشادن مهب یدید هک شطقن نیرت باال هیوت و مدش رقتسم

و یزادناریت .عاالم مدرک نوشاگن شنیبرود هیوت .زا مدش زیخ مین راوید هیور متشاذگ و مدروا رد ور
مانوا و دادیم تسد نوشاهابو تفرگیم وپالور یوسوم نتشاذگ یلیرت هیوتور اه راب ندب دوب رارق انوا
متفرگ هنوشن دش. هدز هک یریت هیادص ابدوب شتقو ..االن نشب راوس ات نوشانیشام تمس نتفر مودکره
دروخ مدیشک ور هشام و متفرگ وشنوشن هشب نیشام راوسو هنک رارف تساوخیم هک انوا زا یکی هیور



شخپ نومارومام همه . دوبن شزا یربخ یوسوم اما مدز ریت وکت کت .. شنور هب
وشامدا . مدروا رد ومتلک نییاپ مدموا جرب زا و متشادرب و گنفت عیرس !! نوشمه . ندوب هدش

متشادربو میسیب دوب اجک شدوخ .. مدزیم ریت
؟؟؟ تساجک ، ریمس _

هدرک رارف _

؟؟ نیشام _اب

هرا _

هدننار کمک تمس رد عقوم نومه مدش راوس . شدوبارسفا زا یکی مهلا هک ینیشام هتمس متشادرب زیخ
!! هریمس مدید مدرک هاگن دش زاب

!! ریمس نییاپ ورب _

میدرگیمرب هدنز مهاب ای میریمیم مهاب ای هراد کسیر راک نیا _

نییاپ ورب هدن سد تهب هنادرمناوج هسح ریمس _

ماین تاهاب ات ونم یشکب هک هنیا هار اهنت _

زا سپ ندوب نومارومام هک یلبق ههار  مداد زاگ و زاگ هیور متشاذگ وماپ . مدرکیم فلت تقو دیابن
تشاد ریمس هگید هک مداد زاگ ردقنوا دوب هدش یکاخ مرس تشپ هک یدح هب مدادیم زاگ هتفر میقتسم

مدید یصخش نیشام هس رودزادشیم ضوع شگنر
 طقف نیشام هیاکیتس ال ندزریت هب نک عورش و رادرب و گنفت ریمس _

ریمس هک مدوب نیشام ود نیب ، نوشنیشام رانک متفر اقیقد . تشادربو گنفت بقع یلدنص زا ودرک تشپ
هشیش متشادرب ودوب دروپشاد هیور هک ومتلک منم . ندرک کیلش هب درک عورش و نییاپ داد ور هشیش
یوسوم هدوخ ییولج نیشام . تفرگ شیتا نومرس تشپ هیانیشامزا اتود . مدز ریت و نییاپ مدز و مرانک

یکی هب شهب دروخیمن ریتو درکیم اج هباج و نیشام اما مدز ریت شهب مدنوسر ومدوخ دادیم زاگدوب
. شاکیتس ال زا ات ود هب هنزب تسنوت ریمس . مدزریت هرابود دش. هتساک تعرس زا دز نیشام هیاکیتس ال زا
هب مه ریمسرسو نومرف هب دروخ مرس ام نیشام هب دروخ  مکحم ودش مک شتعرس نیشام هیناث هیوت هک

دروپشاد
مدرک زاب روزبو نیشام رد . دشیم نوریب دود شوت زاو دوب هدش نوغاد شتوپاک نیشام . مدرک یخا
تشپ نوچ . هشاب هدروخ یا همدص  مدرکیمن رکف . دوبن شزا یربخ . نیشام تمس تفر هدروخ ولتولت ریمس

دوب هشقن هی ام.نیا نیشام توپاک هب دوب هدروخ شنیشام
نومه . متخادنا دید وفارطا یمشچریز هنک زاب ورد ات تفر ریمس نیشام هیوت دنومیمن ردقنیا  یوسوم
وشتسدو متشگرب  مندرگ تشپ هب هنزب بوچ اب تساوخیم ات دموا مرس تشپ زا یوسوم عقوم

و شمکش هیور متسشن و نیمز هیور مدرک شترپ درک  مکمک نومتمس دموا ریمس . تفگ یخا . مداد جیپ
متفرگ ومتسد . نیمز مداتفا دز مرس هب دوب هداتفا شرانک هک بوچ اب هک شندز تشم هب مدرک عورش

. دوب هتفرگ درد شتسد یراگنا . شندز درک عورش ریمس عقوم نومه .. مور دز همیخ هک مرس تشپ
رات ماشچ دزیم و ریمس تشاد متشادرب ومتلک و مدشاپ داد شله ونوا تشاد هک یروز ره اب یوسوم

مکی دیدیم
ریمس درک هاگن مهب و تشگرب یوسوم عقوم نومه تشادن ریت اما مدیشک ور هشام دش بوخ مک مک
هنوش هب دروخ  عقوم نومه تفرگ هنوشن متمس و تشادرب و ریمس گنفت دوب هدش سح یب دوب مولعم

دش ربارب رازه هد شدرد و متخوس
مدشاپ

دب شلا ح ریمس . متشاد شرب و ریمس هحلصا تمس متفر نیمز هیور داتفا هک شرس هب مدز متلک اب
متفگ و یوسوم تمس متفرگ دوب

متفرگ  مهوروت هرخلا _ب

تسه  مگید یکی مریمب نم ههه _

هگید ریت و شاپ هب مدز یا هگید ریت هرابود شا هیلک هب مدز هک یریت اب هنزب ونم شتلکاب تساوخ ات
مدز شمکش هب یا
داتفا تلک منک کف

ترپ منم نیشام راجفنا اب هک مگبو تیعقومو  مرادرو ومیسیب ات نیشام تمس مدنوسرو  مدوخ نوشک نوشک
دش رات ماشچ مدرک ساسحاو تخیریم مرس زا هک ییانوخ نوبایخ هفک هبدروخ مرس و فرطنوا مدش

دش هتسب هک ...ات راترات رات
درم. یوسوم و دش مومت تیرومام هک هنیا منودیم هک یزیچ اهنت

( یوار )



هب هک دوبن یسک تفرگیم شیتا نیشام و ندوب شوهیب یروطنومه یوسوم و ریمس و رایناد هک زورنوا
یپ یج .. ندرگب نوشلا بند ندیمهف نوشندوبن هگا ننوتب هک دوب یزیچ هی طسو نیا اما هسرب نوشداد
زا دوب هدش حاالرپ هک رتپوک یله دروخیم درد هب متایلمع هیوت و نتشادیم دیاب همه هک بشید هیاسا
یله هک تشاد اج رتپوک یله هس نوا زا یکی اما تشادن اج انوا یارب هدرم یتح ای یمخز رومام
ناریما زا یکی و تسشن انوا زارت رود رتپوک یله دوب هدرک یبایدر و سا یپ یج لحم ، تشگ رتپوک

شتسد تفرگو میسیب ودش هدایپ شزا
رمزک هب هداج ..زا زکرم هب هداجزا _

مشوگ هب زکرم _

مینکادیپ یوسوم نوا و ریمس ههارمه هب ورهمگرزب یاقا میتسنوت _

.. وگب ولحم _
...._

میدموا هشاب _

نربب وریمس و یوسومو رایناد ات دش نیا ربرارق هکنیا .ات نداتسیا الین صا و گنهرس نیشام ندموا ات
دوبن مه تایلمع ندوبن انوا هگاو ندوب هدرک کمک یفاک هزادنا .هب نشن کیرش اراک هیوت هگید و ناریا

هب وسکرهو شدرک ریگتسد ودوب اه یناریازا هک سکره گنهرس زورنوا .. ناریا ناتسرامیب ندربورانوا
سیلپ اب ات تفر گنهرس شدعب زور اما هن هک زورنواداد لیوحت شدوخ تلود تسد و شدوخ کاخ
وشتراک گنهرس درک زاب ورد ناوج یرتخد دز ...رد هنک هرداصم و یوسوم وماالک کلمو هنوخ یبد

تفگو باال تفرگ
متسه ناریا هاگساپ زا یلا مک گنهرس _

تفگودرک هاگن گنهرس هب نارگن کرتخد
تسین هنوخ یسک _

مینک هرداصم ور هناریا هب طوبرم هک ماالکو ات میدموا _ام

هدرم شردپ تسنودیمن هک رتخد نوا ... ندرب و دوب هنوخ نوا یارب هک یزیچره و ندموا یسیلپ هورگ
نیا زج ریواشراو ایرا یلیل مسا هب یمدا دیمیهف یتقو تخیریم کشا ودوب هتسشن اج هی تسدنز ای
یقاب رتخد نوا یارب مه یثرا ... دوب هدش خیلا هنوخ نوا دش دایز یلیل هب شترفن هلعش ندوب راک
گنهرس هنک تاق مال وشردپ ات تساوخیم شلبق اما ! هگید روشک هی هرب تفرگ میمصت منوا دوب هدنومن

و ناریا ندوب هدموا تبرض هورگ ههارمه الین صاو  گنهرس دوب هدش مومت یچ همه سدنز هک دوب هتفگ
هگن وراه هحلصا اما ندرک دوبان ور همه مه وراه داوم و ندرک ریگتسد ودوب ارجام نیاوت هک سکره
ود ریمسو ریواشرا رس زاباالهی مزاب اما دوب هتسخ و دوب هدرک وراراک مومت هک داراب ... نتشاد

هاگساپ ندرب ور ارتخد نوا مومت . دروخیمن ینوکت دوب انشا نوشاهاب اه تایلمع هیوت هک شتسود
هدرک تیذا مگید هیات دنچو ندوب هدرک قیرزت داوم ارتخد نوا زا ات دنچ .هب نتفرگ شیامزا نوشزا
کت کت اب هاگساپ درب ورانوا و نوشلا بند دوب هدموا سیلپ هورگ هک دوب اه شیامزا مامتا .دعب ندوب

نتساوخیم ربق شبن روتسد شداونوخ مه ور هراچیب  رتخد نوا دسج درک تبحص نوشاه هداونوخ
ریمس و رایناد و یلیل حلا نیب نیا اما درک تالش اتوا رطاخ هب اهزور یلا مک گنهرس

نوشتسیاش هک یراپسکاخ وداد نوشاه هداونوخ لیوحت وندوب هدرم هک ییارومام گنهرس . دوبن یفیرعت
یلیل امادوب هتشذگ هتفه هی هکنیا .اب دوب هدرک تحاران ورمه تایلمع نیا دایز تافلت دش. ماجنا دوب

و شاپو شتسد بمب نوا راجفنا زاو دوب هدید همدص شرس . درکیم تحارتسا دیاب ودوب هدموا شوهب
شخب و دوب هتفر امکوت شرس هب یدج هبرض .اب تشادن یدعاصم حلا رایناد . دوب هدید بیسا یمک شرس

هک میوسوم و سایلا دوب هدموا شوهب امادوب هدرک شفیعض شتسد هک مه ریمس دوب یوژه یاتبقارم
همه دوب سیلپ لمع قاتا ای نوشاقاتا رد تشپ . تشاد لمع هگید یکی و دوب هدموا شوه هب نوش یکی
هتفرگ شیتا هنوخ یتقو ودوب هداتفا شوهیب هنوخ نوا هیوت مه یسنان ندوب هدرک ریگتسد نوشامدا
یزیچ موسرفن نوا دروم رد مودکچیه اما ندوب هدرک ییوج زاب نوشزا ارومام . دوب هتخوس منوا دوب

نتفگیمن یزیچ و نتسنودیمن
اجنوا هاگداد مامتا ات هاگساپ هربدوب هدش صخرم مه سایلا . دموا شوهب یلیل هک تشذگ زور هی دودح
هیقب هک دوب نیا هب موکحم و دوب هدرک دوبان ریت و دوب هدش لمع هک میوسوم . هنومب لولس هیوت
یددم دوخ تفریمن شتقورس یسک ؟؟؟ دشیم یچ یددم فیلکت طسو نیا هنک  یگدنز هیلک هی اب وشرمع
ندوب ینود فولح وت یددم زج هب نوشمه ندرک ییوجزاب مه  یمتاح دمویم رایناد ندید رابی زورود ره

هب یسک ... هشاب تشاد سود ونوا شرسپ لثم هک رایناد تساوخیم نوجو لد اب گنهرس هک یهاگداد
دایب شنز اب زورنوا دوب رارق نوا و دوب هتفگ دونرف هب ریمس امادوب هتفگن یزیچ رهمگرزب یاقا

ناتسرامیب



.

.
《 یلیل 》

منهد هیوت درک ورف وپوس قشاق روزاب .

!! یریگب نوج روخب _

ماوخیمن وسیگ هگید هسب _

ههایس هک سب هدش ربق لثم تاشچ ریز یروخب دیاب میرادن  ماوخیمن _

؟ تراکرس ورب یرادن راکوت _

هدب یلیخ حملا منک تحارتسا یتقو دنچ  ماوخیم _هن

دوب هتسخ . دوب شنهذوت رتخد نوا ریوصت هکنیا هلثم زونه . تشادن یمکمزا سد  منوا تفگیم تسار
تفگ و دیشک یسفن

هگید مردپ هرادن نمزا یمک تسد نوشزورو حلا مه مردام وردپ منک تحارتسا  ماوخیم نم یلیل _

هیقب ماوخیم ،منم ناهفصا میردپ هداونوخ شیپ  میرب داوخیم هدش دب شلد مینک یگدنز نارهت داوخیمن
مشاب اجنوا ومراک

مدرک شاگن
؟؟ ردقچ ینعی _

منک تحارتسا طقف ماوخیم هنکیم دب وملا زیچح همه شرخاات هشب هگا _

نم اما هرب هراد سود ؟؟ هگید شدوب یچ ضغب نیا تفرگ مضغب نییاپ متخادنا ومرس مدش تکاس
نم حاال مشاب وسیگ اب متسنوتیم  طقف مرب ییاج  متسنوتیمن . مردپ شیپ مرب متسنوتیمن نم ، مدشیم اهنت
دوب هتفرگ شضغب منوا و ودوب هریخ هطقن هی هب مدرک برساال . مدوخ یاهنت ساسحا مدوخو مدنوم

تفگ ودیدنخ ودرک مهب یهاگن
. درک ضغب نومرطاخب  یکی و میدرمن _

درک ملقب و تخیر شاکشا شفرح دعب هدنخ اب
هدب .حملا مراد زاین االن اما بقال مدشیمن یضار ممدوخ ادخب مینک تبحص مهاب شمه مدیم لوق _

تفگ ودرک کاپ وشاکشا نوریب دموا ملقب زا مداد نوکترس
مدرک یا هدنخ ؟؟ یتخیرن مکشا هرطقود _

تفر رد همد ات دشاپ مرب نم هگید بخ _

؟؟ وسیگ _

؟ مناج _

درک ماگن رظتتم
؟؟ مراد یشهاوخ هی تزا _

ووگب _

ینزبرس  مداونوخ هب نتفر لبق هشیم _

هشاب _

مشیم تنونمم _

منک یظفادخ ماه هچب واب مریگب ومدنورپ ات منک تبحص ناتسرامیب سییراب مرب منم تنوبرق _

؟؟ ینکیم لد یروطچ  رفنارهم _زا

منکیم لد عیرس  منوگچب هیاساسحا _زا

هههوا _

تفر ودیدنخ
هدموین زورمااما مندید دموا یلزان رابود مدشیم صخرم ادرف مدوب هتسخ یمک . مدیشک زارد
ارکف نیا اب ؟؟؟ هروطچ هیقب .حهلا منک شرواب منوتیمن اعقاو هدش مومت تایلمع هکاالن هشیمن  مرواب

دش..... مرگ مکمک ماشچ

*
درکیم رارف نوم یکی دیابنو میدوب ییوجزاب یارب نوچ ؟؟؟ اهنت قاتا نیاوت . مدرک زاب ماشچ توخر اب

و متسد مرس . نتشادن ورومام مرف هک ندوب هتشاذگ رد همد یصخش هیامدا و ندوب هتفرگ یصخش قاتا
سح یب ماهاپ هک مداد هیکت تخت وهب ماتسد مدیشوپ گنروم یتروص هیاشفک ماجرس متسشن مدیشک
هار متسنوتیمن یباسحو تسرد . مدرک ادج تخت وزا متسد مورا مداتسیا  ماپود هیور روز هب دوب
یزوس باالهک مداد ور هشیش . دوب یکیرات هبور اوه هرجنپ تمس متفر متفرگراوید هب وماتسد مرب.



یمال جرب موربور مدیشک یقیمع سفن و مداد هیکت هرجنپ قاط هب وماتسد . متروص هب دروخ
و هچقاط هب مداد هیکت ومتسد تایلمع زا یسرتسا چیه .یب مدوب مدوخ روشک هیوت خخخا . دوب د
دیاب زاب مدرک یفوپ ناوغرا ودونرف ندید اب دش زاب رد متشگرب رد هیادص .اب متشاذگ  منوچ ریز ومتسد

. درکیم درد اعقاو ماپ و متسد . متمس ندموا تحاران مرایب اجک وزا رایناد .حاال شقن هیوت متفریم
هب نوشتسد هیاتوپمک . دوب نییاپ شرس دونرف تخت هیور منیشب ات درک کمکو متمس دموا عیرس ناوغرا
تفرگ وشرس دونرف . درک ضوعو قاتا هیاضف با، ناویل هی هیوت تشاذگ ناوغرا هک یمیرم گالهی ههارمه

درک هاگن  مهبو باال
؟؟ یراد درد _

مراد درد یلیخ هرا _

؟؟ نیدرک فداصت امش هک میشب ربخاب یِک دوبن  مولعم تفگیمن مه ریمس هگا _

؟؟ اوه دیرپ ماهوربا
مدموا شوهب زورید هک نم هرا _

یشیم  مرتهب یروخب ور هدش زیوجت هک وتاهوراد هگا هرتهب حتلا وت هرا _

درک اعد دیاب هک مه رایناد یارب . هشیم رتهب حتلا شابن نارگن ال صا ملگ _ ناوغرا
متفگ اوه یب شزا مدیسرپیم یروطچ مدش شریخ بحعت اب مدرک برساال
؟؟ ینودیمن هگم _ تفگ ودرک ماگن بجعت اب ریمس ؟؟ هدش شچ رایناد _

؟؟ هگید هدوب شوهیب _ ناوغرا
؟ هشچ نیگب _

... سامک هیوت .. هک .. هک هدش دراو شرس هب یا هبرض .. شتسار .. شتسار _

تفگو متمس دموا ناوغرا ! دوب امک هیوت مناهد هیور متشاذگو متسد و مدرک ینیه
نوا ینعی نوریب تفر قاتا زا دونرف هشب رتهب نوشلا ح رایناد اقا یتقو ات میتفگن یزیچ گرزب اقا _هب

و مدرک هاگن شاشچوت هک یدح هب درک میبصع ناوغرا هیاتبحص ؟؟ دوب هدش راکیچ دوب امک هیوت االن
متفگ

؟ شمنیبب نم هشیم _

هشیمن _هن

تفگ و لبم هیور تسشن تخت هب مداد هیکت
ننودیمن انیا تردپ _

تسیناجنیا ممردپ مگب ماوخیمن _هن

غورد تشم هی
تفگو ودشاپ

منزیمرس تهب زاب . مرب نم هگید بخ _

هشاب _

بقالمن هک ارومام زا یکی . مدرک زابورد رد تمس متفر نوشک نوشک . مدشاپ شمنیبب متساوخیم تفر
دش دنلب مندید اب دوب یداع سابل هیوت اما شمدوب هدید

ریواشرا یاقا ندید مرب ماوخیم _

متمس دموا اراتسرپ زا یکیداد نوکترس ودرک ماگن
نوتقاتا هیوت نیرب ، نیرب هار تسرد نینوتیمن ناج یلیل هاو _

منیبب ومرهوش ماوخیم _

دینشن هزابرس هک متفگ مورا رکش ورادخ
ایب مهارمه بخ ناها _

رود مدرک شاگن هشیش تشپ زا یوژه یاهتبقارم قاتا تمس درب شدوخ ههارمه ونمو تفرگ ومنوش
درکیم مورا ونم هک دوب شندوب هدنز دروخیم نوکت شنیس هسفق . دوب یچیپ دناب شرس

؟؟ وت یرب یاوخیم _

؟ هنای مرب متساوخیم اعقاو
شمنیببو مرب متساوخیم هرا هرا

؟؟ بخ هشیم _

. ششیپ ورب و شوپب وتصوصخم یاه سابل ورب _

پال شوپور هی شوت  متفر دوب مرانک  کیچوک قاتا .هی مدرک زاب وشرد و قاتا تمس  متفر مدرک یرکشت
دراو و مشفک ریز مدز ور ییاکیتس .پال مدرک مرس وکاله کسام و شکتسد ههارمه گنرهب یبا یکیتس
دوب شناهد هیوت یا هلول مداتسیا شرانک متفر درک دبو حملا ناتسرامیب صاخ یوب . مدش شدوخ قاتا

تفرگ مضغب دوب متسد رانک شتسد شرانک تخت هیور متسشن شتسد هیوت مه یمرس



ینوسرب نایاپ هب تنسحا وحن هب دیاب تایلمع نیا .. یشب بوخ هک هرتهب وش بوخ هدب حتلا رایناد _

وشاپ اما هنکندرد تتسد . رتپوک یله هیوت یدرب ونموت هک تفگ یلزاناما منزب هک مرادن یفرح
تخیر مکشا دوب هتفرگ  مدنخ  مافرح هب

. مرب نم هگید بخ _

ششوگ رانک مدرب ومناهد
یش یسا هک منزیم فرح ردقنوا ومایم تربقرس میریمب هگا _

متسد هیور تخیر  مکشا هرطق . تسشن شتروص هیور باالو دموا متسد باال متفرگ یمک ومرس
مدز شنوگ هیور یا هسوب هتساوخان وشاپ افطل _

هن رتهب اما دش رتدب حملا مدروارد وماسابل و مدش نوریب قاتا .زا مدرک کاپو مکشا و مدش دنلب
مدش مقاتا دراو

مدیباوخ و دش بش رخا مزاب مدوب هریخ  موربور راوید هب اه تعاس
کمک اب ندب ماجنا و صیخرت هیاراک ات ندموا مندش صخرم یارب دونرف و ناوغرا دعب زور حبص
یدایز تردق ماهاپ مدوب هتسشن تخت هیور دوب تخس مارب ندرک تکرح . مدیشوپ وماسابل ناوغرا

متفرگیم وشغارس اراتسرپزا . دوبن یربخ زونه رایناد .زا نتشادن
یوژه یاهتبقارم قاتا تمس میتفر ناوغرا ههارمه هدب ماجنا و صیخرت هیاراک دونرف ، نتفر لبق دوب رارق
رارق یِک منودیمنزورید لثم . دوب دب شلا ح زونه مدرک شاگن هشیش زا قاتا رد همد . مینیبب و رایناد ات
یراک دیابن . هشیمن شیچیه رایناد تساجیب مینارگن تفگیم ملد هت زا یسح هی .اما هشب بوخ دوب

هتفویب شهب یقافتا دیابن هشب
هدنز شاک .. شاک .... هنکن هیبنت شاک هریگب و راینادو هنک مهیبنت داوخب ادخ هنکن ؟؟ مدیم مکح ارچ
دیکچ ممشچ زا کشا هرطق نیلوا ... مردپ هنوخ مدرگیم رب نم هنومن هدنز هگا .. هنومب هدنز دیاب هنومب

هزوسیم ملد هگید ممدا بخ هشاب  متساوخیم ارچ مارب سعنام هی هکنیا اب اما
عقوم نوا .. هشاب هدنز

ناوغرا تفرگ ملد شندید زا مدرک کاپ و ماکشا .. متسین یضار المن صا متسین یضار شگرم هب
داد راشف وموزاب

ملگ هشیم بوخ نکن تحاران وتدوخ هگید میرب _

. مرب هار متسنوتیمن هک میباسحو تسرد مداد نوکترس
مداد هیکت ومرس لر تشپ مدونرف و تسشن ولج  مشدوخ نیشام هیوت  متسشن درک زابو نیشام بقع رد

هشیش هب
هدایز دایب شوهب هکنیا لا متحا هتفه نیا هیوت نگیم _ تفگ دونرف

هرابب نوراب تساوخیم هنکن شدوب  یربا اوه دوب هتفرگ درد مرس مدرک هاگن ندشیم در هک ییانیشام هب
اوه... هشیمریگلد فففوپ

دوب ابیزو هداس هنوخ .هی مدرک شاگن نیشام هشیش زا تشاد هگن یا هنوخ هیولج
. تفر رت ولج و دروا رد یدیلک دونرف تفرگ وموزاب ریز ودموا عیرس ناوغرا . مدش هدایپ نیشام زا

میتفر شرس تشپ
و ناوغرا متسشن  مورا یلبم تمس  متفر تشاد ییابیز طایح و دوب یکیشو ابیز هنوخ مدش هنوخ دراو

تفگ ودروا هویم مارب ندرک شیتفت ور هنوخ ربورود دونرف
تارب هبوخ روخب _

مدعم هیحانوت یدرد هک مدروخ ونوا زا یمک مدش بیس ندنک تسوپ لوغشم و لبم هب مداد ومیکت
لبم هیور شنتفر دعب .. هنومب شدوخ ناوغرا هک دوب رارق تفر ودرک یظفادخ مزا دونرف مدرک ساسحا

متمس دموا ناوغرا درکیم درد ممرس مدیشک زارد
منکیم تسرد  پوس تارب راهان یارب منم نوتقاتا ورب وشاپ _

هنوخ اجنیا هرا ؟ هرایناد هنوخ اجنیا هنکن نومقاتا
تفگ هک میتفر ورهار هیوت درک مکمک درد زا یگلصوح یب زا هن مدرک یفوپ

؟؟ هنوتقاتا مودک _

مدموین هنوخ نیا هیوت حاال ات نم _

تفگو تخادنا باال ییوربا
هنوتقاتا مودک منیبب منکیم هاگن سپ _

زابو دوب اهتنا هک نکلا ب رانک قاتا دوب یتشادهب سیورس نومور گالبهب درک شزاب و یرد تمس تفر
دوب رایناد هدوخ قاتا هک شدوب  مولعم اجنوا درک

!! یرب ینوتیم ایب ناها _

یگتسخ تسب مرس تشپ ورد . قاتا هیوت  متفر یروبجم .زا مدرکیم راکیچ بخ اما مایمن مگبهن  متسنوتیمن



و منت پات نومه .اب مدروا ورد هناوغرا زا دوب مولعم هک منت یوتنام متشادن  مسابل  مومح مرب تشاذیمن
درب مباوخ عیرس تخت هیور مدیشک زارد مداشگ راولش

...

...
راجفنا اب هگا انوا هب تنعل خخخا . متشاد درد دعب هب مرمک نییاپ تمسق زا مدشاپ درد ساسحا اب

ماپ درد مدشاپ  مدوب هنشت . متشادن ورادرد نیا االن دیدیمن بیسا ماپو تسدو . مدشیمن ترپ بمب نوا
دیشک دایز و متمحز یلفط هشاب باوخ ناوغرا دشیم . مدرک شزاب  مورا رد تمس  متفر دشیم رتشیب

درک واکجنک ونم شادص هک مدوب هدشندراو زونه . هنوخزپشا هب  مدیسر ات متفریم هار ورهار هیوت  مورا
مدب شوگ هک

ع هیناث دنچ هزادنا رد حبص یگیم هک االمن نیبب نک تبحص نوج اقا اب هشیمن یروجنیا دونرف هخا _

هداد تسد زا وشیتایح المئ
....._

هنکیم هتکس نوجاقا اجرد هک هدرم رایناد  میگب هگا الل منوبز هشب یراک هگا هدرکن ییادخ بخ _
...._

هشیم یچ مینیبب هنک اضماو لمع هگرب نوا هدب تیاضر نک تبحص نوجاقا اب وربوت متسه نم _هن

هریمب هنکن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شیتایح عالمئ مناهد هیور متشاذگو  متسد ... داتفا شپت هب مبلق
تشگرب نم هیادص اب ناوغرا دوبن شقح نیا هن اما دوب تفرعم یب یللیخ هتسرد

؟؟ یگیم یراد یچ ناوغرا _

تفگ و تشگرب اوه یب
مزیزع تسین یزیچ _

مدینش وتادص ناوغرا یچ ینعی _

وگب ممورا نم _ مینزیم فرح شاب مورا نیشب لبم هیوروربوت _

تفگ ومرانک دموا لبم هیور متسشن متفر
نیمه یارب وطالین منوا دوب هداد تسد زا هیناث دنچ وشیتایح عالمئ میدموا ام هک یتقو حبص _

مه لمع اما هریمن شیپ زا یراک یروطنیا هشب بوخ رتعیرس هک ندب ماجنا لمع هی ناوخیم نتفگ ارتکد
.... رایناد ناوغرا اما _ شیگدنز یارب ههاجنپ هاجنپ

هشردپ ای شرسمه یاضما اب لمع نیا مزیزع _

؟ مگب یچ _

میدش تکاس
؟؟ لمع تسه یِک _

 هشب اضما هک تقوره _

تخت هیور متسشن قاتا تمس متفر هرابود مدشاپ . مداد نوکت یرس
زاب مایم مریگیم سابل تارب مریم نم دش_ زابرد

هی طقف هک یکیچوک یتشادهب زیم هب دروخ ممشچ ولهپ هیور مدیشک زارد .. شتفر . متفگ یا هشاب
ودوب کت هک ییوشک . منک شیتفت یمک دمویمن مدب شزیم تمس متفر دوب یدایز یاه نلکدا و هنوش
شدنب . متشادربوتعاس هی . دوب شادنبرمک و شاتاورک و تعاس هک گرزب هیوشک هی مدرک زاب و دوب گرزب
متشادرب وشنلکدا هی متسب وشک رد وشک هیوت  متشاذگ لیتسا و گرزب مدرک هاگندوب دیفس مرچ

. مینیب هیولج متفرگ متشادرب وشرس . دوب هدش هتشون شکرام شور ودوب یا هشیش شنیمز گنر
. دوب یخی و درس . مدرک مامشتسا

متسب وشرس
سپ درگرب الت یاسو واراک اب ینکیم مشلا بطق ور هنوخ نیا هک رخا _

سابل دوب زیمت ههوا . مدرک شزاب دادیم نوشن و دمک هیوت تایوتحم هک یا هشیش دمک تمس متفر
!!. تشاد مغاب هنوخ تشاد ماجنیا

هیوشک ات شش دودح ودوب هداتفا مشاشفک فرط هی شاراولش تک فرط هی شانهاریپ . هشن تیدرس
میزمر قودنص واگ هی ندوب شاسابل مدرک زاب مه ورانوا دوب شلخاد تمسق دمک هدوخ هیوت مگید
شرد دوب شوت بات پل مدرک شزاب شتخت رانک زیم تمس متفردوب شاراولش تک تشپ دمک یاهتنا
نشور مدرک زاب وشرد ماپ هیور متشاذگ منوا و تخت جات هب مداد هیکت دوب هتفررس ملصوح مدروا

و تشاد دوجو گنر درز هیاغارچ و دوب بش ابیز یلیخ هیاج هی .. دوب تعیبط زا شنیمز هحفص دش
.. دوب یقیسوم هشوپ نوشیکی هیوت متفر . دموا هشوپ اتدنچ یلصا هشوپ هیوت متفر . دوب ایرد رانک

مدز ویلوا
درب مباوخ شیا یمود



فففوپ .. یموس
اگنها نیا ابوتقیلس .... یمراهچ

متسد شدوب هدش مگ اجک وشبلب نواوت تسین ممیشوگ مدوخ یاگنها مه گنها .. مدرک شعطق
عیرس  یتفر اجک .عِا مدرک هاگن موربور هب هکوشدش وحم ممشچ هیولج زا اهگنها و شدیلک هی هیور دروخ
لطس رازب .. شدوبن .. یقیسوم هشوپوت متفر مدرک نشور هرابود . مدرک شوماخ وپات پل
یروطچ نم حاال دوب گنها اتدصراهچ دصیس دودح . مدز هک نیمه لا غشا لطس هیوت متفر .. منیبب ولا غشا
فففوا . منک راکیچ حاال مداد شوگ اتراهچ طقف منم دوب اتسیب شاگنها نوا مدعب . منک ادیپ وراه نوا

.. شاجرس متشاذگ و مدرک شوماخو پات پل عیرس طال. مج زا هشیم لِگ منزیم کاخ هب تسد
ادرف شتمس تفر مرکف ... هنکیم مروگ هب هدنز دایب هگا هنک مراکیچ مگب ادخ .. دوب هتفرگونم سرتسا

شیتایح ...عالمئ هشیم یچ ال صا هنای هبوخ شلا ح منیبب شندید مرب
دموا مدای هرابود

هک تشادن با اما  قاتا هیوت نوشدوب هدروا ناوغرا مدوب باوخ یتقو هبوخ دوب مصرق ندروخ نامز
تولخ و هداس  دوب هدموا  مشوخ هنوخ زپشا لدم زا هنوخزپشا مدرب وراهوراد نولیان  مدشاپ مدرک یفوپ
یارب متشادن اهتشا متخادنا یدید تعاس هب مدروخ و صرق متخیر مدوخ یارب یبا زیم تشپ متسشن

هاگادخان مدرک شزاب هک نیمه لا چخی تمس متفر . مدوب هدیباوخ ردقچ دوب شش تعاس . پوس ندروخ
یروطنیا . مزپیم اذغ مدوخ ماش یارب . متساوخیمن هکاالن پوس دوبن شوت اذغ . مدرک شراثن یشحف
متشادرب ویناراکام هیاداوم نیمه یارب ... هداس زیچ هی ..اما روطنیمه مهورایناد مدرکیم شومارف ممدرد

.... مدش نوشندرک تسرد هلوغشم و
مدید رپ یاکیتس ابپال ناوغرا عقوم نومه هک مدشاپو متشاذگ رانک و گربد ساال رد ندش هتسب یادصاب

مدز یدنخبل
ام یاتمحز اب یشابن هتسخ _

دوب تمحر ملگ هیفرح هچ نیا _

یتمحر هچ منوا _

دش منشت _

لا چخی تمس هرب تساوخ
مزیریم تارب همد هزات یاچ رازب روخن با هدرس اوه _هناالن

یدرک تسرد ماش ارچ هدب تلا حوت عا _

درد هک زاگ ات هرادن هار ردقنا هکیچوک هنوخزپشا مدعب منکیم شومارف وملا ح یروطنیا هن _

. مشاب هتشاد
زا یگتسخ . منک تسرد ساالدو هیقب ات متسشن ودموا زیم هیور متشاذگ و متخیر شارب نوجنفوت یاچ

دشاپ یاچ ندروخ دعب دیرابیم شور ورس
تقاتا مربیم ورانیا نم _

هریگب شود ات تفر شدوخ و قاتا .درب مداد نوکت یرس راچان
ینعی .. اوه دیرپ ماهوربا کانسرت ملیف ندید اب هک مدرک نشورو نویزیولت متسشن لبم هیور متفر
ورن شتمس تفریم مرکف یقافتا هی اب هظحل ره مدیشک یها هدرکیم هاگن ور هکبش نیا هعفد نیرخا

یتنعل
متسب ماشچو لبم هب مداد هیکت ومرس همهفیمو مدا نوبز هگم اما هنکیم یدب تهب هک ینوا تمس ورن

منیبیم رصقم ومدوخ هتفیب تهب یقافتا هگا _

و مدرب هانپ تخت تمسق نیرت هشوگ هب دوب رایناد یارب هک یقاتا  متفر ماش ندروخ دعبوش بوخ رایناد
مومح زا مریگب مرگ با شود متفر هک دوب شحبص درب مباوخ ماجبان هیارکف اب مبشنوا مدیشک زارد

و هدرپ قاتا هرجنپ تمس متفر مدیشوپ وم یل راولش راک لوا نومه و مدیشوپ مرگ سابل هی مدموا هک
نوراب من من . مدز رانک

سنج هک یگنر یکشم شهلا مدیشوپ ومیکشم هینوراب مدرک عمج مرس وباالی مدیشک راوشس وماهوم
متشادرب و مفیک مرس هیور متخادناو تشاد تفاب

متفریم ممیکناب تراک نتشادرب یارب دیاب . متشادن ومریگب ناوغرا زا هکنیا هیور ؟ مرایب اجک زا لوپ
لوپ هنوخ زا ییاج هی امتح یگدنگ نیا هب درم هگید دشیم ادیپ لوپ هنوخ نیاوت امتح . غاب هنوخ
مدیمهف بشید هک یقاتا تمس متفر . دوب هدیباوخ ناوغرا ودوب حبص تشه تعاس مدرک زابورد . هرازیم

گنر یکشم کیچوک فیک هنود هی ورمه مدرک زاب اه. وشک تمس  متفر مدرک زابورد دوب شراک قاتا
ادیپ وشادیلک . دوب شراد دیلک عون زا دروخیم دیلک دشن زاب اما منک شزاب متساوخ . دوب وشک هیوت
هگید هرا دوب دایز مردقچدوب لوپ شوت مگیم تسرد هک نم مدرک زاب وشرد و اهوشک هیوت زا مدرک
متسب وشرد و متشادرب لوپ هتسد هی .. تسه هک مرومام هنکیم هراداو تکرش هی هشاب مدیاب



ودوب هتفرگ  مارب هک یمزاول لوپ ناوغرا قاتا تمس متفر . مدشاپ زیم تشپ زا یلبق هیاجرس متشاذگ
وپالور مدش نوریب قاتا ..زا شتخت رانک یلسع زیم هیور متشاذگ هزادنا هب وشلوپ .اما متسنودیمن
وشیا هلیم رد متشذگ طایح .زا مور تخیریم نوراب من من مدش نوریب هنوخ وزا مفیک هیوت متشاذگ

تشاد هگن ماپ هیولج . مدرب باال یسکات یارب تسد هک ندشیم در انیشام نوبایخرس  متفر و متسب
مداد ور هشیش یمک .. یلدنص هب مداد هیکتداد نوکت یرس یمالد ناتسرامیب _ات متفگ و بقع متسشن

کاخ یوب .. دوب یبوخ سح هچ خخا متروص هب ندروخیم اه هرطق . نییاپ
.هب نتخورفیم لگ نتشاد نوراب نیاوت اوه نیاوت هک یشورف لگ هیارتخد هب ندشیم در هک ییانیشام هب
نیا منیشام هشیش هیور . ننک کاپ ور هشیش ات ندمویم ندیدیم زمرقو غارچ ات هک ییارتخدو ارسپ

دشدنلب یسکات هدننار داد هیادص هک ندرک وراک
منک وت جرخ مرادن وپال نیا زا رونواورب _

منکیم باسح ولوپ نم اقا _ مدرک مخا
ندزد همه انیا رهاوخ _

هشیمن مک مزا یزیچ مدب یلوپ ادزد نیا هب امش لوق هب ماوخیم نم _حاال

. مداد نییاپ لماکور هشیش دش مومت هک سهلا هدفه رسپ نوا راک مدروا رد ینموت هاجنپ و مدرک یشیا
درک لوپ هب یهاگن تفرگ ولوپ و متمس دموا مدز شادص

هک مدرکن یراک هدایز نیا یجبا _

هرادن لا کشا _

تفگ یا هدنخ ابو تشاذگ شبیجوت
یسرب یاوخیم هک یچره هب شیاااله تفر . مداد نوکترس یسرب یاوخیم هک یچ ره هب شیاااله _

رایناد دیاش مدیسریم  متساوخیم هک یچره هب دیاش دشیم لوبق دیاش ... دوب یفاک  مارب شفرح نیمه
ندرک هلمح ال وغم نیا وه هنیع همه و زبسدش غارچ دشیم بوخ

متفگو مدش هدایپ نیشام زا تشاد هگن ناتسرامیب هیولج
نم مایم نیشاب رظتنم _

صیخشت و یتمه رتکد رود زا ندوب نوریب ارتکد زا یضعب دوب هدشگنت شطوحم یارب ملد داد. نوکترس
شهب مداد نوکت یرس منم میدوب رود مه دادزا نوکت مفرط یرس . مداد

مدش ناتسرامیب دراو
یتعاس راهچ هک ماهوراد ندروخ .اب مدرکیم ساسحا ماپ کزوق و منور هیحانوت دیدش درد مدقهی دنچره

دوب کسام ریز دوب اجنوا یرتکد یوژه یاهتبقارم قاتا باال متفر اه هلپ .زا دشیم رتهب یلیخ حملا دوب
منک رکف اما شمتخانشن یباسحو سرد
تفگو متمس دموا شدوب یمطاف رتکد

؟ ایرا مناخ _

مدرک شاهاب مرگ سالیم
نیدموا دعب نیدش صخرم زورید هزات امش نیبوخ _

مدموا رهمگرزب یاقا ندید یارب هرا _

. منوشرتکد مدوخ نم هدرکن یرییغت نوشتیعضو شتسار ... نوا ناها _

؟؟ هشیم یچ نیگیم _ متفگو مدیشک یها
ینعی هدرکن یرییغت شمئ عال هک ستفه االنهی امک هیوت نتفر نوشیا ، یرتکد تدوخ ناج یلیل نیبب _

هدز کوشو سفنت هاگتسد هگا دوب هدموا دنب مشسفن هک زورید صوصخب هتسه دوب هک یدب نومه
شارب یلمع ات دش نیارب میمصت میتشاذگ مه اب یا هسلج ارتکد ام هشب یچ االن دوبن  مولعم دشیمن

یتح ای هام هی ات نکمم نوشیا هک هنیا یارب ملمع نیا . مینیبب بیترت
هنکمم .اما میدرک باختناو لمع نیا نیمه یارب هشاب تسه هک ینیمه شعضو هگید ههامود

.... لمع ریز
نییاپ متخادنا ومرس منم و مدرک مخا .. نییاپ تخادنا وشرسو دادن همادا هگید

؟؟ هریمب _

دیکچ  مکشا هرطق فرح نیا اب
هرا هنافساتم _

هگید دایب شوهب هنوتیم مه هشن لمع هگا _

ینک اضما ورگرب هشیم .. هرایم شوهب ونوا رت عیرس لمع نیا بخ اما هرا _

اجرد مدرکیم اضما هگا هک دوب لمع فرط هی .زا مدوب هدرک ریگ یهارود نیب مدرک شاگن
هنومب هدنز ای هریمب دوب نکمم دوب هاجنپ هاجنپ .اما دشیم لمع

دشیمن لمع هگا اما



ال!!! ..صا تسین بوخ ال صا نیاو هنومب امک هیوت یلیخ دوب نکمم
مسرتیم یلیخ لمع نیا زا نم منک رکف یمک هشیم _

منکیم تکرد _

هدش هجوتم هکنیا لثم اما هنیبن ات مدرک کاپ وماکشا عیرس دوب ریمس متشگرب مرانک یصخش  روضح اب
دوب

؟ هداتفا یقافتا _

ماپ هیوت درد دوب هگید هیاج هی مرکف نم اما داد لیوحت منوا هب ودز نم هب هک ییافرح یمطاف رتکد
یمطاف رتکد عیرس تفرگو نم ریمس متفیب وات مدب تسد زا وملداعت و مریگب وماپ درد زا ات دش ثعاب

ماگن ریمس درک ادص ور اراتسرپ زا یکی عیرسوراوید رانک یلدنص هیور دنوشن ونم و تفرگ منوش ریز
تفگ ودرک

؟؟؟ یبوخ _

..... مدیمهفن یچیه هگید ودش رات رات ماشچ دش.. دب ملا حدشرات ماشچ
..
..

؟؟ دایم وشهب یِک _
..._

هگید دایم شوهب _

ارچدوب وسیگ شمدیددعب اما دوب رات شلوا مدرک زابوماشچ مدرک سح مینوشیپ هیور ویتسد هیامرگ
ااااارچ ؟ هشاب هدموا شوهب نوا ؟ هشاب رایناد ات متساوخیم نم

؟؟ دش تچ وت یبوخ _

؟؟؟؟؟ مدوب بوخ
دوب رت فرطنوا مه ریمس تخت هب مدب هیکت درک کمک و تفرگ ومنوش و دشاپ ینک مدنلب هشیم وسیگ _

؟؟ یدش شوهیب وهی _ ریمس
دیابن هدرس ماوه و هفیعض تندب متسیس و یدشن بوخ لماک زونه نوچ _ تفگ یضیغ حتلا اب وسیگ

.؟؟ یسریمن تدوخ هب هنکن ... یتفر حلا زا نیمه یارب یدشیم نوریب
!!!!!!! دشیمن ماوخن هکنیا هن دشیمن طیارش نیاوت

مدرک شهب یهاگن مدوب شخبوت مدرک فارطا هب یهاگن مدرک یفوپ
؟؟ ینکیم راکیچ اجنیاوت _

دشاپ . مدید حلا نواوت وروت هک مریگب ومدنورپ مدوب هدموا _

یروخب ات مرایم راهان تارب _االن

هی هگید هیاصرق یلیخ و لوپمآ و مرس ضوعرد شاک متسب وماشچ . تفر مریمس شدش نوریب قاتا زا
درکن سح و یسک دوبن ات درکن سح و یزیچ ات ندرکیم لصو قلطم یسحیب

دش زابرد . دوب یچ هیادص هاو دمویم ییاهادص رد همد دعب هقیقد هد
یاه پوس زا مزاب ینیس هی شتسد دموا وسیگ لوا . نوشتروص هیور  مخا نوشتفج ریمسو وسیگ مدید

تشاذگ نوا هیوروراذغ و تخت هب درک شلصو و تشادرب زیم هی و دروا . ففففوا . دوب ناتسرامیب
تفگ ودرک ریمس هب یهاگن یکپچ

همد سپ تفگیم وراه هویم با مدرک هاگندرک ریمس تسد هب یا هراشا . ورانوا دعب روخب وتاذغ لوا _

؟؟ دش یضار ناتسرامیب شندموااب وسیگ ردپ یروطچدمویم اتود نیا ثحب هیادص رد
تفگ و تشاذگ و هویم با ریمس

تلا بند مایم وگب مهب یرب یتساوخ تقوره هرادا مریم نم _

.. شلوپ . مدوب هدموا یسکات اب نم عِا _

مدرک شباسح نم شابن نارگن _ ریمس
داد نوکت  متمس یظفادخ ینعم هب یرس

درک هاگن ونوریب و تسشن لبم هیور و تفر وسیگ
و وسیگ شدوب تولخ مفارطا عقوم نوا ات تخت هیور هشکب زارد ندرک کمکو ندروا ور هگید مناخ هی

متمس دموا و تشگرب مدز ادص
تخت هیور هنیشب مدرک هراشا

؟؟ دش تندموا هب یضار تردپ دشیچ _

ناگورگ تفگ هشیم بخ هخا ، مایب نتشاذیمن  دموارد مردپ منوج شدوبن ندش یضار یارب راک _واال

هاگساپ هیوت یتقو هک متشادن ربخ مهوت زا مریگب ومدنورپ مرب دیاب متفگ نیمه یارب مندوب هتفرگ
منزب رس تهب مدموا منم نتفگ مدوب



؟؟ یرب هک ندش یدج ینعی _

نیدج هرا بخ _

؟ یتسار _

؟؟ یچ _

؟؟ یراد مه یربخ زانیرپ _زا

؟؟ یربخ هچ اباب _هن

ننک راکیچ تسین مولعم مشرهوش _ ؟؟ هدش بیغ _

تفگ ودرک تعاس هب یهاگن . مدروخ وراپوسو لماک متسشن فسات زا مداد نوکت یرس
منزیم گنز تهب زاب هنوخ مرب دیاب هگید نم _

مرادن یشوگ _

. مینکیم شیراک حاالهی ععا _

مومت ندوب هدز دیدج هک یمرس ات مدیشک زارد . ندوب هدز یمرس ودره شخبوت ندوب هدموا رفنود
تسد زا وشنوج لمع ریز یلو دشیم اضما هگا .. لمع تمس دش هدیشک مرکف . مشب صیخرت و هشب

تفگ و نم هب درک ور یمناخ هک مدوب ؟کالهف هنومب ای ؟؟ هنک لمع ؟؟ یچ دادیم
مدز ینوجیب دنخبلدز و فرح نیا هک یمناخ هب مدرکور هیچ؟ نوتلکشم _

مدش یرتسب مدوب حلا یب یچیه _

ناها _

؟؟ هیچ نوتلکشم امش _

وطالهین نم _زا

تفگ منکیم شاگن رظتنمدید
هراد نوخ ناطرس مچب _

دروخیم شهب اهانیا سهلا یس دوب نووج مدرک شفایق هب یهاگن بجعت اب
 متفر حلا زا نوخ دعب اما شهب مدب نوخ هک مدموا هروخیم شهب منوخ هنومن هشب لمع دیاب _

دوب هدیباوخ هک مه یموس تخت مناخ نوا تشادن یهارمه مداد هیکت تخت هب
هب سوسفا واب تسشن مدوخ لثم  منوا ؟ هراد مک نوخو نیماتیو نس  نیاوت ارچ اما هشابن یلوضوف _

تفگ ودرک یهاگن  نوریب هرجنپ
شاگن زیت . مداد تسد زا ومرهوش تایلمع هی هیوت . شیپ سلا جنپ ینعی ، مدوب هلماح ومچب یتقو _

مدرک
؟؟ تایلمع _

یگدنز زا هام جنپ دودحدوب نومیگدنز واالهی اجنوا . شدوب رتگرزب مزا سلا هد دوب ناورس مرهوش _

مدوب هلماح شزا ههامراهچ درک یظفادخ مزا تایلمع هب نتفر یارب زور هی هک شدوب هتشذگ نومکرتشم
زا هرذگیم هک داد لوق . داد لوق .. مدرک شهاوخ مدرک شسامتلا . شدوب یلیو یلیق ملد هت بشنوا

اجنوا . دوب دعب هام هی هش مومت مشراک هشب مومت هک تایلمع نیا دوب رارق هرذگیم ام رطاخب شراک
مرهوش ندموا هزور دوب رارق ادرف متشاد دایز قوذ هنزیم دگل هراد هچب هک مدرکیم سح مک مک هک دوب

هشاب
درک کاپ وشکشا ودرک ثکم یمک

داد نوشن مهب وش ینوخ سابل شاتسود زا یکی هک رد همد  متفر دش هدز رد هک _

زا مدش تحاران مدوب شیرگ ثعاب نم هکنیا .زا دادن ندز فرح هزاجا شاکشا هتبلا . دادن همادا هگید
متشاذگ شنوش تشپ ومتسد و شتخت تمس  متفر مرس ههارمه نییاپ  مدموا تخت

متشادن وتندنوجنر طسق _

تفگ هک مدوب تکاس . مچب تیعضو نیا اما هرادن لا کشا _هن

هبملس هبملق بوخ و ندوبن بوخ ماهاب ال صا مرهوش هداونوخ مدروخن اذغ ال صا هک زور دنچ دودح _

نوخ مک یگچب زا دوب ولیک کی نزو دموا ایندب هچب هکنیا .ات مدیسریمن هیذغت الهب صا . ندرکیم مراب
نتفگ و ناتسرامیب ندموا  مرهوش رداربو رهوش ردام زور هی هک دش نیا ات دوب

هکنیا .ات مدزیم راز مچب ترسحوت هک دوب اه هام ندرب ورچب نم هزاجا نودب مزا نریگب ناوخیم ورچب _

مدرکن حالشل تساوخیم تیل حال مزا ودوب روگ بل شاپ هی مرهوش ردام . شمنیبب متسنوت ودش سهلا هی
تشادن ینوخ دروخ کشخریش مچب مامت سلا هی داد ومچب عقوم نوا

یهاگ .. تسین تدردمه یسک و هتخس یلیخ تدرد هکنیا هب ندرک رکف یهاگ نییاپ متخادنا ومرس
لکشم . نیبب ونم لکشم .. هیکلا شمه انیا ... یهاگ . ینیمز هیور همدآ نیرتخبدبوت هکنیا هب ندرک رکف
شچب نتفرگ زا منوا دیشک ایتخس هچ وداد تسد زا وشرهوش هک یتقو زا نوا .. نیبب و مناخ نیا

وزا یکی نتسکش لد صاقت ؟؟ اما یچ صاقت . میدیم سپ صاقت امدا ام یهاگ .. شچب ناطرس زا منیا



هتافاکم راد ایند ، یمدا نیرت تخبدب نکن رکف تقو چیه _ مدز نوجیب یدنخبل .. مدشاپ .. مدیدیم تسد
هقبط متفر ، مدرک یظفادخ شزا شتخت رانک  متشاذگ وراه هویمبا و متشادرب ودوب لبم هیور هک مفیک

.هی نوریب ناتسرامیب زا دنوشکیم ونم یسح هی مدرک باسح ولوپ و مدرک مدوخ ومصیخرت هیاراک نییاپ
مدرک مامشتساو نوریب درس یاوه مدش. نوریب ناتسرامیب زا هک نیمه . درکیم ینیگنس ملد هیور یزیچ

متفر هار مدرک عورش نییاپ متخادنا ومرس هنیس هب تسد . دوب سیخ نیمز
تسه شیشو جنپ تعاس یدرکیم رکف اوهو حلا نیاوت اما دوب رهظ هس تعاس . مدش نوریب هطوحم زا
مراک یاجک نم دوب هیقب یگدنزوت ییاهیتخس هچ .... مدرک مبیجوت وماتسد متشاذگ مدق ور هدایپ هیوت

هی هک یناکشا .. تشاد مسود هک یناکشا مدز سپو ناکشا هنادرمان هچ .... متسه یگدنز یاجک ؟؟؟
و ینکشبو یلد هشیم هگم ،؟؟ دشیچ نیبب .. شمتساوخن .. شمتفریذپن نم .. دوب میمییمص سود ینامز
. مدیم صاقت مراد نم االن ودنوکش ورایناد لد شاراک اب مردپ دیاشای ماراک اب نم هشن هتسکش تلد
مارب یروطچ ؟؟ دش ضوع میگدنز یروطچ ؟ مرهوش دش یروطچ ؟ رهمگرزب  رایناد دش میگدنز دراو یروطچ

دش!! مممممهم
ناتسوب هیوت دوب تکمین هی مدموا مدوخ ...هب هنک لصو ویچ تساوخیم ؟؟ دوب یچ فداصت نیا

!! هگید مدش هتسخ من من نوراب هرابود ... شناکم دوب تولخ متسبوماشچ . تکمین هیور متسشن مدوب
متروص هیور تخیریم نوراب

... هرذگیم تفارطا هک هچنوا هب هدن تیمها راب 《هی ... تخیریم ممندرگ هیور مک مک . شدش سیخ
هیاجنوا نیبب ... هدب شوگ تدوجو همه ..اب هدب شوگ .. داوخیم یچ ادخ نیبب .. هگیم یچ ادخ نیبب
نومرف ... هدب ماجنا شدوخ داوخیم ادخ هک تسه ییازیچ هی ییاج هی ... داوخیم یچ ادخ تشونرس

هی هک یرعش اما مدوبن رعش لها 《 تارب داوخیمن دب هکادخ هنوریم بوخ شاب نئمطم ... شتسد هدب
... دنخب تسایند رخآ کمدا 》 مدرک رارکت بل ریز ودوب جبلا مارب ومدوب هدینش راب

... دنخب تساجنیمه گرم کمدا
درک... قشاع اروت هک یطختسد

... دنخب تسام یذغاک یخوش

.... ینک هیرگ یوشن رخ کمدا
.... دنخب سا بارس ایند لک

.... یدناوخ یگرزب هب هک ییادخ نا
... تساهنت وت لثم مهوا

《... دنخب سپ
هیادص اما دش در نوبایخ زا ینیشام دوب هتسب ماشچ ؟؟؟ دوب یرعش هچ نیا . مدز یدنخزوپ مرعش دعب
یلیخ .. مدوب هدینش بقال هک دوب یگنها هی شگنها . درکیم رادیب منک رکف مرگید رهش هی شنیشام متسیس
ناهج تسا نادنز ... سفق نیا زا ما هدیرب ... سفن ، سفن وت دای .《هب مدینش وشادص رود ..زا شیپ تقو

..... نننننم
. مدینشن وشادص هگید دش....( نم نایاپ تمغ یتفر ...

دوخ ناج نوچ اروت دش....... نم نامیا وتنامشچ .... مدرک هبوت یهانگ ره )زا مداد همادا وشیقب  مدوخ
دوب تخت هیور نوج یب هک شرهچ ) مروبص نم یرود وت هچره تمنادیم یلحاس نوچ اروت .... تمنادیم
طسو نوا یاج دوبن شاج نم عالهق دروم گنها طسو .. مدرک زاب وماشچ مدرکن همزمز ( دموا مدای

مگنها طسو تشادن ییاج .. مدشاپ . دوبن  مگنها
دید هیوت رود زا اه هزاغم نوریب مدموا ناتسوب وزا متشادربوفیک ؟ هرا مشرکف هب حبص زا نوچ دیاش
هک مدرک زاب و رد و شزاغم تمس متفر . مدید ور یشورف یشوگ رودزا ندرکیم زاب عقوم نیا . دوب

. دوب غولش یمک مدش دراو داد. یکیت هیادص
هگا مدرکیم جرخ بوخ و رایناد لوپ خخ . موربور هیاه یشوگ هب مدش هریخ و یلدنص هیور متسشن

نم هب درک ور یرسپ هک نتفر یرفن راهچ هس دودح .. هنکیم هتکس شفیک ندید اب مه هریمن
؟؟ دییامرفب _

مدرک هراشا یگنر یکشم یشوگ هب رود وزا شزیم تمس  متفر و مدشاپ
هی . مدرک تبحص نوا هب طوبرم هییازیچ و یشوگ لدم درومرد طقف نم اما دوب یفرحرپ رسپ . شدروا

میبصع انیا و هرادن لباق درومرد شاینوبز نیریش . متشادرب گنرشوخ هداعلا قوف ییولا بلا گنر زمرق دراگ
مدروارد و یلوپ ومدرک یچون . درک

یارب متراکمیس هی .. نوریب مدمواو مداد ولوپ ....._ تفگ ودش عیاض ... مراد راک نیگب وتمیق افطل _

شیپ رد ور هنوخ هار مسرپب دیاب ریمس زا رازب مشاب هتشاد طخ ات رازه متشادن سود متفرگ مدوخ
هیولج نیشام هی مدرب باال یسکات یارب تسد مداتسیا نوبایخ رانک . متخانشیم ور هنوخ هقطنم متفرگ
تفگ مدید هک مدرکن یا هجوت دز. قوب هک مدوب هتفرگ باال یسکات یارب ومتسد نم اما درک زمرت ماپ



هبیرغ مدعب سلا امتح انشا ردقچ لا سما تسود لا سراپ _

مضغب مدرک هاگن شتحاران هفایق هب مدرک مخ ومرس مدرک شومارف وزیچ همه امسر .. شادص اب
متفگو مدرک نیگمغ یا هدنخ . شمدید تفرگ

متخانشن _

؟؟ ینیشب یایمن _

شلا ح هک نوا دوب یچ هگم نمض رد شتخانشیمن هک رایناد مدیشک قیمع یسفن .. تفگ یروج هی
درک مفایق هب یهاگن متسشن . هدب

؟ هبوخ _حتلا

؟؟ یچ هساو موهوا _

هشهن هیورگ شتشه هدش دیفس تفایق یچیه _

؟؟ هروطچ دیعس _ مدرک یا هدنخ کت
هدروا رد نوا راگزور زا رامد نم یگلماح .. هبوخ _

دیشک تلا جخ ثمال ودرک یا هدنخ دید و مهاگن یتقو مدرک شاگن کوش اب متشگرب
؟ هلماح ؟ راگناعقاو _

رسپ هگا . شتسد فک متشاذگ و شردپ مینومسیس لا بند هدشن ههام راهچ هچب زونه ینودیمن ... هرا _

تفگ ودیدنخ ضغب اب مدرک باختنا مه ومسا هشیم ترواب .. نوا دش رتخد هگا نیا دش
خیلا تاج _

االن نم ودوب هلماح ..االن تشذگیم مه اب نومیگدنز هلک هک یراگنا مازیزع شیپ ندوبن تشاد درد
رهاوخ شدوخ لوق هب .. دوب انشا ماهاب  یگچب زا منوا هربن یپ حملا هب ات مدنودرگرب ومتروص مدیمهف

مدوب هدش شرهاوخ تشادن یرهاوخ نوچ تخانشیم وشتشادن رهاوخ تخانشیم وشنودی یکی
؟؟؟ یلیل _

تسین هک اه یچ یلیل نیا تشپ متسنودیم
؟؟ منوج _

؟؟؟ یبوخوت _

مدوبن انوا نم .. ندرکیم نوهلا هیرگ و داتفیم هار نوشکشا ندزیم یفرح ات هک مدوب رازیب ییانز نوا زا
ناروتسر هی میرب _... منورذگیم شابن نارگن هرا _

هسرپیم میگدنز و حملا زا راگن متسنودیم مدوب هتسخ مرب ییاج متساوخیمن مدوبن یضار
هنوخ مرب ماوخیمراگن _

تمنوسریم هشاب _

هب هک متفگیم یروطچ مدرک سد سد . مداد شهبور هنوخ سردا دادن همادا هک درب یپ مراز حلا هب
شتمس متشگرب منوش هیور متشاذگ ومفیک تشاد هگن هنوخ هیولج هگن یزیچ یسک

...اما اما .. مفرط زا نوسرن سالم ودیعس هشاب تکرابم _

. منوسریمن سالم وسکشیه _

ندید اب دش بوخ .حملا مدرک یظفادخ متشگرب دز یقوب . مدش هدایپ نیشام وزا مدرک یا هدنخ
رد همد متفر مولگ وت درک شوخاج ضغب هی امادش بوخ بوخ حملا مزیزع

هار عقومنوا . متسب مرس تشپ رد دش زاب هنوخ یلصا رد شدعب و یا هلیم .رد مدز گنز متشادن دیلک
دز. هگید قوب کت و داتفا

مرس دیپوت مندید اب ناوغرا . مدش هنوخ دراو و متشذگ شکیچوک طایح زا
متسنودیمن یتسه یرکف یب رتخد ردقچ یلیل اباب یا ینارگن زا مدرم ؟؟ یدوب اجک _

مداد تروق ومضغب
هگید مبوخ ناوغرا اباب یا _

؟؟ یچ ینعی _

شمنیبن متشادن تغاط رایناد ندید ناتسرامیب متفر ناوغرا نک سب _

..... مرایبرد وماسابل هک قاتا تمس متفر
.

《 دعب هتفه کی 》

متفگ وشرانک متسشن . تشادن یبوخ زورو حلا هک رهمگرزب یاقا هب متخود مشچ سرتسا اب
هتفیب یقافتا هک مدیسرتیم هخا منک اضما هک متساوخن منم ادخب _

مگید هشب لمع ممتساوخن مه هتفه هی نیاوت نم هشب لمع هک مرازب یروطچ نم هخا مرتخد _

ماوخیمن
دوب رهمگرزب  هیاقا نیشام متسشن لر تشپ . نوریب میدموا ناتسرامیب زا مداد نوکترس



ملمع یاربو . شدوب هدموا رایناد هب نوخ نداد یارب زورما دوب رهظ هدزاود تعاس .. تسشن مشدوخ
 گنهرس ناتسرامیب شاپ هی ودوب هرادا شاپ هی ریمس دوب هدروخ چیپ زیچ همه . دشیمن یضار هروجچیه

دوب وسیگ نتفر تقو زورما . ندمویم مناوتس و
هدوب بوخ شلا ح تفگیم ودوب هدز رس مردپ هب زورید وسیگ

مدوب هدرک تداع یگدنز نیا هب
مدش هدایپ نیشام زا مدنوسر هک ورهمگرزب

رهمگرزب یاقا _

؟؟ هلب _

؟ شندید مریم نم هرب هرارق متسود زورما _

هشاب _

؟ ینکیم راکیچ _ مدروارد نیشام زاو مفیک
یسکات اب مریم _

متفگو مدز ینیگمغ دنخبل هگب یچ داوخیم متسنودیم . طقف .. طقف .. تسه هک نیشام یسکات ارچ _

منیبب ورانوا ماوخب هک هرادن یطابترا مداونوخ اب متسود _

.... یجورخرد تمس متفر متسبو نیشام رد نییاپ تخادنا وشرس
متفگ وسردا ندش راوس لبق ماپ هیولج تشاد هگن هک مدرب باال شارب یتسد تشذگیم نوبایخ زا یسکات

.... متسشن . نیشب تفگ هک

نینومب امش مایم نم ات هشیم _

هشاب _

درک سالیم ماهاب ییورشوخ اب درک زابورد شنامام . مدرشف ورد گنز نوشنوخ تمس متفر
؟؟ هشقاتا وسیگ _

مرتخد همومح _

منک یظفادخ شزا مدموا همرظتنمرد همد یسکات نم عا _

هرب وگب شهب ورب مرتخد _

.... هگید _هن

 وگبوربوت _حاال

یچیه ییاریذپ سنلا تمس درب ونم شردام متشگرب و مدرک باسح وشلوپ ورد همد متفر کالهف
زیم تشپ  متسشن . دوب هگید نتراک اتدنچ و یروخراهان زیم  طقف . ندوب هدرب ولیاسو دوبن نوشنوخوت

تفگ و تشاذگ مارب یاچ یروخراهان
؟؟ مرتخد یبوخ _

؟؟؟ مبوخ
؟؟ نیبوخ امش مبوخ هلب _

مه یلیخ .. هبوخ نومارب منودیم نتفر نیا هدب نوممه زور و حلا اعقاو هن _ تفگ وداد نوکت یرس
هبوخ

هنک ادخ _ مداد نوکت یرس
هریگب نوماس ورس تیگدنز و هشب بوخ ترهوش هک هللا شنا مهوت مرتخد _

تفگ و متروص هیور تشاذگ و شرگ شزاون تسد
یرادن یقرف ییوسیگ لثم مارب ماوت _

متفگ و مداد یراشف وشتسد . دوب نوبرهم متشاد سود ردقچ ونز نیا نم
هراد هار لد هب لد _

هنزب گنز هتشادن وترامش هگیم وسیگ . میتشاد شآ رذن زورید مدرک رذن تارب _

ناج خهلا هنکن درد نوتتسد یسرم _

مدنوخ دایز ترهوش یارب منارق مدرک تاعد یلیخ اه هیاسمه هب نوشنداد و ندرک رذن هعقوم زورید _

نیا دیابن یبوخ هیامدا نیچمه هی ینعی هیک هک تفگ وسیگ .. هنک ظفح اه یدب رش زا ونوا یهلا ادخ
. هتفیب نوشارب قافتا
دز گنچ ملد هب ضغب

. مداد نوکت یرس .. هشیم بوخ هللا شنا .. دایز یلیخ مدرک دایز تارب اعد مرتخد _

یدروا درد و تخبدب نوارس  یگیم هراد یچ زاب نامام _

شتروص دوب تحاران مرانک لبم هیور تسشن ودموا شسیخ یاهوم اب وسیگ .. متشگرب
دیهش نز ینکیم اراکیچ ربخ هچ _



تفرگ زاگ وشبل شردام
هدرک هیرگ سب هرادن راسخر هب گنر نیبب تتسود یرادلد ضوع وسیگ _

!! هدش یروطنیا هدوب هدید همدص مشدوخ نوچ _نیا

نییاپ متخادنا ومرس تسه مشرهوش تحاران بخ اما شرس هدموا بالیی هچ منودیم منم بوخ _

تفگ وسیگ
شقاتا تمس تفر .. شلا بند مداتفا هار مدرک یهاوخ رذع شردام .زا مدشاپ .. یلیل مقاتا میرب وشاپ _

تفگ مشوگ ریز باال متفر اه هلپ زا
یرامزوم بوخ _

میدیم سپ سرد _

لیاسو راب یارب دموا گرزب نیشام هی دوب هدرک عمج شقاتا هلک درک زابوشقاتا رد
دموا ععا _

_االن؟؟

. هربیم ولیاسو هریم ناهفصا تمس همود نیشام نیا هرا _

هیور تشاذگ و تشادرب تکوم هی دوب هدرک عمج و زیچ همه . نییاپ زا دمویم ارگراک وشردام هیادص
؟؟ نینکیم راکیچ _ شرانک متسشن کیمارس

رایناد ناتسرامیب میتفر نوخ نداد یارب زورما یچیه _

هتقیقح نیع نیا امادزیم انشا ردقچ وگب سپ هترهوش یگب مهب یتساوخیم یِک یروعشیب یلیخ .. یلیل _

ینک رزح تدوخ هک هش ضوع تیحور نانچ نم شیپ ایب وش ادج یشب ادج شزا دیاب
لوا هشب بوخ ات بوخ یلو .. تسین ملد وت لد مدوخ ادخب داوخیمن نوا اما ... اما منودیم _

یگیم تسرد هتسرد _

تفگ هک شردام هیادص اب
نرببو لیاسو ناوخیم مرتخد _

وت مدرب وسیگ هارمه ورانتراک زا اتدنچ . مدشاپ منم درک زابورد ودیشوپ شلا وتنام و دشاپ عیرس وسیگ
عمج لیاسو مومت هگید . دوب هدش مک شندیگنل اما دادیم دایز رکذت ماپدرومرد شردام متشاذگ نویماک
وسیگ نوشنوخ رد همد ندوب هدموا ماوقا زا ات دنچ ... مدرک سالیم شاهاب دوب هدموا وسیگ .ردپ دوب هدش
دوب هتشاذگ شورف بسچرب شورو درک لفق و هنوخ رد شردپ . متشادرب رد همد زا ومفیک دوب انوا شیپ
لقب وشردام .. وسیگ ردام تمس متفر و مدرک یظفادخ شاهاب . دوب شدوخ سامت هرامش مشنییاپ و

مدرک
شوخ رفس _

مرسپ لثم منوا  مدرک دایز .اعد هدب مهب وشربخ دش بوخ ترهوش یتقو افطل .. مرتخد تنابرق _

زیزع امتح _ متفگ و مدرک شلقب هرابود
هیور دوب هدرم هکرتخد نوا دوب تحاران اما دوب شاهومعو اه همع رتخد شیپ هک وسیگ تمس  متفر

میتفر رترود همه زا متمس دموا مدز شادص تشاذگ ریثات منیا هیحور
تفگ هک مدرک شلقب  مکحم ... تخیر هاگادوخان ماکشا میدیدنخ مدرک شلقب

یلیل تسین مک سلا هن تشه _

تسین مک یتسود سلا تشه هرا _ مدرک شلقب رت مکحم
وگب وترامش نزب گنز _

مداد سپ ویشوگ و متفر رت زارد اپ زا سد منم درک ادیپ ومیشوگ رایناد تسود همیلبق هرامش _

مدیدنخیم تشیپ مدوب شاک خخ _

درکیم هیرگ تشاد دوب مولعم تفوک _

مهب وگب وزیچ همه مریمیم ینارگن زا هنووید شاب سامترد ماهاب یلیل _

هشاب _

هشیم گنت تارب ملد _ دیسوب ومتروص
میدرک لقب ومه بوخ !! اعقاو دوب هدش بارخ شیحور ... ورب هنکیم بوخ حوتلا ..اما روطنیمه منم _

متفگ هک
هگید وشمگ ورب ییا _

تفگ ودرک مراثن یگلک سپ
شاب مدا هقیقدود _

متفگو مدرک شلقب دوبن زیاج ندوب شتمس ندموا یظفادخ یارب همه
نم لچو لخ ظفادخ _

یلیل ظفادخ _



ینتفر همه مدرک دنلب ینیشام یارب تسد نوبایخرس متفر .. ففففوا ... تفر منیا .. مدش رود شزا
ردقنا مدز. یدنخبل نیمه یارب مشاب هتشادن ندنوم یاعدا یسک زا مدوب هتفرگ دای مردام گرم دعب ندوب
سردآ متساوخ یسکات هب ونم ییاهنت هن منکیم باختنا و ییاهنت نم نوچ منومب اهنت هک مدوب  مکحم

ریمس هرامش ندید اب هک مدروا شرد . دروخ گنز یشوگ هک دنوریم یروطنیمه نوا اما مدبو هنوخ
...... هنکن مدزو لا صتا نوسرت

؟؟ ولا _

دوب مشچ هیولج شنوجیب هرهچ طقف هظحل نوا دیزرلیم مادص
ناتسرامیب ایب _

دوب تمسق نیرت دب هظحل نوا گنچدز.. ملد هب یزیچ ... دموا دنب منوبز
؟؟؟ ارچ _

دینش روزب مهریمس هک مدز و فرح نیا نوج یب ردقنوا
هدموا شوهب _

و مدرک عطق ویشوگ ؟؟... یلا حشوخ زا تخیر شمتشادن وسیگ لوق هب هک یکشا هعفدنیا فرح نیا اب
تفگ هدننار رخا . مدرک یا هدنخ متروص هیولج متفرگ وماتسد

؟؟ اجک مناخ _

ناتسرامیب تمس ..ورب ورب .. اقا _

متفر میدیسر هداتفا یبوخ قافتا امتح تسنودیم مشدوخ نوچ درک یا هدنخ مه درم فرح نیا اب
یارب یصوصخم شخب باال متفر اه هلپ ...زا شخب شندوب هدرب امتح مدش شدراو و ناتسرامیب تمس
همد ندشیم دردرس ال صا دیابن دوبیم تولخ نوشاج و مک ناکم دیاب نوچ دوب ندوب امک هیوت هک یدارفا

. درک ملقب .. دیدنخ مندید اب ناوغرا .. نوشتمس متفر . ندوب دونرفو ناوغرا شخب رد
مدیسرپ درکیم  ماگن تشاد یمشچریز ناوغرا . مدرک سالم دونرف اب

؟ میشخب رد همد ارچ _

هنک تبحص شتسود و نوجاقا اب تساوخیم رایناد نوچ _

هدش بوخ شلا ح ردقنا _

ندموا ریمسو داراب و رهمگرزب عقوم نومه هک مدنودرگور درک ماگن بجعت اب هک دینش ومادص هکنیا لثم
نوریب

روطنیمه مه رهمگرزب و متمس دموا هدنخ اب ریمس درک ماگن یکپچداراب
؟؟ میرب هک هرادیب نوجاقا _ دونرف

تفگ ودرک ماگن ناوغرا .. مرسپ هرا _

؟؟؟ یراد قوذ ردقچ _

متفگ هدنخ واب مدرک هاگن رهمگرزب تروصوت
یللیخ _

تشاد بل هب یدنخبل یلا حشوخ زا مریمس درکیم نوماگن بجعت اب داراب
؟؟؟ هگید میرب _ ناوغرا

مریم رترید نم نیرب امش ._هن مرب االن ییا .. مدرک خی
میرب مهاب ایب هگید _هن

دودح دوب مه زارود تخت ات شیش میدش ششخب دراو متفر شرس تشپ یروبجم .. مدرک یفوپ
دوب فلا خم فرط شرس ندوب شدوخ زج هب هگید رفنود

؟؟ وت یبوخ .. شاداد _ تفگ دونرف
 هتسوپ هتسوپ و دوب مخز شابل ودوب هایس شاشچریز .. دوب هدشرغ ال ردقچ مدرک شاگن دنوخرچرس
نوا یچدنخبل تسین مرهچ هیور مخا متسنودیم .. درک ماپ اترس هب یهاگن نم هب دش هدیشک شاگن
ومرس و مدرک دیدش یمخا هبنج یب روعشیب منکیم مخا اماالن متشادن مخادوب مه هب نوماگن ؟؟؟ دوب

تفگو متمس تشگرب ناوغرا نییاپ متخادنا
ندرواردو نومردپ نوتموناخ نیا رایناد اقا ففوا _

هگیم مغورد  مدرک یچون .. دنوشن زیه هرسپ نوا رانک تخت هیورو دربونم و تفرگ ومتسد وررپ هرتخد
؟؟؟ هن هگم یتسه هک بوخ _ دونرف

تفگ ودموا راتسرپ دش نتفر عقوم ات شدوب نییاپ مرس مدزیمن یفرح چیه نم
یکی دوب رارق شندیدیم شداونوخ دیاب هدموا شوهب رامیب االن نوچ منوا تسین تاق مال تقو _

هشاب شیهارمه
..... هک ناوغرا . دوبن بوخ شارب ناتسرامیب ناکم هک مرهمگرزب نتشاد راک هرادا هک داراب و ریمس
ال صا ممود .. مدوب بذعم دوب مگید درم اتود شلوا مدنومیمن ارمع هک نم ؟؟ االن میدوب نمودونرف



هریمب نوریب شتسد زا مشکیم ومرس هنزب فرح شنهد زا باالرت مکی مزاسیمن شاهاب
تسب ومنهد شدوخ هک مدرک شنز ناونع هب فراعت هی هک نم دونرف دوب هدنوم

تسین وت یاج اجنیا ندرم ینومب وت تسین _المز

اه شنیبب وررپ .. متشگرب
مدوخ ورانیا مدوب ناتسرامیب نیاوت نم االن هگا یگیم یراد هک ییادرم نیا دروم نیاوت مراد قرف نم _

تفگ ودش تکاس . مدرکیم لمع
یدرک یکی واباالن لمعریز یشوهیب وت _

هرامیب رخا ات رامیب _

هرتهب هنوخ نیرب امش هرایناد اب قح اجنیا  منومیم نم _

میتسین تمحز هب یضار یسرم _

هیفرح هچ نیا _

متفگ و مدرک یظفادخ شاهاب یروبجم دونرف هیولج متشادرب مفیک
مزیزع شاب تدوخ بقارم _

شفرط مدیدنخ یکلا ینوبرهم واب
شدعبو نییاپ میتفر مهاب نوشتمس  متفر .. ناوغراودوب رهمگرزب یاقا شخب رد همد نوریب قاتا زا متفر
رکشورادخ منم .. شدوب لا حشوخ یلیخ رهمگرزب یاقا مدرک یگدننار مدوخ مزاب نیشام هیوت میتسشن

هنوخ میتفر . دیشخب رهمگرزب یاقآ وهب رایناد هک مدرک
تفگ میدرواینرد ونوماشفک زونه

دایم نوا هک نینک هداما رایناد قاتا نیرب بخ _

؟ مکی تسین دوز _

هرفنتم تدش هب ناتسرامیب طیحم زا نوا داین هنوبش بشما رازب نوا _

یارب منئمطم ناوغرا منک راکیچ نم حاال هرایناد قاتا دموا  مدای مدش دراو هک نیمه . قاتا تمس  متفر
نیمز هیور مزادنیموتپ هرادن لا کشا مرب منک روج هنوهب یروطچ ففوا . شتسه لوا زورو بش
متشادرب تشلا ب هیاب وتپ .هی دوب دمک یوت تشلا وب وتپ هک رهمگرزب یاقا قاتا تمس  متفر مباوخیم

کینوت هیاب ومینوراب دوب زیمت اج همه دموا هک یتقو یارب تخت ریز متشاذگ و قاتا هیوت  متفر یکشاوی
قاتا زا مدیشوپ یگنر یکشم هیاشوپاپ و مرس متخادنا وملا .ش مدرک ضوع گنر یکشم و زمرق راولش و
همرق یوب نوا اب نامزمه متشادربو هملباق رس و متفر درکیم تسرد ور اذغ تشاد ناوغرا مدش نوریب

مدیشک ییوب دموا یزبس
؟؟ یدرک هچ ناوغرا مممموا _

؟ ترظن هب هبوخ _

رت عیلا مشوب عهیلا شگنر _

مشیپ دموا
مرازیم انیا زا دونرف یارب اما  هروخب دیفم هیاهاذغو پوس دیاب هک رایناد اقا _

هروخب پوس داوخب هک منکیمن رکف نوچ یرازب مرایناد هب هرتهب _

رهمگرزب هیادص تمس میتشگرب
. هروخب انیازا راک لوا دیابن هههاو _

یبوخ درم یلیخ .. دوب اروسفرپ هیبش شفایق لبم تمس تفر شادرب وشییاچ ناویل دموا . دزن یفرح
یب ونم هک دوب درم نیا دیاش . مدیدیمن شزا یدب مدوب ششیپ تقو همه نیا منم اما دیسریم رظن هب

تفرگو مدید کشا زا یا ...حهلا دروخیم یاچ نوا هیبش مدش شریخو مدیشک یها درکیمن مردپ تغاط
هههههآ . شدوب اباب هیبش ردقچ هنکیم ماگن هراد منوا مدید مدموا مدوخ هب یتقو

حلا هک مدب ربخ وسیگ نامام هب دوب هتفر مدای نم هعا شهب مدرک تشپ و نییاپ متخادنا ومرس عیرس
متفریم هک یروطنومه و مدروا رد مکینوت بیج هیوت زا ویشوگ هدش بوخ دوب هدرک اعد شارب هک ینوا
داد باوج قوب نیمراهچ اب متفرگ ور وسیگ هرامش . تشاد یتشپ تایح هب یدید هک نکلا ب تمس

یتخادنیم هار نوویشو هیرگ دعب میدشیم رترود رهش زا یتشاذیم ولا _

وکرابم نهد نوا دنبب _

مدرک یا هدنخ . منزیم گنز دوز هب دوز نکن هیرگ یلیل هشاب _

تردام نوا هدب _ننلا

مهفن هگید ویشوگ _ ؟؟ ویچ _

هشاب ناها _

منک تبحص نوا اب اصخش متساوخیم شردام تسد داد ویشوگ
؟؟ مرتخد هدش یچ ولا _



دش بوخ رایناد حلا نوج _خهلا

ممدوخ یارب مفرح ینیگنس . مدش تکاس .. مره وش حلا _. مگیم ویک دیمهفن منک رکف دش تکاس
. دوب تخس

و مدرک رکشت ش زا مرخا .رد درک یلا حشوخ زاربا یلیخ مدش لا حشوخ یلیخ یگیم تسار ییاو _

یدرکیم تشحو مدا دوب زییاپ هک االمن تشاد یحور یب طایح .هچ مدنوم اجنوا یمک مدرک عطق ویشوگ
و یزبس همروق دونرف یارب فرظ هیوت تشاد ناوغرا هنوخ هیوت متفر عیرس .. ها ها ینومب طایحوت

مدرک دنلب ومادص . هشوپب سابل ات تفر شدوخو نولیان هی هیوت تشاذگورافرظ . تشاذیم جنرب
؟؟ یریم تدوخ _

منزبرس نوشهب مرب دیاب ... هگید هرا _

متفریمن نم هگا دشیم دب اعقاو
؟ مربب نم یاوخیم ناوغرا _

تفگ ودرک یا هدنخ . نداد شهب ورایند فرح نیا اب یراگنا
متسخ یلیخ ادخب هرا _

رهمگرزب یاقا هک مرب یسکات اب متساوخ هرادن لا کشا نک شلو ؟ مرب نم ییییوا مشوپب سابلا ت متفر
نیشام رترونوا .. شنیشام تمس  متفر مدش نوریب هنوخ وزا مدرک یرکشت مهبداد ونیشام هیاچییوس
هدوخ ات متسشن لر تشپ مدوخ هدننار کمک یلدنص متشاذگ ورافرظدوب رایناد هدوخ

.. مدنور ناتسرامیب

.
و شخبرد مایب ات داد هزاجا تخانشیمونم نوچ نابهگن اما ندادن مهب دور هزاجا شخب تمس متفر .

اجک منودیمن هک مدونرف ودوب هتسب شاشچ مشدوخ ندوب هدیباوخ درمود نوا مدش دراو ندوب هتسبن
 شتمس متفر . دوب هتفر

ات مدوب دونرفرظتتم متسشن دوب شرانک هک یلدنص تمس متفر و شتخت رانک زیم هیور متشاذگ ورافرظ
دزیم فرح مورادموا مدشاپ دش. دراو رد زا دونرف هکدایب

وراه اذغ یدروا _سالم...

نیدوب اجک امش نوشمدروا هرا _

تفگ عیرس مفرح دعب
نوریب فلس مرب منوتیم نتفگ دوب ارامیب باوخ تعاس مرخب مدوخ یارب یزیچ مدوب هتفر _

ناها _

مروخب نوریب مربب وراهاذغ دیاب االن
ات..... یتسیاو هشیموت طقف _

مدنوخرچور . تفر متمس یا هرغ شچ متشگرب درک زاب مشچ نوممورا هیادص اب
شاذغ یارب ؟ ینومیموت _

؟ هروخیمن شدوخ بخ _

بخ... _

هشاب _

هک هربب تساوخوشاهاذغ
لحم منم  منزب یفرح هک درک هاگن متروص وت دونرف . رازب منم هیارب مروخیمن وراجنیا هزمیب یاپوس نم _

حتلا اب رایناد هک دیشک یزبس همروق و جنرب ودروا یباقشب شارب مدج اج هرب هروخب رازب مدادن
تفگ یشدنچ

هیزبس همروق ییَا _

دیدنخ دونرف .. تشادن تسود یزبس همروق نیا
یروخیم  پوس حاال بخ _

تشاذگ وپوس مداد وشباوج درک ماهاب سالیم دروا وراپوس ، شخب راتسرپ مدز یدنخشین دش.. تکاس
متفر دوب هتسب شرس رود هروخب شدوخ تسنوتیم دوب هدیشک زارد .. مدنوم نم درک نوریب ودونورف
هشب دنلب تساوخ کیچوک زیم هیور متشاذگ وپوس فرظ و شهب مدرک لصو ودوب تخت یارب هک یزیم
متروص اما متسشن شرانک .. ندروخ درک عورش شدوخ . مدرک کیدزن شهب وزیم شاجرس تسشن مورا

دروخیماذغ تشاد هکنیا هلثم ودوب رونوا
؟ دشن تیچیه وت _

_هن

مدا نیا زا تقد همه نیا ؟؟ یگنلیم ارچ سپ _



. دوب هدید همدص ماتسد و ماهاپ . مدوب یرتسب منم یا هتفه هی بخ _

هنوخ وربوت دش_ تکاس
نداتسرف ونم اذغ یارب هک اتاالن مدوب هنوخ _

مدرب .. درک منووید شوب  متشادرب ویزبس همروق باقشب شاب تدوخ بقارم متفر نم _ متفگ و مدشاپ
ششیپ متفرمدید ودونرف هطوحم هیوت رود زا نوریب

هدرس اجنیا باال ورب بخ _

همنشگ عفال _

تفگ هک ندروخ مدرک عورش متشاذگ و باقشب وزیم تشپ متسشن
؟؟ نیراد سود ومه رایناد و وت _

شفرح زا یمک مدش هکوش
؟؟ یدیسر هجیتن نیا هب هک دشیچ _

جاودزا شدعب هتفهود اما نیدرکیم اوعد مدید ورامش هک یراب نیلوا نم هخا یروطنیمه بخ .. بخ _

رکفنز هب نوا . مدوب نوا اب وم یگچب اما مرادن راک ورس رایناد اب دارابو ریمس لثم هتسرد . نیدرک
تشاد دهاوخ هن هتشاد تسود هن هک منودیم مدوب ربخاب شاهارجام هی زا نم نوچ تسین

هرادن سود و یسک تقو چیه ینعی مدش تحاران یمک
مدرک شلیدبت دنخزوپ هب عیرس دش عمج مدنخبل

مدوبن یرتخد نودب دونرف اما . متشاداد هدادلد نم هک ینکیم راتفر یروج یسانشیمن ونم نوچ منودیم _

یگیم هک ینوا هشن ترواب دیاش اما ؟؟؟ یدیمهف .. مشاب انیا و ندرک رهوش و جاودزا رکف هب هک
داد داهنشیپ مهب شدوخ شیسانشیم

متفگ هنزب فرح تساوخ ات مدرک شهب یهاگن . دش تکاس
ملد هیوت اما مدروخ درسنوخ یرهاظ اب وم اذغ هیقب . مدرک هراشا شماش هب مدعب ... تنوج شون _

دیما ههه .. تسین مهمرتخد شارب هگیم هک هراد یچ ای تسه یچ یریبکیا هرسپ نوا ثمال دوب اغوغ
هی قشاع ردقنا زور هی ماوخیم ملد هت زا اما منومیمن شاهاب هک نم ماوخیم ملد هت ..زا ایادخ مراو
راگنا هگید هزیچ هن همدا نیا نمهفب تقونوا هش اوسر انیا هیولج هک هشب رفن هی قشاع ردقنوا  هشبرفن
مدید مدموا مدوخ هب یتقو مدروخ صرح سب مروخیم یچ مراد مدیمهفن فففوا هرسپ تسه یچ
نیشام هتمس متفر و مدرک یظفادخ دونرف اب ییورشوخاب متشاذگ مه هیوت ورافرظ دوب خیلا باقشب

مدش نوریب هطوحم زا تسکش منک رکف رانک یلدنص مدرک ترپ ورافرظ . مدش راوس
نوا گنتلد . مگنتلد ردقچ ... یلیخ . دوب رود یلیخ ام هنوخ ات شنوخدوب بش هدزای مدرک هاگن تعاس هب

دایم تدای هراد زاب یلیل لا یخیب ففففوا .. مدرکیمن روصت نوا نودب ومدوخ تقوچیه هک یردپ
هک مدیلک نشاب باوخ هنکن هنوخ تمس متفر متسب ورد تومیر واب مدرک  کراپ شنیشام رانکو نیشام

شتسد مداد ورافرظ . مدرک سالم مدش هنوخ دراو درک زابورد ناوغرا هک مدزو گنز یروبجم .. متشادنرب
؟؟ یدوبن هک باوخ _ مدروارد وماشفک و

نباوخ نوجاقا اما مدوب رادیب نم _هن

اها _

ششیپ متسشن هنکیم نییاپو باال وراه هکبش هراد لبم هیور هتفر مدید مدروارد وماسابل درب ورافرظ
ربخ؟ هچ _

هکبش هیور دز هشب شخپ هرارق بوخ ملیف هی یچیه _

هشملیف انِااالن _

هویمبا ههارمه .هب دروا یگرزب همخت فرظ تنیباک هیوت زا تفر دشاپ عیرس
! کانسرت ملیف _

مسرتیم نم مییاهنت بشما هاو _

میباوخیم مه شیپ _

شدش عورش ملیف .. درک یا هدنخ
هیچ؟ شمسا _

اقرب . تشاد سیونریز تفرگ مدنخ دروخیم مخت تشاد دوب هدشن عورش زونه ملیف . هکورتم هنوخ _

و هشیم ضیرم هرتخد گرزبردام . دوب یمیدق لدم هک شدوب هنوخ هی درومرد شارجام دوب شوماخ
هیاسح هنوخ نواوت هریم یتقو رتخد شگرزبردام شیپ هرب نوا ات هریگیم میمصت هرتخد ردام
اجنیا هک یلبق هداونوخ هگیم شهب و هدکهد بحاص یاج هریم زور هی هک هشیم نیا .ات هراد یدب

هگیم هد بحاص ؟؟ نیک ندوب
و دایم وت گرزبردام  طقف هریم دیدزاب یارب هن هرخیمور هنوخ نوا هن یسک سهلا یس هب کیدزن ال صا _



یسک هک هشیم ییابیز نیا هب هنوخ هگیم شدوخ واب هنکیم بجعت هک رتخد . هرخیم ور هنوخ نوا
هگیم شگرزب ردام یمهنک وجو سرپ هنوخ درومرد وش گرزبردام شیپ هریم هنیبن یتحای هرخب داوخن

شگرزبردپ هب طوبرم هدوب یزیچ هی هک هشیم هجوتم هرتخد نیا هب هدیسر هک هدوب شردپ ثرا نیا
و شگزبردپ تارطاخ رتفد دوب مولعم هنیبیم هچرتفد هی هک هنک زیمت وشگرزبردام قاتا ات زور هی هریم ات

ایندب هرتخد هی شگرزبردامردپ هک . شدوب هدش هتشون هک ندنوخ هب هنکیم عورش هدوب شگرزبردام
و یا هروک نون ندرک تسرد یارب هشیم درساوه هک ینامز اجنوا و هشیم شچ رتخد نوا اما .. هرایم

شادوپ ورات هشیمرتسکاخو هزوسیم کال هکنیا ات هزوسیم شوت هتفیم رتخد یقافتا زور هی اما نریم
هنکیمنرواب شگرزبردام .. هگیم شگرزبردام هب هرتخد . مشرخا . هنادرگرس شحور هک هشیم هنوخ دراو

. رتخد گرم همه زا رتشیب دوب کانسرت شیچ همه . رتخد نوا تقورس دایم حور نوا هک هشیم بشرخا
مکحم شدوخ هب وروتپ ناوغرا دوب هدش مومت امخت هلک .. مدوب هدیسرت . دوب کانسرت شملیف یلیخ

درک مهب یهاگن ناوغرا .. شدوب هس تعاس ... نوا زا رتدب منم . دوب هتفرگ
میباوخب اجنیمه هیچ ترظن .. مگیم _

ونم ففوا دش فارطا زا هیادص هک میدیشک زارد لبم هیور و تخادنا منم هیور وروتپ .. هبوخ هرا _

تفگ وتپریز نومرس هیور تخادنا وروتپ ناوغرا کانسرت ملیف هب هچ
؟؟ شدوب یچ یادص _

دایم  مکلقلق نکن هقیتع _ تفرگ مدنخ درک ملقب  مکحم .. هدایز اهادص نیا زا عقوم نیا منودیمن _

میدیباوخ مه لقبوت روزب ؟؟ یگیم یچوت مسرتیم نم اباب _

منیبب نیشاپ .. نیشاپ _

وروتپ و مدشاپ عیرس هدز تلا جخ دوب نومرس االی برمگرزب یاقا متخادنا یدیدوفورطا  مدرک زابو ماشچ
تفگ و دروخ ینوکت ناوغرا مدیشک مدوخ رود

هگید نیش تکاس _ها

منیبب وشاپ دنبب _

شقاتا هیوت دییود عیرس ودش درگ شاشچ رهمگرزب ندید اب
درک دنلب وشادص هک قاتا تمس  متفر درک مهب شتشپ رهمگرزب

ناتسرامیب یایب یاوخیم هگا وشرضاح یلیل _

مشچ _

وماسابل و متسش ومتروص یتشادهب سیورس هیوت متفر منکب یمطاف رتکد زا یرکشت دیاب هرتهب یروطنیا
دز داد هک مدشدراو . دادن باوج مدز رد شقاتا تمس  متفر هبیغ ناوغرا مدید نوریب متفر مدرک ضوع

این ورب _

متسب وردو وت متفر مدیسرت
؟؟ هدش تچ ؟؟ هتچ _

مدنخ هشبل رانک شوج هی مدید .هک شنهد هیور زا متشادرب وشتسد روزب دوب هتفرگ وشنهد هیولج
 منهد هیولج  متفرگو متسد . تفرگ
نیبب ور هدز باتیت رخ .. درد گرم.. _

هدش فاق هلق لثم ناوغرا ییاو _

متفگ رد تشپ . مدش نوریب قاتا زا عیرس ملا بند دموا تشلا ابب
دونرف تخبدب _

وتنهد دنبب _

دوب هتفرگ مدنخ
تفگ هک شادصاب

یلیل ایب _

ماگن بجعتم رهمگرزب متشاد هگن یشورفلگ هی هیولج مدز تراتسا و مدش نیشام راوس نوریب متفر
اه لگ هیاج متفر . مشاب هتشاد یشورفلگ هی متشاد تسود هشیمه خخا وت متفر عیرس درک

مدرپس میر هیوت وراه لگ هیوب . شتدیچیپب ذغاک متفگ هدنشورف تمس مدرب و متشادرب و موییلیل لگ
تفگیم مهب یسح هی .اما نوریب مدموا یشورفلگ زا مدرک باسح وشلوپ دوب هدش گنشق متسد داد هک

ناتسرامیب ات مدنور و مدرک شراثن یدنخزوپ هرایناد یارب درکیم رکف  رهمگرزب هک
رهمگرزب هب مدرک .ور میدیسر هک شخب هیوت ناتسرامیب تمس  میتفر و متشادرب نیشام تشپ وزا لگ

یمطاف رتکد ندید مریم نم _

مرخب لگ ماوخب شرطاخ هب هک تشادن تقایل رایناد هچرگ شقاتا هتمس باال هقبط متفرداد نوکت یرس



مرب متساوخ .. بخ .اما تشاد رامیب هدرک شلمع مراکمه  هشیم هتفگ نم رهوش االن نوا هتشز بخ اما
مدز رد

وت! ایب _

شیگشیمه دنخبل واب تشاذگ وشکنیع دشاپ و دز یدنخبل مندید اب شتمس متفر لگ ..اب مدرک زابورد
متمسدموا

مداد تسد شاهاب یدموا شوخ ، زیزع یلیل ییاو _

یسرم _

شتمس متفرگ ولگ
تشاذگ متسد رود وشتسد هچیه نوتتامحز رباربرد نییامرفب _

؟ هیفرح هچ نیا _

نییامرفب هگید _هن

شخب مرب متشادن هلصوح مدش نوریب قاتا زا رادهگنادخ نتفگ اب منم و درک رکشت مزا و تفرگو لگ
... نایب ات مدش رظتنم نیشام رانک هطوحم هیوت متفر نیمه یاربدرکیم مختو مخا شمه ممتفریم

متشگرب یکی هیادص اب شردام هنوخ هتفر هک تفگ رهمگرزب نیشام هیوت هک مدونرف
.. یتمه رتکد

_سالم

مدرک شراثن سالیم مه نیب نومه ورد مدرک یفوپ
؟ ناتسرامیب هگید نیایمن ارچ _

ادخ وروت نییب اها
هگید هشیمن _

.. ناها _

هلب _

ناجنیا نوترهوش هک نتفگ _

نتفگ تسرد هرا _

دز یا هقهق و نیدب هلت هب مد هک نیشاب  یمدا دروخیمن نوتهب _

نگیم همه _

متسین رفن نیلوا سپ _

_هن

هک دوب گرزب هگرب هی شگرزبردپ تسد شگرزبردپ ودوب رایناد متشگرب یمها هیادص اب تفرگ مدنخ
هکنیا زا مدیسرت ییییییییییییاو دوب مهوت دیدش شامخا دشیم هداد رامیب هب صیخرت ای لمع ره دعب
رایناد رانک  متفر شاهاب درک سالیم رهمگرزب دوب ندُک یتمه ونم نیب شاگن هربب یتمه هیولج وموربآ

مداتسیا
یتمه دینشن رکش ورادخ اما دوب دنلب شادص ؟؟ هیرخ مودک نیا _

هگید هرتکد ؟هی یگیم یراد یچ شاب تکاس ادخ وروت ععععیه _

؟؟ نیدزیم یرز یچ _

هتشز ربن وموربآ طقف مشن تبحصمه شاهاب هگید مدیم لوق نیبب هشاب رایناد ادخوروت سییییییس _

دنخب ریگب هولق و هدب لد عقومنوا مدرک شطیخ یتقو _

یتمه کردب _ هونشیم شاب مورا نایم رهمگرزب یاقا ات میرب ام ایب هشاب هشاب تکاس ششششیه _

ولج دروا وشتسد ودرک رایناد هب یهاگن تشگرب
متسه یتمه رتکد _

هک رایناد هب ومموصعم هاگن مدیسرت یلیخ .. هدن تسد شاهاب هکنیا ..زا هنک شعیاض هکنیا زا مدیسرت
مدیشک یگدوسا زا یسفن . یتمه تسد وت تشاذگ وشتسد عقوم نومه هک .. مدرک مدیدیم وشخرمین

یسرم ایادخ
هاگادوخان هک دوب مهم مارب شراک ردقنوا دش دیدپان شامخا هک درک مهب یهاگن متسه رایناد منم _

متفگ بلر یز
یسرم _

درک همزمزو تخود مهب ودوب نوبرهم منومگ هک هاگن
... مناخایرا رهوش _

تفگ و دروا رد وشتسد هک نداد هلت هب مد یروطچ مناخ یلیل هک دوب نیمه مثحب هلب _

ندرک بجعتم ور همه نوشجاودزااب ایرا مناخ هگید هلب _

هن مایرا مناخ نم هک دنومهف شهب دوب یتمه یارب دزشوگ هی اما دوبن مه هکیت دوبن هیانک مارب



اما هنکیم شعیاض االن مدرکیم رکف ، مدیمهفیمن رایناد زا هک یزیچ . نیگنس نحل واب هنامرتحم .. یلیل
دوب بوخ شراک

تفگ یتمه . مینک تمحز عفر هگید بخ _

نیشاب اپرس دیابن نیرامیب هرا _

متمس دموا منیشب لر تشپ متساوخ  درک شاهاب یظفادخ
منوریم نم .. بقع نیشب ورب _

تسین بوخ تلا حوت _هن

مدوخ هب اج یریگیم رارق یزوسلد دروم هک سب _. راد هگن تدوخ یارب وتدوخیب یاه یزوسلد _

هسریمن
بقع ورب متفگ _ درک یکپچ یهاگن

تسین نز هیارب یگدننار هک ینکیم رکف شیپ نرق هی هیادرم نیا هلثم _ مرب هک مدش در شرانک زا
یگدننار تشاذن ارچ هک مدوب هدیمهفن هظحل نوا .. متفگ شرکف الف خرب هکنیا رطاخب دیاش دز یدنخزوپ

منک
نم زیگنا مغ ناتساد دوب دش عورش هرابود هشیش هب مدنوبسچ ومرس متسب ورد و متسشن بقع و متفر

شمخا .. مدرک شرهچ هب یهاگن .. شارب مدوبن تحاراندوب اجنیا هکنیا زا مدوبن تحاران اما
تفگ رهمگرزب هکنیا ات متفریم رو مبل اب متفرگ شزا مشچ دوب کشخ . دوبن
مراد راک ییاج ات منم هخا هنیشب نومرف تشپ یلیل یتشاذیم شاک مرسپ _

؟؟ اجک وگب متحار .. نمردپ _هن

ادعب رازب _هن

هگید وگب االن تسین یکلا ندش نوریب هب المز _

وت... _هن

مدرک تحارتسا یفاک هزادنا هب راکرس مریم رهظزادعب زورما _

هکنیا زا درکیم ثحب ورج شگرزبردپ .. دوب شرس تشپ یمک در دوب هدز هیخب بسچ وشرس هیخب در
یتمس نوا تفر و درکدرو نودرگربرود منوا . شتسد داد هگرب هی رخا ورد دروا مک منوا اما هرب دیابن
مشچ نیشام نداتسیا اب هک دشیم مرگ ماشچ تشاد مک مک ..... متسبو ماشچدوب هدش هتشون هگربوت هک
ورد دش..و هنوخ دراو ودرک زاب ورد یدرم دز رد و یا هنوخ تمس تفر ودش نوریب رهمگرزب  مدرک زاب

هک!!!! هشیش هیور  مرازب ومرس هرابود متساوخ .. ففوا تسب

ندیشک سفن . تسب ومولگ ههار مضغب منهذ هیوت دموا زیچ همه . مدش هکوش موربور هنوخ ندید زا
دوب رد همد اباب نیشام مزیرن کشا هک مدرک  یعس یلیخ .. دوب نومنوخ موربور اقیقد دوب هدش تخس
کشا زا یا حهلا ششیپ مشاب تساوخیم ملد ردقچ تساوخیم ومردپ ملد ردقچ .. دوب نیمه مغ جوا

تفرگ و مدید
یتشپ هب ومرس مدیشک قیمع یسفن یشیم دابا هرابود و ینکشیم هک تسین لوا راب یلیل شاب یداع
تخیر  مکشا هرطق نومه اب مدوب هداد مدوخ هب هک یسفن و دیما همه یراگنا شندیداب هک مداد هیکت

هنوخ نوبغاب شیپ دوب هتفر ماباب
. شیکشم راولش تکوت دوب هدش پیتشوخ . دوب هدش هتسکش شرهچ ردقچ متشگرب عیرس دوب مک شادص
هراد ولج هنییا زا مدید مدرک هاگن شهب . رایناد تهب تنعل تخیر ماکشا دوب هدش پیت شوخ بیجع
شردپ هیادص اب دوب هتسکش شبلق یلیل هظحل نوا ؟االن هگیم یچ هک دوبن مهم مارب هنکیم ماگن

هدید نم ودوب یدود نوریب زا نیشام یاه هشیش . دوب لفق اما منک زاب ات رد هتسد هیور مدز ومتسد
هب یدید هک وشفلا خم تمس مخا اب منوا و دوبن نم هب شاگن هگید مدرک شاگن ترفن اب هرابود مدشیمن
هب تسد و هشیش هب مداد هیکت ومرسدوب هدیافیب هخا مدزن یفرح درکیم هاگن ور هشاب هتشادن مردپ

دیدنخیم  درکیم تبحص ناخ هللا دبع اب دوب هداتسیا رد همد .. متخیر کشا .. مدز راز متسشن هنیس
درکیم مشک رجز تشاد یراگنا مدرواین تغاط مدوب هدش شاه هدنخ گنتلد بیجع

مرب ماوخیم نک زاب ورد _

درک هاگن  متروص هب دنخزوپ واب تشگرب مدرک کاپ وماکشا عیرس
هنیگنس یلیخ تافرح _

هرا وت زغم یارب _

مشخ نومه دشو ودش ضوع شاگن گنر
اه یریگب باال وترس ینوتن هک منک یراک راذن ، ونم نییب _

ثمال ینک راکیچ یاوخیم _

مدنوخرچ وم ور درک ماگنزیت



؟؟ یدرمان یلیخ _

هرب هار هدنز تردپ مرازیم هک مدرمان هرا _

متفم فرح دعب یدرک  بارخ ونومیگدنز یدز ؟؟ یدیمهف ینرب فرح یرادن قح شدرومرد وش! هفخ _

ینزیم
نیشام .. مدوب هدش تسس مدرک ساسحا ونوخ هزم هک مناهد هیوت دیبوک نانچ تسد تشپ اب وتشگرب
مدرک زاب ومنهد منم .. میدش نوریب هک نوبایخ زادزیم فرح یه بلر یز تفرگ بقع هدند ودرک نشورو

دوب هتشذگ مرس زا با هظحل نوا نوچ
و تردام تردپ هنکن یدوب هچب ... هراچیب تخبدب ؟ یدید راک نیمه هیوت وتندوب درم تخبدب یا هدقع _

تارب هدش هدقع هک هدزیم تولج دایز
هشن زره شتسد مه و هشاب هتسب شنهد مه هک دوب هتفرگ شنهد هیوت وشتشم ودزیمن یفرح

دوب تکاس ... یریگب شیتا هرز ..هرز موراودیما .. یشکب ومدیشک هک ییادرد مومت مراودیما _

یدنومیم امک هیوت شاک یناور  باصعا یب یا هدقع _

دز یدنخزوپ
مدش یبصع رتشیب منم ودوب تکاس

!!!!! یا هدقع _

هیوت وشتیصخش تیصخش یب هکیترم . دنومیمن باوج یب شراک نیا دوبن تکاس هچرگا هک دنامب هتبلا
لفق اما مش هدایپ متساوخ . شنوخ میدیسر هک نیمه مدرک کاپ لا متسد اب وماکشا هدرک ادیپ اراک نیا
دوب هداد رهمگرزب حبص ورادیلک هنوخ تمس مدییود . درکزاب ور یزکرم لفق نیشام هب مدز هکدید دوب
یب .. مشاب هتشاد یدروخرب شاهاب هگید ال صا متساوخیمن . متسبن مرس تشپورد هنوخ هیوت متفر متسد
اباهم یب ماکشا شمتسب مرس تشپ مکحم و مدرک زاب ورد دوب رایناد قاتا ، قاتا نوا هکنیا زا اوه
شاهاب نم هگم یتنعل یگدنز نیا زا مدش هتسخ ها ؟؟؟ دوب یچ نم ههانگ رد تشپ متسشن تخیریم

هک هشیمن مرواب ایادخ مروخن تسکش ات مرایب تغاط ات هدب ربص .. هدب ربص مهب ایادخ . مدرک راکیچ
یشاب هتشون  مساو وریدقت نیا

و .شملا فرط هی متخادنا تخت رانک و مدروارد وموتنام درک سیخ وماه هنوگ ماکشا تخت هیور متفر
تخت هیور  مدرک ترپ ومدوخ مدروارد ممشفک شمتخادناو مدروارد

درد مرس تفریم ماهوم الی الهب مدوب ولهپ هب نوچ هعفد نیا اما تخیریم ماکشا مدیشک زارد ولهپ هب
ودوب زیم هیور ناویل لخاد هک یبا زا یمک مدرک کاپ وماکشا .. دوب هتفرگ

درب.... مباوخ متسب شزوس وزا ماشچ دش رتهب حملا مدروخ
.......

ندوب ناوغرا ودونرف طقف هتسرد مدا همه نیا ادص ورس همه نیا مدشاپ نوریب زا ییادص ورس اب
نوشمه .. دمویم مدب نوشمه زا مدوب یبصع اما

متشادرب هلوح هی شوت نتخیر زمرق سس یراگنا هک مشچ مدرک هاگن هنیا هیوت ومتروص
... متفرگ شود مدش شدراو .. مومح تمس متفر . مدوبن دید هیوت مدش نوریب قاتا زا

وماش هیاراک دیاب دوب تفه هگید تعاس .. مدرک روجو عمج و قاتا متسب مرس االی بروز هبوماهوم
و دوب ریمس دروخ ممشچ هب هک یسک نیلوا ییاریذپ سنلا تمس متفر .. مدش نوریب قاتا زا مدرکیم
قاتا هیوت دوب هدموا هنکندوب شنت یتحار سابل ودوب هداد مل لبم هیور هک منوا .. دونرف

نوشندوبن عمجوت و ندوب رود یارب مدرک نوشمهاب الیم سدوب دونرف رانک مه ناوغرا ... شاسابل نوچ
.. متشادرب ونوجنسف داوم ندنومیم ماش یارب امتح مدرکیم تسرد یچ وبشما هنوخزپشا تمس متفر

نیگنسرس ندوب هدموا شرهوش ردام هنوخ زا هکنیا لثم دوب ناوغرا متشگرب مدرک سح و یصخش دورو
نوشمنیبب تشاذیمن درکیم ادج منایفارطا زا ونم تساوخیمن ومداونوخ نوا ... مدیمهفیمن ومتاکرح مدوب

منک ادج متسنوتیم هکومدوخ اما منک ادج شداونوخ زا ونوا منوتیمن نم
؟؟ ینک تسرد یاوخیم یچ _

نوجنسف _

منکیم وشگید هیاراک نم ننننوووج _

و لوح تعاس میدرک شتسرد مهاب تفگ هشیم یراگنا . مداد ماجناوراراک هیقب مداد نوکت یا هنوش
مربب هک مدرک رپ ور هویم زا یفرظ هک دوب تشه شوح

؟؟ یبوخ یلیل _

هرا _

. یدب منکیم رکف _

هلیخت یارب دوب هلیسو هی ناوغرا . مدرک مخا شتمس متشگرب



ردقنا ناوغرا هگید هسب ... ماجنیا هک مدب .. منکیم  یزاب دراو مه وروت هک مدب ردقنوا . مدب هرا _ مدز داد
ومیتنعل حلا سرپن یمهفیم سرپن و حملا

نیمز مدرک ترپ ودوب متسد هیوت هک یبیس
نوریب ورب ناوغرا _

مکیدزن دموا و تسب ور هنوخزپشا رد تفر ناوغرادموا شیتنعل هیادص
باال ریگب وترس _

دنوشک باال تمس وهب تفرگ ومنوچ شتسد اب منک شاگن تساوخیم هنکن مدز دنخزوپ
.. هک هتقونوا ینکب یزیروربا نیچمه هی هگید راب هی هگا نیبب و نم _

منکیم جل تاهاب ینک جل ماهاب هک یتقو ات منیبب ومداونوخ یراذن هک یتقو _ات

نیببو نم _

هروخیم مهب حملا هتفیب تهب ممشچ هکنیا _زا

تفگ ودرک یا هدنخ . دش تکاس
ولوچوک مناخ ینکیم یور هدایز _

هلیمدرت هک _هن

ینیبیم همدص و هزادنیم وروت لیمدرت نوا هشابن تساوح هگا _

هشن میزیچ هک منزیم شدنک رود ور _

فرظ شدوخ ههارمه و تفر .. مرس تشپ راوید هب دروخ مرس هک درک لو و منوچ شتردق مومت اب
و همه نوشاتبحص .. نوشاه هدنخ هیادص زیم هیور متشاذگ ومرس و زیم تشپ متسشن درب وراه هویم
رود مازیزع دوب نکمم هظحل ره هک یا هنوخ دوب هنوخ نوا یپ نم ساوح ولد اما دوب مشوگ وت همه

تفگ هک رهمگرزب هیادص اب نشب عمج مه
مدرک برساال ؟؟ ینکیم راکیچ اجنیاوت _

یچیه _

نلا سوت ایب _

متسین تحار _

موربور یلدنص تسشن
!! دیابن ...... درکیم جاودزا تاهاب دیابن درک یهابتشا راک رایناد اتود امش مگبهب یچ _

درک هابت ومیگدنز دز هک نوتون هب تنعل _

هدب طالتق دیاب منزیم فرح شاهاب _

هنکن تبث وتجاودزا هک مریگیم تارب دیفس هیاتثملا هی ممدوخ
ات اما تسین مهم متشونرس وت هچ هشاب ممانسانش هیوت نوترسپ مسا  تسین مهم مارب _ مداد نوکت یرس

منکیمن ششومارف دبا
هدنیا یارب _هن

ماوخیم ومیلبق یگدنز طقف ...نم متسین جاودزا رکف هب نم سرخسم ؟؟ ِجاودزا نوتروظنم _

مینکیم شتسرد هشاب _

تفگو دشاپ
هتشز ایب _

تسین مهم  مارب یچیه هگید _

تسین زیاج  یگدنز نیاوت تندنوم _ تفگ
تفر

دوب هدیمهف منوا
مدیشکیم تلا جخ مدوخ زا اعقاو مدرک شمکمک مدشاپ شدموا ماش لیاسو ندرک هداما یارب ناوغرا

درکن یراک هک ناوغرا
؟؟ هدش رتهب _حتلا

مبوخ هرا _

؟؟ ناوغرا _ متفگ هک هربب و ینیس تساوخ
.... عقومنوا .. اعقاو دیشخبب _ هلب _

جل شاهاب هشاب ترهوش منوا هک هشب تاوعد یکی اب یتقو دایم شیپ  کرتشم یگدنزوت مزیزع هن _

شداونوخ هیور یرازیم تسد و ینکیم
و مدوخ تساوخیم ملد هظحل نوا طقف .... طقف متسین یروطنیا نم ناوغرا هن _ متفگو مداد نوکترس

نوشدوخ یارب همه یتقو .... متسشن زیم تشپ ممدوخ میدرب مهاب و لیاس ملد زیزع دیشخبب منک هیلخت
دوب هتسشن مرانک رایناد متسشیم دیابن ملوا زا متشادن اهتشا مدوب هدنوم نم طقف و ندیشک جنرب



تدوخ یارب شکب _

ریمس طسو تشاذگ مدیشک یمک مدوخ یارب .. دیشک ییوهی ملد مممموا مدرک هاگن جنرب سید هب
نییاپ تخادنا وشرس هک متفر شهب یا هرغ شچ درکیم هاگن ام هیاراک هب تشاد

ومدوخ شدعب مماش ندروخ  مدرک عورش و متخیر مدوخ یارب درک فراعت ناوغرا ونوجنسف تشروخ
هنوخزپشا هیوت مدرب و مدرک روجو عمج ناوغرا کمک هب مزاب دوب خیلا هک ورافرظ ورانک مدیشک

ملد هت اما مدرک رارصا ندنوم یارب هرب تساوخ رخا ورد تسش ورافرظ ناوغرا درک نتفر مزعریمس
بوال ..اال تشاذگ رهمگرزب هگم اما مشاب قاتا هی هیوت درم نوا اب متساوخیمن هخا هرب ات متساوخیم

غاب هنوخ نرب مهاب ادرف ننومب ات تساوخ
شزاو تیقفوم نیا لیلد دیاب دوب هدش بوخ ناوغرا شوج مدرک هداما نوشارب ونومهم قاتا متفر

مدرک هداما رهمگرزب یارب مه یقاتا . مسرپب
خا ناوغرا ندرکیم یزاب مکح نتشاد و ندوب لبم هیور دونرف ورایناد . میدید هک سنلا هیوت  میتفر

دونرف رانک تفر و تفگ ینووج
ینکیم یزاب نم یب _

نینکب ونوتاراک نیرب امش _ دونرف
. میدرکیم یزاب مهاب هشیمه ام امیتشاد عا _

یراگنا داد.. نوکت یرس دیرابیم یرازیب شفایق زا هک رایناد ننک یزاب رایناد _ تفگ ودرک یا هدنخ دونرف
میشاب ام هک تشادن سود

هشب مومت نومرود نیا ام ات نیرایب یزیچ هی نیرب امش _ دونرف
متمس دموا ناوغرا

؟ یزاب  میرب _

مراد باوخ نم اباب _هن

هگید ایب هها _

دایم مباوخ ادخب _هن

مشیم تحاران ادخب _

ایدیم ریگ ففوا _

هگید ایب _

میدرب و میتشاذگ فرظ هیوت هویم ههارمه و بشید یاه همخت هنوخزپشا هیوت میتفر مگبهن. دوب تشز
نتشاذگ نوشرس تشپ یتشپ و نیمز هیور نتسشن رایناد ودونرف میدرک شوماخ ویفاضا هیاقرب اجنوا

اتود نوا و ناوغرا ونم دش رارق . ناوغرا هیوربور  متسشن درک. بجعت  میزاب هیوت منمدید هک نیا زا
درکرارصا همه نیا هک مرن ناوغرا هدند نیمه یارب  دمویمن مدای دایز  مدرکیم راب هی سلا دنچ ره و میزاب

هقرو ... دوب نوا شدعب ودونرف رفن نیلوا دوب هدش تشخ مکح  دونرف درک میسقت وراقرو منک یزاب نم
زا ونیا ندوب رفنود نوا تسد نوشابوخ منک رکف ندوب رپرس نوشمه دوب نم تسد هک ییاه

دش.. انوا زا لوا رود و اررپرس مهام و نتخادنا لد زا کت هی یراک لوا نومه مدیمهف نوشادنخزوپ
نم یارب اما درکیم دایز دادیب وداد ناوغرا . ندش هدنرب انوا رخا ورد یحاضتفا هب مه یدعب هیارود

هشب یزاب هرابود دش رارق نیمه یارب هنای مربب دوبن مهم
مباوخب مریم  متسخ شزوپ ضرعاب _ مدشاپ عیرس

؟؟ وت یروعشیب هچ ههها _ ناوغرا
هگید میدرک یزاب رود هی _

سفن متسب هکورد قاتا تمس  متفر و مدرک عمج ومافرظ تفر هرغ شچ هک مدز ییامن نودند دنخبل
وملا وش مدرک ضوع راد نیتسا یتحار زولب هی اب ومکینوت نوا اب یزاب هب هچ و نم ... مدیشک یقیمع
مزادنب مور هکنیا یاربزادناور هی متشاذگ مهوتشلا وب مدرک شنهپ و متشادرب تخت ریز زا وروتپ مدروارد

مدز لز فقس هب متشاد یبات یب هی مدوب رادیب ... مدیشکزارد دوب درس یلیخ اوه نیاابش .اما متشادرب
هک دونرفو ناوغرا هیادص متسب وماشچ عیرس دش زاب رد هک مدیشک یها دوب منهذ وت زورما ریوصت و

نتفگ شهب
دموا ریخبش _

تفریم هک شامدق هیادص مدنوشوپو مور و متسب وماشچ عیرس . دروارد وشزولب دمک تمس شتفر
مدوب هتفگ ناوغرا هب هک یفرح الف خرب اما تشذگاهتعاس مداد صیخشت و تخت تمس

هک یدب هیاقافتا هچ اما واالن... مدوب اجک شیپ هتفهود ماجنیا هکاالن دشیمن  مرواب . دمویمن مباوخ
عقوم نوا هب مدرگرب  ماوخیمن  مدصرد هی شداتفوین

تفه هک نوا ماجرس  متسشن عیرس مدش.. یزیچ تکرح هجوتم  مدزرانک  مدوخ هیور زا زادنا ور یتقو
. مدشاپ دوب نوریب زا تکرح وهی ادص هی .اما دیدیم باوخور هاشداپ



ورانک مدز ور هدرپ  متسب وماشچ . مداد تعرج مدوخ هب هرجنپ تمس متفر هللا مسب نتفگ اب مورا مورا
مدرک زابو منهد و متسب وماشچ مدید موربور هک یزیچ ندید اب مدرک زابو  ماشچ

...

...
《 رایناد 》

تشاد مدید وشنوجیب هفایق هک مدرک هاگن ادص تمس هب نوسرت ... مدیرپ باوخ زا یبیهم هیادص اب
یروطنیا هک دوب هدید ویکی امتح هرجنپ رانک  متفر و مدرک نشور و قرب مدرک هک راک نیلوا درکیم هیرگ

متفرگ وشتسد درکیم
نوریب مرب هک متشادرب مترشییوس تخت هیور شمدنوشن یفرح چیه یب ؟؟؟ هتچ ؟؟؟ هدشیچ _

دش یزیچریسا متسد
دوب هدش دیفس و دوبک سرت زا شتروص درکیم هیرگ . دوب هدش نوا تسد ریسا متشگرب

متفگ یدنت ..!!اب مسرتیم نم _ورن

؟؟؟ هنای هدش یچ منیبب مرب دیاب _

نوشاقاتا زا نامزمه دونرف ونوجاقاو ناوغرا عقوم نومه نوریب  متفرو مدروارد متسد رود زا وشتسد
نوریب ندموا

هدشیچ _

هدید ویکی هگیم یلیل _

تساوخیم هک یدونرف هب یبصع و متشگرب یجورخ رد تمس  متفر هلجع اب نرب نتساوخ دونرفو ناوغرا
. متخود مشچ قاتا هیوت هرب

ورب امش  ناوغرا _

هاگن هوق غارچ اب وراج همه . نوریب  متفر و متشادرب  مبوچ هی و نوریب رد تمس  متفر عیرس ... داتسیا دونرف
ادرف اما مدرکیم کچ ورانیبرود دیاب شدوبن اما مدرک

تمس  متفر ندموا یتشپ طایح زا منوجاقا ودونرف ... هنوخ هیوت  متفر شدوب هتفر دوب یکره االنهن
درک ماگن برطضم مدش شمشچوت  مشچ  مدرک زابورد هک نیمه قاتا

منکیم هاگن وراملیف ادرف اما شتسین _

دش نوریب ناوغراداد نوکترس
تمحز یب رایب دنق با هی _ متفگ نتفر لبق

شرانک متسشن دیزرلیم شاپو تسد تخیریم شاکشا تشاد زونه تفر دعبو شهبداد و دروا دنق با
منکیم شادیپ .. سرتن _

ودرکیم هیرگ شمدنوشک زارد مدزو رانک و تخت هیور هیوتپ مداد شتکرح دوب دب حاضتفا شلا ح اما
مهب شتشپ  مدیشک زارد میلبق هیاجرسو  متفر مدروا رد مترشییوس ..کالهف شور  مدیشک وروتپ دیزرلیم

منکب  متسنوتیمن یراک مدیمهفیم ماج نیا زا وششزرل دوب
شیپ تعاس راهچ هس هگا درکیم شمرگلد دیاش مفرح نیا هربیمن مباوخ حاالحاالاه مرادیب نم _ متفگ

تخوس یمک طقف یمک شارب ملد االن اما دروخیم نم زا میلیس هی دوب
مباوخب منوتیمن ... هگید نم _

هنزب فرح تسنوت روزب
هربیمن مباوخ نم اما _

هتشذگ تعاس کی دودح مدرکیم هدافتسا هک دوب ییاهوراد رطاخب  دمویم مباوخ یلیخ اما ... دش تکاس
نوچ متسب وماشچ عیرس تشگرب مدید هک مدوب هدز لز فقس هب دوب رادیب مزونه منکیم رکف دوب

تفگ هک شمورا هیادص مباوخ قیمع دوب مولعم متشاد باوخ
؟؟ یباوخ _

... دمویم باال شگید هیور نوا هک یزور الهب یواو اما دوب ادص نیرت  موصعم هظحل نوا دیاش ... مدینش و
دموا مبل هیور یدنخبل اما دوب سرت زا متسنودیم  مدرک سح موزابرود وشتسد روضح مدرکن زاب وماشچ

تشادیمرب وشتسد هنرگو دیدن نوا هک
هقلح متسدرود رت مکحم شتسد هک دش نوریب زا ییادص عقوم نومه منک کرد وشسرت متسنوتیمن
مشاب هدروخ نوکت ثمال نیمه یارب دنومیمن هدنز محبص ات یروطنیا ... ادص دوب داب زا دوب مولعمدش

شرود متشاذگ ومتسد و شتمس متشگرب
مدیمهف و شعیرس شزرل

نمزا مه هسرتیم عقوم نوا مهزا وت یریمب یا _

مشچ ومتسد درک لو هک یدح هب دش لش موزاب رود زا شتسد مک مک  متشادنرب ومتسد نیمه یارب



یبوخ هیوب یلیخ شاهوم مدرک شلقب هرابود و مدنوشوپ وشور دوب قیمع یباوخ هیوت هک مدرک زاب
متسب وماشچ و مدیشک یقیمع سفن دادیم

☆
ادخوروت نیبب هنکن مفخ ..عا مدرک زاب مشچ ملقب هیوت یزیچ نوکت اب

ممشچ مدیشک متروص هب یتسد رونوا متشاذگ و مدروا رد روزب مندرگرود زا وشتسد مدش زیخ مین
هدش هتسخ هگید ندوب باوخ همه بشید قافتا اب امتح دوب حبص تشه تعاس ... تعاس هب دروخ
مومح تمس متفر و متشادرب وملوح هدمک هیوت الش یاسو زا ات دنچ مدید هک مدرک زاب ودمکرد .. مدوب

و بوخ سح هی مدرک زاب ومرگ باریش هک نیمه شودریز متفر و متخادنا نکتخر دبس هیوت وماسابل
زا مدرکیم  کشخ وماهوم و متشادرب هنییا تشپ وزا راوشس مدنک وبسچ و هنییا هیولج متفر داد مهب

دوب باوخ مولظم هچ مزونه دوب باوخ . قاتا تمس متفر مدش نوریب مومح
یارب دیاب نوشمدیشوپ متشادرب یکشم مرچ تک ههارمه هب و یکشم نهاریپ راولش دمک تمس متفر
مدوب هدز وشزمر هک قودنصواگ هیوت زا ومیصخش تلک متفریم سایلا و یوسوم نایرج زا ندش ربخاب
هدیسرت هرهچ بشید یروا دایاب . مدشیم ریگیپ دیاب و بشید ... بشید ... متشاذگ مرمک تشپ و متشادرب

ممشچ هیولج دموا یلیل کانتشحو و
وشک هیوت زا ونیشام هیاچییوس مدز ومدرس هنودرم نلکدا و مدز تروص مرک . مدیفس هیور و گنر یارب
هدند و مدرک زابورد تومیر اب مشب نیشام راوس متفر و . مدش نوریب هنوخ زا و متشادرب

هرادا متفر و زاگ هیور متشاذگوماپو متسبورد . متفرگ بقع
.

دوب مقاتا دوب ورهار یاهتنا هک یقاتا تمس متفر مداد همادا و مهار متمس تشگرب ارس مندش دراو اب

و ناورس هک متفگ یدییامرفب دش هدز رد متسشن هک نیمه ... متسشنزیم تشپ متفر مدرک زابورد
.اما هنوخ مرب هک نتفگ یلیخ مدرک یسوبور و مداد تسد نوشمهاب ندموا ریمس و گنهرس نافتس
مومت _ یردان ناورس هب مدرک ور نرب دوب رارق هک انیا و ندز فرح دعب ... تشاد اپ هی مغرم نم
ورمه . دوب نوشفرط زا هک یناینادنز دادعت زا یوسوم و سایلا نادنز زا هدموا شیپ مدوبنوت هک ییاقافتا

تسرفب و هدب شرازگ مهب
وهب نیبرود همانرب مدرک نشور وپات پل .. زیم تشپ متسشن تشاذگ یماظن تکرح وداد نوکت یرس
هیور زا هک بشید مدا نومه هب مدیسر ات مدرک لر تنک و تاکرح هنود هنود مدز شیپ تعاس تفه
هشاب تسنوتیم یچ ؟ دوب یچ منیشام هب دوب هدز یزیچ هی نیشام تشپ دوب هتفر ودوب هدموا راوید

اب متسبو پات پل عیرس مدشاپ دوب هدید یلیل ونوا هظحل نومه هک قاتا تمس دوب هتفر شدعبو ؟
ریز نتفرگ واب نیمز هیور مدیشک زارد . دوب کراپ نیشام هک ییاج هرادا  گرزب هطوحم هیوت متفر هلجع
رمیات هقیقد ود هب دروخ شهب متسد هک نیمه هک یبمب ندیداب هک ریز هب مدیشک ومدوخ نیشام

هب کیدزن هک ییامدا مامت هب نوریب مدموا نیشام ریز زا عیرس و مدموا مدوخ .هب مدش هکوشدروخ
نافرح نیا زا رت گنرز انوا هنرگو . دوب هشقن زیچ همه یتنعل نتفر نوشمه رانک نرب متفگ ندوب نیشام

ننک هجوتم و یکی ات ندنوسر قاتا هب ونوشدوخ طسق زا هراد نیبرود سیلپ هی هنوخ نمهفن هک
تشاد هلصاف هرادا زا هبوخ  مدرک رود و همه ندش رود نیشام زا همه نوریب  ندرب ورانیشام منوشمه
هیور  رترونوا مدش ترپ هک رتم هی شراجفنا هیادص اب هک مدرک مدقدنت هریگب شیتا دوب نکمم  ماجنوا هنرگو
هیادص ؟اب دوب یقافتا هچ نیا ینعی تخوسیم تشاد نیشام مدشاپ ریمس کمک اب مداتفا منوش

تفگ هک گنهرس
؟؟ هربخ هچ اجنیا ریواشرا _

هیارجام هرادا هیوت میتفر ننک ششوماخ نتشاد یعس وندوب هدروا ژن یسکا یاه زاگ مدموا مدوخ هب
مدرک یمخا مدرک سح ناورس وریمس نیب کوکشم ییاهاگن هک مداد حیضوت و بشید

؟؟ هداتفا یقافتا _

هداتفا مه یددم رسمه یارب هداتفا ایرا مناخ یارب هک یقافتا نیمه . هرا شتسار _ ریمس
مدرک یمخا

؟ نیوسوم فرط زاانیا یگیم ینعی _

تسد یلصا هدنورپ نوچ نربب نیب زا ورامش ناوخیم هنوشهاگداد هگید زورود ننوا فرط زا امتح هرا _

مدز یدنخزوپ هدهاش هک مه یددم هیوت
؟ نسبح هاگساپ  مودک _

هنومدوخ راهچ هبعش .. هاگساپ _

هشاب _

نیتسرفب یصخش یوژه ناگی نیشام هی یددمو نم هنوخ فارطا _ مدشاپ



هکو متک متسد داد و متساوخیم هک هگرب هس ودموا ناورس مش نوریب متساوخ ات نداد نوکت یرس
ات متفرگ ضرق وریمس نیشام و مدرک ضوع دوب مقاتا هیوت هشیمه هک ساپاز تک هیاب ودوب هدش فیثک

مدنور راهچ هبعش هاگساپ
.

متشادرب دروپشاد هیوت زا ور هگرب مدرک کراپو نیشام مدش شدراو 

هب یهاگساپ سبحرد یددم لا مکو راشای و یمتاح نیورش ماهرف سایلا ، یوسوم خرهاش ... هسیوننیدب
 دنربیمرس

وزا فیقوت یوسوم لیاسو  مامت  دوشیم ینادنز هاگداد زا لبق زور کی ینعی دازا سبح یددم مکلا اماو
قح و دنامیم یبد دوخ رد ماهرف سایلا تورث مامت . دیایم  ناریا هب کرمگ و ییایرد لقنو لمح قیرط
نیشام زا مدرک هراپ ور هگرب دش.. دهاوخ فرصت یمتاح الک ماو کلم مامت .. تسین ندرب روشک زا جراخ
متفگ ومدروارد ومتراک . منزب یفرح هکنیا نودب متفر هاگساپریدم شیپ هاگساپ تمس متفر . مدش هدایپ

ییوجزاب قاتا شنیرایب یوسوم خرهاش منیببویوسوم ماوخیم _

زاب رد هک مدوب رظتنم و متسشن زیم تشپ ییوجزاب قاتا تمس متفر مدوخ داد نوکت یرس
درکیم ماگن رورغ اب تشاد هکنیا زا شندروا دوب شتسد هب دنبتسد هک یلا حرد یوسوم .. متشگرب دش
مدرک شاگن رورغ اب شدوخ لثم ولج مدیشک ومدوخ نتفر و یلدنص هیور شدنوشن . تفرگ مصرح

هشاب توربور االن هدننار نوا یدرکیم رکف .. یوسوم خرهاش _

 یدوب رامزوم وت اما نومربورود ندوب دایز کلومرام هه.. _

هدش هتفرگ همهو همه التک ماو کلم _

 ایتنعل هدوبن راک نیا زا نوشمه انوا _

مدز تشم اب ؟؟؟ هرا هدش مومت تتورث هگید منک رکف هک  مقمحا ردقنا نم یدرک رکف .. راینردادا هسب _

زیم هیور
ینعم هب زیم هیور دز شتسب تسدود اب درک یا هدنخ ؟ تساجک تیلصا تورث متیبب وگب .. هلبا _

ندز تسد
یگنرز نیرفا .... هگید ریواشرا متفگ تسرد ریواشرا نیرفا .. نیرفا _

قیقحت .. هشیمن هن ..اما ینک با ریز ومرس یتساوخ تدوخ یخلا اب ههاگداد هگید زورود . یوسوم _

هشیم مومت نورگ تارب نوشمه یددمو نم نتشک طسق ... همهو همه ... یددم ردپ گرم تب عجار مدرک


درک یا هدنخ
مریمب .نم مدیمن هار مدوخ هب ینارگن سپ تسه نم .دعب تسه نم لسن نم دعب هک نودب رخاو لوا _

مدرک شفایق هب یهاگن  هتسه مدنوشن تسد
کشخ وتَشیر  هشکیم وروت ِدعب منم هدنوشن تسد ، مشکیم وروت منم تسه تدنوشن تسد یریمبوت _

ممشاب تدنوشن سد لتاق مدوخ مدیاش ای یوسوم منکیم
رود شزا مینکیم تاق مال ومه دعبزورود یارب _ متشاد بل هب هدنخ نم .حاال دشوحم شدنخ مدشاپ

مدش
هن؟؟ هگم دوبوت اب منوا  یلیل _

و ولج متفر مدرک شهب یهاگن و متشگرب هرایب وشمسا متساوخیمن ضبقنم مکف دش تشم متسد
مدیسر شکیدزن

؟؟؟ یتفگ یچ _

ههریمیم  منوا زور عی هشابن شوخ وت هب شلد وگب شهب _

مداد راشف متفرگ متسد هیوت وشکف . فرط هی تفر شتروص هک شنهد هیوت مدز تسد تشپ اب
متدوخ مسا ینوتن یتح هک مرایم رد ترس بالیی تقونوا مونشب تنوبز وزا یلیل مسا هگید راب _هی

یگب
دیدنخ ودش تکاس

؟؟؟ هتنز _

هننس وروت _

ییحی
وت دموا زابرس دش زابرد

؟؟ نابرق هلب _

یوسوم هیاتشگنا هب مدیم هدافتسا هزاجا مه کیربمد ...زا شنینزب . تفگن وشدنوشن سد مسا _ات

متفگ و مدرک هراشا
ننکن شعطق مراودیما _



... دایز ... نراد دایز نوشدوخ دعب مدا ، گرزب مدا نودب ؟ تمشکیم یمهفیم تمشکیم ریواشرا _

اب هرادا متفر مشاب نوشبقارم هک مدرکیم راکیچ دیاب نوریب متفر هرادا کوالزا مدش نوریب کقاتا زا
متشادن ربخ یددم زا میدرک تبحص دوب یوسوم هیلع هک یکرادمو هاگداد زور هب عجار گنهرس و ریمس
شخب هیوت الین صا دوب ام هورگ نیا وضع منوا هک ندوب هدرک کش امتحوشمکح منودب متساوخیم
یارب ماقتنا نگب اگرزب ردقچره حاال هریگب وشماقتنا تسنوت هک مدش لا حشوخ منوا یارب دوب شدوخ
هلد ایند وت زیچ نیرت مهفن هشیم شوماخ شلد شیتا هشیم تحار ماقتنا اب مدا اما هکیچوک هیامدا
تحار ومدا هک هماقتنا ماقتنا زج تسین یزیچ منوا هنک ششوماخ یزیچ هیدیاب هزوسب زور هی هگا هک
تعاس میداتسرف هشب تشادزاب دوب رارق زورما هک یددم ومدوخ هنوخ یارب و یهورگ زورنوا هنکیم

اج ودوب ملمع دعب دردرس یارب هک ییاه صرق . دوب هتفرگ درد مرس یمک هک دوب بش هن شوح و لوح
هدش رتنارگن زورما قافتا ابداد ماجنا راک دشیمن هک مدردرس نیا .اب مدرک یفوپ هنوخ مدوب هتشاذگ

اب یواسم ندنومیم مشیپ هگا نوچ منک رود مدوخ زا ومنایفارطا هدش یروطره متساوخیم .. مدوب
دوب نافتس مداد دورو هزاجا دش هدز رد دشیم مانوا گرم

هدیسر نتشاد ام اب یراکمه هک ایرا مناخ و امش یارب هاگداد هیغ .باال رهمگرزب درگرس بانج _

مدرک یمخا
زا دوب دعب زورود یارب هاگداد هیغ باال هگرب هرا تفر و تشاذگ یماظن  میظعت متفرگ ور هگرب ! یلیل

ییازور دیاب مدش راوس داتسیا ماپ هیولج . مدرک باال تسد ... یسکات تمس متفر ..و مدش نوریب هرادا
مداد ور هنوخ سردا تکرش متفریم ادرف دیاب ننکیم نومبیقعت شامدا متسنودیم هشابن  یکی مدمویم هک

رد تمس متفر مدرک زاب ورد نتشاد یصخش سابل اما رود اترود . ندوب اسیلپ هنوخ رد تمس متفر
وبا و اجک نوا غاب دوب هتفر امتح دوبن نوجاقا دوب تکاس هنوخ وت متفر مدرک زابورد دیلک واب یلصا

هسفق لثم رهش شدوخ لوق هب اجک رهش هیاوه
دوب باوخ امتح دوب هدش مینو هد تعاس مداد مل لبم هیور و متفر

تخت هیور اما مدرک زابورد الی مورا هشن رادیب ات مدوب بقارم راب نیلوا یارب رد تمس متفر مدشاپ
دوبن اما متشگ ورنوخ هلک مدروخ لا حدض هی ملد .هت مدرک هاگن وفارطا بجعتم دوب فاص

هی مدرک نوشترپ و مدروارد وماسابل و قاتا هیوت متفر . غاب نرب درک یضار ونوجاقا هک دوب نیا سپ
مرت یبصع دادیم هک ییادص و نیمز هب ماپ تکرح مدوب هدش یبصع تخت هیور متسشن . فرط
یکی هب مدز گنز متشاذگ ممع یارب سیلپ اه نیبب ؟؟؟ دوب یچ زاب متینابصع مدرک یفوپ مدشاپ  درکیم

مداتسرف نوشارب مه وسردا و غاب هنوخ مرب هک متساوخ ورد همد هیامدا زا
ات زاگ هیور متشاذگ و متشاد نوشرب بشید هیانوجنسف مدرک شزاب لا چخی تمس متفر دش منسرگ یمک
هیوت و متشادرب ور هوهق ردوپ وتنیباک تمس  متفر مدرک شوماخ وزاگ . متشادن مه اذغ سح هن نشب مرگ

شمتخیر دعب هقیقد دنچ هشب تسرد هک مدوب رظتنم و مدرک وشاراک . متخیر زاس هوهق
یب هنوخ دوب شوماخ نویزیولت دوب نشور هنوخزپشا قرب . متسشن نویزیولت هیور هبور  متفر . ناویل هیوت
مدرک یهاگن دشیم هدید یمک هک شراخب هب وزیم هیور متشاذگو ناویلدوب هدش رت حور
یتقو هسردم هرب دوب روبجم اما ششیپ دمویم شتسود هک متشاد و یا هچب نوا سح . رکف هیوت  متفر
یلیل ..... دیاش ...ای دوب هتفر نوجاقا نوچ دیاش .. متشاد و سح نومه شیزابمه هتسیندیدیم دمویم

؟ دوب هتفر ارچ
هزم و متشادربو ناویل  مداد نوکت نیفرط ومرس . نوریب هرب مرس زا ارکف نیا هکنیا یارب و مدرک یفوپ
تابن هی و مدرک نشور وشقرب هنوخزپشا تمس متفر دوب هدش یارکت مارب شیخلت هگید .. مدرک شزم
ردقچ .. شمدروخ مدوب هدروخن نیریش هوهق دوب تقو یلیخ . مدروخ ناویل هیوت شمتخادنا و متشادرب

دوبن یناجیه  مارب مملغش هگید لبم هیور متشاذگ ومرس . دش مومت یتقو ...... دوب هزمشوخ
تیمها یزیمت هب هک نتسه ارسپ زا یلیخ بخ هیچ هگم هشاب فیثک فارطا  متساوخیم قاتا هیوت متفر

متسب وماشچ مدیشک زارد ولهپ هب . تخت هیور  متسشن اه هتسد نوا زا منم ندیمن
؟؟؟؟؟ یباوخ _

لثم تفرگ مدنخ مدرک هاگن وفارطا . مدرک زاب مشچ عیرس دموا مدای هب شبشید یادص مدرک زاب مشچ
درب مباوخ هک متفر راجنلک مدوخ اب ردقنوا . مدش اه هدز نج

مداد شباوج یشوگ تقورس متفر مدرک زاب مشچ یشوگ گنز هیادص اب
؟؟ ولا _

مرسپ _سالم

نوجاقا _سالم

غاب هنوخ یایمن میدرک تسرد یرذن تارب زورما _

ایب مغاب یریم اج همه هکوت _ مدرک یفوپ



!! هشاب نوجاقا هشاب _

دش زیت ماشوگ شادص ندینش ...اب ندموا انیا مناخ میرم نیایب رهمگرزب یاقا _

مایم . مرتخد مایم _

 منزب فرح یصوصخ تاهاب ماوخیم مشدعب _ تفگ و درک ثکم
شدوب هاگدورف مربیم شیپ طالقو هیاراک هاگداد نیا دعب ؟؟؟ دوب طالق دوب یچ شفرح متسنودیم
متفر مدزیم تکرش هب یرس دیاب ... دوب حبص هد مدرک هاگن تعاس هب مدرک شعطق ویشوگ

یجنرطش زولب هی ههارمه ترپسا راولش هی . متسش ومتروص طقف .. متشادن مشود هلصوح .. قاتا تمس
متشادن هک مه نیشام مدز منلکدا زا لومعم قبط . مدیشوپ ور زا ما تک وهی مدیشوپ یبا و یکشم

ات نیشام تساوخرد . تشادرب قوب نیموس اب مدز هرادا هب یگنز متفرگیم ضرق ور هرادا نیشام دیاب
ندروخ لوغشم و مدرک مهارف ور هنوحبص لیاسو نیشام ندموا ات لا چخی تمس متفر مدرک زور هس

زا یکی . مدرک شزاب رد تمس  متفر . دش دنلب هنوخ گنز عیادص هک ییوشفرظ هیوت متشاذگ ورافرظ مدش
متفر مدش نوریب هنوخ .زا شمربب هرادا ات متساوخ شزا متسد داد وراچییوس شدوب یفخم هیارومام
مدید هک مدش شدراو تکرش تمس  متفر دعب مدنوسر ور هرومام هدوخ لوا . مدش شراوس و نیشام تمس
نفلت زیم تشپ متسشن مدیشک یتسد ومتروص ممقاتا متفر .. نداد سد ماهاب رانک کی زا همه

وت دموا هک مدز یشنم هب یگنز متشادربو
نیرایب ور هدش اضما یاه رهم و هدنورپ مومت _

تفگو تشاذگ هگرب هی دوب شتسد هشوپ هی دموا دعب هقیقد دنچ نوکت یرس
نوتاتکرش رسناپسا یارب ندروا ماجرف یاقا ونیا _

مداد سپ ور هگرب . مشاب هتشادن یداد رارق شاهاب هک مداد حیجرت یرامزوم مدا دوب داد رارق هگرب
؟ ندرکن عاالم دونرف اقا تسین داد رارق هب _المز

هرت مهم نوشارب امش رظن بخ اما ارچ _

هرادن یقرف نومفرح _

مدوبیم نوشرس باال مدوخ هگا بخ اما دوب بوخ مدنوخ یکی یکی وراه هدنورپ . تفر وداد نوکت یرس
وراه هدنورپ . مدیشوپ و متشادرب ومتک . مدشاپ شدوب مینو کی مدرک یهاگن تعاس هب . دوب رتهب

متفگ ویشنم زیم هیور متشاذگ نوریب مدز قاتا وزا متشادرب
دایب هبنشود زور دعب هتفه وگب ماجرف هب نیمه یارب مایب منوتیمن ادرف نم _

یگدننار عیرس نیشام هیوت  متسشن و تکرش زا مدش نوریب . نیگب امش یچره _ تفگ وداد نوکت یرس
رهش زا جراخ دش مومت هرخ ...باال نومرف هب مدزیم کالهف مدنوم  زمرق غارچ تشپ مرخا اما مدرکیم
شآ هیوب غاب تشپ زا متسب ورد و مدرک سالیم رفضم اقا مدشاب دراو دش.. زاب مدزرد یقوب مدیسر

نوجاقا و دونرف . ییاریذپ سنلا هیوت متفر . وگن هک دوب اپ هب ییادص ورس مدش هنوخ دراو دمویم
دشاپدونرف مندید ..اب نوشتمس متفر ندزیم فرح نتشاد

. هتفر رد رو مودک زا باتفا ههوا _

درک دنلب وشادص نوجاقا نوششیپ متسشن و مداد تسد نوشاهاب تفرگ مدنخ
رایب یاچ ناویل هی مناخ هسیفن _

مدشاپدموا مناخ میرم هک دوب هدش عورش نوماتبحص . مدرک شزم هزم .. دروا وییاچ  مدروارد ومتک
... هنوخزپشا هیوت نتشگرب درکیم تسرد مناخ میرم و شآ  دموا ناوغرا مشدعب مدرک سالیم شاهابو

ییاریذپ یدورورد تمس  متشگرب شادص اب
راهان یارب نییامرفب _

غاب تشپ  میتفر .. میروخب و شا غاب تشپاوه نیاوت دوب رارق تفر ودرک هرهچ هب یهاگن مدرک شاگن
هک ییانامز دش زاب میدق هیاثحب .. ندوب مهرفضم و مناخ هسیفن اهزیم تشپ  میتسشن . دوب غاد غاد شا
هدش مک شزا یمک هک مدرک شفرظ هب یهاگن . دروخیم وششا تشاد  مرانک تسشن یلیل .. میتشاد شآ
فیرعت یتارطاخ همه دزیمن فرح اما دیدنخیم دروخیم تشاد دوب هتخیر غاد انعن و شور دوب

دونرف هب دیسر تبون هک ... ندرکیم
شا میرب هکدش نیارب رارق .. ندرک اپ وسد یشا نومتفج یارب هدب روکنک  رایناد دوب رارق هک سیلا اباب _

هنورتخد هسردم نیشام هیوت میتسشن هک نیمه هگب نوتارب منوج .... مینک شخپ اه هیاسمه نیبوراه
یچیه هگید . ندوب رفن تسیب مه هیور نیمه یارب نتشاد یناربج کالس میدوب نارهت اجنوادش لیطعت
ندادن هدع هی نداد هدع هی میتفرگ هرامش شلا بقرد نوشزا و انوا هب میداد وراشا و میدش نوریب مام
یکی اباب اه.یا هرامش هب ندز گنز هب مدرک عورش . هنوخ متفر نم هبداد وراه هرامش همه هک رایناد

هک مدیمهف رخا هتسد داد. باوج نزریپ هی مدز گنز یکی .. هدش تیاده یکی .. هلوغشم یکی ... ههابتشا
هشدوخ هتسد یلصا هیاه هرامش نم هب هداد وهابتشا هیاه هرامش مومت هدرک ردود رخ هلک رایناد نیا
شور هب یدج هاگن ؟؟ اعقاو _ تفگ ومتمس تشگرب یلیل ندیدنخ همه شدعب اوه تفر شدنخ بمب



مدنوشاپ
هیچ هگم هرا _

دنودرگرب وشور و داد نوکت یرس
مگ رخا ماه هرامش نوا . نشابرظتنم رازب شدوخ لوق هب دوب هدزن گنز ال صا مشدوخ بخ یلو _

لبق زا هک ییافرظ دوب رارق وراهان دش مومت هکنیا .ات دشن هدز یفرح هگید دش تکاس دونرف دش..
مینک شخپ و ندوب هتخیر

دموا مناخ میرم هیادص هک دوب هس شوح ولوح تعاس
نک شخپ نوشنورصع یارب وراشا نیا ورب ناوغرا اب دونرف مرسپ _

دونرف
مدش نیگنس مدیشک زارد نم،نم ردام هههوا _

یشیم هتسخ _. مربب نم نیدب ساطحق مداومع نز _ مدرک یچن
هگید هیاپ هیور  متخادنا وماپ لبم هیور متسشن و متفر داد. نوکت یرس مربیم نم نیشاموت نیرازب هن _

متسب مماشچ لبم هب مداد هیکت ومرس
دش مومت  مرسپ رایناد _

مشب راوس هک نیشام تمس متفر .. نتشاذگ مهو فرظ نیرخا نوا و ناوغرا مدید هک رد همد متفر
ترهوشاب ورب مهوت یلیل _

نیشاموت شدروا روزب مناخ میرم .هه مدینش وشنتفگ هن عطاق هیادص
ِلطس یلیخ میدرک شخپ انوا نیب دوب ارانک غاب هنوخ اتدنچ نوریب غاب زا متفر و متفرگ بقع هدند

مدموا مدوخ هب شادصاب میدربیم ماه هنوخ هیقب یارب دیاب دوب هگید
ننکیم راک نوشمک نسوت هک ییاه هچب اریقف هب میرب وراشآ میدب انیا هب هکنیا هیاج هب هشیمن مگیم _

نرخب هکنیا ای ننک تسرد نوشدوخ ننوتیم نرادلوپ میربیم نوشارب هک ییانیا نرادنانوا هزات میدب
میدید ویسکره هک اجره . مدز رود اما مدرکن دییات وشفرح  دیسرن  مدوخ رکف هب ارچ  تفگیم تسرد
میدش هدایپ نیشام زا یلیل اب نتخورفیم لگ نتشاد هک ییاه هچب هب میدیسر مدادیم یفرظ شهب امتح
فرظ .. دوب ابیز . مداد شهب یفرظ متمس دموا هچب رتخد .هی میداد فرظ هی مودکره هب نوشتمس میتفر

تفگ وشرانک تشاذگ و تفرگ و
؟؟ ومع _

متفگ و شولج متسشن مدرک شهب یهاگن متشگرب
؟ یاوخیم متداونوخ یارب نوجومع هیچ _

 مدیشک وشپل . ینومرکف هب هک یسرم مگب  متساوخ طقف .. _هن

نک رکشت موناخ نوا _زا

دادیمورافرظ تشاد هک یلیل هب دروخ هک درک لا بند وماگن در
؟ هنوتموناخ _

هرا تفگ هشیم _

هخا هنوبرهم ؟؟ یدب لگ شهب یاوخیم _

هرا امشاب _

تسین امشاب ینعی _

چن _

نرهق ننکشب ونوشلد هک ییاسک اب طقف نوبرهم هیامدا _هن

متسد داد یتروص زر هی تفرگ مدنخ
هنک یتشا تاهاب شهب هدب ونیا _

؟؟ درکن هگا _

هشاب بوخ تاهاب داوخیمن ال صا ینعی تقونوا _

هگید _هدب اوه دیرپ  ماهوربا
تفگو هچب رتخد هتمس دموا یلیل  متفرگو لگ اااهداوخیم اتود یدب یکی هچب هب مگیم

؟ یرادن امش ععا _

مراد خهلا ارچ _

؟؟ یچ سپ _

یچیه _

حتلا واب مدشاپ .. انیبب متمس تشگرب درک هراشا لگ هب دعب یلیل هب شدعب و درک هراشا نم هب دعب
مداد شهب ولگ یراد هدنخ
سچب نیا فرط .زا ایب _



درک رکشت گرزبردام منک ضرع هچ هک هچب وزا دیشک ووب لگ
مدب ات نتساوخ  نوترهوش _هن

باال یا هنوش درک ماگن رت بجعتم مه یلیل ... نامزلا رخا ای دز مهب یکمشچ هک مدرک شاگن بجعتم
شومارف مدز هچب هب یدنخبل منم .... هلیش یب و حیلم .. شکوبسیف هحفص هدنخ لثم . دیدنخ . متخادنا

مدرک شهب یهاگن ودازرف رتخد ور!!!!! یلیل مدوب هدرک
نیشام تمس متفر و نییاپ متخادنا ومرس درک ماگن

میرب ندش مومت هگا _

هدنوم هگید هفرظراهچ نراد نوشمه _

هگید ریقف اتراهچ هب مه وفرظراهچ نوا میدرک تکرح . نیشام هیوت تسشن ودموا مداد نوکت یا هنوش
یگدننار هک یروطنیمه دوبن دایز تقو ادرف یارب ... دوب جنپ شوحو لوح تعاس دش مومت و میداد

متفگ مدرکیم
نوشاراک تیعقاو نتفگ یارب یشاب مهوت دیاب .. ساگداد ادرف _

؟؟؟ ارچ نم هاو _ تشگرب
ربخ نوجاقا هب نم هنوخ میرب میتسه مکیدزن ..االن رهش میرب شدعبو غاب میرب مرادن هلصوح _االن

مدیم
. هاگداد مایب انیا اب همنت هیانیمه طقف هک مرادن سابل نم اما _

نم بخ _ مداد نوکت یرس ترپسا هیاشفک و وشلا هداس هیوتنام و یتحار راولش شمدرک یهاگن مین
... رهش مرب هرارق متسنودیم هچ

رونوا تمربب رونیا زا مرادن هلصوح نم هگید ینکیم دیرخ یریم _حاال

مرازیمن  کانسرت هنوخ نوا هیوت وماپ نم _

رد همد مرازیم مدا یسرت هچ _

مدرواین هاررسزا ومنوج ؟؟ یچ میدرم میتفر هگا عععا _

افطل وش تکاس ففففوپ _

تفگ بلر یز درکرونوا وشور مدرک شاگن پچ پچ ... وگب یدروا مک _

هدرس وگب _

قوب نیمود اب متفرگ نوجاقا اب یسامت و مدروارد و یشوگ نیح نومهرد و زاگ هیور متشاذگ وماپ
داد باوج

؟؟ هدش یچ مرسپ هلب _

هشاب مشیپ یلیل دیاب میراد راک ادرف ام یچیه _

هک ویشوگ مدرک عطق شزا یظفادخ دعب منومرف تشپ متفگ نیمه یارب هسرپیم دایز لا وس متسنودیم
دز دموا نومرف هیور متشاذگ ومرس متشاد هگن یروبجم مدرک یفوپ سیلپ نیشام ندید اب عقوم نومه

دوب یزابرس  نییاپ مداد ور هشیش هشیش هب
ینزیم فرح منفلت اب تعرس نیا اب اقا _

شدوب یرورض هزیچ _

تفریم  موربا رتشیب .. مدرگرس مگبنم متسنوتیمن ،؟.، دوب یچ ثمال _

... هزیچ _

زا روبع ناکماو هکیچوک هداج نیا . منوباوخیم وتنیشام هشابن هدننک عناق تفرح اعقاو هگا اقا یچ _

گنیکراپ  مربب دیاب نییاپ ایب ؟؟ یچ هشب در یزیچ یا هچب هگا نراد یوالیی هنوخ نوچ هدایز هداج نیا
اب ممممریگب لگ وشین نوا نم هک یا درکیم  ماگن دنخبل اب تشاد هک یلیل هفرط  متشگرب . متفگیم یچ ففوا

تسشن مبل هب یدنخبل یرکف
مدرک یلیل هب یا هراشا منز. ردارب منونهفب نوبز هچ هب اقا _

زا مشدوخ هسرب رترید تعاس هی هگا هتفگ شرتکد هراد نینج طقس هتقو هدب شلا ح منز _

متفگ هونشب یلیل طقف هک بلر ...یز میدیم تسد
ادخ دیما _هب

مکمک هیدیاش . مینکیمن  متمیرج امرفب . متسه منوتدنمرش منکیمن دس وتهار ایب ایب وگب لوازاردارب _ زابرس
درک یلیل هب یهاگن ... امرفب مشاب هدرک
شابن نارگن هدب وشضوع ادخ یجبا _

شاداد _هآ

وشزیر یاه هدنخ هیادص . مدیدنخ اوه تفر مدنخ بمب میدش رترود هک نیمه مدروارد تکرح هب ونیشام
مدرک هاگن شهب مدینشیم

مدادیم شحف مدوخ هب یراگنا مدرگرس مدوخ  متفگیم هگا ینعی _



ینکیمن تیاعر ارچ تکلمم درگرس _واال

... هگیددوب هظحل هی بخ _

زا ممدوخ اما ... توکس هرابود  مدیشک لیلد یب یها . تفر مابل هی ور زا دنخبل میدش تکاس نومتفج .

مدرک بجعت مدنخ نوا
متشاد هگن دیرخ زکرم هیولج

مرب یروطچ عضو نیا اب نم _

شوپب راولش هی یشورف سابل هیوت ورب عیرس منودیم هچ نم _

هبدروخ ششفک هک مداد همادا مهار هب مدرک تکرح دش نوریب منوا نوریب مدموا نیشام .زا فففوپ _

متشگربو  مدرک تفس ماپوت وشفک  مداتسیاو هرب رد مشفک دش ثعابو مشفک
وت هتچ عا _

تفریم مرسهار تشپ ال ماک
هگید ورب نکن فلت وتقو عا _

راولش .هی وت تفر عیرس شدوب درس اوه . متفر تشاد نیج راولش کال هک هزاغم هی تمس .. متفر هار
اما دیرخ ازیچ نیا و شفک و شلا وتنام . مدرک باسح ولوپ نوریب دموا و دیشوپ عیرس و تفر تشادرب

میدموا زکرم زا دیشوپیم دیاب تاراهظا نتفگ یارب هاگداد هیوت هک دیرخ ادرف یارب مه رداچ هی رابنیا
اه هدنورپ  ندرک روجو مج اما متشاد باوخ . مدنور هنوخ ات نوریب

مدید متشگرب دشیمن هدایپ ارچ نیا مدرک ششوماخ ... مدرک  کراپ یا هشوگو نیشام . مدش طایحدراو
بخ اما ... هنکیم یزاب شقن مدرک رکف لوا هقیمع یباوخ ووت یلدنص یتشپ هب هداد هیکت و شرس
؟؟ دوبن مرگ یمک اوه نواوت شاتسد . دروخن ینوکت شتسد هیور مدز ومتسد .. منکنرکف هک یعیبط ردقنیا

مداد یراشف متفرگ وشتسد
. مدرک دراو یا هگید راشف متشاد شهب ندوب یجان هسح لثم یسح هی مدوب هتفرگ و یلیل تسد نم

... وشاپ _ درک زاب وشاشچ یمک
درک هاگن وفارطا و درک زاب مشچ عفدنیا

یتح داتسیا و هنوخرد تشپ تفر هدروخ ولت ولت ودش نوریب نیشام زا متفگ یموهوا .. میدیسر عا _

وریگدزددعب شمتسب و مدرک زابو نیشامرد و متشاد نوشرب تشپ .زا هربب وشادیرخ دوب هدرک شومارف
عقومنیا دوب هن تعاس دش دراو شتسب همینو زاب همین هیاشچ .اب مدرک زاب ورد هنوخ تمس  متفر مدز
هدیباوخ شاسابل اب لفاغ لد یا .هک قاتا هیوت مدرب ورادیرخ مدوب هتسخ ممدوخ هتبلا دوب هدش باوخ

تخت هیور دوب
.. مراک قاتا هیوت متفر و متشادرب وشک هیوت زا ومیتحار هیاسابل نم!!!! قاتا هیوت ... نم تخت هیور

نکتخر هیوت مدرب مدرک نوشضوع
هنود و متشاد شزا نم هک ییاه هدنورپ .. متشادرب وراه هدنورپ مومتوزیم تشپ متسشن

...حاال موس رفن نوا .اما هسب مه هشب مک هدازمورح هی .. اعطق دوب مادعا شمکح اعطق ... مدنوخ هنود
مودکره وراه هدنورپ هک دوب هدزاود تعاس شوح ولوح هدیمن نوشن شدوخ زا یرثا اه حاال

اااااه .. متسب وماشچو مداد هیکت یلدنص هب ومرس . متشاذگ مهرس تشپ و متشون تسرد ونوشاخیرات
شهب مربب دیاب و ماجرف وپالهی ناها ... منک هدافتسا مباسح هیوت وپالهی زا هرتهب مریگب  منیشام هی دیاب
وشرد .. مدروارد شوت زا ولوپ فیک و مدرک زاب شدیلک اب ودمکرد مدنبیمن دادرارق هک مگب .. مدب سپ

؟؟؟؟ مک ارچ . دوب مک وپالش عععا مدرک زاب
. متشادرب ور یمک وپال زا نم هزیچ _

هنوطیش مدرک یفوپ نییاپ دوب هتخادنا وشرس ودوب یتحار سابل اب هک .. شادص تمس متشگرب
..... هگیم

 هدب رهمگرزب یاقا متشاذن دش ترتکد وتصیخرت لوپ بخ اما _

ندوبن نم وپالهی انیا _

؟؟ ینعی ؟؟ ینعی _ تفگ بجعت اب درک برساال
دوب اراکمه زا یکی وپالهی هکنیا ینعی _

.اتم... اعقاو .. مدرک هابتشا ؟؟؟ مگب یچ .. بخ.نم . هزیچ ععععا _

!!!! ساسح هچ دمویمرد شکشا دادیم ششک هگید مکی هگا
هدش جرخ  مدوخ یارب هگید مرازیم  تسین مهم هرادن یلا کشا _حاال

سپ مدرب دش هک ادیپ دعب هدش مگ میشوگ مدرک رکف هک متفرگ  مدوخ یارب مه یشوگ هی هزیچ _ متشگرب
ندوب هدرک هفاضا یشوگ لوپ هیور ااااروعشیب هک مدب

ندرک ودرگ تسوپوت وتتسد ینعی _

شاجرس متشاذگ وزیچ همه ... یلیخ .... دوب هدش  منشگ یلیخ رد تمس تفر .. هگید هتکلمم .. بخ _



مشاب هتشاد دادرارق شاهاب متساوخیمن نوچ ماجرف نوا لوپ هیور متشاذگ دوب مک لوپ هک ردقنومه
میرادرب مهاب ورپژه

متفر ... دوب هدش هزم دب امتح هک مهانوجنسف دوبن یزیچ مدرک زاب ولا چخی رد هنوخزپشا تمس متفر
ازتیپ هی نک لو ... اتود ای یکی بخ اما متساوخیم چیودناس مدز گنز هنابشازتیپ هی هب نفلت تمس
باسح ولوپ .. هرایب مدشات رظتنم . تسین مهم متساوخن هگا هروخب تساوخ هگا نرایب مگیم هداوناخ

سح و یا هیاس هک شکیت هی ندروخ هب مدرک عورش . مدرک زاب ور هباشون و زیم تشپ  متسشن  مدرک
ندیشک وب _المزهب مدرک دنلب ومادصو مدز یزاگ ... انیبب ور هبرگ .. راوید تشپ تفر متشگرب هک نیمه  مدرک

. متسین سیسخ وت لثم نم روخب نیشب ایب تسین
دموا راوید تشپ مدززا یدنخزوپ

یزیچ وت اب مرادن سود ال ...صا امود . مرادرب با مدوب هدموا تسین ندیشک وب تیصخش یب مشلوا _

مروخب
همادخ زا نم هک _هن

یتشاذگ اج منم یارب هک هتسه امتح _

هتشاذگ لا متسد و هباشون  منوا یارب تفرگ مصرح  مدوخ یتقد یب زادرک هراشاوربور یلدنص هب
شتمس  متشگرب . مدوب

هشابوت یارب  مولعم اجک _زا

تفگوداد نوکت یرس
روبجم مه ور یسک نم زج هب هگم هشاب هگید یسک یارب نم زج هب هک منکیمن رکف ممدص هی یتح _

. یدرک تدوخ اب یگدنز رابجا هب
مدرک شاگن  میگشیمه هیامخا واب متشگرب مدش تکاس

متفگ هرابود هک . تفر درک مهب تشپ . تقاتا ورب تسین تنشگ هگا _

 مدروخ مشگید هکیتود . هنزب تشادن یفرح منئمطم . داد نوکت مهب یرس وتشگرب .. همروظنم نومهم قاتا _

 مدشیم اپ عیرس ادرف دیاب  مدیشکزارد ... شدوبن  مدرک زابورد . مدوخ هقاتا تمس  متفر و مدرک زیمت وزیم و
تخت هیور  مدید هک مدشاپ عیرس ... نوراوخب رونوا نوراوخب رونیا فوا شراخ هب درک عورش منت مک مک

ادخ یادوب متشلا ب ریز کال لسع قشاق ود مدید مداد هک باال وتشلا زیرب هچروم زا هرپ
هیپ هیوت و مومح تمس  مدرب  مورا و مدرک عمج یتختور ؟کال تلدرس دنوم هدقع ردقنیا . هریگب  مزاوروت

ردقنوا .. متخادنا دیدج یتختور هی قاتا هیوت  متفر منیبن ورتخد نیا نم هگم ینعی . مدرک هایس کیتس ال
درب.... مباوخ شراک هب یرکف چیه یب لوا هظحل نومه هک متشاد باوخ

.
میتفریم هن تعاس دیاب شدوب تفه  مدرک هاگن تعاس هب دوب مومح مدشزا رادیب باریش هیادصاب .

مدرک عورش و متشاذگ نون والی رایخ ورینپ زیم تشپ  متسشن . شدوب هداما تفگ هشیم هنوحبص زیم
متفر هشیمن نوریب هلوح اب سپ مدش رادیب هک هدینش ونم هیادص املثم مرسدز هب یرکف ... ندروخ
دوب هتفرگ راخباه هشیش هیور و تفرگیم شود تشاد .. مدرک زابورد مورا . دمویم شود هیادص رد همد
قاتا هیوت متشاذگو متشاد نوشرب شلوح واسابل تمس متفر . نم هن دشیم هدید حضاو نوا هن
دید مومحرد هب اقیقد هک یلدنص هیور متفر ومدرک تسرد رینپو همقل مدوخ یارب  مدموا عیرس متسبورد
هک دعب هظحل دنچ یارب دوب هدش یلیو یلیق ملدوت هدرک  مومت امتح دمویمن ییادص متسشن تشاد

تفرگ  مدنخ وت تفر دزداد عبودرک مهب یهاگن نوریبدروادغج نیع وشرس . دشزابرد
؟؟؟ هن هگم یدرک وراک نیاوت _

مناخ یلیل میتشادن ععععا _

رایب  مارب وماسابل شلقادح ای رونوا ورب وشاپ ای ادخوروت _

؟؟؟ تراز _

رونوا بخورب فففوا _

_هن!!

رونوا ورب منکیم شهاوخ _

؟؟ مدینشن _

مدینشن و یلوا . مدینش هک ونیا _ رونواورب _

منکیم شهاوخ فففففوا _

وگب انمت واب نوریب رایب وترس _

مدشاپ ... هگید تعاس هی تشه دش تعاس شتسب  مکحمورد ..... ارمع _

وت مایب نم هک یا هدرم هگا مریگب شود  ماوخیم نوریب ایب هک یا هدنز هگا _

دموا شداد هیادص . مروشب  یروطنومه  متدسج



تاهابو منیببوروت مرادن سود ال صا نم اما یرایب فرح هب ونم تاراکنیا اب یراد یعس ... تیبرت یب _

منک تبحص
؟؟؟ هن هگم . هتای یزتناف زج خخخخ _

هماتیعقاو زج _

هرید هک نوریب ایب یا هدنز سپ _

تهب تنعل فففوا _

؟؟ یتفگ یچ _

مایم االن متفگ یچیه _

شنت و نکتخر فیثک هیاسابل مومت مدید  مدرک شاگن یمشچریز دشزابرد هک مدرک شهبو متشپ . هشاب _

دعب تسبورد و نومهم قاتاوت تفر دوب گرزب شارب ردقچ م راولش اب ونم سابل دوب هتفرگ مدنخ هدرک
نشور وراوشس مدش مومت عیرس . مومح هیوت متفر مدرک لفق ورد دایتعا ضحم . ندز فرح درک عورش
دروخیم یاچ تشاد و دوب هنوخزپشا هیوت نوریب  مدمواو مدرک  مرود ورلوح . مدرک کشخ وماهوم و مدرک
شدعب هرادا میرب لوا  یگمه هک مدش ریمس اب تبحص لوغشم و قاتا هیوت متفر و متشادرب ومیشوگ

متشادرب وراه هدنورپ مومت و مدیشوپ و متشادرب دمک هیوتزا وممرف هاگداد میرب مهاب
هراتس هس هک یکشم زولب و یکشم  راولش . مدرک مدوخ هب یهاگن هنییاوت .. یلیخ  منوا مهمدوب  مارب زورما
اترس هب هاگن .. دمویم شهب رداچ دوبرد همد رضاح منوا .. مدش نوریب قاتا زا یکشم تک و تشاد درز

تفگ ودرک ماپ
شزانج عیشت میرب هرارق هک یسک هنک شتمحر ادخ _

میدوب هدیشوپ یکشم اپ اترس مهنم نوا مه هخا
. ینکیم متبحص هب روبجم ارچ  منزب فرح تاهاب مرادن سود ال صا _

شاهاب ندرک یخوش زا دش با دنق ملدوت درک ماگن پچ پچ
و تسشن هشب راوس هک مدزو نیشامریگدزد مدرک لفقورد میدش نوریب هنوخ زا درک رونوا وشور
هبو نیشام . متفگ االیه مسبو متسب ومدنبرمک . دروپشاد هیور  متشاذگ وراه هدنورپ متسشن متفر منم

... متشاد هگن هرادا هیولج . مدروارد تکرح
نیشام زا نیشام تمس ندموا مندیداب همه دندوب نیشام هیولج رد همد  گنهرس وداراب الوین صا وریمس
تشاد حیلا هی الین صا مدرک تبحص نوشتسد هیوت هدنورپو زورما هب عجار نوشاهابو نوریب مدموا

منک شعفر متسنوتیمن هروج چیه هک یسرتسا متشاد سرتسا هاگداد هدوخ ..ات مدش راوس
دیچیپ متسدرود یتسد . شمدید رود زا هاگداد هیوت میتفر شندروا سپ دوب رد همد یرتن کال نیشام

دوب هدیرپ شور زا گنر . متشگرب
تساجنیا هک منیا _

بخ هرا _

.. مسرتیم .. مسرتیم نم _

تسام تسدوت االن شابن نارگن _

ادخوروت ماین نم هشیمن _

ور ارتخد هک مدهاش ، مدهاش مدوخ یگب هک نیمه هروخیم نومدرد هب ردقچوت تاع طاال ینودیم _

ناوختسا وزغم یارب دروایم
اما _

دوب شندز زا دوب دوبک شتروص یوسوم تمس متفر مایم االن منم اجنیمه نومب سرتن شششیه _

مدرک هراشا اه هدنورپ هب مدز دنخزوپ مداتسیا شوربور
نتگرم هیاه همان _

یشاب قفوم .. هه _

متسه _

ششوگرانک مدرب ومرس
منکیم مک ور هدنورپ هی یگب وتدازمورح نوا مسا هگا _

مگیمن _

مدزدنخزوپ
مدرک هاگن  شرس تشپ هب ریمب سپ _

یمتاح _

باال تفرگ وشرس شتمس متفر دوب یددم همه نوا نیب اما شدوب مراشای درک یمخا ؟؟ ونم یتخانش _

درک مهب یهاگنو
مداد نوکت یرس ؟؟ هبوخ _حتلا



؟؟ دش رتشیب ممکح ؟؟_ وت یبوخ _

؟؟؟ ارچ _

مدز وقاچو سایلا _

؟؟ ارچ _

درکیم زانیرپ هنوج هب دیدهت _

متسه تنز بقارم شابن شنارگن _

؟؟ یدیم لوق _

؟؟ یتفرگن هرا.طالق _

شماوخیم _هن

یچ نوا _

داوخیم ونم  منوا هرا _

مدز شنوش هیور یتسد
هشدایز تمکح ماوخیمن ؟؟ هبوخ سایلا _

هداتفا قافتا نیا هک هزور دنچ هبوخ _هن

اجک زا وقاچ _

؟؟ اجکزا منودیمن . هتشاد شبیج هیوت وقاچ هی _

. منکیم یریگ یپ _

دایب مک شمکح شاکدش تکاس
یزاب شرداچ اب تشاد ودوب نییاپ یلیلر س دوبن سایلا زا یربخ میدوبرد همد هیقبو  گنهرس تمس متفر

شتمس  متفر درکیم
درک برساال ؟؟ هبوخ _حتلا

_هن

متفگ و شرانک  متسشن
؟؟ هگم هدشیچ ارچ _

هنکیم ماگن یروج هی یوسوم _

نکن شاگنوت _

ونم داوخیم منکیم رکف . هنکیم ماگن یروج هی منکیم شاگن هک نیمه شهب هتفیم ممشچ هشیم هگم _

هشکب
شمشچ ال صا هک یلیل شیپ  متسشن یروج دوب راو دیدهت شاگن تفگیم سار یوسوم تمس  متشگرب یبصع

نوا هب هروخن
مدرک اال برسدوب قاتا رد همد هک یزابرس هیادص اب

ییاسک .. نتفر انوا یمتاح زورهب . یددم مکلا .... یمیظع راشای ... ماهرف سایلا .. یوسوم خرهاش مهتم _

غولش تیعمج .. میرب هک میدشاپ همه نومشیپ دموا زابرس میرب رخا ام دوب رارق وت نتفر شدعب مه
تیعمج میتسشن نوشرس تشپ هیاه یلدنص و متفر وت دایب نتشاذگراگنربخ و ساکع هی طقف دوب هدش
فیدر هیوت همه الین صاو گنهرس وداراب وریمس و نم میدشاپ همه یضاق ندموا ...اب دوب هدش غولش
دموا سایلا ودش زابرد عقوم نومه . میتسشن ماام یضاق نتسشن اب دوب نومرس تشپ مه یلیل میدوب

زا لوا یضاق . درکیم هاگنو یلیل تشاد پچ پچ منوا . نومولج تسشنودموا یدنخزوپ هی اب سایلا
شهب مدادومتسد یاه هدنورپ عیرس . دشاپ  گنهرس هگب ونوا هب طوبرم هدنورپ و دایب ات تساوخ گنهرس
شرود هکداتسیا یا هلپ هیور و تفر . تشاد قرف هعفدنیا اما مشاب  متساوخیمن اهاگداد هیوت تقو چیه

... دنوخ وراه هدنورپ کت کت منوا . دوب الین صا مه یدعب دنوخ ومتسد هیاه هدنورپ کت کت تشاد هلیم
.هک دوب یلیل مسا و مدوب هتفگ ناوختسا وزغم .زا مدوب هتفگ مه هتسیاش گنهرس زا نم هدنورپ هیوت

درک ماگن یروج هی مدید شتمس متشگرب . دوب هتسشن هدب وراشرازگ و هرب مه یلیل ات تساوخ یضاق
ندزیم هجز تتسدریز هک هزوسب رتخد همه نوا هب تلد ورب یلیل ورب _

داد... حیضوت وکت کت دیزرلیم شادص داتسیا اجنومه و تفر ودشاپدرک شکاپ عیرس تخیر شکشا
شاجرس هنیشب تساوخ شزا یضاق

نوشمکح هب تبون نییاپ تخادنا وشرس . مداد نوکت تبثم عالتم هب یرس شاجرس تسشن ودموا
.. میدشاپ زیم هب دز هک یبوچ اب دیسر

هب مادعا مکح .... گرزب راکف خال یوسوم خرهاش ادخ نوناق یوس زا هبوصم و تساوخ هب ادخ مان هب
هگید ههام هس تدم

... ماهرف سایلا ... ود نوناق هب دوب هتفرگ همهمه و تیعمج دوب هدز یخلت دنخزوپ خرهاش هبدروخ ماگن
سلا یس هب تسدمه ناونع هب یمیظع راشای دوشیم موکحم دبارد دبا سبح هبرتخد قاچاق مکح هب



هب دیدهت و یسیلپ هورگ اب یراکمه اب یددم مکلا اماو .... نادنز سلا تسیب ....هب یمتاح زورهب نادنز
ادخ هظحل نوا دوشیم  موکحم یرتکد لغش ندش لطاب و نادنز سلا جنپ هب سومان و هداوناخ ناج
دوب هدش هتشون اه هظحل نوا مومت مدش لا حشوخ مدرک زاب وماشچ تشذگ یددم هب یچ هک هنودیم
تفر ودرک  نوماگن پچ پچ هک سایلا نوشنربب ات ندموا نوشارومام نتفر نوریب شناهارمه و یضاق
رکذت امتح دیاب . دوب بوخ تفگ هشیم مه یددم و دوب شبل هیور یشخبرورغ دنخبل نومه یوسوم

هشابن مه شیپ نوش ولسال هک مدادیم
متشگرب داتسیا .. نیشام تمس میتفر یلیل اب مدرک یظفادخ هیقب و گنهرس اب میدش نوریب هاگداد زا

ور هشیش هظحل نومه ات هک نیشام هی هب دروخ هک مدرک لا بند وشهاگن در هدز هریخ هطقن هی هب مدید
؟؟ دوب یک نوا باال داد
؟؟ ینکیم هاگن یراد ویک _

میرب ... یچیه _

.. مدنور هنوخ ات ؟؟ دوبن دب رتخد نیا حلا یمک
..
..

تسشن و لبم تمس تفر . متسب ورد تشاذگ اجنومه مشاشفک دروارد وشرداچ دش دراو مدرک زاب ورد
درک همزمز وشتسد هب داد هیکت وشرس شور

دش!!! مومت زیچ همه _

هرا _

دش عورش هزات _

؟؟؟؟ هخا هتچ ؟؟ ینودیم یچوت _

وماسابل و مقاتا تمس متفر دوب کی تعاس مدوب هتسخ . مدش یبصع  قاتا تمس تفر و تفگن یچیه
درب مباوخ هرخ باال رکف یلک اب مدیشک زارد تخت هیور مدروارد

متساوخیم یمک مدرک لفق ورد منم نیشام تمس تفر .... کشرز دموا ییورباو شچ ؟؟؟؟ یرضاح _

زابورد نیشام تمس متفر .. منومب غاب هنوخ ور یزورود متساوخیم ممدوخ نیمه یارب منک تحارتسا
هبو نیشام متسبورد دعب و میدش نوریب مدرک زابو یا هلیم رد تومیراب متسشن لر تشپو مدرک

ومتعرس ننکیم نومبیقعت نراد نیشامود مدرک سح میدش جراخ رهشهک .زا مدروارد تکرح
درک مک منوا مدرک مک ومتعرس درک. دایز وشتعرس منوا . مدرک دایز

ینوصقریم یبرع یرادو نیشام هتچ _

مدرک شهب یهاگن
.؟؟ یچ رکف هیوتوت میچ رکفوت نم .. راین راشف تخم الهب صاوت _

؟؟ یتفگ یزیچ _

هراد لکشم هک متاشوگ _

مونشیمن وتادص ال صا _

! هبوخ _

هیچ زو زو هیادص نیا عا _

ندید اب مدرک هاگن هنییا هب یتقو دروارد ومادا منک کف . یرب متشاذیمن سملا هنرگو مرادراک هک فیح _

االن دوب نیشام هی مدرک یچون درک. ترپ ومساوح ورزرز رتخد نیا انیبب .عا مدرک بجعت نیشام هی
مندیسر ات دوب هگید یلیخ هتبلا غاب هنوخ مرب دیابن تیعقوم نیاوت سپ .. ندوب ام بیقعت یارب منئمطم

مومت مدرک دایز ومتعرس ننک نوممگ هک هشب یروجنیا دیاش هرب دنت ات زاگ هیور  متشاذگ وماپ . اجنوا
مدز زمرت یلیل دنلب هیادص اب هک دوب ولج هنیآ هب مساوح

شاب بقارم _

مدرک شهب یهاگن دوب هدش یمخز شینوشیپ یمک و ولج دوب هدش ترپ میداتسیا
؟؟ یبوخوت _

نومه نیا .. درک دسوهارو دوب نومولج حاال هک مدرک هاگن موربور نیشام داد.هب نوکت یرس سرت اب
ریز هشیمه هک مراد زوجم هحلصا . مدز ویزکرم لفق راک لوا نومه دوب هدز شبیغ هک دوب مود نیشام
نیشام . ندرکیم ادیپ تسد نومهب هک یتقو یارب هن کیلش یارب اما .. مدروارد ومتشاذیم هدننار یلدنص

و نوریب ندموا رفن هس بقع نیشام زا متشگرب .. دوب هدش تخس یلیخ نومرارف هار دوب نشور زونه
ندوب رفن راهچ نیشام ودوت لکرد .. تشاد گنفترفن هی و رفن هس مهولج زا تشاد گنفت نوشرفن هی

یلیل تمس متشگرب یگدننار یارب نتشاد هگن ویکی
؟؟ ینک مکمک هرابود ماوخیم نیبب _



هشکیم ورام نوا متفگ هک نم رایناد ... هن رایناد _

دزدب وترس و نک مکمک طقف وش هفخ _

درکیم هیرگ تشاد
نک کمک طقف یلیل شششیش _

شاب نوبرهم یمک لقادح یگرم همد _

میرادن تقو _

؟؟ منک راکیچ بخ _

نوکت یرس . ریگب راهچ هدند طقف ریگب ور هدند ابونومرف طقفوت . مراذیم زاگ هیوروماپ مدوخ نم نییب _

دوب نومتمس اه هحلصا میش نوریب نومدوخ ات نتساوخیم ندوب نوموربور انواداد
.هس .ود کی

اتدنوخرچو نومرف . میدرک تکرح و تفرگ و هدند واب نومرف ودش مخ منوا و زاگ هیور متشاذگ وماپ
نومتمس . نییاپ مداد ور هشیش نم و یکاخ هداج هیوت مدیروخ بخ اما میشب در نیشام رانک زا

منزبو مود نیشام هک دشن یتقو اما دش رچنپ نیشام .هی نوشانیشام هب مدرک کیلش منم ندرک کیلش
دمویم نویماک هی تشاد . ندمویم نوملا بند مدادیم زاگو متفرگ ور هدند ونومرف مدوخ میدش هک رود

ننیبن ات شرس تشپو متفر دش در هکنیا دعب مدش در شرانک زاو مداد زاگ .. ولجزا
مداد وراک هرابود ندوب هدروارد ونوشاگنفت هعفدنیا دش کیدزن مزاب نوشنیشام اما متفر خالف منودیم
رمک وات نییاپ مداد ور هشیش نومدنوسرتیم  گرزب هیاه یلیرتو نویماک یپرد یپ ندش در اما یلیل تسد
دراو هگا دوب هدز اتسور هی ولبات . میدوب هتشذگ غاب هنوخ ..زا دوب زاگ هیور ماپ اما . نوریب مدموا

ال هی هبدروخ هرخ باال مدرکیم کیلش شدوب نییاپ دننام هرد هلکش هی ... ندرکیم نومادیپ میدشیم نوا
_ تفگ هک یلیلداد هیادص هرابوددزیم دیدش مبلق دش در مشوگ رانک زا اقیقد دزریت هک نوشیکی . کیتس

. نییاپ تفر نیشام هرد ودرک پچ نیشام مدید هک  متشگرب رادرب زاگ هیورزا وتاپ رایناد
سکعرب اب درکیم هیرگو نم هب دوب هدیبسچ هک دوب مدای ویلیل حلا طقف هظحل نوا داتفیم هار نیشام

.. مدیمهفن یا هگید زیچ موزاب ندیشکریت و نیشام ندش

هاگن ملقب هیوت شنوجیب مسج هب دوب سکعرب نیشام شدوب نیشام دود . مدرک زاب مشچ یدب هیوب اب
هب نوریب مدیشک و یلیل شدعب و نوریب مدموا . مدرک زاب دگل هی اب نیشامرد شدوب نوج یب .. مدرک

سکعرب نیشام  نوریب شمدروا .. دمویم نوخ یلیخ شینوشیپ . شدوب نوج یب هتبلا یتخس
مدرکیم سخ سخ . متسشن شرانک و کاخ هیور شمتشاذگ شمدرب نیشام زا رترود یلیخ . دوب هدش

.. مدرک کاپ و شتروص هیانوخ شلا ش هشوگ واب مدرک شاگن متشگرب . دوب هتفرگ درد منیس هسفق
اما اجنوا شمدربیم دیاب دشیم هدید اتسور گنر درز هیاقرب شدوب هرد هک هپت نیا زاباالهی مدشاپ
دنچ دروخیمرس ماپ ریز زا اکاخ مدرک شلقب مشب یباتفا نارهت هیوت حملا نیا اب متسنوتیمن ؟؟ یروطچ

و نیمز شمتشاذگ متشادن یسفن هگید اما .. نییاپ شمدرب مدشاپ هشیمه لثم .اما نیمز میدروخ یراب
هشیم دب شلا ح رت عیرس یروطنیا هنرگو هشاب ینوخ دیابن دوب درس اوه مدیشک زارد .. مدرک شاگن
امتح منیس هسفق دوب هدش حاضتفا حملا مدیشک زارد شرانک شتروص هیور متخادنا مدروارد ومتک

دز داد هک یدرم هیادص اب دوب هدید یبیسا
و دوب شتسد یبوچ دوب ییور شوخ وریپ درم شتمس  متفر .و مدش زیخ مین ؟؟ هربخ هچ اجنوا _

متمس دموا تفریم هار تشاد
؟؟ ییاتسور نیا زا ؟؟ یتسه یکوت _

تفگ ودرک ماپ اترس هب یهاگن میدرک فداصت هکرهش زا جراخ مرب متساوخیم میرهش نم _هن

؟ هتنیشام زا دایم زاباال هک یدود نوا _

دشیمن هدید مدرک هاگن
نیدب شتاجن .... هدب شلا ح ،منز منز اما هبوخ حملا نم موهوا _

هنوخ شمیربب رایب وتنز ورب _

مسفن یهاگ زا ره شرس تشپ منم و دش ورولج درم نوا .. مدیشک یسفن متشاد شرب شتمس متفر
. مدرکیم هزات یسفن و مداتسیا یم ودمویم دنب

مدیسرپ نیمه یارب مدوب هدیدن ارونیا حاال ات وروت ماتسور نیا بابرا نم _

میرهش هک متفگ هلب _

؟؟ هدشیچ  یگب یاوخیمن ناجرسپ _

دش یروطنیا هداج دب چیپ  رطاخب . فداصت یچیه _

دش هک دراو تشاد مه هعرزم هک تراما تمس تفر . دوب یبوخ هیاتسور . میدش اتسور دراو دش تکاس



رد تمس تفر ... اتعارزو تشک .. اه بسا . ندوب یراک هی هلوغشم  مودکره ندرک سالیم ارگراک همه
مدیشک یها ودرک زابورد نسم یمناخ ترامع

نوا زا رت مکحم اما بوچراچ هب مدروخ  مکحم و تفر یهایس ماشچ عقوم نومه ؟؟ نیک رفنود نیا _

هتفوین ات متفرگ و یلیل
تفرگ وموزاب درم

قاتاوت باال ورب ناجرسپ _

دموا هبعج هی اب نز متشاذگ و یلیل هظحل نومه و اقاتا زا یکی هیوت  متفر دش ور ولج مناخ نوا
مکیدزن

منکیم نامسناپ وتنز مرسپ _

نم هتمسدموا درک کاپ وشینوشیپ هیور نوخ هبنپو لکلا واب یلیل تمس  تفر
؟؟ هبوخ _حتلا

هیور تشاذگ وشتسد ودرک االیه مسب و مرانک تسشن منیس هسفق . هدب میمسج زور و یمکحلا _

تفرگ  مدرد  منیس هسفق
هدید بیسا یمک منک رکف _

هروطنیمه هرا _

هک ییاج  متسنوتیمن دوب هدش نوریب . تخت هیور  متفر .. منکب  نوتلا ح هب یرکف هیات نینک تحارتسا _

و متسد هب مدز گالبو دایب شوهب ات هنزب هدرک شومارف گالبو .عا مدنوم رادیب مباوخب مسانشن
وموزاب و درک زاب مشچ . شتروص ورس هیور  متخیر یلیخ هن اما دش رایشوه یمک شینیب هیولج  متفرگ

تفرگ
مسرتیم ... مسرتیم نم .. شاب بقارم _

یتسین نیشاموت میا هنوخوت االن هتشذگ االن شششیه _

درک لو ومتسد
اعقاو _

_هرا

درک هاگن وفارطا هنافاکشوم وشاجرس تسشن
تسین هک غاب اجنیا _

داد نومتاجن ییاقا میداتفا هک هرد زا _هن

دیشک زارد درکیم درد شرس ناها _

؟؟ میداتفا هردزا _

نوشتسد هگا خخخخا . ندوب یوسوم هیامدا دز مکشخ  موربور ندید .اب هرجنپ همد متفر ییادص اب
دیسریم نومهب

دوب هدنوم اج منئمطم دوبن یدر میشوگ و گنفت .زا تخت تمس  متفر عیرس
شابدوز وشاپ یلیل _

هدشیچ _

میرب ایب _

ادخب تسین بوخ حملا نم _

. شدوخ یارب تفگیم ترچ
دوب نوشمناخ دشزابرد عقوم نومه متفرگ وشتسد . مرب نم نومبوت یاوخیم نیوسوم هیامدا _

و تشاذگ یلیل هیاتسدوت یذغاک انوا شیپ هربب ورام داوخب هنکن مدیسرت نومتمس دموادرک ام هب یهاگن
تفگ

نیرب سردا نیا هب مدیم نوتتاجن نم _

داد نوکترس ودرک هاگن ور هگرب یلیل
داد یرارف ورام شغاب یتشپ رد زا شرس تشپ مام ودش ورولج

داتسرف ورام مناخ هجیدخ نیگب سردا نیا هب نیرب _

هنکن درد نوتتسد مشچ _

تسرد تسنوتیم  دوب سردا هی  متفرگ شزا ور هگرب .. میدرکیم رارف ود حهتلا اب مهام میدرک رکشت شزا
دزیم سفن سفن داتسیا هعودب یباسحو

؟ دشیچ _

تفگ ودشاپ میتسشن نیمز هیور  مهاب یمک هریم جیگ مرس مه هدموا دنب مسفن مه _

هبوخ حملا میرب _

هوهق رد هنوخ هی نوا زارت باال دوب اتسور  مسا هک ولبات هیور  نتشون دعب ینعی شدوب تساررس سردا هی



مناخ هی دش زاب دعب هقیقد دنچرد مدز رد هنوخرد همد متفر دوبن سار نواوت یا هنوخ و شدوب یا
درک ماپ اترس هب یهاگن . شدوب هفایق شوخ

؟ نییامرفب هلب _

نداتسرف مناخ هجیدخ ورام _سالم

شدوب یمیدق یاه هنوخ نیا هیبش شنوخ دوب غاب میدش هک دراو داد نوکت یرس درک هاگن وفارطا
تفگ ودرک مهب یهاگن

؟ نتفگن یا هگید هزیچ _

اجنیا میایب ام نتساوخ طقف _هن

نیایب ملا بند _

تفریم جیگ یلیخ شرس مدوب هتفرگ وشوزاب هک یلیل دوب ابیز هنوخ هی غاب نیا هیوت شلا بند متفر
ال صا دوبن بوخ نیاو

؟ یتقو هی هتسین نوتلا بند هک یسک هونشن ونوتادص یسک هنوخ نوا تمس نیرب _

_هن

نوا تمس میتفر دوب هدادن داهنشیپ وراجنیا یکلا مناخ نوا اما منزب یفرح متساوخ و مدرک شاگن
هک یقاتا تمس متفر شدوب قاتا قاتا ندوب قاتا ات هس دودح .. میدرک زابورد ملا بند مه یلیل . هنوخ
و نیمز هیور متشاذگ دیزرلیم تشاد یلیل متسب ویبوچ ردو مدش دراو هدرس ردقچ اجنیا دوب زاب شرد
دمک هی دشیمن مه لفق منک رکف هیبوچ رد مدرک قاتا فارطا هب یهاگن شور متخادنا و مدوخ هتک
رونوا مه یبوچ هرجنپ هی دوب یبوچ نیمز دوب سابل هکیت دنچ نتشاذگ دحرد هک کیچوک یبوچ
طسو تشاذگ ودروا باوخ کشت هی شدوب همناخ مدرک زاب ورد ندزرد دوب یروت دیفس هدرپ هی شدوب
تفگ ودرک نومهب یهاگن .نز درک نهپ و کشت تشاذن مناخ هک هنک کمک شاهاب ات تفر وداتسیا یلیل قاتا

.. مداد هیکت هرجنپ هچقاط وهب متفر منم کشت هیور تسشن یلیل نیمز هیور تسشن متسبورد دنببورد
مدرک شاگن رظتنم

؟ نیراد مهاب یتبسن هچ _

میتخادنا مه هب یهاگن یلیلو نم
یرارف رسپ رتخد اجنیا ندموین هک ییامدا _هچ درک فارطا هب یهاگن . اجنیا ندموا دایز امدا نیا _زا

امش اما دشن تسرد هک ییاه یگدنز هچ ودرکن دشر هک ییاقشع هچ اجنیا .. نییانوا زا منودیم مامش
نیرادن و نیشاب قاتا هیوت مهاب اجنیا هکنیا قح نیتسه نم شیپ اجنیا هک عقومات

هنکب یزتناف هیارکف رازب متفگن یزیچ ..اما مدز یدنخزوپ
امرفب یرانک قاتا نوا امرفبوت مرسپ _

مدیمن یرارف رتخد نم میرهوشو نز !ام هتبلا _

 میرهوشو نز هگیم یکلا هنومب هرتخد شیپ هکنیا هساو انیبب نشور ممشچ عععا _

تمانسانش وک سپ عععا
تخادنا باال یا هنوش .. مدرک یلیل هب یهاگن . مدرواین هک نم هگیم همانسانش خخخا

مدرک شاگن
رود _بالهب

یزیچ هک نیا زا مدش یبصع . شمدنوبوک دعب و مدرک شزاب ورد تمس متفر و شارب متفر یا هرغ شچ
وقرب . مدروارد ماپ زا وماشفک یبصعو هتسخ شدوب هدروا  مقاتا نیا هیوت کشت هیور متسشن شتفگن

. مرس تشپ متشاذگ و متسدو مدوخ هیور مدیشک وروتپ و مداد هیکت مرس تشپ راوید هب مدرک شوماخ
زابورد مورا نییامرفب نتفگ مدز.اب رد و شقاتارد همد متفر . مدرک زابورد ؟؟ هنای هدرک بت منیببدیاب

متفگو مدرک
منم _

وت ایب ،_
شدوب هتسشن ودوب شوروتپ وت متفر

؟؟ هدب حتلا مدعب .. یسرتیم هگا تشپ زا دنببورد مگیم هزیچ _

هرارق هشیمه تلقع مدرک رکف هخا عا _ مدز یدنخزوپ .. منودیم ممدوخ هنرگو هشیمن لفق _

دز یدنخزوپ .. هنومب کا
رد تشپ یرازب یزیچ هی هک هشیم ینودیم هکوت هزات _

زاوشیپ هب مدوخ درک زابورد یکره رد تشپ مزادنب ومکشت مرب یاوخیم ؟؟ هدیمهف مرازب یچ ثمال _

مشیم یزغم هبرض هک یروطنوا هگید مرب گرم
؟؟ یدش رتکد تخم  مودک اب منودیمن هفخ طقف . وش هفخوت خخا _

. هبجع هیاج تارب هک هنیمه هساو ؟؟ یتشادنوت هک یخم نوا _اب



وش هفخ _

متسب ورد و قاتا تمس متفر شدعب
مدیشکزارد . قمحا

هدیم مباوج هچ مبل هیور تسشن گنرمک یدنخبل
رکف . تفرگ  مدنخ ملدوت ندرکیم نومادیپ دیابن کمک یارب مدزیم گنز هکنیا لوا مدرکیم یرکف هی دیاب
هدروخ شهب یرهم هی لبق زا یراگنا مدب مشیرارف هک شزادایم مشوخ یلیخ میتسه یرارف ام هک ندرک

رهم . دوب هدروخ شهب هتشذگ هیاه ناوات رهم هتشذگ رهم دیاش ای مدشیم کیدزن شهب دیابن نم هک دوب
صرح هی صاقت مسا نتفگ اب مدیشک زارد ولهپ هب دوب هدش مچ نم دادیم سپ دیاب هک ییاه صاقت
ماهاب هنک جاودزا متساوخ نیمه یارب دوب شردپ هتشذگ رهم دوب نم ی هعونمم .. یلیل ! منوج هب داتفا

زیچ همه نوا دوب شندوب ساسح و یزابجل درک بلج نوا هب ونم هک یزیچ لوا زور نومه
ارچ . هدرک جاودزا ماهاب نیمه یارب نوا هشکب باذعات .. هنیبب باذع !!..ات هشیمه لثم .. دوب شردپ
نیا یروطچ متسنودیم هشیمن مومت ماقتنا نیا یتحار نیا هب هسب ؟؟ هیچ ؟؟ هیک یلیل هک مدرک شومارف
یکی نادنز هتفیب شردپ هکنیا یکی هتسه هارود شنداد طالق اب متسنودیم ... منک شتخس ورارجام

مه شدوخ مه هشاب ماهاب هگا ...اما مگیم شهب یروطنیا طالقو سپ هشاب ماهاب شدوخ دیاب هکنیا
لفاغ نوشرکف زا تایلمع هیارجام ابدشرتدایز ودایز مرفنت نوشارب دشدایز مرفنت ها نشکیم رجز شردپ

دوب هدش رتهب حملا یمک متسب وماشچ ... مدرکیمادیپ دیاب لوا یتاجن هار مدش
...

《 یلیل 》...

.. امداتفا دیدج یشوگ هی ننوج خا ... مداد هیکت مرس تشپ راوید هب شنتفر دعب انیبب ور وررپ هچب
رطخ ینعی فففوا میدشیم نوشپچ همقل هی ندرکیمن نوم ادیپ امدا نوا هگا هتبلا دوب هدشمگ میشوگ

. مدیشک مدوخ رود وروتپ دوب درس یلیخاوه مدرک یا هنادرمناوج راک هچ اااه تشذگ نومشوگ خیب زا
نیا دوب شگرم هچ درک یفوپ هنوا مدرک رکف دش هدزرد شدوب بوخ ردقچ قاتا نیا

. امرفب _

شهب ندز یلوه هدنخ و ماجرس متسشن . دوب مناخ نوا دش زابرد
؟؟ نییامش عا _

ممدوخ هلب _

نییامرفب _

درک شنشور مرانک تشاذگ و دروا یتفن غارچ و تشگرب دعب درک تسار سفن وداتسیا
هشیم تدرس متفگ ایب _

همدوخ قاتا هیوت مه یکی هخا دیسرنرسپ نوا هب اما ... منکیم شهاوخ _.. امش زا یسرم _

. هشیمن شدرس نوا دیشابن نارگن _هن

تفگ ودرک یا هدنخ
یلیخ هخا . هدایز هرابب نوراب هکنیا لا متحا تفر  مداد نوکت یرس مراد افرح تاهاب ادرف هک باوخب _

. متشاد مباوخ بخ اما دوب هدش منشگ یلیخ مدیشک زارد ممکش روق وراق هیادص اب شدوب هدش درس
مدوخ هیور مدیشک وتپ و مدنوشک مدوخ وهب یتفن غارچ

....

....
یمک و مدز رانک وتپ و مداد مدوخ هب یسوق وشک مدشاپ . مدرک زاب مشچ یگنوخ هیاه غرم هیادص اب
نوا  موربور . مدرک شزاب و مدیشک وشینها هیاه هتسد یبوچ هرجنپ تمس  متفر  مدرک مک و غارچ

تشادیچ هی ندوب یروت هیوت هک شیگنوخ یاغرم یارب شوت زا ودوب شتسد فرظ .هی مناخدوب
هیوت متفر مدش نوریب قاتا زاو مدیشوپ وماشفک عیرس . دوب هدیراب نوراب بشید عا مدیشک وب تخیریم

دز یدنخبل مندید اب مناخ نوا . طایح
مرتخد ریخب تحبص _

مناخ هشاب ریخب مامش حبص _

؟؟ دشن هک تدرس _

دوب غارچدوب وتپ هگید دوب بوخ _هن

رسپ نوا یلفط _

مممموا !!!! دوب ییوب بجع مداتسیا شرانک ششیپ متفر . دوب بوخ نیشابن نارگن _هن

؟؟ دیراب نوراب و بشید
دیرابیم اهانیا مین و شش تعاس ات حبص هس تعاس زا بشید ادخ هتساوخ  مرتخد هرا _



مدیمهفن ال صا _

. مینک تسرد ور هنوحبص میرب _

یکیرات هیوت بشید شدوب نوا هنوخ یلصارد هک مدیمهف یرد تمس تفر میتشاذگ مدق هنوخ تمس
یتقو منک رکف دوب ورهار هیاهتنا یرد . مدروارد وماشفک شدوب ورهار لوا میدش دراو مدشن هجوتم

هک تشاد یکیچوک هنیموش . یبلا ج هنوخ هچ دوب ام هیاقاتا هک شدوب دننام ورهار هی یدرکیم زابورد
هنوخزپشا تمس تفر یزیچ هن دوب یبوچ هن شوت هخا دوب بارخ منک رکف

 مدرک زابورد ییوشتسدو مومح یرانک رد نیا .. روشب وتتروص مرتخد _
..

هتسردو رایخو هجوگ شدوب  کیچوک اما تشاد رونت ..هی درکیم مرگ نون تشاد هنوخزپشا تمس  متفر ..

متشاد نوشرب ومتفر وشفرظ هیور دوب هتشاذگ
منک درخ ورانیا _

هنکن درد تتسد مرتخد هرا _

متشاذگ ینیس هیوتو مدرک درخ
؟؟ هدش یچ ترس _

میدرک فداصت یچیه _

راد نوشرب ساجنوا نیداتب ودنابو مخز بسچ _

هبنپ هک مدرک زاب ودناب هنیآ هیولج متفر شدوب هیلوا یاه کمک هبعج . مدرک شزاب درک هراشا یتنیباک هب

شور مه یدناب و مدز شیگنوخ هیاه نغور زا یمکی مناخ روتسداب دوب هدش بوخ مرسداتفا ینوخ
و متشگرب شتروص یور یمخا و دوب مناخ هیور شممشچ . متشگرب شدیشابن هتسخ هیادص اب متشاذگ
هک ینیس متشاذگو غاد هیانون متخادنا مدرب . مزادنب ییاریذپ هیوت دوب رارق هرفس مدرک و مراک هیقب
، تسشن دموا ... طسو متشاذگ یزبس واب شدوب رایخو هجوگ و رینپو ولا بلا هیابرم و هرک زا یواح
یمک نومشیپ تشاذگ رکش اب هارمه و یتنس یاه ناویل هیوت تخیر و یاچ میتسشن دموا مه هموناخ

مدرک برساال صرح ..اب مدش ندزمه لوغشم و متخیر مدوخ یارب
؟؟ نییاجنیا ارچ نیگب نیاوخیمن بخ _

شدوخ مدنومهف شهب متوکس اب نیمه یارب حاال؟؟ متفگیم یچ . نییاپ متخادنا ومرس و مدرک یمخا
درک زاب نهد رایناد . هدب همادا ور هیقب

هی هاروت هک رهش زا جراخ میرب دوب رارق یزیچ رطاخ هب بخ .اما میرهوشو نز اعقاو ام .. بخ _

دوب اتسور نیا هب طوبرم هک هرد هیوت میداتفا ودرک نوملا بند نیشام
نیرهوش ونز اعقاو امش ینعی _

نیدیمهفیم دوب نوممانسانش اعقاو هگا _

ونم هسانشیم ونم مناخ هجیدخ هک هنیمه یارب مدروا دایز منوخ هیوت یرارف رسپ و رتخد نم بخ _

هدرک یفرعم امش هب
دش تکاس

نییانوا زا یکی مامش مدرکرکف نم _

اجنوا میرب و مینک رارقرب سامت نومرهش اب میاوخیم رتدوز هچرهام _هن

نینزب گنز نیاوخیم تساجنوا نفلت هشاب ناها _

هک همناخ میدروخ ورنوحبص دوب ابیز یلیخ یمیدق یلیخ نفلت هی شدرک هراشا زیم هیور یمیدق نفلت هب
دموا رایناد . مدرک کمک شاهاب درب ودرک عمج ور هرفس دوب هدرک یفرعم مناخ امسا مسا هب وشدوخ

هنوخزپشا هیوت
مریگب یربخ نیشام زا مرب نم _

تفگ ودرک یا هراشا مفرط
تفگیم یچ .. دادییم نوکت وشرس تشاد مدیمهفن ؟؟ هگید مرب _

؟؟ یگیم یچ ینعم هب مدرک یمخا
تفگودییاس وشانودند .هک تفگیم یچ هها درک هراشا هرابود

هشاب دب هنکن منیبب وترس یایب هشیم _

تشگرب مداتسیا رد همد متفر شلا بند نوریب تفر شتمس متفر متفگ یشیا و مدرک یمخا
؟؟ یدیمهف یمهفیم تدوخ یگب شهب هگا اااه هرب یزیم زیچ تنهد ریززا زاب منبیبن ونم نیبب _

؟؟ ینزیم فرح یکلا ارچ مگیمن هک یمهفیم یتقو _

تبکن یگدنز و وش هفخ سپ تنوقمحا هیاراک تایزاب هچب اب مایم رانک مراد یلیخ .. یلیل دنببوتنهد _

هدب همادا وتراب
وماتسد . مشاب ششیپ هک درم نیا تشادن یتقایل مارب . مرب هک متشگربدوب نییاپ ماگن هک یروطنومه



دنودرگ مرب و تفرگ
منک سح مدوخ شیپ وتروضح ماوخیمن دایمنرد تکیج یتح دعب هب نیا ...زا ونم نیبب _

باسح یچ تدوخ اب بشید زاب هدش تچ _

... یشیم دب راب هی یبوخ راب هی یدیم نوشن هک یتسین یزیچ نیاوت یتنعل هخا مهفب یدرک باتکو
!!! ینکیمن حتف و ییاج تاراک نیا اب نودب رهمگرزب رایناد ..... هتچ

رد تمس داد مله
دایمن رد متادص ورب وشمگ _

 مدرک مدوخ هب یهاگن هنییاوت . متسب ورد رد، تمس متفر و مدز دنخزوپ
هن ؟؟ مشیپ ههام دنچ یلیل نم تسین نداد سپ ناحتما زج یزیچ یگدنز هک ادخب مدرمیم شاک

هصاقت شریدقت هیوت یلیل .. نوشاراک اب نتشک و یلیل هدنوم هگم مه یلیل نوا زا یرثا هگید ! اعقاو
مردپ ونم یرود دوب یدب یرود .هچ مداد تروق مضقب .... نتشک رایناد و شردپ و یلیل .... شردپ
نومنوخ هب و هنوملا بند هک یکی . زیچره زا رت رود اتسور هی هیوت اجنیا نم ؟ شدوب یرود هچ
روبجم هک یهار !!اب یدرک باختنا هک یهاراب یگدنز اب ایب رانک هراد ناوات یگدنز هک ادخب !!! سنشت

گنت شارب ملد ماهوناز هیور متشاذگ ومرس و کشت هیور متسشن قاتا هیوت متفر ینک باختنا یدش
ومردارب متساوخیم منک شلقب شاک لقادح متساوخیم وماباب .نم کیچوک ویزانزان هچب مدوب هدش هدش

نم ارچ ایادخ دش_ ریزارس  مکشا .. مدرک برساال ؟؟ نم ارچ . نوششیپ  مشاب  متساوخیم منیبیب
طلغ ایادخ ..... ردقنا .. هشیم هتسکش تلد ینوکشب ویسک لد هگا ناوات زا هرپ یگدنز تفگ مناخ همجن

مدرک هاگن فقس هب نکن دبوت مدرک دب نم ایادخ منک جاودزا متشادن سود منک راکیچ ... مدرک
متشاذگ ومرس . نک خالص یگدنز نیا زاو .نم ریسا هی هلثم نک یگدنز یروطنیا .. منوتیمن ... هشیمن _

. ماهاپ هیور
*

هعفدنیا مداتسیا رد تشپ دیشکیم یتخس منوا مدوبن نم اهنت دیشکیم رجز منوا مدرک تشم وماتسد
مدیمهف هک دوب اجنوا مدینش وشادص دنوماج ملیابوم هک یراگتساخ متفر یتقو دش شیپ هعفد لثم

اما هزاورد یکی هرد ششوگ هی هک مدروخ صرح مدوخاب هک درک راتفر یروج مولج .االمن وشرورغ
منوکشب وشرورغ هدادوتآ نولج یتقو متساوخن راب نیلوا یارب مرب متساوخیمن مدرک شتحاران ردقچ نیبب

نوا تسین فعض ندرک هیرگ .. یوق یلیخ  هیوق نوا .. هشب هتسکش نیا رورغ متساوخیمن نم ... االنهن
رد همد مونشب وشادص ات هتفیم یقافتا هعفدره هبوخ ومتک االمن متشاذگ اج و یشوگ عقوم

.. زابحل یلیل دنوزوسیم وملد ردقنا شاه هیرگ ارچ نکن هیرگ مگب .. ششیپ مرب دشیم شاک . مداتسیا
همهفن هک متفر موراردقنوا متشگرب و متشادربو تک قاتا تمس  متفر متشاد سود وشرورغ .. رورغم

یلیل نومه نیا متفر هار و مدرک ممرچ تک بیجوت وماتسد و متسب و رد مدش نوریب هنوخ زا
دوب شلا س راهچ . دوب هچب یلیخ هخا  تسین شدای ونم دوب هچب ردقچ غاب.. دمویم هک دوب ییولوچوک
هنن هچب . دوب شردام شیپ و دوب رود شلا سو نسمه هیااه هچب عمجزا شیشوگرخ ییامرخ هیاهوم اب
سوه راب هی همدای ... دوب رکفوت یلو یچ رکف دوبن مولعم دوب رکفوت ... تخاسیمن شاتسود اب اما دوبن
شیکشم تروپاسو شزمرق هنوخرااچ نیچرود سابل نوااب دوب شتسد کشاول هی هک منوا مدرک کشاول
متشادن سودو یغولش غاب هیوت متفردوب غولش هنوخ یاضف سب زورنوا نم دوب هدش کسورع بیجع

متیذا عا _ تفگ ونم دز یکتک منوا متفرگ وشکشاولو مدش در شرانک زا عیرس دروخیم کشاول تشاد
شچ منیا ودیکلپیم ادخ هشیمه شربورود ودوب هچب مناکشا اجنوا ماوت هلا سو نس مه نم هگم نکن
سهلا تسیب لثم میدوب قیفر دیاش ناکشا و رایماس و نم داتفویمن موش هیاقافتا هگا شارب تفریم هرغ

یرتخد همولعم مراین ترس بالور نوا هگا متسین مدا ییانیا همه ببصم وت دازرف هنک تتنعلا دخ شیپ
یکی هگا دوبن هتسباو شردپ الهب صا همدای اهاجنوا دوب هدش شردپ شیگدنز هلک هک مدرک ادج و
شندوب رادوت نومه اب دوب نوطیش مه یلیخ . درکیم نوزیوا شرس هیاهوم هب هگید ونوا درکیم شتیذا

نیا ابدوب دمو رزج هی لثم مارب نوا نوطیش و مورا یلیل تشادن یقرف مرظن هب دوب یلیل نوا نیا
دوب نیشام هک یتمسق هب مدیسر رکف همه

هیوت دیاش امدا نوا مدرک کرت ولحم عیرس . مدرکیم راکیچ دیاب حاال دوب هدش رتسکاخو هتخوس زیچ همه
دیاش ندوب اتسور

هنحص ندید اب درک زابورد مناخ امسا . مدزرد هنوخ هب مدنوسر ومدوخ میتفریم رتدوز هچره دیاب
متفریم راجنلک میگنس لد و مدوخ اب متشاد رد تشپ هک مشیپ اهتعاس هب مدروخ فسات . موربور

**
ندش یشحو انیا ایب مناخ امسا عععا بحاص یب هتشیپ _عا

بخ یریم هار یراد تتسد یتفرگ وراذغ فرظ هگید هدب اذغ نوشهب بخ ننزیم رد نراد مرتخد _



تهب نرپیم مانوا
اه هدرب روش هدرم ایب مناخ امسا . هنزیم کون وماشفک انیبب عععا ادگ... هنشگ .. هراچیب  تخبدب نک ملو _

 نروخب ونم ناوخیم
فرظ رود ندش عمج نوشمه عیرس داتفا متسد زا فرظ دز شرپ نوشیکی

هنوخ زا و متشگرب مدروا اذغ نوتهب هگا هگید اتخیردب هنشگ هیاتخبدب نیروخب نیروخب _

متسبورد و نوریب مدموا نوشدنگوب
نیکرتب هک نیروخب _

ندشورپ ردقچ
نوخن سای _هیا

هشیمن نوشیچیه هک هرادن تفا مب نوجمداب _

در شرانک زا یخلا یب شاهاب مدش مشچوت مشچ متشگرب و مدنوکت ودوب هدش یکاخ هک موتنام
ییاریذپ هیوت نوریب مدموا و متسش وماتسد هنوخ هیوت متفر مهب دیدنخیم تشاد هک مناخ امسا مدش.

هنوخزپشا هیوت متفر . دروخیم یاچ تشاد ودوب هتسشن
؟؟ نیگب منم هب نینک راکیچ نیاوخیم االن بخ _

؟؟ یریگب دای یاوخیم _

 لیم مکلا _اب

درک یچوندش شوماخرونت هک دز شدرو تشادرب یریمخرونت رانک متسشن
نایب میحر اقا مشابرظتنمدیاب زاب هتخس شندرک نشور عععا _

؟؟ هدشیزیچ _

یدرگ هی هیوت شتسددیاب تشادرب تیربک و کیدزن دموا هک؟؟ یراد دای نک نشور ونیا ایب مرسپ خخا _

 هگید مدرکیم نشور مدوخ متسنودیم هگا هخا مرایمنردرس هک هگید هیاراک و تشادیم هگن وتیربک ودرکیم
دشاپ مناخامسا .. دش هدزرد مدوب بذوم ... داتسیا اجنومه ودرک شنشور .

هشاب میحر منکرکف _

؟؟ هیک نوا _

مرهوش _

نیراد رهوش _

دراو یکی هک مدز درو شدوب هداتسیا لهلا وبا همسجم . مدش بجعتم هنک زابورد تفر دشاپ . _هرا

ودموا مناخ امسا ... تفر مه رایناد ییاریذپ هیوت تفر ودرک یمرگ سالم درک هاگن ورام دش هنوخزپشا
مشیپ تسشن

؟؟ نرادن لکشم نیدیم هار یرارفرسپرتخد امش هک هلئسم نیا اب نوترهوش مناخ امسا _

نیرهوش ونز هک متفگ دوب بوخ امش اب دایز _هن

ناها _

اجنوا هریم هراد بطم هی نوم یرانک هیاتسور هیوت هبیبط مرهوش _

نرتکد عععا _

ربب یزیچ ییاچ نوشارب وشاپ . وشاپ .. هرا _

و درک مهب یهاگن اقا نوا میتسشن ییاریذپ هیوت میتفر متخیر یاچ منومدوخ یارب . متفگ یا هشاب
اجنیا دوب درس متشادرب ومییاچ ناویل رایناد رانک متسشن مناخ امسا تساوخ .اب نییاپ تخادنا وشرس

تفگ مناخ امسا هک مدرشف وموتنام
ینودیم وشهار تدوخ طقف نک نشورور هنیموش نومه اقا _

یارب .. ندوب سیخ هک مهاه مزیه هرایب یرتشیب مزیه طایح هیوت زا تفر ودرک االیه مسب ودشاپ درم
ننک شنشور هک دشن نیمه
مرایم سابل تارب مریمرازب _

مناخ هتسین المز _هن

مرایب و غارچ مرب ات ریگب و نم تک نیا عفال _ایب رایناد
شتک ندیشوپ هب یلیامت مرانک تشاذگو تک شدوب درس هنوخ عیاضف یلیخ دوب مه هیوت دیدش مامخا

اقا اب مکیدزن تشاذگ و غارچ . شدوب هدنوم اجنومه تک ندروا و غارچ ندشاپ ممیحر اقا متشادن
تمس متفر مدشاپ . دادیم نوشن ورهظ کی تعاس هچقاط هیور کیچوک تعاس . ندش نوریب میحر

نوجمداب کشک تشاد رهظ یاربدوب هرفس هی والهی ندوب هدرک تسردونون .. رونت رانک متسشن هنوخزپشا
تشگرب مداتسیا شرانک متفر درکیم تسرد

؟؟ یدش مرگ _

هرا _



هگید هیروطنیا عقوم نیا اجنیا _

ور هرفس تفریم هک ییادنفرت اب مریگب دای ات مداتسیا هنکیم ساسح ومدا امرس یهاگ هرادن لا کشا _

نک نهپ
مینومیمن میحر اقا رظتنم عا _

بشات نایمن رانک هیاتسور نتفر نوترهوش اب مرتخد _هن

و فیرعت ردقچ و مدروخ وشداعلا قوف و هزمشوخ هیاذغ و مدرک نهپ ور هرفس هنوخزپشا هدوخ هیوت
وراغرم مخت تساوخیم طایح هیوت میتفر مشدعب شاذغ تشادن فرح اعقاو مدرک دیجمت

دوب یدایز هیاتخرد هچ .. دوب رابنا هی طایح ..هت تشادیمرب ونوشاه مخت نوشنوخ هیوت تفر . هنک عمج
دوب یغاب شدوخ یارب میتفریم هار مه رانک

میدیمهفن یزیچ نوتسبات زا هک لا سما _

مدرک یا هدنخ شدوبن مرگ اوه ممه هیور هام هی دوب راهب . میدرک مهور مشچ . هرا _

اه هبوخ مه امرس اما اعقاو هرا _

هلب انووج امش یارب _

نوراب من من هرابود
هشیم دنت هکاالن میرب ایب _

هشاب _

قشاع متروص ورس هیور تخیریم نوراب .. مدق مدق مدرک تکرح شرس تشپ تفر شدوخ عیرس
هنوخ هیوت متفر مدرکیم ناربجدیاب ورازیچ یلیخ . تشذگیم تشاد دوز ردقچ لا سما .. مدوب نوراب
مارب یتشلا ب مداد هیکت یتشپ هب ییاریذپوت میتسشن دوب هتخیر یاچ مناخ امسا هرابود متسبورد
امسا مدیشک زارد متشاذگ وتشلا .ب مدشیم جیگ متشاد مک ..مک دوب هدش کیرات هنوخ مدروخ یاچدروا
مدیشک ودوب ولو اجنوا هکوتک . دش مدرس اهنتو کت یلفط هلوغشم یراک هچ هب زاب دوبن مولعم دوبن مناخ

........ متفر باوخ هب مک مک و مدوخ هیور
 مدرکن زابو مامشچ اما مدش رادیب ییاهادص اب

هدروخ امرس اتسور نوا یدرب و یلفط نیا اقا نیب هشب رتهب حتلا مکی روخب و نیا ایب _

متسنودیم نم هگم مناخ _

هریگب  مرگبا شود هی نک هداماو مومح شارب ورب مدروخ امرس ممدوخ هشیم یروطنیا هراچیب رسپ
مدید مدرک زابو مامشچ الی مورا دوب ماهاجنوا تک هک یراگنا دوب مرگ انیا ممکش و ماهاپ تمسق

مولج هتسشن
زابووماشچ هک نیمه شدوب مور مرداچ هی مور وولج دوب هتسشن دعب هب ممکش تمسق زا ینعی مولج

ومرس ماجرس متسشن مدشاپدرکیمدرد مرس درک. ماگن یروج هی دروخیم زبس یاچ تشاد تشگرب مدرک
متفرگ

ندمویمانیا میحر اقا یباوخب قاتا هیوت یتفرن ارچ _

نتفگ اب مرب هک متشادرب ورداچ ورانک مدیشک مور زا وتک شهب هجوت یب
همرگ مومح مرسپ ایب _

نوریب مدموا و متشاذگ ورداچ هنوخزپشا متفر عیرس مدموا مدوخ هب
مرادن مسابل نم دوبن _المز

ماشچ . هراد غارچ نوچ منکیم هداما تارب و یلیل قاتا نم ریگب مرگ با شود ورب هسیخ ترس هن _

دش هتسارا زین هزبس هب دوب لگ دش درگ
هیوت تفر دوب هدیشوپ و شاسابل نومه هرابود و تفرگ شودو مومح هیوت تفر .. مدرک یفوپ . ههها
هقاتاوت هک نوا . نوریب مرب درک اوه ملد یمک . هررض ودره شندروخنو ندروخ امرس ... فففففوا مقاتا
نوراب . متسب وماشچ دیرابیم نوراب طایح هیوت متفرو مدیشوپ و متشادرب ییاریذپ هیوت زا وشتک

. متفررد و ملوک هیور متشاذگ وممد .هک دنتدنت دیرابیم یروطنومه
مرخب امرس منم هنکن

مدرک شاگن بجعت !!اب ترهوش یارب ربب ونیا ایب _

؟؟ ینکیم هاگن ونم ارچ هگید ربب بخ هاو _

. یچیه _

هیور شتسد مدرک زاب مدوخورد و مدزرد . مدیسر هک شقاتا همد هب ورهار هیوت متفر
زا دوب هتخادنا مکشت هیور وشدوخ یروطچ نیببدوب رادیب منک رکف شرانک متشاذگ وناویل . دوب شامشچ

مدش نوریب قاتا
شدوب ندرک تسرد لوغشم هرابود ... مناخ امسا شیپ متفر

؟؟ مسرپب لا وس هی هشیم دیشخبب _



مرتخد سرپب _

؟؟ نیشیمن هک تحاران _

.. _هن

؟؟ نیراد هچب امش _

یلع شمسا .. هرسپ .. هراد یلپت وزان هچب هی ییاو .. هراد هچبو نز و هدرک جاودزا هک مرادرسپ هی _

مدرک یا هدنخ . هتسه
ییخا _

اما هیقب یگدنز هب یدوسح زا هن دش یروج هی ملد هت هک تفگیم شون زا قوش و قوذ اب نانچ
نوشراک رطاخ هب شچب و شسورع هک دوب نیا نز نیا هصغ مامت متشاد سود وفارطا هیامدا .. یهاگ

دوب هداس نوشمدیدیم هک هیامدا هیادرد ردقچ دوب راب هی یهام ندشرید هبرید . ندزیمرس شهب رید هبرید
هی هیاج مارب زور هیوت  دوب نوج همجن لثم مارب مناخ امسا نیمه . ندوب زیزع مارب هداس هیامدا ردقچ

درک رپ ومشاهاب سهلا هدزنوپ هک یمدا
.. درکیموشاراک و دزیم فرح تشاد و تشذگ اهتعاس .!!!! یلیخ نا ینتشاد سود یلیخ هداس هیامدا
هک وحیلا سح هچ شریذپلد هیابابک معط اب هرفس رود همه و نهپ هرفس مزاب دش مماش تبون

نومهم وبشما هرابود .. میدز فرح و میدیدنخ هرفس نوارود دوب قشع زارپ هداس هیاه یگدنز متشادن
ندرک عمج لوغشم مهام . نوشاقاتا هیوت نتفر رایناد و میحر اقا ... میدوب رهمرپ ونوبرهم هداونوخ نیا
ودوخن ایبول .. تابوبح فرظ هیوت وزا تفر مدید متسشن دش مومت یتقو .. میدش وشتسش وافرظ

دش نوشندرک زیمت لوغشم تشادرب ازیچ نیا
نینکیم زیمت یچ یارب _

. مزپب شآ ماوخیم ادرف _

سزمشوخ سپ  منوا ممموا _

هشیم یچ مینیبب هگید _

درک ماگن شاکنیع زاباالهی هک مدوب رکفوت راوید هب مداد هیکت مرانک تسشن
؟؟ یرکفوت ردقنا مرتخد هدشیچ _

یچیه _

؟؟ هروخب ترسح هک هشابن یچیه شیگدنزوت مدا هشیم هگم _

؟؟ بخ یلو _هن

یگب یاوخیمن _

مناخ تسین یفرح ممموا _

نامام شیپ مرب هک مترهاوخ .هن منک اوعد تاهاب تافرح نتفگ اب هک متردام هن نم .. شابن نارگن _

منیبب وگب منک وتتیاکش
یتحار هبوخ ردقچ تفگ تسارو کر وشفرح هنزب تفوکرس هکنیا نودب یکی هک شدوب راب نیلوا

شدوب متداع منک راکیچ .. متفگیمن ودوب مرهاوخ لثم هک وسیگ هب ورافرح یلیخ
منک دامتعا اعقاو هشیم _

یسرتیم مبیرغ هکنیا _هب

؟؟ هبوخ نیا هبیرغ نوچ سکعرب _هن

ادخب یشیم تحار ... یاوخیم هگا وگب _

مدرک زاب ومنهد و مدش هریخ اه ایبول هب
؟ نیداتفاریگ یهارود نیب حاتاال _

!!! هدایز یگدنزوت یهارود هرا _

تفرگ مضغب .!! مگیم یچ هک تفرگ دیاش .. هتخس ندرک یگدنز رابجا میهارود نیب االمن نیمه نم _

نیمه ... تسین یروطنیا هک همولعم مرتخد ؟هن هتفیموت یارب اقافتا نیازا اهنت ینکیم رکف .. دایم شیپ _

ینعی نومیاسمهرسپ زا نم اما .. انیا واه یمیدق هرخ ندب.باال  مومعرسپ هب مهونم دوب رارق نم هدوخ
میحر زاو نم مومت هام جنپ درک شدر مداونوخ میراگتساوخ دایب تساوخیم .. دموا مشوخ میحر نیمه

هدز گرم دح وات میحر ندوب هدرک نومادیپ مانوا میدوب هدرکرارف ام مینیبب ومه نتشاذیمن . ندرک ادج
مدادیمن باوج نم هک ندب رهوش نتساوخ سلا جنپ دعب مهونم هگید هیاج هی شندوب هدرب و ندوب

مومت . یراگتساخ نایب دوب رارق بشنوا هلعب هب مدش یضار رخا هک دز شادگل تشمریز ونم مردپ ردقنوا
تفگ و میسورع دموا متسود هک دوب میسورع بش . میدوبرود مهزا سلا جنپ دوب میحر هب مرکف

هگید میحر هب رفنت سح مدرک ادیپ شهب یسح هی وش میحر یخلا یب مهوتو هدرک جاودزا میحر _

بخ اما مدوبن شوخ شاهاب ال صا مدش هلماح شزا درک باختنا مردپ هک یرسپ اب مدرک جاودزا یچیه
مدیمهف هک مدش هلماح مرهوش زا لا سود دعب هن ای یتخبشوخ هک دیسرپیم نم زا یک مدرکیم راکیچ



شرمع مرهوش هکنیا .ات دادن فافک شرمع ندوب هدرک شباوج ارتکد هیر یرامیب هراد یرامیب هی مرهوش
ادخ مدوبن یضار شگرم هب اما شمتساوخیمن هخا .. یلیخ هن اما مدرکیم هیرگ تفر ایند زاو امش هبداد
هدرک زیت نودند هچب هیور مرهوش هداونوخ . ماباب هنوخ مدوب هتفر ممکشوت هام هس هچب هی اب هدهاش
کتک مردپ گرمزا دحرد عقوم نوا  مدرکن لوبق مزابنم مرهوش ردارب هب ندب نتساوخیمو نم ندوب
ونم ممرهوش هداونوخ هگیددوب هدش طقس مچب ناتسرامیب مندرب درم ممکشوت هچب هک یدح هب مدروخ
هی هکنیا ات تشذگ اهزور دیدیم راکتمدخ هی مشچ هب شنوخوت ونم ممردپ و ندرک ملو نتساوخیمن
اجنوا .. مدوب هدش فیعضدشیمدب حملا زورره منم هخا متم سال تست باوج یارب ناتسرامیب متفر زور

... اهدعب .اما متفرو متفرگ شدیدان لوا دروخربوت .. مدید ومیحر سلا تشه دعب
فرح ماهاب تشاد یعس یلیخ دوب هدرکن جاودزا نم رطاخب میحر دوب هتفگ غورد متسود هک مدیمهف

تفگ ودرک دس ومهار زور هی هکنیاات مدوب هدز وشدیق نم اما هنزب
هدرکن جاودزا _

یارب هتساوخیم ونوا متسود هکلب هغورد یچ همه تفگ متفگ شهب . هنک جاودزا تشاد قح مدوبن روخلد
دش رارق هنک جاودزا ماهاب ات تساوخ دش مرگ شهب ملد هگید یچیه هدرک زاب ونمرپ نیمه یارب جاودزا
دموا دوب مهم نومارب موسر و مسر اما هشیمن میتسنودیم مه نومدوخ یراگتساخ یارب نومنوخ دایب
سوه هک همولعم هنومب سلا تشه مدا هیاپ هک یسک متشاد دامتعا شهب نم نوریب شتخادنا مردپ اما

هب متسنوت . دوب هدز کتک ونم مردپ مزاب هک شدعب بش .. مینک رارف ات مدرک لوبق منم . تسین زاب
رارف مهاب حبص راهچ تعاس و متشادرب مدوخ ههارمه مه ومتشاد هک ییاه وطال مش هداما یتخس
الهی یماف روضحرد اجنومه . ننکن نومادیپ ات ناهفصا میتفر دوب هتفرگ ضرق وشتسود نیشام . میدرک

نومندید اب مردپ .. خالهص نوماتسور نومرهش  میتشگرب نوممانسانش ...واب میدرک جاودزا . شتسود
هبملق مهاجنوا .اما میحر ردام هنوخ میرب میتفرگ میمصت میتشادن یهار . متروصوت درک فت
داتفیم میحر هب نوشمشچات اما انیا ومقلطمو متشاد مه هچب هی ومدرک جاودزا نم .هک نتفگیم دایز

بش .هی میریگب هنوخ هی مینوتب نومتفج .ات مدنوم تکاس ومدزن مد مومت لا سود . ندوب نوبرهم ماهاب
مهب اعوهت .حتلا نوتسمز هیامرس عیوت درک.خالهص منوریب هنوخ زا ودز یدب هیافرح دوبن میحر هک
هکنیا ات مدنوم مناخ هی هنوخوت یا هتفه دنچ دودح .. ملماح ومرسپ متسنودیمن اجنوا دروایم موجه

ام هب ردقنوا .. میدموا اتسور نیا وهب میدش مهاب ام وداد رارق مه ههار هیولج و میحر ونم ادخ هرابود
مدش تکاس . میرادن ربخ نوشیگدنزو گرم وزا میدرواین منوشمسا اتاالن هک ندرک ملظ

؟؟؟؟ هک یتشادیم ورانیا لکشم مراهچ هیوت .هگا هرادن دوجو تخبشوخ مدا مناخ یلیل ایب
؟؟؟ مناخ امسا اعقاو _

تفگ ودرک کاپ وشاکشا
مدرک باختنا ویکی یتخبشوخ ومداونوخ نیب نم اما !!! هنزیم رپ منایفارطا یارب ملد _

نتسنودن ونوتردق انوا اما .. هلب _

یلکشم رباربرد ادخب ؟؟؟ دوبن یزیچ نم لکشم مدش تکاس ؟؟ هیچ وتلکشم منیبب وگب _حاال تفگ ودیدنخ
دوبن یچیه تشاد هک

متفگومدیدنخ هشیم رورم نومتارطاخ یرارف رسپ رتخد اب نمو میحر نیمه یارب _

؟؟ نیراد سودون وتیتخبشوخ _

.. هرا _

یفخم رد یعس هک یا هزایمخ .اب تشاد مغ هی سکره نتخیر یارب متشادن یکشا هگید
دوب هتفرگ نومباوخ شدوخ مهو مدوخ مه نوچ منزب فرح ات مدیشک تلا جخ . تشاد شندرک

شاب ایروخلد نیا بقارم _ تفگ ودیدنخ !! شدوب یروخلد هی نک رکف یچیه _

مدیسوب وشنوگ هاگادوخان و مدشاپ
نییامش مود هیاوحو مدا ملد زیزع نکن هیرگ _

تخادنا لگ شاپل ودیدنخ
مرتخد هیفرح هچ نیا _

شمدیسوب هرابود .. سسسسیه _

مبیبط امش لوق هب منم هزات _

تفگودیدنخ
دعب .!! مدیمهف یدرکیم نامسناپ وتمخز هنارهام تدوخ یتشاد هک تمدید هک لوا نومه اما منودیمن _

.. تساجنیا نیا هک دموا مدای رایناد ندیداب هک مدرک زاب ورد ورهار هیوت  متفر و مدشاپ ریخب بش
شدوخ هیور دوب هدیشک وروتپ ودوب هدرکدایز وغارچ دوب درس هداعلا قوف اوه هک مبشما

هی هلصاف تفگ هشیم هک غارچ رانک و قاتا هیوت مدروا نوشک نوشک وکشت و شیلبق قاتا هیوت  متفر
... هنرگو دوب درس هک فیح متخادنا متشاد شاهاب یرتم



مرس رود مهولا .ش مدوب موتنام اب مدیشک زارد زاب قاط دیرابیم نوراب هرابود مدرک شوماخ وقرب
هیادص .. زاب قاط نم ودوب نم هبور ولهپ هب نوا دوب قاتاوت نومرس باالهی غارچ رون مدوب هتخادنا
متشاذگ مرانک وشیتمسق ودوب گرزب هکوتپ دوب مهوت دیدش مامخا مدرک شاگن و متشگرب دمویم شسفن

. فففوا مشاب شقاتاوت متساوخیمن متشاد دب سح هی اما ؟؟ بخ منک راکیچ .. منیبن وشفایق ثمال هک
هیادص اب مدوب رکفوت متفریم رو دوب هداتفا تشلا ب هیور هک شملا هشوگ واب مدیباوخ شهب تشپ
مهرس تشپ مادم ودرکیم سخ سخ تشاد متسب وماشچ عیرس وت!!! یکرتن .. مدروخ نوکت هی شفرس
منم انیبب ؟؟؟ منک راکیچ بخ . دشیمن اعقاو منزب هار نوا هب مدوخ متسنوتیمن اما مدش شنارگن دوب

و ماجرس متسشن تکرح هیوت دموا مسوباک سوقان نیا هیادص مباوخب مدموا اه.ات مادخ بوخ هدنب
منزب یفرح  متساوخ . مدیدو سفرس راثا زا دوب مولعم هک مه کشا شوت هک وشهاگن مدرک شاگن مخا اب
مولعم دوبن یسک . مدش نوریب قاتا زا ومدشاپ تخوس شارب ملد . مدرک رونوا ومورو مدش تکاس اما
تمس متفر و مدز وقرب هنوخزپشا هیوت متفر ییاریذپ هیوت غارچ رون اب یکیرات هیوت . نباوخ هک دوب
تشاد یاچ شوت هک یفرظ تمس متفر . هشوجب ات متشاذگ و مدرک نشور وزاگ دعبو مدرک شبا یرتک

دوب تنیباک هیوت هک مناخ امسا هیاگربدبس هیوتزا و هب هگرب و یروق هیوت متخیر و متشادرب وزبس یاچ
و یروق هیوت شمتخیر دیشوج هک .با نوشوت متخیر هزات هیاهومیل زا مه یمک شوت متخیرو متشادرب
مه یمک و ینوجنف هیوت متخیر شدوب مد هزات یتقو .. هشاب ترارح هیور متشاذگ هقیقد جنپ دودح
وروتپ وشرانک متسشن ومتسبرد .. درکیم هفرس ودوب شوروتپ قاتا تمس متفر . مدز شمه و متخیر رکش

دوب درس درس مدز شینوشیپ هب یتسد . منک راکیچ حاال هک دوب هدرک  مقرع دوب هتسب شاشچ .هک مدیشک
شرادیب دروخیم غاد زیچ هی دیاب ... شدوب زرلو بت هیاود یب درد نومه نیا و تشاد بت نورد زا اما

اب تسشن یتقو هنیشب مدرک کمک . مدرک دایزو غارچ هکنیارب ..عالهو هشدرس تفگیم درک. زاب مشچ  مدرک
هروخب مداد شهب مدوخ هک دوب دوب شلا ح ردقنوا . هروخب و ییاچ متفگ و مدرک کاپ وشقرع شملا هشوگ

تفگ . دش مومت یتقو
دروخیم متسد هب شتسد ترارح . دوب هتفرگ ومتسد . یلیل مراد مزرل ؟؟؟ منک  راکیچ .. همدرس یلیل _

مدشاپ هرابود
مایم نکاالن ربص _

وشبا و شمتسش غاد با اب هک نک کاپ تسد هی ابو متخیر مرلو با شوتو  متشادرب لطس وهی متفر
نوکت هی شینوشیپ هیور متشاذگو مدرک شسیخ و لا متسد و ششیپ متسشن . قاتا هیوت مدموا متفرگ

تفرگیم شزاورامرگ وزرل و دشیم رتهب تشاد شلا ح مک مک .. هشاب  متشاذگ دروخ یساسا
هدش زمرق تاشچ وربوت !!! هبوخ _حملا

ورب مگیم تهب _.. هشب بوخ حتلا لماک هشاب . مرادن باوخ _هن

دز گنچ مولگ هب یضغب اما یناور نیازادوب اج یب دز هک یداداب
مدشاپ .. یشیمن ضوع تقوچیه .. یروظنم یب هشیمه _

مدش هدیرفآ یروطنیا هرا _

منک تکمک یتساوخ مزا تدوخ هبوخ _

مدرک اجیب یلیل وش تکاس فففوا _

هرطق یغاد یکیرات هیوت مدرک شوماخ وقرب و متشاذگ نوشاجرس و افرظ  مومت و هنوخزپشا هیوت مدرب
رایناد هنکیم یروطنیا ارچ ؟؟؟؟ نم متخیریم  کشا روظنم یب مدا هی هیارب مدرک سح ومکشا

نیا .. مدرک شهب تشپ اه هچب لثم .. مدوخ هیور متخادنا وروتپ و کشت هیور متسشن و مدرک زابورد
اب متخیریم  کشا دش عیاض هوا باال....هوا مدیشکو مغامد اما مدرکیم شکاپ تخیریم تشاد یتنعل کشا

!! هرادیب مدیمهف شچون عیادص
هک نوا ؟؟؟ هیلبق مدا نومه نیا ؟؟؟ تفگ یچ نیا ؟؟ دش درگ ماشچ !!! مروظنم یب هشاب .. وشن هچب _

مدروخ ینوکت .. هئوحب ومرخرخ تساوخیم
!!! هچب _

دیدنخ !!! یتدوخ _

هگیم یک هب یک انیبب هه _

شتمس  متشگربو مدرک کاپ وماکشا
ات تتروص هیور یشکب مهوروتپ هک هدنوم نیمه ؟؟_ مزیریم  کشا االن نم نزن تفم فرح یکلا _

هنک کاپوتاکشا
؟؟ ینزن فرح ال صاوت هرتهب هه _

؟؟ تراز _

تحار هکنیا هیاپ مدوب هتشاذگ ونیا نم و هزیرب هک دوبن یکشا هگید . مدیشک زارد شهب تشپ . هرخسم _

مدوب هدش



متشگرب هرابود مدینشو تفگ یچ منودیمن هک شزمز هیادص
دیدنخ هرابود !!! هنوخیم سورخ تکبک یدش بوخ زاب هیچ _

؟؟ هگم هدب _

_هن

؟؟ هیچ یتسنودیم _

هیچ؟ _

ندوب یرارف منوشدوخ شنز و ناخ میحر نیا _

مدیشک زارد زاب قاط منم . دوب هدیشک زارد زاب قاط مدرک شاگن
شکربخ _

ویکی هنوتیم هتوس هس مدا هک هنیا نمرظن .. هشکب رجز ردقنیا مدا هبجعت هیاج مارب طقف متسین هن _

هنک!!! شومارف
لدگنس _

. میروجنیا هک مدوخ منودیم هچ بخ _

هدنبیم خیلا مدرک رکف شلوا
یساسحا یب سب _

متشاذگ ومرس متسد هیور و متشگرب . مسرپب یزیچ هی شزا تساوخیم ملد اما منودیمن
؟ مسرپب یزیچ هی _

_هن..

متشاذگ ومرس تحاران
. سرپب بخ _

؟ یساسحا یب ردقنیا ارچ _ متشگرب یلبق حهتلا هب عیرس
تسادخ هداد _

دوب مهوت شامخا متمس تشگرب ؟؟ هدوب یچ تتعیشم زار .. یروطچ ینعی _هن

باوخب ریگب _

عیرس .اما مدرک شهب تشپ منم درک مهب تشپ تشلا ب هیور متشاذگ ومرس دوب مهوت هرابود شامخا
متفگ دنب وهی مدشاپ

یفرخزم یلیخ نم رظن زا نودب اما یساسحا یب هک نزب فرح یرورغم هک نزب فرح یه حاال _

تشوخ یکی ..حاتاالزا یشاب هدیدنخن حاتاال هشیم هگم ... یمهفیم هرادن دوجو ساسحا یب مدا نوچ
؟ یشاب هدرکن هیرگ اتاالن یتح  هشاب هدموین

و متفگ یخا داد ادص قرت هک مدنوبوک ومرس . مدیشک زارد شهب تشپدادیم  مصرح نیا ودوب تکاس
دروخ خخا .. دوب هتفرگ درد ردقچ مرس . هنکیم ماگن هراد هکوشو هتشگرب مدید . مرس هیور متشاذگومتسد
دنخبل تفگ هشیم مه دوب شتروص هیور مخا مه هدنخن تشاد یعس و دمویم شک تشاد شابل نیمز

متفگ و نیمز تمس متشگرب ضرتعم دمویمرد مکشا تشاد
نربب وتروش هدرم _

دیدنخیمو نم هب درک تشپ مدرک شاگن هزرلیم شاه هنوش هراد مدید هک
درک ور وتتسد ادخ  منزیمن یکلا فرح نم نیبب _ااا

مدیشک زارد مورا هعفدنیا اما هرابود
تفریم جیگ تشاد مرس ففففوا
.. هک یتقو هی ؟؟ یبوخ _

دادن همادا ودش تکاس
تشادن درد ال صا هرا _

مدرک یفوپ . دوب هداتفا هار تاکشا نیمه هساو هرا _

ساسحا ماپ ریز وزیچ هی هرادیب تفگیم مهب یسح هی مدوخ هیور مدیشک وروتپ و مدش تکاس
و مدیشک وموتنام هقی هگید هیچ نیا مدرک مخا وباالرت ممکش هیور دموا درکیم تکرح تشاد . مدرک

متشاد و مدشاپ عیرس .. دایم هشیماپ االن ناخ میحر منک رکف هک مدز یغیج نانچ هایس زیچ هی ندیداب
داتسیا موربور دشاپ منوا مدزیم داد مدروارد عیرس وموتنام ... مدادیم نوکت ومدوخ

؟؟ هدشیچ هیچ _

مدادیم نوکت ومسابل  مدزیم داد هیچ منودیمن دوب هایس زیچ هی _

مدش نئمطم و مدروارد ومسابل درک مهب تشپ عیرس . مرایبرد ومسابل نک رونوا وتور _

وموتنام مهمهب شتشپ ودوب نییاپ  شرس یکاپ شچ رسپ هچ ال کیراب متشگرب و شمدیشوپ . تسین هک
مدیشوپ



درگرب بخ _

تشگرب
تسنوتیمن هداتسیا ینعی دوب دب شلا ح درک ماگن پچ پچ . ینک شادیپ هشیم _

باوخب ریگب _

عضو نیا اب منوتیمن _

شتشک ودز  مکحم ششفک اب مدز داد دوب کشتور هایس زیچ نومه تشادرب وروتپ و کشت تمس تفر
؟؟؟ شدوب یچ _

مدز داد !!! دوب اپ رازه منک رکف یچیه _

مدزداد هرابود ... کلومرام _

دوب کسوس _

تفگ وداتسیا  موربور .. ییییییییا _

مدز داد هرابود . یدرمیم دزیم تشین هگا هک دوجوم هی _

؟؟؟؟ وت ینزیم داد مگیم یچره ارچ _

؟؟ هدرک ملوکسوا مدش تکاس
شمتشک نیبب شابن باصعاور ردقنیا بخ _

متفرگ مدوخ هب یشدنچ .حتلا دوب هدش هل شفک فک شیرسرب کاخ دسج اب نوا هک ششفک هب
شدنچ ییا _

کیدزن دموا .. یچ _

اجنیا نزیرب منزیمداد هنرگو اه رونوا ورب نیبب _

وت هیاغیج نیا اب نتخیریم اتاالن ندوب یتخیر هگا _

مور هزادنب داوخب هنکن دموا شفک اب
ورب رایناد مرادن یخوش تاهاب نیبب _

نکرارکت وتفرح هرابود _هن

دمویمرد مکشا تشاد هگید
؟ یتفگ یچ _

ادخب مدوب شتشز دسج نوا اب مدرک طلغ _

وشدوخ .. مدیشک زارد کشت هیور متفر ضرتعم نوریب شتخادناو هرجنپ همد درب و ودرک رونوا وشفک
هک مندب هیاج ره هک تعاس هس ..ات دموا شمظنم هیاسفن هیادص دعب هقیقد هد دودح تخادنا نوجیب

هرخلا بدرب مباوخ هتشز زیچ نومه هک مدرکیم رکف مدشیم اپ عیرس . تشادیم شراخ
..

تسرد وملا ش وتنام و مدشاپ متشادرب هرابود مور  مدیشک وروتپ مدرک زابوماشچ مداد مدوخ هب ینوکت ..

متفگ یریخب حبص ییاریذپ هیوت میقب .. هزپیمو شا هراد مناخ امسا مدید هک متفر نوریب قاتازاو  مدرک
روخب یزیچ هی ایب روشب وتتروص تسد ورب یدشاپ مرتخد _هب

متشاد اسابل نیا هیوت هگید  نوریب مدمواو متسش ومتروص یتشادهب سیورس هیوت متفر مدز یدنخبل
هنوخزپشا هیوت متفر . شدوب .ود مدرک هاگن تعاس هب مدیسوپیم

هنوشنشگ نویاقآ هکروخب یاچ _

میروخب ونوم اذغ راک لوا _هن

شلا ح مداتسیا شندید .اب ییاریذپ هیوت میتفر و مدرک شکمک هزادنب ور هرفس ات تفر وداد نوکت یرس
تشاد یچ هب شدوب هدنخ منک رکف دش یروج هی شاشچ . مندید اب دوب دوگ شامشچریز دوب رتهب
فرح اب هک میدش هزمشوخ راهان نوا ندروخ لوغشم و میتشاذگ وراشا مدرک شارب یزیر مخا .. دیدنخیم

متفگو مدرک شاگن یلا حشوخ ابو مدرک برساال رایناد
شدوب دنخبل هک دز یدنخزوپ مفرحاب . میتخادنا رگنل میدروخ رگنک مدرکیم رکف یگیم تسار _

مرتخد لثم مهوت هیفرح هچ نیا _ مناخ امسا
یسرم هگید _هن

؟؟؟ یدز گنز یک _هب مدرک شاگن و مدرک برساال
نوملا بند دایب ات ریمس _

ینیگنس باوخ هب همه نوشمیتسشو مدرب ورافرظ و مدشاپ . مدروخ مامت تذل اب وشا هیقب . متفگ یناها
متخادنا وملا ش منزب مدق وررخا هزور هک حاال تساوخیم ملد مدوب هتسشن قاتا هیوت ندوب هدش توعد

هتفگن شهب هک دوب تقو یلیخ زا یاو یا هشن رادیب رسود وید نیا هک مورا مدش نوریب قاتا زا ومرس
ژ هی یسابلا ج هیور  متشگرب دوب یدرس داب یییا . مدرک زاب هک ورد  مدرک ماپ رد همد وماشفک . رسودوید مدوب
زاب ورد .. مدق مدق مدوب طایح هیوت مدش نوریب هنوخ وزا مدیشوپ و متشاد شرب . دوب تفاب تکا



هی مارب امرس ندز مدق  مدرک عورش دشیم هدیدرودزا هک دننام هبلک هیاه هنوخ هنوخ زا مدش نوریب مدرک
یگنشق ندوب مه رانک هک ابیز هیاه هنوخ هب مدوب هدیسر مدرک هاگن ومفارطا ورود . دوب هگید زیچ

هدرک تسرد نوشدوخ هک کراپ هی مشلا هیاهاتسور لثم ندوب هبلک تروص هب همه هک دوب نیا اتسور نیا
یزاب وندوب هتفرگو مه تسد هک ییاه هچب رتخد هب متسشن تکمین هیورو متفر . اجنومه شدوب ندوب

کاله نوشمه نییاپ متخادنا ومرس مدیشک یها مدش..  نوشهاگنرد قرغ  مدرک یا هدنخ . مدرک هاگن  ندرکیم
متشگرب یرتخد ندرک ادصاب ... ندوب هدیشوپ ندرگلا شو

عمج زا شرتخد شرتخد تمس تفر هردپ مدنوخرچرس شوپب مرگ سابل متفگ هبوخ مرتخد _یلال...

شردپ شیپ تفر یراز حتلا اب ودش ادج شاتسود
منک یزاب منم هشیم یچ هگم هگید ییاباب _

تفگ ودرک شرتخدرس ..کالوه شوپب مرگ سابل یلو . نک یزاب _

هچ .. دوب انشا شردپ هیاهزوسلد هچ .. انشا هچ ..یلال... مدرک هاگن شردپ هب راینرد نیاکالوه  مردقنا _

متخادنا و مرس هک دروخ هرگ مه هاگنوت نوماگن درک ماگنو تشگرب هردپ دوب انشا هچب هیایشوگیزاب
هاگن وروربو دنخزوپ اب تشاد ودوب هتسشن  مرانک . شمدید ! تخیر مکشا مرس نتخادنا نییاپ واب نییاپ

مدرک کاپ وماکشا مورا .. شهب هجوت یب درکیم
ینکیم نوویش هکنهلا زاب _

متفگ منک هاگن شهب هکنیا نودب ومداد نوکترس و مدش تحاران درکیم مرخسم هکنیازا
 مرادن هیچ شدرد همهفیمن و هرادن هک یسک یارب یفرح _

مرادن هک هبوخ _

مرادن فعض هطقنوت لثم
شتمس متشگرب

تاراک نیا .زا ینکن هرخسم ور هیقب و یش تکاس تیگدنز هیوت هدشراب هی رورغم هیوت اما هشاب _

ورب وشاپ ؟ یمهاررس مریم اجره ارچ مرفنتم
تفگ ودرک مخا . ندرکیم نوماگن نتشاد اه هچب هک دوب هتفر باال مادص ردقنوا

یراد سود و هجوت بلج وش تکاس _

ورب مشیپ زاوشاپ _

مریم مدوخ منکیمن هتسخو مدوخ _ متفگ و مدشاپ
ندز مدق مدرک عورش

؟؟ یدرکیم هیرگ نوا رطاخب _

تشاذگ وشاتسدداتسیا  مولج دموا . مدرک کاپ وماکشا داتسیا مرس تشپ  منوا تخیر ماکشا هرابود مداتسیا
مدرک شاگن  مشخو بجعت اب هک متروص فرطود

!!. شکب وتتسد _

یرادن قح .. ینک رکف شهب یرادن قح یتح هگید وت ینم نزوت .. ملد زیزع ونم نیبب _

مدیسرت شنحل زا ارچ غورد مدیشک وشتسد متشاد هک یروزره اب
ینکیمن فیلکتو نییعت  مساووت هرادن یطبروت _هب

؟؟ یدیرب راسفا مارب سپ _هن

تفرگ وموزاب !! ییوت هدیرب راسفا هک ینوا _

هک یمهفب دیاب هدیرب یلیخ هگید تراسفا مدیم نومدوخ هنوخ هیوت وتفرح نیا باوج وش تکاس _

. مریگیم تسد وتراسفا هک منم نیا
مدیشک وشتسد و مدرشف مه هبومابل ؟؟ ایا دوب هدید بسا ونم اصخش نیا دش ربارب رازه مسرت اعقاو

متفر هار عیرسو مدرک شهب تشپ
؟؟؟ هفرط نیازا ورن تمس نوا _

چم تفریم هار ودیشکیم ومتسد هعفدنیا مدش راصح هرابود ... مریمن یا هرد منهج چیهوت اب نم _

. دوب هتفرگ درد متسد
یگدنز نیا زا مدش هتسخ ادخ هب رایناد نک ملو _

هتفرگ درد متسد چم
لوا نومه هنک لو تساوخیم هگا متفگن هگیددوب هتفرگ درد یلیخ ادخب دمویمرد مکشا تشاد هگید
مدز راز هگید . میدیسر هنوخ هب کیدزن یتقو . تفریم هار شدوخ ودیشکیم ومتسد  مکحم شدرکیم لو

میدیسر هک _االن

افطل رایناد
تخیریم ماکشا هک تشاد درد ردقنوا مداد ژ اسامو  متسد  چمو نیمز هیور  متسشن . نک لو متسد تدش اب

متفرگ ومتسد .هی هشیم لا حشوخ ماکشا زا هک دوبن مهم مارب  متشاد راظتنا یزیچ هچ نوویح نیا زا نم



ادص یب مورا  مدز راز نییاپ متخادنا ومرس و متروص هیور
میرب وشاپ هسب _

 مدشاپ
.. دزرد . متشادن ندز فرح هلصوح . مدرک کاپ وماکشا هنوخ تمس  متفرو  متفرگ تسد هیوتو مپچ تسد

مناخ امسا درک زابورد
. نیدموا شوخ _

یسرم _ متفگو مداد نوکت یرس
تشاد شزیچ همه اجنیا هگید دایب  ریمس متسشن رد تشپ  متسبورد و قاتا هیوت  متفر . مدرک تکرح عیرس

دروخیمونم
دمویم شاپ هیادص موناز هیور  متشاذگومرس و کشت هیور  متسشن و مدروارد صرح هیور زا وملا ش وتنام
ماشچ . دیشک مور زا وروتپ قاتا هیوت شدوب هدموا متسب وماشچ مدوخ هیور مدیشک وروتپ عیرس
نغور یواح شوت هک یفرظ و تفرگ ومتسد نم هب هجوت یب مدرک زاب مشچ سرت .اب دروخ ینوکت

متفگ مورا نحل اب متسد هیور دز ودوب هبوچدرزو
تسین ..المز نکن _

متخادنا ومرس . مدرک سح ودیدش یدرد هک تسب ودناب مکحم شرخاو  متسد رودداد چیپ و یدناب
نییاپ

؟؟ ینکیم ررض تدوخ ادخب شابن  مباصعا ور ردقنیا _

درک رونوا وشور ... نتسین یعقاو تافرح ندوخیب تافرح نوچ _

یگب مهب ماوخیم _

مگب؟؟ ویچ _ متمس تشگرب
یگب وزیچ همه دیاب . منودب دیاب سپ مدش تنز  مردپ راک رطاخب نم یدروا مردپ راک رطاخب و نم _

ماوخن هگا _

هب یهاگن .... ایادخ هنکن ، هنکن تفلا خم ایادخ . درک مهب یهاگن .. یگب دیاب دش یلو متساوخیمن منم _

تفگ و درک نوریب
هشاب نومساوح دیاب نیمه یارب مینک ادیپ میتسنوتنورامدا نوا _

نرایم نومرس هیبالیی منودیم شرخا _

دایم ریمس هگید تعاس دنچ _

ادیدج داتفا رایناد راک زا مدای شندیشکریت اب دیاش .. دیشکریت متسد چم مدوخ هیور  مدیشکوتپومدیشکزارد
نوا هک مدرکیم یروادایارچ ... درکیمن شومارف ویزیچ یلبق یلیل مدوب هدشن رذگ دوز یمک
شزا یلیخ لوا زور ؟؟ ارچ مشاب هتشاد رفنت سح شهب  متسنوتیمن  مدرکیم راکرهارچ .. همردپ نمشد
نوا مسح مدموا  مدوخ هب ات منیبیم . منکیم هسیاقم نومیسورع لوا یازور مراداب هک .االون مدوب رفنتم
هدرک وراک نیا هک هرذگیمن متعاس .مین دوبن دب اعقاو ... تسین دب هک منودیم اعقاو دیاش . تسین سح

. مدرکیمن یا هجوت منهذوت ندمویم هک ییازیچ وهب متسب روز هب وماشچ .. مدوب هدرک شومارف اما

متفگو مناخ امسا تمس  متفر
نوتتدب ریخ ادخ . نیدرک نومقحرد یدایز هیاتمحز اعقاو مناخ امسا _

شرمک هب یتسد . هشابریخ تسه هک یزیچره مراودیما مراپسیم ادخ هب وروت . ملگ رتخد _ درک ملقب
مدیشک

یسرم _

هدنز مه اجنیا زا دشیمن  مرواب مداد نوکت شارب یرس یلا حشوخ اب دیسر ریمس  نیشام . مدش ادج شزا
مدرک لقبو مناخ امسا ددجمو مدرک یظفادخ میحر اقا ،اب یظفادخ عقوم میتفر نوریب

هشاب نوترادهگنادخ _

؟؟ یدیشک تمحز .. مناخ یسرم _

ردام هیفرح هچ نیا _

نیشام راوس هنک یرکشت نداد نومتاجن هک یمناخواقا نوا زا ات تساوخ رایناد و میدرک رکشت نوشزا
درک تکرح ریمس مداد هیکت یلدنص .هب میدش

؟ ندوب یک انیا _

. میدوب انوویح نوا  کاروخ هکاالن ندوبن انیا هگا ندوب هداد تاجن ورام هک ییاسک _ رایناد
ییاج هی نیرب یتدم هی دیاب .. سپ هبوخ مموا _ ریمس

؟؟ منممرب _



نیرب  نیشام نیمه اب .دعب هنوخ نیرب نوتمنوسریم نم هک االن دیاب امش میدیشک هشقن هرا _ ریمس
تشپ منمدوخ . مینکیم رقتسم اجنوا ونومارومام ام وطالهین شداج هک اجنوا هیمورا تمس

مینکیم یزادناریت ام ننک هلمح نتساوخانوا یتقو متسه  نوترس
هیمورا ات هار همه نیا یلو .. هشاب _ رایناد

ینک  یکدنز شرسپ هداونوخ اب یربوت ات داوخیم و هگنهرس هنوخ اجنوا نیبب _

هدوخ تسود هک هیمورا هرادا یرب ینوتیم  مهوتو هتحار نوتاج اجنوا هک هگیم هتفیب بایسا زا ابا ات
میشاب طابترارد مهاب رودارودو تساجنوا مگنهرس
هشکیم لوط ردقچ با هخرچ نیا دیشخبب نم_
متخادنا باال یا هنوش . متمس نتشگرب نوشتفج

غاب هنوخ نیربب ونم ال .صا مدش هتسخ نم هشکیم لوط ردقچ .. ادخب _واال

اجکزا میدش رهش دراو هک االن ننکیم هلمح اجنوا هب یشابوت هک ییاجره .. هشیمن _ رایناد
ننکن نومبیقعت  مولعم

شهب هگم یتفگن هتفیمن مهب شمشچ یسک مربغاب نم نم_
درک ماگن پچ پچ رایناد

ننوسریم  منوا هب همدص نیربیم مهور یددم نز نمضرد _ ریمس
زانیرپ ؟؟؟ نیگیم یچ ععععیه _ مدرک ینیه
دایب نوتااهاب دیاب منوا .. مناخ یلیل هرا _

مفرط تشگرب رایناد . هلوبق سپ یروجنوا _

ریگب نهد هب نوبز هقید هی _

. ننماب هک مریمس اقا ینزیمن فرح هکوت _

ادخوروت شاب تکاس . چون _

رونوا هب رونیا ....زا رخا مشیم با هب با تخبدب هنم هنیا تراک هشوخ تلد هکوت _

. ففوا _

تفگ ودیدنخ ریمس
هتراظتنارد ییازور نیچمه رایناد _ ریمس

هشکیمن لوطدایز دنک دیاب وبارخ نودند _

و توکس دش.. تکاس . ینکیمن شلو هدموا تشوخ هکنیا هلثم هبارخ نودند نوا زا وت اما _ مدز دنخزوپ
!!!! تخیر ملد یره توکس نیا زا نمو تفرگ  نیشام

تفگ  ریمس هک
توکس هزور . میدوب تکاس اتود ام مزاب . ایند نوا نیرب نیتساوخیم شیپ بشود نیمه لا یخیب جوز _

؟؟؟؟؟ دوبن
.. مکلا هشب دازا رتدوز شاک هراچیب رتخد زانیرپ .. مدرکیم هاگن ونوریب و هشیش هب مداد هیکت ومرس

. دموا مدای زیچ همه زورنوا هب ندرک رکف اب
؟؟ ینکیم هاگن یراد ویک
متفگ دنتو مدرک شاگن گنگ

. یکچیه _

هک یموسرفن هنکن دید ونم تشذگ اجنوا زا یزاگ تخت اب ودوب هتسشن  نیشام هیوت هک یسفن دوب سفن
ونوا شردپ هک دوبیم هگا دوبن یرتخد نیچمه سفن هن اما دوب نوا مدینشیم ریمسورایناد هیافرح زا

هب راک نیا هت هنکن . مدوب نومیشپ مدوب هتفگن سفن زا رایناد هب هکنیازا . یراکره و یفرعم زادرکیمن عنم
؟؟؟ مگب یروطچ اما متفگیمن یزیچ سفن زا نم و ندوب  کردم لا بند انوا . هشردپ هرخلا ...ب هش متخ سفن
اهتعاس . راکیچ شناوخیم و سفن هدش تازاجم هک یوسوم حاال ؟؟ یچ سفن هیور نرازب سد انوا هگا

.. مدش توعد یباوخ هب نیشام هیانوکتاب . مدشن هک میباسح تسرد باوخ تشذگ

متشگرب . مدرک زاب مشچ شانوکت اب هگید وشاپ .. وشاپ _

تمس تفر .. مدروخیم ولت میدوب هنوخ طایح هیوت مدش هدایپ  نیشام زا تمحزدص اب نییاپ ایب _

ومدوخ عیرس . نومنشکب نتساوخیم هک دوب ییامدا نوا هنوخ فارطا هک مدرکیم سح . مدیسرتیم هنوخ
دموا مدای هک متشادرب و زورنوا سابل اتدنچ نومه قاتا تمس  متفر هشقن قبط . هنوخ هیوت  متخادنا

متفگو  متشگرب
؟؟ تساجک ریمس ععا _



. ینزیم شادص یمیمص هک هتلا خرسپ هگم . تفر _

و میتشاذگ  کیچوک کاس هی هیوت یروبجم ونوماسابل . ؟؟ شدش یچ االن درکیم ماگن  مخا اب متشگرب
هتشاد لبقزا ای هدادریمس ای امتح دموا شتسد یشوگ اب .هک مشوپب وماشفک ات متفر  میتشادرب ونوملیاسو

راوس مهاب ودرک لفق ورد میتفر و میتشادربو لیاسو دوب هدنوماج نیشام هیوت شیشوگ نوا هک هنرگو
. میدرک تکرح عیرس . میدش نیشام

یکی دز هک یقوب کت اب .هک نومتخاس هی هیولج میدیسر تشادیمن مرب و زاگ هیور دوب هتشاذگ وشاپ
تسشن ودموا .. هزانیرپ مدیمهف دش نیشام  کیدزن هک ادعب ؟؟ هیک مدیمهفن مدید هک رودزا نوریب دموا

بقع
و حلا شاهاب زانیرپ تمس متشگرب .. شدوب هن تعاس شوح لوح دوب بش داد. تکرح نیشام عیرس

باوج  منوا و دروخیم گنز یپرد یپ رایناد لیابوم دوب هدیرپ شورو گنر ودوب هدشرغ ال مدرک لا وحا
... درکیم تبحص ودادیم

هک مدوب هدینش میدوب هدشن  جراخ نارهت زا زونه دادیم ربخ یه اما دوباجک دوبن مولعم ریمس نیشام
هشکیم لوط یلیخ هیمورا هب نارهتزا

؟؟؟ هشکیم لوط ردقچ _

تعاس تشه دودح _

زانیرپ هیولج  متساوخیمن متفگیم یروطچ وشب لب نیاوت متسنودیمن اما مدوبن تحار اجنیا مدرک ینیه
مدید متشگرب . مدرک یچون .. هونشب مدوخ نوبز زا دوب رتهب بخ یلو دوب متسود لثم نوا مشب عیاض

و ولج هنییا نیب شاگن مدرک رایناد هب یهاگن .. هنکیم هاگن ونوریبو هشیش هب هداد هیکت وشرس زانیرپ
متسنودیمن ... هنای هتسه نوم بقع  نیشام هک هنیبب تساوخیم دوب مولعم دوب شدرگرد نیشام هشیش

نیمه یارب مشاب بقع متشاد سود میتحار یارب اما نتشادن یقرف . مدوبن متحار اجنیا مگب؟ یروطچ
بجعتم متشاذگ نومایلدنص نیب هتسد هیور وموناز و بقع متشگرب ودروپشادریز  متشاذگ وکاس

تفرگ  مدنخ درک..  ماگن
تشاد بجعت گنر مه زانیرپ هاگن . بقع مدیشک ومدوخ

اوه .یب تفگ یخا هک رایناد هنوش هب هدروخ ماپ منیشب هک دوب ندز رود عقوم اما مدمویم متشاد
متفگو مداد ژی اسام وشنوش

هدنمرش . دیشخبب _

هیکت یلدنص وهب متشادربو متسد عیرسدوب یهاوخ ترذعم هی بخ ؟؟ دشاالن یچ مدوب هدنوم  مدوخ
هب ومینوراب . اوه دوب درس هشیش هب مداد هیکت ومرس منم متشادن وزانیرپ اب ندز فرح هلصوح . مداد
هار . دشیم هتسب تشاد ماشچ مک مک درک رتشیبو نیشام یراخب هک شدوب دایز امرس  مدرشف مدوخ
هنیآ زا هک دوب هدش یتشهو شیش  گنها هی ممکشروق وراق هیادص یمورا همه نوا نویم دوب وطالین
هگن اج هی دشیم رتشیب هظحلر ه میگنسرگ نم هک تشذگو تشذگ مدش طیخ هچ هوا هزادنب مهب یهاگن
تکرام رپیاه هی تمس تفر و درک لفق نیشام . مدرک هاگنو مدرک زاب وماشچ دش هدایپو تشاد

درس چیودناس هتسب هی ودرک زاب وکیتس پوال نیشام هیوت تسشن . دموا رپ کیتس هیپال اب دعب هقیقددنچ
مدرک یرکشتو متفرگ نم هبداد و

متفرگ درس چیودناس یروبجم دوبن دوف تسف و ناروتسر هار هیوت _

هیور وشتسب دوب.. هدنوبسچ شدوخ هب وشوتلا پو دوب هدیباوخ . مدرک زانیرپ هب یهاگن داد. مگید هتسب هی
هک دوب هدش رپ منهد دش منشگ یلیخ .. مدز وزاگ نیلوا مدرک زاب ومدوخ هتسب و متشاذگ نومنیب یلدنص

ودرکیم ماگن تشاد ولج هنییا هیوت زا مدید هک متشگرب شدوب منشگ یلیخ یلیخ . مدروخیم ویدعب
متشاد دید مدشاما  میاق ولج یلدنص تشپ هدز تلا جخ و متفر شهب یا هرغ شچ دروخیم وشچیودناس

مدش یبصعدرکیم ماگن یلو .. مدرک رونوا ومور درکیم ماگن تشاد مزونه مدرک هاگن هرابود هک
متفرگ اال بومرس دعب هقیقددنچ . نییاپ متخادنا ومرس ودش خرس ماه هنوگ هک .. مروخب هگید متسنوتیمن

تفگ منکیم شاگندید ..ات هنکیم هاگن ونم هراد مدید هک
دش منشگ منم یروخیم علو اب یراد مدید یتقو متشادن اهتشا لوا وتچیودناس روخب _

؟؟ یدرکیم ماگن یدروخیمن متچیودناس یتقو امش _

یدیم اج ورمه یروطچ هک مدوب نیا واکجنک اجنوا هرا _

تفگو تشاذگ کیتس پال هیوت وشچیودناس هفصن هتسب هک مدرک شاگنزیت
طقف همرگ روخب هباشون نیا زا مکی تولگ دیرپ هگا _

نوتدیا زا یسرم _

مدرک هاگن زانیرپ هب هرابود متشگرب مدروخ تحار یخلا اب ومچیودناس هیقب
مگب یزیچ هی _

؟؟ موه _



. ندب مک یددم یارب مکح ات نینک تبحص هشیم نیسیلپ نوتدوخ امش _

هونشیم شنز وش تکاس _

هباوخ شنز ، منودیم مدوخ _

هی نم دوب هدرک نومکمک یلیخ شدوب هدیسر مرکف هب ممدوخ ارچ _ مدرکرونوا ومورو متفگ یشیا
متفگ متشگرب . منکیم تسرد مراد مگید یکی یارب هدنورپ

؟؟؟ یک _

. مگیم ور هتسیاش وسیگردپ _ تفگ
شراکرس هدرگرب هنوتیم منوا یگیم ینعی _ متفگو مدرک یا هدنخ

. وگن یزیچ ال عفوت _

مگب ماوخیم یچ _هن

امتح مدرک زانیرپ هب یهاگن دش عفر  میگنشگ یخا . مدنوبمول ومچیودناس هیقب . مدش تکاس
هجوتم نیشام تعاس هیوت زا تشذگ اهتعاس . دربیمن مباوخ رپ مکش اب مدش تکاس ... یلفطدوب شنشگ
یقافتا هگا متشاد سرتسا نم اما شدوب هدیباوخ زونه زانیرپ هتشذگ تعاس راهچ دودح هک مدش

. میدرک در مه ور هعفد هس میتسب تشپ زا مهو کخلم تسد ام ادخ هب ؟؟ یچ داتفیم نومارب
داد باوج دروخ گنز هرابود شیشوگ

متمس تشگرب .. هشاب .. هشاب _

ننزبریت نومارومام ناوخیم نومرس تشپ مهانوا نرقتسم ارومام هظحل نیا دزدب وترس _

هتفیب یقافتا هنکن رایناد _

؟؟؟ یقافتا هچ _هن

درک رارف هشیمن هک هشیمه نزن افرح نیازا _

درک یفوپ
تفگ ودرک فرح هب ونم اما راب نیلوا یارب دیاش مدنوخرچ ومرس

؟؟ میرازیم طرش ال صا _

. دایمن مشوخ طرش زا نم _ شتمس متشگرب
مزابب مسرتیم وگب _

!! دیاش _

مراد سرتسا منم هشب ضوع نوماوحو حلا هگید ایب بخ _

طرش  یگیم وت ننومرس تشپ انوا اااه یتسین یلا مرن مدا _ متعگومدرک شاگن بجعتاب متشگرب
ندیسرن ارومام هک زونه _ تفگ ودرک یهیفس ردنا لقاع هاگن

ییاهاذغ تچیودناس هکیت رب عالهو دیاب هک میتفر  نوریب هدنز وام ندز ورانوا ارومام هگا سپ هشاب _

یدب نم هب ور یریگیم تدوخ یارب هک
یتسب تشپ وزا واگ تسد شامااله _

مشیمن قاچ مروخب ردقچره هک میانوا زا رکشورادخ همدوخ هدعم _

تفگ ودرک یهاگن
مدیمهف االن منم _

؟؟ هنای هلوبق _ مدرک رونوا ومتروص
؟؟ میدرکن ادیپ تاجن هگا هشاب _

هنومیمن نم یارب یطرش سپ _

. مرازیم نم راذن طرشوت هگید _هن

ماجنا هنوچو کچ نودب ماوخب یچره تزا مدزورامدا نوا نم هگا هک هشاب نیا نم طرش نییب _

یدب
مداد نوکت یرس نیمه هساو ؟؟؟ یچزا سرت ؟؟ یک زا سرت !! متشادن یسرت

؟؟ دوب یچ هشقن منودیمن میدشیم کیدزن دادیم سردا ریمس هک ییاج نوا هب میتشاد مک مک
جراخ شزا و تشاد هگن و نیشام میدیسر ندوب رقتسم ارومام هک یسردا نوا هب ؟؟ دوب یروطچ ای
ودوب هتفر ثمال . دوب نوریب ماشچ . تشادرب یلدنص ریز وزا گنفت مه شلبق هک هنومن اج هتبلا دش

هس و تشاد هگن نومرس تشپ یصخش نیشام هی هک مدید ولج هنییا زا دوب هداد بواال نیشام توپاک
هشیش هبوخ . نییاپ  متفرگ ومرس سرت ..زا نوریب ندموا شوت زا ندوب هدیشوپ یصخش سابل هک رفن
توپاک ندوب واب ششیپ نتفر هگید هفرط زا هگید  یکیو فرط هی زا نوشیکی دوب یدود همین اه

لثم مه زانیرپ . دموا گنفت هیادص دوب هدش رادیب زانیرپ . مدرکیم هیرگ مدیدیمن ویزیچ  مدوخ سرتو  موربور
دموین ییادص هگید مود کیلش هیادص اب مدرکیم هیرگ . هشن هدید ات یلدنص تشپ دوب هتسشن نم

لفق دوب نومرف هیور چییوس دوب لفق نیشام رد .. دوب تکاس مه نوریب هکلب نم اهنت .هن مدش تکاس



متفر . دوب اجک رایناد ندوب هدز ورانوا ندوب هداتسیا هگید رفن هس وریمس ودوبن رایناد . مدز و یزکرم
ریمس تمس

؟؟ ساجک رایناد _

؟ رایناد _

ااااه نوشمدز نم _ متشگرب شادص اب
و شتمس متفرو مدز یدنخبل دوب هتفرگ ودوب نومرف تشپ هک یدرم نومه هیوزاب هک شندید اب

مداتسیا شوربور
؟؟ هخا مدیسرت _

یدب ماجنا کت هب کت وماطرش دیاب هخا یسرتب مدیاب _

مدیسرت هگید زیچ هی زا نم _ متفگ و مدرک یا هدنخ
نمو نتفر فرح یلک دعب و ندرک ینیشام هیوت ودرم نوا داد. نوشن شهب ودرم وریمس تمس تفر

متمس دموا . زانیرپ زا اورپ یب مدوب هداتسیا اوه نوا هیوت زونه
؟؟ یتسِشَن ارچ _

!! یروطنیمه _

؟؟، شدوب یچ تسرت _

مدرک شاگن دنخزوپاب متشگرب
یچیه _

متفگ ومدش تکاس . هن هگم دایب نمرس بالیی یدیسرت _

درک نومهاگن زانیرپ . متسشن نیشام تمسو  متفر دز دنخزوپ نشکب مه ورامدعب یریمبوت هک مدیسرت هرا _

؟؟ دش یچ _االن

عقوم نوا تشاد دیکات نم هملک هیور منک ادیپ و ننکب ونومنوج طسق هک ییامدا متسنوت . نم _االن

مدیشکیم رانک دیاب هک دوب
( متشادن ربخ اه دعب زا هک ینم )

یچ باوخ هگید . موربور هیابیز رهش ندید اب مدرک زاب مشچ ... مدز گنچ ومدوخ مدرک سح و ییامرس
شوحو لوح . امتح میدوب هیمورا درکیم داجیا ییادص هشیش هیورو دیرابیم هرطق هرطق نوراب ؟؟؟

.. تشاد هگن لته هی هیوربور  درکیم هاگنو نوریب قاتشم نم لثم ودوب رادیب زانیرپ . دوب حبص شیش
نومتمس تشگرب

زوس . نییاپ مدموا و مدرک زابورد میداد نوکت یرس مینکیم یرپس اجنیا وزورما نییاپ نیایب بخ _

دوب هدش هتشون شردرس لته تمس میتفر . متشادرب و فیک و مدرک زاب ولجرد دروخ  متروص هب یدرس
و قاتا هی راینادو نم یارب .. میداد ونوم اه همانسامش و الیب تمس میتفر .. میدش دراو لحاس لته

میتفر مهام . ندادو قاتا هی مهزانیرپ یارب
نوشنیب ماگن ؟؟؟ متفریم اجک .نم روطنیمه مه رایناد و قاتا تمس تفر زانیرپ روسناسارد ندش زاب اب

لثم منودیم نم ودوب یکی ام قاتا اما تشاد تخت اتود زانیرپ قاتا هک ییاجنوا زا دوب شدرگ رد
لبم هیور متفریم دیاب شیپ هعفد

متفگ و زانیرپ تمس متفر نیمه یارب
تشیپ مایم منم _

. ایب هشاب _ تفگ درسنوخ
وفیک متسبورد منم تسبورد هک شتروص هیور هیامخا ندید اب مدنببورد هک متشگرب قاتا هیوت  متفر

هک یبا و یتروص گنر هب یتختور اب مه زا هلصاف اب تختود . مدرک قاتا هب یهاگن رد رانک متشاذگ
و یتشادهب سیورس و تشاد گنر دیفس هدرپ هی هک یا هرجنپ اب دوب هداد قاتا هب یا هگید هیور گنر

یتشادهب سیورس هیوت تفر مه زانیرپ شور  متسشن و تخت تمس متفر شدوب اهتنا هک مهانیا
متشاد باوخ  مدیشک یا هزایمخ

دوب هتشاذگ شتخت هیور وشیتسد کاس لبقزا زانیرپ . مدرک هرجنپ هب تشپو تخت هیور مدیشک زارد
.. متفر ورف باوخ هب وحیلا رکف نودب و مدوب ماج زا نئمطم نیمه یارب

بترم و شملا دمویم باریش هیادص و دوبن زانیرپ . مدشاپ توخر .اب مدرک زاب مشچ ندز رد هیادص اب
دش نایامن رایناد هیومخا تماق رد ندش زاب اب مدرک شزاب ورد تمس  متفر و مدرک

نفیک هی هیوت هدب وماسابل _

شتمس  مدرب و متشاد نوشربو تخت تمس  متفر  متفگ یا هشاب
ایب _

مدموا  مدوخ هب ممکش روق وراق هیادص اب .. اااه هشیم شیزیچ هی منیا . متسب رد .. تفرونوشتفرگ



ضوعرد نوا .زاب مدروخو  مدرک شزابو  متشاد شرب فیکوت زا شدوب  متسد تخبدب زانیرپ  چیودناس ععععا _

فرح ال صا نواو نم .. دیشوپ سابل ودموا زانیرپ هک ندنوبمل مدرک عورش ! هگید هروخیم یزیچ هی هریم
؟؟؟ ارچ منودیمن ونیا و میدزیمن

شودریز  متفر و متخادنا ییوشسابل نیشاموت مینوراب زج هب وماسابل و مومح تمس  متفر  مشاب نم هک یدعب
و متسب وماشچ ندشرود  مندبو نت زا یدرس و یگتسخ  مومت دادن هک حیلا هچ و

دش هتخسگ  مسح زانیرپ دنلب هیادص ..اب مرمک و تروص هیور تخیریمابا . متسشن شودریز
 راهان یارب ایب نگیم رایناد اقا ، یلیل _

تفگ نوا . مدوب هدروخ هرخرخ ات هک منم
تسنودیم سپ رایناد اقا _

مریس نم زان یرپ وربوت _

متسب وماشچ مدوب هتسشن شودریز
هب . هلوح تمس  متفر و متسب وباریش و مدشاپ ندش رود مزا دب یاسح  مومت هک یتقو اما منودیمن

ماسابل ندیشوپ و راوشس نتفرگ .دعب مدرکیم کشخ وماهوم مه کیچوک هلوح اب متسب  مرود هتلکد تروص
رایناد شرس تشپ زانیرپ اب نامزمه دوب زانیرپ . دش زابرد هک مدرکیم هاگنوراوید ورد . تخت هیور متسشن
ووت تفر یتقو هک مدشیم هدید منم مدرک شاگن . هرب تساوخیم ودوب هدرک زاب شقاتارد هک مدید و

نیبب وشاراک تسشن متروص هیور مخا .. دیبوک ورد ودیدو نم هدنببورد تساوخ
؟؟ یدوبریس یروطچ _ دموا زانیرپ

هگید یروطنیمه _

مدوب هدش سرپد مدرکیم یزاب ماهومرس اب
متفگو مدرک یفوپ .. ییاج میرب هرارق مینک عمج ونومسابل هک تفگ _

روجو عمج کاس یح ال طصا هب ای گرزب فیک نومه هیوت وماسابل . تخادنا  مرهچ هب یهاگن . مدش هتسخ _

تمس میتفر و میدش جراخ قاتا زا زانیرپ اب تخت هیور مدز  کربمغ هرابود ..و مدیشوپ وماسابل مدرک
هتسب ماشچ نانچمه دوب هدموا  مدرک سح شرطع اب وشروضح . هشیش هب مداد هیکت ومرس . روسناسا

هب هنیس هب سد . دوب نوا شهبداتفا ماگن هک یسک نیلوا . مدرک زاب مشچ روسناسا نداتسیا اب دوب
هدیشک شاگن نیمز هب مشفک ندز .اب هنکیم ریس هگید هیایند هیوت دوب مولعم ودوب هدش هریخ ماشفک
منودیمن رکف وت یریم هک هتقح هبوخ مدش. نوریب روسناسا وزا مداد شلیوحت وشدوخ مخا نم. هب دش

شمتشادن سود نمدوب  یچره اما ؟؟؟ ؟؟ شدوب یچ نوماتبحص نوا دعب مختو مخا نیا
بقع متشاذگ وفیک و متسشن ولج مزاب نوریب  میدموادش هداد قاتا هیاتراک و دش باسح لوپ یتقو
وطبض تمس درب و شتسد میدرک تکرح ودرک نشورو  نیشام میتسشن هک نیمه تسشن مه زانیرپ
هطحل نوا شتمس  متشگرب و مدش یبصع  دربیم باوخو مدا هک مالمی گنها هی ییاو . درک شنشور

؟؟ هشگرم هچ ممهفب ات مدوب هنوهب هب لا بند طقف
ینک شدر هشیم _

رت سرپد هگید  یکی زا یکی درکاما دروراگنها مهب هجوت نودب
یرازن کالم یب گنها هشیم _

هاگن دوب لصو شیشوگ هب هک یلباک .هب مدرک شلصو  مدوخ هیشوگ هب نم منودیم هچ نم _. دوب یبصع
دروپشاد تمس  مدرب ومتسد و مدیشکو لباک . مدرک

. هراد یزیچ ید یس هی شبحاص تسینوت زا هک نیشام _

ندز اب ید یساجوت متشاذگ .. دش ادیپ ید یس !هی اعقاو ؟؟ یچ شیتا متفرگیم شیتا متشاد نورد زا
گنها نوا .. بلر یز اما مدرک ینوخمه گنها .اب دموا دنوشر ریما زا گنها هی .و دش شخپ شا همکد
هدلوت هک میدوب انیا و ارتکداب هناتسود ینومهم هی راب نیلوا .. مداد ششوگ هک یراب نیلوا هب درب ونم
اوهو حلا نومهوت دوب رتهب بقال ردقچ مداد شوگ ونوااجنوا و میدش مشلا هنوور مهامودوب نوشیکی

هی هیوربور  داتسیا نیشام هخا میدیسر هک مدرک ینوخ بل منوا یمیدق دوب یگنها یدعب . مدوب
مرانک دموا دوب مولج میتفرو مدرک سرد ومعضو ورسدوب هداتسیا ولج .. میدش هدایپ میدوب نومتخاس

تفگ هدنبوک اما موراو
. نک سرد _شوتلا

 مدرک رت دنت مامدق و مدرک یچون ولج  مشکب هنیا روظنم مدرک رکف لوا
هی راوید هی هیور باال میتفر اه هلپ زا دوب یصخش نومتخاس دوب هقبط هس دوب ییابیزو  کیش نومتخاس
زاب هک مینوراب لوا همکد مدش شروظنم هجوتم مداتسیا هنییا ولج هک نیمه .. دوب یرساترس هنییا

تفگ نیمه یارب ......... ودوب گنت ممسابل چیه هک دشیم هدید مسابل و شدوب
زابورد هقت نیموس اب دز رد وداتسیا ینامتراپا رد همد متسبور همکدو مدرک سرد ولا شو مدیشک تلا جخ

سال ودموا نوملا بقتسا هب ور شوخو ابیز مناخ میدش دراو زانیرپ دعب و نم دعب و رایناد لوا ندرک



هداسو ابیز هنوخ دراو  مهاب درک یسوبور داد سد رایناداب ودموا نووج یرسپ شدعب . میدش دراو درک. یما
هرفن هس لبم هیور ورایناد ممرانک یرفن کت لبم و متسشن یرفن کت لبم هبور کیش هتبلا و میدش نوش

نتشادرب و یاچ ندروا اب دوب برشم شوخ ور شوخ مه نووج رسپ نوا . زان یرپ مه رایناد رانک
. تسشن شاجرسو تفر درک فراعت همه هب هکنیا دعب مدرک یرکشت

رهمگرزب یاقا دش زاب اجنیا نوتاپ هرخ باال بجع هچ _

تفگ مرهمگرزب نیا دوب. راد هدنخ مهاب راد هکیت و خوش هنحل
میدیم سپ سرد _

؟ هخا هیفرح هچ نیا _

ناجنیا مچب و نزو یگدنز وراک نم ینودیم تدوخ
هچ تفرگ راگنا درک مهب هاگن دوب شرهوش رانک هک شموناخ . دوب اجک نوشچب . مدرک نوشهب یهاگن

تفگ ودیدنخ همگرم
هباوخ باال هقبط هشقاتا _

میدنخ و متفگ یناها
تفگودموا فدص تخیریم مشوگ ورس زا بجعت تفگ ماباب هک شلوا اعقاو !!! یدرک جاودزا مدینش _

واکجنک یییلیخ ییادخ ؟؟ هیچ هگم بخ تفگ نیمه هساو هگید تتسانشیمن بخ انیاو هدرک جاودزا یک
.!!! ییلیخ منیببوتنز مدوب

. ییادخ _هن ؟؟ هدموین ام هب هگم _ تفگودرک یا هدنخ رایناد
تفگودرک یا هدنخ ومتمس تشگرب رایناد

مناخ یلیل مرسمه منوشیا بخ _

تفگ بلر یز هک شاپ هب مدز ماپ .اب دوب دیعب واگ نیا زا دموا مشوخ شمرتحم نحل زا
یشحو _

نییاپ متخادنا ومرس
؟ ننوشیا _

نییاپ  متخادنا ومرس هرایناد رسمه زانیرپ دوب هدرک رکف هک مدیمهف درم نوا یبجعت نحل ندید اب
رفنتم رایناد زا هتسرد . تفرگیم شصرح دوبیم یا هگید سک ره هگا منکیم رکف بخ .. دوب هتفرگ  مصرح
دوب هدز مهبلز هک زانیرپ هب یهاگن متسین شنز هک مشاب زمرق مودام رود زا هک روطنیا هن اما مدوب

متفگومدیدنخ و مدرک
مدرک رایناد هب یهاگنو متشگرب نیتفرگ مک سد ونوتتسود مهامش هگید _هن

مدوب منم شاک _. دیدنخ هرسپ متخادنا هکیت ونیا . یراگتساخ ندموا مدید  مدموا مدوخ هبات _

ینوشتسود امش  مدیمهف اجنیا مدموا هک االن ونوتمتخانشیمن بخ اعقاو هک نم ؟؟؟ نیدوبن ارچ _

نوماه هداونوخ هگا لا سرد منم و ناجنیا مچبو نز وراک هک متفگ نیاوخبو شتسار مناخ یلیل بخ _

میمه دای هب ادیع طقف هک ننزنرس نومهب
متفگو مداد نوکت یرس

رایناد نز هظحل نوا  متساوخیم طقف اما مگیم یچ متسنودیمن ممدوخ !! هگید نینکیم  ناربج یلو _

مدب نوشن وندوب رهمگرزب
تفگ مشوگ همد سوسحمان مدش. تکاس

یلیل هسب _

دشاپ همناخ هچب هیرگ هیادصاب هک مدروخ مییاچ ! دزیم شبصعت زا فرح شگرزبردپ هک یدرم نیا
ندموا هیادص اب هک دوب نیمز هیور ماگن دشیم هتفگ هنودرم هیافرح مدرک یهاگن شلا بند .. تفر و
وشرسمه رانک تسشنودموا مدرک یا هدنخ شتسد وت لگشوخ هچب هی ندید اب مدرک برساال هموناخ

تفگ
. هنیبب ونومانومهم تساوخ مام هیولوچوک مناخ نیا _

زا مشاهوم و دوب شنت لمخم دننام  یمهرس زمرق سابل هی ودوب طالیی وم هک شولوچوک رتخد هب
مدرک هاگن دوب هدش هدز نویپاپ سنپ فرطود

درکیم هاگن نم هب تشاد .. شدوب زان هچ ییاو یلسع هیاشچ ودوب دیفسدیفس
هلگشوخ ؟هچ هتچب _ رایناد

شاداد یسرم .. هرا _

یشب ردپ زور هی مدرکیمن رکف _

. میدرکیم یزاب رتخد دوب زورید نیمه یراگنا _

تفرگرایناد هبور ودرک لقب وشرتخد هردپ رایناد اال میدیدنخ همه و تفر یا هرغ مشچ شنز
یدیدن حاتاال هک ییومع . هتومع نیا نیبب _



ومع لقب ورب حاال
درک شاگن هکوش
؟؟ منک شلقب _

شاپ هیور تشاذگ ودرک شلقب مورا و هچب تمس درب تسد ؟؟ هشیم یچ هرا _

منک  راکیچ _ درک هاگن  مهبو تشگرب تفرگ مدنخ .. درکیم شاگن تشاد و شتروصوت دوب هدرک متام هرتخد
؟؟ هنکیم یروطنیا ارچ

. منودیمن _ متفگ متخادنا باال یا هنوش
ننکیم تاگن یروطنیا لوا دروخربوت همه _ متفگ مورا دعب

هدب همادا راین مک _ تفگ ودیدنخ مورا
شتمس مدرب سد نیمه یارب . دوب هدیرپ شگنر هراچیب هرتخد _واال..

هنم تبون _حاال

مزانیرپ اب زانیرپ لقب شمداد مشدعب . دش روج  ماهاب هک شمدیسووب و مدرک یزاب شاهاب یمک . ملقب  متفرگ
هنوخزپشا هیوت تفر تساوخیمن هگید یاچ یسک و درب وراناویل ودشاپ فدص . دوب هدش روج یلیخ

تفگودرک یا هدنخ  مندیداب هنوخرپشا تمس  متفرو مدشاپ دوب سب ، نتسشن
نییاپ متخادنارس تلا جخ اب یشوپب یسابل و مدرک هداما نوتارب هک یقاتا یرب ینوتیم امش  مزیزع _

متفگو
محازم هدنمرش _

ممدوخ شدعب .. مدش لا حشوخ یلیخ ادخب اهنت، اجنیا  مهام هیفرح هچ نیا _ تفگ  منزب ومفرح تشاذن
دوب  ییوهی  منودیم

متمس دموا . مداد نوکت یرس
نیایب نم _اب

کیش نوشنوخ لثم مقاتا درک زابو قاتا هیرد باهاالو هلپ زا متفر شلا بند . تشادرب وفیک و تفر لوا
هداسو

. مدرک یرکشت ووت  متفر نک ضوع وتسابل و اجنیا امرفب _

راولش نومه اب شمدیشوپ . شتفاب دوب کزان یلیخ متشادرب فیک هیوت زا کزان تفاب یکشم نوفاراس هی
نوریب لا شریز زا ماهوم مرس هیور متخادنا وملا وش شمتسب تشپ وزا مدز یا هنوش وماهوم یل.

متسنودیمن ودوب ییوهی ندموا عقومنوا دوب یتشادهب زیم هیور هک مدز مه ورژی مشچ طخ .هی دوب
و مدش نوریب قاتا زا دوبن  متسد تقو چیه هک مه هقلح . منودیم هک االن اما میایم اجنیا
ابو هنوخزپشا هیوت متفر هنک ضوع وشسابل منوا متفگو  متفرگ ورچب زانیرپ تمس متفر . نییاپ متفر

؟ هیچ شمسا هکنیا و سهام دنچ هک شچب درومرد میدرک تبحص مناخ فدص
شچب یارب بوخ دلوت نشج هی داوخیم هشدلوت ادلی بش تفگیم . تفریم هار هتبلا ودوب هام هدزای
دموا زانیرپ مدرکیم یزاب رتخداب دوب ارهم شرتخد مسا .. دوب هدنومن یا هگید زیچ ادلی بشات هریگب

متسشن زیم تشپ
زانیرپ اب مدادیم شهب  مدوخ وراذغ متفرگ شزا هدب شهب ات دموا شچب صوصخم هیاذغاب فدص

مولعم زانیرپ خاالق .زا شهب مدیدنخیم
فرح هگید هیازیچ زا دوب بوخ شاهاب و ودوب نوا هتسد کال هچب هراد تسود و هتسود هچب هک دوب

تفگ هک زانیرپ میدز
.. هسانشناور _

هک منم  تسنودیم وزیچ همه نوا هک مدیمهف منم ودوب راد انعم شاگندرک یهاگن مهب سوسحمان و
نابز داتسا هنکیم عورشدیدیج مرت زا تفگیم شچب رطاخ هب اما دوب ملعم منوا هدوخ . مرتکد  متفگ

دش.. انیاوراک زا فرح و ثحب ندوب یلیصا هداونوخ  دوب لیکو  مشرهوش ..و شدوب هیمورا هاگشناد
زادنا سپ ننوتیمن دایز لوپ هکدرکیم فیرعت نیا زا ندوب یبوخ هداونوخ مدیدنخیم میدزیم فرح همه
نوشکاپ بلق منوا نتشاد لوپ زا باالرت یزیچ طسوتم هداونوخ نیا اما ندوب یطسوتم هداونوخو ننک

شتسود نیرتهب  میدوب هدش هتعاس هی شارب هبیرغ زانیرپو نم دوب

میتسشن زیمرس همه
تلا جخ درکیم هاگن شهب رایناد اترتخد . هدب نوا هب اذغ ات دوب هتشاذگ کدوک یلدنص هیور وشچب

مدرشف وشوزاب هاگادوخان نییاپ تخادنیم وشرس ودیشکیم
یا هدنخ و تخادنا یهاگن ارهم هب ودرک ماگن گنگ . هراد هانگ شهب دنخب هنکیم تاگن هراد روطچ نیبب _

دزیم فرح رایناد تقوره شاهابدوب هدش روج هدنخ زا تفر هسیر ودرک شغ هتساوخادخ زا مارهم . درک
رسود وید  دزیم فرح منوااب رایناد ودرکیم بلج شدوخ هب ونوا شنیریش هیاراک اب



هکیت فراعت هنوخزپشا میدرب ورافرظ ما شدعب
ربخ نودب اما میدرک واراک زانیرپونم هنوباوخب ور ارهم ات تفر فدص اراک رس ندرک هراپ

طاسبدموا فدص یتقو .. یلیخ هن اما دوب درساوه . ندوب هتسشن طایح هیوت  رفنود نوا . فدص نتشاد
نویلق هک دوب نوشراک فرح  میتسشن همه . طایح هیوت  میتفرو نویلق هارمه هب درک مهارف ورانیاو هویم

هنوخ میدرگرب  میتفرگ میمصتام اما ندیشکیم
میدزیم فرح دروا ازیچ روجنیا مختو تفر فدص مدروا رد و ملا شو میتفر نومهم قاتا هیوت

.. انیا و هچب و هدرک جاودزا سهلا دنچ هکنیا درومرد شاوه لا حو هیمورادرومرد
ماسابل  ندرک ضوعاب و قاتا هیوت متفر و مدش ادج نوشعمج زا دوب هتفرگ  مباوخ هک نم فرح یلک دعب
هیوردموا هنک ادخ دوب هدموین رایناد زونه مدوخ هیور مدیشکوتپو تخت هیور  متفر . نیتسا مین هیاب

هرایم باوخ باوخ نگیم تسار متسب وماشچ باوخ طرف زا هباوخب نیمز

مدز داد دوب مرمک هیور هک یزیچ ندید .زا متشگرب  مدرک زاب مشچ مرمک هیور یزیچ هی تکرح اب
منیبب رونوا ورب وشاپ عععا _

تفگ دعب  درک ماگن نوسرت ودشاپ
؟؟ یناور هتگرم هچ _

نم رمک هیور یتخادنا وتاپ ارچ _

متفرگ هابتشا متشلا ابب بخ _

مدشاپ یبصعو مدرک یفوپ تاراک هب نک تقد . هتشلا ب هیبش ماجک نم _

دیشک زارد مدید متشگرب !!. یتسین  مارب یددع وشنریگوج ردقنا هدوبن مساوح نم _

ودشاپ ینک توکسو هنییا هیولج یرب هرتهب هعفدنیا . دیشکیم تلقع و روعش مکی شاک متفگ بلر یز
مدیسرت  یمکداتسیا موربور دموا

هزارد تنوبز _

لوا زا هداد ادخ _

. مربیم ونوبز نوا نم هک هشرخا لصا مرادن راک شلوا هب نم _

رایناد هگید نک سب _

مداد نوکت فسات زا یرس
مدرکیمرس اسابل نیمه اب دیاب  مزورما مزاب. دوب موتنام  مدرک زاب ومفیک تمس  متفر

رابنلت هیافرح مدوب یبصع مدشاپ ؟؟ یتسه یک مدرکن شومارف نکن رکف مرادن یراک تاهاب ینیبیم _

هیا هرخسم همدا ردقنا رایناد ارچ ندوب ایرا دازرف  رتخد مدشزا هتسخ هسب هنای  منزب دایرف دیاب ور هدش
؟ رهمگرزب میک نم !! یتسین مهم ممارب .. متسین زادرپ ایور و تخب دب نوچ  مریگیمن بوخ وتدروخرب _

؟؟ مدش یک هیاصرح راکش ؟؟ مدش یک راکش منودب دیاب ؟؟؟ مَیک
نزن روعشو لقع زا مد نم یارب یرایمن ردرس یچیه زا هک ییوت _

سناسیل اب رهمگرزب  رایناد  مدیمهف زورما ونیا .. لیصحت هب هن هراد طبر نس هب هن روعش و لقع _

یرادن هک روعش یلو هدایز ردقنوا تنس ینکیم هرادا متکرش هی یتسه مه سیلپ ،هک سناسیل قوف  مدیاش
یزاب ورونوا یرب هرتهب .. تروعش  کردم هن هتِسرَد کردم لیصحت .. یریگبو روعش ینوتیمن لیصحت اب اما

هچب  ینیببور هیقب
دوب هدش خرس داتسیا  موربور

شمزادنبو منک تیاکش شزا هرارق هک وتینادنز یاباب وربوت ینکیم فیلکتو  نییعت نم یارب لتاق رتخدوت _

نک خوالص نادنز
شتروص هب هریخ و مدش ننکیم ضغب ننزیم یفرح  نوشاباب هبات هک ییاه هچب نیع تفرگ مبلق مداتسیا

متفگو ولج  متفر دوب مولگ ضغب زارت نیگنس شافرح  مدرک هاگن
؟؟ یتفگ یچ _

؟؟ یدینش هک ینومه _

هب ونم هیگدنز یدزوت ینک رداص مکح مردپ هیارب تناقمحا الهت یخت اب ینوتیمن ینکب یراک ینوتیمن _

 مراذیمن ... تلوقریز ینزب ینوتیمن رایناد نادنز هتفوین تردپ هک یدیشک تفاثکو دنگ
ونموت . مردپ هیور یرازب تسد زاب هک هن اما مش ادج تزا همادخ زا هرا مراذیمن

نکن زابو فرح نیا مگید هرب نوموربا مدرم هنوخوت رازن ! هسب یتفرگوتماقتنا . یدرک دوبان
مدرمیم درد زا متشاد هگید تفرگ وماهوزاب وداتسیا وموربور دموا

دشیم رتدب رتدب هظحل ره ودوب هدش خرس شاشچ
منکات شومارف رازب . تمشکن هک منک شومارف رازب یفرشیب نوا رتخد منکهک شومارف رازب . یلیل _

. منکن صاصق



تمواقم اما مدوب هدش تسس . دوب هتفرگدرد  ماهوزاب دزیم رحف ودادیم  منوکت تشاد دوب هتفرگ میرگ
مدرک

نم یاوخیم . هگید نک نومص ..خال ونم مه نک خالص وتدوخ مه شکبونم . نکن شومارف .. ملونک _

یتنعل صاقت نیا هیوت ومیگدنز .نم نکن رارکت وفرح نیا هگید ..اما ونم شکب یاال شکب نم مریمب
تمدید هک یزور زا مرفنتم  متشاذگ

وتردپ منم یشخبب ونموت تقوره مرفنتم تردپزا منم مهزادنا نومه هب  مگیم یچ هک یدید حاال _

!!!  مشخبیم
شندیشخب دوب تخس یلیخ مدش شریخ مدرک شاگن

. نوت نیب هیگرزب قرف یلتاقوت اما تسین لتاق نمردپ _

مدنوسرت رتشیب شینابصع هدنخ دیدنخ
قاتا زا درک ملو هک نیمه درک ملودادن همادا ودش تکاس ..... گدنز نوا ... هلتاق .... هلتاق ... هلتاق تردپ _

منک جاودزا نم هگا هک تشاذگ طرش نوا ، دشیمن . دوب یقحان ایادخ .. نیمز هیور متسشن تفر ودش  جراخ
.. ومردپ  مهدرک تیذا ونم ؟مه هنکب داوخیم  راکیچ مردپ اب ینعی . نیا هیدرمان ییادخ هرادن یراک  مردپاب
هک ییاسک ) نتسین انوا هک الحاال ..صا متسنودیمن نم هک دوب یدرمان ردقنیا تایند هیاجک ایادخ
هیوت ودوب نم یارب هک یلیاسو !! راب هی نویش راب هی گرم هسب . منومب نم ارچ سپ ( ندرکیم نوشبیقعت
هیور وفیک و متخادنا متسد هیور ومینوراب . مدرک مرس لا شو مدیشوپو  نوفاراس  متسبو پیز و مدرک عمج کاس
هیوت مهنم هشاب  نادنز مردپ مه هشیمن . نادنز هزادنب ومردپ ال صا منومیمن  مقید هی مدرک کاپ وماکشا  منوش

؟؟؟؟ هشیم . شیگدنز
. مدش در نیشام رانک زا دوبن  مشدوخ  متفر نوریب هنوخ .زا دوب تشه تعاس دوبن یسک مدش نوریب قاتا زا
هی هب مدیسر .ات مداد همادا هار هب یروطنیمه هدموین یبوخ ام هب هک مدیمهف دش یروطنیا هک دشیچ
ندید اب اما منک. هدافتسا یتنرتنیا هیاه هشقن زا هک متشادن  ملیابوم  متشادن دای وهار سوبوتا هاگتسیا
شمار غورد اب هک متشاد و یسک سح تخیریم یپ رد یپ مکشا متسشن اجنوا سوبوتا هاگتسیا

شتمس متشگرب .. تفریم رو شیشوگ اب ومرانک تسشن  یمناخ ندرکیم
هرب هیمورا لا نیمرت هب هک تسه یسوبوتا مناخ _

دایم دعب تعاس نوامین مرتخد هرا _

مشاب تحار و مورا متشاذیم هگم  ماکشا . نوراب هیاه هرطق هرابود . نییاپ متخادنا ومرس ومدرک یفوپ
لوپ شهب اما متشادن طیلب شوت  متفر مدشاپ هنومه امتح دوب نیا دعب تعاس مین داتسیا سوبوتا

اب متسب وماشچدادیم مهب وبوخ سح هی هشیش هب مداد هکیت ومرس .. متسشن اهو مناخ تمس  متفر  مداد
مدیشکو یطخ متسد

دنخزوپ مدش هریخ ششیش هیور لکش هب مدرک کاپ وماکشا هکنیادعب و مدرک زاب وماشچ میرگ قه قه
هشیش هیوراه هچب رتخد هک ییابلق ؟؟؟ اجک هگید هیابلقو اجک بلق نیا هتبلا بلق...  ندیشک و یلیل مدز.

دش ثعاب درس زوس نییاپ  مدموا سوبوتا نداتسیا نم...اب هتسکش بلق ... اجک نم بلق و نشکیم  نیشام
متفگ و شورف طیلب تمس  متفر مدنبب وماشچ ات

؟؟ ماوخیمو نارهت طیلب _

؟؟ یرهش .ای عیرس سوبوتا _

دیشکیمن ملوپ ودوب نورگ . مدرک هاگن .. دوب راوید هیور هک درک هراشا یا هگرب هب ؟؟ هردقچ شعیرس _

؟؟ یچ هرب رهش زا جراخ هک نوزرا سوبوتا _

. هراد قرف نومنتفر یاج بخ ..اما انیاو ورتم وراطق ثمال میدیم مگید هیاطیلب اجنیا ام رهاوخ _

؟؟ یدیمداهنشیپ راطق مهب امش مرادنو عیرس سوبوتا لوپ نم اقا _

ورب یداع سوبوتا اب سپ _

؟؟ هردقچ نوا _

بخ اما دوب مک ینموت ود مزاب اما زیم هیور متشاذگ ولوپ نیمه یارب دوب رت نوزرا درک. هراشا هبباال
داد و طیلب ودرک لوبق

یارب تشاد فاصنا رکش ورادخ هک هتبلا دوب ماراولش زا یکی بیج هیوت یسناش مه لوپ رادقم هی نیا
.. نارهت سوبوتا هیوت  متفر شلوا نومه مه دوب درس اوه سب دوب هگید هقیقد هد سوبوتا تکرح

عقوم دیسر هک ندشیم رت دایز دادعت مک مک متشادن مه یکاروخ لوپ یتح درکیم روق وراق ممکش
. تکرح

هک مدرکیم هاگن نوریب دوب هدشن جراخ شلا نیمرت زا زونه درک تکرح ریخات اب سوبوتا و ندوب همه
رایناد تفرو تشذگ نومرانک زا شنیشام اقیقد هشاب هتفرگ  مقرب یراگنا . مدش هکوش رایناد نیشام ندیداب

هب و مدوخ ایادخ دوب هداتفا شپت هب مبلق دش لا نیمرتدراو اجنیا دموا هک یدیمهف اجک زا
تشپ مئاد سرتسا زا متسکشیم وماتشگنا جنلق یسرکل تیا ندنوخ هب مدرک عورش بلر ..یز مدرپسوت



نتفرگ سامت اب هک مدنوخیم یسرکلا تیا مزاب . میدوب هدش رود ال ماک اجنوازا مدرکیم هاگن ونومرس
سرتسا هتاکرح هرابود متفرگ نوریب زا وماگن و شتمس متشگرب دوب مولج اقیقد هک هدننار هیشوگ

مدادیم ماجنا ومروا
نینک ربص مما ... هلب _

هت دوب هدننار نوا هزیت مشوگ نم ارچ .و درک شاگنو تشادرب تسیل هی سوبوتا هدنگ دروپشاد هیوت زا
دب سح هی دوب یروج ملدهی

هلب هلب _

بانج امتح مشچ _

سگید هزیچ هی هساو هک مداد یراودیما  مدوخ هب نوردزا تخیر ملد یره و دوب هدش مک شیگدننار تعرس
درک ماگن میرانک ...نز دش یراج  ماکشا رانک دز سوبوتا و تفرگ رارق سوبوتا رانکرایناد  نیشام یتقو اما
هیولج و مگرم هظحل نوا دش دراو هتسشن نوخ هبرباربدص هیامشچ و یبصع حتلا اب دش زاب سوبوتارد

. مدید ممشچ
سین ریبدت هار هدرک دوخ

اب مدیزرلیم  متشاد هیرگ .زا دوبن رارف ههار نییاپ متخادنا ناکما دح ات ومرس . هدننار تمس تفر لوا
یلدنصوت متمس دموا .. دادیمن و شندرک هاگن نوما ماکشا . دش نم موز .. دیخرچ شاگن . تسیل ندید

یا همهمه سوبوتارد تمس درب نم ودیشک وموزاب یشحودموا لوا .. محریب نوا .اما مدرک عمجو مدوخ
 نوریب تخادنا سوبوتا وزا نم دوب هتفرگ مه ومفیک . دشیم هدینش سوبوتا هیوت

متسد دش مخز متسد . هداج تلا فسا هیور درک مترپ ودوب شتسدوت راشف اب هک موزابدرک تکرح سوبوتا
طسو درکن هاگن دش دیدش میرگ دوب هتفر هزیر گنس شِفک و متسد هفک زا دمویم نوخ متفرگو

درشف شریز زا وماهوم ودیشک وملا ش ودموا مینوبایخ
؟؟؟ ینکیم یزاب نم تریغووربا _حاالاب

دربیم ونم هیوربا تشاد شدوخ هیوربا رطاخب هکاالن شوربا نوا هب تنعل
شاپ هیولج متخادنا یفوت مدوجو مومت واب مدرواین مک اما

ورباوت لا غشا یتخادنا نوبایخ هیوت وتنز هک یراد وربآ هخا وت . سین مهم هگید تچوپ یوربآ نوا _

... رورغ یراد هک یراد
متفگ و مداد شله و مدش  هتسخ شاراک نیا زا مدش هتسخ دش. نومیشپ اما هنزب هک باال درب وشتسد

منکیم رارف هشب  روطره  مدوخ ای ماباب هنوخ نارهت مرب نم یرازیم ای هرادن یطبروت _هب

. ینکیم طلغوت _

. نزب فرح سرد نم اب _

اوعدو ندمویم هک ننوزوسب لد هک  نتشاد دوجو ییامدازونه ندش هدایپ  نیشام زارفنود ندرکیم  نوماگن
و نیشاموت  مدرب و تفرگ ومتسد .. نتشگیمرب .. ندشیمن شکیدزنو همنز تفگیم رایناد . نتخادنیم هار

درک تکرح دنت و تسب وشدنبرمک  نیشام هیوت تیشن ودموا تسب مور ورد و مدنوشن
بش هک ییاطرش رازن .. رازن .. یلیل منزب نوماطرش ریز رازن . هرا یراذیم طرش نم یارب حاال _

منوکشب و یتساوخیم مزا یراگتساخ
ستمس متشگرب هناروابان مدیسرت دیشک توس مزغم نمو

طالق ... ربب ونم مه حاال تلوقریز یدز ترتف تسپ نک شینادنز ال ربب.صا مردپ شیپ ربب ونم _

تفگودش تکاس .. مدش نومیشپ نم ال صا . میریگیم
هرید مکی _

... درکیم درد متسد ردقچ هک دنامب و.. تفرگ شیپ رد و تشگرب ههار دش. تکاس دعب و هرید یلیخ
وشیتفوک نفلت . درکیم یگدننار دنت شاهاب یرخیم ورمه هک نرببوتلغش روشدروم هنکشب تاتسد روعشیب

یکی هب دز گنز ودروارد
؟؟؟ شنیدیم هراجا مارب ومدید زورما هک یا هنوخ نوا یلا مج اقا ولا _

االن مایم . سپ هشاب هرا _

ندز فرح درک عورش هرابود هیقب زا هراد بلط درک عطق ویشوگ
منکشیموتاپ ملق ینکب اطلغ نیا زا یاوخب هعفد نیا ادخب _

ادخب مریم ؟؟ یدیمهف ... مریم ینکشن هگا ... نکشب _

ینکیم طلغ یلیخ وت _

اباب یتفگنوت هگم _

هدز مه یفرح هگید دیشک یقیمع سفن دش تکاس .. نک دازا مه ونم زادنب .ربب نادنز یزادنب یاوخیم وم
شهاگن هک باال متفرگ ومرس االیه یریمب . اهدوب هدش بوخ هزات . درکیم درد ردقچ مدرک هاگنو متسد دشن

دروارد یرطب یلدنص ریززا .. مدش هجوتم  مدوخ هیور و



. هنکیم تنوفع روشب وتتسد ریگب _

درک یفوپ ورانک دزو  نیشام .هک مدرکیم هاگنو نوریب شهب هجوت یب
متسد و شتسدوت تفرگ روزب ومتسد . درک زاب و یرطبرس درک زاب ومفرط رد دموا ودش هدایپ نیشام زا
نومه ..اب تسش وماتسد مک اما .. دیشک زوس ، متسد هیور تخیر با و تشاد هگن نیشام زا نوریبو

متفگ مضغبرپ نحل
یرازیم  محرم شدعبو ینزیم مخز ارچ _

عیرس دوب مه هاگنوت نوماگن  تشادن مزا وفرح نیا عقوت یراگنا .اما هن مکشخ هن مخا .اب درک ماگن
هریگیمن درد هگید تتسد _ مدرکیم شاگن نانچمه نم یلو درک رونوا وشرس

!! ینکن یراکوت هگا _

مرفنتم یزابجل ..زا ینکن هناقمحا یاراک ماوت هگا _

مدروارد شتسد هیوت زا متسدو نییاپ متخادنا ومرس درک ماگن . دایم مشوخ نم اما _

دش زیمت . هسب _

. درک زاب وشدوخ تمسرد و تفر و تسبو یرطبرس متسبورد و متفر نیشام هیوت لماک . تفگن یزیچ
دشن هدز یفرح هگید درک تکرح .و بقع تشاذگو یرطب و تسشن

نیشام زا دوب ابیز یلیخ ندوب یلکش نیمه اه هنوخ همه هقطنم نوا تشاد هگن یبوچ رد هی هیولج
هبلک هیاه هنوخ لکش هک هنوخ هدوخ شدعبو میدش شطایح دراو مداتفا هار شرس تشپ میدش هدایپ
هک نیا ..زا شلخاد مه و نوریب مه دوب ابیز یلیخ . مدش دراو .. درکزابورد مشلا یا هبلک . دوب یا
رانک نوا هنیموش هی ندوب همه الش یاسودوب هقبطود هنوخ . مدش لا حشوخ مدوب یا هنوخ نیچمه هیوت
شلبق اتدرک نشور و قرب تمس تفر هک شگنر دیفس لبم هیور متسشن . تشادن ممزیه هک دوب
هاگن شدوب نیمز هیور . ماشچ منم تخادنا مهب هاگن .مین دوب ینوراب و یربااوه نوچدوب کیرات هنوخ
درک هاگن وشرو ورود و هنیموش تمس تفر مدرکیم سح ودرکیم ماگنو دشیم در یهاگ هک شنیگنس

داد. وسردا نرایب ازتیپ ات تفگ و تشادربو نفلت . هنشگ منم ودوب رهظ کیدزن . تشادن یمزیه چیه 

ونوریب هکنیا یارب نوا ندز دید یارب هن هرجنپ تشپ متفر . تفر یتفو طایح هیوت تفر و دیشوپ وشتک
هیاه بوچ تمس تفر هک شمدید . نوراب من من شطایح دوب لگشوخ یلیخ . دوب ابیز اج همه منیبب
هک دوب عیرس شتکرح دقنوا . هرجنپ تمس تشگرب وهی هک نوشندرک هکت هب درک عورش ربت واب تفلک
شهب هجوت یب دیاب مدمویم دیابن ییاو . رانک متفر عیرس و مدرک یلقع یب نم
درکیم ماگن تشاد رانک مداد ور هدرپ ؟ هرجنپزا ؟؟؟ یچ دش.هقت هقت هیادص وهی . فففوا .. مدرکیم شاگن

مدرک زاب ور هرجنپ 

؟؟ ناه _

نشیم سیخ امزیه هشیم رتدنت نوراب نکاالن کمک ایب ندرک هاگن هیاج _هب

منوتیمن نم _

ااه یزرلن زاب امرس زا سپ _

. مایم هشاب فففوا _

مدموا اه هلپ .زا شمتسب و مدش نوریب رد ..زا تبکن تغامد هب دروخیم شاک  متسب شور و هرجنپ
متمس تشگرب . مداتسیا شرانک دش. رتشیب نوراب من .من شتمس  متفرنییاپ

ربب وبوچ هیاه هکت نیا ایب _

نم نوشنزب وت سپ _ متمس تشگرب . مشاب دماو تفروت شمه منوتیمن هنکیم درد ماپ و متسد نم _

مربب
هشاب _

باالهی شمدیشکروزب داتفا متسد شینیگنس زا متفرگ هک نیمه متفرگ دنخزوپ اب هتبلا . متمس تفرگوربت
هدید املیفوت زادوب هناوتسا تروص .هب متشاذگ ودوب  کیچوک یلیخ هک تخرد هنت هی شور هک دوب بوچ

متشگرب دوب هداتسیا هنیس هب تسد نوا . ندزیم یروطچ مدوب
تفگ وداد نوکت وشرس طقف مگیم یچ تفرگ هدب ماجنا یبوخ هب وشراک سکره هرتهب _

. نکب وتراک ال عفوت _

.. هک شمدروا دورف مکحم و متسب وماشچ دوب نیگنس یلیخ باال متفرگ وربت . متفگ بلر یز االیه مسب
دز یراد ادص دنخزوپ مدرک یچون .. دوب هداتفا نوا و هنت نوا هرانک دوب هدروخ قرتش

. هرب هک تشادربورابوچ مدرک شنوراب شحف .. منکب وماراک ربم نم . ینک هکت ور هنت ات تشه دیاب _

همکد ایادخ .. مدش تیخ دشیم هگم یلو هرابود و هرابود دشن هن .اما مدز متشاذگ ور هنت هرابود
تفگ هک شدایرف هیادص ؟؟؟...اب تساجک مدرک طلغ

مداتفا هک منک رارف متساوخ و مدش له مفرط هب یزیچ دروخرب اب متشگرب . یییییییییلیل _



متفگ مشخاب . مدرک یهاگن دوب هداتفا نیمز هیور هک یگنس هب مدشاپ عیرس و
؟؟ یچ مرسوت دروخیم وت،هگا هتچ _

اوه دیرپ ماهوربا ؟؟؟ یتسب ترس تشپورد ارچ هخا _ِد

نک شزاب رادربوتدیلک بخ _

متفگ مریگب وشچم ماوخیم ثمال دنخزوپ ابو هنیس هب سد مدشاپ . مدرکیم شزاب هک متشاد دیلک هگا _

؟؟؟ هنوخوت میتفر یروجچ سپ _

متشاذگ اج هنوخوت نم هک دیلک _اب

دیباوخ مداب و مدش تیخ
؟ مینک راکیچ االن بخ _

زاس لفق هب منزب گنز دیاب مینکب میاوخیم راکیچ _

یزیچ .. ینکلا .ب یا هرجنپ .زا یروطنیا ارچ _

نلفق نوشمه _

متسشن هبوچ هتخت هیور و مرس هیور متخادنا ومینوراب وکاله مدرک یچون
وشور فقس هک متشاذگ هنوخرد مدرب و متشاد نوشرب عیرس رایب ندشن سیخ ترانک هیامزیه نوا _ات

متسشن اجنومه ممدوخ تخیریمن با ..و دوب هتفرگ
؟؟ اجک زا زاس لفق _

مریگب کمک اه هیاسمه زا مرب دیاب _

دنچ منک.  راکیچ حاال نم مدروا باال یدنگ هچ انییب .. دش مگ مدید وزا تفر  نییاپ اه هلپ ..زا مدرک یفوپ
دموا دعب هقیقد
؟؟ دشیچ _

نداد مهب وزاس لفق هی هرامش ، نتشادن دای هک نوشدوخ یچیه _

هدرم اب تشاد . نییاپ متخادنا ومرس  درک ماگن هرابود ششوگ رانک تشاذگو یشوگ و تفرگ ور هرامش
هیادص دایم هشن دنت نوراب هگا و هرادراک االن تفگ منوا ؟؟ انیا ودایم یک هک تفگیم و درکیم تبحص

دشیم هدینش ودوب دایز مه نفلت
هک؟؟ یدینش _ درک شعطق

شیپ دشیمن سیخ هک ییاج اهنت دوبن طسق زا هک هشکیمن شروعش نییاپ متخادنا ومرس هدز تلا جخ
نوراب . درشف شنت هب وشتک درک ماگن پچ پچ هک بقع مدیشکو مدوخ یمک . تسشن ودموا .. دوب نم

درک یچون دشیم رت دنت
مدوب ماشفک هریخ ودوب نییاپ مرس ؟؟ هدرک جل ام اب مادخ _

؟؟ یتسبیم ورد دیابن _

یدرکیم مادص دیابن _

یتسب ورد ارچ مدز تادص نم یچ هک _حاال

یراد دیلک مدرک رکف امود دیسرن  منهذ هب هک شلوا ؟؟ بخ منودیم هچ _

هک متشادن _

متسین  منوخ نهذ . مرادن بیغ و ملع هک نم بخ _

یدنوخیمن ورام زا میدوب هگا _

هیضق مسرپب شزا هرظتنم ریغ دوب هدش یداع مارب . دش تکاس . منودب ومفیلکت هک مدنوخیم ارچ _

تفگ ودشاپ یقوب هیادص .اب منودب هک ماوخیم ردقچ تسنودیم ومردپ
پ مرانک تسشن . هتفراو شفایق و دوب شتسد ازتیپ هبعج هی دموا یتقو رد همد تفر  هشدوخ امتح _

تشاذگ مه و کیتس ال
نیمز هیور شتشاذگ بدا یب شادرب یکی و درک زاب وشرس ؟؟ دش یچ و میتشاد و یچ عقوت . ایب _

عورش و متشادرب یکی . یراین تدوخ هیور هب هک تسین یزیچ یگنسرگ ییوررپ رد هب مدز . درکن فراعت
ماگن تشاد هرابود مدرک زاب وماشچ .. مدروخیم تذل .اب مدروخ مهور هباشون زا یمک شندروخ مدرک

درکیم
؟؟ ادش روک تاهتشا هرابود _

شصرح هکنیا یارب ؟؟ تردام ای یتردپ هیبشوت هک مدرکیم اتراهچ اتود ود متشاد طقف هن _ دز دنخزوپ
متفگ مدب

دیدنخ ! مردپ _

یتردام هیبش _هن

تفگو دش تکاس ؟ یدید ونم ردام هگم ینودیم اجکزاوت _

؟ یشاب ردپ نوا هچب  منکیمن رکف _هن،اما



. سین مهم _

متفگ هن؟؟ ای ؟؟ دادیم ومباوج مدیسرپیم هگا و وشیقب مدروخیم متشاد
و یچرس منودب دیاب ممدا منم ؟؟ هیچ منیبب وگب ؟؟؟ لتاق یتفگ زورما ارچ ؟؟ هیچ مردپ اب تلکشم _

مدرک باختنا وهار نیا ال صا ارچ ؟ میگدنز نیا هیوت یچ یارب
؟؟؟ ینزیم وتدوخ فرح ارچ _

مدرک شاگن یکرخ سامتلا دش.اب تکاس
تفگو تفر هرغ شچ . هگید وگب _

 دشاپ ! یجمس _

یراگنا . درک هاگن نوریب و هدرن هیور تشاذگ وشتسد و نوراب ریز تفر . مدز مازتیپ هب یزاگ یتحاراناب
تفگو نییاپ تخادنا وشرس هزیریم شندب ورس هیور نوراب دوبن مهم شارب

قیفر مهاب نوشاتسود زا هگید یکی و مردپ و تردپ هک دوب اجنوا هشیپ زا۱۰ای۱۲سهلا هیضق مومت _

ندوب
. مدرک شاگن و ورازتیپ متشاذگ . درکیم فیرعت مارب تشاد دشیمن  مرواب مدرک پک مدش تکاس

《 رایناد 》

. هراد یقرف هچ مگنو مگب ثمال هدرن تمس متفر مدشاپ . ؟؟؟؟ نیادوب لوضوف هچ مدز مندرگ تشپ یتسد
داوخیم هک یزیچ طقف .. متفگیم شهب دیابن ییازیچ .هی نییاپ متخادنا ومرس و مدز هدرن هب یتسد

عورش . مارب دوبن مهم . تخیریم تشاد ملک ورس زا نوراب مدرک یفوپ هدن همادا هگید .ات هسب هنودب
مدرک

....... هدجه زا هیضق _

نیمز هی کیرش نوماردپ اجنوا . هدب مدای و ندرک راک مسر وهار تساوخیم مردپ نم هک دوب عقوم نوا
تسرد دیدزاب یارب . دوب هرخص هی رترونوا . هشاب هنوخراکدوب رارق مردپ تساوخ هب هک نیمز هی ندوب
نیمه یارب . متشاد سود یلیخ و زاسو تخاس یگچب زا نم هرخص هیور نتفریم هقطنم نوا زا
مرب شاهاب حبص ات تساوخ مزا مردپ زور هی . متفگیم ملغش ناونع هب همه نیب و یرامعم لوا نومهزا

متشاد سرد زورنوا نوچ مدرکن لوبق نم .. هنوخراک لحم
منم .. دوب لیطعت هسردم ، شیراپسکاخ نتفریم همه املعم ودوب هدرم هسردم ریدم هکنیا ندیداب و متفر
نیمه یارب . سپت هیور مردپ متسنودیم ... هنوخراک متفر و متفرگ یصخش نیشام . داتفا ماباب زا مدای

و دازرف نوشمدید رود باالوزا متفر یتخس هبدوب بیش نوچ باال.. مرب هرخص زا هک مداتفا هار
مدید هقی هب سد ریما اب مردپ . ندیدیمن لماکونم اجنوا ندوب نوشگید تسود ریما ومردپ

. مدش تکاس
نوبز زا دوب تقو یلیخ مدیشک یقیمع سفن .. دوب هدرک مسیخ نوراب درکیم منووید تشاد نوشرورم

.اب دوب هدش مارب یدروا دای نیا و متشاذیمن نویمرد یسک اب دوب تقو یلیخ . دینشیمن یسک مدوخ
متفگ یگتسخ

اجنوا دوب هتشاد هگن ونم یسح هی منم _

مندموا ابباال نامزمه باال مدموا نم هک ندرکیم اوعد وماالک کلمرس نتشاد یِک ات ندنوم اما . مدنوم
مداد همادا هرابود دز گنچ ومولگ ضغب . مدش تکاس . داتفا هوک هیور زا مردپ و نییاپ داد له ومردپ

نوا تمس متفر صرح و تینابصع اب هک منم . دوب هتشاذگ شرسور وشتسد دوب نوشجنیم هک دازرف _

نتفگدموا السن وبما یتقو هک ومردپ هرب. مدادن هزاجا السن وبما و سیلپ مدز گنز . مدزیم شکتک و تفاثک
شنوخ درب ونم دازرف . میتفر اجنوا زا ندرک تشادزاب مه ونوا طسو نیا ودوب هتفر یلوق هب ریترس

مدش تکاس
. دادیم مباذع قلطم توکس نیا

. هگید هیازیچ یلیخو نفد و متخ مسارم دعب مدید ماشچ هیولج صوصخب . مارب دوب تخس ماباب گرم
یکی دیاب رثکادح و هنکیمن لوبق ومفرح تفگ یضاق اما مداد تداهش نم و میتفر هاگداد میرب دش رارق
لوبق . دایب هک متفگ . مدز فرح شاهاب نوشنوخ متفر  دوبن دازرف زج یسک ، یکی .خالهص مربب مگید

.اما هنک فارتعاو هنک تبحص ات دموا دوب هدش مومت زیچ همه میتفر دوب هاگداد هرابوددعب هتفه .. درک
نوا

دوب یلیل اما مدب یشحف متساخ
مردپو نم دایز لا متحا هب یتح و مگیم غورد نم هنکیم رکف و هدوبن اجنوا هظحل نوا هک تفگ نوا _

تروص هب مه نیمز . ندوب مهاب شتسود ونوا و هداتفا هرخص زاباالهی مردپ و میدرک لدج وثحب
زیچ همه مدش تکاس هریگب نوشتسد زا ات هتشاد هشقن نم ردپ ... نم ردپ و تسانوا هب قلعتم یمسر
نوا هرابود متفرگ ماتسدوت ومرس . نوا هب تشپ متسشن هلپ هیورو  متفر ... زیچ همه .. دش یعادت



یتنعلدردرس نوا و هظحل
طقف . ننک صاصق ماوخیمن ادخب وگب .. وگب .. هدرم تردارب تریغ یب هغورد هک وگب وگب .. دازرف )

درک ماگن ترسح واب تشگرب هش تازاجم دیاب
هبور .. تفگ وفرح نیا دنخزوپاب تفاثک ریما . ینک ادیپ مرج کیرش یاوخیمن مولعم اجک زا رایناد _

مدرک درکیم ماگن یکاش هک یضاق
یلقد و غورد یلع والی هب .. مگیمن غورد نم نیسرپب اراتسرپ .زا اسیلپ الزا صا یضاق یاقا ادخب _

ومع _ ندرب نوشک نوشک ونم .و متمس ندموا ارومام . هگیم غورد فرشیب مگبنیا هک مرادن
_ مدزداد . درکیمن یا هجوت ودوب هریخ شوربور هب نانچمه نوا .اما هگید وگب .. وگب دازرف

دنبتسد و ندرب ونم اسیلپ .. وگب وتیعقاو ... ادخب تمشکیم . وگب وتیعقاو  تمشکیم .. فرشیب دازرف
دوب هدش مهیلعرب زیچ همه تعاس هیوت دوب هدموین زورما مگرزبردپ . هاگتشادزاب هیوت نزادنب ات ندز

هک دموین یسک مدرگب هدوب هنحصرس هک یعقاو دهاش لا بند ات نداد تلهم مهب مدوب تشاد زاب زورود
دوبن یسک مدرک لوبق . نادنز نزادنیم ونم تروص نوا ریغ رد نتفگیم  هشاب هدید ور هظحل نوا
نوا هگید . متمس دموا مندید اب شرسپ . ندوب هنوخ شرسپ وشرتخد دازرف هنوخ متفر هرابود
تفر شردارب یتقو ناکما دح .ات درکیم ماگن هرجنپ زا یلیل دوب هدیمهف نوا و متشادن و تیمیمص

( تفر هرجنپ تشپ زا ودروارد وشنوبز  ناکما دح ات منوا هک مدرک مخا شتروصوت
هلا .خن تفرگ مدنخ دوب مرس هیور متسد هک یروطنومه

دوب نییاپ  شرس و مرانک دموا . شمنزب تساوخیم ملد دموا دازرف هرابود )

وگب و تیعقاو ایب دعب هعفد اما چیه یدرک یدرمان هعفدنوا نیبب _

شدعب سلا دنچ هتسرد رتشیب دیاش یتح هزیزع  مارب  مدوخ هیاردارب لثم مه وتردپ نکن شومارف . هشیمن _

دوب هگید زیچ هی متشاد تردپ اب نم هک یتیمیمص مزاب اما دش راک دراو  ریما
. هدب ونم باوج طقف شاب تکاس سسسسیه _

منوتیمن نم اما هدنمرش رایناد  منوتیمن نم _

دعب هام هاگداد یارب نادنز  متفیم نم ؟؟ ینوتیمن _

مدش شریخ . منوتیمن _

؟ یدموا دیاش منک یراک ماوخیمن _

هروج جیه اما شدوخ هفرط هشکب ونم تساوخیم یلیخ نوج اقا هتقو دنچ نیا  متفر و شهب مدرک تشپ
ورابش هلک شدوخ ودوب شدوخ هک سهلا هدزون رسپ هی . دوب هدنوم ماگشناد هیاراک متساوخیمن نم
نوا زورنوا و هاگداد زور دوب هدیسر دوب شوشقم مزغم هنوخ متفریم راهچ ای هس هیاتعاس . متشگیم

متسنودیم میدوب وام ندموا هنحصرس هک ییانوا دوب هدز نوشبیغ مه اسیلپ نوا یتحو . دموین درمان
نوا، زجب . ندموا همه میدش یضاق قاتا دراو هک دش تشه تعاس دوب تعاس هیور ماشچ ؟؟ یکدوب راک

هتخادنا ومردپ نم یلیلد وهب مشب تشاد زاب دوب رارق مدوب هتفگ هک یغورد یارب زورنوا امسر نم و
و نتخادنا گرزب هیامدا لولس هیوت ندرک  متشادزاب هک یزور مشاب

دوب هدرک هیرگ دوب مولعم .هه درک  ماگن مدوب هتشذگ رکفوت . شتمس متشگرب مرانک شروضح اب
! هدب شوگ نم هبوت حاال مداد شوگ نم یدز فرحوت رایناد نیبب _

هک مدش شاشچ هریخ طقف دوبردپ نومه رتخد . مدز دنخزوپ هتشاد یلیلد دیاش .. مردپ دیاش نیبب _

تفگ ودیشک تلا جخ شدوخ
.... نم .اما ههانگیب ماباب  مگیمن نکن هاگن یروطنوا _

شمشچ هشوگ زا یکشا هرطق دوب کالهف دوب هنوهب لا بند منکیمن رواب هگب تساوخیم امتح دش تکاس
تفگ ودشاپ ودرک  شکاپ عیرس دیکچ

وشاپ  میدش سیخ _

هکنیا اب نامزمه و شتسدوت متشاذگ ومتسد  موربور  تفرگ وشتسد هک مدرکیم هاگن شیلا خ یاج هب
واالن متفگ متشذگ زا تحار هچ تفرگ مدنخ . هلپور داتفا نوا هک شور  متخادنا و منزو  مدشاپ  مدوخ

تفگ ودشاپ صرح .اب میتنعل  نرگیم  نومه  متفرگیم دردرس  مندرک رکف دعب هشیمه مدیدنخیم
یزادنیم وتنزو هلک ارچ شاب نملتنج یمک _

سیخ لماک داتسیا رد تشپ و تفر . دوب شتروصوت یزیچ .هی مدرک شتروص هب یهاگن  تفرگ مدنخ
هیور  شرس ودوب هدرک زک شتمس متفر . دادیم باوج هگم .اما منزب گنز ات مدروارد وملیابوم دوب هدش

ششیپ متسشن دوب شاهوناز
؟؟ بخ _

بخ؟ یچ _

تترفن لیلد دوبن نیمه طقف هک منودیم . منکیم هداما یزیچره یارب مراد ومدوخ وگب وشیقب _

دش تکاس



مدرک شدیرپ گنر هرهچ هب یهاگن
هتفاضا یدینش ماجنیمه _ات

یگیم یزیچ هی متسنودیم _

؟ یدرک عورش هرابود _

هلپ هیور یتسشن و رکف وت یتفر مدعب یدز فرح یدموا وگب تسرد ینزیم فرح هفصن ارچ بخ هرا _

همدوخ هب طوبرم شیقب _

هرادن یا هدیاف مگنو مگب متسنودیم
ال. صا هرا _

داد همادا هرابود مدرک شاگن گنگ
صا ؟ ینک ادج مردپ زا مه ونم ات تلد هب هدنوم هدقع دوجو هن یراد بلق هن یدموا ایند هب سرانوت _

هتمک انیا . یدیم سپ صاقت نیازا رتشیب  متسه منئمطم و یدیم سپ صاقت یرادوت ؟ هیچ ینودیم ال
ناوات تارب شعفد ره یدیم مرجز هک یراب ره همگنتلد مردپ هک یبشره . منکیم هیرگ نم هک یبشره

هک روطنومه .. اهدعب هشیم
مدزداد شرس مدوجو مومت واب مدشاپ . دش تکاس

وش هفخ _

هیچ _

هب ینکیم رکف . مدن قد وتداونوخ ات متسین رهمگرزب رایناد منکیم شومارفوتاراک نکن رکف وش هفخ متفگ _

مدن نتشک هب هرذ هرذ وراه امش ؟ات مشکیم رانک ینکیم رکف ؟ هرا مشکیم رانک ینوسآ نیا
.... مدش هتسخ . هدوبن ترانک یسک نوچ  طقف ؟؟ ارچ _

نم مدروخ مسق . ادیپان شرس نوا هک مرایمرد ترس بالیی ادخ دوخ هب وش هفخ . یلیل وش هفخ _

هک سعقومنوا مروخب مسق هک ینامز
یروطنیمه نوراب . نوریب مدز هنوخ وزا نییاپ متفر اه هلپ زاو شهب مدرک تشپ . نک سب هسب _

مدق دص شزا قافتا وفرح هی .اب مدشیم کیدزن شهب مدق هی ات ارچ . دمویمن ام هب یبوخ ال صا دیرابیم
هیادص اب مدب شقد ات مدرکیم روج هنوهب هی یلیل راکره زا ارچ . مدرک مبیجوت وماتسد مدشیم رود
مدرک شوماخ ومیشوگو مدرک شعطق دوب سانشان هرامش هک مدروا شرد  مبیجوت شزرل ویشوگ هربیو
مهار هب . هدیدن ونم گس هیور نوا زونه .نیا تساوخیم یچ و دوب یک هک ، شدوبن مهم مارب هگید
هکنیا . منهذ هیوت دموا هرابود یچ همه هک . یلیل هنک تتنعل ادخ ارکف نوا هرابود یلو مداد همادا

هی اب اوعد ، دوب هدش هامود نواوت مزورره راک . دموین مرس هک ییاه هچبال نادنزوت نادنز منتخادنا
گرم دحرد و ندوب هتفرگ و مرود رفن جنپ میگلا س هدزون نسوت یضوع االهی غشا راب هی .. یلولسمه
نشور شیتا و ماپریز و ندوب هتشاذگ یزلف دمک هی هیوتونم مگید راب هی مدروخ کتک نوشزا
مرفنت ینعی رت. تخس ممردپ گرم دوب تخس مارب مردام گرم مدیشکن هک ییاهیتخس هچ .. ندوب هدرک

؟ تشادن لیلد دازرف زا
. مدیشک مپچ تمس هیولهپ هیور یتسد . متفریمن یسک تاق مال عقوم نواوت مدیشکن هک ییاه یتخس هچ
دعب هک مدوبن نیا نم .. دوب هدنوماج ندوب هدرک هلمح  مهبرفن جنپ هک ییاذک بش نوازا هک ییولهپ
نیا هگید . مهانگ یب نم درک تباث تشاد هک ییاهایب ورب قیرط زا نوجاقا و مدش دازا هک دوب هامود
اوعدو گنج یزیچ کدنارس هک هنووید و یشحو مدا هی مدش هامدنچوت . تشذگ تدم همه

. تخادنیم هار
رسپ هی زور هی هکنیا ات سیلپ هرادا ، متفریم سنا رواژ تمسق اه ناتسرامیب هیوت مدش بوخ مک مک
تسردو هنودب نوا هنکمم و سرادا تمسق هیوت شتسود هک تفگیمرسپ نوا . مدش انشا شاهاب نووج

مهب هک نیازا میدرک تبحص و یضاق شیپ میتفر . دوب هنحص نوا هیوت هک دوب ینومه مدا نوا دوب
مزا . نادنز داتفا ریما و تشذگ زیچ همه ندوب نومیشپ ندوب هدرکرواب مانوا و ندوب هدز تمهت
منم . ندب مهبو ماوخیم یزیچره ندروا مرس ییاه بال نیچمه ممک نس هیوت هکنیا رطاخب نتساوخ

شمنیبن ات نزادنب روشک نادنز نیرترود هیوت وریما هک دوب نیا متساوخرد
دوب هدروا مرس بال همه نیا نادنزوت هک ینوا زیچ همه یب دازرف نوا هنوخرد همد متفر زور هی خالهص
یلیخ هاگشناد .زا دوب هتفر اجنیا زا شداونوخ ابدوب مردپ تسود راگنا هن راگنا تفگ غورد هک ینوا

. مدش انشا داراب اب اجنوا هک متفریم مهاگشاب یروطنومه . ماراک هلا بند مدوب هتفر مدوب هداتفا بقع
هیاتسوداب زور هی هکنیا ات درکیم فیرعت ندوب رومام درومرد و هنکیماراکیچ هکنیا درومرد تشاد

یفخم رومام تاکرح هیور داوخیم نوشماوقا زا یکی هک تفگیم نوش یکی میدش عمج نوجاقا یگداونوخ
دوب نومدوخ یلا مک گنهرس نومه انشا مدا نوا . متفرگ وشرامش سوسحمان . هنک نیرمت ازیچ نیا و
باتک هی نتفرگیم تست . متفریم هاگشزوما مرب تفگ .. مدرک تبحص و مدز گنز شهب و قاتا هیوت  متفر
انیرمت  مومتدعب و مدش لوبق رومام تست هیوت مداد ناحتما یتقو . مدب ناحتما و نوشمنوخب ات نداد مهب



سلا هدزای اتاالن عقوم نوا زا . یرامعم هیوجشناد مه و مدوب یفخمرومام .مه دش عورش مراک
مدرگرس . هرذگیم

اما مدوب تفاثک دازرف نوا لا بند یلیخ مریگب ومیردپ نیمز ابتالمش متسنوت .. ناورس دعب وریما شلوا
شدعبو مدینش ومگرزبردپ فداصت ربخ بش وهی تشذگ سلا دنچ  هکنیا ات مدرکن شادیپ هگید

هلئسم نیا رشوریخ تشاذگ مهاررس ورام تشونرس مدرک شکاپ مورا و تخیر  متروص رانک زا یا ههلا
هنوخ تمس مداتفا هار عطق مقرب ودعر هیادص . دش مک نوراب هگید تشذگ ردقچ منودیمن ؟؟ دوب یچ

نم مدوب هتفر هار ردقچ  مدیسر دعب تعاس هسود دودح  دوب رهش هیافرط
.

دوب هدموا زاس لفق سپ . دش زابرد هک مدز هقتود رد همد متفر نشور مه هنوخ هیاقربدوبن وت متفر
دوب زور دنچ یراگنا و باال هقبط هیاقاتا زا یکی هیوت متفر مدش در شرانک زا منک شاگن هکنیا نودب

... مدرک نشور و میشوگ مدیشک زارد تخت هیور و مدرک ضوع وماسابل هک نیمه . مدوب هدیباوخن
؟ مدادیم شرجزای مدادیم وطالق یلیل منکب  متساوخیم  راکیچ

شچب هن هشکب درد دازرف  متساوخیم نم هن
مزاب .. مدوب هداد شهب هک دوب یلوق زا رود منودیم . نادنز مزادنیم وشردپ و مشیم ادج یلیل زا سپ

هی هک دوب عقوم نوا هنرگو هدموین شیپ نومبناج زا یقافتا . همه همانسانشوت نومامسا طقف هبوخ
خالص دیاب اجنیا زا لوا اما دوب یدج ممیمصت . شارب دوب طالقدب دنومیم شرتخد هلد هیور ترسح
راک. نیا زا مدوب هدش هتسخ و دمویم نومرس قافتا تشپ قافتا مش ادج شزا متساوخیم .ات میدشیم

تساوخیم تحارتسا ملد
درب...... مباوخ و مدیشک زارد زاب قاط یگشیمه هیارکف مزاب

...

...
《 یلیل 》

هیولج متسشن هبیرغ هنوخوت زانیرپ یلفط مدرکیم کشخ ملوح اب وماهوم مدروخ یگدروخ امرس صرق
هیور مدز دوب شرانک یتیربک ، ولج متفر ؟ مراد دای منیبب رازب دوب شرانک شامزیه هک شوماخ هنیموش

. دوب هتفرگ یدرد هچ متسد ییا متشاذگ وراه مزیه . دش تسرد هک نیا بخ . دش نشور و شکعمش
شیتا قرت قرت هیادص . متسشن شرانک و مدرک شوماخ و قرب و متفر دشیم دایز مک مک تشاد ششیتا
شافرح هب متسب مرسرود ور هلوح . دوب یگنشق هیادص هچ دشیم بوچ یگدروخ ثعاب هک

غورد هشیم بخ اما . متشاد دامتعا تفگیمن غورد هکنیا ؟هب شافرح دوب تسرد ینعی . مدرکیم رکف
مدوبن نم هک هتفگ هاگداد هیوت هتفر مردپ هشاب راک نیا هب روبجم مردپ لقادح .ای نشاب هداد شلیوحت
نوا ششیپ مدوب هتفر هشب شراکفا قرغ هکنیا هیاج هب دزیم فرح شاکدزن یفرح منوا هگید . انیاو
ینعی هدشیچ ؟؟؟ دشیچ سپ . متفر اما منودیمن .. لقادح .ای ششیپ مرب دیاب متسنودیم طقف هظحل
یلیخ . هتسخ یلیخ مدوب مگردرسو هتسخ .. هشیمن مرواب هک نم دوب هرخسم زیچ هی نیمه شترفن لیلد

مدز شهب دوب یچ افرح نوا .. مگردرس
مرب درکیمن ملو ارچ  میتشاد گنجرس مه اب ردقنیا ارچ مدوب نومیشپ

هن شوح ولوح تعاس . دوب هتفرگ شیتا ور ییاریذپ رون . متسشن لبم هیورو  متفر مدش هتسخ ؟؟ ارچ
هک منکیمن شومارف تقو چیهو لوا بش .. لبم هب مداد هیکت ومرس دوب ازتیپ نومه هک مماش . دوب

مهب دیرپ شدوخ زا ملیف هی رطاخ هب
دوب نوریب هلوحریز زا هک ماهوم اب مرایمنردرس هک نم ؟؟ دوب هدرک یک وراک نوا

. دموا زاباال شلیابوم گنز هیادص مدادیم چیپ ونوشمدنوخرچیم . مدرکیم یزاب

لا یخیب . تشادرب ورازتیپ زا هکیت هی و تسشن هنوخزپشا هیوت تفر . مدرک یچون قرب ندش نشور اب
مشچدشاپ ماهاب نامزمه متشگرب یتقو هک مدشاپ دعب هقیقد دنچ مدرکیم هاگن هنیموش هب متشاد

تفگ و ملا بند دموا منوا باال هقبط متفر . نییاپ میتخادناونومرس نومتفج . میدش  مشچوت
اما یرادن مارب یشزرا ال صا هگید قاتا هیوت متفر شفرح هب یخلا یب . رازاب میریم وش رضاح ورب _

لوا نومه ارچ هربیم شاهاب هکو .نم قاتاوت هرایم موجه ایشحو لثم مشن رضاح االن منکراکیچ بخ
مدوخ یارب هک هعفد نیا اما مدیشوپو متشادربو مفورعم هینوراب نومه وراولش مفیک هیوت .زا مرن
گنر یکشم هک کزان تفاب کالهه هی . همنت ینوراب نیا اجنیا  مدموا نارهت  متفر هک یزور زا هخا هشب عونت
نوریب مدز قاتا وزا مدرک ماپ وماتوب یکسا هقی ممسابل ودوب مینوراب ریز هک مماهومو مدرک مرس ودوب
تشگرب یمدق دنچ هک مدروخ وشتایوتحم هیقب .. دش در مولج زا . مروخب با یناویل هک متفر

دوب مهوت شامخا . درک  ماگنو



. رایبرد _کالوت

شدوخ نز ونم .ای مدوب مهم شارب اعقاو ای مدوب شتَفلُک شرظن زا .ای تفر وداد همادا وشهار
هیقب دنخزوپ هیاب دوب دوخیب  مارب . دوب یچره اما درکیم قدص یروجنیا شدوخیب تریغ .ای تسنودیم
متسب مرس تشپ و مدش نوریب ردزا متشاذگ ییوشفرظ هیوت یروجنومه وناویل و کنیس هیوت  متخیر وبا

نییاپ مدموا اه هلپ وزا
متسشن نیشام هیوتو متفر . دشیم هدید رود زا نیشام رون . دش خاروس نومسا اباب .یا نوراب من من

نوچ دوب ترچ تفگیم هگا ادخب تفگن یچیه ودرک یفوپ هک . مدرکیم هاگن ومولج نم اما تشگرب هک
هدیشوپ شملا زا یتح . دشیمن هدید ال صا هک مریززا هدیشوپ لماک مماهوم . دوب هتسب و یکسا مقی هک
ادخب هدیم مروز . هنَنَسوروت مشوپن یچ و مشوپب یچ تفگیمن مهب یسک حاتاال الا صا شششششیا رت.

امتح مایب هگیم نم هب یتقو مدش هدایپ شزا . تشاد هگن دیرخ زکرم هی هیولج . میدرک تکرح
مدای روطچ عا . دوب ارهم دلوت ههههوا و ادلی بش تبسانم ناها مرخب سابل منم داوخیم هک هیمسارم

میدش دیرخ زکرم دراو . تفر
شزکرم دوب ابیز

سرخ هی هزاغم هی نیرتیو تشپ رت رونوا هک مداتسیا متفرن نم . هنادرم یشورف سابل هی تمس تفر
فرب لکش هب تشلا ب هلک هک دوب تشلا هیب مه شرسریز ودوب شرس ییولا مشپ کاله هک دوب ابیز دیفس
هگا شهب  یکی دلوت منیا قشاع نم میتفرگیم ونیا ارهم دلوت یارب هروطچ . دوب یگرزب اتبسن سرخ . دوب

سابل هن مرخب یزاب بابسا سچب
نیا _ متفگو مداد نوشنو سرخ داد. باوج هدنشورف مدرک .سالیم ندوب یرفن دنچ هزاغم هیوت متفر

؟؟ هتمیق هچ سرخ
...._

. یسرم ناها _

دموا .و درک مخاو درک یفوپ دید. ونم هک نیمه هدرگیم ملا بند شاشچ اب هراد مدید هک مدش نوریب
تفگودرک سرخ هب یهاگن مین متمس

. هدن تفل ردقنا ایب _

ورب _، شتشاد هگن تشاد ییابیز و بش هیاهسابل هک هنانز هزاغم هیولج . مدرک تکرح شرس تشپ
! اجنیا هراد یچ نیبب

متفگ و متشگرب . هن ای هتلتخم دلوت متسنودیمن
هیروطچ دلوت _

. طلتخم _

تمس  متفر و مدرک سالیم هدنشورفاب . داتسیا هشوگ هی ودموا یلو داین مدرکیم رکف . دموا ملا بند مشدوخ
. سابل

هن .. مدید ودوب  زمرق شانیتسا گنرهک یکشم کینوت هیدشیم ادیپ مباجح اب هیاسابل 

تشاد مه نیتسا .هک ابیز لمخم زمرق یمهرس هی رودزا . دوبن بسانم هک نوا مرادرب یچ بخ . مدیدنسپن
بوخ یروطنیا هرا . مرادرب شوپور هی متسنوتیم زاب یروطنیا بخ . دوب گنت شنساب تمسق اما

هدنشورف تمس  متفر شدوب
نیراد وشرتکچوک زیاس هگرزب  مارب سابل نیازا مناخ دیشخبب _

درک دنلب وشادص ودرک ماپ اترس هب یهاگن
نیراد یمهرس نوا لثم مناخ نیا زیاس دیشخبب یماقم هیاقا _

مدرک هاگن . درکیم ماپاترس هب یهاگن هک یرسپ .هب تشاد ییادص هچ فففوا
هشدیفس گنر و یکشم گنر  تسین گنر نوا اما هلب _

مرب متساوخیم رتدوز . دوب هدش غولش هزاغم .. مدرک رکف
. نیدب نینکیم فطل وشیکشم گنر نومه _

ورپ قاتاوت نییامرفب امش مرایم االن هشاب _

ال ماک .و دوب رایناد مدید مدرک شزاب دش هدزرد مدرک هاگن هنییا هیوتزا مدوخ هب ورپ قاتا هیوت متفر
هنییاوت ومدیشوپ شزا متفرگ . دوب یچ هب یچ هک نوریب هن مدشیم هدید نم الهن صا هک دوب یروج

مدرک شباختنا نیمه یارب . دمویم مهب یلیخ اما . دوب گنت شنساب تمسق یمک . مدرک مدوخ هب یهاگن
؟ هنوتزادنا مناخ _ دش هدزرد هب یقت ک

فطل نیراد هگا ماوخیم ودایب شهب هک  مشوپور هی نم طقف هبوخ هرا _ دوب هدنشورف مناخ هیادص
نیدب نینکیم

شزاب دش هدزرد . هگید دوب هداس دوب بوخ اعقاو  مدرکیم هاگن ومدوخ هنییاوت . مایم االن نک ربص _

. متسبورد عیرس درکیم ماگن تشاد . دروخ شاگن هب ماگن هک مریگب متساوخ دوب شتسد شوپور هی مدرک



یلیخ ندوب بوخ هرا . مدیشوپ شور . زمرق گنر هب دوب هدیبوک لمخم ییاروج هی منوا هک ششوپور
هدنشورف تمس میتفر مدش نوریب قاتا زا . دوب بوخ

. نبوخ مدیدینسپ ورانیا _

. نیش یرتشم شیاااله _ تفگوداد نوکت یرس
وشلوپ و تشاذگ هبعج هیوت . متشادرب یکشم شفک و فیک .هی مداد نوکت یرس ناجنوا منوماشفک وفیک
یزاب بابسا هی ات میتفر و میدش نوریب هزاغم زا درک. باسح نوا .. مدش با تلا جخ زا ییاو تفگ
تشپ و سرخ . میدرک تکرح ودش راوس . میدش نوریب و میتفرگ ور هسرخ . میریگب مناخ ارهم یارب

دوب سولم و لگشوخ ردقچ متشاذگ
اقاتا زا یکی وت متفر . میدرب ولیاسو میدش نوریب نیشام زا میدیسر  رهش نیا مک کیفارت دعب
هیناث هیوت و وتپریز مدیزخ . مدوب رادیب دوز حبص زا مدروارد وماسابل .و یراوید دمک رانک شمتشاذگ

..... درب مباوخ
.

مداد مدوخ هب یسوقو شکو مدیشک ی هزایمخ .و مدشاپ دروخ مهب نوریبرون و مدز تخت هیوت یتلغ 

نییاپ  متفر و متسش ومتروصو تسد و مدش نوریب قاتازا
هیوت و مدرک نوشزاب و اکیتس پال تمس  متفر . دوب هتشاذگ و ییاذغداوم هیاکیتس پال رکشورادخ شدوبن
ونون . هیمورا هرادا تفریم تفگیم ریمس هک یروط اما دوب اجک دوبن مولعم . مدرک اج هباج لا چخی
هیور هبور متفر مدشاپ نوشمدروخ و متشاذگ یا هسیک یاچ و مناویل هیوت  متخیر شوجبا متشاذگورینپ

هب مدیسر ات مدرکیم نییاپ باال مزاب .اما تشادن نویزیولت هک میچیه و تشادن هراوهام بخ نویزیولت
تشذگ اهتعاس .. مدرک شاگن . دادیم نوشن تشاد ابیز  ملیف .هی ندرکیم فیرعت شکبش زا یلیخ ملیف یآ

فدص هنوخ هیوت نومرتچ بشما دوب ادلی بش بشما . منک راکیچ مدوب هدنوم یراکیب و حیلا یب زا
ولوح . دوب اجنوا وزور لک باالو هقبط تفر ووتدموا متشگربدش زابرد . رکش ورادخ  دوب نهپ انیا

هک نم اب نامزمه . مومح تمس مرب هک متشادرب وم هلوح و قاتا هیوت متفر هک دوب راهچ تعاس شوح
مه هب یهاگن . میتفرگ رارق رد هیوربور مهاب نامزمه هک مومح تمس  متفر درک زابورد  منوا مدرک زابورد

هرب تساوخودرک زابورد منوا هک منک زابورد  متساوخ . مرظن هب تشاد گنج عاالم هک یهاگن . میدرک
مریم لوا نم ینیبیمن ونم _

. میدموا نامزمه نومتفج اما تمدید _

هشکیم لوط هشب  کشخ  ماهوم ات نم اما منودیم منم _

. مرظن هب نراد راوشس _

مرب نم دیاب نیشاب هدموا نامزمه هک ال صا منیا ای مدموا رتدوز نم اما . منودیم منم _

میرب یاوخیم منامزمه . میدموا نامزمه نوچ _حاال

مدز دنخزوپ . درکیم  ماگن تشاد ودوب هدرک زابورد
راذن ممد هیوراپ ورب _

؟ هئوت مد زا هکیت هی مرازیم اپ اجره . دنمک وسیگ هیاهوم ای همد نیا _

شهب هروخیم تاپ  یمرورود سب هک هئوت لکشم هگید شنوا _

همحازم یلیخ هک ینک شاتوک شاک _
_

دوب تعاس هیور ماشچ تخت هیور متسشن . مدنوبوک ورد ..و قاتا هیوت  متفر و متفر یا هرغ شچ
یلیخ نم یاو یاو  هنییا هب دروخ ماگن . دادیم  مصرح تشاد هک ادخب دوب مینو ۴ تعاس .. هلباروعشیب

مورباریز هیاهوم . مدز داد .و مدرب یپ هعجاف قمع هب مندید .اب مدوب هتفرن هاگشیارا هک دوب تقو
هلجع و مدوب هدروخ صرح بشید سب نم ادخ ییاو هنییا هیولج متفر . متشادن یچیه نم ودموارد
یچیه .نم متروص هیوت هتفیب رون لماک هک مدزرانک ور هدرپ مرخب یشیارا هک مدرک شومارف متشاد

ونم مگب یتسد شیپ مرب هنکیم یراتفر دب ماهاب سبی نیا هک ماجنیا . دلوت نممرب هگا ارمع . متشادن
مراک شومارف ردقچ منکب یطلغ هچ ییاو . هاگشیاراربب

ومزاین دروم مزاول هنک ادخ فففوا . مدش نوریب قاتا وزا متشادرب وملوح . دش نوریب مومحزا هرخ باال
هب و مومح هیوت متفر عیرس . دوب نومارب  کیچوک یتییوس یلوق هب ولماک هنوخ هی هرخلا ب هشاب هتشاد
ازیچ مومت یییاو . مدرک زاب و ییوشتسد ریز هیادمک . مدوب هدش تخیریب ردقچ ایادخ . مدرک هاگن  مدوخ

شریز متفر و مدرک زاب وشود . مدرکوماراک دوبازیچ روجنیا و نیچوم هی . ندوب لماک
شوحولوح .. ااااه یدرک سرد ومراک هک ترکش ایادخ مدیشک راوشس وماهوم اجنومه . دش مومت کال

االن نم ععععا . منکب متساوخ هنوش وماهومو قاتا هیوت متفر  نوریب مدموا هک دوب مینو جنپ تعاس
حاال ادخ ییاو بارخ هگید راک هی هشیم تسردراک هی . مراد هنوش مطقف . مدوب مومح نم منک راکیچ
؟ هاگشیارا هربب ونم مگب شهب مرب . یا هگید هزیچ هن مراد وتا هن .نم منک راکیچ وماهوم منکب یطلغ هچ



نوارد هک هنوخ نیا ؟ شهب مگب مرب هرا مدوب هدرکن وشرکف ایادخ ییاو هگید هیوتا هی دحرد . هنای
نیااب ماهوم هیتسدوتا نیا ییاو دوب دمک هیوت هک وتا تمس  متفر .. مرب یدنفرت هی . تسین لماک دح
مراد ومندرک  کیچوک طسق نم هن هربیم نوا هن نوچ هاگشیارا هربب ونم مگیمن ممریمب . هک هشیمن فاص
هیوت متفر ؟؟؟ شدوب یچ . نتفریم دمالیی هی راوشس و هنوش اب مدوب هدید راب هی عا ؟؟. منک راکیچ

. منک هیرگ دوب هدنوم ،مک ماهوم دش حاضتفا اما متفر ورادنفرت مومت راوشس هنوش کمک واب مومح
فدص هدوخ امتح منیبب رازب . دصرد دص درکیم هیرگ دوب نم طیارشوت یکره . دوب هدش دب حملا یلیخ

یا هلجع مگیمواجنوا مریم هبوخ سپ . هک سین رتشیب دلوت هی هخا نشیم رضاح هنوخ هیوت زانیرپو
نت وموتلا پ شور وزا مدیشوپ وسابل . نتفگیم نم لثم هیاموناخ زا یلیخ هک ییاغورد نیا .زا انیا ودش
هنوخ هیوت ناتساد .نیا دوب کاس هیوت هک متشاد ونوا طقف نوچ مدز رژ طقف مشیارا . مدش رضاح مدرک

. تشاد همادا فدص
یبوچ یاه هلپ وزا نوریب دموا مدوب هتسشن یلدنص هیوردادیم تفل ردقچ ففوا . مدش نوریب قاتا زا

.. نیشام وت میتفر متشادرب وسرخ . مدید شاشچوت و بحعت درک  ماگن . تشذگ مه
. نایم نراد دوب مولعم . دوب تشه متعاس دوبرد همد نیشام ات هسود نومتخاس هب میدیسر هک ماجنوا
هنوخ هیولج و میتفر اهباال هلپ .زا نومتخاس تمس  میتفر و میدش هدایپ  نیشام .زا دوب درس یلیخ اوه

نوشمتخانشیمن هک انومهم اب یرسرس سالیم میدش دراو زاب همین هتبلا دوب زابرد . میداتسیا نوش
نرفن دنچ ماجنوا مدید دوب نم بقالملا هک یقاتا تمس  متفر عیرس . ندوبن فدص وزانیرپ . . مدرک
متمس دموا ودز یدنخبل مندید اب درکیم رضاح وشرتخد تشاد مدید هک متفر فدص قاتا تمس متسبورد

تفگ ودرکو ملقبو
؟ تفرعم یب یدوب اجک _

دنامب _

درک.اب رکشت یلیخ هک متشاذگ هشوگ هی وسرخ .و متفگ  کیربتو مدیسوب مشرتخد و متفگ کیربت شهب
متفگ یراز حتلا .اب دوب رتهب یلیخ شدروخرب هعفدنیا  مدرک یسوربور زانیرپ

ورانک متشاذگ مدروارد وموتلا هن؟پ هک ارچ هشاب _ تفگ ودیدنخ زانیرپ . نینک تسرد هشیم و نم _

دوب هتفرگ نوشدنخ هکدرک زاب وماهوم . شیتشادهب زیم تشپ متسشن
تفرگ مدنخ . هنییا ولج یدوب هتفر هنارهام هک دوب هداد تسد تهب یسح هچ _

؟ یبوخ نیا هب هیچ هگم _؛هاو

ندیدنخ نوشتفج دعب یدرک راکیچ تاهوم اب نیبب وشمگ وت _یا

ندرک هاگن لوغشم تفر یتقو . هتشز ندموا انومهم هک نممرب _ تفگ فدص هک دز هنوش وماهوم لوا
بش .هچ داتفا یسورع بش زا مدای هعفد هی . متسبوماشچ . دزیم هنوش وماهوم تشاد هک مدش زانیرپ هب
قافتا بشنوا یسورع اتدنچ ینعی . متشاد سود ومرهچ هک مدوخ . مدوب هدش ابیز هچ اما دوب یموش

؟ دوب نوشردپ اب نوشرادید نیرخا بشنوا اتدنچ تفرگ مضغب ؟؟ اتدنچ . تشادونم درد هک ایند لکوت داتفا
متخادنا باال یا هنوش ؟؟ هدشیچ _

مدرک کاپ  متشگناابوماشچ کشا . مزیزع یچیه _

؟؟ وت یتفر اجک _

بخ..... ااما تلا بند مایب میتساوخ میدش نوریب رایناد اب یچیه _

تسین مهم _هن

تفگ ودش نومیشپ .اما تسب مرس باالهی ودرک فاص وتااب وماهوم
وماهوم باال.و داد وماهوم هشوگ دوب فدص زا هک سنپ هیاب و تشاذگزاب وماهوم . هرتهب نشاب زاب _

هیادص . منزب مازیچ روجنیا و مشچ طخ هی رازب تفگ هک مدشاپ دوب گنشق یلیخ . تخیر  مفرطود
ردرس . ازیچ روجنیاو یا هوهق مشچ هیاس ودز مبل هب یگنر مرک بل .رژ دمویم نییاپ زا هدنخ واتبحص
مدید هک مفیک تمس متفر مدیشوپ مماشفک . مدوب هدش بوخ لکرد بخ اما مدروا یمن

زانیرپ تمس متشگرب متفگ ینیه ، فففوا . تسین  مشوپور
تسین رپرپ _

فففوا .. هبوخ میلیخ تسابل تسین المز هگید هن _ تفگ هک مداد حیضوت شهب ! مدیسرت تفوک یا _

متفر اه هلپ زا میدش نوریب قاتا زا دوب هن هب کیدزن تعاس هگید . دوب هدروخ جیپ یروجدب ماراک
ودوب هسیر ای کنکدابزا شرورود . دوب هدش هدیچ ابیز یلیخ سنلا مدرکیم هجوت هک حاال  نییاپ
یلیخ . دوب کیچوک زیم هی هیور هک دوب ادلی بش لیاسو مومت سنلا زا تمسق هی و دوبازیچروجنیا

. دوب هدیشوپ گنر زمرق سابل هی شدوخ ارهم مداتسیا فدص رانکو متفر دوب بوخ مشانیزت  دوب ابیز
دایز تیعمج . ندز فرح میدرک عورش ونتمس دموا زانیرپ . هنک یگدیسر اراک هب ات تفر فدص  مدرک شلقب
یلع اب هراد رایناد مدید هک متشگرب . مدرک ساسحا مدوخ هیور و یا هریخ هاگنرود زا هک . دوب هدش

دوب مریخ یکی .اما مدز مهوت هاو ، هرونوا شور و هنکیم تبحص



هداتسیا فرطنوا هک تسه درم نوا یلیل  مگیم _ تفگ زانیرپ وهی
بخ _

هنکیم  ماگن راو شدنچ هراد _

. هدن لحم شهب وت نک شلو _

. منکیم وراک نیمه منم _

. سرتن _

ماگن هراد یکی دوب مولعم  متشاد ینیگنس هسح هی مزاب . درکیم هاگن ونم هک دوب نوا امتح  متفگ ملدوت
لوا . دوب رایناد متخادنا ریگ وشاگن . متشگرب هک نیمه زانیرپ تسد مداد ور ارهم ودوب نییاپ مرس . هنکیم

و تفرگ ورارهم دموا یلع درک رونوا وشور ضیغ اب منوا هک مدرک یمخا دعب و مدرک شاگن  بجعت اب
شوماخ اقرب . دموا کیک ههارمه هب فدص ودش هتشاذگ کرابم تدلوت گنها .هک داتسیا زیم تشپ تفر

مدید . متشگربو مدرک سح مدوخ شیپ وشروضح هک مدزیم توس و مدز تسد . دش
مدرکیم شسح هک دوب کیدزن ردقنوا .. همرس تشپ

،؟ تشادن شوپور سابل نیا _

مولهپ هب دز مکحم . مدادن وشباوج
ماوتاب _

مداتسیا رت رونوا و متفر . مدیشوپن نم اما تشاد ارچ _

فرص عقوم . دوب سنلا زا یا هشوگ اهوداک مومت . نتفگ  کیربت همه ندرک توف وراه عمش .. لوضوف
دموا مرانک زانیرپ  متشادرب باقشب هی مدوخ یارب و متفر هک دوب ماش

همنشگ یلیخ _

. منم _

رایناد رانک  متفر یروبجم هک دوب ماش ندروخ دعب نوماهاجرس  میتفر و میدیشک اذغ نومتفج
هیور دز یکی نتفر هکنیا دعب . میدز فرح  مهاب و مداتسیا نوشرانک . ندوب ششیپ یلع و فدص هخا
لگشوخ رتخد هی .. رایناد همعرسپ ندوب راشای و ادلی . دش یروج هی شاگن تشگرب هک نیمه شنوش

س مه رتخد نوادرک سالیم ادلی ندرک یسوبور و نداد سد مهاب راشای و رایناد . نوشرانک مه دیفس و
نتفگ هرتخد وهب ندرک سالم ماهاب ادلیو وراشای داد. وشباوج رایناد هک درک الم

هرایناد رسمه نوشیا اتهم _

ندز فرح مهاب یلک و اتهم شیپ دموا فدص . مداد نوکت یرس یروطنومه منم وداد نوکت متمس وشرس
یمک نیا و مدرکیم سح اتهم هیور رایناد هاگن یهاگ  متشاد اجنوا یسح هی . نا یمیمص هک دوب مولعم
شافرح وشاراک دنب دنب ماوخیم ارچ ... نیا یگدنز لوضف مدوب هدش نم ارچ . درکیم  مینایبصع یمک طقف

لثم نصقرب اجوز هک . دش شخپ یگنها . تفر مه هیوتدیدش مامخا ؟! ارچ اعقاو مرایب ردرس
. متشاد شسود هک دوب یگنها مگنها نوا . اینومهم همه

نتفگ نامزمه یلع و راشای .و یلع و فدص و ادلی وراشای
. هگید نیایب مناخ یلیل رایناد _

مدرک یچون ... درب شهارمه و دیشک ومتسد هک مدرک یفوپ
ریگب هزاجا لوا  مگیم هک همود هراب نیا _

نوشارب نوشارسمه همه دوب هداتسیا مولج . دایمن مشوخ یزاب عیاض زا چیه ورب وتصقر نزن فرح _

متسنوتیمن دوب هتفرگ  مدنخ . هراد هدنخ مشرکف  مصقرب نیا یارب یروطچ نم مگرم ادخ ییاو ندیصقریم
منک لر تنکومدوخ
هگید صقرب بخ _

دوب هتفرگ شدنخ . هشیمن _

مدادیم  مورا  نوکت هی مماتسد و مدزیم نیمز هیور وماهاپ منم و تفرگ وماتسد
ادخوروت وشاهادا نیبب _

منک راکیچ بخ ععا _

؟ نیا زا منیا یتشادن دای هک وگنات صقر زا نوا _

بخ مدیصقرن حاال ات درم هی _اب

. صقرب حاال هشاب _

. ورب یراددای یروط ره _ تفگ .و شاتسدوت تفرگ ومرمک وهی . هشیمن _

متفگ و متشاذگ شنوش هیور ومتسد
مخا تدم مامت و دوب نییاپ مرس درک. رت لش وشقلح ضوعرد یلو تشادنرب وشتسد . رادرب وتتسد _



هسب _ متفگ مدش ادج شزا عیرس . دوب اتهم هیور شمشچ مدید  مدرک برساال .ات متروص هیور یرابجا
. میرب هگید

تفگ ودیشک ومتسد زیم مربرس متساوخ .ات هشاب _ تفگودرک مهب یهاگن
دوب؟ اجک زانیرپ تفگیم تسار ؟؟ تساجک زانیرپ _

دوب اهاجنیمه . منودیمن _

. رتخد نیا دشیچ منیبب ، هاگن باالور هیاقاتا وربوت _

پ وک رایناد نییاپ مدموا . دوبنزانیرپ اما مدرک هاگن ورمه باال هیاقاتا تمس  متفر متفگ یا هشاب
نومتخاس هیوت متفر مدیشوپ شلا ههارمهوموتلا

عتسین _

؟؟ هدش یچ  منیبب ، ورب تعضوورس نیاابوت هشاب _

نومتخاس هت . دوب گنها هیادص طقف هک نومتخاسوت . یلیخ مدش شنورگنلد یلیخ هنوخوت متفر
مدید متفر هک دروخ ممشچ باال هقبط هیاه هلپ هیوت تفریمرو شیشوگاب هک دوب رایناد هنیا هیولج

هب ییاهادص هی هک باال متفر اه هلپ زا متشاد شرب ودنبتسد تمس  متفر تساه هلپ هیور و زانیرپ دنبتسد
(. هنکیم ماگن یروج هی رسپ نوا یلیل ) دروخیم مشوگ

. تساجنیا زانیرپ رایناد _ رایناد تمس  متفر عیرس طقف
نیمه دوب هدش تسس ماهاپ هک مگب ونیا طقف شرس تشپ منم باالو دییود هک مدرک هراشا باال هقبط هب
نوا و دز رابودورد .. ندزرد نودب رایناد دمویم زانیرپ غیج هیادص . میدیسر هنوخ نوا رد همد هک
وزانیرپ تمس  مدییود هکنم دوب هداتسیا شرانک رسپ هک زانیرپ نوج یب مسج ندیدزا دش. شدراوو تسکش

هک دز شکتک ردقنوا رسپ نوا ندز کتک هب دوب هدرک عورش هنحص نوا ندیداب رایناد اما . متسشن شرانک
دیزرلیم تشاد زانیرپ .. نامز و نیمز هب تخادنیم گنچ هرسپ هیاه .نهلا دمویم نوخ مه هرسپ نهد زا

. تشذگ  منهذ زا زیچ همه  ریزگان و هرسپ هب مدوب هدز لز
اقیقد مدینشیمن و ییادص چیه . متخیریم کشا و منهد هیولج متفرگو متسد و تفرگ میرگ ... زورنوا
متشذگ یارب ملد نم .. تخوسن شارب ملد درکیم ماگن یروطنیمه تشاد منوا . مدز وناز هرسپ هیولج

 تخوس
دز هگید  یکی هرابود  مدرک شاگن تام .. مدموا  مدوخ .هب دروخ متروص هب هک یا هدیشک .اب درکیم نهلا
نوا _ مدرک هراشا هرسپ هب درکیم  ماگن جاو جاه زانیرپ . تفرگ میرگ هرابود هدیشک نیا اب زاب متروص هب

تفرگ ومتروص فرطود دموا .. درک بارخ وزیچ همه
؟؟ ناه درک بارخ ویچ _

.. شدعب و دموا نوا .. درک بارخ وزیچ همه نوا .. نوا رایناد _

ودرک ترپ نیشاموتو نم و نوریب درب نومتخاس زاونم مدییود شلا بند ودش هدیشک موزاب . کشا هرابود
یروطنیا هک دشیچ .. مدز داد و دروپشاد هب مدز ومرس دوبن  منوا . دوبن زانیرپ درک لفق مور  مهورد

مهب دیپوت و نیشاموت . تسشن دموا .. مدموا مدوخ هب .ات نتفرگیم  یشیپ  مهزا اه هقیقددش
وموربا هکنیا زج . یرادن یا هگید راک یزیروربآ زج ؟؟ دوب تمک یدروخیم مه یلیس هد مکدوب یلیسود _

ینک تیذا طقف هکنیا زج یرادن یچیه یربب
دوب بش .هد مدرک هاگن تعاس ...هب مدزیم قه مورا ومدوب هتفرگ نوخ هفخ هگیددرک نشور و نیشام

. تسین مه یسک  سرتن وت وربوت _

..هب تفر  نوریب  مشدوخ ودز بلر یز یفرح اما دش نوریب زانیرپ شدوب هک مه زانیرپ .هاو بقع داد ودیلک
هشیش هب دزیم هک نوراب هیادص . دوب مگید زیچ هی نم قه قه هیادص زج ..هب مدرکیم هاگن نوشتفج

نوراب نوچ . نیشام تمس دمویم تشاد و ونوریب دموا دعب یا هقیقد دنچ هنوخ هیوت درب وزانیرپ
زا امدا دقچ . شمدید هرطق همه نوا نویم دمویم تشاد و دوب هدرک زیر وشاشچ شتروص هبدروخیم

.. دش راوس دوب هدموارد شدنگ مدوب نوشیکی کیدزن هک ینم .اما دنا ینتشاد سود رود
هها هنوخ متفرن ارچ . مدشن  نوریب نیشام زا ارچ .. متفرن نم ارچ هههها هنک عورش هگید  متساوخیمن
رایتخا یب ماشچ اما دوب هتسب منم نهد . دوب هتسب شنهد رکشورادخ . مرابهنک داوخیم یزیچرهات مدنوم

هیکت ومرس .. دوب اجک منودیمن . ونوریب  مدرک هاگن تشاد هگن اج هی رخاردو درکیم یگدننار . دیرابیم
و بقع یمکدرب وشنیشام یلدنص دیرابیم نوراب هرطق هرطقودروپشاد هب مدنوبسچ وموناز و هشیش هب مداد

دوب هدزو نیشام یراخب درک هاگن ونوریبو تشاذگ نیشام هتسد هیور وشتسد . شدعب
؟ موه . هخا یشیم یزیروربا ثعاب ؟ارچ یدرک یروطنیا هنوخوت ارچ _

هگیم ترپو ترچ هراد هک هدیدن ونم هگید هیور نوا زاب .. درکیم تواضق
هدن همادا هگید سپ امنکیم ناربج وتاراک دب مروخیم  مسق یلیل نیبب . ینک تیذا یراد یعس یه ارچ _

. میشیم ادج هشاب میشب ادج مه زا هک هنیا یارب اراک نیا هگا
یتفگیم رتدوز شاک هدب تریخ ادخ .خا مزیرن کشا دش ثعاب شفرح نیمه دیاش . دش هدایپ نیشام زا



. دشیم مومت سوباک نیا میدشیم ادج .هگا یلدنص هب مداد هیکت ومرس . مزیرن  کشا لیس هک
هنحص نیا هگا .. دیشک رجز یلیخ .. دیشک دایز رجز مردپ . دموا مدای هنحص نوا هرابود ... مومت مومت
دیشک مردپ هک یرجز هشیمن یضار .ملد مدید .اما متشاذیم شیپ طالقاپ یارب مدوخ مدیدیمن ور
شتحار تفاثک نیا هتفیب هک نوا نادنز هتفویب مردپ هکنیا ینعی طالقام . داد سپ مردپ هک یصاقت

ماگنو تشگرب مداتسیا شرس تشپ . مدرشف تفس وموتلا پ نوریب مدموا نیشام .زا شنیکرس هرازیمن
دشادیپ دوب نوملا بند هک یمدا . مدوب هرادا زورما . میتفیم هار هبنش زور اما سعمج هک ادرف _ درک

هکنیا ضحم هب اجنیا مینومیمن لیلد یب مهام ندز وشدر هک نوا . دوب یوسوم تخسرس هیاگس زا یکی
مضغب . متسه مفرحرس اما .. مدرکیم وراک نیا دیابن دوب هابتشا مراک لوا نومه زا میشیم ادج . میرب

متفگ  مورا . منیبب و تسکش نیا زا رتشیب متشادن تقاط نم تفرگ
. ماوخیمن _

نییاپ متخادنا ومرس . میدش  مشچوت  مشچ مهاب و تشگرب
؟ یتفگ یچ _

تفگ ودرک  مرهچ هب یهاگن . ماوخیمن متفگ _

؟ یتفگ یچ _

. مشادج ماوخیمن .. ماوخیمن  متفگ _

هشادج مزا تساوخیم هک یلیل هگیم شدوخ اب امتح تشادن وفرح نیا عقوت مزا مدیاشای . دش تکاس
تفگ  مدوب هدینشن شزا هک یمورا نحلا ما.ب یضار طالق اب منم هک تسنودیمن شدوخ . تفگ وفرح نیا

؟ نادنز مزادنیم وتردپ ینودیم نوچ _

متفگو مدرک کاپ وماکشا . مدرک هاگن رورغ اب شنافاکشوم هفایق هب
. هشکب یتخس مردپ  ماوخیمن هک هنیا شگید لیلد اما دوب نیا شلیلد هی _

مدب طالق تساوخردو مرب نم هگا _ تفگ ودش تکاس
سیلپ تقونوا  منییب منکیم تیاکش تزا و یتفرگ ومدرم  رتخد تتشادن هنیک اب هک مگیم منم تقونوا _

متفگو متخادنا باال یا هنوش . دوب هناروابان شاگن هریم  متوربآ ینک برساال یاوخیم یروطچ تکلمم
. نوشدنک دیدهت یا همدص هک نیا هن یراد راک وهن منایفارطا  منودب هک یتقو اما تزا مریگیم _طالق

تفگودرک مفایق هب یهاگن . منکیم لوبق هک تشاد نانیمطا یلیخ یراگنا هن تروص نوا ریغرد
؟ یریگب طالق مزا یاوخیمن ینعی _

. منایفارطا هب یشاب هتشاد یا همدص هکنیا نودب اما ماوخیم هکو نوا ارچ _

. یشیم نومیشپ یلیخ یلیل یشیم نومیشپ _ تفگودرک مهب یهاگن
، یعقاو ینعم هب دروخیم صرح . شور مگید سهلا هی !! یلیخ . منومیشپ یلیخ االمن نیمه ات نم _

تفگو مکیدزن کیدزن دموا
یرازب شیپ طالقاپ هساو رتدوز تدوخ هک مرایمرد ترس .بالیی مروخیم مسق _

(. منکیم یراکره تقونوا مروخب  مسق یتقو نم )

(. مروخن مسق شاب بقارم )

. نکب وتیعس هشاب _ متفگو مداد نوکت یرس
مدش تکاس . یدرسنوخ نم هیاشچزا . دیرابیم شیتا شاشچ زا

یلیخ هک ینوریب درکیم هاگن ونوریب ودوب رونوا شور . منک تلمحت رتشیب هقید هی هرارق بشما _ تفگ
. دوب باذجو ابیز

مینک لمحت ومه رتشیب هقید هی هرارق بشما _

یلدنص هب مدنوبسچ ومرس . مین و هدزای مدرک هاگن تعاس هب نیشام راوس متفر و شهب مدرک تشپ و
درک تکرح و زاگ لا دپ هیور تشاذگ وشاپ و تسشنودموا . نیشام

مبش زا منیا مدش قاتا دراو
متسب مورا و ماشچ وماسابل اب مدیشک زارد تخت هیورو متفر . تخوسیم  ماشچ هیرگ روز زا

...؟؟ ینزیم داد ارچ )

تقاتا ورب یلیل _

ادخوروت هدش یچ نیگب _

( تقاتا ورب یلیل _

مدشاپ
نومه هرابود . مداد ژ اسامو  مندرگ و ماجرس متسشن مدید و مردام گرم باوخ . دوب هدرک قرع مندرگ مومت
ومتروص .. شمدروخ و مدرک رپ وبآ ناویل و هنوخزپشا هیوت  متفر مدرک زابورد ورد تمس متفر هنحص
مدیدیم ومتشذگ هیاباوخ تقوره دمویمن ماشچ هب باوخ هگید باال متفر هرابود . متسش



. سرپد یلیخ . مدشیم سرپد
اب اما مومَح مرب متساوخ دوب حبص راهچ تعاس . شدوب متروص هیور شیارا زونه مدروارد وماسابل

لا یخیب . نش رادیب دوب نکمم با هیادص
مبل هیور یدنخبل نوریب ندیداب هک مدز شرانکور هدرپ متفر دوب یروج هی نوریباوه مدرک کاپ و مشیارآ
هنک ممورا تسنوتیم .نیا متشادرب وموتلا .پ دوب یزیر یاه هنود مک. یلیخ هتبلا دیرابیم فرب ییاو . دموا
ومرس مدرکیم رکف مباوخ هب و مدیشکیم یقیمع هیاسفن . متسشن اه هلپ هیورو نوریب  متفر  مورا
بوخ هچ هتشذگ هیادلی بش . اقافتا مومت ،هب بشید هب مدرکیم رکف یروطنیمه ماهوناز هیور  متشاذگ
رکف شیپ سلا هی نم . هدرگیمنرب تقو چیه ! هدرگیمنرب لبق هیازور . دوب ینتشادتسود ردقچدوب
لیخت وشدنیا هنوتب مدا هرادن ناکما ال صا . هشاب ودب هرذگب دب مارب مادلی بش هی هرارق هک مدرکیمن

هنک
نوششیپ متفر و مدرک یفوپ ... هگید ایب . یلیل )

مدزیم فرح متسود اب متشاد هقید هی بخ عا _

ایب بخ ععا _

دعب و نومنیب دموا و دز وشرمیات و تشاذگ هیاپ هیور نیبرود . مداتسیا لبم تشپ مدرک بترم وملا ش
هیناث جنپ

. دوب بوخ یلیخ هرفن دنچ سکع نوا میدش دنلب نوممه دش هتفرگ سکع . کیچ
مه هنارت . میدوب سکع نواوت همه .. اهومع اتود اهو همع اتود ودیعس وراگن و .نم نوماه هداونوخ
یلیخ اوه بشنوا مه رود همه نومادلی نیرتهب . دش نومادلی بش سکع نیادوب راگن لقب مناکام ودوب
سامت شدعب . دوب بوخ یگدنز هی شدوخ نیا و میدوب یسرکرود راگن یاباب هنوخوت انووج ام دوب درس
یتلا جخ یلیخ مهراگن . یتلا جخ هنارت اال میدز فرح شاهاب رانک هی زا همه و میتفرگ یماس اب یریوصت

هی مدرکیم سح یهاگ هن، هنارت اما . دوب هدش رتهب دیعس اب دوب هدرک جاودزا یتقو زا بخ اما دوب
هی مدوب ناکشا اب یگچب زا هکنم ثمال میدوب مهاب یگچب زا ام بخ یلو هراد رایماس هب ییاسح
یمک طقف . یمک دایم ششوخ نم زا تفگ هک یتقو زا شدوخ بخ اما شمدیدیم مشاداد لثم ییاروج
یتقو اما هنیبیم شرهاوخ مشچ هب ونم مدرکیم رکف نم دموا مدب شزا بخ اما مدرکیمرکف شهب یهاگ
یایند دراو نم بوخ ردقچو .. مدش مرفتتم شزا چیه هک دشن ضوع شور مرظن هراد مسود تفگ
متفر و مدشاپ . کشا زا یا حهلا مه هدنخ .مه دوب هتفرگ مدنخ باال متفرگ ومرس . مدوب هدش میلبق
سود هجو چیه وهب وحملا سح هنوخ هیوت متفر . دوب هدش مدرس یمک . هگید دوب سب هنوخ تمس

. متشادن
دوب حملادب

یلیخ دوب دب حملا مدوب هدش رارقیب هچ . متسشن TV هیولج
شهب یروطچ دش رتشیب شباوخ ندید اب میرارقیب دشیمن اما . مدرکیم نییاپ باالو وراه هکبش

یا هبعج هیوت هک مدید نفلت هی اجنیا متشگیم ال یاسو لا بند متشاد نم هک یزورنوا منیبب اسیاو  منزب گنز
شدوب عععا . متشاد شربدمک هیوت زا دوب زانیرپ هک یقاتا هیوت متفر عیرسدوب دمک هیوت

رخ زغم هگم هخا نم منزب گنز یک هب حبص جنپ تعاس  مدرک هاگن  تعاس هب یسرم هشیمن  مروابایادخ
. منزیم گنز شتفر هک تقوره ادعب . هشاب اجنیا شاجرس متشاذگو نفلت . مدروخ

رکف و قاتا هیوت متفر ، متفر نوریب قاتا زا مورا ففوا . هجنپ تعاس هک ممه سنوخ نوا مه االن
شاهاب متساوخیم مدوخ دوب هدش گنت اباب هب ملد سب . منک راکیچ مگبو یچ مدز گنز یتقو هک لا یخو

رود شزا ردقنا مدرکیمن رکف تقو چیه . رتدوز یلیخ  مونشب وشادص رتدوز دوبن ملدوت .لد منزب فرح
تبقارم مدوخ زا منوتیم . ما یلیل نم هن اما دوب نوا مییاراد مومت . مدرکیمن  مشرکف دایز ردقنا . مشب

یا هنیک هچ .. دوب ماباب نوا . مونشب متساوخیم وشادص یهاگ اما منومب متسکش لد اب منوتیم . منک
.... شاک . تفگیم وشهت ات شاک دز فرح همین و هفصن زورنوا هک رایناد نیا هراد
دوب هدرک مر مدرک شاگن مدیرپ رد ندش هدیبوک ابدرب مباوخ دوب اهانیا تفه تعاس

؟ میرب هرارق وش رضاح وشاپ _

؟ نارهت _

یمهفیم وش رضاح _

متفگو مدشاپ دز هک یداد ؟اب اجک سپ . میریمن نارهت دوب مولعم شفرح زا
هکنیا نودب مدیباوخ ردقچ ههههوا دوب رصع جنپ تعاس . تفر . مش رضاح ات نوریب ورب بخ عا _

یکشم راولش  دیسریمن ییاج هب تصرف هک دوب هدش یشحو ردقنوا نیا دمک تمس  متفر مروشب ومتروص
هب یشوگو لوپ نودب فیک . متشادرب مفیک و مدز مابل ورژیهب مدرک مرس وشلا مینوراب ههارمه وهب
متفر دوبن اما میرب مهاب ات زانیرپ شیپ مرب متساوخ مدش نوریب قاتا .زا دروخیم راوید زرج الی درد

شقاتا هیوت



.. دوب هدیسرت ردقچ بشید تسین  مولعم . مدرک زان و شاهوم و شرانک  متفر . دوب هدیباوخ دوب اجنیا عععا
درک زاب مشچ مدرک شرادیب  مورا . دمویمن زانیرپ هک میرب میتساوخیم اجک ففوا

.؟ یایمن امابوت ملگ _

نیدرگیمرب بشات ییاج نیرب هرارق نتفگ رایناد اقا _هن

میایب ات ینزب گنز هی هیفاک یدیسرت هگا _

. مزیزع هشاب _

؟ یلیل رد_ همد  متفر و مدشاپ
هلب _

زیچ همه هب عجار  مینزب فرح  مهاب یدموا زاب هشیم _ متشگرب 

نیمه هساو تشاد مه هچایرد نوچ هیمورا نوراب هرابود . نییاپ  متفرو مداد نوکت شارب یتسد . هشاب _

یا هرغ شچو مدش در شرانک زا تفریم رو شیشوگاب ودوب هداتسیا طایح هیوت . دیرابیم دایز نوراب
نوج ات تفهوت .اما منک تریز نیشام نیمه اب هشب شاک یا دموا منوا مدش نیشام راوس . متفر شارب

ایرد هب مدزو .لد درک تکرح ودش راوس دموا . یراد
ماوخیم یشوگ نم _

ماوخیم یشوگ نم _ متفگ هرابود . دزدنخزوپ ودرک ماپ اترس هب یهاگن
. هشب یچ هک _

یشوگ  مارب .ای یچ ینعی مشاب هتشادن هزاجا مه یشوگ وبغلا لقاع رتخد هی هشن یچ هک _ متشگرب
مربیم وتوربا ای یریگیم

. ینکیم دوخیب یلیخوت _

مینیبیم هشاب _

رخب نوج هب مشبقاع نک اطخ اپ زا سد طقفوت _

مروشب وتربق گنس مدوخ مدرک هاگنو  نوریبو مدادن همادا هگید
میتفر و مدش هدایپ نیشام زا دوب ییابیز یلیخ هنوخ ودوب رهش  زکرم هیوت هنوخ هی هیولج میدیسر

دیشک یقیمع سفن گنزدز. هنوخ تمس
دش زبس  ماپریز فلع _ متفگ وهی دز. گنز هرابود

دیرپ مگنر دموا یسک نتفگ هلب ادص نوفیا زا هظحل نومه وهی
منیح نومهرد درکیم عمج وشدنخ تشاد دوب مولعم درک مزادناربو تشگرب رایناد دوب یریوصت هک نوفیا

دوب هدش هزماب هفایق نیا اب ودرک  مخا
نینکزاب _

تفرگ  مکحم وموزاب و دش زابرد
. شمدنبیم مدوخ هنرگو دنبب وتنهد _

هک دوب بات هی شطایح هیوتدنوشک شدوخ لا بند وداد راشف و تفرگ شتسدوت و متسد ودرک یفوپ
شدعب . مدش بات هتفیش همه زا لوا دوب قیچ اال رانک . دایز تخیریمن شور مه نوراب ودوب تخرد ریز

انیا ههااررس دیاب هشیمه ارچ فففوا راشای و ادلی ندید اب دش.هک هدیشک ماگن دش زاب هنوخ یلصارد
ناها ؟ شمسادوب یچ . رایناد همع ندیداب اجنوا هنوخ ندرک نومتوعد . میدرک سالم مهاب میریگب رارق

یروطنیا نم و میدشیم ادج مهزا هک ام رخاو لوا مشاب دایز نوشاعمجوت متساوخیمن . مدش رکپ ابیز
بوخ وشدوخ درکیم یعس اما تحاران یلیخ دوب یروج هی رایناد . مدرک سالم شمع اب متشادن سود
یفوپ .. هشچ مدیمهفیمن . مدرک شاگن منم درک ماگن طقفو متمس تشگرب . میدوب مه رانک . هدب نوشن

تفگ مورا ودرک
. تمدروایمن شاک _

ارچ ! یلیخ . مدش تحاران یلیخ شدعب اما ؟ هدش یچ هک مدوب نیا رکفوت تفگ هک شلوا درک  رونوا وشور
نم تفگن شلدوت رشب نیا ثمال کرد یب یلیخ ، ندشیم کرد یب نومنایفارطا ردقچ یهاگ . دروایمن ونم

. هشیمن شیلا ح هفاعم هک نیا هتبلا ؟ هشیم تحاران مگب و نیا
یخلا یب یدینش افرح نیا زا دایزوت یلیل یخلا یب اما

منومه هک رایناد . مدرک یسرپ لا وحا شاهاب و مدرک برساال مناخ اتهم طسوت یاچ نوجنف نتشاذگ اب
مدش . دوب هتفرگ مضغب . نتشادن و مشاب عمجوت نم هکنیا عقوت راگنا . درکیم ماگن پچ پچ شمع . درکن
ودوب توکس زا عمج . تسشن یرانک لبم دموا ادلی . دادیمن هار یزاب هیوت  نوا سکچیه هک یکیچوک هچب
با مناخ ابیز یصرح هاگن ریز . ندش بذوم یلیخ ندوب عمج نیا نابزیم نوشدوخ هک ادلی و راشای

تفگ اسر ییادص اب ادلی . مدشیم
درس! هک منوریب هیاوه نیروخب ونوت ییاچ بخ _

ندوب رکف هی هیوت همه هدب وشباوج دوبن یسک اما



؟ یدوبن امش میدموا شیپ هعفد ربخ هچ رایناد _ راشای
متشاد راک مدوبن هرا _ تفگ  رایناد

. شهب تفگ خالهص دش تکاس منوا
نیایب ام هیافرط نیتساوخیمن هک هنکن درد نوتتسد اعقاو . نوتمدید اجنیا یتقو مدرک بجعت _ ادلی

انشآ لا سما تسود لا سراپ نگیم میدقزا هگید هرا _

یب هک دزیم شین هی درکیم زاب نهد هک مه یتقو دزیمن فرح مناخ. ابیز نیا مدرک برساال
تفگ ودرک شمع هب یمخا اب اما هریخ یهاگن رایناد . انشا لا سما تسود لا سراپ یچ ینعی . دوبن اج

تشاد راک یلیخ یلیل . هشیمن ضوع یزیچ . مناخ ابیز میتسه مرخا میدوب لوا هک یروجره ام _

وشنهد مناخ ابیز شموناخ و یلع ندید و ارهم دلوت یارب . هیمورا میدموا مهاب ترفاسم هی یارب  مهام
فرح دوب هتفر شمع هب مرایناد . مناخ ابیز تفگیم شمع هب هنک شفخ تسنوتیم رایناد یراگنا . تسب

تفگ ودرک یتحلصم هفرس راشای . تشاد یطبر هی ودوب شین هی تفگیم مه یتقو دزیمن
هگید نیتفر دوز مامش . یشوخ ربخ یسرم ؟_ ربخ مناخهچ یلیل بخ . هیروطنیا هگید هلب _

میراد ونومدوخ راک مهام هگید هرا _

هلب _

میتفریم  مهاب ام دمویم رایناد هک یراب هی سلا هس لا سود ینعی عقومره هتبلا عقومرهام شتسار بخ _

؟ میرب االمن یضار هگارایناد هیمورا یحیرفت و یندید هیاهاج
. مگب  متساوخیم االن نیمه مدوخ سکعرب هنکن درد تتسد هرا _

. متشاد جایتحا عقوم نیا _االن تفگ ودرک شمع هب یهاگن ودز فرح نیا یتقو رایناد
ننک فرحنم نتساوخیم مه راشای و ادلی . دوب شلبقزا رت نیگنس اضف

میشرضاح میریم ام سپ _

مایمن نم _هن شوپب سابل ورب اتهم وشاپ _ درکاتهم هب یهاگن
ارچ عا _

هشیم مدرس مدروخ مهامرس ادلی، نکنرارصا هگید عن _

اتهم وشاپ باال_ دربوشادص نت یمک راشای
اب وبوخ  رتخد مدرکیم رکف سکعرب هشاب شردام لثم مدرکیمن رکف . شقاتا تفر ودشاپ هدز تلا جخ اتهم

؟ ینومیم هنوخوت نامام _ ندموا وندیشوپ سابل هشاب  یگنهرف
هیوت ال صا یظفادخ عقومداد نوکترس راشای . منکیم وماش هیاراک نم _ تفگ شباوجرد شردام

داد.ات وکت کت باوج ندرک یظفادخ همه نتفر همد  نیمه یارب . متشاد روعش نم اما . درکن هاگن  متروص
نیایب سالتم هب _ تفگ وداد باوج ظفادخ  متفگ منم رایناد اب نامزمه . هنک یظفادخ تساوخ رایناد

 مرسپ . ماش یارب
و دشیم هایس شلد ییاسک  نیچمه شیپ مدا .. مدشن عیاض منم اماداد رایناد باوج هک متسنودیم

. نیگنس

. بقع مات هس ام ولج رایناد و راشای . دوب رتهب  منکیم رکف یروطنیا میرب نیشام هیاب  میداد حیجرت همه
مدرکیم هاگن ونوریب

رایناد . هدیم حلا تسه مه ینوراب هک زورما . هیمورا یناب رهش ترامع میرب لوا _ تفگ راشای هک
میتفر مک شیندید یاهاج اما . اجنیا میدموا لیمافزا ات دنچ اب شیپ سلا دنچ درک دییات وشفرح

. نییاپ مداد یمک و هشیش  دوب ابیز یلیخ هیمورا . زاریش میتفر شدعب
نم هب درک ور ادلیدادیم حیلا هچ

یرب یاوخیم و هدب حتلا تفگدموا دوب نوتاهاب هک یمناخ هی شدعب ؟ یتفردوز بشید دشیچ _

متفگ مدرک رکف یمک
دوبن بوخ الحملا صا نم یاوخب وشتسار بشید ناها _

هک؟ یدوب بوخ ؟ دوب هدش تچ _

متفگ نیمه یارب هک دوب بوخ حتلا تفگیم هک مدوب هدروخ امرس متفگیم هگا
اجنوا مدیسرتیم میرب هک متفگ نیمه یارب رتدب مدروخ هک مهاذغ . متشاد عوهت حتلا یمک شحبص _زا

هش دب حملا یتقو هی
تفگوداد نوکت یرس

مدرک پک اجرد . یشابن هلماح یتقو هی ورب رتکد حوتلا نک یریگیپ بخ _

و متشگرب . دوب هتفرگ شدنخ و هنکیم ماگن هراد مدید هک مدرک رایناد هب یهاگن هنییا هیوت زااوه یب
متفگ

. مشیم یروطنیا مروخب مهاب هک ویزیچ هی هساسح یلیخ  مدعم نم . مزیزع _هن



دوب نیگنس شفرح ردقچ متفگ یموهوا . داد نوکت یرس
 نوریب  میتفر  کنیکراپ زاو . میدش هدایپ  نیشام .زا نتفرگ یدورو و نتشاد هگن اج هی نوریب مداد ومساوح

میدزیم مدق دوب ابیز ترامع هی لکش . دوب هزوم اما هشاب هزوم  مدرکیمن رکف . دوب ییاج بجع یییاو
زا میدش تبحصمه  مهاب اتهم ونم مه یراب دنچ . میدرکیم هاگنور هزوم لیاسو میتشاد و وت میتفر

دایمن  مشوخ شزا نم هنکیم رکف اما هنک تبحص ماهاب داوخیم هک مدرکیم رکف شافرح و شاهاگن
هوهق هی .. پاش یفاک هی میتفر هزوم دعب تشادن یطبر نم هب اما تسه طسو یعوضوم هی متسنودیم
هساو هک شردام هب دز گنز راشای رخارد . دایز هن اما تشذگ شوخ هگید هیاهاج میتفر و میدروخ

دب ماوه و میتسشن اتخت نومه زا یکی هیور . تشاد تخت هک ناروتسر هی میتفر اجنوا . مینوریب ماشمه
دشیم هدید هشیش زا نوریب هیاضف دوب ابیز یلیخ . دوبن

نرایب  نویلق هی هک نتفگ مشدعب . ندوب تبحصمه ادرم . دوب بوخ اجنوا میداد گرب بابک شرافس همه
نیمه یارب  مشکب نویلق مدیشکیم تلا جخ نم هتمس تفرگ ادلی . ندزیم فرحو . ندیشکیم نویلق همه

ماوخیمن  متفگ
تبحص نومرابو راک .زا اتهمو ادلی ونم و ندوب رت رونوا یمک هک راشای ورایناد میدوب هدش هتسدود
شایدب و بوخ اب بشنوا هگید . مرابود یرتکد هب دزیم ملدکل هک منم دیسرپیم  میرتکد زا مزا . میدرکیم

ولج متسشن منم هگید . میدرگرب هرارق میتفگ و میدرک یظفادخ نوشزا و هنوخ نوشمیدنوسر . تشذگ
هنوخ میتفر

مدروارد وماسابل عیرس مداد شهب هک یلوق الف خرب دوب رادیب زانیرپ میتفر یتقو . دشن هدز فرح هاروت
وماشچ عیرس دش زاب قاتارد هک مدرکیمرارف شاهاب ندز فرح زا منزب فرح تساوخیم . ریزوتپ متفر و
یشوگ زانیرپ منک رکف . منکب  یراک  متسنوتیمن مدشاپ . مدیشک یقیمع هسفن دش هتسب هقیقد دنچ .دعب متسب

قاتا هیوت متفر درکیم هاگن  ملیف تشاد . مدرک شاگن اه هلپ نییاپ زا مدش نوریب قاتا زا مورا تشاد
مدرک یهاوخ رذع هنکیم ضوع سابل هراد مدید زانیرپ

؟ یباوخ  مدرک رکف نم عا _

مدش رادیب بخ یلو مدوب باوخ عقومنوا هرا _

یک؟ _

؟ یدمواوت هک عقوم نوا _

. مدموین نم _

؟ دموا یک سپ دش_ درگ  ماشچ
منودیمن _

هدوب رایناد امتح _

دوب هتسشن نییاپ نوا کال _هن

. منوج هب داتفا سرت 

نومندزدب ناوخب هرابود هنکن ییاو _

. هدوب رایناد یگیم سار دشاپراب هی رایناد سرتناباب _هن

مدش هریخ هطقن هی وهب مدوب  کشوت
؟ یتشاد مراکیچ وگب بخ _

؟ یراد یشوگوت وت، نم . هزیچ _

متفگو مداد نوکت یرس . هرتهب هشاب شوماخ نتفگ  رایناد اقا اما هرا. _

. متسد داد و یشوگداد نوکت یرس . منودرگیمرب تهبادرف مریگب سامت یکی اب ماوخیم شیدب هشیم _

تشپ ویشوگ عیرس . تشگرب وهی دیدیم یو یت تشاد مدرک یهاگن بزااال مدش نوریب قاتا زا عیرس
 متفر شهب هرغ شچ هی هشاب یداع هکنیا یارب درک ماگن  کوکشم . متفرگ مرس

دنب چم هک منیتسا هیوت شمتشاذگ . مداتسیا رودرت دوب شوماخ هک یشوگ . درکیم ماگن یواک جنک اب اما
. داتفا یمن و تشاد

ماشچ . هباوخب هرب رتدوز ات متساوخیم یو یت هیور هبور متسشن . تفرگ وشهاگن نییاپ متفر اه هلپ زا
باال مرب ات مدشاپ و مدرک یفوپ دیدیم یو یت تشاد نوا اما دوب هدش کی دوب تعاس هیور

متفگ و متشگرب . ینزن دنگ ورادرف نک یعس . انیا یلع هنوخ میریم ادرف _

یشابن مرب ورود ال صا ادرف نک یعس مهوت _

منکیم بوخ . مربیم همه نیب وتوربا دارد تنوج ال باال.صا متفر اه هلپ زا
دوب نییاپ زونه مداتسیا رد همد متفر . دوبن تقو هک االن مدروارد ویشوگ . متسشن قاتا هیوت  متفر
مدوخ یارب روطنیمه سپ  مدرکیمراکیچ مداد هیکت تخت .هب شدوب هدیباوخ امتح االن کیدوب هک متعاس

نییاپ متفر مدشاپ عیرس دوب رد هیادص دموا نوریب زا ییادص .هک مدرکیم رکف
نرادیب هک مدیمهفیم یروجنوا دوب رتهب متفرگیم سامت هنوخ یشوگ اب هگا مدرک نشور وقرب . شدوبن



دوبن یدر مدعب . هنای
ارومام ننکیم لر تنک دیاش شدوخ هتسد مدب دیاب مه وزانیرپ یشوگ

هاشداپ زانیرپ قاتا هیوت متفر . هراد یراد هدنز بش هخا دوب رادیب امتح نوا هک دوبیم یماس هگا
. طقف دوب نفلت زیرپ اجنوا نوچ نییاپ متفرو نفلت متشادرب دمک هیوت زا دیدیم باوخ تشاد و متفه

هیوت دمویم تشاد مبلق .. قوب هس . قوب ود . قوب کی . متفرگ ور هنوخ هرامش قرب هب شمدز
دوب حملادب یلیخ . منهد

هلب ضوعرد و قوب هیادص ندینشن .اب دوب تصرف هی نیا اما منک عطق متساوخیم . متشاد یسح هی
تفرگ مضفب . دوب هدش مچ نم دوب هدش لفق مه هب مابل . مدموا مدوخ .هب یماس  کشخ نتفگ

؟ نییامرفب هلب _

. مدیشک یقیمع سفن باالو مدیشک ومینیب  مداد تعاجش مدوخ هب
تفگ هرابود ودش تکاس _سالم.

؟ یاوخیم یچ هیچ _

ندب ومباوج یروطنیا هک مدزیم رپرپ نوشساو اجنیا نم دنوزوس ونم شنحل
مرادراک اب،اباب مرادن یراکوت _اب

هشاب تحاران اباب ماوخیمن . هدش یداع یلیخ نومارب تدوبن . نزن گنز شهب _

تخیر  مکشا .. درکن عطق
 منزب فرح شاهاب  ماوخیم یگب شهب هشیم هرادیب اباب هگا _

مگیمن اما .. هرادیب _

هیوت انیا یارب نم اما مدرکیم عطق و متفگیم  یکرد هب هیدوب هگید یکره هگا دیاش . تخیر  ماکشا هرابود
مدوب ینود فلح نیا

اباب هب هدب مرادن یراکوتاب نم یماس _

تسین نکاالمناباب عطق یرادن یراک هگا _

یماس . منجلر پ یگدنز نیاوت  مشوخلد اب هگم اجنیا مدموا مشوخ لد اب نم هگم  ینکیم یروطنیا ارچ _

ومباوج یروطنیا مدز گنز هام جنپ دعب یشاب ماهاب . یشاب مرانک هکنیا ضوعرد هتشز یلیخ تراتفر نیا
یدیم

حهلا نیا ثعابوت مرفنتم تزا . نرازیمن  منمشد وروت  مسا ناه؟ ررهاوخ نرازیم وروت مسا . یلیل وش هفخ _

. هناتسرامیب تخت هیور وتاالن رطاخب اباب .. شابن اباب و نم ربرود هگید .. ییاباب
یماس تسین مندرک تیذا یارب یبوخ ههار نیا ؟ یگیم یچ _ متفگ داداب

منزیم شیتا تارب وینودفلح نوا هک منم نیا .. هشب مک اباب  رسزا ومرات هی هگا راین تنوبز وهب ممسا _

یزوسب هدنز هدنز ات
هگید  یکی زا دعب یکی  ماکشا . شاجرس متشاذگ و نفلت .. دیچیپ مشوگ هیوت ددعتم هیاقوب هیادص
یگدنز یتم سال رطاخ هب نم مدرک ضغب . ناتسرامیب هیوت مردپ و اجنیا مدوب هدنوم نم تخیریم

سب هگید . متخادنا هار هیرگ یاه یاه و مدرک عمجو نفلت مدشاپ مشوخ لد زا .هن مدوب اجنیا نوا
دوب سب توکس همه نیا دوب

. مدشاپ مدرمیم نم ای تفریم نیب زا ماقتنا نیا ای شرخا و مدشیم  رپرپ متشاد نوش هنیک و ترفن نیب
متفریم هگا هن . مدنومیم ای متفریم مدرکیم راکیچ مدوب هدش یبصع داد تسد مهب اه یبصع نیا حتلا

شلا ح نوا اب وماباب ودادیم طالمق اجرد مدرکیم کسیر دیابن .. هن هن هن . درکیم  مادیپ زاب هگا
؟ مدرکیم  راکیچ . نادنز تخادنیم

هتشادن یربخ شزا هگا مدرمیم نم متشاذیمن اهنت وماباب هناالن متفرگیم الطالق صا . متفریم دیاب هن
؟ منک  راکیچ حاال مشاب

درک ماگن شدولا باوخ هیامشچ اب ودشاپ عیرس . زانیرپ قاتا هیوت  متفر و متشادرب و نفلت هیرگ قه قه
هدش؟ تچ یلیل _

مرب دیاب مرب.نم دیاب نم زانیرپ _

تفرگ ومتروص هفرطود  متمس دموا ؟ اجک _

هدش؟ نوت اوعد ؟ هخا اجک _

متفگ نیمه یارب هگیم رایناد هب متسنودیم ... ماباب _

. مرب دیاب نم چیه  یچیه _

 متشگرب . هنودیم رایناد _ تفگ وداد نوکت یرس
وگن  مهوت . _هن

هیور زانیرپ قاتاوت  متفر مرب. راطق اب متساوخیم هعفدنیاو  متشادربو ممزاول  مومت قاتا هیوت  متفر عیرس
نیمز هریخ ودوب هتسشن تخت



. یدب  ضرق لوپ یمکمهب . هشیم . هشیم .. یرپ _

هشن هک ارچ هرا _

 متمس دموا ودروارد یلوپ شفیکوت زا
هیفاک ردقنیا ایب _

هبوخ . هرا _

. یبوخ یلیخ وت یلو مینیبن ومه تقو چیه دیاش _ متفگو  مدرک شلقب
بش عقوم نیا . نوریب مدز هنوخ مدزوزا دنخزوپ . تمنیبب  مراودیما اما مکلگ یسرم _ تفرگ لقب ونم رت مکحم

مدیدو شفایق  متشگرب  مدینش مرس تشپ و یمدق هیادص سارو ورود  نیمه  مدوب نئمطم
مدرک  شلقب هرابود .؟ نزب گنز مهب دش یچره ریگب ویشوگ نیا ایب _

. یسرم _

. متشادندای وراجنیا سردا هک .نم مریگب سنا اژ متساوخیم مدوب هتشاذگ اج منک رکف ییاریذپ وت ونیا
نیا مه و مردپ رطاخب مه هنیبب ونم رایناد مدیسرتیم .مه متخیریم کشا مدرکیم رارف و مدییودیم طقف

ات هس . ددرت لا حرد اه نیشام نوبایخ هب مدیسر ات مدیوودیم طقف تعاس عبر هیدودح . بش عقوم
نوشیکی تمس  متفر ندوب مرود هلصافوت یسکات

تسبرد _

نییامرفب هلب _

درک ماگن رظتنم نیشاموت متسشن
. لا نیمرت لحم _

مدیشک قیمع یسفن مدیسریم دعب تعاسراهچ هک متفریم سوبوتا اب دیاب مریمن راطق ابداد نوکت یرس
هشیش هب مدوب هدنوبسچ ومرس ندوب کشا زا سیخ ماشچ . درکیم  ماگن تشاد کوکشم نیشام هیوت

متفگ سرت ؟اب متخیریم کشا ردقچ ادیدج . دادیم هزاجا اکشا نیا هگم اما متسب وماشچ نیشام
. نینورب رت دنت اقا _

.دنت درکیم  مروگ هب هدنز درکیم مادیپ هعفدنیا .هگا مدیسرتیم یلیخ مدیسرتیم . تفر دنت وداد نوکت یرس
مدوجو هب شامرس متشاذگ هشیش هیور ومرس هرابود ..و درکیم وسوس فارطا هب ماشچ درکیم تکرح

درک خوسر
.. مدلب بوخ ور تشذگ 《نم

تشذگ اه، نتفر یباریز زا تشذگ . تاهابتشا اه، تمهت اه، یدب زا تشذگ
افو .نم مورا و تکاس .. متشذگ مهوت زا نودب تنایخ زا متشذگ هک نودب ... تنایخ . تنایخ . تنایخ زا

《. مور یم مکحم منامیم مکحم هک روطنامه مراد
مدرک زاب مشچ . میدیسر یجبا _

؟ مدب ردقچ _ هدننار یلدنص تمس متفر مدش هدایپ نیشام زا میدیسر هه
..._

ور وردنت سوبوتا طیلب دش هک نم تبون مداتسیا فص هیوت طیلب شورف تمس متفر . نییامرفب _

مدشرظتنم و متسشن هت هت یلدنصو متفر دوب درس یلیخاوه  میدش راوس دعب تعاس مین دودح و متفرگ
دایب شرس بالیی هنکن دوب ممشچ هیولج مردپ هرهچ اما . هنکن مادیپ رایناد هک اعد مزاب . هنک تکرح ات
طقف ایادخ متشاد هلجع یلیخ درک تکرح سوبوتا رکش ورادخ . مشخبیمن تقو چیه و مدوخ نم تقونوا

دزیم روش یلیخ ملد داین  مردپ رس بالیی
دوب یشوگ ععا . مدرک هاگن بجعتم دیزرل موتلا پ بیج وت یزیچ هی . یلیخ

دشیم مدادن باوجاما . راب هس رابود . مدادن باوج هشاب رایناد هنکن هکنیا سرت .زا دوب هنوخ هرامش
هشابن رایناد اما مدیم باوج ایادخ دروخ ممراهچ گنز . هنم هتسد شیشوگ هشاب هتفگ زانیرپ

رانک متشاذگ دش شخپ یشوگوت ییادص . مدرک هاگن یشوگ رامش هیناث هب . مدرک لصو و سامت سرت اب
ممشوگ

ولا؟ _

مدیشک قیمع سفن هی . زانیرپ منم _

؟ ییوت _

یگیم منک راکیچ . هدرک نوریو ور هنوخ هدموا نیا یلیل ییاو _

وگب سرد دشیچ _

هک دیمهف اجک زا منودیمن قاتا  مدموا و مدرک شوماخ ورانیا اقرب کال تنتفر منمدعب . عنوخ دموا نیبب _

دز داد و قاتاوت دموا
هتفر . متفگ هک درک اوعد ماهاب ردقنوا اما هشقاتا امتح . متفگ مدموا هتپ هتت منمهک ؟ تساجک یلیل

دوب دب شلا ح شردپ



یلیل ارچ ؟_ یتفگ ارچ یتنعل هخا یتفگ  یچوت عععععیه _

؟ تساجک .االن ییاو انیرپ  ییاو _

؟ هنای یتسه هنیبب هدرگب و رهش هیوت نوا ات مش هداما تفگ نم هب _االن

یگن یزیچ  رتشیب نیا زا ادخوروت مسوبوتاوت نماالن _

. مگیمن _هن

. دوب هدش هنووید رایناد امسر
.

التهب کشم زا ربخ یب هچ نم و مارب دوب هزات زور هی ادرف . مدنبب وماشچ  متسنوت یخلا و رکف همه نوا اب
. مدوب هدرب هانپ اجنیا

.

.
میدشاپ  نوممه . نتشاد یدب قوب هچ مدرک زاب وماشچ قوب هیادص اب

مدرک هاگن  مرانک مناخ ؟هب هدشیچ ععا _

باال دیرپ  ماهوربا تشاد هگن سیورس یارب رابود مه بشید نارهت لا نیمرت  میدیسر _

. مدشن هجوتم نم _

حبص تفه تعاس نوریب سوبوتا زا متفر و متشادرب نتشاد اج هک وزاباال مکاس دشاپ دز دنخزوپ
مدش یسکات راوس اه. یسکات تمس متفر متفریم اجک دیاب .االن دوب

؟ مناخ اجک _

یمالد ناتسرامیب نیرب هشیم _

مه یماس هیاتسود زا ات دنچ ممه سنوخ کیدزن مه اجنوا هخا هشاب اجنوا منک رکف داد. نوکت یرس
. مدوخ ناتسرامیب تشاد هگن ناتسرامیب هیولج دوب هدز کل نارهت هب ملد ردقچ . نتسه

هک نیمه ناتسرامیب تمس متفر . دیشکیم هت تشاد ملوپ هگید مدرک باسح ولوپ مدش هدایپ
تفگ ودشاپ مندید اب یشنم تمس  متفر درک مهب هاگن تییانشا هیور زا نابهگن . مدش دراو

؟ نیدموا شوخ ایرا مناخ _

؟ هشخب  مودکوت ایرا دازرف . نیشابن هتسخ _

تفگ ودرک رتویپماک هب یهاگن
وی یس یس شخب _

متفگ یا هشاب مداد تروق روز هب ومناهد با وی یس یس اجرد دز مکشخ
؟ ارچ ویس یس شخب  دزیم دنت دنت مبلق اهباال. هلپ زا متفر . دادیم فیک هب تهابش رتشیب مکاس
یس یس رد تشپ یلدنص هی هیور حبص تقو نیا هک یماس ندید اب هک مدرک زاب ورد . شخب هب مدیسر
مهب ندروخیم ندشیم در مرانک زا هک ییامدا . داتفا متسد زا فیک دوب هتسب شاشچ ودوب هتسشن وی
ماکشا درک زاب وشاشچ هک کیدزن ردقنوا شکیدزن  متفر . دوب شدرگرد ، رد و یماس نیب ماگن نم اما

درک ماگن  طقف تخیر
متسشن دوب هتفرگ شضغب منوا دش مریخ درک. هاگن دوب متسد و مدوب هتشاد شرب هرابود هک یکاس هب

درکیم یزاب شاتسد واب تفرگ مزا وشاگن دزیمن فرح هگید شرانک
دش؟ یروطنیا ارچ ؟ یماس دشیچ _

مدش یبصع . داتفا قافتا نیا یک رطاخب و ارچ ترظن هب _

هب مشکیم  یگراچیب همه نیا یتخبدب همه نیا هک نوترسوت  منزب حبص ات بش منم هبوخ . هسب . هسب _

تشگرب ودش تکاس هرا؟ . ساهامش رطاخ
هرادن دوجو ام یگدنزوت یلیل ؟ یدموا ارچ _

نیاوخن هچ نیاوخب هچ .حاال همهم یلیخ مارباباباما مرادن دوجو نم امشرظن _زا

 متسبو ماشچ و مداتسیا رد رانک و متفر و مدشاپ شرانک زا
وی یس یس

درک مهب یهاگن تشگرب یتقو ویس یس قاتا تفر نوش یکی . ندوب دماو تفر و ددرت لا حرد اه رتکد
دادادخ رتکد 

ایرا مناخ _سالم

؟ هبوخ مردپ _سالم.حلا

متفگ و مدش تکاس . هدش رتدب نوشلا ح ندرک هک یبلق هتکس اب نتسین بوخ دایز _

هقیقد دنچ  طقف  منک تیاعر ومیتشادهب مدیم لوق ادخوروت شمنییب هشیم دادادخ یاقا _

و قاتاوت  متفر دایمن یماس دوب مولعم مدیمهف هک یروج نینک ضوع یرانک قاتاوت نوتاسابل هشاب _

هیادص . وی یس یس قاتا هیوت متفر  مدرک ضوع هدش ینوفعدض یکیتس پال سابل هی اب ومسابل



هب تخادنا گنچ ضغب هاگادوخان دوب هدرک رییغت ردقچ  مدرک شاگن . درکیم شیر و ملد بیجع شهاگتسد
. مداتسیا رد هیولج مولگ

وشتسد . متسشن شرانک و تخت تمس  متفر . تخیر اباهم یب ماکشا  مدرک هاگن شدیرپ هیورو گنر هب
متفگ و نییاپ مداد وکسام متفرگ  متسدوت

ههام جنپ هک نومه هدموا تتفرعم یب رتخد . هدموا یلیل وشاپ ؟ ینک زابوتاشچ یاوخیمن اباب _

متفگ یدرد و کشازا رپ نحل اب هتفرگنوتغارس
ینک باسح و یلیل هگا _

هنکیم مکت هکت مگید هیاج هنوزوسیم نم اج هی .. مدرک ریگ هاگترپ و منهج نیب . وشاپ اباب _ مدز قه
تزا مشاب نوا اب .هگا نادنز یتفویم مش ادج نوا زا هگا اباب . مشکیم درد اما منومیم هدنز ودره هیوت

مرود
وراتسد نوا داوخیم یک یشابنوت هگا متفگ هتدای . هگید وشاپاباب _ متفگ و متشاذگ شنیس هیور ومرس
ماسرت همه هیوراپ اجنیا مدموا .. متشیپ نم وشاپ اباب .. هنوکشب داوخیم .یک متفگ تسار .. هنوکشب

شاب شرخا ات سپ یدوب  متشپوت مدا همه نیا نیب .. یرازن  ماهنت تمنیبب مایب هک متشاذگ
نوریب نیرب هرتهب _ تفگودموا راتسرپ

هاگن تعاس .هب نوریب میدموا وی یس یس شخب وزا مدرک ضوعوماسابل . مدشاپ مداد نوکت یرس
دوب حبص تشه . مدرک

دوب دب منملا ح
؟ تنوخ تمرببوشاپ _

مرادن یا هنوخ _

تفگ ودز دنخزوپ نییاپ تخادنا وشرس
تلا بند مدموا هک اجنومه _

تفگ کش واب تشگرب . مدرک رارف نم _

؟ یدرک راکیچ _

. مدموا هدموا رساباب هب یچ یتفگ یتقو _

درک رونوا وشور
هنودیم نوا _

منودیمن _

متفگن یزیچ مدش تکاس ام. هنوخ یدموا همهفیم امتح _

وشاپ _

مدش هدیشک شلا بند . دیشک ومتسد و تشادرب وکاس  مدرک شاگن جیگ
متشادن تهب یطابترا هک نم نک ملو ؟ ینکیم  راکیچ _ میدش  نیشام راوس

. وش هفخ _ دنومهف ینوبز یب نوبز هب تفر هک یا هرغ شچ اب
هنوخ تمس هریم هراد هک مدش هجوتم تفر هک یریسم داد.زا زاگ وزاگ هیور تشاذگوشاپ

؟ اجنوا یربیم ونم یراد وت؟ هتچ عععا _

تیاکش هرب هگا هک یرادن مهف ردقنا هنووید قمحا . منکب یطلغ هچ دیاب  منیبب رازب یلیل ووش تکاس _

تتشکیم تقونوا . شهب  ندیم وروت هنک
دوب هدش غاد ملک هظحل نوا _

؟ یدوب هدش عاجش ردقنا یکوت _

مدز ویگدنز نیا دیق هک ینامز _

متفگ ودرک یفوپ
داوخیم تعاجش ندنوم نوا یاپ _

سپ دش دوپ ورات وسرت یلیل _

هنوخ نیا خخخا . میدش هدایپوتشاد هگن هنوخ هیولج . تفرگ  مضغب
رد تمس  متفر  نییاپ  مدموا هک نیشام .زا یگدنز نیا

تمس  متفر . شدرک  کراپ  گنیکراپ هیوت شلبق مهو  نیشام . تسب ورد دعبو میدش دراو ودرک زابورد
درکیمن ماگن اما تسشن  موربور ودموا . متسشن دوب هدش گنت هنوخ نیا هب ملد اه.هچ لبم

هرب هکدشاپ مینکب دیاب راکیچ  منیبب منک. تبحص نومدوخ لیکو اب نم عفالات ینویمیم اجنیا وت بخ _

رد تمس
ینکن زاب یسک هیورورد ال صا _

تفر
متشگرب ییادصاب .اما مدیشک زارد لبم هیور



؟ یلیل _

مدیسوب وشنوگ . مدرک شلقب مورا و شتمس مدییود مدید ونوج همجن  ینارگن رپزا هفایق
؟ نوج همجن  یروطچ _

 تفرعم یب رید ردقنا ارچ ؟ یدموا روطچ _ تفگ ومدیسوب
متفگو مدش تکاس

مگب نم هن یسرپب وت هن هشیم _

 منیبب  نیشب . تفگ ودش تکاس
مدروخ هنوحبص یمک و دش منسرگ هک دوب هدزای شوح ولوح تعاس دز فرح  ماهاب یلک . متسشن

تفگیم همه زا .خالهص تفگیم دوب ههام جنپ شچب ودوبراد هچب  ناوغرا نیاهک هب عجار تدم  نیاوت
هک مه یتقو دوب یتسه رطاخب منوا ودوب نوغاد یلیخ . شدوب هعفد هی یماس ندموا تفگیم
لوبق وجاودزا تساوخداد عیرس هک هتحاران یلیخ مزا تفگیم دوب هدش رت نوغاد دوب هدینش ونمربخ

 مدرک زک تخت هیور  متسشن . مدنورذگ هاگن وزا قاتا هیاجاج متسشن تخت هیور  مدرب هانپ مقاتا هب . مدرک
ای بوخ دوب؟ یروطچ  میگدنز عقومنوا . هشب دعب هلا سود دشیم شاک دوب یچ  ارجام نیا هت . متخیر  کشا و

. درب مباوخ اما یروطچ  منودیمن . دب
رایناد هیادص . دادیم نوشن وبش تفه تعاس عیرس مدشاپ دوب شادص . مدرک زاب مشچ  ییادصاب بش

؟؟؟؟ مدوب هدینشن ورادص نیا دوب تعاس دنچ
هنوخ هیوت دایمن  متسنودیم متسشن اه هلپ هیوت دوب طایح هیوت شادص مدش.  نوریب قاتا زا

شمربب ات دایب وگب هنم نواهنز _

شکب وتهار حاالم سین اجنیا یلیل یرب هرتهب . شمربب ات رایب یگیم یچرایناد نزن دوخیب فرح _

دموا شادص . ورب و
ناه؟ ؟ تساجک نوا منک راکیچ نم سپ _

دیزرلیم مندب مومت مدوب هتسشن اه هلپ هیوت  تسب ورد وت دموا . ورب متفگ _

دموا شداد هیادص
؟ یدیمهف یشچیمن ویتخبشوخ معط زگره هسرب تهب متسد هگا ! ییوت نوا منودیم یلیل _

رادیب حبص دوخات . متشادن یدعاسم حلا قاتا هیوت متفر  مدشاپ . تفرو دش در مرانک زا ودموا یماس
. دنوم متسد منیا متشادرب زانیرپ یشوگ دوب رایناد و اباب شیپ مرکف مومت مدوب

یچ؟ شتریگب رایناد هآ هگا دایب ماباب رس بالیی هگا
یزیچات نییاپ  متفر . مدش نوریب قاتا زا متسش و متروص و ییوشور تمس  متفر  مداد تروقو مضغب

مناخو همجن هرهچ رود زا هک هنوخزپشاوت مرب متسنوت . نییاپ  مدموا اه هلپ زا متشاد فعض . مروخب
دیمهف ومروضح . درکیم اعد تشاد متشاذگ  منوچریز و متسد هلپ هیور  متسشن . دنوخیم زامن تشاد . مدید
یتقو . مدرک نوشمرگ و مدرواردوراهاذغ مدرک زابو لا چخیرد . هنوخزپشا تمس  متفر و مدیدنخ تشگرب هک

هب مدرک عورش ماجنرب هیور متخیر مه ویزبس همروق تشروخ وباقشب هی هیوت  متخیر وراجنرب مرگدش
ندروخ

. دوب اجنوا مرکف مزاب مدوب مدوخ هنوخ وت هک االن ارچ ، دموا مدوب رایناد هنوخوت هک یتقو زا مدای
همجن تسد . متشگرب منداد نوکتاب دوب مرکف هیوت . دشیمن یلو هرب مرس زا شرکفات مداد نوکت یرس

تفگ هک مدرک شاگن طقف دوب منوش هیور مناخ
. منکیم تادص مراد هتعاسود _

؟ نیتشاد مراکیچ نک، شلو یچیه _

یروخیم خیلا جنرب ارچ مگب متساوخیم _

دوب هدش مومت یتشروخ هیاتمسق تفگیم سار
ماوخیمن هگید _

دوب هتفرگ .ملد مدش نوریب هنوخزپشازا و هملباق هیوت  متخیر وزیمت هیاجنرب و مدز سپ وفرظ
یلیخاوه . متسشن هلپ هیور یتشپ طایح هیوت  متفر مدش. نوریب هنوخ زا و مدیشوپ و متکا ژ

وح سح .هی مدیشکیم قیمع هیاسفن دروخیم متروص هب تشاد شدرس زوس متسب وماشچ . دوب درس
؟ هنکیم  راکیچ ؟ تساجک زانیرپ  تسین  مولعم متشاد یلا

یهابتشا راک ..نم سین نوملا بند یسک . هن تفگ هک رایناد هن ای هنوملا بند یسک مه زونه  تسین  مولعم
مدرکیم رارف رایناد زادیابن . مدرک

اباب هنکن ؟ درکیم راکیچ االن رایناد ... مدوب ربخ یب شزا دوب تقو یلیخ هنکیم راکیچ سین  مولعم وسیگ
ومردپ مدوخ .نم روج دب . هدیم سپ صاقت یروج ،دب هشاب یروطنیا هگا هشاب هدرک هتکس نوا رطاخب
سیلپاب ارچ منیس هیور تشاذیم ومرس اعطق دیدیم ونم بشید هگا دوبن یمدا نیچمه  مردپ . متخانشیم

تفگ یتقو دیاب نادنز تخادنیم ومردپ نوا اما مدشیم ادج شزا دیاب مفرح ریز مدز نم ارچ سپدموین



هگا زیچ. همهدشیم رتدب ؟؟هن تفریم شیپ بوخ زیچ همه مدرکیم لوبق .هگا مدرکیم لوبق نم طالق
. دادیم نوا هب و قح هاگداد .. هتفر منز هک هگب هربدوب یفاک مدوب شنز نم یچ؟ هربب ونم هرابود

مریم هشب بوخ اباب تقوره . منزب فرح شاهاب مرب اباب ندش بوخ دعب مدوب هتفرگ میمصت
هیور . مقاتا وت متفر باال. متفر اه زاهلپ هنوخ هیوت متفر و مدشاپاوه یدرساب دوب لوغشم  مرکف ردقچ

درب مباوخ هرخلا ب راجنلک یلک ...اب دموین ماشچ هب باوخ حبص هس تعاسات مدیشکزارد تخت
.
.

مداد باوج و شتمس متفر مدموا مدوخ هب هنوخ نفلت گنز هیادص .اب

دوب یماس هیادص
هدش؟ یچ _

. ناتسرامیب _ایب

دوب هدموین شوهب یلودوب هدش بوخ شلا ح هک دوب یزور هس
هدش بوخ اباب _

مدیدنخ لد هت زا شخب شندروا نشرس باال همه انیا همع االن هرا هرا _

مایم _االن

مدزداد و مدرک عطق و نفلت
هدموا شوهب اباب مناخ همجن _

مدرک شهبور . درکیم رکشت ادخ وزا رکشورادخ نتفگ هب درک عورش دموا
میرب وش رضاح _

تفگیم رتکد . دشیم رتهب اباب حلا زور هب زور دوب هتشذگ یا هتفه .هی مدرک مگ وماپ و سد باال متفر
وت هشاب یشوهیب هیوت ای امکوت هک یسک هک هگیم یرتکدوت ملع هی درکیم رتهب  وشلا ح نوماهادص ندینش

. هگید هیشوهیب نومه ممهم تسین شدای دایب شوهب یتقو .اما هریگیم شازیزع زا ودیما لا حنومه
گنر ندید اب متساوخیمن مدیدیم ومه هام جنپ .دعب ماباب هن مروخب هصغ مدوخ هن ور زورما متساوخیمن

اب هارمه ومیکشم هیوتلا پ مدیشوپ گنت دیفس بسچ راولش هی متشاد قوذ هشب تحاران مدب هیور و
و مفایق مابل هب مدز گنر یسابلا رژک هی و متشاذگ جک قرف وماهوم مدرک مرس یکشم تفاب شلا
. نییاپ متفر اه هلپ زاو و متشاذگ مبیج ووت لیابوم دوب هدش بوخ مفایق ماه مژه هب مدز لمیر
ما ۲۰۶ میدش جراخ هنوخ زا مهاب دموا درکیم بترم شرس هیور وشرداچ هک یلا حرد مناخ همجن
واب نیشام تمس  متفر یخلا یب مدز ینیگمغ دنخبل رهمگرزب هب مدز شاهاب هک ینومه هه دوب اجنومه

ممشچ ولج دموا اه هنحص نوا همه مدش شراوس . مدرک زاب ورد ریگدزد
.. نیشام ولج هنییا هیوت یزیچ ندیداب اما مدرکیم هاگن و نیشام هیاج همه و مدوب رکفوت یروطنومه

نوملا بند ییامدا هی دیاش .ای مدش یخاالیت دیاش  دوبن یسک مدرک رت زیت وماشچ هک نیمه . مدرک بجعت
. مداد زاگ و مدرک نشور و نیشام و مدرک لفق و نیشام رد راک لوا نومه منوج هب داتفا سرت ندوب

تشاذیمن ریثات میگدنز هیور هک دوب یخلا هی شاک ؟؟؟؟؟ یچ یخاالیت .اما مشاب هدش یخاالیت هنک ادخ
مبلق نابرض میتفر شخب مدش. ناتسرامیب دراو ناتسرامیب میتفر مهاب متفرگ هویمبا و ینیریش هاررس زا
بجعت اب ریما هک نرد همد ریما و یماس مدید هش.. یماس لثم هنکن هنکیم راکیچ مندید اب تفرگ تدش

متمس دموا ودرک ماگن
؟ هتیاس ای یتدوخ _

متفگو مداد تسد شاهاب .... مدیدنخ
ممدوخ هدوخ _

وت؟ یدوب اجک _

ادخ نومسا ریز اجنیمه _

تفگ ودرک مخا دموا یماس 

ورب عقوم نوا نایم همه االن رازب
شلقب هیوت مدرک ترپو مدوخ متمس دموا مندیداب نیمسای . ندموا نیمسای و سگرن همع عقوم نومه
منوا یلو متشادن مقلخدب سگرن همع زا یشوخ لد هچرگ . مداد تروق ومضقب شمدیسوب

نم و ندیسرپیم لا وس یپرد یپ میدرک یسرپ لا وحا مهاب و مدرک لقب منوا دوب مه هنارت . مدرک شلقب
اباب هب ممناخ همجن نرب هک میدرکیم یظفادخ میتشاد . مدرکیم ضوع و ثحب االو وسریز زا متفریم رد

مدرک یظفادخ نوشزا . نتفر رکش ورادخ هگیددوب هدز رس
تیعضو نوچ تفگیم یماس . اباب شیپ مرب یتحار اب نم تساوخیم مدیاش .ای درک نوشقردب یماس

اباب. قاتا مدرب و متشادرب و دوب هدش مک شوت حاال هک ینیریش هشاب نتساوخ ادج قاتا هیوت هدوب دب اباب
شنوجیب هیادص مدز رد . مداد تروق رد همد و مضقب



ودوب رفنتم ناتسرامیب هیوب زا متخانشیم وماباب دوب هتسب شاشچ مدرک زاب مورا ورد . اباب ایب _

ینیریش . درکن زابوشامشچ شتمس متفر . هشاب هک دوب هدرک یزابجل یماساما هشاب متعاس هی تساوخیمن
و تشادرب شاشچ هیور زا وشجنرا هک مداتسیا شرانک اقیقد  شرانک زیم هیور متشاذگ ور هویمبا و

تشادن مزا یمک تسد تخیریم مکشا هرطق هرطق . مدش شریخ درک. زاب وشاشچ
هیرگ شاجرس تسشن نییاپ متخادنا ومرس . منک لر تنک و مدوخ متسنوتن ... اجنیاوت .. اباب ، یلیل _

درک ملقب وشدوخ تمس دیشک ومتسد . مدرکیم
درکن هک تتیذااباب ؟ یدموا یروطچ _

مداد نوکت نیفرط هب یرس
ودموا شخب راتسرپ اه هلگاو و اه هلگ زادعب یلک . تشادن مهب یراک شابن نارگن ال صااباب هن _

نوریب مرب تساوخ
زا دموا یماس یتقو . نوشدوخ نیب هنک ششخپ و هرازب فرظ هی هیوت وراه ینیریش متساوخ شزا

. دایب اباب دوب رارق ادرف سپ .. هنوخ میتفر یماس .اب میدرک یظفادخ اباب

دمویم شقاتا زا یماسداد هیادص لوغشم یرکف اب هشیمه هلثم ... مدوب مقاتاوت
و متکرش لا غشآ هی وت مدب شرتسگ ومراک هک اجنیا مدموا روشک هی زا نم یچ؟ ینعی یباسح درم _

.. ونم نیبب . یدیمن
نوشاراک هیوت یقافتا هی دمویم باال شادص مادم اهزور نیا مدوب هدش هتسخ . دموین شادص هگید

هشاب رایناد تشاد ناکما تفگیم مهب یسح هی اما منودیمن . دوب هداتفا
مداد باوج . هشدوخ متسنودیم دروخ گنز زانیرپ یشوگ

درک دنلب وشادص نوا لوا ولا؟ _

سالم ولا _

؟ یبوخ یلیل _

؟ یبوخوت مبوخ موهوا _

؟ هبوخ تاباب حهلا ینکیم راکیچ _

دموا شوهب زورما هبوخ شلا ح مزیزع هرا _

یایب یاوخیم یکوت هزیچ مگیم .. رکشورادخ _

مایب ییور هچ الاب صا مایم یک مگب متسنودیمن ممدوخ یتح
مایم هشب رتهب یمکهک مما _

مهب هرپیم  منزب یفرح مرادن تعرج هیبصع یلیخ نیا ادخ هب ایب _

تفگ یشوگ تشپ زا هک شادصابدزیم داد مدارس شمه دموا شاراک زا مدای .. مدیدنخ
هگید ایب ینکیمراکیچ _

تفگ زان یرپ وهی .. دیزرل متشپ
مرب نم ظفادخ هنزیم داد مزونه نیبب _

االن ارچ .. تفرگ مضغب دزیم داد ردقچ رشب .نیا دوب مشوگ رانک یشوگ زونه مدرک یمورا یظفادخ
هچ منکیمن کرد و مدوخ حلا ممدوخ .؟؟ هخا هدش  مگرم هچ .نم سین بوخ وحملا سح ماجنیا هک
مدوبن رفنتمرایناد زا اه یخلا و رکف نیا زا مدش هتسخ . متفرگ ماتسد اب ومرس هگید هسک هب هسرب

متشادن مه یسح اما
متفر ؟؟ یزور هچ .ات مشاب شنز هرارق یک ات اما تسین مهم یچره ال ..صا مرادن ای متشادن .. مرادن

متسشن زیم تشپ مقاتا سارت هیوت
تفگ و تشاذگ شنوچ ریز وشتسد )

( منک مورحم تزا و مدوخ منوتیمن نم ؟ هن ینیبیم دایز  ملیف _

.. دیکچ ممشچ هشوگ زا کشا متسب وماشچ . زیم هیور متشاذگ ومرس
مدرک زاب مشچ مناخ همجن هیادص اب

ماش یارب ایب یلیل _

هیادص . مدرک زاب و قاتارد هک نیمه مدرک بترم ومسابل و مدرک کاپ وماکشا مدشاپ . تسب ورد و تفر
ادص متفریم رت نییاپ اه هلپ زا یچره مدرک مرس شلا ههارمه وم کینوتدوب انشا ادصدمویم ییاه هدنخ
تکاس مور دش موز دش تکاس . دزیم فرح نفلت اب تشاد شهب  مدیسر هکنیا ات دشیم رت حضاو مارب
هیوت متفر و مداد نوکت یرس طقف دوب متروص هیوت یزیچ هی لا .بند مداد تروق ومناهد با .. مدش
متحاران ات ندادیم مه تسد هب تسد زیچ همه ارچ . مدیشک یقیمع سفن وت متفر هک نیمه . هنوخزپشا

و نوجنسف تشروخ مناخهک همجن هب .. متسشن یلدنص تشپ  متفر تشاد راکیچ اجنیا نوا . ننک
ماتسد . مداد نوکت یرس .. ایب روشب وتتروص وسد مرتخد وشاپ _ مدرک هاگن تخیریم فرظ هیوت تشاد



متسشیم زیم نوارس دیاب منم متسش و
شارب تشاد یماس و دوب هتسشن ناکشا . مدش نوریب هنوخزپشا زا . متسشیم دیاب هرا

مه مناخ همجن مرظن هب دوب بوخ ماج . شدوب موربور نوا هک متسشن یماس رانک . دیشکیم جنرب
ودیشک جنرب  مارب دزیمن  فرح ماکات الالم صا یهاگ و دوب دب ماهاب یماس هکنیااب . تسشن مرانک ودموا

نهد شدوخ هک . منکن شاگن ال صا مدرک دهع میدوب ندروخ لوغشم هگید . شور تخیر مه و شروخ
درک زاب

؟ میدید ورامش ام بجع هچ مناخ یلیل _

مدرک یفوپ
متفگ دوب شبا ناویل هب هک یروطنومه ماگن

موهوا _

؟ نتسین نوترهوش دشیچ _

مدرک هفاضا دنخبل هی ابو مدرک هاگن شاشچوت تفرگ  مصرح
ندمویم امتح یتسه امش نتسنودیم هگا نتسین _هن

. نیدادیم ربخ شلبق شاک _ متفگ دنخشین اب
تفگ یماسودش تکاس .. یلو میرابجا تسنودیم شدوخ هکنیا اب

و سار وراراک نم ات ماوخیم نیمه یارب هشاب یزیچره زا روداباب ماوخیم ام. هبارخ عاضوا نیاوت _

سگید زیچ هی مشلا هیاوهو با اما هدرس اوه هکنیا اب نیمسای یوالهی شمیتسرفب یلیل اب منکیم سیر
؟ عاضوا  مودک _

 مزیزع  مگیم ادعب _

درک ملا حشوخ دادیمن نوشن و یزیچ هیقب هیولج هک دیشکیم شروعش هکنیا زا
. سپ هشاب _

شوت  رتشگنا هک متسد هبدروخ هک مدرک لا بند وشاگن در هیزیچ هی موز شاگن مدید مدشاپ و مدروخ وماش
ممناخ همجن افرظ نتسش مدرک عورش شمنیبن و مشاب مرگرس هکنیا یارب و مدرب ورافرظ عیرس . دوبن
هیوت متفر هرابود . قاتا هیوت  متفر عیرس ماراک دش مومت نوریب مدز هنوخرپشا زا درکیم مد یاچ تشاد
مدعب و مدش نوریب قاتا زا متشادرب و متکا .ژ منزب مدق تساوخیم ملد نوراب من من هرابود .. سارت

مدش تایح دراو
اب ناکشا . مدرک سح مرس تشپ ویروضح هک مدزیم مدق متشاد مدوب  طایح هیوت یتدم

مدیسرتو مدروخ ینوکت . سیخ هیاهوم
تفگ هک . مدیشک رانک عیرس

هدنت نوراب ینیبیمن . هسیخ تاهوم لک هنوخ ورب _

ینزیم خی یروطنیا ایب ماوت بخ _

مداد نوکت یرس . ورب .وت هراد یراخب مشیم نیشام راوس نماالن _

. تمنیبیم هشاب _

یِک؟ _

ظفادخ _ متفگ ..و متشگرب
ضوع وماسابل و قاتا هیوت متفر عیرس مدزیم خی متشاد . مدرک شزاب ورد تمس متفر

مدوخ هیور مدیشکو وتپ و تخت ریز متفر عیرس . مدیزرلیم مدرک
. یراد یلوغشم هن هترکفوت یزیچ هن هگید یباوخ هک یتقو هبسانم ههار رارفهی یارب یهاگ باوخ مزاب
مه یتقو  مشن  رادیب سملا هی هک قیمع ردقنوا قیمع . باوخ باوخ . مشاب باوخ تساوخیم ملد ازور نیا

. هشاب  سیر و سار زیچ همه مدش رادیب هک
.. دشیمن عورش هیرگ اب هک دوب بوخ یگدنز هگا یلوق هب

سح هی .اما مدشیم زانیرپ هدنمرش داتفیم یشوگ نیا هب ممشچ تقوره مدشاپ یشوگ گنز هیادص اب
ودوب هتفرگ  مندرگ مدرک یفوپ . تشاد تبوطر یمک مزونه هوا ماهوم الی مدرب تسد . متشاد یگتفوک

هنوخزپشا  متفر و مدشاپ روز هب دوب یگدروخ امرس ردان عالمئ نومه انیا و دوب هتفرگ شراخ یمک  مولگ
دوب هعمج زورما هخا یسک  ندید هتفر امتح .. دوبن مناخ همجن

تخت هیور هرابود دوب هدزای تعاس . قاتا  متفر  شمدروخ و متشادرب یگدروخامرس صرق هی
حیجرت نیمه یارب . مدوب هتسخ یلو مدیباوخن . متروص هیور مدیشکو وتپ تخوسیم  ماشچ . مدیشک زارد



باریش مومح تمس  متفر  مدشاپ . مدش رت لسک تشذگ یتعاس هی منک رکف مشاب هدیشک زارد هک مداد
دشیم  جراخ  مدوجو زا زیچ همه تخیریم هک با . مدرپس شریز وم هتفوک ندب و مدرک زابو غاد

.... یچ همه .. سح نیا ، یغاد .نیا امرگ نیا
 مدنبب وماهوم هلوح اب دایمن  مشوخ هشب  کشخ  ماهوم لماک ات ممرگرس راوشس نیا اب یتعاس مین هی
و مدیشوپ تفاب زولب هی اب نکمرگ هی . درس یاوه  نیاوت هشکیم لوط یتعاس هسود ندش  کشخ نوچ
روق وراق هیادص  مدرک شرتدایز ور هنیموش مرگدوب هنوخ  متسب مرس تشپ و ندوب کشخ هک مماهوم
بشید هیاهاذغ مدرک زاب و لا چخیرد . مشکب سفن  متسنوتیمن تسرد هنوخزپشا هیوت  متفر دش دنلب ممکش
تفرگیم درد هن تشاد شراخ هن هگید ممولگ هخا تساوخیم  پوس .نمملد مزاب اما دوب

تعاس  کیدودح تسین تخس یدایز . شتسه مه ینوسا هیاذغ . مدرک شتسرد عیرس . شمدروخیم هگا
هی هب مدیسر هرخلا اتب مدرک نییاپ باال دوب بوخ هراوهام هیاه هکبش متسشن tv هیولج  متفر تشذگ
یا هرک هیاملیف هشیمه . هدش عورش هزات  مدیمهف دوب ملیف ملا هک هکبش  نییاپ رمیات .زا یا هرک هیابیز  ملیف
نتشاد سود ومه رسپ رتخد دوب ملیف لوا ثمال تشاد دایز شلا چ نوشاه ملیف هخا ندوب ملوا تیولواوت

 پوس و متشادرب فرظ هی متفر واال. .. دوب لا یخوت هرتخد و سناسفا هی دیدیم  ملیف هت وهی
دوب ینوراب اوه امتح  متشادن و درد هلصوح تقو چیه ... متشادنرب ال صا  کمن و ومیل .با شلخاد  متخیر
هرتخد اااه دوب یگنشق  ملیف هچ مدرکیم هاگن ملیف و نیمز هیور  متسشن . هنوخ دوب هدش  کیرات زاب هک
هتفویم زور هی  مگیم هک یرتخد نیا هشتسود هنوخ هیوت دید درک زاب شچ یتقو هنوخدوروت داتفا
قشاع هاش رسپ راهچ نراد دایز هاشداپ و هدازهاش و هرصق هی هیوت هنیبیم هنکیم زاب شچ دعب ایردوت

و هیا یمخز شتروص هفرط هی هک هشیم یمراهچ رسپ قشاع رتخد هدوخ اما .. نشیم هرتخد نیا
هب تنطلس و هریمیم هاش هکنیا .ات هشیم شقشاع مرسپ نوا سدز شتروص مود همین باقن هی هشیمه
هن هتشاد شردپ زا یشوخلد هن هگید هیاتراهچ  سکعرب نوا . هسریم راد باقن رسپ  نیمه  ینعی  گرزب رسپ
هخا  نشیم بجعتم همه هرادیمرب وشباقن هکزور .هی هنکیم تموکح یروبجم اما هتشاد سود و تموکح

مرک نیرتهب هریم رتخد .نیا نوشاه هکلم  صوصخب هشاب  نوشاندب هیور یمخز دیابن هکلم هن هاشداپ هن
هرتخد اب هنوتیمن یتاقافتا یط اما هشیم بوخ شتروص نوا ..و هرسپ هدیم و هنکیم تسرد وراه

ات هراد سود ور هرتخد هک منوا قیمع  منوا ... همخز هی هرتخد تسد چم هیور نوچ هنک جاودزا
هخا هنکیم رارف رتخد بش هی ... هرادن هدیاف نیا اما هنکیم ضوع و تموکح هرتخد رطاخب هک هشیم نیا
هاش .. هرذگیم اهزور هاش زا دوب هلماح یلو ییاج هی هریم دوب هدش هتشاک اردارب لد وت ینمشد رذب
هاش ربخزا یب هرتخد شیپ هریم مه یرخا و هگید هیاج هی هریم وسِح نریمیم  نوشاتود شاردارب .. هشلا بند
هب هرادن  یگدنز همهفیم و هراد درد سب ودایم ایندب شچب رتخد نوا هکنیا ات هنومیمن هاش شیپ سک جیه
هراتس هخا هربن هاش شیپ ونوا و هشاب شبقارم هگیم هشاب هرتخد هیومع ام لوق هب هک هرسپ
تشیپ هک سکرهو ساهنت و هرود همه زا هک ینویمیم هام هی لثم وت هک دوب هتفگ هاش هب رصق  سانش

مهدوب یروطنیمه و ینکیم شدوبان .. هشاب
و درم هرتخد هکنیا .ات ندیشکیمن هک یدرد هچ

ام لوق هب  مهاج نوا اضق زا هداددای شهب شومع هک ییاج هریم هچب رتخد هک دش شدعباه .سلا

فرح شاهاب هنیبیم ور هچب رتخد نوا هک هریم هشیمه هلثم هاش هدوب سناشدب هکلم و هاش نیا هیاج
هنزیم

و هنومساوت ههام نوا منامام هگیم  منوا ؟ هیک تنامام هگیم هنکیم کش هدوب شقشع هیافرح شافرح مومت .

ونیا هک دوب رت رونوا هریت یلیخ طخ هیور هراتس راهچ و هام شور هک دوب رس هریگ هی . شنوشن  منیا
رخا تمسق .. دایم هردارب هک .. هشدوخ قشع شردام دش نئمطم نوا .و دوب هداد رتخد هب سانش هراتس
سانش هراتس فرح ودای ازابرس زج هب تسین  یسک رصق هیاج جیه هنیبیم و رصق هریم هاش دوب ملیف
یراگنا باوخ زا هرپیم رتخد عقوم نومه و هشکیم یشاقن هی شزا ودایم شاقن هی مزور  نومه .. هتفویم

هریم رتخد .. منییب وش هیقب رازب شاملیف هراد شلا چ مگیم هکنم نیبب ..هاو شارب دوب باوخ انیا همه
ساهاشداپ زا هک هزوم هی درومرد هراد . هشسییر حاال سسانش هراتس نومه هک نیا ععا عععا شراکرس

هی هک هریم هنیبیم و هاشداپ هیاسکع . هشیم هزوم دراو  یتقو اما .. هزوم هریم هرتخد هنزیم  فرح
درد ییاهنت قارف زا ..وساهلا دوب اهنت هک دنمتردق هاشداپ ) هنوخیم و نتم هریم دوب شزا روتاکیراک
تفر هرتخد دوب شیپ سلا اهدص مهلا هکنیا داد)اب تسد زا ار شا یگدنز .... لا سرد .. دیشک

.. هاشداپ اب دوب شدوخ  سکع یدعب سکع اقیقد و هتشذگ هربدیاب ارچ . نوا یایند هرب دیاب ارچ  رکفوت
ونم هک درک هیرگ ودز وناز  مدرک هیرگ منم هک دوب یعیبط شاکشاردقنوا دز راز و دز وناز  سکع هیولج
دش هتخسگ مه زا اه نوا تموکح و تشادن ییاهنت تغاط دوب هدرم ییاهنت زا هاشداپ نوا هخا .. شخبب

دوبن یسک هخا
وماکشا دوب گنشق هچ هام).. ناقشاع ) تشون شندش  مومت دعب دوب یگنشق  ملیف هچ .. تفرگ  میرگ

درکیم یفخم امدا زا ونوا شتروص هیور مخز نیا تخادنیم رایناد دای ونم ردقچ هاشداپ نیا مدرک کاپ



ملیف . شمنیبب هشب شاک شمنیبب تساوخ ملد اوه یب هشب یروطنیا مه رایناد هنکن .. شلد مخز رایناد
مدوب قمد متسش ومتروص  متفر و فرطنوا متشاذگو فرظ دش مومت

. دوب باوخ وسح ؟ دوب نوا هیبش شاجک .. یمخز هاشداپ
. دوب نیگمغ ملیف بخ ؟ هگید شدوب یچ میرگ ... هرود ایند زا هباوخب مدا متفگیم  متشاد زورما ایب
. مدوب هدش رت هدرسفا . مدوب هدش رتدب متشذگ هب تبسن دوب هگید یلیل هی هنییا هیوت متسب وماشچ

متفر .. هربیم تباوخ یاوخب تقو ره دوب نیا یگدروخامرس یبوخ . دوبزمرق همه ماه هنوگ
هک ییاه لیمیا اه.. لیمیا هیوت متفر . مدرک شنشور و پات پل و متسشن زیم تشپ متفر .. قاتا هیوت
شزاب عیرس دوب وسیگ زا لیمیا هی .. مدش شدراو و مدز و مزمر نوشمدوب هدنوخن دوب تقو یلیخ

متشاذگ  منوچ ریز ومتسد . دوب هدش گنت شارب ملد . مدرک
؟) هدب باوج یدید وملیمیا تقوره ؟ هرز الد وفرسپ اب ینکیماراکیچ .. تفرعمیب ربخ هچ (سالم

(.. ینوخیم و لیمیا نیا زور هی یلو .. .هن یدوب هدربن منک رکف وتپات پل عا )

متفر . مگب شهب سین یزیچ دبربخ زج متسنودیم اما مدب باوج متساوخ . دوب هدز هدنخ یجوما دعب
مدرک یا هفرس . نییاپ  متفر و مدشاپ و مدز یا هسطع . دروخ گنز هنوخ یشوگ هک یدعب هیاه لیمیا

متفگ و متشادرب و نفلت
ولا؟ _

سالم ولا _

؟ دییامرفب ._سالم. دوب ناکشا هتفرگ هیادص
؟ سین  یماس _

. تسین _هن

هتکرش امتح _

منودیمن _

! ستفرگ تادص _

. مدروخ امرس .. هرا _

درک یا هدنخ کت
؟ هدب حتلا هگا _

؟ یدروخ امرس  ماوت مبوخ هن _هن

 مشیم بوخ ادرف هللاات شنا یلو .. هرا _

.... مگیم .. هبوخ _

. یرادن  یراک _

متفگو مدش فرصنم
ندرک هاگن هلصوح هگید مقاتا هیوت متفر یخلا یب . درک عطق مگب ومفرح همادا تشاذن .. ظفادخ _

. وتپ ریز متفر و مدرک شوماخ وپ ات پل متشادن المم یمیا
☆
☆

متسب و مراولش همکد
دروخ گنز هنوخ یشوگ نیشام هیوت  متشاذگ و مدرب متشادرب ونودمچ و مدرک ماپ وماه همکچ

ولا؟ _

میداتفا هار ام یلیل _

اباب لا بند مریم االن منم همع هشاب _

اه ینورب  مورا مرتخد هشاب _

عفال. هشاب _

هیاراک ..زا مشلا میرب دوب رارق هاربار . مدرکیم  یگدننار عیرس . مدش راوس و مدرک یظفادخ مناخ همجن زا
هیاراک شدوب وت یماس . ناتسرامیب تمس  متفر منودیم  شدوب هدش یزیچ هی یلو مدروایمن ردرس یماس

هک مدز یماس هب یقوب .کت مدش راوس نم و تسشن بقع ودش نیشام راوساباب . میدرک و صیخرت
شتمس متشگرب تشذگ یلیخ مدرک یگدننار . مدز یدنخبل درک ماگناباب عیرس . تفر و راگنا هنراگنا

؟ نیتحار __

مبوخ هرا _

؟ نیتسین هنسرگ _

. هبوخ اباب _هن

تفگ هک مدادیم زاگ . شدوب تولخ هداج
. نک یگدننار  مورا _



مدرک یفوپ ؟ اجنیا یدموا یروطچوت _ تفگ هک مداد نوکت یرس
هسرپب ات مدوب رظتنم

! شدوخ هزاجا _اب

. یایب تساوخ شدوخ ینعی _

مداد نوکت یرس
داد نوکت رس .. مدرگرب زوردنچدعب هک یطرش هب مایب تفگ هرا _

؟ هنکیم  راکیچ نوا _

شمنیبیم رید ریدهب یچیه _

؟ هنکیمن تتیذا دش_ تکاس
_هن

هنییا زا مندرک تیذا یارب هیچوت لیلد مسرپب  متساوخیم . هنکیم  یروطنیا نوا ارچ  مسرپب . مسرپب  متساوخ
مدرک شاگن

هیچ؟ نوتینمشد نیا لیلد  مگیم _

تکاس تکاس . دش تکاس
مدرک هاگن شتروصوت

؟ موه _

منودیمن _

! متسنودیم . تفگیم غورد  متسنودیم مدز دنخزوپ
هیور هک مفیک میروخبراهان دیاب دش رادیب یتقو  دوب هدیباوخ .اباب میدوب هار هیوت تعاس هس دودح
هجوتم اما مراد هگن متساوخ . فففوا دروخ گنز هرابود .. مدادن باوج . دروخ گنز دوب رانک یلدنص

و متعرس ؟ یچ ینعی . شدوب مرس تشپ همساوح هک یتقو زا نیشام نیا مدش  میرس تشپ  نیشام
باوج و مدرکزاب وفیک  پیز . یشوگ گنز هرابود . درک  مورا وشتعرس  منوا اما هرب هراد هلجع هگا مدرک  مورا

هلب؟ _ مداد
هنوخ ایب یتسه هکاجره هسب یزابجل وت ییاجک یلیل منم ولا _

مربمشلا ماوخیم نماالن ؟ هدش تچ هدش؟ یچ زان یرپ _

..اما اما شاب مورا یلیل _

متفگ عیرس هداتفا  رایناد هب یقافتا  مدرک رکف وهی
هرا؟ رایناد هدش  شیزیچ _

یلو .. هدشن شیزیچ یسک هن _هن

هشب هنکمم اما _ مدیشک  قیمع سفن
هگید وگب ارچ _

هدرک رارف یوسوم _

هدرک رارف مشب هریخ مرس تشپ نیشام هب هک دش ثعاب نیمه تفرگ کش مبلقیب
وت؟ یبوخ _

.. زانیرپ _رپ.....

االن ..نم هرازب وسملا مکلا و رایناد و وت منکیمن رکف اما هریم روشک زا امتح نوا وشنرود نیبب _

هلولس هی قاتا هیوت مه ومکلا هشلا بند مه رایناد ندایز رومام و سیلپ  منوخ زا نوریب  مامش هنوخ هیوت
رایناد و وت یلو مینامارد .ام هراد شرظنریز سیلپ و

مرسدوب تشپ  نیشام هیور  ماگن
؟ زان یرپ _

ناه؟ _

نشکیم شامدا هشکیمن هک شدوخ هشکب داوخب هگا یوسوم _

بخ؟ هرا _

منیبیم و نیشام نیا منکیم سح مریم اجره هتقو یلیخ همرس تشپ  نیشام _االنهی

دوب مشوگ همد گرم یراگنا  متشاد سح هی دش تکاس
 مگیم رایناد هب سرتن ، سرتن .. یلیل _

وگن هن _هن

ریگن مک سد و یوسوم یریمیم قمحا _

؟ مدشیم نوشمودک همعط یوسومای رایناد  مدرکیم  راکیچ .. درک عطق
.. دوب ملا بند نوا هک مدادیم زاگ و متشاذگ زاگ هیور وماپ دوب لوغشم . متفرگ و زانیرپ هرامش هرابود
دش رادیب دز.اباب شبیغ وهی هک یوال تمس  متفر میدوب هدیسر مشلا هب دمویمرد مکشا تشاد هگید



میدش دراو . درک زابورد نوشرادیارس . مدز هک یقوب یوالاب هب میدیسر
زا دش نوریب اباب نوریب ندموا ریما و همع .. مدرک شوماخ و مدرب یا هشوگ و نیشام تسبورد

نیشام
رد تمس  متفر مدنوم نوریب نم و هنوخ هیوت نتفر . مدرک سالیم نوشاهاب و مدش  نوریب منم هدرک له
هکنیا تغاط هگید نک مکمک ایادخ هنوخ  متفر عیرس و وت مدموا ندوبن مدرک هاگن و نوریب و مدرک شزاب

مدز یرپ هب یگنز . مرادن هرایب مرس بالیی نوا
ولا؟ _

یتفگن یزیچ هک رایناد _هب

دادیمن باوج _هن

دوب لا غشا هنوخ طخ ارچ سپ _

شلا بند نداتفا نوشهورگ و انوادادیمن  باوج مهرایناد . مسرتیم یلیخ یلو .. اباب یچیه _

دوب هگید نیشام هی ندوبن شامدا  نیشام نواایگن یزیچ شهب _

سپ هبوخ ناها _

یرادن یراک هشاب _

ایب طقف _هن

.. هشاب _

شاب بقارم _

امتح _

. هملا بند یکی  متسنودیمو مدیسرتیماعقاو مگب غورد  متسنوتیمن هک مدوخ هب
؟ هدیرپ تگنر وت یبوخ هدش؟ یچ _ متمس تشگرب نیمسای رانک متسشن یوال هیوت متفر

؟ ساجک ناکام _ منک ضوع و ثحب متساوخ هنایشان . مبوخ همع هرا _

شمدنوباوخ دوب هتسخ _

ناها _

ییادخ مدوب هتسخ منم
؟ منک تحارتسا مکی نممرب هشیم _

تفگ وداد نوکت یرس
. یلبق قاتا نومه _

تفگ ریما مشاپ  متساوخ ات
مینزب فرح مکی تمینیبب مکی  لقادح نیشب _

نیگب هرادن لا کشا بخ منک  تحارتسا متفگ مدوب هتسخ هزیچ _

. میدرکیم تسورع رتدوز شاک یدش بدا اب هچ هوا _

دوب هدیشک زارد لبم هیور هک ماباب وهب متفر یا هرغ شچ
تفگ ودز یا هقهق . مدوب  نیمه هشیمه نم ععا _ متفگ و مدرک هاگن

یایب لا حرس باوخب ورب یرادیب حبص لوا زا بخ هرا _

هریخ فقس وهب مدیشک زارد تخت هیور . متفر  میلبق قاتاوت باالو هقبط متفر مدشاپ هتساوخ ادخ زا
اتود ام دوبن نما نوشاج هک ییاسک اهنت رایناد هب مدوخ هب منک رکف  متساوخیمن یتح مدوب هتسخ .. مدش
مدش یخاالیت هک؟ شدوبن نیشام هشابن نوا مدیاش شمدیدن نم اما هملا بند یک هیامدا هکنیا .هب میدوب

منکیم رکف شهب ادعب نک لو متشاد باوخ  متسب وماشچ

رانک ور وتپ . شدوب هتخادنا  نیمسای امتح دوب موروتپ . دوب هدش  کیرات قاتا  مدرک زاب مشچ اهادص ورس اب
شزاب دوب قاتاوت  مکیچوک نودمچ مدرک شرتشیب یمک . قاتا هشوگ یراخب تمس  متفر . دوب درس هچ مدز
ضوع و ماسابل متشادرب یکشم شلا هی ههارمه و تفاب زمرق  کینوت هی هارمه  یکشم  نکمرگ .هی مدرک

نییاپ  متفر مدش نوریب قاتا وزا مدرک
_سالمهب متفگ وهی ندیدنخیم نتشاد . متفر عیرسو مدرک رتدنت مامدق دوبن تخس راگن هیادص صیخشت

 یگمه
تفگ ودشاپ دوب هدش هزماب شدمارب مکش اب تشگرب راگن

دوب هدش گنت تارب ملد یضوع یلیل _

. شلقب متخادنا و مدوخ و مدرک در یکی اتود ور هلپ هیقب
. مناخ یلیل اااه سلماح _

شلقب  متفر هشاب عمج هب مساوح هکنیا نودب و شتمس  متفر دوب یقرب هی شاشچ وت دیعس تمس متشگرب



دوب راگن تسد وت ماتسد مزونه
مدش رود شزا دش دنلب سگرن همع هفرس هیادص هک مدوب شلقبوت هنارهاوخ

راگن رانک  متسشن
شمدیسوب و مدنوشن ماپور و متفرگ وتفریم هار تشاد هک ناکام

مدرک نوشومهاب یرسرس .سالم ندوب راگن نامام همع و هنارت دوب هدروا هویم همع
؟ ینکیم هچ اربخ هچ بخ _

یراد هچب یچیه _

یشبردام وت درکیم وشرکف یک مزیزع .. یخا _

تخیردب وت زج یسکره _

هرخسم _

؟ ینکیم راکیچوت _

افرح هب مداد شوگ مدشو شنتفرگ سوپ لوغشم و متشادرب مدوخ یارب لا قترپ هی . متسین دب _

ماگن نتشاد دیعسو اباب مدرک سح و مدوخ هیور شموز هاگن هک باال متفرگ ومرس شندرک سوپ دعب
متفگو مدز نوشهب لوه یدنخبل . ندوب یزیچ هی لا بند راگنا . ندرکیم

مدنک سوپ نوتارب هویم اباب _

بوخ یلیخ .. مبوخ مدب نوشن متساوخ طقف اادوب غورد
. مدروخ نم ماوخیمن _هن

. میدیچ وزیم دوب ماش عقوم . مدادیم باوج میقب وساالهی هب و مدش لوغشم و مداد باال یا هنوش
مدیدنخیم و میتفگیم میتشاد همه ندروخ مدرک عورش میتسشن

دیاب هک یسح نوا ارچ االن اما .. مدوب هداونوخ نیا دای هب بشنوا دیراب فرب هک دموا یبش زا مدای
؟ مرادن و مشاب هتشاد نوششیپ

اهنت ای مدیدیم ملیف ای مدوب باوخ ای میتفریم هرغ شچ مهب میتشاد .ای مدوب رایناد هنوخ هگا االن
نیمه مدروخیم اذغ

؟ انیاای دوب رتهب دوخیب هیاراک نوا
تفگ هک مدرک هاگن راگن هب ماپ هب یزیچ ندروخ اب مدیشک یقیمع سفن

؟ هدموین ترهوش ارچ نگیم ناوت اب همع _

مگب یچ مدرکیم رکف متشاد منهذوت و مدرک شاگن جیگ
هرود هلا مش هک ماجنیا هراد راک بخ .. همع هزیچ _

مدیشک یقیمع سفن داد. نوکت یرس
نیمسای همع وزا متشادرب و مباقشب مدشاپ هشیم فاضا مه هگید وساالهی مشاب رتشیب هگا متسنودیم

کنیسوت متشاذگ ومفرظ هنوخزپشا  متفر و مدرک رکشت
دموا مهراگن هک مدوب رکفوت نروخیم ماش دعب متسنودیم . مدش یاچ ندرک مد لوغشم

دیدنخ ؟ یدش وناب دک یلیل عا _

؟ سپ یدرک رکف یچ _

یچیه _

مدادن همادا . دوب هآ اب شیچیه
کمک مایم منم رازب _

هنارت نمو .. یریمبوت  مریمب نم ندرک هراپ هکیت فراعت یلک دعب .حاال مدروا و مدرک عمج ورافرظو  متفر
تفگ هنارت . میتشادربودنبشیپ . میروشب فرظ دشرارق

شکب باوت  منکیم یفک _نم

با نم و یفک نوا رخارد ودش دایز  یریمبوت  مریمب نم منوارس ...خالهص شکب باوت  منکیم یفک نم هن _

مدیشکیم
بخ _ دموا نیمسای هک وشک وت میتشاذگو میدروارد ورادنب شیپ دش مومت هکنیا دعب . شدوب دای زافرظ

اه هچب نیایب مزیرب ییاچ نم
سگرن همع رانک متسشن سنلا هیوت  متفر . دوب هدیرپ مرس زا باوخ

متمس درک ور . طقف شدوب اج اجنوا هتبلا
؟ یریم متناتسرامیب بخ _

مدرک یفوپ
! هرتهب یلیخ یهاگ مندوب قاتاوت اعقاو

مریمن _هن

رانک  شیرازب هک سین تراک فیح ارچ هاو _



( ممع نوج هرا ). انیا و میدوب ترفاسم یتقو نچ هی شمتشازن رانک _

مداد نوکت یرس . یبوخ نیا هب لغش هفیح اه ینکن وراک نیا تقو هی مگیم ناها _

؟ هنکیم راکیچ ترهوش _

اهرهش هب هریم شتکرش یاه حرط و هصقانم یارب یهاگ هشراکرس _

؟ هرامعم _

هرامعم هرا _

؟ مهاب  نیشوخ بخ _

هک عفال میبوخ . هرا _

هشاب رادیاپ _

. یسرم _

؟ دشیم  مومت یک ثحب نیا
مدرک درکیم  تبحص راگن اب شاد هک هنارت هب یهاگن

مشیم یلخاد رامعم نم وبال اال هگیم ، مرتخد  یچیه _ درک؟  راکیچ وشدشرا هنارت همع مگیم _

راگنا هنراگنا هروخیمن تدرد هب یرامعم  مگیم  یچره
هبوخ هک نیا بخ _

شراک هب سین یضار ملد بخ یلو .. هرا _

یلیخ هتشر نیا یلو هن هتشر نیا نیگیم مادم هک سهلا تشه امش هراد سود شدوخ  یچره همع هن _

شارب هبوخ
هراد سود _

شمدروخ و متشادرب ومییاچ . هگید بخ _

یزیچ هی مگیم _

؟ یچ _

سه ریما همعرسپ نیا _

بخ _

یراگتساخ  نایب هگید راب هی ناوخیم انوا مزاب هداد در باوج رتخد نیا یلو . هدموا ششوخ هنارت _زا

؟ امین _

انوا .هرا هونشیم ششیه _

؟ یروطچ _

یدوبن امش هک یعقوم _

هسریم رظن هب یبوخ هرسپ بخ یلو همع منودیمن _

شارب ارکف دیدنخیم راگن اب شاد هک مدرک هنارت هب زیر یهاگن ؟ هشگرم هچ نیا منودیمن _

منک رکف ندوب سب  مدوخ یادرد مدروخ ومییاچ و متفگن یچیه .. مدوب هدرک
زاب راگن هنرگو مباوخب ومرب رت عیرس نم دوب رتهب سپ  میشاب قاتا هی هیوت دوب رارق راگن ونم . مدشاپ
زولب هی واب کینوت و قاتا هیوت  متفر و مدرک یهاوخ رذع همه زادیشکیم فرح مزا ودروایم  مریگاهنت

.رد هنومب نیمسای اب دوب رارق مه هنارت دنومیمریما اب دیاب وبشما دیعس وتپریز  متفرو مدرک ضوع یتحار
زاب .اب منزب باوخ هب ومدوخ  منوتیمن سپ  مدموا هزات نم دوب راگن  یراگنا . متسب وماشچ عیرس دش زاب

قرب دیلک هیور تفر ستسد راگن رد ندش
نکن نشور و قرب راگن _عا

. نم مشیم باوخدب بخ ارچ؟_ _

. هشاب _

. مدیباوخ و متسب وماشچ و مدرک وتپریز ومرس عیرس
.
.

ووشاپ ییوه _.

هیچ؟ ففوا _

ایرد بل میرب هرارق دایب تربخ هگید وشاپ _

وام هن امش _ ایرد بل نیرب  نیاوخیم امش هنزیمنرپ  گساوه  نیاوت _

مایمن نم واب ورب _

؟ یدرک طلغ _

ماجرس  متسشن و مدرک زاب مشچ داد منوکت دموا
؟ یراد ضرم _



تفگ ودرک رکف یمک
مراد هچب _هن

متفگ و مدرک شمکش هب یهاگن
هچب نوا فیح _

منم . هرضاح نوا مدید دوب حبص هد تعاس  نوریب  مدموا  منازور راک مامتا دعب و متفر سیورس ات مدشاپ
.هی مرادن ور یغولش نیا هلصوح  ینعی مرادن وشلصوح یلو مراد سود یلیخ ایرد مدش رضاح یروبجم
مرسوهی  متخادنا ممیکشم هشوگ هس یرسور و مدیشوپ  مگنر  یکشم پوتلا ههارمه .هب یگشم مرگ گنتو راولش
زارد لبم هیور اباب ندوب همه زیم رود نییاپ  میتفر مهاب و مبیجوت  متخادنا وملیابوم مدزو گنر یسابلا رژک

دوب هنوحبص مشولج دوب هدیشک
اجنیادموین ارچاباب  مگیم _

. ینیبیمن هدب شلا _ح

متفگو مدرک ریما هرهچ هب هاگن
نوشارب هرتهب  نتسشن یلو . منیبیم _

هتفرگ وروت هیاج یراد راکیچوت _

هشیم هتسخ اجنوا بخ _

شافرح الی الهب دزیم فرح ودیدنخیم تشاد هدب باوج هک تفر ریما هنوخ  یشوگ گنز  هیادص اب
. نوادوب سپ دروا و یماس  مسا

متفگو متشگرب
هیماس _

سدنب همع _هن

. نودکمن ههه _

هنک هدرسفا  مهورام داوخیم یحبصرس تیجبا نیا _ تفگودیدنخ
درساوه . میقمحا قحلا میدیدنخ یلک هاروت .. ایرد  میتفر . میدشاپ هنوحبص  ندروخ دعب  مدرک شاگن پچ پچ

دادیم حلا بیجع امرس  نواوت  تخیر یاچ  نومارب  نیمسای  تشادرب کسو اهفال هسام هیور  متسشن  دوب
تفگریما هک

نم. هدب و تیربک نوا مناخ __

هنک نشور شیتا تساوخیم . دوب شرانک اهانیا و بوچ ات دنچ  مدرک هاگن شهب
نتفگ یلک هگید داد نوممه هب تبون وهب شیتاوت تخادنا  ینیمز  بیس اتشه تفه هی . شدش  نشور هرخلا ب
انزریپ لثم راگن ونم  ننشاذگ هقباسم اجنواات اه هچب . میداتفا هار و میدرک مزج مزعو هرخلا هکب ندیدنخ و

تفگ  ریما هک یوال میدیسر اباب نک شلو . ندرک  نومرخسم یلک  میتفریم هار میتشاد
هقباسم . یشاب  نوملا بند انزریپ نیعوه هعفدنیا هک مرازیمن  مریمب نم _

هگید یوال نومه اجک ات یلو هشاب _

هرت کیدزن هک میرب یتشپ رد زا یلو یوال ات هرا _

هشاب _

یتقو هی ات دایب راگن اب هک دنوم دیعس نم هیاج هخا دیعس وراگن زج .هب ندیود هب میدرک عورش  نوممه
رخا و هنارت نمدعب .دعب یتشپ رد هب دیسر ریما لوا . مدزیم سفن سفن  میداد هقباسم . هشن یزیچ

نیمسای
هدش ریپ تمع هگید یلیل  ینیبیم _

ستسخ  سین ریپ _

یچ؟ هتسخ _

وت زا هتسخ _

هنکیم  تلمحت یروطچ ترهوش  مدنوم _

زاب شوغا و شین اب هنکیم لمحت  وروت ممع هک یروطنومه _

. تابن یخا _

ندرک زابورد گنزدز مدز شهب یدنخزوپ
میدشدراو

دوب هدش زمرق  مینیب و ماتسد  متسشن و هنیموش رانک  متفر . درکیم یزاب تشادو دوب هدش رادیب  ناکام
مدنوخرچ  مشچ . درکیم مرگ وشدوخ تشاد ونم رانک دموا ریما . شردام لقب تخادنا وشدوخ عیرس  ناکام

..اباب؟ ساجک همع  مگیم _

هنک زاب ات تفر ندز ورد گنز _

؟ دوبن رادیارس _



دیرخ شدوب هتفر _هن

تفگ ودرک هراشا مینیب هب درک شلقب شاباب و شاباب تمس دموا  ناکام . مداد نوکت یرس
هیچ؟ نیا تفگ هگا اباب _

هتخس ردقنا شمهف _

وهی شافرح طسو لکرد ینعی . تفریم رتارف شدح زا یهاگدوب یبوخ ..مدا مدرک شهب یمخا .. دیدنخ _

نواوت دش زاب رد مدش.. هریخ هنیموش هب مدنوخرچ ومور . یگزم  یبرد هب دزیم ودشیم یمیمص یلیخ
تفگ هک سگرن همع هیادص .. یغولش و جرم جرهو

هدموا یک نیبب یلیل _

اب مسگرن همع ریما هب یهاگن دعب ودرک ماپ اترس هب یهاگن یعقاو ینعم هب مدرک پک شندید .اب متشگرب
دوب نوریحودوب هداتسیا شولج یلا حشوخ

مدیدید ونومردارب داماد ام بجع هچ .. ایب یدومرف هجنر مدق .ایب مرسپ ایب _

رود دیاب هعفدنیا . تخادنا گنچ ملد هب سرت هزیرب مهب وریچ همه هنکن هربب وموربا هنکن .. مدوب هکوش
ای متفگ مدوخ اب هظحل نوا . مدیسرت ولج دموا و تخادنن مهب هگید یهاگن . مدیشکیم طخ هی زیچ همه
ریما اب ودش در مرانک زا بجعت لا مکرد اما هربیم وراباب یوربآ و هنزیم هدبرع ای مشوگریز هنوباوخیم یکی

 مدیشک هدوسا سفن مور.. نتخیر با لطس هی یراگنا داد سد
هکنیا نودب .. درک افتکا رس نوکت هب . ماباب هب دیسر و شداد تسد مه دیعس اب درکن  ماگن ال صا متشگرب

تفگ هنک هاگن مهب
هگید میرب شوپب _

... ...نم نم _

ونم دوب هتفرگ تنکل  متفگیم یچ  مدرکیم نم نم
دیاب راهان . نیرب  مرازیمن ال .صا هراد  یگتفرگ هم اه هداج نگیم اوه  نیاوت ال، صا هیفرح هچ نیا _ همع

ینومب
تفگ همع هک .. مدوب خیس نم اما نتسشن همه . یروابان لا مکرد لبم هیور تسشن ودرک افتکا دنخبل هی هب

رایب یاچ ترهوش یارب ورب _

راگن رانک  متسشن . شارب  مدرب و متخیر  نوجنف هیوت دیزرلیم ماتسد هنوخزپشا  متفر  مداد تروق ومناهد با
هریخ هطقن هی هب ودوب فوکنم اباب باال متفرگ ومرس . مدوب  کوش هیوت زونه مدادیم نوکت  نیمز هیور وماپ
همه یراگنا درکیم هاگن نم مههب ریما . رایناد هب هریخ هنارت  رکفوت راگن . دوب شینوشیپ هیور مخا دیعس

 مهوت شامخا ودوب نییاپ  شرس رایناد . ننیببورام لمعلا سکع  نتساوخیم
مدشاپ عیرس منم ندرک تسرد یارب ندشاپ  نیمسای و هنارت هشب راهان رکف هب داوخیمن  یسک _ تفگ همع وهی

مرب هک
؟ هراد  مخا ارچ رایناد _ نیمسای

دش راگدنوم هراچیب هک میرب  میتساوخیم دعب هدموا هتسخ . بخ هزیچ _

هنک تحارتسا تقاتا هرب بخ _

هبذعم هدموین اجنیا حاتاال مدعب هباوخب هغولش هک ییاج هرادن تداع همع هخا _

داد. نوکترس
مدرک یا هدنخ اتاالن. نوتدقع بش زا هدرک یرییغت هچ  مگیم _ هنارت

مدرک شریپ _

هن ظاحل نوا زا _هن

زپبااب غرم ندرک تسرد لوغشم  مشدعب درک تسرد پوس لوا اذغ شیپ یارب ودش اذغ رکف هب نیمسای
لوغشم متشاذگ یلدنص هیور و مدروارد وموتلا .پ منک تسرد ساالد ات تفگ منم هب . دش یربس همروق

شنشخ هیادص دمویم شادص . دوب نلا سوت مرکف اما مدوب ساالد ندرک تسرد
تفگ  نیمسای هک دش مومت ساالد

هنک تحارتسا هرب وگب ترهوش هب هدنوم هگید تعاس مینو  کی راهان _ات

نتسشن همه یتحارتسا هچ همع _هن

نتسخ نوا لثم هگم همه هراد یطبر هچ _

.... لو همع _

هتشز شهب وگب ورب متفگ _

؟ متفگیم یچ  مدنوراخ ومرس  مدرک یفوپ مگب. مرب یروطچ مرس. هیور تخیر یراگنا عملا مغ
مهاب یهاگ ودیعس اب تشاد شهب  مدیسر سنلا تمس متفر و مدرک تکرح شرغ شچ اب

دروخیم تشاد وشییاچ شتمس  متفر . دزیم  فرح  ریما
 متفگو شتمس مدش مخ عیرس . دوب درس یلیخ منک رکف رید هچ



متفگ دیعس هبو متشگرب منم . دادن لحم . راهان عقوم نکات تحارتسا قاتاوت ورب نگیم _

؟ مرایب تارب  یروخیم یاچ دیعس _

. یسرم _هن

؟ یچوت  ریما _

تفگریما هک . ماوخیمن منم _هن

تفگ ودشاپ . نک تحارتسا ورب هگیم تسرد یلیل رایناد _

شدر یلو اه هن نم هب درک بقع هب یهاگن و تشگرب اه هلپ تمس داتفا هار . نوتزاجا سپاب _

 مداتفا هار شرس تشپ و متفگ االیه مسب نم. هب دروخیم
؟ نم قاتا تفریم اجک االن هزادنب هار دادیب وداد مدیسرتیم .. مدیسرتیم شاهاب ییاهنت زا

درک هشیم یچ تقاتا ربب هک تفگ همع بخ اما دوب مه راگن زا دوبن اهنت نم زا
متسنوتیمن تفرگ و متسد چم هک متشگرب عیرس مدرک زاب وقاتا رد متفر و مداتفا هار شزا رتولج

هیاهوربا هب درخ ماگن دنودرگ مرب و تسب ورد و بقع دیشک ونم مدرک یچون .. منک شاگن و مدرگرب
هی بقع متفر مدق هی ولج دموا مدق هی . درکیم هاگن مهب میقتسم تشاد .حاال شدرس هیاشچ و مهرد

! دش زاب شقطن . تشاذگ رد فرطود وشاتسد رد.. هب مدروخ متشادرب مدق هک نیمه . دموا هگید مدق
. مدش هریخ شهب مخا !اب ینکیم ادیپ ریش لد یراد هگید منیبیم _

ناه؟ ! وتایند مشکیم منهج نوریب یرازب منوخ زا وتاپ متفگن هگم . شینیبیمن هگید متفگن تهب هگم _

متفگ و مدروخ نوکت هی هک دوب رد هب شتسد برض اب هارمه شناه
یزیروربا ! همهفب یسک دیابن وتایراک دنگ _ متفگو باال مدروا دیدهت هنوشن هب ومتسد ! شاب مورا _

متخادنا ومتسد ! ینکیمن
. تدوخیب ترفن نیا ،زا ترورغ زا هرت مهم وت فرح زا نوا .حلا هدب ماباب حلا هک ندادربخ _

وت ونم یور وت! ای مشاب نجل یوسوم نوا لا بند دیاب نم ، یدرک عورش ویزاب نیا تدوخ . وش هفخ _

هرایم نومرس هیبالیی نتفر لبق هموز
یدش منارگن _االن

. شور  ماوت هداد تافلت دایز هدنورپ نیا . هن هک همولعم _

یاوخیم . یتخابوت هکنیا ! یدربوت هکنیا .هن مدیم طالتق متفرگ وممیمصت یلیل _ تفگ هک مدرک مخا
تردپ رونوا . یرادرب مدق جک متفگ تهب یشاب ششیپ ینوتیمن همقر چیه یلو هرا؟ یشاب تردپ شیپ

هریم نادنز هک متراک نیا ..اب هنیبیم بیسا
؟ دوبوت ریصقت مردپ هتکس هنکن _

تشادن وشتکرش نداد تسد زا هبنج تاباب _

برض واب مدوبن مدوخ لا حوت هظحل نوا .. ماباب تکرش دوب هدرک وراک نیا نوا نوا، . مداتسیا فاص
هنوگ هیور شتسد . مدرک راکیچ نم یک؟ هیور مدرک دنلب سد . مدروخ اج مدوخ . شتروصوت مدیبوک

رد مکشا . دیشک زوس ودش زمرق  متروص فرطود دموا  مدوخ هب ..ات درکیم ماگن تشاد و دوب شتسار
. مدرکن تاوسر اجنیمه ات وشمگ دز._ هگید یلیس وهی تفرگ وماهوزاب هک دموا

رهم هی .هک یدرک جاودزا نم اب ارچ سپ یزیچره هب میضار .. هدب .یاالطالق هدب _طالق مداد شله
شدعب یدرک جاودزا ارچ ؟؟ ارچ ؟؟؟ یدرک جاودزا ماهاب ارچ . تمسا ای هشاب ممانسانش هیوت اضما

طالق یگیم
هیاشچ و خرس هنوگود .اب مداتسیا اه هلپ وت مردپ هرهچ ندیداب اما . مرب هک مدرک زاب وقاتا رد

هچ نیبب نییاپ مرب یروطچ نم حاال تفاثک یشحو . مدرک هیرگ . یتشادهب سیورس هیوت  متفر  میکشا
راهان هگید تعاس هی . مدرکیم یرکف هی دیاب . نوریب مدموا سیورسزا ؟ منک  راکیچ نم .حاال هدش  زمرق

اوه  نکلا ب هیور  متفر عیرس منت هیاسابل نومهاب . هتفویم در عیرس هک نم تسوپ نیا هب تنعل شدوب
مدرکیم راکیچ بخ یلو هنیبب ونم یسک هک مدیسرتیم .. مدرکیم هیرگ  طقف دمویمن دنب مکشا . مدروخ

مدرکیم وخیلا مدوخ یروطچ
مدزداد شندید اب متشگرب دروخ منوش هیور تشپ زا یتسد

اجنیا مدمواوت تسد !زا اجنیا یاوخیم یچ . وشمگ _

نییاپ میرب ایب وش تکاس هسب _

مایمن ییاج نم _

ایب متفگ _

هب ورب .. مهب ینزیم یلیس یدرک طلغ . هتدوخ ریصقت ؟_ مایب یروطچ نم یدرک راکیچ نیبب ومتروص _

یدوب هدرم ماپ و تسد ریز اتاالن هنرگو نک اعد تیلیئارسا ینب ماوقا نیا نوج
؟ موه یرایم رد شاپ ریز زا وماباب تکرش یراد هک مدرک  راکیچ نم هگم . دوب تقح _

هدشرکف حاالهب نوا . مدوب هتفگ ملیکو هب جاودزا لوا نومه . تسین االن مهلا راک نیا _



هنکن وگب _

ینوزجیم ورمه مهاب ارچ هدب باذع و یکی یدیم باذع یتنعل هنکن وگب ادخوروت _ درک ماگن وداتسیا
! مگیم هشاب _

دموا ممکشا مفرح اب هارمه . یدیم لوق _ متفگ یراز حتلا اب
مدرک کاپ ومکشا ؟ یمهفیمن مدا نوبز مگیم هشاب هگید نک سب _ها

مایب متروص نیا اب یروطچ نم _حاال

یدرکیم وشرکف تاراک لبق _

هنکیمن شتسرد هک شیارا بخ قاتا هیوت متفر عیرس . تفر
هنوگ رژ دعب ماشچ ریز ماهو هنوگ هیور رتشیب . متروص هب مدز وردوپ مرک و مدرک منت ومیکشم  کینوت
بوخ مرهچ هک دوبانغور گنرو نیا رطاخب بخ اما مدوب هدشن دب یسابلا .هیرژک رخا ورد مدز ومیرجا

اه هلپ مدشوزا  نوریب قاتا .زا دمویم لکرد  متروص هب مشیارا .. دوبن یلیس زا یرثا ینعی . ندوب هدش
تفگریما عمج  نورپ هزم مزاب . نییاپ  متفر

. یلیل اه هدش زاب تور وگنر هچ _

هب تشاد  مهراگن و دیشکیم وراجنرب سید تشاد نیمسای هنوخزپشا تمس متفر و مدز یدنخبل یروبجم
هربب حملایپ هب مدیسرت درک  ماگن  قیمع راگن . دوب افرظ ایب و ورب لا حرد هنارت درکیم هفاضا سس ساالماد
ماباب . دوب نومنتسشن تبون  میدیچ وزیم . نوریب  متفر و متشادرب ودوب رپ جنرب حاالزا هک سید عیرس
دوب رایناد  مدعب . دیعس .دعب ریما شتسار فرط شمنیبن مدرکیم یعس . تسشن  زیمرس و دموا هعفدنیا
همع و هنارت  موربور . تسشن راگن . مشیپ دایب  مدرک هراشا  مهراگن هب هک متسشن . منیشب ششیپ  مدوب  مروبجم
هک منم . دادیم وناکام یاذغ تشاد راگن . راگن رانک دوب هتسشن  زیمرس مه ناکام . راگن  نامام و نیمسای و

میدرکیم یزاب و مدادیم اذغ ناکام وهب متفرگ راگن زا وفرظ مهب هسرب سید ات هک نیا و متشادن لیم
نملتنج . هزیریم یزبس هموق زا مارب هراد رایناد  مدیدومتشگرب وهی . شدرکیم  ینوبز  نیریش تشاد  منوا هک

متسد هب دز راگن مدید مدروخ و ماذغ زا یمک ! یدرکیمن وور یدوب
؟ موه _

یشکیم  مارب ساالاد زا شزوپ ضرع _اب

... نوا هب هروخب دراک هدرک یهانگ هچ هچب نوا هن هن هوا .. تمکیش هب هروخب دراک یا _

درک  مراثن یندرگ سپ . هسرن یررض هچب هب هک شاجک .. رکفوت  متفر یمک
ماوخیم ساالد نوئلپان  رکفوت یتفر وت زاب _

هک هروخب هشیمن چیهاج  مدراک  رکفوت _

هدب یزیچ هی . یلیل نزن _رز

یداد ریگ وت زاب _

دیعس شیپ  مریم نم یریمب چوناالیه _

داتفا  متسد زا مقشاق ومدش لوه دز هک یدگل اب هک منهد تمس مدرب و قشاق . ورب یدرک ادیپ اج هگا _

یکرتب _االیه

یچون . هرسود وید نیا هیاپ رانک اقیقد مدید . زیمریز  مدرب ومرس  مدرک  نوشاگن زاب شین .اب ندرک  ماگن همه
هب دز وشاپ  مکحم ..و هدیم نوکت هراد وشاپ مدید هک مرادرب و قشاق متساوخ ریز متفر لماک و مدرک
قشاق هارمه . یریبکیا . مدرک شاپ باروج هب هاگن . هنزیم ررض مهب هراد دایز نیا تفرگ  مدرد .. موناز

و متفرگ و باروجرس باالو مداد وشچاپ . مامت یشدنچ واب متشادرب وراجنرب اعیرس . دوب هتخیر  مماجنرب 

باال ندموا هک نیمه .. هیقب هسرب هچ منزیمن ممدوخ باروج هب سد نم .. ققققوا .. شاپوت  متخی وراجنرب
درک  ماگن پچ پچ هتقح . دوب هدش خرس . مدز یدنوک ژ دنخبل

. ماوخیم ساالد اباب _

دزیم هلا نسچ تشاد زونه نیا متشگرب
رکف هک دیشک رپ فرظ هی وداد نوکت یرس  منوا . یشکیم راگن هب ساالد فرظ هی دیعس _ متفگ وهی

متفگ و شزا متفرگ . متمس تفرگ و درک باسح منم منک
تفگ ودروخ وشدنخ . دوبن المز دایز ردقنا ممتساوخیمن نم یلو یسرم _

یا هدنخ کت رایناددرک ماگن پچ پچ راگن  مدید شامااله. دش.. درگ  ماشچ .هک هراگن یارب نیا مزیزع هن _

اب منم دش. مومت راهان .خالهص تفرگ مدنخ منم . دیدنخیم تشاد دیعس ششیپ  متشاذگو فرظ . درک مهب
یلیخ . مدیشک زارد . قاتا هیوت  متفر  مدشاپ منم  ندزیم فرح نتشاد انوا  میتسش . مدرب ورافرظ هیقب کمک
یرسور اب ینعی  ماسابل .نماب دموا  نوشادص هک تشذگ یتعاس هی . تفرگیم مزا نیاو مارکف اما .. دمویم  مباوخ

دموا دیعس هیادص هک مدوب هدیشک زارد  مکینوت و
مهاب منز و نم هگید یلیل قاتا وت وربوت _

تسه هگید قاتا هی مههک هنارت هراد دایز قاتا اجنیا . مهاب منیمسای ریما



نیدیباوخیم  مهور مهور نوتمه هک دوب نیمه هساو تمع نوج هرا
هگید قاتا هیوت  مهام نرب.  مناخراگن بخ _هن رایناد

تفگ راگن هک .. دیعس رسوت  مبوکب ماپ اب تساوخیم ملد . یلیل شیپ وربوت هیفرح نیاهچ اباب _هن

تفگ دیعس . یلیل  شیپ  مریم سپنم بخ _

و ماشچ  مدوب هک یروطنومه . دایم هراد شا مدق هیادص . مدید . نشاب مه شیپ ناوخیم  نرهوشو نز _

وتدموا ودش زاب .رد متسب
تخت هیور دیشکزارد

. میرب نک عمج وتلیاسو رصع _

مایمن ییاج نم _

شفرط  متشگرب  برض اب مدشاپ . یایمن هک یدیدنخ تمع روگ هبوت _

ییورو  مشچ یب یلیخ . یدروخیم و ممع کمنو نون یتشاد .االن نون فیح _

یساسح همه هیور _ تفگ ودرک یا هدنخ .. یدنخب تدوخ همع روگ هب
وت! زج هب هرا _

مباوخب  ماوخیم هسب _

باوخب هگید هیاج هی وربوشاپ _

دش درگ ماشچ . یدوب ملقبوت هبرگ هچب لثم یروطچ دوب دموا دزد هک یبشنوا راین  مدای زاب ععا _

یگیم غورد ارچ _

شراثن ملد وت یشحف . شهب  مدرک تشپ مدش تک اس . باوخب ریگب .حاال مگیم غورد نم رکفنک هه _

مدرک
دموا  مباوخ عیرس

و متسد . هباوخ دوب مولعم شاسفن  مورا هیادص زا دشیمن یلو رانک  مشکب ات مدرکیم  راکره .《 رایناد 》

هار یتقو دشیم مشدنچ ردقچ . هنک شراکیچ  مگبادخ . دوب کیرات قاتا  مدیشک زارد زاب قاط و متشاذگ  مرسریز
یتنعل و وطالین تایلمع نیا تمکح . مدرک هاگن دوب قاتا هشوگ هک مباروج هب دوب ماپریز اجنرب متفریم

هگا . شنتفرگ یارب منک هدافتسا یلیل زا متسنوتیمن دمویم شک ردقنا هک دوب متایلمع  نیلوا ، متسنودیمن ور
الینو صا . یوسوم رارف اب اما میتفرگیم وطالق متشاذیم ارجا طالقو هگرب درکیمن رارف یوسوم

یسک ریمس زج .هب هنوسریم بیسا یلیل ای مکلا ای نم هب ینتفر همد نوا نتفگ یردان وریمس
و یلیل هک یردان  گنهرس هیامدا ، اجنیا  مندموا . منک هدافتسا یلیل زا دیاب نتفگ . همنز یلیل تسنودیمن

تساوخیم ملد شمدید هک یعقوم . یلیل شیپ مایب نم ات دش یا هشقن همه و همه . ندرکیم بیقعت
متفگ  منهذوت .اما شمنزب  طقف

شمعط و یلیل دیاب راد باالی هرب دیاب یوسومرس هعفد نیا هنک یلمع ومشقن ات مشاب هتشادن شیراک _

. دشیمن نیا زج یراک ننک. یبایدر ات مدرکیم نشور و یلیل یلبق طخ دیاب .. یروطچ اما شمریگب منک.ات
شتشپ . شتمس  مدنوخرچ ومرس .. متخادنیم رطخ رد و یلیل دیاب سپ نا یلیل لا بند شامدا  متسنودیم

دروخ شاهوم مد هب ممشچ هک یمک دوب درس قاتا شور مدیشک ور وتپ . شرس مه یرسور ودوب مهب
هیاهوم هچ . دروخن مینوکت یتح . رانک شمدز مورا باالو مداد و یرسور . دوب شرمک هیورات اقیقد 

ازیلا نوم سابل دموا سایلا ترامع بش زا مدای . شاهوم تفاب هیور مدزو متسد دوب هتفاب . تشاد یدنلب
زارد عیرس مرس هب هشاب هدرخ یزیچ هی یراگنا . هچب رتخد نیا هب دمویم شهب یلیخ شزاب هیاهوم اب
رتخد هی حاال .ات مدیشک زارد شهبور . مدرکیم شومارف دیابن دوب ایرا دازرف رتخد نوا .. مدیشک
یلو دوب . هشاب هک متساوخن .. دوبن هشاب مشیپ هک یکی . هشاب رخاات هک یکی . دوبن میگدنزوت
مسارم رکف هب هک ییابش ... مدرکیم جاودزا عقوم نوا هگا .. مدزیم سپ دیابن .. مدز شسپ  مدوخ
مریم و منک یم شلو ادخ ناما هبو نوجاقا هنوخ شمرایم و منکیم جاودزا هک مدرکیم رکف . مدوب یسورع
نیا ریگرد دشکال یچ نیبب اما . شاباب هنوخ شمداتسرفیم مدادیم شق طال متساوخیم هک تقو ره و
شدرک فپ هیاشچ نوا اب ناتسرامیب هیوت لوا بش . اوه هبرس رتخد .. مدش متیرومام و
ندرک هچ منک شومارف منوتیمن زگره نم .اما دش یگدنز نیا هب موکحم بشنوا نوا . دش موکحم
هیادرم زا مدروخ کتک یروطچ .. مدیشکن  میگلا س هدزون هدجه نسوت ییادرد هچ . نم اب

هنییاپ درم نوا ریصقت شمه . منس رباربود
متشگرب .. مشب دوبان ممدوخ هار نیاوت هگا یتح مرگیم  ماقتنا شزیچ همه زا مریگیم ماقتنا

نادنز شمزادنیم دوب هابتشا هدوخ وت اب نم جاودزا مدیم طالتق تایلمع .دعب ینومه رتخد ماوت
مرایم رد شرس دموا مرس هک ییاه بال رباربود نادنز مزادنیم و تردپ

راد شک دایز تایلمع .نیا تشادن یمومت تایلمع رکف یلو  متسب وماشچ و شهب مدرک تشپ
شک هگا دوب هدش ریگتسد یعقاو تسیرورت هی یگرزب نوا هب مدا تشادیم شک دیاب بخ . دوب هدش



..... مربیم راد هبوچ هیاپ مهوروت . دوب هرخسم هک تشادن
.

رد تمس تفریم تشاد مدرک زاب مشچ تخت ندروخ نوکت .اب

باال وشنادند شگید تسد واب شبلقور تشاذگ وش سد هدیسرت تشگرب . میریم نک عمج وتلیاسو _

شلمعلا سکع دوبن حضاو دایز یکیراتوت داد.
؟ یرادیب _

نشور وقرب مدشاپ . نوریب تفر مدیشک هزایمخ وهی نییاپ متخادنا ومرس تخت هیور  متسشن و مدشاپ
متفرگ وریمس هرامش و مدروارد وملیابوم مدرک

؟ ریمس ؟ ولا _

شاداد ناج _

ییاجک _

مییوت ترامع _

ارچ اجنوا _

مینکیم تبحص میراد داراباب _

حاال دشیچ ؟ بخ _

ننکیم بیقعت و یلیل نراد یوسوم هیامدا _

. شمربیم نماالن سپ _

نتسه یوسوم هیامدا هنیبب هزادنب دید هک وگب یرکسع هب
..یاب هشاب _

ودق نیا اب یزیچ هی یگب رتخد یاب.. تفگیم دیشکیمن تلا جخ  یگدنگ نیا هب درم . مدرک هاگن یشوگ هب
 یاب هگیم شراوغ

مدش نوریب قاتا وزا مدرک بترم وماهوم . قاتا هنییا تمس متفر و مداد نوکت نیفرط هب یرس
ودز یا هقهق دید ونم ات شتمس  متفر . مدرک  مخادیدنخیم یلیل اب تشاد هک ریما ندید .اب نییاپ  متفر

یدموا شوخ _هب تفگ
دادیم نوشن ویزیچ شاد ودوب هتسشن ششیپ یلیل . یسرم _

مدرک  شتسرد ایب _

تفگ و تفرگریما  دوب شتسد یتعاس . مدرک یزیت هاگن
تزا یسرم _

هنک شتسرد رهام هی یدب هرتهب بخ یلو منکیم شهاوخ _

. هشاب _

مدرک زاب نوبز هک دشاپ یخلا یب
درک مخا ودرک  ماگن ؟ یرایب بآ ناویل هی مارب هشیم _

. شاب _

تفگ ودموا شمع
هشیکم مد یاچ االن اما _

یلیل یتقو درک. شلقب وریما شیپ تفر منودیمن وشمسا هک کیچوک هچب هی ... شهب مدز یدنخبل
تفگ و یلیل لقب تخادنا وشدوخ عیرس . دروا با مارب

؟ طایحوت میرب _

هدرس نوریب  مزیزع _هن

تشادریما . تفر ودیشوپ وشوتلا پ ما یلیل ودرک هچب نت سابل شمع رخا هک درک یرارقیب هچب ردقنوا
هیوت زا ایرا هک متخادنا دید ورب ورود مدنوخرچ  مشچ . مدش هتسخ دزیم فرح یعامتجا لئاسم زا

متفگ و مدشاپ هزیگنا تغر مشندید ها دموا یقاتا
. مایم نماالن _

تشپ متفر . دیسر  مشوگ هب ییاهادص هی .... مروخب اوه تساوخیم ملد طقف مدش. نوریب هنوخ زا عیرس
. نوشهب  مدرک تشپ . درکیم ودب ودب تشاد هه هچب ودوب هتسشن اج هی نوا . مدید ور اتود نوا هک یوال
رکف هک قاتا تفر نوا دموا ما یلیل هک هنوخ هیوت متفر هقیقد دنچ دعب . میدنومیم اجنیمه سپ دیاب

. مدزیم فرح دیعس اب تدم نیاوت دوب هدموا  مدیعس . هنک عمج و لیاسو منک
اب دوبن هک یتدم نیاوت دوب هدرک منووید منک تراکیچ حاال نیبب .. نییاپ دموا یلیل مدید هک تشذگ

درک یظفادخ نوشاهاب ندوب همه دوب یکیچوک نودمچ
یوال زا . دوبن شاباب رکشورادخ میدرک یظفادخ همه زا هدب تروق تسنوتیمن وشولگ هیوت ضغب

میدش  منیشام راوس نوریب میدموا



یوال ات هار لوط هیوت مدرک یعس ... میداتفا هار مام ودرک زاب ورد رادیارس . تسشن
شارب یقافتا هگا دوب هدرک رارف بش عقوم نوا منوخ زا یروطچ هکنیازا مدوب یبصعاما . منزن فرح

دوب؟ هدروا اجک زا یشوگ نیا ال صا یچ؟ داتفویم
مدرک زارد شتمس و متسد و شتمس متشگرب

ویچ؟ _! هدب _

ویتنعل هیشوگ نوا هدب مگیم _

ینزیم رود ونم
ال. صا _هن

یدز گنز یچ اب سپ _

تنوخ یشوگ _اب

یگیم تفم هه _

سین مهم ال صا مارب . ینکن یاوخیم ینک رواب یاوخیم اباب.. ورب _

مدرک یفوپ . دروپشاد هب دزیم شوناز اب تشاد . متفگ یا هلبا هی بلر یز و مدرک شهب یزیت هاگن
درک زابورد مدز ردیح یارب یقوب یوالکت هب میدیسر هرخلا بو

متفگیم دیاب یچ ربب. نوریب متسد زا هدنز ونیا ادخ خا . نارهت مرب ماوخیم نم مییاجنیا اماالن ارچ _

. مینومیم اجنیا و بشما _حاال

دوب رتهب  میدنومیم اجنوا _ تفگ ودرک یفوپ
دوب ریمس یوالهی اجنیا . مدرک شدایپ رد همد

شاگن . دوب هدرک زاب شاربورد ناخ ردیح هک یوال هیوت . تفر و تشادرب  مشکاس دش هدایپ
؟ یچ تفرگیمن .هگا تایلمع نیا هب تنعل شمنیبب هرابود نکمم  ینعی .. مدرک

هشابن سک چیه هک ییاج هی مربب و مراد شرب تفگیم یسح هی ؟ یچ مدادیم تسد وزا یلیل هگا
هشاب نوا

. مزادنیم رطخ وت وشنوج مراد هک همه هب تنعل .. ریمس هب تنعل . گنهرس هب تنعل ؟ دشیم هگم یلو
تفگ و موربور دموا مدش هدایپ نیشام .زا متمس دموا یا هعفد هی تفر

؟ یایم یک _

تفر  مهوت مامخا و مدش تکاس اما یایم یکوت مگب متساوخیم
؟ یراد راکیچ نم هبوت _

منزب فرح ماوخیم _

هشیم یچ مینیبب _حاالات

و کتک و یلیس اعقاو هگید . تفر ودرک راثن  مرظن هب یشحف هی هشیمه لثم بلر ویز تفر یا هرغ شچ
روغلب یراد یچ زاب مگب هکنیا زا مدش هتسخ . هن نیا هیور تشاذیم ریثات سکرهور یلحم یب و مخا
اجک . مدرک شاپ اترس هب یهاگن . مدوب هدرک شومارف ونیا نم یاو دوب مبیج هیوت دونش نوا . ینکیم

. هنکشب ال ثمای نرایبرد وتعاس شنریگیم یتقو دوب نکمم مدرک هاگن شتسد تعاس هب . نمهفن هک مرازب
ورود . مدرک شلقب مدنودرگ شرب و متفرگ وشوزاب و شتمس مدییود هک تفریم تشاد . مدرکیم راکیچ
مدرک لصو شوتلا پ هقی وهب تشاد اج هک ودونش . هریم موربا هک هنیبن ردیح هنکادخ . مدرک هاگن رب

نوریب دموا ملقب .زا مدش هفخ هت هچ ففوا _ تفگ وهی هک . متخادناریگ و
تفگ بلر یز مورا .. وهی وت؟ هتچ _

مدرک شاگن یکپچ . هنکیم مر _

تفگ ودرک ماگن پچ پچ . وش رود ماشچ ولج زا نیبب _

ش .زا یشاب ملقب وت یرادن تقایل ، تقایل مدز.یب شهب یدنخزوپ . رهمگرزب یدنچ دنچ تدوخ _اب

 متفر و مدش رود یوال وزا متفرگ  بقع هدند . هنوخ تمس تفر منوا نیشام تمس  متفر و مدش رود
مدروارد وملیابوم مدرک  کراپ یوال زا رترود نوبایخ هیرس و نیشام

نتسه تامدا نیبب ؟ ریمس ولا _

شاداد هرا _

منوشیم نوتاذع هب ونوتاه هنن هنرگو هتفوین یلیل رس یقافتا هشاب نوتساوح هشاب _

ندرکیم بیقعت و یلیل هک ییامدا ینعی ننکیم بیقعت و یوسوم هیامدا ام هیامدا اباب هشاب _

اه هشاب نوتساوح ریمس هشاب _

شاب _

ماشچ دعب تعاس هی هک . نیشام یلدنص هب مداد هیکت ومرس شدموین یسک اما تشذگ تعاسود دودح
مرگدش

هیامدا بیقعت لوغشم هک دوب ییارومام زا یکی هرامش  مدرک هاگن . مدشاپ نفلت گنز سوقان هیادص اب



ندوب یوسوم
هلب _

ریواشرا یاقا _سالم

وتفرح وگب _

ندرب وومناخ یلیل . اقا _

هک نینوشلا بند _ متفگ و دش سبح مسفن
رود هلصاف زا اقا هلب _

نک نوشبیقعت . رازب  مگید نیشام هی طایتحا ضحم _

اقا مشچ _

؟ هشاب تحار ملا یخ _

اقا هشاب _

فیعض یلیل هیادص شور مدز . دونش طبض هشوپ هیوت متفر و مدرک عطق ویشوگ مدیسرتیم . مدرک یفوپ
دوب

نمشد .. امش نمشد اباب منم هگم امش نمشد هخا ...ِد ادخوروت مدرک نوتراکیچ نم هگم . نینک ملو _

هریواشرا . امش
راک تنایخ دش درگ  ماشچ

ادخوروت _

سد یلا غشا مودک ندوب هدز یلیس مدش. هریخ یشوگ .هب یدب هیادص اب دوب هدیرب ومنوما شاه هجز
مدز داد مدزو  نومرف هب یتشم دوب هدرک دنلب شور

ات مدنومیم دیاب نم متفریم اجک مدروا رد تکرح وهب نیشام . شمنوکشیم ادخ .هب منوکشیم وتتسد _

زا یکی هب یگنز . ندرکیم  شمگ  مدرکیم رکف دوبن مرگ ملد اما ندادیم نوشن و یلصا هیاج امدا نیا
متفگو مدزارومام

مدرک  تکرح نم .و درک هدافتسا میقتسم دونش زا منوا تسرفب ونوتقیقد ناکم و سردا االن نمه _

متشاذگ زاگ هیور وماپ
مدرکیمو راک نیا دیابن . دوب مشوگ وت شیرگ هیادص

ففوا . منک شخ ونوتشیر یروطچ  منودیم . منکیم ادیپ مه وموسرفن نوا تمربیم راد یاپ ات یوسوم
هیقب هیاراک صاقت هشیمه یلو دوب هانگ یب نوا یرظن ره زا دوب هانگ یب یلیل . مدرکیم یروطنیا دیابن

رد شادص هگید دونش هیور مدز هرابود . ندوب هداتسرف وسردا متشاذگ زاگ هیور وماپ . دادیم سپ ور
دمویم هک دوب شاسفن هیادص دمویمن

هکنیا یارب مدید و یوسوم هیامدآ نیشام رود زا هرخلا هکب مدنوریم ۱۲۰ تعرساب و مدرک یگدننار یلک
پالکو هرامش ات متساوخ و ناریما زا یکی هب مدز گنز . هشابن ینک مگ در تقو هی هشاب عمج مساوح
زا اه نیشام مدرک تکرح انوا زا رود دوب پالک نومه اقیقد . ندب اتاالنو نتشادرب هنوخ رد زا هک
رس تشپ هکنیا .زا مداد نوکت یرس مدید ونومدوخ هیامدا هیانیشام انیشام نوا نیب نتشذگیم نومرانک

مدوب لا حشوخ مدوب یلیل
. دوب یناتسهوک هیاج هی مسدح دوب تسرد .و شنربب اج هی مشلا هیوت هرارق هک منک رکف

یهاگن رود زا متشاد هگن هطقن نیرت رود هیوت و نیشام . یلگنج هیاج هی دوب رهشزارود
مدرک تشم و متسد . نوریب شندیشک هنایشحو و یلیل و ندرک زاب و نیشام .رد مدرک نوشهب

و یتینما هیارومام هکنیا زج مدرکیم دیاب راکیچ . دوب مدا شروداترود هنوخ نوا هیوت شندرب . ایتنعل
( اریما زا یکی ) نیزرف هب مدز گنز . منک دایز

درگرس بانج هلب _

نایم نم اب هیقب هشاب نوتساوه دیاب اجنیا هنومیم اه امش زا یکی االن ونم نیبب _

نینومیم هدشن رتشیب یتینما هیارومام هک یتقو ات
مدرشف وشمکد . مدروارد نیشام لخاد وزا میسیب ویشوگ مدرک عطق . مشچ _

مشوگ هب زکرم زا مشوگ هب زکرم _زا

میارج اب هزرابم شخب زا ریواشرا درگرس _

هداما ونوشرباربود االن نیمه . دنا حلصم نرفن هد شوحو لوح . یوسوم هنوخ هیولج یتینما هیارومام
مشلا هب نیتسرفب نینک

یچره و مداد شوگ و مدز ودونش و نیزرف نیشام هیاج مدرب و نیشام  مدرک عطق . مشوگ هب درگرس _

 میشکب ور هشقن نوا قبط ات مسیونب یرتفد وت متساوخیم ودوب المز هک
《 یلیل 》



نزن رز _ تفگ ودیشک ماهوم هیور یتسد  متمس دموا . مدرک نهلا یا هشوگ درک مترپادخب تسکش موزاب
. هفخ شششیه ولوچوک

. منکیم تتیذا . ینک متیذا یمک یاوخب ییوت و منم اجنیا _ مدش تکاس
تفگ ودرک رود ماهوم وزا شملا مورا مداد نوکترس عیرس مدیسرت

. ینک شوگ فرح رتخد .هچ ماروش نیرفا _

بالیی هگا مدز قه و متشاذگ نیمز هیور ومرس . رکیپ لوق مدا دش، نوریب قاتا زا
سملا نومتفج شاک یا و هنک مادیپ شاک یا . دوب مشیپ شاک ؟یا ییاجک ؟ ییاجکرایناد . نرایب مرسرد

. دوب هدز بسچ منهد ودوب هتسب تشپ زا ماتسد . درک خوسر  مدوجو هب نیمز یدرس . میشاب هدنز و
منک رکف دوب کیرات هکیرات اوه . مدیمهف اوه رییغت زا ونیا تشذگ اهتعاس . مکحمودوب تفس یلیخ شبسچ
زاب رد اما یِک منودیمن . دیچیپ قاتا وت ممکش روق وراق هیادص . هشاب بش هد هن شوح ولوح تعاس

شاشفک . مولج دموا یدرم  مدوب حلا یب یدرس و یگنسرگ و یگنشت ردزا تمس تفر  ماشچ نم و دش
تفگو تفرگ رارق  موربور

. هراد دوجو ممدا مدرک شومارف یدوب  مورا سب . بش هفصن هکی تعاس هتبلا  مدروا ماش تارب وشاپ _

بیجع یدرد مبل ربورود تشادرب منهد هیورزاو بسچ ودرک زاب وماتسد دنوشن ونم و مولج تشاذگ
مدرک سح ونوخ هزم ودش هراپ یمک دوب کشخ هک مابل دوب هتفرگ

ینبیم همدص تدوخ ینک ادص ورس .هگا روخب وتاذغ ادص ورس یب _

ینیس دوب منشگ هظحل نوا یلک . مدرک هاگن قرغدوب نغور زا ییایرد هیوت هک ییاه ینیمز بیس هب تفر
ماپ وتسد لبق لثم شگید مدآو شدرب ودموا دش مومت یتقو ندروخ هب مدرک عورش و متمس مدیشک و

ییاجکوت رایناد ففوا  مدرکیم رکف متشاد مدوب هتفرگ مکیرناژی مداد هیکت راوید نیرت هشوگ هب . تسب و
ومدوبن االن ینعی داد تسد مهب یبوخ سح هی هملا بند منئمطم . هنکیم  راکیچ االن ینعی . ماجک نم و

و نم یوسوم ارچ هخا . مشاب اجنیا دیاب تقو نوا یچ هنکن  مادیپ هگا مسرتیم . هملا بند و هدیمهف
هب هک یزور زا هک ینم حهلا حملا.هب هب نک محر تدوخ ایادخ . نا یوسوم هیامدا انیا . داوخیم

. مدیشچن یباسح و تسرد ویتخبشوخ معط مدموا  مدوخ
. ششششششششششاک رایناد یایب شاک مداد هیکت راوید هب ومرس ؟ دوب اجک تشگرب همکد

ورف  باوخ هب و متسب وماشچ ورب... یتساوخ هک اجره دعب یدب تاجن ونم . روعشیب یایب شاک
.. متشاد یراک هچ هگید باوخ .زج متفر

یلکیه درم نومه . درکزابوماهاپ . وشاپ _ تفگ وتدموا . ماجرس  متسشن عیرس مدرک زاب مشچ رد ژژ یق اب
ییاسابل هب . نک ضوع وتاسابل تفگ و قاتا هیوت درب ونم  ینوویشریز قاتا زا تفرگ وموزابو  مدشاپ منم

کاخ هیوب ماسابل . دیفس نیجوشلا راولش هی اب گنر یبا هیوتنام هی درک هراشا دوب تخت هیور هک
رد تمس  متفر . متشاد ییوشسد . دوب هدش فیثکو دوب هتفرگ

ورد ییوشتسد تمس درب ودیشک وموزاب و دموا . یتشادهب سیورس مرب ماوخیم نم نک زاب ورد نیا ایب _

ضوع وماسابل . مدوب هدش حور یب ال .ماک نوریب  مدموا و متسش  میکاخ تروص اب وماتسد و............. متسب
دمویم یوسوم هیوب . دوب ازیلا نوم هیولبات  موربور هعفدنیا . یلدنص هب منتسب وقاتا هی هیوت  مندرب  مدرک

زا مدرکیم یزاب شقن شارب و مدوب  رتکد هی هک عقوم نوا دیزرل  مندب و نت . سپ دوب ارو ورود نیمه
. مدرگرب متسنوتیمن رد هب متشپ . دش زابرد .. ریواشرا تسدریز یلیل مدش نم هک حاال مدیخرگیم شندید
زاب مشچ  موربور  مدرک سح . دیکچ ممشچ هشوگ زا کشا دوب کانسرت بیجع شامدق هیادص  متسب وماشچ

45. دروخیمن شهب . شراولش بیجوت مشاتسد و درکیم  ماگن تشاد و مهوت شامخا دوب موربور اقیقد  مدرک
هیامخا زا مدنوسرتیم دیدش شامخا . نییاپ متخادنا ومرس سرتزا . دروخیم رت نووج هشاب شنس 50

ولجدموا . رتدب مهرایناد
باال ریگب وترس _

تفگ هک باال متفرگ ومرس  مورا
 متفگ  ملکت و سرت ؟اب یچ یسرپب  یاوخیمن . مدینش ییاربخ _

؟ یچ _

تفگ مدشهک تکاس . دازحرف  ریواشرا یتسه  ریواشرا نز مدینش _

؟ هرا _

هغورد _هن

دیشک توس  مزغم دز هک یداد اب
وگن غورد _

روزب . دش مخ تفرگ تدش مبلق نابرض هرابود ولج دموا . دیزرلیم مندب و نت مدروخ یساسا نوکت هی
منک شاگن  متسنوت

؟ موه ؟ یدوب انوا زا ماوت سپ _



هک یبیج کدنف و تشادرب راگیس هی شوت زا دروا رد یگنر طالیی هبعج . مدیشک یتحار سفن تشگرب
ازیلا نوم ولبات هیولج اقیقد . مدوب شتاکرح وحم درک نشور وشراگیس و دروا رد ودوب لیتسا شوخ

دیشک یقیمع کپوداتسیا
.هب نینک صاخ ونوتدوخ یروطچ نیدوب هدیمهف هک هرا؟ نیدوب هدش  کیدزن نوممه هب دح نیا رد سپ _

؟ یتسه یلیل ال صا ؟ یتسه یک _ تفگو متمس دموا . متخود مشچ ازیلا نوم
لبق _ تفگ ودرشف شاتسد ووت منوچ هک . مدرک شاگن هرابود . یتفرگ ینومل ال هنکن هیچ _ ولج دموا
هکنیا نامزمه دش نوریب قاتا وزا تفگ راد شک . وووووووریواشرا نوا و وت .. منکیم نوتدوبان منتفر

ریز قاتا مندرب و ندرک مزاب یا هنایشحو روط هب یلدنص زاو ندموا رکیپ لوق ات وددش نوریب قاتا زا
سپ متشادن رارف ههار . متسشن مرایب تغاط متسنوتیمن هک دوب درس ردقنوا قاتا هعفدنیا . ینووریش
مورا . ننک کمک کمک نوشدوخ یارب یکلا طیارش نیاوت هک مدوبن ییانوا زا ارچ غورد ماجرس متسشیم

خال مدا هی یکسیر هچ اب انیا اعقاو مدوب یوسوم شیپ .االن بخ مدیسرتیم متخیریم کشا و مدوب
اهنت مزاب . هنزیم  یشین هی شنتفر لبق یلو . امتح هنکیم رارف امتح . ندوب هتفرگو صرق اپوورپ راکف
شاک مدیشک زارد درس نیمز هیور . دوب مه یپ زا اه تعاس تشذگیم دوز هشیمه لثم هک یزیچ
زورما غاب هیوت مندرب . میتشاد مک ونیمه ففففوا . نوریب درب ونم ودموا یسک هرابود . ننک مادیپ رتدوز

و درک زاب و ماتسد . گنراو گنرو و هزمشوخ هیازیچ  زارپ زیم تشپ تشاذگ و نم . دوب مرگرت یمک اوه
اقیقد و دموا مه یوسوم مدید هک مدوب تکاس هشاب یبسچ  منهد هیور هکنیا نودب . تفر

.حاال مدرکیم شاگن یروطنیمه نم . دروخیم وراهان تشاد . مدوب زیم هت منم و تسشن  زیمرس  موربور
رد . منک راتفر هناعطاق هرتهب . مربن شیپ نوا لثم نم ارچ دربیم شیپ و یزاب یروطنیا تشاد نوا هک
هن . مریمب یروطنوا منک عافد مدوخ زا هرارق هگا رازب سپ . مریمیم تایلمع نیا وت نم هک تروصره

شاگن ترفن .اب تسین مهم شدوز ورید  مریمیم نمهک مشاب نوشعیطم و مشب الل اهوسرت لثم هکنیا
نوشلمع متشاد یروطچ یتنعل .نم ندادیم باذع ورارتخد نوا یروطچ سایلا ونیا تفریمن  مدای . مدرک

سفن . نرادن تمرح و یگدنز انوا . نرادن هداونوخ انوا .... نم و متسد  ریز ندزیم داد ردقچ مدرکیم
ارچ _ تفگ ودرک بجعت ماگن زا درک برساال . دزیم شیتا ورایند هک درکیم وراک نیا شاهاب یکی هگا

. تمشکب اذغ اب یسرتیم ؟ای یریس یروخیمن
مدز دنخزوپ

مروخیمن اذغ وت اب لکرد یلو . یتسه هک یلتاق مدا _

تخیر جنرب شوت و تشادرب ومفرط فرظ دش مخ ودشاپ ودرک کاپ لا متسداب وشنهد یصرح حتلا اب
قشع تساوخ ملد ممممموا . تشاذگ زیچ همه و هجوگ وروشرایخ و تشاذگ بابک خیس هی مه شور و
مارب وراذغ شدوجو یلو مولج تشاذگ . درکیم منووید تشاد نوشوب مموا  مدوب گربو هدیبوک بابک

نوشروخب _ درکیم رهز
. ماوخیمن _هن

هگا دنومیم  مولگ وت . مدرکیم شاگن متشاد هنیس هب سد دش. لوغشمو تخادنا باال یا هنوش
مدرکیمن  مشباوخ هب نتفر رکف هک متشاد رسدرد ردقنوا زاب ایند نوا  متفریم  متفیگمن

؟ هروطچ  سفن _

مدوخ هب اما تفرگ سرت گنر متلا .ح گردش هب گر شندرگ منک رکف درک ماگن باالو تفرگ وشرس نانچ
مدموا

. تمتشک اعطق تنهد وت یرایب و سفن مسا هگید هعفد هی _

دوب؟ هدشن روسج مکی یلیل .. مدش مخ شتمس و مدرک زیم نوتس وماتسد و مدشاپ
؟ای ینکیم راکیچ . ندرک راکنیا شاهاب ندادیم نوج  متسد ریز ارتخد نوا هک یروج و نریگب ونوا هگا _

نوتزره هیابرع نوا رطاخ وهب دوب هتسیاش وسیگ اب هک یرتخد نوا لثم هگا
؟اب یچ دوب انیا ریواشرا گنچ وت منوا نماالن لثم هگا ؟ای یچ تقو نوا درکیم ترپوشدوخ زاباال

تفگ موربور نم لثم شنتفرگ رارق و شندش دنلب
. دنبب وتنهد _

. نیمز هیور تخیر زیچ همه هک شدیشک و شتسد تفرگ وزیم هیور هچراپ  مومت شمورا نحل تشپ
لبقادخب دنبب وتنهد _ هنوخ هیوت درب و تفرگ راشف اب وموزاب بقع  متفر مدق هی مدیسرت متمس دموا

یلیل تمشکیم . مربن هگید روشک هی هب هفاضا راب هک تمشکیم اجنیمه منتفر
هنووید . مدرک کاپ و ماکشا اما تفرگ میرگ . تخوسیم موزاب هشوگ هی متسشن . تفر و قاتا وت درک مترپ

لا غشا یناور یریجنز
اجنیا ماوخیمن .. هدب متاجن .. هدب متاجن ایادخ مدش هریخ نوریب هب کیچوک هرجنپ زا هنک نوتهل ادخ

متفگ و متسب وماشچ . مشاب
شاک . نوریب مایب اجنیازا شاک _



. درب مباوخ مک مک . متسب مماشچ مدزو راوید هب ومرس

《 رایناد 》

دوب رارق شمیتفرگیم دیاب دوب هتفرن یوسوم ات دوب یوسوم هیامدا رباربود اقیقد ندوب هداتسرف ورین
دوب مدوخ شخب یارب تایلمع نومنریگیم اجرد و هتسه دیدوت یلیخ زور . میدب ماجنا بش و تایلمع
مدرک زاب ودوب هشوگ هک ینتراک . مدرک نوشفرط یا هراشا ندشاپ همه دوب ام یارب هک یرابنا هیوت  متفر
هحلصا . متشادرب مدوخ یارب و شیکی و ناورس هب وشاتود متشاد شرب شدوب هلولگدض هقیلج اتراهچ

متفر و مدش نوریب رابنا ..زا مدرک شفیک هیوت و متشادرب و کالمش
همادا یروطنیمه . نتشادیمرب هحلصا هی مودکره شوت نتفر رفن هد دودح مدرک زاب وشرد نو تمس
طسو یدِیآ  رسفا ونم ندوب مرود یا هریاد تروص هب اه .نو میدش هداما رفن جنپو لهچ هک ات درک ادیپ

مدنورذگ مشچزا و نوشمه . میدوب
دش کیرات اوه یتقو ندیم ربخ یوسوم زا نراد رونوا .زا هشاب هتشاد میسیب نوتمه هتسدرس _

مینکیم تکرح .حاالم ایرا مناخ لا بند میریم مشدعب و مینکیم ریگتسد و یوسوم طقف و مینکیم هلمح
. شمنزبریت تفر یوسوم هگا ات مرو ورود نوا زادناریت کت ناونع هب نم

ویوسوم هک . متشادیم مشچ یروره هبات اجنوا متفریم دیاب . دوب تاع طاال جرب هی ارو ورود نوا
هنحصرس میتفر نومتاع طاال ندرک عمج .دعب منزب

ورودات رود . میدوب هدیسر . دشیم کیرات عیرس اوه دوب نوتسمز هک نوچ . دوب تفه شوح ولوح تعاس
اج همه هب رود زا مداتسیا  کجرب هیور باالو متفر شاه هلیم ..زا جرب تمس متفر منم ندرک هرصاحم

هیامدا نوشمدزریت  نمنیبب هک ندموا فرطنوا هیامدا . مدزیم ریت امدا کت کت هب رود زا . متشاد دید
تشذگ تعاس مین . دوب نوشهب مساوح رود زا مدوب رظتنم ندش هنوخ دراو و ندز ویرفندنچ  مدوخ
مامدا وت متفر عیرس هنوخ تمس مداتفا هار و مدموا نییاپ اه هلپ زا . دمویم هحلصا هیادص
هدرک شادیپ تحار .هچ یوسوم هیولج متفر ندوب هدروخ ریت یزفن دنچ ندوب هدرک ریگتسد و یوسوم

و هتشون یدوخیب زیچره یوسوم شور هک ساجنوا همان هی هنوخ هیوت مرب االن هگا مدرکیم کف مدوب
و گنفت درکیم ماگن دنحزوپ .اب شتمس متفر . دوب موربور نوا االن اما میداد نوتیزاب هتشون رخارد

وشنوچ . لا غشا . تفر فرطنوا شتروص هک شتروص مدیبوک نانچ تسد تشپ .اب نییاپ متخادنا
هب مدنبیم مدوخ هیاتسد اب وراد بانط مدوب هتفگ ! تفص گس یدرک ادیپ وتتعاجش  منیبیم _ متفرگ متسدوت

 شمدنبیم _ متفگو مداد نوکترس مدنبیم . تندرگ
؟ ساجک یلیل نک زاب وتنهد نوا دز._ دنخزوپ ناه؟ ساجک یلیل _ مدز داد و مدز یا هگید یلیس

مقمحا ردقنا نم یدرک کف _

؟ یچ _

وراقاتا کت کت باال. مدییود . متشاد یسح هی متفر باال شرخسم هنوخ هیاه هلپ وزا مدرک لو وشنوچ
و مدرک هاگن ارومام  مومت .هب نییاپ  متفر . تمشکیم یوسوم _ مدز داد دوب اجک ... دوبن یلیل .. دوبن مدید

نیدرگب و هنوخ نیرب _ مدز داد
و دیدنخیم شمه . دزیم داد هگم اما شندز کتک هب مدرک عورش یوسوم تمس  متفر . نتفر عیرس

ایرا مناخ ناجنیا درگرس بانج _ متشگرب ارسفا زا یکی هیادص .اب دزیم دنخزوپ
ندید .زا مدرک زاب ورد . ینوویشریز قاتا  متفر داد نوشن هک ییاج هب متشگرب . متشادرب ندز زا سد
شرب نیمز هیور زا متشادرب زیخ شتمس . مدش هکوش نیمز هیور شنوخ قرغو نوج یب مسج

. مورا اما دزیم شضبن . متشاد
زاب یکی و بقعرد نیشام تمس  متفر و مدش نوریب هنوخ .زا ندوب مفارطا همه ارومام مدرک شلقب

. هنوخ هیوت متفر متشاذگ ارونوا ورومام هی . دمویم نوخ شنهد و شغامد زا بقع شمتشاذگ درک.
تکرح و نیشام وت مدموا و شوت  متخادنا ویوسوم گس لثم نو تمس میدرب و میدرک ریگتسد ورمه
شاگن ولج هنییا .زا ناتسرامیب مدربیم و یلیل دیاب نم یلو . نارهت ندرب هار هب هار ویوسوم میدرک

دراو هک نم هب تنعل . شمنک دونش  متسنوتن نم هب تنعل دوب هداتفا نوج یب هچ مدرک
ندوب هدز شکتک . شمدرک یزاب

هیور و یلیل و متمس ندموا رفن دنچ مندید اب مدش ناتسرامیب دراو و مدرک شلقب . ناتسرامیب  میدیسر
ریمس مدزهب گنز مدروارد ومیشوگ . شندرب متشاذگ دراکنارب

ولا؟ _

اااه نیشاب بقارم هرادا شنرایم نراد نتفرگ ویوسوم االن نیبب _

. هشاب هشاب _



و متشاذگ موناز هیور ومجنرا . متسشن دوب ناتسرامیب زا یتمسق هک ییاه لبم تمس  متفر و مدرک عطق
هنوخ هوهق هی هشیمه هثم دوب ینوراباوه مدشاپ . فففوا . ددوب هتفرگ مدردرس . مدز گنچ ماهوم هب
سکیم هوهقو راگیس هیوب و التی یقیسوم . متسشن اهزیم زا یکی تشپ . شوت  متفر . دوب باالرت نوا
نوسراگ هکنیا ات دشیم رتشیب دردرس نیا هظحلر ه یلو متشاذگ یلدنص هتسد هیور ومرس . دوب هدش

مدرک زاب مشچ دموا
؟ مرایب یچ نوتارب اقا _

کیک هی ههارمه نیریش یاچ هی _

. مدرک یرکشت . دروا وراشرافس  مدیمهف ونیا االن متشاد باوخ ردقچ .نم متسب هرابود و ماشچ . تفر
تشپ یسک دوبن هزمشوخ مدروخ ور یزغم کیک زا لا گنچ هی و میاچ ندروخ هب مدرک عورش

مدرک شاگن درس . ابیز رتخد هی مدرک شرهچ هب یهاگن . تسشن زیم
؟ ییومخا هچ هاو _

؟ یتشاد یراک _

صخشتم هچ _

؟ یرادن ندوب صخشتم هب تداع هشیم یراتفر دب تاهاب یدایز نوچ امتح _

مریخن _

؟ یراد راکیچ _

هدش؟ تچ  منیبب  مدموا هدب حتلا مدید _

ینامرد ناور _

مشب  ماوخیم مکمک یلو _هن

و تفگ یزیچ بل ریز ودرک ماگن پچ پچ . مدربن وتوربآ اجنیمه یربات هرتهب مرادن جایتحا نم یلو _

مداتفا یلیل دای هرابود . یراگنا دیکرتیم تفیگمن یزیچ هگا یلیل لثم تفرگ  مدنخ . تفر
هی مدش هک نوریب . مدرک باسح و قودنص تمس  متفر  مدشاپ . دوب هدش رت مورا مرس . مدروخ ومیاچ
هدش زیمت شتروص هیامخز ودوب لصو شهب مرس هی . متفر سنا رواژ تمس ناتسرامیب تمس  متفر تسار
رانک شتسد . تخت هیور متشاذگ ومرس و مدوب هتسخ یلیخ . یلدنص هیور  متسشن شرانک متفر دوب

. درب مباوخ و دش کیرات  ماشچ . دوب منوگ
《 یلیل 》

هیاهلا س هنکندموا مدای هنحص نومه هرابود . نزن سد مگیم تهب نینک کمک . تفاثک نزن سد مهب هن
منک تکرح متسنوتیمن اما داوخیم کمک هک مدینشیم متشاد و شادص هدرگرب لبق

هدیشک زارد روطنومه اوه یب رایناد هتفشا هرهچ ندید .اب مدرک زاب وماشچ منداد نوکت اب مدز راز
درشف شنیس هب ومرس . درک هقلح مرود وشاتسد . شلقب وت مدرک ترپ مدوخ

شاب مورا ینم شیپ هنما تاج شاب مورا ؟ هدشیچ _

. ششششیه
هنحص نوا  متخیر  کشا

تفگ ودرک  ماگن  نوبرهم . مدرک رسباال و مدرپس میر لخاد و شخلت هیوب . تفریمن  مشچ هیولج زا یتح
؟ هبوخ _حتلا

_هن

منوکشیم و نوشتسد یلیل متشیپ نم _ تفگ ودرک ماگن یروج هی
دوب هویم با شمدروخ تفرگ متمس یناویل مدرک کاپ وماکشا

! هدنوم هگید مکی تمرِس _

تفریمن شاک یا نوریب تفر . دوب رپ ملد زونه  مدوب هدشن مورا زونه مداد نوکت رس
مورا مدوخ دش مومت ممرِس ومدش مورا هرخلا ب دش مومت هک ترکش ایادخ . مدز قه یلک . مدز قه

تفگ ودموا یکی مدشاپ حلا یب و نییاپ مداد وموتنام نیتسآ ونوریب شمدیشک
؟ دش مومت ععا _

مداد نوکت یرس
نرخب نتفر نوترهوش متشون وراد نوتارب _

. یسرم _

مدرک شاگن جیگ . نینک تیاکش نوترهوش زا نینوتیم نیاوخب هگا _ مدرک بترم مرس هیور وملا ش
؟ تقونوا ارچ _

درک نوتاهاب سپ وراک نیا یک _

دوبن مرهوش راک نیدش هجوتم هابتشا _هن



؟ دوب یک سپ _

ودرکیم درد یلیخ ملد متفر هار یمک مدشاپ . تفر ودش تکاس هک مدرک شهب یهیفس ردنا لقاع هاگن
. شدوب ترطف تسپ خرهاش نوا مدآ هیادگل رطاخ هب

تفرگ بجعت گنر شاگن مندید اب دموا
یرب هار ینوتیم _

. موهوا _

متمس دموا نولیان اب
. مدرک مه و صیخرت هیاراک یروطنومه نتاهوراد نیا _

هگید میرب
دش راوس ودموا منوا . نیشاموت متسشن نوریب مدرب . تفرگ وموزاب و متمس دموا مداد نوکت یرس
. درکیم یروج هیو حملا هشیش هب دروخیم هک نوراب هیادص . متسب وماشچ و بقع مداد و یلدنص

تفگ هک مدشیم جیگ  متشاد هزات متسب وماشچ . مکدوب شادص دموا گنها طبض هیادص
 باوخب دعبروخب ووراد لوا ایب _

شتمس متشگرب  مدرک شزاب متشادرب و صرق وهی متشادربدروپشاد هیور وزا نولیان . مدرک زاب مشچ
با؟ _

درک. مهب یهاگن
زاب وشرس و متشادرب و یرطب و متشگرب روخب رادرب . شتسه یرطب هی یتسشن هک یلدنصریز تفگو

یقافتا هک مدرک رکش ورادخ طقف راب رازهدص .و متشاد باوخ طقف متسب وماشچ هرابود  مدروخ . مدرک
یگدننار وهب دنودرگرب وشوردعب ودرک ماگن تشگرب وهی . مدز لز نیشام فقس .هب شدوب هداتفوین  مارب

دش هتسب  ماشچ مکمک درکیم  یگدننار تشاد . مدرک شاگن و متشگرب داد همادا
.
.
.

لهدید مزاب هیاشچ یتقو هنکیم ماگن هراد مدید هک مدرک زاب مشچ عیرس و مدروخ ینوکت یگتسخ اب
تفگ ودش

منک ترادیب متساوخیم یدش رادیب دش بوخ _

مراد وراد زاب هنکن دوب عقوم هب سپ ععا _

میروخب ییاج هی  میرب  متفرگ ماش هنومنسرگ اما یرادن _هن

؟ میرب اجک میا هداج _االنوت

. تشاد هگن ییاج دیرابیمن  نوراب هگید  مدرک هاگن ونوریب . متخادنا باال یا هنوش منودیم وشاج نم _

ورد مش هدایپ هک تفگ . تشاد ازیچ  روجنیا وزیم هک دوب ناتسوب هی بخ یلو دوب لگنج هی لکش
. متمس دموا و تشادرب ورانولیان  بقع .زا تشاد درد ممکش مزاب و درکیم ماپدرد مدش. هدایپ  مورا  مدرک زاب

مدرک هاگن دوب مه تسد هیوت هک نوم تسد هب . لگنج تمس  میتفر و متفرگ وشتسد تفرگ  مفرط وشتسد
دشیم ممرگ ردقچ

زیمت زیم . درک باختنا وزیم هی شدوب نوراب هیوب دوب یبوخ یاج  میدش دراو نتفرگ ور یلوپ شیدورو
. مدوب هدروخن یزیچ بشید زا دوب منسرگ سرخ لثم . دوبن درس دایز اوه . دوب هدشزیمت شور و دوب

 دوب گرب بابک ییاو مدرک شزاب تشاذگ  مولج سرپ هی
رایناد یسرم ایادخ دوب منشگ هچ ممموا  مدروخیم طقف . ندروخ مدرک عورش تشاذگ وزیچ همه یتقو

هراد یریخ هی
هکیت هی مشدعب و مدیشک رس ور هباشون یرطب ومنهد متخادنا روشرایخ هیدش مومت هک تعاس مین دعب
خیلا مسرپ . مدوب هدش ریس ییا . مدیشک رس ور هباشون هرابود شمدروخ نون واب مبابک الی متخادنا زایپ

دروخرب مهب هنکیم  ماگن هراد هکوش مدید هک مدرک برساال دشیمن ادیپ مجنرب هنود .هی دوب هدش خیلا
تفگ وداد نوکت رس ! همنشگ هیچ _

 متفگ کالهف درکیم ماگن تشاد هرابود .هک مدش فارطا ندز دید لوغشم یخلا یب . متسنودیم _

تفگ ودموا شک شابل هیچ؟ _

؟ ینک کاپ وتنهد تاذغ هب هلمح دعب ندادن دای تهب _

متفگ و مدرک هاگن ورورود . متفگن  یزیچ و مدرک مخا
مدرکیمو راکنیا منم دوب لا متسد هگا _

. داوخیمن لا متسد تنهد رانک  کیچوک هیکت هی نوا _

مدرک زیمت ومناهد باالو مدرب تسد . درکیم تیخ ومدآ دوز هچ مدرک یفوپ
. رازب سین اجنوا _



وشتسد بقع مدرب ومرس مدشو له درک هاگن  ماشچوت درک زیمت و مبل هشوگ  شتصش اب ولج دروا وشتسد
دروخیم  مورا هچ زیم هیور متشاذگ ومرس هلصوح یب دش شاذغ لوغشم و دیشک بقع

. تسین مدید مدرک زاب مشچ یتقو تشذگ ردقچ دوبن مولعم مدرب تذل حلا نیا وزا متسب وماشچ
میدموا هک ییاجنومه مدییود دوبن هن مدرک هاگن وفارطا . هدموا شرس بالیی هنکن مدشاپ سرت اب عیرس
مسرتیم نم هشابن رایناد هگا ییاو . تفر ودرک ملو هنکن تفرگ مضغب دوبن مزاب نیشام تمس متفر دوبن

هک متفر . نوا تمس متشادرب مدق هکیچوک هچایرد هی هک مدید رود .زا دوبن مزاب  زیمرس  متفر هرابود
شتمس  متفر و مدرک شکاپ عیرس . کشا اب دش هارمه هک مدیشک قیمع سفن هی شندید اب ساجنوا مدید

؟ یگب ندموا لبق ینوتیمن _

تفگ وتشگرب درسنوخ
دوبن  یموزل _هن

مارب هگید تخیر هرابود ماکشا . دوبن المز هگیم نیا مدش هدنز و مدرم نم دنودرگرب وشور دعب و
متفگ نحل نومهاب یزانزان ردقچ رتخد نیا هگب دوبن مهم

ینک دروخرب مدا لثم هشیم رایناد _

منهد زا مدوب هدرک نوریب و مافرح . تشگرب بجعتم
مدز فرح ماباب اب نم _

 ملیاسو  ندرک عمج عقوم مقاتا دموا راهان دعب نیاو زا ندروخ یلیس دعب هک یزورنوا  متسب وماشچ
_ نییاپ متخادنا ومرس . تسین ادخب ! سین ینکیم کف هک یروجنوا زیچ همه امارایناد هدرک هابتشا  ماباب _

شدش روبجم
وش تکاس سسسیه _

ناد..... _

هیور  متسشن مروخب هک تسین مماصرق هشب رتدب سه هک ینیا حملازا ماوخیمن نک لو مگیم اعقاو _

هچایرد هیوربور  نیمز
سین بوخ حتلا ماوت  میرب _

. شدوب دب حملا لوا _زا

درب شدوخاب روزب ودرک مدنلب و تفرگ وموزاب دموا
نک ملو _

. یتفا منکیم تلو هگا _

 میتسشن  نیشام هیوت  میتفر و تشادرب وزیم هیور لیاسو
گنها درکیم  ملقب مدرکیم هیرگ هک یعقوم تساوخ ملد . مدوب تحاران شزا . یگدننار درک عورش هرابود و

راک یب دمویمن  مشچ هب باوخ یلو . مدرک مخ و یلدنص هرابود . دادیم شوگ کالم یب هیاگنها دش شخپ
دش رتشیب شدرد .اما مدیشک ملد هب یتسد درکیم درد .ملد مدوب

ییا. _

تفگو تشگرب
مدیشک یقیمع سفن و متسشن  مدادن وشباوج ؟ یراد درد _

مدیم االن وتاهوراد _

تفگ ودروا رد شتسب زا صرق هی
. هگید شروخب _ مدز سپ وشتسد . روخب ونیا ایب _

و درک  منهد و صرق شدوخ ولج دروا وشتسد ارچ؟ . تفرگ  مدرد یا هعفد هی دوب ممکش رود  متسد اتود
درک  ماگن ورانک تشاذگ هک ورابآ مداد تروق  درک  منهد و متمس تفرگ وبا یرطب

وهی؟ دشیچ _

متفگ شهبدوب شچ . دیشکیم ممکش یقیمع درد
؟ ینک رونوا وتور هشیم _

درک  ماگن بجعتم
سین یلخاد منک کف شدرد هخا هدش یچ منیبب و ممکش ماوخیم _

بجعتم هک باال مداد ومسابل و مدرک زاب وماه همکد و وشهب مدرک تشپ . دنودرگربوشور وداد نوکت رس
رطاخب ییاو . تخیریم تشاد نوخ ودوب هداتفا شورزا دناب ودوب هدش یمخز ممکش تمسق هی مدش.

اوه یب وهی  ییوا . نییاپ  مدیشک ومسابلو ممکش مدزهب ودناب . همخز متسنودیمن یلو . شدوب مندیود
تفگ هک مدش یبصع . هنکیم  ماگن خرس هیاشچ و مخا اب هراد مدید هک متشگرب

دوب زاب منهد یبا بسا لثم تدم نیاوت نم باالو دیشک ومسابل عیرس منیبب رازب _

هرا؟ ندرک یروطنیا اطفاثک نیا _

مدوب هدش یبصع نم



نوشمشکیم . هخا یقح هچ _هب

نوخب یرُک دعب بقع شکب وتتسد امش _

نیشام متسب وموتنام یاه همکد و نییاپ مداد وسابل تینابصع .اب تشادرب وشتسد عیرس ودرک ماگن
هدروخ هک دوب ییاصرق رطاخ هبدش بوخ یمک مدرد . دوب ممکش هیور  متسد . دنوریم دنت درک نشورو

. مدوب
***
***

( دعب هتفه کی )

دعب مدشو  کیچوک هلوح اب ماهوم بآ نتفرگ لوغشم . متسشن تخت هیور  متفر و نوریب  مدموا  مومح زا
و متشادرب پات و راولش تسد هی وشک هیوت زا وماسابل و هکیچوک قاتا  متفر  ندیشک راوشس
امتح  متسب و ماشچ ییامدق ندینش هیادص اب مدز. لز فقس هبو مدیشکزارد . تخت هیور  متسشن  مدموا
امتح دش هتسب هرابود و دش زابرد عقوم نومه  مدوخ هیور  مدیشک وروتپ رد هب مدرک تشپ . دوب شدوخ
هسیفن هب هشاب  مدای . دنومیم یرانک قاتا هیوت و اجنیا دوب هدموا هکدوب یزورود . شدوخ قاتا شدوب هتفر
زابورد ارچ سین  مولعم ..االمن قاتاوت زا دوب هتشادرب سابل دوب هدموا زورما قاتا هربب وشاسابل مگب مناخ

درب مباوخ شهب رکف واب یروطنومه . دوب هدرک
هداما ور هرفس تشاد . نییاپ هقبط  متفر  زمرق ههار هار گنر  یکشم شوپور هی ندیشوپ ،دعب دعب زور حبص

شتمس متفر عیرس تفرگ زیم هب وشدوخ .وهی مدید هک مناخ هسیفن . درکیم
دش؟ نوتچ مناخ هسیفن ععا _

هریم یهایس ماشچو هدب یلیخ حملا زورما نم مرتخد یچیه _

نینک تحارتسا نیرب نیاوخیم _

متشاد االن اتوتحارتسا _هن

تفگ یا هشاب . ادرد نیا تسین بوخ امش نسوت رتکد نیرب لقادح بخ _

نینک تحارتسا یمک نیرب بخ _

تفگ ودموا رهمگرزب هک ندروا نم ور ازیچ هیقب داد نوکترس
؟ ناجک مناخ هسیفن _

. تحارتسا نرب متفگ منم هدب یلیخ نوشلا ح نگیم _

و یهاگن درک. سالم رهمگرزب واب موربور تسشن ودموا رایناد متخیر یاچ شنوجنفوتداد نوکت یرس
ناویل هب دعب درک هراشا شریز یرتک و یاچ یروق هب رهمگرزب هک مدرک برساال مدرک سح مدوخ هیور
رخارد ودروخ وشنوحبص . دوب هدرک طوقس لیف غامد زا هک منوا . متخیر یاچ شارب مدشاپ . رایناد
متفر و مدرک عمج وزیم منم . تیصخشیب وررپ . تفر و تساوخ یترذعم ودشاپودروخ یمک وشییاچ
شقاتا .زا منکب وراراک هیقب نم ات هنک تحارتسا متساوخ . دوب دب شلا ح روجدب مناخ هسیفن قاتا

هرایناد مدید هاروت هک هنوخزپشا مرب متساوخ مدش نوریب
مدرک یفوپ دز شادص راب هسود .. مناخ هسیفن _

؟ ینکیم یروطنیا ارچ هگید هتسین اباب یا _

ساجک _

هنکیم تحارتسا هراد شقاتاوت هدش دب شلا _ح

. هرادا مرب دیاب هشکبوتا و هروشب وماسابل وگب شهب _

مدرک شاگن هدش درگ هیاشچ واب متشگرب
؟ یدیمهفن و مفرح _

نکب و متفگ هک یراک نزن فرح _

هدب شلا ح مناخ هسیفن  مگیم _

هک! ینوتیم روشبوت بخ _

تفگودرک ماگن پچ پچ . مروشن هگا _

شروشب . همقاتاوت مسابل _

منوتیمن نم _

یلیلع _

؟ یچوت متسین نم _هن

. مدوخ مربیم وتنوبز _

هشیم یچ مروشن هگا ._حاال شهب مدز دنخزوپ
ندب دنگ یوب  ماسابل هک منزب ییارطع منوتیمن نم _



متفگ مدشو رمک هب تسد هرا . مهب تخادنا هکیت هنکن دوب انشا هچ فرح .نیا مدش تکاس
مناخ هسیفن رطاخ هب طقف  مروشیم _

مدیدنخ  میناطیش رکف نمهب و تفر
؟ یتسار _

؟ یریم یشوپیم _االن تشگرب
. مفیکوت رازب _هن

هک یسابل دوبن شقاتا تمس متفر . هدیم یدنگ یوب نم رطع هک . مدرک یا هدنخ تفر مداد نوکت رس
مدرکیم رکف متشاد و متشاذگ ییوشسابل نیشام هیوت . نییاپ مدرب و متشاد شرب  دوب هقیلج هی تفگ

دایب شوخ شلا .ح شهب منزیم منلکدا نومه الزا صا . منک راکیچ
دوب شسب نیمه . هشب یشحو زاب دشیم اما منکب شاهاب رتدب راک هی تساوخیم ملد یلو . تفرگ مدنخ
کیت هیادص هک مدش شندرک تسرد لوغشم و مدرک هداما و یناراکام داوم متفر . هدب ونم هیوب هک

باال متفر . مدروارد ور هقیلج و مدرک شزاب و نیشام تمس متفر دموا شندش زیمت و سابل نیشام کیت
وسابل هتفر امتح دش رد هیادص هک متسشن قاتاوت  متفر دشیمن هک االن بخ . هشقاتا هیوت مدید هک
تفرگ وروب ال ماک یتقو و شهب رطع ندز مدرک عورش . شدوب مفیک هیوت هک متشادرب ممنلکدا متشادرب

مدش نوریب  قاتا وزا مدرک زاب یا هقیقد نچ و هرجنپ و فیک هیوت عیرس متشاذگ و قاتا هیوت متفر
نوشادص و مدیشک وراهان و متفر ینک یمارتحا یب نم رطع هیوب هب یشابوت هگید . نیا زا نیا بخ
تشذگ خالهص دروخ وراهان وتسشن . مدشیم شنارگن متشاد مک مک هرادن اهتشا تفگیم ممناخ هسیفن مدز
شارب یتسد . مدرک شاگن  مقاتا هشیش .زا هرب هک تشادرب و کاس ودوب هدش رضاح هرب هک دش رارقو

دیدیمن ونم نوا اما مداد نوکت
یدرگنرب هک یرب _

. تفرگ مدنخ تخت هیور  متسشن
.

《 رایناد 》.

یرس . مینکیم نوشمادعا هنوبش . هشاب نودیم رود تسین المز هشیم عورش نومراک ادرف نینیبب _

مداد نوکت
مینکیم  مادعا ویوسوم بشادرف سپ _

ننزب وشیم عاال هک نیا ات همهفب دیابن یسک اما هرا _

هرب هک دشاپ ریمس . هشاب _

درک مهب یهاگن . گنهرس تمس  متشگرب وهی دش نوریب رد .زا مدشاپ منم
داد نوکت رس . مینزب فرح هشیم _

ششیپ  متسشن و متسب ورد
یارب . هدرک فارتعا مشدوخ هکنیا و میدیمهف هدوب یمدا هچ یوسوم هکنیا االنزا گنهرس بانج _

رکف یمک ؟ دنودرگ شرب شراک هب هرابود هشیم هیچ؟ هتسیاش یلبق  گنهرس هب عجار نوترظن  مگیم نیمه
تفگ ودرک

ینک ییوجزاب شزا شگرم لبق هیچ ترظن ریواشرا _

ومقیلج کاس هیوت وزا مقاتا  متفر دوب هاگتشادزاب هیوت متفر و متشادرب ودونش طبض و مداد نوکت یرس
. مدوبیم مسابل اب نیا هیولج دوب رتهب سپ  متفریم یا هگید تایلمع یارب دیاب راک نیازادعب متشادرب
قاتا متسشن . ییوجزاب قاتا تمس  مداتفا هار میکشم اپ اترس یصخش هیاسابل واب متشادرب ومیسیب

؟ انشا هچ یچدوب هیوب نیا دش زیت مماشم . شدوب نشور امرس باالهی یقرب اهنت و ودوب کیرات
شتسد دنبتسد هب شدنوشن ودروا یزابرس .. داتفا یلیل زا مدای یوسوم ندیداب متشگرب . دش زابرد هک

تفگ . مدش هریخ
مدینش ییاربخ درگرس بانج _

یگیم و یریمب هرارق هک نیا _

مدرک یراک نیرتهب ملا حشوخ یلیخ نم اما همقح رظن هب نوچ یشکیم ونم ینکیم هابتشا  مگیمن _

. ینیبیم  مشازج هرادن یلا کشا هشاب _

متفگ دش تکاس
هیک؟ موسرفن یگب هکنیا ای تیصو ثمال یگب یاوخیمن یزیچ _

کیدزن ردقنوا هشیم تکیدزن هنک! تادیپ هنوتیم نوا اما . ینک ادیپ ینوتیمن وموس رفن نوا ریواشرا _

هشاب تیگدنز دیدج هیامدا هب تساوح . یدب شول هکنیا .زا یشیم ددرم یشکب ونوا هکنیا زا زور هی هک
وت یتخادنا ور هتسیاش  گنهرس یروطچ یگب یاوخیمن بخ . سه مساوه نم خرهاش . سه  مساوه نم _



ماد؟
شیلا م شوگ رخا ودرک یواکجنک وت لثم منوا . یگیم و لوضوف هتسیاش ناها _ تفگ درک رکف یمک

متفگو مدرک درگوماشچ . مداد
هرا؟ یتفگ غورد ینعی _

شراک مرخا  میداد شرجز مکی اجنوا و نادنز شمتخادنا ماتسود زا یکی کمک ،اب موهوا _ تفگ ودرک یفوپ
مدز دنخزوپ . دنوم نادنزوت یکلا سلا تشه .و دش یچیه

ومرس ... شدوب یددم زا دوبن نمزا هن _ ندوبوت زا مهام هرفن تشه هورگ هیامدا زا یکی یتسار _

مفرح روجدب سپ دوب یلیل رطع هیوب متسب و ماشچ . مینیب هب دروخ مقیلج هیوب هک نییاپ متخادنا
دیزغلیم تشاد مماشموت شرطع . یبوخ هچتالیف تفرگ مدنخ هنک هکتالیف هتساوخ و هدروخرب شهب

مدموارد رکف زا یوسوم ندید اب مدرک برساال . یدشیمن هابت وت ات دوب یروطنیا منم ماقتنا شاک
هن؟ هگم راکرس هدرگرب هنوتن هتسیاش ینکیم کف سپ _

. هراد کش شهب تلود هشیمن _هن

. یدعب سپ بخ _ مداد نوکت رس
؟ یتشک و الین صا رسپ ارچ

. منک شمرگرس شچب گرم اب یمک متساوخ دوب بملا ورپوت یلیخ الین صا هخا _

. مرادن یفرح هگید _ متفگ و باال دیرپ ماهوربا
متفگ دعب و مدرک عطق ودونش وزیم ریز مدرب ومتسد مورا

.و دز یا هقهق دعب . نتسه  ماتسود مشابن نم بخ _ تفگ ودرک یا هدنخ نشیم تحار همه  یریمبوت _

متفگ منم
! هخا مرب ماوخیم نم یرادن یتیصو هک مگب دعب حاال منیبیم بخ _

. هدش بقال اتیصو _هن

و مدشاپ عیرس دش ممشچوت شچ .هک مشاب ترتخد بقارم یرادن تیصو _ متفگو مدز و مریت نیرخا
مداتفا هار و شهب مدرک تشپ

متفگو متشگرب م. ریگب تزا وتانیرتزیزع زور هی . مروخیم  مسق ریاشرا _

. مشکیم و سفن ، موسرفن هشب  مرگرس هکنیا هساو هتبلا . یریگن هگا درمان یدرک ادیپ ینیرت زیزع هگا _

.اب متشاذگ ودونش مدوخ قاتا تمس  متفر شدعب . ونوریب  متفر دش. هراپ طسو زا منک کف دز هک یداد اب
هچ دروا ارامش نهد هیوب و دیزو یداب رهمگرزب یاقا هب هب _ تفگ هک مدرک شاگن دنخبل اب ریمس ندموا

. یدرک زاب دنخبل یارب نهد امش هرخلا ب بجع
تفگ و تسشن دموا مدرک شاگن

مدرک فاص  منتوت ومقیلج  مدشاپ . یشیم قرغ یراد مه ایور زا ییایردرد _و

داتفا ملاهار بند میراد راک نزن فرح ردقنا وشاپ _

. ینک یلصا وتدوخ یاوخیمن امش . درگرس  بانج  مگیم _

مدروخ رخ زغم هگم _هن

هتسه رتهب یشاب  یلصا یلو بخ _هن

منکیم ومراک  یفخم اباب _هن

هب ماوخیم هبوخ تلد حلا هخا _ تفگو باال درب وشاتسد هک متشگرب یا هراداوت  رتشیب اه یلصا زا اما _

. مشکب  فرح تزا هنوهب ره
متفگ و یجورخ رد تمس  مداد شله

نزن فرح ردقنا ریمس ورب _

ریواشرا .. رایناد _

.. موه _

میداتفا هار رفن تشه تفه واب تسشن  منوا  نیشاموت  متسشن
تنوخ مایب  ماوخیم بشما  مگیم _

یایب هشیمن _

روعشیب ارچ ععا _

غاب هنوخ  مریم نم هخا _

. یراد شرب یرب یاوخیم هداتفا _کالت

هشیمن الل مدرک یفوپ
منزبرس نوجاقآ هب هک مریم _هن

. وهی دشیچ یتفریمن مراب هی هامود _بقال

تفگ هک مدرک شاگن  متشگرب



. مدوب نوبایخ الهی ودج زا یکی هیوت نم هک دوب وت اب قح االن هگا ینزیمن  فرح  یرایم مک _

ینزب وتفرح حضاو هشیم _

؟ یدیم وطالق یلیل یِک ؟وت شدوب حضاو _

؟ یچ _

! یلیل _

؟ یچ _

یلیل گنخ هگید تنز _

وگب هرابود  مدیمهفن _

ایرا مناخ _

یوسوم  مادعا .دعب دش _حاال

شندرگ هتفیم راد بانط بشادرف هک و یوسوم _

منک یم روج طالوق تساوخداد و مریم هبنش منم بخ _

هنک شتسرد یگیمن تلیکو االنهب نیمه زا ارچ _

مگیم هشاب بخ _

..._ رایناد _

.. یناد _

سبُی نزن داد ععا _. ااااااه _

تفگ هرابود ودوب تکاس یا هقیقد دنچ هی
امتح هنکیم جاودزا وت دعب یلیل مگیم _

موهوا _

اب.. ماوت  یچوت .. بخ _

منک یمن جاودزا نوا اب زگره نمریمس هدن همادا وتفرح _

.... لوق هخا اما _

سسین اج نوا یارب  مبلقوت ال صا مرادن یسح نوا هب نم هب اباب _

؟ هیاج یک یارب سپ _

درک همزمز  مورا مدرک رت دایز ومتعرس مدشو تکاس
؟ سین مااج یلیل یارب _

و نتشذگ نومرانکزا . دش هدز دوب نومدوخ هیامدا زا هک بقع نیشام قوب هیادص هک مدیشک زمرت
متفگ شهب وریمس تمس  متشگرب . هنحصرس نتفر

.. هدازرف رتخد یلیل هد اج تکوپ هلکوت ونیا ریمس _

ینک  تیگدنز دراو ویسک یدرکن یعس حاتاال وت رایناد اما منم  منودیم هتفیب تجک یرازود هرارق  یکوت _

..... ینیبیم وتعامج نز هنیمه هساو . یرود همه زا هنیمه هساو
. وش هفخ فففففوا _

مدز قوب . دش هدایپ  نیشام زا ودرک رونوا وشور یتحاران اب
هیچ ایزاب هچب نیا نیشاموت نیشب ایب _

. رونوا تفر یخلا یب اما
یبصعارچ مدوب مورا هک .نم تفگن یزیچ هک نوا مدرک یور هدایز مدز نومرف هب یتشم مدش یبصع

رطع یوب و نیشام لک . دایم هرگیم یسک ات امتح  مدرک تکرح و مدرک نشور و نیشام . مدش
و مدرک ور الهمز هیاراک و هنحصرس  مدیسر .. امن مولظم نوطیش هرتخد . مدیشک یقیمع سفن . دوب هتفرگ

تشگرب ههاروت . مدوب نوا نیاو لا بند سب زا هگید مدش هتسخ .. ودیاب هک ییامدا  مدرک ریگتسد هرابود
داد باوج مدزهک گنز هرابود تفرگ  مدنخ . دادن  باوج . متفرگ وریمس هرامش هک دوب

. مشادج تزا ماوخیم مدش هتسخ تزا اباب ینکیمن ملو ارچ هیچ ولا _

هزاب شوگانب ات تشین هرسکی ونهد نوا دنبب اباب _ تفگ هک مدرک یا هدنخ تفرگ  مدنخ
نوجاقا هنوخ ایب بشما  ماوت ریمس _

مش هفاضا منم یدوب  مکوت _

هگید ایب ریمب _

مایب یروطچ هک مریمب هگا _

. بشما  مدوب  کوک . هگید ایب ینزیم  یفرح هچ ففوا _



وشمتشاذگ نیشاموت و شمدرب دشن اما مرایبرد و هقیلج  متساوخ متشاذگ الور یاسو و میسیب هرادا متفر
ههارمه هار هیوت زا ینیریش هبعج هی . دایب دوب رارق بش تشاد راک ریمس . مدرک تکرح

... غاب هنوخ ات مدنور و نیشام وت مدموا . دوب هدش یفرب اوه . متفرگ هویم
هب مدرک شاگن درک. شزاب هک . مدز رد رد همد متفر و مدرک کراپو نیشام . مدیسر نم و تشذگ تعاس ۲

متفگ و متفرگ شتمس ور هویم و ینیریش مدش دراو درک. راکیچ هک مدرواین مدوخ هیور
. هریمس میراد نومهم _

. مدرک  کیلع نوجسالمو اقا .واب ییاریذپ هیوت متفر وشاسابل هنک ضوع ات مدرک یا هراشا مشعضو هب

.... هدش فیعض شندب . هداد وراد ولوپما ومرس مناخ هسیفن هب ورتکد هدموا یرصع تفگیم  نوجاقا
رارق  موربور نامزمه هنوخزپشا هیوت متفر و مدشاپ  متساوخیم یاچ . مدرک هنوخ رود اترود هب یهاگن
دایم ریمس هک متفگ _ مدنورذگ هاگن زا وشاپاترس . درک  ماگن ودرک ینیه دوب شتسد یاچ  ینیس هک تفرگ

هیروطنیا تعضو ارچ
مشاب دب هبیرغ هی هیولجدایمن  مشوخ مدوخ هکنیا رطاخ هب منوا هشیم ضوع یدب ربص _

دموا مدید متسش مماتسد و متشگرب . متسشن وماتسد نم ععا متشگرب . روعشیب . تفر هنوخزپشا زا دعب و
. مگب یفرح هی متساوخ . رونوا تفر ودرک مهب یهاگن

؟ هبوخ شلا ح مناخ هسیفن
مدرک لصو وشمرس متفر االن دایز _هن

؟ یشکن ور هراچیب نزریپ وت؟ _

مرتکد نم یدرک شومارف _

مدرکیم تسوپ متشاد و متشادرب لا قترپ وهی متسشن زیم تشپ متفر . درک مهب یهاگن و
.... یلو . یتسه رتکد هرا هک نوا _هن

رونوا تفر ودرک یچون چون مدادن همادا هگید
؟ سه یچ  یضیرم مگیم _

هسوریو هی نتفگ منودیمن _

هشابن ریگاو _

مدز دنخزوپ . هزیریم شرپ و کرک دایب امش تمس شابن نارگن _

ینعم وشرس . مدرک شاگن دیدنخیم تشاد .. هشیم تیذا . مگیم شدوخ رطاخ هب مگیمن مدوخ رطاخ هب _

داد نوکت هیچ
هنکیمن درد تمکش _

مدش بوخ _هن

ودز هتساوخان یا هقهق زور نوا هب یروا دای .اب یدرب هک ونم هیوربا هگید یدش بوخ هک هبوخ هرا _

تفگ
. زادنن مدای ادخ وروت یگیم وزور نوا ییاو _

( لبق هتفه هی )

هی هیولج داتسیا نیشام مدید دشیم ضوع منامسناپ لکرد دیابدشیم رتشیب مدرد هظحل ره خا
دوب هنوخ  رفاسم

یرس . درک دیاب هچ مریگب یکی زا ادرفات هنوخ  رفاسم  میرب هدرک مومت نیزنب منیشام دوبن نومهاروت لته _

تمس  میتفر درک  مکمک مرب. هار متسنوتیمن یباسح و تسرد . مدش هدایپ نیشام زا مداد نوکت
یلدنص هی هیور و متفر دوبن یچیه نم زا یلو دوب هتشادربورانیا شمانسانش هک نوا . هنوخ رفاسم

دوب ممکش هیور  متسد .و متسشن لا سنایم یمناخ رانک  راظتنا
مرانک دموا رایناد . دوب یدوبک مینوشیپ رانک مدوبک و حاضتفا تروص نیا اب خا

نداد قاتا نومهب  میرب وشاپ _

هشاب _

تفگیم  رایناد یچره . شدوب هلا سنایم مناخ  متشگرب تفرگ وموزاب ریز ینز هک مدشاپ مدوخ روزب
نم ورایناد هک تفرگ رایناد هیوزاب زا ینوگشین نانچ . میدیسر هک قاتا رد همد تشاذن شمربیم  مدوخ نم

تفگ هک . میتشگرب  بجعتم
ومور تفرگ  مدنخ . ینزیم وبوخ  رتخد نیا یلیلد هچ هب ! ینک باال تنز هیور سد دایم تلد یروطچ _

تفگ هک مدرک  رونوا
نم تمس تشگرب . امنک یم تیاکش تزا  منزیم گنز ادخ _هب

دز؟ وروت ارچ نیا مرتخد _

متفگ وشب لب ودرد نواوت . هدز یفرح هی یروطنیمه منکیم تیاکش هتفگ  متسنودیم



ستخیر مهب اج همه دید هنوخ دموا زور هی منودیمن _

مفرط تشگرب وهی .... یا هنکشب تتسد یا _ تفگ ودیشک  ینیه وهی _

؟ یشیمن ادج شزا ارچ  مرتخد _

متفگ مدنخزارپ نحل واب مدوب تکاس
هراد مسود بخ _

تفگ ودرواین مک رایناد . درکیمن تاهاب یروطنیا هداس  رتخد تشاد سود هگا _

. همیگدنز وت روز هب هک مراد شسود بخ _

هشیمه . تفگ ونیا نومیخوش لیمکت هساو  متسنودیم دش نومیشپ ادعب شفرح زا ردقچ دش مولعم اما
ره هب دوب نومنوخ ناکشا یتقو ثمال . متفرگیمن یدج تقو چیه ویفرح ره یگچب زا مدوب یروطنیمه

. متشذگیم ساسحا نوا زا واگ لثم نم و مدرکیم عالهق زاربا مهب یا هنوهب ره هب یلیلد
رایناد االمن مدوب یروط نیا نم یلو تشادیم شرباوه یلیخ دوب مضوع زا هگید یرتخد هگا دیاش
شدوب یلیو یلیق سح نومه ارچ غورد ملد هت اما درک ماگن راد موهفم یهاگن واب تفگ ونیا

نز تمس  متشگرب
مرب هگید نم بخ _

نم قاتا ایب یشاب نیا شیپ وبشما مرازب هگا ارمع _

اااه همنز ناج خهلا هاو _

. هتنز هک یدرک طلغوت هتنز هک یدرک دوخیب وت _

ودرکیم هاگن مناخ تشاد دنخبل اب نوا اما دوب هدرک شلپ و لش االن متخانشیم نم هک یرایناد ییاو
دیدنخیم مه نم تمس

؟ یدرک دنلب شور سد هک هیچ تنز نیا _

هشابداوخیم یچ هگید همنز منز _

. ینک زابورد هشیم رایناد  متسخ نم هسب _

. شقاتا هربب روز ونم داوخیم هنز نداد همادا ثحبورج هب نانچمه انوا یلو وت متفر نم ودرک زاب ورد
هب امتح . دوب هدش  رتشیب شمخز خخا باال. مداد ومسابل و مدروارد وموتنامو مدرک هدافتسا تصرف زا
وسابل عیرس دش زابرد . نربب ونوشلکیهروش هدرم ممکش هیور دز مکحم هک دوب یریجنز رطاخ

دیشک  یسفن . نییاپ مداد
...دعب منکیم تیاکش تزا نم هگیم هکینز عا .عا دوب هداد نومق االنطال هنرگو یدوبن شرتخد هبوخ _

تفگو  متمس دموا  نارگن
هروطچ تمخز _

دب. _

متفگ نییاپ  متخادنارس . مریگبوونامسناپ لیاسو مرب _

ادش ضوع توتناموت یلیل _ تشگرب وهی تفر . مشیم نونمم _

.. بخ  موهوا _

هک نیادوب رطاخب اجنوا تکاس هیادص مدزیم ودونش نم یدیشکیم دردوت هک تقو همه نیا ینعی _

؟ هدوبن تسابل
؟ دونش اجک یلو بخ هرا _

شینوشیپ ور دز مکحم
وتسابل یدروارد ارچ _

دوب هدش فیثک ممسابل هخا مرایبرد هک ندرک  مروبجم انوا بخ بخ _

داتسیا مفرح اب هک هرب تساوخ . یتنعل _ها

؟ یرازب هک یتسنودیم هچ یرازب مسابلوت دونش ارچوت ال صا _

یرس تفر دعب و متشاذیم دونش سرتزا اج همه  مدینش و یوسوم ربخ یتقو زا _ تفگ  عیرسو تشگرب
. تخت هیور  مدیشک زارد و مداد نوکت

ملا هک یفیک منمزا . دوب یلا وس ندیسرپن هساو دیاش ای دیباوخ عیرس  منوا  مدرک نامسناپ دموا یتقو
( مدرک ضوع سابل هدروا زایوال ودوب  مدوخ

مدرک شاگن ومتشگرب
یدرک رارف یروطچ رخا _

دوب ریمس امتح مدشاپ رد هیادص اب منم ودش تکاس . منکیم رکف هشیم درخ  مباصعا نم اباب نک شلو _

متشگرب
ریمس . مدرک زاب ورد و متفر تفر کال هک یتقو  متشاذگ . نک ضوعوتسابل ورب ماوت  منکیم زابورد نم _

وت دموادرسنوخ



_سالم

 کیلع _

تفگ هک شارب مدرب یاچ .. نوجاقا شیپ تفر . دوب هفایقوت تفر دعب و
. یریگیم ور میدموا تیراگتساخ هگم _

هی  متشگرب شم سال هیادص .اب دش هتسب شقطن هک شاپ مدزهب  مکحم درکیم هاگن نم هب ودیدنخیم  نوجاقا
. نوجاقا رانک تسشن و دموا . لبم هیور  متسسن . دوب شرس شملا دوب شنت  کینوت هارمه گنتهب  راولش

تفگ ریمس هک مدرکیم شاگن پچ پچ
تفگ ودرک  ماگن  یروج هی . هروطچ  نوتلا _ح

مناخ. یلیل _

تفگ ودرس  رتخد دوب هدش هرابود یلیل
یسرم  مبوخ هرا _

نتشاذگ اب . زیمرس  میتفر  دش زیم  ندیچ عقوم ات میدزیم ییافرح هنوخزپشا تفر ودشاپ
شیپ  ریمس .نمو تشاذگ مهوراد وساال تشاذگ  مجنرب سید . نیا تشاد ما هضرع مدرک  بجعت مکشرپ غرم

هک ینابز هب تنعل .اما میدروخ و میدیشک وراجنرب . دوب هتسشن  زیمزس نوجاقا  نومور هبور منوا مه
یلیل . هشمادعا مکح بشادرف مه یوسوم هرخلا ب هتشذگ هتفه هی دودح  مگیم _ ریمس . دوش زاب عقوم یب

داد. نوکت  فسات زا یرس ودرک شهب یهاگن
. هشکیم تحار  سفن لسن هی هریمب نوا هرادن  یتحاران _ ریمس

. سین  یضار شگرم هب یسک همدا مزابهی بخ یلو _

ال صا تشاذگ نوا  هاررس ورامش رایناد هگید دوب نیمه هساو . شنتفرگ  مادعا یارب ونوا هگید هن _

ادخب دوب رامق هی شدوخ تایلمع نیا
مرذزا هی زونه مدید شاشچ وت و کشا حهلا درکیم  ماگن تشاد یروج هی . مدرک هاگن یلیل هب عیرس

تفگ ودشاپ هک دروخن و شاذغ
 منزبرس مناخ هسیفن هب مریم نم _

. نیشاب تحار امش تسین  ممنسرگ
فرح راک زا هرادن سود ال صا هک منوجاقا دیخیرگ یلفط هک متخادنا  ریمس هب یدب هاگن  نانچ  تفر یتقو

 متفگ و مدشاپ و مدروخ یمک درک. یمها هشب هدز
باال متفر . مدشریس منم _

دراو . هقاتا سارت هیوت مدید  مدرک زابورد دعب . مدز رد وش قاتا رد متفر رد هبدروخ ممشچ هک مقاتاوت
مداد نوکت فسات زاومرس شاکشا ندیداب و تشگرب هک مدش

همعط  مدوب هدش حاال نم _

یتسین همعط وت یلیل . _هن

؟ سین مهم  منیا هنکن یتفگن زور نوا ارچ _

_هن

باالو دموا  ماتسد . هزیرب  کشا یلیل  متساوخیمن هک مدوب هتفگ تخیریم تشاد شاکشا . شولج  متفر
تفگودرک  ماگن . مدرک کاپ وشاکشا

؟ هتچوت رایناد _

مگب) حضاو و مربن وباال مدوخ رتخد نیا شیپ  تساوخیم ملد )... مگب.اما  متساوخیم نم ششششیه _

تفرگ  بجعت گنر شاگن . یشاب  نیگنسرس  ماهاب  متساوخن اما
؟ موه مش تک اس ات مندرکیم یچ هب دیدهت  ینودیم . مدروخ  کتک ردقچ ینودیم  ممدا منم یلو _

تخیر  رتشیب  شاکشا و بقع تفر
؟ ندرک مدیدهت یچ اب هک یدینش مدموا هک لوا زور اما مدروخ کتک کردهک _هب

هگیم یچ مدیمهفن
ضبقنم مکف دادن همدا هگید ... هبدیدهت  نتشاد ننلع میشاب هتشادن تهب یراک  نکمم یش تکاس هگا نتفگ _

مدیشک  ماهوموت یتسد .. ونوشافرح مدیمهفن روطچ نم یتنعل دش
یقیمع  سفن . نوشهب یدوب هداد ونم مدشوت هدنز و مدرم هروخن مهب نوشیکی تسد هکنیا سرتسا نمزا _

رهش هدوخ .ات رایناد هنک تتنعل ادخ مدش.  نوریب هنوخ زاو مدیشوپ متکو مدش.  نوریب شقاتا وزا مدیشک
هبرض رهاب هاگشاب هیوت  متفر و متشادرب و ملیاسو هنوخ  متفر هنک. ممورا تسنوتیم یچ بش هقوم .نیا مدنور

مدشیم  مورا مدزیم سکوب هب هک یا
تفگ ودموا داتسا هک یدح هب سکوب هب مدزیمرتشیب وماتشم .....( ندرکیم  مدیدهت یچ هب ینودیم )

متفگ و شتمس  متشگرب . ندنبیم وهاگشاب االنرد یرب هرتهب . هسب هسب _

تفگ و تسشن  منوش هیور یتسد . مدشن  مورا _



. نزب هشیم عمج ال یاسو ات سپ _

مدوب هدرک شوماخ ومیشوگ و مدروخ مرگ یاچ هی شدعبو  متفرگ شود و منوخ متفر شندش  مومت دعب
درب مباوخ رکف رازه .واب متشادن وتبحصو ندز گنز هلصوح

دشدنلب مندید اب دونرف قاتا متفر . مدش تکرش دراو
. ریخب ندیسر _

منم . ناهفصا نرب هشقن هیرس نتساوخیم متفرگ شزا ور هزور دنچ نیا هیاه هدنورپ . مدرک یرکشت
نوشرانک متسنوتیم راک اب اما مدوب قرغ یخاالم ورکفوت مرب نوشاهاب تیریدم هصقانم یارب متساوخیم

. دوب منشگ مدشاپ نتفر شش تعاس هک هیقب  مدرک راک مدوخ تشه تعاس هدوخ .ات مقاتا متفر منزب
راوس . مداد نابهگن تسد ودیلکو مدرک لفق ورد . مدش  نوریب مقاتا زاو مدیشوپ و متشادرب و متک

هنوخ  متفر و متفرگ اذغ  نوریب .زا دوب هگید هیاج هی مرکف همه اما مدش... نیشام
. دوب شوماخ بشید زا دروخ  میشوگ هب ممشچ . متسشن زیم  تشپ  متفر و مدوب هتخیر باقشبوت وماذغ
ح منیبب  مدزیم گنز زانیرپ هب دیاب . دوب گرزبردپ هنوخ زا مهدوب گنزهدز ریمس مه مدید هک مدرک شنشور

داد باوج قوب نیمراهچ اب مدز وشهرامشو هنوخ یشوگ تمس  متفر ؟ هروطچ شلا
ولا؟ _

نییامش سالم ولا _

هروطچ حتلا موهوا _

ندموا ممنوخ همد ارومام رکشورادخ  مبوخ _

بخ هرا _

.... هشیم متشاذگ اج هلیسو هی نوتنوخ نم رایناد اقا _

متسرفیم ازابرس زا یکی تسد _

. هشاب _

هاگن تعاس .هب هرب هک متفگ نوا هب مدوب هدموا هک یتقو زیم.زا تشپ ماجرس  متفر و مدرک یظفادخ
نیشام راوس هنوخ زا مدش  نوریب و مدیشوپ ومیصخش مرف و متفر . دوب هدنومن یا هگید زیچ . مدرک
مرانک یوسوم هیاه هدنورپ مومت متفر هرادا تمس دوب هتشذگ شندیرخزا یا هتفه هی هک مدش مدیدج

و سفن هیضق . مدیشک یقیمع سفن ندرکیم شمادعا بش همین ۱۲ تعاس . شدوب هدننار کمک یلدنص هیور
اما هشاب نوا موس رفن دیاش هشب  جراخ داوخیم  ناریا زا نگیم . مدیمهفیمن زگره تفگیمن مهب گنهرس هگا

. هشاب شهب  مساوح دیاب اما . سین تورپه نیاوت ال صا سفن هک ندیمهف سایلا زا ییاه ییوجزاب یط
و نادنز طایحو . شندوب هدرب  نادنز هب . هگب دیاب  منزب فرح شاهاب دیاب  مبشما موس. رفن نیا مزاب فففوا

یتقو . هرایب ماربونوا یرومام ات متساوخ و تاق مال قاتا هیوت  متفر . ندرکیم هداما شمادعا یارب نتشاد
زاب نهد متساوخ .ات موربور تسشنو دموا تشاد شندرک یفخم رد یعس نوا ودوب شاشچ وت مغ دموا
مخا و مدرک شاگن بجعتم ؟ نینکیم ممادعا یک بخ _ تفگ . مدرک هاگن شلفق و مهرد هیاتسد هب منک

مدرک
مراد یسح هچ ممادعا عقوم االن ینودیم _

منودب هک مدرکن  یگدنزوت هیاج _هن

. مریمیم هک نم ینودیم _

نینک یم راکیچ و نم دعب مدا اما
! هشیم ینادنز نوا یگبوت هگا _

هه _

هخا هچوت هب هیقب یگدنز گرمو یشابنوت یتقو ، یریمیم وت هک رکفنک نیا هب خرهاش _

... ماوخیم اما . مگیمن ومدا نوا  مسا  زگره .نم سایفام یایند ایند نیا مزاب ینکن هک یراکرهوت _

یچ؟ _

سد  زگره هک شینووج زاو شیگچب زا هدروخ هبرض ردقنوا نوا نوچ . ینک لو و سفن  مرتخد ماوخیم _

! هنزیمن نیاراک هب
مدیمن لوق اما منودیمن _

ریواشرا _

؟ موه _

! یتساوخن تدوخ اما تمشاب هتشاد ات متساوخیم ممراهچرفن یدوب هدش  ماربوت هیچ! ینودیم _

ععععا _

تهب  منزیم هبرض . یشچب و یتخبشوخ معط مرازیمن تقو چیه نودب یلو _



یریمیموت _

ملا حشوخ  مریمب نم هکنیازا یتح نوا سراک چیه نوا . نودب هراک چیه و سفن . مگب تهب  متساوخ طقف _

نک شلو سپ هشیم
هیک؟ موسرفن نوا  مگیمراب  نیرخا یارب _

مگیمن نم _

هشاب تتیصو هک یتسه یچ وت یلو هتیصو هرخلا .ب هشاب بخ _

 مدشاپ
هنکیم لمع وت لثم سپ ییوت شوگلا مموسرفن همتسد تاه هدنورپ مرب نم بخ _

ظفادخ نکو حالل
. یدموا بوخو نک _حالل

اجنوا .زا ندوب هدموا راگنربخ ات دنچ . مشاب مادعا عقوم  متساوخیمن . متفر و مدش نوریب رد زاو مدیدنخ
تفگیمن یزیچ یتنعل  متشاذگزاگ هیور وماپو . مشب هدید متساوخیمن . مدش نیشام راوس و مدش نوریب

تفرگ هنوشن و غاب هنوخ ملد و زغم اما مدرک تکرح

دراو دموین ییادص اما مدز رد هب یا هقت مداتسیا شقاتارد هیولج و متفر باال اه زاهلپ
رد هاگردوت مدوب هدنوم رد تشپ دوبن  رفضم هگا دوب ۱۲ تعاس هدیباوخ تخت هیور مدید . مدش شقاتا

مرب متشگرب هشیم  مدوخ  یارب رسدرد مدرکیم شلمحت نیازا رتشیب دیابن . مداتسیا
؟ یدموا ارچ _

متشگرب
منزب فرح تاهاب  ماوخیم _

هن بش عقوم نیا و تخت هیور قاتا وت اما مراد فرح تاهاب منم _

مرظتنم غابوت _

متخادنا دیدو تعاس . منزب فرح شاهاب و بشما  متساوخیمودوب دب حملا شدوب هدش  مگرم هچ . متفر
شدش مک لگنا هی رتهب ندرک مادعا و یوسوم اتاالن امتح

《 یلیل 》

نم دید اعقاو دیاش ای دوب هدرک رییغت یلیخ . دشزاب میتنعل قطن هرب تساوخ ات مقاتاوتدوب هدموا
نییاپ  متفر . مزا تساوخیم یچ  مدیشک  یقیمع سفن  مدرک مرس وشلا مدیشوپ وموتلا .پ دوب هدش لماک شور

زیم .هب متسشن شرانک یلدنص  مدرک  مبیجوت وماتسد و ولج  متفر . دوب هتسشن زیم تشپ هک شمدید رود زا
زا زور هرابود تفریم نوا هگا مدرکیم یهاوخدوخدیابن منم بخ هتبلا . شمشخبب متسنوتیمن مدش  هریخ

 مشاب ماقتنا لا بند و مریگب لد هب هنیک ماوخب هگا منم هیچ؟ هگم . مشخبیم نک شلو . ون زا یزور ون
شهب  مدرکور .!! رایناد مشیم هک

؟ یتشاد مراکیچ _

ندرک مادعا بشما و یوسوم _

و هفاص ملد یلیخ نم یراگنا حاال هشاب یچره مدادوب دوب لدگنس .هچ مدیزگ ومبل و متسب وماشچ
متفگ و مدرک رونوا ومور تخوس .ملد مدوب یوسوم اب یتقو نچ نوچ بخ یلو . متسین دب

. هسریم شلا معا یازس هب سکره _

مدینش و شدنخزوپ هیادص
مگب نم هرتهب دشاالن مومت وت فرح هکنیا لثم هسریم شلا معا یازس هب یکره _ متفگو متشگرب

متفگو  مدرک شاگندرس
هگب یزیچ تساوخ اتودرک ماگن . میدز فرح مه اب ماباب و نم _

نزن فرح  مفرح طسو  نیبب _

وروت  ماباب یتفگ هکنیازا مدز. فرح ماباب ابدوب تسرد تفرح هکنیا زا نم _ متفگ نم ودش تکاس
یداتفا . هدوب ریما هیادیدهت  رطاخ هب منوا .. سین نوا هراک همه یلو .. یلو هدوب تسرد نادنز هتخادنا

هک هنیمه هساو وشتیاکش دوب هتفرگ سپ شدوخ ماباب اما هدرک یراک تگرزبردپ هتسرد شدعب اما نادنز
تفگ ودرک ماگن دنخزوپ .اب درکن کش تهب تلود و سیلپ یدشوت

. ریمس هب یتح متفگن یسک حاالهب مگبوات تهب  ماوخیم هک یزیچ _

تفگو  ماشچ وت دش هریخ  مدوخ لثم هک مدیشک  یمورا سفن



.اما یا هنیک هن متشاد یسرت .هن شندش  نوریب و نادنزوت نداتفا نیا زا نم _

اگرزب نادنزوت و .نم دوب هتشذگ  میگلا س هدجه زا نوچ االن سگرزب نادنزوت مداتفا نادنز وت نم اما
انوا . دوبن یچهک  نوشروز ینودیم . نتفگیم روز مهب سهلا لهچ یس هیادرم اجنوا ... اجنوا . نتخادنا
زور وهی مدوب هدش یبصع دوب مشچ هیولج ماباب گرم نوچ هک منم . منکب ونوشراک ات ندرکیم مروبجم

اوهوتحارتسا یارب همه نوریب نتفر زور هی هک ات متشادن نوشراک هب یراک هگید و مدرک اوعد نوشاهاب
نییاپ تخادنا وشرس . متفرن نم اما یروخ

بخ؟ _

درک رونوا وشور هک متفگ عععیه . ندز مکتک گرم دح ورد مرس نتخیر رفن دنچدودحوهی هک متفرن _

. مدوب یتشادهب  سیورس هیوت مگید راب .هی دروارد نوشاپ وتسد ریز زا ونم رومام ..هی شدعب .. شدعب _

وتسد و هنوش نوشرفنراهچ هک یدح هب مدز نوشکتک هعفد نوا ندب میلا م شوگ نتساوخ یلبق رفن نچ
و مشب لمع مدشروبجم و هدش یمخز کال میلکو میلک هب دز شوقاچ اب یلصا رفن نوا و نتفرگ ماپ

هیور  متسد نتشاذگ اب نییاپ دش هدیشک شاگن مکمک درک هاگن  متروصوت . مداد تسد زا ور هیلک نوا هگید
نییاپ متخادنا مرسو و مدرک نوشکاپ دوب هدرک هاگن  ماکشا هب هک مدیمهف  منوگ

نیا .زا هنیا زا منیک نم _

تفگیمن مهب امتح مه ورازیچ یلیخ . تشذگ هک ات هتشذگ تخس شارب ردقچ منودیم رتولج تفر دشاپ
هی متسنوت یروطچ نم . انیا یچیه زا متشادن ربخ یچیه زا نم .. هشاب تحار یا هقیقد دنچ متساوخ

یضعب یهاگ تخیر یم ماکشا ماجرس  مدوب هتسشن . هدوبن اباب راک هک منودیم  مزونه .اما مرب یضاق هفرط
یگدنز هنکیمن  مهاگن انیا یگدنز هب ادخ ال صا یراگنا  یگیم هک نشکیم رجز یلیخ  نوشاهیگیدنزوت امدا زا
شیگدنز وت هک موربور مدا هب تخوس ملد . تخوس ملد دوب لکشم و یتخس زارپ . دوب هدش یروطنیا رایناد

دموا . مدرک یا هدنخ ماه هیرگ  نویم . هشاب بوخ شلا االنح تساوخ ملد درک  ماگن تشگرب . تشادن و یسک
تفگ و دموا شک شابل  متمس

؟ یدنخیم ارچ _

؟ یراد یتبسن هچ ماهاب  یگب یاوخیمن تدوخ _

تفگ ودیدنخ شاشچ  ندوب راز همه نوا نویم . درک یا هدنخ
سرپب تردپ زا ورب ونیا _

هینعم اال حداد حیضوت بوخ  ماباب یلو تافرح هب مدرکن رکف یداد حیضوت هک شیپ هعفد ال صا ینودیم _

مدیمهف و تفگ اجنیا یماس هک ییافرح
متفگ و دش وحم  مدنخبل  نییاپ متخادنا ومرس

یتخس سپ تشاد وت نسمه رسپ هی صوصخ هب سین ظملا ردقنوا ماباب ..اما اما هشاب عافد هک هن یلو _

مهمدوب شارب  مهوت
تفگ هک مداد  نوکت یرس مگن. هرتهب نم هک ندرک اطفاثک نوا  مگید راکهیا ندیم سردآ مهب وتردپ همه اما _

؟ موه . هرادن تالیف ترظن هباراک نیا _

تفگ ودرک یا هدنخ . مدادن  باوج تشاد تالیف نوشمه هک ادخ هب تشاد تالیف
متفگو مدز دنخزوپ . هشیمن هتساک یسک یتخبشوخزا  ممکی _

. مدوب تخبشوخ مردام گرم لبق نم .هرا؟ متیخبشوخام . ونومدوخ  نومنطاب هتشک ور هیقب  نومرهاظ _

شمدا نوچ هگیمن  ییاج ومفرح هک متشاد رایناد هب تبسن یوق سح ودش رپ هرابود ملد تخیر  ماکشا
متفگ ودرک  ماگن  نارگن تخیر  ماکشا . تسین

مدز داد.قه نوکت رس ؟ هتدای هنک یزارد سد تساوخ تفاثک  کدرم نوا زانیرپ هب یبشهک نوا _

مداد همادا هیرگ اب تفر  مهوت شامخا . دموا  متخبشوخ وت لوق یهب هتشذگزا  مدای . بشنوا _

اب دوبن مه یماس دوبن مردام مدادیم ماجنا ومفیلا کت متشاد و مدوب هدموا هسردم زا هک _۱۲سملادوب

هتفر  ماباب هکنیا لثم . متسنودیمن هک منم  تفرگ ور همه غارس  مقاتا دموا . هنوخ دموا  ماباب . دوب شگید هیاقفر
اما نییاپ  متفر هنوخ دروا ومنامام اوعد اب ماباب هک دوب هدش یچ منودیمن ومنامام لا بند دوب

یییییلیخ . تشاد سود یلیخ وماباب منامام قاتاوت  منداتسرف
نتشاد سود ومه هک منودیم  مدوخ هرا _

منم هنیبب ومنامام تساوخیمن هگید هک یراگنا دمویمن هنوخ  ماباب هک دوب یا هتفه هی دودح هگید  نیمه _

دموا یکی هک تقو چیه مدشیمن نوریب هنوخ زا نم کال مدوب هنوخ نم مزاب هک دش نیا .ات مدیسرپیمن
هیادص . دوبن ممناخ همجن زورنوا دوبن ربخ اب هنوخوت نم دوجو زا دوب منامام همع رهوش نومنوخ

سملادوب ۱۳ مدوبن هک هچب ماباب مدزهب گنز . داتفا ملد هب یراگنا شیتا مدینش ومنامام دادیب وداد
دموا  ماباب . یچ  ینعی هدرکن ربخ سیلپ ات نوریب هرب هک هنزیم داد منامامو هنییاپ درم هی یتقو  متسنودیم
ونوا اه هدرن تشپ زا اه هلپ هیوت  متفر ادص ورس یب و مورا مدشو  نوریب قاتا زا عیرس . مدیسرتیم نم
هدرک لفق  مدوب دهاش نم و دزیم هجض  منامام . هنک زواجت  منامام ...هب .....هب تساوخیم هک مدید ومنامام



ودرم نوا گرم دح ورد هدش  مومت راک هک درک رکف نوا و دیسررس  ماباب هراپ شنت و منامام هسابل . مدوب
رایناد شیپ میایح یب مدززا قه مدز قه . درکیم  شنت وشراپ هیاسابل ودرکیم هیرگ طقف  منامام . یچیه دز

نیا اما . منیبب وشفایق هک مدرکن رسباال یتح تلا جخ طرف زا متفگ بشنوا مدزوزا قه مردپ نمشد شیپ
متفگ ور هیقب مدزو قه . همولگوت هک ۱۲سهلا ضغب

همزمز ودز ومردام منوا شرهچدوب یماس لثم اقیقد وت دموا مردپ . مدوب اه هنحص نیا دهاش نم _

متشاد تسود هک نم درکیم
هریگب طالق هک ربنیادش رارق شفرح نیرخا ماباب مرخارد . هنک عافد شدوخ زا تسنوتیمن ال صا منامام
یلیل هب هک دوب بشنوا نم منزب داد هن منک هیرگ متسنوتیم الهن صا . مدوب اه هظحل نوا مومت نم و

. متفر دوب یماس ندموا کیدزن دعب و متخیر کشا متسنوت ات مقاتاوت متفر مدش لیدبت یبصع
شمدرب هک مدنوشوپ ومنامام هیاسابل و نییاپ متفر . نیدوب طابترا عطق امش هکدوب منک کف اهاجنوا

مگن هک داد ممسق و تساوخ مزا یلو . هشن دب نیازا رتشیب شلا ح ات مدزن مد تیعقوم نیاوت شقاتا
ندرب یارب منوا هک زور هی زج هب دمویمن هک دوب جنپهام  ماباب و تسکشیم رتشیب زور هب زور منامام
نوغاد حلا متسنودیم هک نم یلو . ماباب هنوخ  میتفریم راب هی زور هس ره یماس و نم دوب شاسابل
منووج نامام هک دش نیا .ات مدرکیم کرد اما هشب زواجت مهب هک مدوبن یسک یتح مدوبن نز ومنانام
مردپ هنوخ زا ام هک دوب زور هی . مدوب شاهاب تیعقوم نیاوت نم ودش ریپو هتفر لد نز هی هب لیدبت

اوه یب و متفر . دوب رهق نامام اب مه یماس . دایم  شفرس هیادص یتشادهب سیورسوت مدید هک میدمویم
هنحص نیا دوب هدروا باال منامام دوب نوخ زا شتسد تمسق هلک مدید هک مدرک زاب ورد
مدوب هتفرگ میمصت قاتا وت شمدرب . هشیم بآ رگیج هرذ هرذ نگیم هک مدوب هدید املیفوت . دادیم مباذع

ات متساوخ . مردپ هنوخ  میتفر هک دعب هتفه هی نیمه یارب . مدوب زور نوا یا هیناث کت کت وت نم مگبهک
تیعقوم نواوت و هدیشک یچ  مردام هک متفگ . متفگ وزیچ همه و بلطم لصا رس متفر اوه یب منومب ششیپ

مردام مسق هب یتقو متفگ زیچ همه خالهص شنیس هب یدز در تسد هک ماوت هتشاد وت کمک هب زاین
هنوخوت هکنیا لثم ومنامام . مدوب ایاضق نوا نیب هچب هنم ارچ هک تخیر  کشا ردقچ  ماباب .و مدرکن مرکف

دوبدب شلا ح ردقنوا  نامام .... منامام شیپ  میتفر و هنوخ  میتفر ماباب .اب متسنودیمن نم و ندوب هدرک یرتسب
رضاح  مهام . مشلا میرب هرارق هک تفگ ودموااباب . ماباب لقبوت درکیم هیرگ یلا حشوخ .زا تسنوتیمن هک
لوبق  مردام اما . نوتردپ گرم دعب مشلا میتفر لا سود  کیدزن ششیپ سلا دنچ هخا . میرب هک انیا و میدش

زا داوخیم هک تفگیم مهب یسح هی  میتشاد وشاوه . هشاب شنوخوت هرتهب تفگیم شرتکد ودرکیمن
زور هی هکنیا ات دشیم با شرگیج هرذ هرذ . دشیم  رتدب ورتدب شلا ح نامامو تشذگیم اهزور . هرب نومنیب

مدش. رادیب  مردپ داد هیادص اب یییاذک
هیور ومرس  متفر ورف یلقبوت مدش هکس کس دایز هیرگ زا دوبن  مدوخ تسد مدزو قه دعب و

 مدرک هیرگ  طقف و متشاذگ  شنیس
یبیع _ تفگ هک مدرک یهاوخ ترذعم مدش  نوریب شلقب زا هدشیچ  مدیمهف هک تشذگ یا هقیقد منک۱۰ کف

؟ یدش  مورا _ تفگ ودرک  ماگن . مدرک کاپ وماکشا . هرادن
میدوبن تخبشوخ  مهام اما.. .. اما . هرا _

متفگ ملدوت نییاپ متخادنا ومرس
میدادیم سپ صاقت دیاش _ای

تفگوداد نوکت یرس دش حملادب همه نیا زانیرپ  ندید زا بشنوا هک دش نومه
 مفساتم _

درم تردام  یروطچوت _

هگید دوب ناطرس مردام گرم _

تفگ هک مدنورگرب وم .ور ناها _

هنوخ  میرب  یاوخیم _

یدرک خی
تفگ هک هنوخ هیوت  میتفر  مهاب .و متفگ یا هشاب

. هنووارف  تینیب بآ یشاپ ادرف هک روخب یاچ  ناویل هی ایب یرادن  باوخ هگا _

متفگ و متفرگ  مدوخ هب یشدنچ حتلا
و میدزن فرح هگید . شناویلوت متخیر و مدرک مد یاچ نم هنوخزپشا تمس  میتفر  مهاب . سپ هشاب _

تفگ شقاتاوت تفر نوا باال میتفر
زا متسب وماشچ و تخت هیور متسشن . مداد ریخب بش هیاب وشباوج قاتاوت متفر منم . ریخب تبش _

. درب مباوخ ۳ تعاس  ندید اب دعب مدشو هریخ تعاس هب هقید هی تخوسیم  ماشچ طقف  مدوب هتخیر  کشا سب
مدیبوک  مکحم و متشادرب ومرس ریز تشلا ب ففففوا . مدرک زاب وماشچ یقرب وراج هیادص اب

هک مدرک ش زاب رد تمس  متفر  مخا واب مدشاپ . دشیم رت کیدزن هظحل ره ادص نیا هن اما . مشوگ هیور



هشکیم وراج باالور هقبط هراد مناخ هسیفن ندید
؟ مدزن مرس امش هب هگم زورید نیمه نم مناخ هسیفن _

؟ مش اپرس دیابن بخ مرتخد هاو _

مشب تادف مراد باوخ نم . یشب اپرس یروطنیا  مدوبن  یضار اما هنک هفاضا ترمع هب ادخ مناخ هسیفن _

. هدیعب امش زا یرتکد مناخ هک امش هرهظود تعاس مناخ _

تعاس هی متسب وماشچ هرابود و مدیشک زارد تخت هیور  مدموا و مدیبوک ورد قاتوت  متفرو  مدرک یفوپ
مزارو  نتفگ و بشید یروا دای هب اب شودریز و مدش مومح هنوور  مدشاپ . مدربن باوخ اما متفر راجنلک

یکشم نکمرگ راولش هی . نوریب  مدموا  مومح زا دشیم مورا تشاد رایناد . مدش یروج هی . شزار  ندینش
هی ، نییاپ  متفر و متفاب و دوب هدش  کشخ هک وماهوم و مدرک منت یکشم  کینوت هی و مدیشوپ  زمرق ههار اب

متشگرب شادص اب هک شمدروخ متسشن و متخیر مدوخ یارب یاچ ناویل
مراد راک نم هشیم هداما یک راهان مناخ هسیفن _

متشگنرب
هشیم هداما االن نایب هک مدوب مناخ یلیل  رظتنم نم اقا _

هسیفن مه هیور هبور ام هرابود . زیم تشپ میتسشن  مدیچ وزیم مناخ هسیفن کمک اب مدشاپ . شتفر
وحن نیرتهب اب نوشاتسدریز اب و ندوب بوخ یلیخ رهمگرزب یاقا . تسشن نومشیپ مناخ

.هک مدیشک زارد ورود یا هزایمخ هک مدروخیم متشاد منم و تخیر مارب همیق تشروخ .زا ندرکیم راتفر
تشاد بجعت اب هک رایناد هب دعب و مدرک شاگن دیدنخ مرهمگرزب یاقا  متشگرب . دیدنخ مناخ هسیفن

درکیم  ماگن
هیچ؟ _

. مدید وتشحو لنوت مدوخ هیاشچ اب یچیه _

و مدرک  کمک مناخ هسیفن اب دش مومت هک راهان . سوبع  نییاپ  متخادنا ومرس و متفگ  یشیا منم و دیدنخ مناخ هسیفن
اه هرایم باوخ باوخ نگیم مدیباوخ . متسب وماشچ هک نیمه . متشاد باوخ اعقاو  مقاتا  متفر

..

..
《 رایناد 》

تفر رد منهدزا اباب ، یخلت شوگ هچ _ها

یچ؟ ای..الاالهاالهل.._ای هنهد نوا _

میراد هسلج  مگنهرس اب مراد راک هک ینودیم ریمس _

ریگن هفایق سپ _

مریگیمن هفایق _

یدرکیم  راتفر میتشادن تنمشد اب یقرف یراگنا یروطنیا ادخ هشیمه _

تشپ  متسشن شدوب هسلج هشیمه هک یقاتا میتفر ملا بند دموا . مدش  جراخ قاتا وزا مدشاپ . نک لو _

هیور تسشن . مدش زیخ مین . متشادن ندشاپ هلصوح ندشاپ همه دموا یتقو . دایب گنهرس ات زیم
تفگو لوا یلدنص

. هتفگ یوسوم  گرمزا همه  ربتعم هیاه همانرب اهو هنانزور . نیدموا شوخ بوخ _

و مدز یدنخزوپ
وموس رفن مینک یعس هکنیا !!!و یگمه . میشاب بقارم دیاب  یگمه اج. همه دش شخپ درم نوا گرم _

تفگ هک مدرک رونوا ومور  هشابن مه یموسرفن ال صا دیاش اما مینک ادیپ مه
تفگو مهبدرک ور نیشابن دید وت دایز تدم هی هرتهب نوتیگمه . مگب هک مدموا .. هتسرد _

رانک یلدنص هیور متسشن و مدش قاتا دراو . شلا بند متفر و مدشاپ نتفر هیقب تفر . مقاتا ایب مامش _

؟ نییامرفب _ مدرک شاگنو متخادنا مگید هیاپ هیور وماپ شزیم
مدرک کف یدز هک ییافرح و هدنورپ هیور نم _

بخ؟ _

مداد نوکت یرس . نرازب ارجا هب ونوا و ناتسداد هب مدب ماوخیم ور هتسیاش گنهرس هدنورپ نم _

! هبوخ سپ بخ _

یشیم لا حشوخ مدرک کف _

مدش لا حشوخ _

یرب ینوتیم . یشابن دیدوت دایز هرتهب هگید ماوت بخ . یگیم سار ناها _

ماوخیم یصخرم یزور دنچ منم هرا _



. نوریب  متفر و مدرک زابورد مدرک یظفادخ و مدشاپ ینک تحارتسا ینوتیم  سین یتایلمع عفال ورب _

خخا . شدعبو  مدرک تحارتسا یمک . مدنور هنوخ وات مدش نیشام راوس . متفرو مدرک عمج وملیاسو
. مدوب ساوح یب یچ نم

؟؟؟  متسنودیمن نم هک یچدوب یرپزان هلیسو
نودمچ هی . متفریم  مدوخ  متشاد شرب ، شدوب  راکدوخ و رتفد هی هک  مدرک کچ و نومهم قاتا  متفر

 متفرگ ودونرف هرامش . متسب کاس مزاین دروم لیاسو و متشاذگ راولش و سابل تسد دنچو  متشادرب  کیچوک
میرب نم نیشام ابدوبرارق دوب یا هتفه هی نومرفس

 متشادرب و رتفد . مدز  منلکدا وزا مدرک منت ومیکشم تک و مدیشوپ گنر دیفس زولب ههارمه یکشم راولش هی
زانیرپ ی هنوخ سردا . مدش نیشام راوس و مدرک لفق ورد و مدش نوریب هنوخ وزا متشادرب ممنودمچ و

دوب نوشدوخ نومتخاس مدش هدایپ نیشام زا شنوخرد همد  متفر و متفرگ شیپ ورد
تفگ ودیشک رت ولج و شلا ش ودرک بجعت مندید ابودرک زاب ورد مدز رد

نییامرفب ؟ نیبوخ _سالم.

تفگ ودیپاق هک مداد شنوشن ورتفد . مدب ونیا مه منزب رس نوتهب مه مدموا _هن

وت نییامرفب یلو هنکن درد نوتتسد _

. متفر وشهب مدرک تشپ ظفادخ _هن

. شلا بند مایب هک هشاب هداما هک مدز گنز دونرف .هب مدش راوس و مداد نوکت یرس زابرس اتود فرط هب
. میتفر ینیمز هتفیب ییاوه یقافتا نکمم هظحلر ه ودوب یربا اوه هکنیا یارب . متفر شلا بند هکنیا دعب

. ندموا رظان رفن شیش جنپ دودح امرب عالهو

مدیباوخ و متفرگ شود هی شلبق اما مدوب هتسخ مقاتا نم و لته هی میتفر
.
.

زور جنپ نیاوت . دوب هدروا  راشف نومور تخس انیا یرامعم و هصقانم هیاراک دوب هتشذگ زور جنپ دودح
. مدرکیم جراخ سرتسد زا اتقو  رتشیب ممیشوگ . دشیمن اما هشن هدیشک ییاج مرکف مدرک یعس یلیخ

مدیشکیم وراحرط میتشاد . دوب مهم هصقانم بخ اما میرب ات میدرکیم سیر و سار میتشاد وراراک
درکیمن مولعم نومزورو بش ..... ندرکیم راک نتشاد تخس نومهورگ

و ندرب دوب هدنوم  طقف . میدوب یضار مه ینومتخاس هییابیز تکام زا میدوب یضار حرطو هشقن زا
یخرف مناخ کمک اب دوب هدش هدیچ ییابیز .اب شفارطا هیانومتخاسو ... دوب جرب هی لکش . شنتشاذگ

امن وت ابیز یلیخ هک دوب هدش هداد جرب هیوت مه کیچوک هسیر هی دوب نوم یلخاد هیاحارط زا یکی هک
نوراب .زا دیرابیم نوراب ناهفصا تشذگ مهدعب زورود . متشاد یبوخ سح یلیخ هشقن تباب .زا شدوب
ورازه اب رخا مینک اج هباج یروطچ و تکام نیا .حاالام دوب هدروا مساو یسناش دب دمویمن  مشوخ
شنرازب هسسوم هیوت ات نتفر رتدوز ام زا انوا . نیشام لخاد نتشاذگ وشندرب اه هچب تمحز کی

تقو اما دوب هدز گنز نوجاقا ، هنوخ زا هرابود میشوگ تقورس متفر مدموا یتقو و متفرگ شود  متفر
مدیشوپ ومیکشم یا هچراپ راولش ماهوم ندیشک راوشس دعب . مدرک شجراخ سرتسد زاو متشادن

و مدیشوپ شور زا ومیکشم تک و متشاذگ زاب باالشو همکد هی . مدرک منت ومریت یبا راد همکد زولبو
ممیکشم مرچ تعاس . مداد حتلا وماهوم و مدرک ماپ ممینرو هیاشفک . متسب وشینایم همکد

مدرک زابورد متفرو مدنودرگ ور هنییا زا ندزرد .اب مدرک متسد
میدز فرح هصقانم زا هار هلک وت . میدش نیشام راوس نوریب میتفر مهاب . دوب دونرف

ولج  میتفر . مدادوب زا ولمم تیعمج  میدرک زاب و یا هوهق گرزبرد باال میتفر وزاهلپ میدش هسسومدراو
هس و هویم با کیزا شور هک یگنر دیفس زیم رانک . میتشگرب ییادص ندرک فاص اب میدرک سالم تیرثکا اب

هسسوم  سییر شلیماف زا یشیپ  یسییر یاقا . متشادرب  یکی نم ودرک  یفراعت نوسراگ . دوب هدش هتشاذگ ماج ات
تفگ ودرک فاص وشادص .هک مماج هب مدز بل . هدنبب دادرارقو هنک باختنا رتربو حرطدوب رارق . دوب

یارب ورام توعد هک یمارگ ناحارط و نارامعم امش همه هب مگیم دما شوخ همه زا لوا . بخ _

تکام عون و امش هدیا و حرط ندید یارب اسئر امو اجنیارد نیدرک لوبق امش یحارط ندیدو تکارش
مینک انب ناهفصا رهش هیوت و یجرب امش اتاب میرگیم میمصت امش

لوغشم مهام . ندز دید وزیچ همه و نتفر اسئر .اب مدز دنخزوپ . ندز سد شهب همه وداد نوکت یرس
یدادح یاقا ههارمه هب نفورکیم تشپ میتشگرب . دموا شادص هرابود هک میدوب هیقب اب تبحص

نشاب هتشاد داد رارق دوب رارق هک ینوا ولج دموا یدادح یاقا .هک میدرک نوشاگندوب
لوبق وحرط هس نم بخ . مدیدیم راک هیوت و تمحز عون ودموا نومشوخ اعقاو حرط دنچزا ام بخ _



رهمناریا بانج ورهمگرزب بانج تکام ، تفگ ودرک شگرب هب یهاگن تکام ، احرط نوا نیب یلو مدرک
و مدروارد وشادا داد نوکت رس و تفرگ باال مفرط وشماج هک مدید ورهمناریا ناسحاو متشگرب . دش لوبق

مدنوخرچ ومور
متفگ هک منوش هیور دز دونرف و ندز تسد همه . نیایب ینارنخس یارب ات منکیم توعد نوتزا بخ _

یدیشک تمحز یلیخ یربوت تدوخ هرتهب _

. هیفرح هچ نیا شاداد _

نوفورکیم هب و متشاذگ ینارنخس زیم فرطود وماتسد مدرک هاگن تیعمج هب اهو هلپ تمس متفر
متفگو مدرک هاگن کیچوک

دش هدید نومتامحز هک مدش لا حشوخ هکنیاو . همه هب مگیم دماشوخ بخ _

تشذگ بشنوا . شدوب رهمناریا یدعب و نییاپ متفرو مداد یتاحیضوت محرط زا منمو . ندز تسد مزاب
مه اب اشوک و هتسجرب رامعم ود هگا تفگیم یدادح . تفر دادرارق یارب ام حرط هکدوب بش هیارخا
لوبق ور هصقانم نومرس ریخ هک بشدوب هیارخا . ندب هئارا ناهفصا هب وحرط نیرتهب ننوتیم نشاب
لیمیا همه هب ادعب سرداو هشیم هتفرگ نارهت هیوت ینومهم هتفه رخا درک عاالم دونرف نیمه یارب میدش

متشگرب یسک هیادص اب هک دیرابیم فرب گنیکراپ تمس  میتفر و میدرک یظفادخ تیرثکا اب . هشیم
. رهمگرزب یاقا _

تفگو کیدزن دموا مدید و رهمناریا هکدموا رت کیدزن یمک متشگربو مداتسیا
مداد باال ییوربا ، هشاب نومتفج یارب هتفهرخا ینومهم هیچ نوترظن _

بش هی هک هشیم ینعم یب زاب مگیم نوچ یلو هرادن یقرف نم یارب میدوب هصقانموت نومتفج هخا _

تفگ ودموا دونرف هک مداد نوکت یرس . امش ینومهم بش هی نشاب نم نومهم
. رایناد هتسرد _

. مینزب فرح ات متکرش نیایب شدعب نینوتیم نارهت مریم ادرف نم ، هتسرد نوتفرح _ متفگو مدرک برساال
زا منم و نومرف تشپ تسشن دونرف هعفدنیا . تفر وداد سد دونرفو نم اب وداد نوکت یرس
نم و لته  میتفر . ونومتامحز میدید هرخلا وب تشذگ مزور شش .نیا تفر مه هیور ماشچ  یگتسخ
مدید هک مدرک زابورد و متفر لسک . دموارد ادص هب رد هک . مدوب باوخ رهظ هدوخ ات مدرک تحارتسا

هموربور رضاح دونرف
هشیم شاراق عاضوا هک میرب ایب شاداد _

؟ هدشیچ _

... شبلق نگیم .. نوجاقا _

مماه همکد . تک شور ودیفس زولب هی و مدیشوپ نیج راولش هی متروص نتسش نودب عیرس دیرپ مگنر
و میدش نوریب لته زا مهاب رد همد متفر و متسب ودوب یا هشوگ هک مفیک عیرس و متسب نویمرد هی

تفگ دونرف هک مدش راوس . میداد ولوپ و میدرک خسف ونومتدم
هرتهب  منیشب نم _

. منورب دنت هک منیشیم  مدوخ _هن

اما مدرکیم فعض متشاد یگنشگ زا ... مدنور وزاگ هیور متشاذگ راک لوا وماپداد نوکت یرس
دوب مهم مسک  اهنت طقف ...االن دوبن ممهم

.

.
هرخلا ..ب هتفیب میگدنز سک اهنت هب یقافتا متساوخیمن مدنوریم دنت نانچمه نم و تشذگ تعاس جنپ .

مدش دراو نم و ندرک زابورد متسبن منیشامرد یتح متفر و مدش نوریب و مدرک زابورد نم و میدیسر
مرس و هدیباوخ تخت هیور مدید هک مدرک زاب ورد مدرک در یکی اتود وراه هلپ قاتا تمس مدییود

تفگ ودرک له مندید اب یلیل ژن. یسکا هاگتسد هارمه هب هلصو
؟ حهیلا هچ نیا _

مدرک هاگن یلیل هب دوب هتسب شاشچ هک نوجاقا رانک متفر و مداد نوکت یرس
هن؟ هگم هشیم بوخ _

هشیم بوخ تفگ شرتکد _ تفگ و نییاپ تخادنا وشرس
زا منم . هشب بوخ رتدوز شاک مدز یا هسوب و متفرگ متسد وت وشتسد .. تفر نوریب قاتا زا مورا

هسیفن . متسشن شرانک درکیم رکف تشاد ودوب هتسشن لبم هیور دونرف . نییاپ متفر و متفر نوریب قاتا
تفگ هک میتشادن لیم مودک چیه تشاذگ ودروا یاچ نومارب

؟ هشب شیزیچ هگا رایناد _

شاداد هشیمن یچیه _

. یدروخن  یچیه هشیم دب حتلا روخب یزیچ ورب وشاپ _



رصع جنپ تعاس ندوب هنوخزپشاوت یلیلو هسیفن . مدشاپ . مدرکیم فعض متشاد یگنشگ زا تفگیم سار
متفگ و نوشتمس متفر ندروخیم اذغ نتشاد

نیشکب اذغ مارب هشیم مناخ هسیفن __

؟ ناوخیم مه ناخ دونرف ، اقا هشاب _

. شکب ونم تمحز امش _هن

هروخیم اذغ هراد ما یلیل مدید هک یا هشیش زیم تشپ متسشن
میلح فرظ . مداد نوکت یرس . میدروخ مکی االن تفریمن نییاپ نومولگ زا یچیه سرتسا زا هک ام اقا _

مولج تشاذگ و
باال هقبط تفر ودشاپ هسیفن . مدروخ دوب بوخ تیعقوم نیاوت

؟ داتفا قافتا نیا یروطچ _

یتسه یمداروطچ . دوب امش رظتنم حبص هدوخ وات ندروخن ونوشاصرق منک کف _ دوب هریخ شباقشب هب
تسشن هک مریمسزورنوا  تیشوگ هب مادم هنزیم گنز هک زور دنچ یمهفیم هراچیب درم نوا ناه؟ ، اعقاو

اج هی ای ؟ یدرم وتاالن تفگیم ای درکن هک ارکف هچ هراچیب درم تفگ بشنوا یوسوم زاو
تفگ ودشاپ زیم تشپ زا ینکیم یروطنیا یزیزع نوشارب هک ییاسک اب ارچ . ندرک تکاخ

یقشاق و یلا یخ یب رد هب ندزو مدوخ اما . مدرک مخا . یشخبیم یروطچ وتدوخ هتفیب یقافتا هگا _

تفر و کنیسوت تشاذگ وشفرظ ودز دنخزوپ متشادن ندینش فرح هلصوح اعقاو . مدروخ میلح زا
یروطنومه رتخد نیا یلا یخ یب رد هب مدز شدوب منسرگ یلیخ دوب منسرگ اعقاو مدروخ ومیلح نوریب

مقاتا متفر دونرف هب هجوت یب هک مدوب کالهف ردقنوا نوریب متفرو مدشاپ . هرام شین هنیع شنوبز سه
.... درب مباوخ یک منودیمن تخت هیور  مدیشک زارد دعب و متفرگ شود لوا و

متفر نوریب قاتا زاو مدیشوپ ومزولبو مدرک زاب مشچ ییاهادص ورس اب اما
لبم هیور یلیل نییاپ  متفر . نوریب  مدموا .. دوب شرس باالهی شرتکد دوب شوهیب نوجاقا قاتا تمس  متفر
هن اما دوب هتشذگ  یروطنیمه یزور هسود مدوب یبصع زیم تشپ  متسشن و متخیر  مدوخ یارب یاچ هی دوب

دوب هدشن  بوخ شلا ح
یهاگن .. اکیمارس فک هداتفا tv رون مدید اما نییاپ  متفر  یگنشت یارب مدشو رادیب باوخ بشزا

هک مدموا  مزیرب با مدوخ یارب ات متفر و مداد نوکت یرس . هنکیم هاگن  ملیف هراد و هرادیب یلیل مدید متخادنا
اوه دیرپ رتم هی مندید اب هک شتمس  متفر دیرپ مرس زا باوخ .. لبم هب هدیبسچ مدید

؟ ینکیم راکیچ اجنیاوت _

مروخب با مدوب هدموا _

ناها _

درک  ماگن و تشگرب هک مدرک ترپ شرانک لبم هیور و مدوخ دید. وملیف هیقب
؟ یروخیم یاچ _

هوهق _هن

هزادنیم ترسزا و باوخ _

. منیبب وملیف هیقب ماوخیم بخهرا _

دوب شوهق هیور  ماگن
تفگو تخادنا مهب یهاگن . ینک تسرد منم یارب هشیم _

تفگو تخیر ور هوهق و تشادرب دوب شناویل رانک هک یروخ با ناویل هی .. مرادن هلصوح اباب ورب _

نیا هیوت منم روخب  مناویل هیوت وت مدروخن موهق زا زونه نم _

.. دوب ی میدق یا هناسفا . دشیم  رتوبک هی لکش هک دوب رگوداج هی  مدرک هاگن  موربور یا هرک  ملیف .هب

تعرس اب هرتوبک یتنعل  ملیف وهی هک میدروخیم ور هوهق و میدوب  ملیف وحم نومتفج  میدرکیم هاگن  میتشاد
دیبسچ ودروخ یزرل هعفد هی سرت زا یلیل هک دوب هعفد هی شراک ردقنوا  نیبرود تمس دموا یدنت
تروصوت  شنحص دوب یا هعفد هی نوچ  میدیسرت نومتفج . نوا هیور منم هوهق مور تخیر شوهقو مهب

هک میتفر ومیدشاپ عیرس . دموا نوجاقا قاتا راتسرپ هیادص هک . نومیلقع یب هب تفرگ  مدنخ  میدرک هاگن مه
تفگ

مدش لا حشوخ هدموا شوهب _

هنک تحارتسا دیاب هشیمن تفگ هک شمنیبب ات متساوخ و

《 یلیل 》

تفگ ودرک مهب یهاگن  ناوغرا داتسرفیم تاولص و فرظوت تخیریم شآ تشاد مناخ میرم
و شرتخد ههارمه . دوب هدموا مه هرز وفالد همع . مداد نوکت رس مینک نییزت وراشا  میرب ام ایب یلیل _



ودموا رایناد هک مدیدنخیم و میدرکیم  نییزت  میتشاد رکش ورادخ دوب هدش بوخ  رهمگرزب اهانیا شسورع
تفگ

. وراشا مربب نیدب _

رود همه مدعب . شدوب دایز نومتیعمج نوچ نیمز هیور  میدرک نهپ هرفس هی هنوخوت دوب درس اوه نوچ
نم هب درکور راشای .. میتسشن مه

. هدب ام هب شآ فرظ هی تمحز یب شادادنز بخ _

 دروخیم وشاذغو نییاپ  شرس ودوب ریز هبرس اما . مهدوب ریمس  مداد شا نوشکت کت هب
؟ یاوخیم  یزیچ _ متفگ درک مهب یهاگن رایناد

. هدب وکشک هرا _

. ناوغرا شیپ  متشاذگ و متخیر  مدوخ یارب مهب. داد وششا هیور تخیر  طقف قشاق هیو  مداد وکشک  مرانک زا
، رتدب نم زا منوا دوب رایناد مرانک . مدوب ندروخ لوغشم ودوب نییاپ مرس نم اما ندزیم فرح تیعمج
ابیز مناخو  میرم ورگید هیاراک و میدش شنتسش لوغشم و هنوخزپشا میدرب ورافرظ دش مومت اذغ

مهب درک ور ناوغرا . نباوخب هک ندوب هتفر ادرم . نوریب نتخادنا ورام یعقاو ینعم هبو ندرکیم مناخ
سین رایناد هگا هتبلا نوتقاتا میرب مام یلیل _

. میشابن تحاران ات هباوخب متفگ  یرانک قاتا رایناد میرب _هن

هسیفن هک مزاب رکش ورادخ اج، همه شیتفت هب ندرک عورش مقاتا میتفر اتهم و ادلی اب درک یا هدنخ
هک تخت هیور  میتسشن ندموا . دربیم ودمویم تدم نیاوت نوا و شقاتا دوب هدربن ورایناد هیاسابل مناخ

مهب درک ور ادلی
؟ سین تیسورع ملیف _

میتشاد هتخیر راک هک سب مدوبن  مشرکف الهب صا ارچ غورد بخ
هدشن هداما زونه مزیزع _هن

رید ردقچ هاو _ ادلی
. میتفرگنونوشلا بند مهام یهاگ دایم شیپ هرا بخ _

و تسد نیا یتقو هی مملیف هکنیا رطاخ هب یزیچ یارب هن شمریگب مرب هعفدنیا هشاب مدای داد. نوکت رس
 هتفویم تسد نوا

ننکیم کاپ زاب هشن رید یتقو هی مگیم _

متفگ ارتخد .هب ندنومیم ادلی و اتهم اما هرب ناوغرا هک دش رارق ات میتفگ یردره زا میتسشن ... منودیمن _

مهاب نراد ریمس ورایناد ودونرف مدید هک طایح هیوت ات متفر ناوغرا هقردب یارب مدوخ نم و ننومب
یظفادخ شزا منمو تفر ناوغرا شینوشیپ هیور هنزیم و هنکیم تبحص هراد کالهف رایناد وننزیم  فرح
تفگ ودش یروج هی دید و نم ات دوب هتسخ دموا  رایناد دز یقوب و دش شنیشام راوس مریمس . مدرک

هیچ؟ _

هتچ؟ وت یچیه _

هداتفا یدب قافتا هی هزیچ _

؟ هدشیچ _

ههراچیب دش درگ  ماشچ . هبشادرف ینومهم حاال دش ینومهمرب رارق و مدرب ور هصقانم نم _

وتاب شاراک مومت . یتفردایز ینومهم هرخلا ب ینکب ومینومهم هیاراک و نارهت یایب  نمابوت هشیم ... هشیم  نییب _

؟ موه ؟
متفگو تفرگ مدنخ . دوب هدرک مولظم شاشچ ؟ هنای مدب  ماجنا متسنوتیم بخ . مدرک رکف یمک

... بارخ مراد  سرتسا و هگرزب تینومهم بخ یلو هشاب بخ _

و فسات اب ندش تکاس اتهم و ادلی  مندموا اب مقاتا  متفر  مداد نوکت رس . میرب هک وش رضاح ورب اباب هن _

ادرف یارب سابل .. هگید دایم شیپ هکمربو هرادن لا کشا نتفگ  مانواو  مدرک فیرعت ور ارجام یتحاران
و مدرک تبحص مناخ ابیزو میرم اب نییاپ متفر و متشادرب هگید زاین دروم لیاسو ههارمه
زا کیدزن متفر . شاهاب دزیم فرح تشاد رهگرزب یاقا دوب مهرایناد مدش نوریب هنوخ .زا نوشهب متفگ

تفگ هک میدزن رهش هب ندیسر ات یفرح . میتفر و میدش نیشام راوس و مدرک یظفادخ رهمگرزب
اااااه هبشادرف وتاراک نک عورش االن نیمه زا مناخ یلیل بخ _

متفگ متشادرب راکدوخ اب هگرب هی درک هراشا دروپشاد ؟هب یراد راکدوخ و هگرب _ متفگو مدش له
! نرفن دنچ نوتانومهم بخ _

هدیشوپرس ناکم هی . مینک ورزر غاب هی دیاب لوا بخ متفگ و مداد نوکت یرس . نتسه یرفن ۱۵۰ _

اج هباج ات بخ یلو هبوخ منوتدوخ یوالهی یوال.. ای ترامع هی لثم ثمال هشاب مه رود رهش زا هک
هشکیم لوط اهانیا نیشب

داراب اب تشاد منک .کف متفگ یشیا سیه تفگ منزب فرح متساوخ ات تشادرب ویشوگ . درک یمخا



دوب رایناد زا هک ندرب ونم هک ییاجنوا عععا . دروخ مزغم وت یا هقرج وهی ترامع درومرد دزیم فرح
ماگن  نئمطم یروج هی هرب... تایلمع نیا رس هدرک تقو یک بخ هتبلا ... هریمن اجنوا تقو چیه ارچ سپ

متفگ هک درک
یکاروخ و اذغ ندش تسردو .. انومهم یارب ازیچ نیا وزیم نتفرگ هنومیم سپ بخ . منوا شدشروج _

متشون وراهاذغ دعب و متشون و یلدنص اتدنچ و زیم هچرتفد هیوت اه..
؟ یچ اذغ ؟؟؟ بخ _

تفگ ودرک ماگن
کیلشیش و غرم و بابک و هجوج و جنرب . سیورس فلس اذغ _

. ووهار همه یا هرب یک _

اااه سصقانم مرسریخ _

نشیم فیح همه انوا هشاب بخ _

هدیعب امشزا تساسخ ایرا مناخ _

دایمن مهب ال صا ندوب سیسخ _

ماش یارب یندیشون متفگدعب .. ژهل هویمبا و یاچ و کیک .. رسد نک شلو بخ
تفگو تشگرب هک انیاو هویمبا .. مه ینومهم لوط یندیشون راد..دعب زاگ با و رتسلد و هباشون _

سچب دلوت هگم _

یچ؟ هساو _

متفگ وشتمس متشگرب ابنم یندیشون ال صا .. نایم نوشیهارمه اب هک نیا هتخانشرس هیامدا انوا _

عمج طسو یرایب ورایتفوک ورامرهز نوا یاوخیم هنکن _

بخ هرا _

تلا جخ تکلمم نیا درگرسوت مادعب مدب ماجنا مدا لثم رازب نم هب یدرپس ویراک هی هشیمن نیبب _

یشکیمن
دوخ نید هب یسیع دوخ نید هب یسوم هراد یطبر هچ هک نمود . نلوا ما یفخم هاو _

ننکن یزاب هنووید اجنوا زاب هشاب مک نوشلکلا سپ _

متفگ ومتشون وشیتنعل مسا و مداد نوکت رس هرادن ملکلا هک مگیم وبارش نومه _

متفگو متشگرب . شدش روج هک نیا بخ _

رظن هی نیبب _

دوب نم هیاندز فرح یدایز هساو مدیمهف منم ودرک یفوپ
،هک سین گرزب ترامع مدقنوا یدرس نوا هب اوه _ هشاب هتشاد مه یلدنص ای هشاباهنتزیم مگیم _

. نشاب یلدنص ابانومه سپ هگید هیاج هی مربب ورفن تسیود
و میدنک نوج بش هدوخات مینک هراجا هیتاالر زا ورازیم میرب لوا سپ هشاب . متفگ و مداد نوکترس
هرفس هی میداد شرافس ورمه وراه رسد اهو اذغ .و میدرک هراجا ابیز هیاه یلدنص ههارمه هب ورازیم

و بزهلا لطس وت متخادناومچیودناس ذغاک یگتسخ ...اب اجنوا یارب میدرک هراجا مهارآ هرفس هیو هنوخ
هب دروخ مرس منودیمن ..... میدشیم اپ دیاب دوز حبص مادرف . مدوب هک یلبق قاتا متفر و مدرک یرکشت
زاب مشچ ییانوکت اب هرب شیپ بوخ زیچ همه هنکادخ .. هشاب یزور هچ ادرف  تفر ماشچ هن ای شلا ب
شاگن جیگ ومدیشک و مندرگ رود دوب هدرک ریگ شملا هک تخت هیور متسشن عیرس مدید وشفایق مدرک

تفگودرکرونوا وشور مدرک
میراد راک هک وشاپ _

. مدیباوخ نوریب سابل اب دشیمن مرواب
یلدنص وازیم نویماک هی . میتفر نوریب هنوحبص دعبو مدیشوپوموتلا پ هرابود و مدرک ضوع وماسابل
یارب .. دیرخ زکرم هی میتفر هک دوب کی شوح ولوح تعاس ورگید الهی یاسو هیقب ودوب هدرب وراه

متفگو مدرک شاگن .. دیرخ یکشم راولش تک تسد هی شدوخ
درک ماگن جیگ . یتشاد بقال نیازا هکوت _

هیقب . وش هفخ ینعی درک ماگن یروج هی ... یرگیج یزمرق ... درز .. یبا .. یا همروس راولش تک هی _

تفرگ یرگیج گنر وشنهاریپدیرخوراسابل تفرگیمن وشمشچ یچیه نوا اما میدید وراراولش تک
؟ میروخبراهان میریمن _

درک ماگن بحعتم هک
؟ یچوت سپ _

یچ؟ _نم

یریگب سابل یاوخیمن وت _

متسه منم هگم _



هرا هک همولعم _

تفگ هک مدش تام
ااه یمنز ترس ریخ _

تفگ هک متفگ یناها
سپ میرب متفگو متفرگ رناژی میریگب سابل تساو میرب _

یزیچ هی وهب موزاب هب دز شتسد اب مدوب یموناخ ودنلب  سابل هی لا بند منهذوت . میدید وراه هزاغم همه
تفگودرک عراشا

؟ هروطچ نیا _

دوب گنشق اعقاو مدرک هاگن
اب گنر طالیی گنر دوب گنتدایز نساب تمسقزا گنت .و شدوب یهام لدم یلوق هب هک دنلب سابل هی

هرهمودوبزاب هریاد مین تمسق هی سابل هنوشرس طقف سابل دوب راد نیتسا . دیفس طالیی زیر هیاگنس
رکشورادخ شدوب بوخ ودوب عیلا منتوت منک شورپ ات متساوخ وت متفر دوبابیز هداعلا قوف . شاه
مدموارد ممکش ورایناد تلا جخ زا نم و ناروتسر میتفر میدنک لد هگید و متفرگ یگنردیفس هیاشفک

میرب شش تعاس ام هتشه هتعاسزا هک ینومهم ثمال ترامع مرب شاهاب هک هاگشیارا مرب هرتهب تفگیم
رگشیارا بوخ متشادن یلبق تقو هک اجنوازا .. هاگشیارا میتفرراهاندعب میشاب هتشاداراک هیور تراظن هک

هریگن ماقتنا ادابم ات مدرک االیه مسب و شتسدریز متفر راهچ تعاس رخا ودموارد متلا جخ زا
وتدوخ نیبب بخ _

مشیارا اقیقد هنیبب ومسابل لوا ات تساوخ شرتهب شیارا ندیمهف هساو رگشیارا هخا دوب مرانک مسابل
مشچ .. مدش بوخ هک تفگ ودوب یضار مزا رگشیارا مدموا مدرک منت و مسابل متفر دروخیم مسابل هب

مشب تشز مدرکیم کف نون فیح .. مدوب بوخ اعقاو هنییاوت متخادنا
وک یرجا گنر زا یبیکرت ممتروص شیارا و نییاپ هتبلا دوب هدرک عمج یا هتخلش لکش هب وماهوم

رایناد تراک زا منوا مدرک باسح ولوپ هک دعب تعاس کی دودح مدوب هدش بوخ . یسابلا
. درک سالم ماهاب و دز یتبحم اب دنخبل دید ونم یتقو ملا بند دموا رایناد مدعب

ملا بند دموا مرس مزادنب ومنشور یا هوهق تفاب وشهلا منک منت ومدیفس هیوتلا اتپ هنوخ  میتفر رایناد اب
تفگ و وتدموا میدش هداما هک دوب شش تعاس

میرب _

میرب _

مخا اب مدید مدرک برساال مرادن یا هقلح هک نم اما هشتسد نومقلح مدید هک میتفر مداد نوکت رس
تفگ و مپچ هتسد هب شهاگن

 شمراد هک بشما مارب همهم منم شزادنب وبشما تقلحوک _

تفگودرک یچون . متشاذگ اج ور هقلح نم اما همهم هک منودیم منم _

میراد هلجع موجب سین تهارمه یرتشگنا جیه _

تسین _هن

شاگن بجعت اب دوب شتسد یبآ هبعج هی دموا یتقو شقاتاوت تفرودیشک شرس هب یتسد کالهف
تفگ زان و لگشوخ رتشگنا هی ندید اب درک زاب ور هبعج هک مدرک

ینک تتسد ینوتیم ررضو منهج یلو .. یلو همردام جاودزا رتشگنا هشزرااب مارب یلیخ نیا ایب _

منک؟ متسد ینعی _

.. هک ینکن شمگ یلو نک تتسد هرا _

. مبقارم هن _هن

دمویم یفدص نخان ابالک مدیفس هیاتسد هب یلیخ درک متسد شدوخ
. مدرکیم هاگن ونوریب هشیش وزا مدرواین مدوخ هیور هب . شدوب یزان رتشگنا هچ نوریب میدز هنوخ زا

ترامع هب میدیسر
سالیم نوشاهاب نوششیپ متفر ماسابل نومه اب ندیچیم هنوخ هیوت ورازیم نتشاد ارگراک وت میتفر
ریدم . شدوب هرفن جنپ یزیمره رس متشاذیم وراه یلدنص شرود نم ندیچیم هک و یدرگ زیمره مدرک
ندوب رود مه زااهزیم دوب گنر دیفس ماه لگ هشاب هرفس هیور ات دوب هدروا و ییاه لگ مه ینیچ هرفس
اعقاو دش تسرد اج همه مک مک . شدوب ترامع هنوخزپشاوت اه اذغ یلو ندوب هدیچ وبقال فلس زیم
هدش ابیز یلیخ االن لکرد یلو منودیمن وترامع یلبق هرهچ . ندرک نوشدوخ وراراک هیقب دوب گنشق یلیخ

دنوم زاب نوشنهد ندموا هک نیمه ریمس و ناوغرا ودونرف و رایناد . ندرک یئانییزت هی منوریب دوب
بحاص هک مه ناوغرا مدرک سالم هیقباب نم .و دز یدنخزوپ  طقف و مشیپ دموا رایناد تفرگ مدنخ

دشیم هتفگ ینومهم
تبرش نم هتساوخ قبط .و دوب بارش یندیشون رایناد هتساوخ قبط ودموا یج ید ندروا وراه اذغ



ناجنوا اقاتا اال متحا باال هقبط  متفر . درک شخپ یج ید مورا هیادص اب کیزوم دوب ملا قترپ و ولا بلا
دموازور نوا زا مدای . دزیم نلکدا شدوخ هب تشاد مدیدو رایناد هک مدرک شزاب .. قاتا هی تمس متفر

متفگ ونییاپ متخادنا ومرس
مسابل هساو مدموا نم _

. مریم نماالن _

مملا وش مدروارد وموتلا پ دوب بوخ یلیخ مدرک وب وش نلکدا هیوب تفر هک نیمه هرب مدوب رظتنم
مدش نوریب قاتا وزا مدز متسد چم و ندرگ رانک مدروارد نلکدا هی مفیک هیوت .زا تخت هیور متشاذگ
رظنرد سابل ضیوعت قاتا یارب ورد یرانک قاتا . دوب شیرسورو پوتلا نودب مه ناوغرا نییاپ متفر و
متفر هنکیم سالم نوشاهاب هراد رایناد مدید منک؟ سالم مسیاو منم ینعی ندمویم انومهم . میدوب هتفرگ

تفگو مهب داتفا شمشچ هک شرانک
؟ یدز تدوخ هب رطع ردقنیا ارچوت _

ات میدرکیم سالیم دمویم سکره . درک رونوا وشور ودش رت ظیلغ شامخا اه. یریگیم داریا یراد زاب _

زیم تمس متفر متشادن نداتسیا هلصوح هگید .. دش همهمهو . تفررت باال گنها هیادص ودش غولش مک مک
و مدرب باال ولا بلا  نتشادرب یارب تسد ودموا انوسراگ زا یکی متسشن . شدوب دونرف و ناوغرا . نومدوخ
رسپ نوا هب اپ اترس زا یهاگن مدرک برساال . ندموا هگید رسپ هی و رایناد هک ندوب همه مولج  متشاذگ

تفگ دوب شتروص هیور مخا هک یلا حرد هشیمه لثم رایناد هب یهاگن و مدرک
نومصقانم  کیرش . نتسه رهمناریا ناسحا یاقا نوشیا بخ _

تفگ هک مداد نوکت یرس . مداد وباال ماهوربا
متخبشوخ _

نینچمه _

تبحص نتشاد . نتشادرب بارش ودموا نوسراگ مانوا هساو . شرانک مشتسود ومشیپ تسشن رایناد
دنت و خلت هچ ؟؟؟ هگیددوب یچ نیا .. ببببح وهی هک مدروخ و متفرگ مبل هب کیدزن وماج ندرکیم

تفگ مشوگ مد ودرک ماگن دنخزوپ واب تشگرب رایناد دش درگ ماشچ . شدوب
ور هگید  پولق مدب تروق متسنوتیمن تفر نوموربا تلوا حتلا هب درگرب ادخ وروت _

رتدب .هک مداد تروق  مورا منم داد تروق نوا هک نیمه دروخ وشبل کیدزن درب وشماج . میدش  مشچوت  مشچ
دش هیقب اب تبحص لوغشم و تشاذگ شدوخ هرانک و تشادرب مشیپ زا ومماج و دش رت درگ ماشچ

. نگیمن یکلا رام رهز نوریب مدموا . مدروخ و متشادرب لا قترپبا ناویل هی هنوخزپشا متفر و مدشاپ عیرس
شوماخ اقرب . ندیصقریم ایرتشیب تفر ودشاپ مدونرف ندوبن نومدوخ لوق هب کیرش اتود نوا هگید
گنها هک دوب ماش عقومات ...... وتوتوه هگید ودش هدز راد متسیس هیاگنها و ودش هدزرون صقر و دش
یارب و متفر همه زا رت رخا زیم تمس نتفر ماش یارب همهو . دش هدز مالمی گنها هی و ندرک عطقو
همه و مدیشک ماش زا مک یلیخ مرادرب مدرکن تعرج مه یندیشون و مدیشک هجوج ههارمه جنرب مدوخ

تفگ ورایناد تمس درک ور . شدوب مه رهمناریا یاقا میتسشن
؟ نیدرک جاودزا امش _

تفگ یکوکشم حتلا اب رایناد ودرک هراشا رایناد هقلح هب
هرا _

تفگو تفرگ ومتسد و نم تمس درکور دعب و
. نوشیا همنز _

اب مه رایناد  اهاگن نوا طسو مدنوم نم .و ندرک مهب یراد ینعم هاگن دونرفو ناوغرا ودرک پک  رهمناریا
تفگو ناسحا هب درک ور دعب دادراشف و متسد شخرس هیاشچ

سه متدوخ ینومهم . هگید ایب ماوت _

تفگو هدنخ ریز دز یقپ دونرف تفر هک نیمه تفر دعب
. رای ترضح _ای

تفگ و دیدنخ . روخب وتماش دونرف هتچ _ متفگو مدرک شاگن پچ پچ
یشاب شوخ _

دروخ و شاذغ و
گنها هکنیا لبق . هرادرب تساوخ یکره ات ندروا وراه هویم فلس دش مومت زیچ همه و اهاذغ یتقو

ندشاپ همه درک هاگن و تفرگو نوفورکیم و دوب یج ید هک ییوکس هیور تفر رایناد هشب عورش
بشما . نتشازن نوماهنت و نتسه اجنیا .و ندموا هک ییاسک همه هب هرابود ییوگدماشوخ هکنیا بخ _

اهنت نوشهورگ ورهمناریا یاقا ههارمه هب ونومهورگ و نم تیقفوم نیا هیوت هک منکیم رکشت نوتمه زا
تیقفوم یاپ هروج همه هک زیزع دونرف منک رکشت اسک یلیخ زا تیقفوم نیا یارب هراد اج نیتشازن

تفگ و ندز تسد همه ... نوتمه راختفا ...هب نوم یلخاد یحارط ریدم .و دنوم تکرش



مگیم کیربت نوتمه هب ودازحرف تکرش تیقفوم _

مشیپ دموا تفرگ مدنخ نییاپ دموا .. ندز تسد هرابود همه باالو تفرگ وشماج
تفگدرک یا هدنخ . ینزیم یزوما دنپ یاه نخس .هچ ییادص و امیس هچ _

. ندوب طسو دونرف ناوغرا . نومزیم تمس  متفر و متفگ  یشیا . نیشب اج هی ورب شابن مشچوت دایزوت _

مدرک شوب و متشادرب ونوشیکی . مدش هریخ دیفس گالهی وهب مدز منوچریز ومتسد و متسشن اهنت نم
باال ییوربا نناسحا اقا . مدید مدرک هاگن . دش هدیشک مرانک یلدنص هک شنودلگ هیوت متشاذگ و

متخادنا
؟ دیشحبب _

مدش هتسخ منیشب اجنیا مدموا یچیه _

تفگو دموا رایناد مدید هک . ناها _

میصقرب میرب _

شتمس  متفر دوبن شدوخ حلا هب منک کف . درکیمن مولعم شاراک تسرد هشگرم هچ نیا تفرگ مدنخ
تسیپ تمس  میتفرو  تفرگو  متسد

منوتیمن نم ینودیم هکوت _

شاه هنوش هیور ومتسد منم و مرمکرود تشاذگ وشاتسد مداد نوکت یرس یریگب دای دیاب هک هرخلا _ب

متفگ میدرک هاگن مه یاشچوت . میدیصقر گنها اب هارمه و متشاذگ
مرخ؟ نم _

رخ تبسن _بال

متفگ یدج _

؟ وگب بخ _

تفگ لمعت یا هظحل نودب . متمس یدموا یدید مشیپوناسحا ات ارچ _

متفگو مدز ینیگمغ دنخبل هرادن ترب اوه هشاب ترو ورود هبیرغ هی متساوخن . بخ _

هک یزیچ زا رطخیب . یرطخیب مارب وت شاب نئمطم همروظنم هرادن ترب اوه نوا دروخنرب مهب تفرح _

هنک نوتفخ ادخ خخخا . مدید ودونرف ناوغرا خوش هاگن هک مدرک رونوا ومور . ینکب وشرکف
تفگ ودرک هاگندونرف هبوتشگرب ؟ هنوشچ انیا _

. نایم رد نوشلقع تلا جخ زا منودیمن _

و مدرک شاگن  مورا . یسرم یلیل یسرم _ تفگ و تخادنا مهب یقیمع هاگن شفرح هب تفرگ مدنخ
رود شاتسد دزیم یداع ریغ یمک منودیم دوب رامخ شاشچ . یشاب قفوم هشیمه هرادن وت لباق _ متفگ

مدوب نئمطم ونیا دوب هدش ضوع مهب نومسح . ندشیم نییاپ وباال ندوب مرمک
رایناد و نم و نتفر همه .وخالهص نتفگیم  کیربت نومهب همه  مداتسیا رد همد هک دوب انومهم نتفر عقوم

متفگ ورایناد تمس  مدرک ور . میدنوم راکتمدخ اتدنچ وراک زا یهوک و
دنوم یقاب ییاذغ هچ نیبب _

. میداد شآ  نوشهب شیپ هعفد اه هچب هب میربب ننک اوس ورازیمت مگیم مینکیم نوشیراک حاالهی بخ _

مداد نوکت یرس دموا زور نوا زا مدای
میرب یک ام بخ _

_ام؟

بخ هرا _

بشما  میریمن هک _ام

مرادن سابل نم هاو _

یریگیم راکتمدخ زا بخ _

ععا _

هروخیمرب تهب هیچ _

یقاتا متفر . مدرک سابل تساوخرد شزا و ترامع تباث راکتمدخ تمس  متفر شجل زا دعب .. مریخن _

داد مناخ نوا هک یکینوت ههارمه هب شملاو و مدرک زاب وماهوم  مدروارد ومسابل دوب موتلا پ هک
اتجنپراهچ درکیم کمک هیقب اب تشاد دوب شسابل اب ودوب هدروارد وشتک مه رایناد . نییاپ متفرو  مدیشوپ

و دادیمن روتسد ثمال دمویم  مشوخ شاراک زا یضعب زا مدرک روج عمج ورایزیمور و ازیم مه درم
..... یلو تشاد دای و ندوب بوخ رایناد . درکیم کمک مشدوخ

قاتا تفر مه رایناد مدوب لوا زا هک یقاتا  متفر نم مینک تحارتسا ات میتفر یگمه دش مومت اراک یتقو
یلقب

مزاب دوب بوخ !! ببشما دوب یبش هچ فففوا تخت هیور مدیشک زارد
نیا مدرک هاگن مپچ تسد هب مدیشک زارد زاب قاط و متشاذگ مرس ریز ومتسد مدرک رکف بشما یمکهب



مدب سپ دوب رتهب  مدرک شاگنو  مدروا شرد . ززززززان و لگشوخ  رتشگنا
.. تسود وهی زارمه هی دوب هدش دوب تقو یلیخ رایناد دوب هدش دوب تقو یلیخ هک ینوا مدبهب سپ

ماباب تسود رسپ نومه نیا شهت هن مزایپرس هن ما یچرس هن؟ مدوبن نم ؟ نم ای دوب دب رایناد نیا
مایب..زا  نوریب مییاهنت الک زا ات درکیم متیذا یهاگ هک ینومه . دمویمن  مدای وشرهچ نم هک دوب مایگچبوت

مدز یدنخبل .. هنک متحار تساوخیم رشب نیا اما مشاب اهنت متساوخیم و متشاد سود و ییاهنت  یگچب
مدآ هی .. هیاس هی اما تشاد دایز رذگهر دوب هتشذگ هعماج هب اپ هک سلا همه نیا هک ایرا یلیل رتکد
رایناد .. تشازیم مه ومحرم اما دزیم مخز دوب تسرد  دوب شتشپدوب شرانک یکی االن تساوخیمن تباث

هدب نوشن تساوخیم  طقف .. دوبن دب . دوب بوخ
رتشگنا هدروخ تسکش مدا هی دوب مدا اما تشاد دایز اطخ تشاد دایز  بیع دوبن مانعم  مامت اب زیچ هی

شقاتا همد متفر منت یاه نومهاب و مدنوخرچ  متسد رود و
هک مدرک زاب ورد و مدز رد هب یا هقت قاتا وت دوب هتفر هزات ؟هن هرادیب ینعی . مدیشک یقیمع سفن

درک ماگن طقف و متمس تشگرب هدیشک زارد قاطزاب نم لثم اقیقد منوا مدید
شتمس  متفرگو رتشگنا

تفرگ مزا دش زیخ مین . هشب مگ مدیسرت نوتردام  رتشگنا _

تفگ هک مرب متساوخدرک شاگن و
هشیمن مگ منئمطم یروطنوا هشاب تتسد ادرف _ات

متفگ و متفرگ شزا و متفر متشگرب
یلو _

. تاکمک  رطاخ هب یسرم . تبلط یکی _ تفگ .. هرادن یلو _

؟ مدینش دب نم ای درک رکشت . مدش مقاتا دراو و متسبورد ومداد نوکت یرس
... گندم لخ شاب یلبق مدا ... یلیل _ مدز بیهن مدوخ وهب متسب وماشچ

.

.

.
مایم نماالم بخ _ تفگ هک متشگرب تشاد هگن هک میدوب نیشاموت

هدموا وبل فرظود اب مدید مدرک شاگن  متشگرب دشزابرد هرابود هک متسبو ماشچ . تفر  مدرک شهب یهاگن
متمس تفرگ و یکی درکیم رپو نیشام تشاد شراخب هک

ااامرفب _

یسرم _

شهاوخ _

مگب یزیچ هک متشگرب ... مشقشاع ینعی . شدوب هزمشوخ هچ مممممموا . منهدوت متشاذگ و یکی و متفرگ
درک رارکت وراک نوا اهرابو اهراب .. اوه تفر مدنخ کیلش هک داد منوشن وش زمرق هیانودند هعفد هی اما

تفگو تفرگ یدج حتلا هک . مدش رب هدور هدنخ زا
. وررپ هگید هسب _

. مینودنخیم  یراد هک هدموا تشوخ _ متفگ و متفرگو ملد
هنوخ  میدیسر تعاس هی دعب
؟ مگب زیچ هی _ متفگ هک

وگب _

یدربن غاب ونم ارچ _

ناجنیا الت یاسو بخ _

. مدرک ضیوعت  یکشم  نکمرگ راولش ودیفس  کینوت هی اب ومسابل و قاتا تمس  متفر متخادنا باال یا هنوش
 میدروخ ینوریب هیاذغ زورما . درکیم نییاپ باالو وراه هکبشودوب هتسشن یو یت هیاپ

روشرایخ بخ . مدرک  شزاب لا چخی رد تمس  متفر .. ازتیپ شرب هب ای مدشیم  بابک نم ای رخا گرب.. بابک
متشاذگ وغرم  مخت ینیمز بیس و متشادرب المزو داوم و دز مرسوت یرکف . میراد  مسس میراد  مسابلا ک میراد

ساال هک دیشک لوط یتعاسود کال زیر مروشرایخ و مدرک هدنر وسابلا ک تیعقوم نومهوت . نشب زپراخب ات
یروطنومه مدید هک ییاریذپ وت متفر هشب کنخ هک لا چخیوت شمتشاذگ . هشب مومت مزمشوخ هیولوا د

هیور متساوخ هک نیمه متخادنا . شتمس مدرب و مدروا زادناور هی . هدیباوخ ولبم هب هداد هیکت هتسشن
.رخ درشف ومولگ شاتسد واب لبم هیور متخادنا مکحم و تفرگو متسد منک تسرد و شنیس تمسق
هکوش مدزیم سفن سفن و مدرک رارف شتسد ریز زا دش لش شتسد ودرک هاگن مهب قیقد وهی مدرکیمرخ

درک ماگن
وت وت.... یلیل _



یرادن تقایل تفرگ میرگ مقاتاوت متفر .. یناتسرامیت .. یناور کدرم .. تفر دشاپ و تفگن یزیچ هگید
دش رد هیادص  شزرا یب

درب مباوخ هک مدش مدروآ مک مک . مدرکیم هیرگ تخت هیور هک یروطنومه
هشیم هدیشک مور زا هراد یزیچ مدرک سح هک تشذگردقچ منودیمن

دنخب یرادیب هگا _

دش؟ یچ هکنیا یروآدای اب دش یواسم هک دوب رایناد هیادص دموا مبل هیور یدنخبل هتساوخان وهی
تخت هیور متسشن دش نشور غارچ

ویتنعل نوا نک شوماخ _

عا _

متمس دموا . نک ششوماخ  مگیم تهب هههب _

میروخب ماش  میرب راینرد یزاب هرخسم وشاپ _

؟ هریمن نییاپ تولگزا نم یب _

وشاپ دز_هن دنخزوپ
زیم تشپ تسشن شیدج نحل اب منک جراخ متسد رود وزا شتسد مدرک یعس هنوخزپشا هیوت متدرب


هروخن نوا بخ مدرک تسرد و اذغ نم نمض رد . دوب منشگ یلیخ دوب مهوت مامخا

دعب و میدش ندروخ لوغشم مدیشک وراد ساال مشدعب و مدرک نوشکیت یجیق واب متشادرب وشاول هیانون
درک فراعت مهب همخت زا درک هاگن  متسشن منم و دز ملیف هی افرظ نتسش

ماوخیمن _هن

رادرب _

ماوخیمن  مگیم _هن

رادرب نکن فراعت _ها

ماوخیمن ععا _

متفگ و متشگرب . هیچراراک نیا زاب منزیم شوج وگب بخ _

مرادن تسود ال.. صا _

داد نوکترس
نیشیم یروطنیا  نیروخیم  مخت هنود ود ات ارتخد امش _

. متسین یروطنیا نم اما نینکن نوتتایبرجت هدنمرش ونم _

ملیف هرخلا .ب دشیم خیلا مصرح متسکشیم هک هنودرهاب و متشادرب رپ تشم هی .. مدوبن اعقاو هخا
..... درب مباوخ و مدیشک زارد مقاتا متفر دوب هتشذگ بش هفصن ۳ زا تعاسو دش مومت

رخا هداد لوق لکرد بخ یلو مرب داوخیمن هگیم ارچ منودیمن مدوب هنوخ نیاوت نم تشذگیم یزورود
مسح ییاروج هی ینعی هبوخ یلیخ مدیمهف اما میتخاسیمن مهاب هتسرد تدم نیاوت . اجنوا میریم هتفه

. منکیم ملد دراو مراد دوب منمشد ودرکیم  میبصع همه نیا هکورایناد مراد نم یراگنا هدش ضوع شهب
میبوخ  مهاب یلیخ لکرد یلو هدش نوچ منودیمن ..

تفگ و تشگرب شندموا اب
یزیریم یاچ تمحزیب _

مممموا _

تفگ وهی رکف وت مدید شارب مدرب یاچ مرب هرارق متسنودیم نوچ دیاش مدوب هدش رکپ
غاب هنوخ تمربب هک وشرضاح _

قاتا هیوت متفر مداد نوکت یرس
ششیپ متفر و متشادرب وملیاسو و مدش رضاح هدش مگرم هچ نم مرب متساوخیمن . دزیم روش ملد

دش هتفرگ حملا دموا هک نیشام وت متفر نم . درکیمن ماگن ال صا
نوبایخرس مهام هیلتا هک هدب ور هنوخ هرفس هلوپ هک ات تفر تشاد هگن و نیشام هک میدوب رهشوت

متفگ دموا یتقو . شدوب نومیسورع هیوت هک یرادربملیف نومه ینعی . شدوب
مایم االن ینکربص هشیم _

؟ اجک _

مرب ماوخیم  ملیف هساو _

؟ مودک _

عن؟ ای مرب _

نیشام زا . مدیم نوشن و میتحاران مراد ردقنا ارچ مدرک  یفوپ . مایم منم تفگ .و درک ماگن پچ پچ
متساوخ و مدرک سالم رادربملیف مناخ اب دنوم رد همد نوا اما مدش هیلتا دراو متفر نم و میدش هدایپ



هی هام هسره نوچ هدش کاپ  ملیف امتح تفگ ودرک یهوا نتفگ وملیف هام یتقو هدب ونومیسورع ید یس
مدیدیم دشرتهب بخ مدشاما یبصع . نشیم کاپ اه یمیدق و نشیم تیدپا لوا زا اه هشوپراب

ورد تینابصع اب نیشام تمس  متفر درک ماگن هک مدموا نییاپ اه هلپ زا صرح اب نوریب  مدموا . یچ هک
تفگ ودز دنخزوپ هک متفگ شهب و مدش راوس . مدز مهب

نک ششلو _

 میداتفا هار
. غاب هنوخ هیولج  میدیسر هرخلا ب

تفگودرک زاب مدرک یمها ستسب شاشچ  منوا  مدید متشگرب  متسب وماشچ . تفرگو  متسد هک نوریب مرب متساوخ
یسرم .. یلیل یچ همه تباب یسرم _

رایناد منکیم شهاوخ _

تفگ و دروا رد یزیچ دروپشاد زادموا  مهاب هلمجودوت نومامسا
هکیچوک یلیخ مدرک هک ییاتیذا هتبلا وراک همه نیا هساو هرادن وتلباق _

داد. رارق  مفلا خم تهج وشتروص  مدرک شاگن  کوکشم
هدش هتشون شور ودوب یس کال اب هشیشش هیوت هک یرطع ندید اب مدرک زاب وروداک نم
شتمس  متشگرب هیوبشوخ ما یلیخ و هفورعم یلیخ مدوب هدینش (VINCI DA jacsaf)................... دوب

متفگو
یچ؟  ینعی اراک نیا _

نم فرط زا هیده هی ینعی _

متفگو مداد نوکت یرس
مدش هدایپ  نیشام .زاو دوبن المز اعقاو تزا یسرم _

شاب تدوخ بقارم _

نینچمه _

هنکن رود بالهب مدز دنخروپو . مدرک هاگن رطع هشیش .هب گنچدز ملد موشهب سح نوا اعطق رد نتسب اب
نرایم  یرود نلکدا و رطع نتفگیم مشب یتافارخ منم

هرهچ ندید واب درک زاب ورد مناخ هسیفن . مدز ورد هنوخ رد تمس متفر و مدرک سالیم رفض اقآ اب
مدرک سالیم مدید ور ابیز یخزرب هرهچ مدش دراو . دادن ومباوج هک منک سالیم متسنوت طقف . شنارگن

. مقاتا هیوت متفرو باال متفر اه هلپ وزا
ندرگ هب اتدنچ شدوب وبشوخ اعقاو دش شخپ اوهوت شوب هک مدز شزا و متشادرب و نلکدا هلصاف بال
هیور یروطنومه متخت رانک هیوشک هیوت شمتشاذگ  متفر مدشاپ مدرپس ماه هیر هب شوب مدزو مسابل و
نییاپ متفر دعب و مدرک مرس وشیلا مدروارد وماسابل ننییاپ هک دموا ادلی و اتهم زا مدای هک مدوب تخت
نتشاد طسق اتهم و ادلی ودزیمداد تشاد هک مدینش و ابیز هیاتبحص هیادص هک مدوب اه هلپ هیوت

دمویم نوشادص ینعی . ننک شمورا
اتهم ندوب هچب شیپ ..ساهلا دوب رایناد اب مفرح دوب رایناد هب ممشچ اتاالن نم مراد یربص منم اباب _

و باالرت رایناد زا نوشمه هک اتهم هیاراگتساخ اتاالن نوا رطاخ هب نم دز مهب ور هغیص ودرک هنوهب ور
نیا سپ هدوب یرابجا یگیم هک حاالم هنک جاودزا .... هرتخد نیا ابدایب نوا تقونوا  مدرک ودر ندوب رتهب

... هب ور اتهم هشب خسف جاودزا
! نک سب نامام _

هراد شسود رایناد ینعی ، رایناد و اتهم . مدش هکوش .. یراد شسود وت هک منودیم نم وش تکاس _

هن ییاو
. یچ ینعی .. دوب دب حملا متسب ورد وقاتا هیوت  متفر عیرس تخیریم تشاد ماکشا دوب هتفرگ میرگ
هنکن .. مرس باال هرایب مود نز داوخب رایناد هنکن . ننک جاودزا  مهاب زاب ناوخیم .. ینعی اتهم ورایناد

.. دوبن محر یب رایناد هن اما مشیم دوبان نم هک هریگب  ماقتنا یروطنیا .هگا هریگب ماقتنا یروطنیا داوخب
هکنیا رطاخ هب تخیریم  ماکشا . هدروخ مهب ندوب هعونمم هرهم رطاخ هب تخیریم  ماکشا .. تخیریم  ماکشا

هی رازب دش هدز رد هک ات تشذگ ردقنوا شدوبن میتخبشوخ رد .. دوبن نم یگدنز رد و مدزیم یردره
عیرس دوب رد هب متشپ دش زاب رد هک هشاب باوج یب نم زا دیاب طقف ارچ هنومب باوج یب انوا رد مراب

تفگ هک مدوب هدرکن کلپمهزاب یمک یتح سرتزا  موربور دوب هدموا  یکی یراگنا هک متسب وماشچ
نودب یلو یرت تحار یروطنیا تدوخ یاین هرتهب . یدینش ونوماهادص منودیم مرتخد یرادیب  منودیم _

قه دیکچ  ماشچ زا یکشا هرطقدوب هتسب هک یلا حرد ماشچ ینکیم هابتشا هشیمن ینک رکف هک یچره
متفگ و مبلق هیور متشاذگ ومتسد . تشادرب وقاتا لک میرگوقه

وشولج امش ارچ .. هتفیم قافتا مرس هدب هک یچره ارچ هسب .. اقافتا نیا زا متسخ ادخب .. هسب .. هسب _

تفگ هک مدزیم  تشم مبلق وهب تخیریم  ماکشا . نیتفرگن



.. مدزیم هجز و دیکچیم  ماکشا . هخا هنک ممورا تسنوتیم یچ .. شاب  مورا شششششششیه .. شاب  مورا _

درک ملقب هک مدزیم هجز ردقنوا
هدرک دشر هنک دشر تبلقوت دیابن هک یسح نوا هنکن یلیل _

مه ملا مندوب هعونمم هک ییانوا یتح .. مرادن ربخ و معونمم نم هرا .. معونممم نم هگم _ مدز داد
تشذگ تعاس نچ تفر قاتازا ودشاپ هک . سپ میچ نم ندش

دش هدز رد هرابود هک تخت هیور  متسشن
حملا دموا هک نیشام وت متفر نم . درکیمن ماگن ال صا ششیپ متفر و متشادرب وملیاسو و مدش رضاح

دش هتفرگ
نوبایخرس مهام هیلتا هک هدب ور هنوخ هرفس هلوپ هک ات تفر تشاد هگن و نیشام هک میدوب رهشوت

متفگ دموا یتقو . شدوب نومیسورع هیوت هک یرادربملیف نومه ینعی . شدوب
مایم االن ینکربص هشیم _

؟ اجک _

مرب ماوخیم  ملیف هساو _

؟ مودک _

عن؟ ای مرب _

نیشام زا . مدیم نوشن و میتحاران مراد ردقنا ارچ مدرک  یفوپ . مایم منم تفگ .و درک ماگن پچ پچ
متساوخ و مدرک سالم رادربملیف مناخ اب دنوم رد همد نوا اما مدش هیلتا دراو متفر نم و میدش هدایپ

هی هام هسره نوچ هدش کاپ  ملیف امتح تفگ ودرک یهوا نتفگ وملیف هام یتقو هدب ونومیسورع ید یس
مدیدیم دشرتهب بخ مدشاما یبصع . نشیم کاپ اه یمیدق و نشیم تیدپا لوا زا اه هشوپراب

ورد تینابصع اب نیشام تمس  متفر درک ماگن هک مدموا نییاپ اه هلپ زا صرح اب نوریب  مدموا . یچ هک
تفگ ودز دنخزوپ هک متفگ شهب و مدش راوس . مدز مهب

نک ششلو _

 میداتفا هار
. غاب هنوخ هیولج  میدیسر

تفگودرک زاب مدرک یمها ستسب شاشچ  منوا  مدید متشگرب  متسب وماشچ . تفرگو  متسد هک نوریب مرب متساوخ
یسرم .. یلیل یچ همه تباب یسرم _

رایناد منکیم شهاوخ _

تفگ و دروا رد یزیچ دروپشاد زادموا  مهاب هلمجودوت نومامسا
هکیچوک یلیخ مدرک هک ییاتیذا هتبلا وراک همه نیا هساو هرادن وتلباق _

داد. رارق  مفلا خم تهج وشتروص  مدرک شاگن  کوکشم
هدش هتشون شور ودوب یس کال اب هشیشش هیوت هک یرطع ندید اب مدرک زاب وروداک نم
شتمس  متشگرب هیوبشوخ ما یلیخ و هفورعم یلیخ مدوب هدینش (VINCI DA jacsaf)................... دوب

متفگو
یچ؟  ینعی اراک نیا _

نم فرط زا هیده هی ینعی _

متفگو مداد نوکت یرس
مدش هدایپ  نیشام .زاو یسرم _

شاب تدوخ بقارم _

نینچمه _

هنکن رود بالهب مدز دنخروپو . مدرک هاگن رطع هشیش .هب گنچدز ملد موشهب سح نوا اعطق رد نتسب اب
نرایم  یرود نلکدا و رطع نتفگیم مشب یتافارخ منم

هرهچ ندید واب درک زاب ورد مناخ هسیفن . مدز ورد هنوخ رد تمس متفر و مدرک سالیم رفض اقآ اب
مدرک سالیم مدید ور ابیز یخزرب هرهچ مدش دراو . دادن ومباوج هک منک سالیم متسنوت طقف . شنارگن

. مقاتا هیوت متفرو باال متفر اه هلپ وزا
ندرگ هب اتدنچ شدوب وبشوخ اعقاو دش شخپ اوهوت شوب هک مدز شزا و متشادرب و نلکدا هلصاف بال
هیور یروطنومه متخت رانک هیوشک هیوت شمتشاذگ  متفر مدشاپ مدرپس ماه هیر هب شوب مدزو مسابل و
نییاپ متفر دعب و مدرک مرس وشیلا مدروارد وماسابل ننییاپ هک دموا ادلی و اتهم زا مدای هک مدوب تخت
نتشاد طسق اتهم و ادلی ودزیمداد تشاد هک مدینش و ابیز هیاتبحص هیادص هک مدوب اه هلپ هیوت

دمویم نوشادص ینعی . ننک شمورا
اتهم ندوب هچب شیپ ..ساهلا دوب رایناد اب مفرح دوب رایناد هب ممشچ اتاالن نم مراد یربص منم اباب _

و باالرت رایناد زا نوشمه هک اتهم هیاراگتساخ اتاالن نوا رطاخ هب نم دز مهب ور هغیص ودرک هنوهب ور



نیا سپ هدوب یرابجا یگیم هک حاالم هنک جاودزا .... هرتخد نیا ابدایب نوا تقونوا  مدرک ودر ندوب رتهب
... هب ور اتهم هشب خسف جاودزا

! نک سب نامام _

هراد شسود رایناد ینعی ، رایناد و اتهم . مدش هکوش .. یراد شسود وت هک منودیم نم وش تکاس _

هن ییاو
. یچ ینعی .. دوب دب حملا متسب ورد وقاتا هیوت  متفر عیرس تخیریم تشاد ماکشا دوب هتفرگ میرگ
هنکن .. مرس باال هرایب مود نز داوخب رایناد هنکن . ننک جاودزا  مهاب زاب ناوخیم .. ینعی اتهم ورایناد

.. دوبن محر یب رایناد هن اما مشیم دوبان نم هک هریگب  ماقتنا یروطنیا .هگا هریگب ماقتنا یروطنیا داوخب
هعونمم هرهم هب تخیریم  ماکشا . هدروخ مهب ندوب هعونمم هرهم رطاخ هب تخیریم  ماکشا .. تخیریم  ماکشا
میتخبشوخ رد .. دوبن نم یگدنز رد و مدزیم یردره هکنیا رطاخ هب تخیریم  ماکشا . هدروخ مهب ندوب

نم زا دیاب طقف ارچ هنومب باوج یب انوا رد مراب هی رازب دش هدز رد هک ات تشذگ ردقنوا شدوبن
سرتزا  موربور دوب هدموا  یکی یراگنا هک متسب وماشچ عیرس دوب رد هب متشپ دش زاب رد هک هشاب باوج یب

تفگ هک مدوب هدرکن کلپمهزاب یمک یتح
نودب یلو یرت تحار یروطنیا تدوخ یاین هرتهب . یدینش ونوماهادص منودیم مرتخد یرادیب  منودیم _

قه دیکچ  ماشچ زا یکشا هرطقدوب هتسب هک یلا حرد ماشچ ینکیم هابتشا هشیمن ینک رکف هک یچره
متفگ و مبلق هیور متشاذگ ومتسد . تشادرب وقاتا لک میرگوقه

وشولج امش ارچ .. هتفیم قافتا مرس هدب هک یچره ارچ هسب .. اقافتا نیا زا متسخ ادخب .. هسب .. هسب _

تفگ هک مدزیم  تشم مبلق وهب تخیریم  ماکشا . نیتفرگن
.. مدزیم هجز و دیکچیم  ماکشا . هخا هنک ممورا تسنوتیم یچ .. شاب  مورا شششششششیه .. شاب  مورا _

درک ملقب هک مدزیم هجز ردقنوا
هدرک تشر هنک تشر تبلقوت دیابن هک یسح نوا هنکن یلیل _

مه ملا مندوب هعونمم هک ییانوا یتح .. مرادن ربخ و معونمم نم هرا .. معونممم نم هگم _ مدز داد
تشذگ تعاس نچ هک مدرک هیرگ ردقنوا تفر قاتازا ودشاپ هک . سپ میچ نم ندش

هرهمگرزب متسنودیم نوچ متشگنرب .. دش هدز رد هرابود هک
! هترظتنم رد همد رایناد _

هریگب طالق مزا داوخیم هنکن هن .ای رهمگرزب شهب هتفگ هنکن تخیر یره مبلق
ارچ؟ _

. هنزب فرح تاهاب داوخیم _

همزمز یزیچ بلر یز مندیداب ابیز . نییاپ متفر و مرس متخادنا مملا ش مدیشوپ وموتلا پ مدشاپ دوب یبصع
متفگ و تفرگ تدش مضغب . درک ماگن پچ پچ مادلی هک مدید و متشگرب نم ودرک

مرس هب دیپوت همع .هک هدموا شیپ یلکشم _

. یدرک لتخم ور هیقب یگدنز و یشوخ هک ییوت لکشم _

متفگ و مدز سپ شتسدزاو موزاب تفرگ وموزابو ولج دموا اتهم مداتسیا شوربور و شتمس متفر
ردقنیا هسب . نیمهفیم .. هدش لتخم نم یگدنز مدرکن لتخم ویسک یگدنز نم . نزن نم هب تسد _

مشکیم یچ نم نینودیم .. هک متسین هدنهد یزاب مدوخ نم . نیشابن  روعش یب ردقنا نیشابن نیب رهاظ
نیدیم هولق ولد زیر هی هک هنیمه هساو هرا _

دز .داد ینکیم یدوسح سپ _

مداد نوکت فسات زا یرس . دیزرلیم تدش هب ماپو تسد .. یلیل وش هفخ _

راب هی مشاب منحل بقارم هک متسین ترتخد و نوتسورع نم نیشاب نوتندز فرح بقارم هکنیا لوا _

باال ونوتادص هکنیا مود . نینیبب تلا جخ زا هنییاوت ونوتدوخ نینوتیمن  منوتدوخ هگید منک زاب نهد هک
و نوترتخد نیراد سود یلیخ ناه؟ نینزیم فرح یروطنیا نم اب هک نیتسه یک امش مدعب . نیربن

اوهوت هک دایبدورف دوب کیدزن باال دموا شتسد نودیم منیا و یوگ نیا نییامرفب مرهوش بولا نیرازب
تفگ وشتسد دز سپ مکحم ودوب هتفرگوشتسد تینابصع اب هک دوب رایناد مدرک هاگن دش هتفرگ

دنلب ییادص اب شناه ناه؟ ینک یم دنلب شور تسد و ینزیم فرح یروطنیا نم هنز اب یقح هچ هب _

دوب
هنزن عمج هیوتومدرک اعد طقف . متخابن ومدوخ اما مداد تروق ومناهد باو مدیسرت دوب هدش خرس

مشوگریز
.. هشب دروخرب نیا منز اب هگید راب هی هنم هنز یلیل اما مفلا خم جاودزا اب هک متفگ بقال نم مناخ ابیز _

تفگ راو دیدهت .. ینومهم ماجنیا ممعوت هک منکیمن هاگن
هگید راب هی طقف .. هگید راب هی _

.. مدییود شلا بند نوبمت شک لثم ودش هدیشک متسد مایب  مدوخ هب .ات تخیر شاکشا ودش خرس همع



یب تخیریم ماکشا داد. وشزاگ و تسشن شدوخ تسب مور ورد و نیشام هیوت درک مترپ ودرک زابورد
یبصع دش نوریب شدوخ وییاج هی درب ونم . مفرح دوب دوخیب هچ .. داوخیم هزاجا مکشا هگم هاو هزاجا

ابو متمس تشگرب شینوشیپ هیوردزیم زاب ودیشکیم شاهوم وت شتسد وتفریم هار دنتدنت شتاکرح دوب
هک شتمس متفر مداد تروق مناهد با و مدرک زابورد . نوریب مرب هک تفگ شتسد هراشا یبصع حتلا
و مدش یلیل نومه درک ماگن قیقد ودرک شبیجوت وشاتسد هک شوربور متفر . شوربور مرب درک هراشا

تفگ هک مراد سود وراشچ نم هک منک فارتعا ماوخیم مضغب اما  شیکشم هیاشچ هب مدز لز
مداد تروق مود راب یارب ومناهد با ؟ مرازب یچ باسح هب هگید وراکشا نیا _

مدزداد منم دز .داد ناه _

ام زا هک یصاقت هیاپ رازب دش هک ییاتبحص یاپ مدینش هک ییافرح هیاپب رازن یچیه یاپ یچیه _

تفگ هک متفگ یچ مدیمهف حاال مدش تکاس اب.. تجاودزا یاپ رازب . یریگب سپ یاوخیم
متفگن یچیه ؟ یچ _

نک لماک وتفرح یتفگ یچ _

تخیر مکشا
شاهاب یاوخیم مدرک رکف متاهاب یتقو نم هک متفگ .. هک متفگ _

تفگو متمس دموا . مدش تحاران .. بخ منم . ینک جاودزا
... یتفگ شدرومرد ترپ و ترچ همه نیا نیمه هساو _

نیا شاهاب دیابن یگیم تسرد ... ترپو ترچ _ متفگو مدز یدنخزوپ  شقشع هساو هدش یتریغ هچ
هشیم فلت تشیپ هیبوخ رتخد .. دوبن شقح نوچ ممنکیم یهاوخرذع شزا . مدرکیم وراتفر

. یلیل منکیمن مجاودزا شاهاب تقو چیه تشاد ممهاوخن و مرادن شسود اعقاو .نم وت یدش هنووید _

.. هرت شزرااب مارب ممع رتخد زا نوا هنرگو . هیرهوشو نز رظن زا مروظنم مرادن شسود مگیم هکنیا طقف
تفگو مهب درک تشپ ودرک یفوپ هک مداد تروقو مضغب

ممهفیمن وتاراک _

هرا؟ یشکیم رجز مشیپ یلیخ _
...._

هرا ماوت _اب
.._

ورب ؟ یرب ینوتیم یدازا یلیل ... سب و منمشد تارب هک متسنودیم _

( یتخاب ادص یب هچ ینادب ات منکیم توکس تسینوت یزوریپ یانعم هب هشیمه  متوکس )

نییاپ یردق هب ومرس تخیر ماکشا متسکش نورد زا یراگنا . میشب زبس مه هاررس ماوخیمن هگید ...

تفگ وهی هک . دوب بوخ نوا  مشب ادج شزا متساوخیمن نم ونم هنیبن هک متخادنا
هک متفرگ نودند هب ومبل هشوگ تخیر  ماکشا هرابود سگید هتفهود طالمق ورب شکن رجز یلیل ورب _

تفگ ومنوچریز تشاذگ وشتسد . هونشن ومادص
تفگ هک نومییادج زا منیا شایرادفرط زا نوا تساوخیم وراتهم نوا .. مدز دنخزوپ .؟ یزیریم  کشا ارچ _

همردپ نمشد نوا هرب رازب .. هرادن مارب یتقایل هگید نوا هشاب نوااب هرب رازب
تسکش مرورغ ششیپ یفاک هزادنا ...هب هسرپیم هراد ویچ سپ درک دب ماهاب نوا

نادنز هتفیب  ماوخیمن نوا رطاخ ..هب همردپ رطاخ هب میرگ _

مرادن یراک شاهاب هگید هکنیا مدیم یلوق هی تهب _ تفگ وداد نوکت یرس و تسشن شبل هب یدنخزوپ
یدب سپ ور هیقب هیاراک صاقت وت ماوخیمن داد سپ شیپ ساهلا وشصاقت تردپ  منکیم رواب وتفرح

.. زابجل نرهش نیا هیامدا نیرتهب تتقایل و یبوخ وت . یدب تسد زا متردپ  ماوخیمن
ینیرتهبوت نم یارب درک نوشکاپ هک شتسد هیور تخیر  ماکشا

هراد تسود مه یراد شسود مه هک شاب یسک شیپ _ تفگ
باال دیرپ  ماهوربا . ولوق . مرذگیم وت رطاخ هب طقف داد_ همادا هرابود تخادنا گنچ مبلق هب هراد تسود

تخیریم مماکشا
متفگ و شهب  مدرک تشپ ... ورب _

رهمگرزب رایناد یلو هخرگیم هنیبب وروت یتخبشوخ هک یملا ض ردقنوا اما یشب تخبشوخ مگب متساوخ _

و منکیم شومارف ندوب  رتکد هنرگو هشن تادیپ مرو ورود مگید . نننننودب ... مرفنتم تزا ردقچ هک نودب
مخز  طقف . تنت ور مرازیم  مخز  طقف

مدییود وشهب مدرک تشپ
یرهش زا جراخ هیاه یسکات هک مدید هرخلا اتب مدییود و مدییود متنوسرب هک درکن ادص یتح  مدییود

مدش شراوس و مدرک دنلب  یکی یارب سد نشیم در نراد
؟ مناخ  میرب اجک _



ارچ ؟؟؟؟ مزیریم کشاارچ مراد وشوزرا هک ییاج  مریم مراد هک نم مداد وراباب هنوخ سردا مدزو دنخزوپ
تیاهمدق هیادص یارب شلد یزور ماراهک ردقنا تفر دیاب ). هنم قه قه هیادص نیشاموت

(. دنادیمن ار تردَق هک تسا یسک یازس .نیا دنک قد شیمارا زا ماراهک ردقنا . دوش گنت
دش لیلحت هیزجت  منهذوت افرح هرابود رهش هب میدیسر  متشاد درد

؟ یشکیم رجز  مشیپ یلیخ _

ایب هار طقفوت .. هبوخ حملا نم ماهاب ایب هار طقف . هبوخ حملا ..هن _هن

نیمه .. مشنونمم ایند هی تشادنراک اباب هب هکونیمه .. تخیر  ماکشا
تخیریم ماکشا

تفگ هک هنومب  رظتنم  متفگ منک  باسح هک متشادن یلوپ . دوب هنوخ  یماس امتح میداتسیا هنوخ هیولج
ماوخیمن  تزا یلوپ نیاحلا وت ترس یادف یحبا _

تفگ وداد نوکت یرس . هبوخ حملا یلیخ نم حلا مودک _ مدرک  مخا
رایب ولوپورب سپ هشاب _

تمس متفر یتسس اب تسشن مبل هیور یدنخبل . تفر ودیشک فا کیت مدش مدش  نوریب نیشام زا هک نیمه
هنوخ

مدز رد یتخبدب رازه واب
تفگ ودرک یا هدنخ . درک زابورد نوج همجن

؟ یبوخ یلیل _

یلیل هسب مدش.. دراو . هربن یپ ارجام قمع هب ات مدیدینخ دیدن ومزمرق هیاشچ نیانز فرح  نیرت هرخسم
یتنوخوت وتاالن

مدرک یا هدنخ و مدش دراو
؟ یمناخ یروطچ _

. متسین دب _

متفگ ولبم هیور  مدرک ترپ مملا وش مدروارد وموتلا پ
. مایم  مروشب وماتسد نممرب __

مدرک تسرد ور یراد سود هک ییاذغ _ تفگ ودرک یا هدنخ
یچ؟ _

متفگو مدیدنخ هزماب یلو مدرک یا هدنخ .. نوجنسف _

تفگ ودرک  یمخا . همنسرگ واگ هی هلثم سپ هشاب مممموا _

تیبرت یب _

تخیر  ماکشا متشاذگ  موناز هیور ومرس و متسشن رد تشپ  متسبورد هک نیمه یتشادهب سیورس متفر عیرس
هکنیا هیاج هب هرتهب یهاگ . مدرک هیرگ هنودیم هک منودیم هونشن ومادص ات منهد هیولج متفرگ و متسد
هیور ومرس ات دوب وسیگ شاک خخخخا . مینک نوشلقب ونوش رانک میایب دیاب هدب نوملا ح میدب نوشن

دش هدز رد هک تشذگ یعبر هی متخیرییم کشا لد هت زا متشاذیم شاه هنوش
ممناج _

ینک یم راکیچ _

متشاد عوهت مکیحتلا  یچیه _

ااها _

المز ییافرح نیا زا رت یوق وت .. یلیل نک سب مدز با ومتروص و مدرک کاپ وماکشا هنییا یاپ متفر  مدشاپ
ینوشکب تدوخ یادرد یاپ هب ور هیقب سین

متفگوزیمرس متسشن .

تساوخیم ملد یلیخ ییوا _

ارچ ارچ .. دوبن منسرگ اما مدوب هدروخن رتشیب قشاقود متخیر و تشروخ شورو  مدیشک جنرب سید هی
تفریمن  نییاپ مولگ زا اما مدوب هنسرگ

مدرکیم یزاب ماذغ اب متشاد .. فففوا
هگید روخب _

؟ موه _

روخب مگیم _

. مروخیم هشاب هشاب _

مدشاپ هک . تفریم نییاپ مولگ زا هگم اما
مرادن اهتشا اما نوج همجن یسرم _

هدش یزیچ _



_هن

هرابود و تخت هیور متسشن .. مقاتا هیوت باال هقبط متفر و مدز ینیگمغ دنخزوپ . هنکیم درد ملد هرا
خ یکی هنوش هیور سلا همه نیا دعب هک مردام دوبن ضغب نیع دوب هدش مضغب نیا مداد تروق ومضغب

دش یلا
؟؟ دایم ینعی دایم معفدنیا ملا بند دمویم شمه هشب شیپ هیاه هعفد لثم دیاش متفرگ ماتسدوت ومرس

مشاب ماوخیم شرانک نم دایب هک یزور نوا هسریم ینعی
تفگ و متمس دموا یناویل .اب هموناخ همجن مدید هک متفرگ باال ومرس عیرس دش هدز رد

. هبوخ دردلد هساو ردام ریگب _

شمه یمک درک. شوخ اج مبلر انک ینیگمغ دنخزوپ و مدرک هاگن تابن یاچ تایوتحم هبو متفرگ و ناویل
نچ ؟ دشیم بوخ ... ملد مدروخ و یاچ و متفرگ وباال وناویل دوب مرس باال تدم نیاوت مدروخ ومدز

تفگ ودموا دعب تعاس
. هدشن بوخ زونه _

متفگو مدز یخلت دنخبل
هشیم بوخ هرخلا _ب

درک عراشا ممکش وهب دز دنخبل
؟؟. تلد _ای تفگ و منیس هب دعب . تلد _

.... دنکیم درد ملد نم هک ندیمهف درکن هقافا مه تابن یاچ یتقو )

تفر و تسب ورد (*. ملد هن
شسدح هنک شرادربخ مادص ادابم ات متفرگ ومنهد هیولج متخیر کشا ودرک زابرس مضغب

دموین اما مدوب یماس رظتنم . هشن تیعقاو

*
مدوب ارکف نیمه هیوت . رایناد زا هن یماس زا هن سین یربخ چیه هرذگیم ییاذک رصع نوا زا زورود
متفر اه هلپ زا مدشاپ هرایناد نوا تفگ اما اجیب دیاش ، یسح .هی دموارد ادص هب رد گنز هک مقاتاوت
هتسدوت مگنر زمرق نودمچ . درک بارخ مرس عیور ورایند هنحص نوا مدرک زاب ورد مدوخ و نییاپ
مداد وشباوج رساب درک. وسالم تخود مشچ متام هرهچ وهب وت دموا مناخ هسیفن . دوب مناخ هسیفن

نداتسرف اقا نوتنودمچ _

متفگ و متسب ورد تخادنا ممادنا هیوت هلزلز هی یراگنا فرح نیا
نیشب امرفب _

مناخ _هن

یلیل وگب .. ما یلیل متسین تموناخ نم _

یلیل _

. نیشب ورب حاال نیرفا _

شارب مدرب ومتخیر یاچ هرادن شزرا اعقاو هرب میتنعل ضغب ات مدروخ با ناویل هیو هنوخزپشا متفر
متفگ وشوربور متسشن

؟ نتسه مناخ ابیز ربخ هچ بخ _

نکن خیلا ونودیم و ایب یلیل .اما هنومیم هدید خیلا ونودیم هک حاال شتسه هرا _

.. ششیپ ممایمن و مرفنتم نوا زا نم دوب یرابجا ام جاودزا ینودیم هک تدوخ نوج هسیفن _

. دروخ وشییاچ وداد نوکت یرس . دوب هدرک هراپ رتشیب نم زا نهریپ هس هک ینز مدزیم لوگ ویک هه
هی اب ومدوخ دوز اما دشیم عمج ماشچ وت کشا تدم مامت میدز فرح و شزا مدیسرپ نوج اقا درومرد

مدرکیم مرگرس زیچ
تفگ ودشاپ

نیرادن یراک نماب _

حاال نومب _هن

هگید مرب _هن

مدروارد یرپ یشوگ دوب شوت مکاس مدرک شزاب ونودمچ تمس متفر . دموا مدای هک رد همد ات تفر
شتمس مدرب

هیفاک ، شدنکشن هک نیمه هروخیمن نوا هب هتبلا . هنکب مرکشت و زانیرپ هب هدبونیا وگب تاقا _هب

تفگودرک ملقب مضغب زارپ نحل زا
متفگو شمدیسوب ناج. یلیل یشب تخبشوخ هک شناااله _

؟ هشاب ینزب رس مهب ینوتیم یتساوخ هک تقوره _



هشاب _

دیکچ مکشا هرطق و مدش هریخ نودمچ وهب متسشن رد تشپ متسب ورد و تفر
اجنیا شاک ؛" ییوگب تلد رد دیاشو ینک سح مأ خیلا یاج اب ار تیاه یتوافت یب هک دسریم یزور )

میآ..)* یمن مه تباوخ هب یتح نم و دوشیم رید دوز هچ یمهفیم هک تسا تقو نآ " دوب
مدرک کاپ وماکشا عیرس و مدشاپ

هک متساوخیمن هگید یتح هشوگ هی شمتشاذگ و مقاتا مدرب ونودمچ .. یتسین مهم ال صا یتسین مهم
ال.... یاسو تمس مرب

یماس مندش نوریب اب نامزمه نوریب هنوخ زا متفر و مدیشوپ وماسابل . مروخب اوه تساوخیم یمک ملد
تفگ ودش هدایپ شنیشام .زا دموا

متفگ و مدرک یفوپ .. مرادن . مرادن .. مرادن ... ادخب مرادن حیضوت هلصوح فففوا ؟ ینکیم راکیچ اجنیاوت _

تفگ ودز قرب شاشچ . مشب ادج هرارق نوتشیپ مدموا هشیمه یارب _

یک؟ _

میشیم ادج دوزای رید اما منودیمن _

تفگوداد نوکت یرس
هرادن یراک هکاباب _اب..

هرادن _هن

متفگو مدز دنخزوپ تمانسانش وت هزادنب طالق رهم هی هتساوخ طقف سپ هبوخ _

تفگ وداد نوکت یرس . سین مهم مارب _

حاال؟ یریم اجک _

منزب مدق ات مریم _

منهذ ندز مدق هب مدرک عورشو نییاپ متخادنا ومرس و مدرک مبیجوت وماتسد .. وت تفر وداد  نوکترس
منک دب وشلا ح متساوخن منزب گنز متسنوتیمن اما دوب گنت اباب یارب ملد دوب ریگرد

مدرک رسباال یمسج هب مدروخ وهی
مکیلع _سالمو

امش نیبوخ هتسیاش یاقا _سالم

؟، یبوخ یچوت مرتخد مبوخ _

نوتموناخ وسیگ زا ربخ هچ نم، مبوخ هرا _

نارهت مدموا منم و هناتسرامیب وت هکوسیگ شیشوخربخ یچیه _

ارچ؟ اجنیا امش _

ومدرک یرکشت . هدب شریخ ادخ درک سیر و سار وماراک ناخ رایناد . متشاد هاگداد هیراضحا یچیه _

متفگ
سه یماس هنوخ نیربامش مراد راک هک مرب نم بخ _

تفگ هک مداد نوکت رس هکراپ نوبایخرس نیشام هک مرب منم مرتخد _هن

وسیگ شیپ ناهفصا یایب یاوخیمنوت یتسار _

مراد مراک مشاب اهنت عفال ماوخیم هن مما _

متفگو مداد نوکترس . مریم هبنشکی دعب هتفه هگید وسیگ شیپ ایب بخ _

وت ور هرامش درک. یظفادخ مزا وداد منوشرامش . مگب نوتهب هک نیدب سپ ونوترامش _

.. متشون مچرتفد
یاوه هی تساوخیم تولخ ملد هناما . مراکرس مرب هرابود و شوت مرب متساوخیم مدید وناتسرامیب رود زا
ضوع نومیگدنز هقرو هعفد هی دش یچ . مدوجووت هشیم ضغب هک یزیچره زا خیلا وراینادرکف زا خیلا

. ینکیم یروطنیا ارچ ایادخدوب موزرا شدوبن هک نوا شمتساوخیمن هک نم ... دش
..اب ایور هیوت ای هشاب ایرد وت هرادن یقرف هشب قرغ هک یمدا هتسرد . دوب بش هن تعاس . مدزرود

هتشاد هگن نوبایخرس . مدش هدایپ تشاد هگن یسکات هک شدوب دیدش یلیخ نوراب .. هنوخ متفر یسکات
درک زاب ردو نوج همجن هک مدز رد . مدنوسر هنوخ وات مدوخ روز .هب دوب

ناج یلیل _سالم

مناخ همجن _سالم

خی . تسشن  مرانک مشدوخ ودروا  مارب یاچ هی . شرانک متسشن و هنیموش تمس  متفر و مدش هنوخ دراو
تفگ هک رانک متشاذگو . مدروخ پولق وهی ییاچ عیرس ... ادخب مدز

! یلیل _

مناج _

! یتفر هک یتقو دموا ترهوش _



ارچ؟ _ متفگو متشگرب
هاگداد هدب ات شهب یتسرفب و ینک شاضما وت ات دوب هدروا و طالیق هگرب _

دروا شدوخ _

تفگ ودرک یا هدنخ . دروا شدوخ هرا _

نوراب نیاوت بش عقوم نیا _ تفگ ودش یبصع .. هن متفگ نم و سنوخ ایرا مناخ _ تفگ یتقو
هتفراجک

هگا _ تفگ وشبلر یز دز یرغ نیچمه هی دشیچ ینیبب یدوبن ییاو شاتسود زا یکی شیپ هتفر متفگ منم
دروخیمن مج دوب نم شیپ االن

متسد هیور  تشاذگ وشتسد .هک تفرگ مدنخ
اد.. تسود دیاش .. دیاش رسپ نوا .. رسپ نوا . یلیل _

یکی یگدنز رابرس هک مشاب یمدا منوتیمن مزاسیمن دیاب ودیاش هیاپرب ومیگدنز نم .. نوج همجن _

مرسپ نوا هراد هانگ مه رتخد نوا .. مناخ همجن هنک جاودزا هگید یکی اب داوخیم نوا . مشاب هگید
هنک یگدنز دیاب ، هدیشک دایز یتخس رسپ نوا هراد هانگ

؟ یراد شسود دیاش ماوت ؟ یچوت . هراد تسود وروت دیاش نوا بخ _

. دوب دب ششیپ حملا نم هک ینودیم رتهب تدوخ مناخ همجن _ متشگرب ؟؟ دوب دیاش منمزا .. مدرک رکف
شمدروخ و مبل کیدزن مدرب ومییاچ و مدرک رونوا ومتروص

وک؟ طالق هگرب _حاال

مدرک  یظیلغ مخا . شتکرش یرب ادرف تفگ درب شدوخ _اب

ناه؟ منیبب ویک دیاب شمنیبب هگید ماوخیمن نم _

مدز داد . داین مکیدزن هگید هک شهب مدوب هتفگ . مدوب یبصع مدشاپ
؟ یتفرگن ارچ ماوت ناه؟اب مناخ همجن یتفرگن شزا ور هگرب ارچ _

. ونوا مه نک تحار وتدوخ مه ورب ناه! شنیبیم هک رخا ولوا ورب مرتخد _

هرس مزاب اما . شمنیب ماوخیمن هگید تخیریم ماکشا . مدنک منت زا ومسابل ومقاتا  متفر مشدعبو مدزداد
وروتپ .. لا غشا هرسپ هراذیمن مارتحا  مافرح هب ارچ منیبب مکیدزن ونوا ماوخیمن هگید . هریگیم رارق مهار

. مدوخ هیور مدیشک
و مزیم هیور تشاذگ وماش ینیس . شدوب یماس مدرک هاگن یمشچریز دش زاب رد . متسب و ماشچ

. نوشروخب _ تفگ
متسشن و متفر . مشاپ درک مروبجم ممکشروق وراق هیادص منزب باوخ هب منوتیمن مدا نیع ومدوخ تفر

مدروخ وماذغ زیم تشپ
مدز ورد یماس قاتارد همد  متفر ندموا عقوم نوریب شمدربو مدشاپ

وت ایب _

ریز وشتسد وتشاذگ رانک ویشوگ مندید اب تفریم رو شیشوگ اب ودوب هدیشک زارد تخت هیور وت متفر
درک ماگن و تشاذگ شرس

وداد نوکت یرس . یربب ونموت هشیم . شتکرش مرب طالق هگرب هیاضما یارب هرارق ادرف . یماس نیبب _

تفگ
؟ هنوخ همد درکن  کیپ ارچ _

مگب زورما قافتا زا متساوخیمن
. میرب هک هرتهب یلو منودیمن _

داد نوکت یرس
هشاب ملیکو شدوخ مریمن اه هاگداد زا مودک چیه هیوت هشاب ملیکو هک وگب و فوئر ومع هک مشدعب _

مشقلح ،و ماوخیمن ال صا میرهم وگب شهب . شاتسود زا هراپسب هشیمن شدوخ مرگا هزادنب هار وماراک و
هشدوخ هشیپ

تفگ هک هزیرن ماکشا مدرک یعس مدرک زابورد هتفرگ مضقب شهب مدرک تشپ داد. نوکت یرس هرابود
. درگرب یلیل _

و مرس تشپ اقیقد دموا داد. شندش نییاپ زا یکاح شتخت هیادص هک مدیشک یقیمع سفن و متشگنرب
تفگ و درک رارکت وشفرح هرابود

تفگ ودرک ملقب مورا هک مدش شاشچ هریخ و متشگرب ! درگرب _

تشادن یعس هک یضوع نوا . یضوع نوا .. ماوخیم  ترذعم . یدیشک هک ییایتخبدب ی همه رطاخب _

هگب تساوخیم یچ متسنودیم .. هب تشادن یعس .. تهب
مدیمهفونیا مدوب ششیپ هام تفه هک نم دادیم نوشن یضوع وشدوخ دوبن  یضوع ماردقنوا شاداد هن _

دز مرس هیور یا هسوب . یدیمهفیم حاال ات دیاب هکوت



دیکچ ماکشا هرابود متسبورد هک نیمه . مقاتا متفر و مدش ادج شزا لیم یب
رکف هب حبص هدوخ ..ات رهمگرزب رایناد هظحل نیرخاوت مشاب تگیدنز مدا نیرت توافت یب مدیم لوق
.هی نوریب مدموا متفرگ شود متفر هک دوب تشه تعاس دش حبص هرخلا .ب مدوب انیا و مدروخرب زرط

. مدرک مرس ممدیفس وشلا مدرک ماپ مماتوپ مین و مدیشوپ میکشم هیوتلا پ ههارمه یکشم نیج راولش
دوب هتسشن  زیمرس یماس هک نوریب متفر و متشادرب ومفیک

نوریب مریم نم _

نک تنهد هک همقل هی ایب _

متخادنا یا هویم کشالت هتسب هی و مداد اج ماه هیر لخاد ودرس هیاوه رد همد متفر . ماوخیمن _

تفگ ودروارد هنوخ رانک گنیکراپ زا نیشام یماس . متفریم هار متشاد و منهد
. مدرک هرگ مهوت وماتسد ولج متسشن متفر . هگید ایب _

تفگ هک مش هدایپ متساوخ . تکرش هیولج میدیسر هکنیاات تشذگ مسرتسا مومت اب نواهار
منومیمن اجنیا نم مایب نزب گنز دش مومت تقوره _

مرادن یشوگ نم _

نوبایخرس مریم نم بخ _

. هشاب _

و ملوا هسح نوا واالن. مدموا یچ تین اب لوا زور هک یتکرش نومه تکرش هیوت  متفر و مدش هدایپ
مکحم یادا هتخس هچ ایادخ ییاو مدش دراو مسرتسا ی همه .اب هریگیم مدنخ منکیم هسیاقم هک اباالن

رد تمس  متفر . دوب شدش بارخ قاتا هک یا هقبط هب مدیسر مداد لوق مدوخ هب نم اما ندروارد
مدز یا هقت و تفرگ مسرتسا

ودوب هداتسیا . نوریب مداد و مسفن و مدش شقاتا دراو ادخ دای واب مدیشک قیمع سفن وت!. ایب _

هاگن نیا اب و رورغم یبصع هاگن نوا تشاد قرف لوا هاگن اب مشاگن درکیم ماگن تشاد
متفگ و مدرک هاگن شهبرورغ ...اب مهاگن نم .اما منک هسیاقم منوتیمن . نوبرهم

؟ تگرب وک _

تفگ ودرک یلدنص هب یا هراشا
. اجنوا نیشب _

درک هاگن نیمز هب ودرک هرگ مه لخاد وشاتسد و تسشن  موربور ودموا متسشن کالهف
؟ یایمن  مدرک کف _

دنخزوپ . هشب راد شک طالق هیضق نیا هکنیا ات هرتهب مندموا متفگ بخ اما متشاد ورکف نیمه منم _

موربور تشاذگ و تشادربراکدوخ هارمه ور هگرب ودشاپ داد. نوکت یرس ودز
ومتسد و. مدرک زاب وراکدوخ رس . نک شاضما یدیمن  مافرح هب تصرف هک هدایز ردقنوا تلجع هک _حاال

......... هدیم شزیزع .. هدیم شچب وشردپ هانگ باوج ).. هگرب هیور متشاذگ
...( سین یفاک روتسد یارب رهوش تَمِس

..... دوب صاقت مارب مزاب هک یا هگرب نوا مدرک اضما ودموا شافرح زا مدای
دوبن وتراک هک منک یهاوخ رذع مناتسرامیبوت اوعد هیضق زا هراد اج _ تفگ مرب هک مدرک تشپ . مدشاپ

یارب دیاش مدش نوریب قاتا وزا مداد نوکت رس دنخزوپ اب طقف و مدرک شهب یهاگن منوش هیور زا
مارب جاودزا هیاضما مه جبلا هچ ... شتکرش زا مدش  نوریب و مدش قفوم مشاب لوا زور مدا نم هکنیا

شنیشام اما متفر هچوکرس ات مداد نوکت  نیفرط هب یرس طالق.. هگرب ندرکاضما مه و تشاد صاقت
دوبن

منوبایخ رونوا ها مدرک رونوا وموردوب گنت یتح مشرهچ یارب ملد نم اما منکن رکف شهب مدرکیم یعس
دموا شادص وهی متشگنرب دز. قوب تشاد هگن ماپ رانک ینیشام هک مدز مدق یمکی تسین مرونیا دوبن

مدش راوس ومتفر دوب یماس متشگرب . یلیل نیشب ایب _

یدرک مخا ارچ _

یماس مرادن هلصوح _

یسرم متفگ . گنردیفس لگشوخ یشوگ هی مدرک زاب وشمتفرگ ممشچ ولج تفرگ یا هبعج هی
نیمه _

بخ هرا _

نک منومهم راهان هی هب میرب سپ _

مرادن لوپ _

تراکرس یریم یک _

منک حیرفت ماوخیم عفال _

یریم اجک _



وسیگ شیپ مرب ماوخیم _

یریم یک بخ _

یشاب لا حشوخ هک مرادن عقوت یا هتسخ ارچ یلیل _ شاداد نک سب متسخ نارق هب یماس ففوا _

مرادن عقوت مه هتسخ اما
مشیم هدایپ راد هگن یتسین وش تکاسوت ففوا _

اباب ورب ععا _

مشیم هدایپ راد هگن هنکن درد توداک تباب تتسد یماس _

تدیدج میس . شریگب ایب _ تفگو متمس تفرگ تراکمیس . شاد هگن یا هشوگ .. هشاب _

. مدوخ یارب  مدزیم مدق . هدرس هچ ادخ مدرک طلغ ففوا . متفریم هار و متسب و نیشامرد . یسرم _

دوب هتفرگ حملا مدیشک زارد و مدش مقاتا دراو . هنوخ  متفر نونز مدق
. متشادن هلصوح ال صا . هنزب فرح فوئر اقا اب هک مدوب هدرپس یماس هب

صرق هی مقاتا متفر هرابود ومدروخ وراهان مدش هک رادیب . ندرک مرادیب راهان هساو مدیباوخ متفرگ
هک نم هتبلا .. مرب متفرگ میمصت .. مدش رادیب حبص تفه تعاس شادرف .. مدیباوخ باال مداد باوخ

شردپ هرامش وهب متشادرب و هچرتفد مفیکوت زا متفر . درکیم بوخ وملا ح وسیگ اما مدوب باوخ شمه
هریم هک داد و باوج دعب تعاس هس وخالهص ملا بند دایب هرب دوب رارق هک یزور متشونو مداد مایپ

اب داوخیم لصف نیاوت نیمه یارب ناهفصا هدرگرب داوخیم اعیرس و هدموا ییاوه نوا اما
مدای .. دوب هدروا مشلا زا ومنیشام یماس . شلا بند مریم مدوخ نیشام اب هک متفگ منم . میرب نیشام

. هشن رارکت هرابود تشونرس هک منزب مدوخ مان هبوشدنس هشاب
مکی ملصوح هکنیا یارب . هتسرفیم وناکم زاب شدوخ ؟ اجک بخ ..اما شلا بند مریم ادرف . دوب هعمج زورما

. منومب متساوخیم یهام هسود  کیدزن .. منک عمج متساوخ مملیاسو و مدرک زیمت و مقاتا . دایب شاجرس
ستشاذگ ور منلکدا مدید هک . مدرک شزاب و متشادربو زمرق نودمچ نیمه یارب . ندوبن بسانم مانودمچ

نیا نم دنوم اوهوت متسد اما هنیآ تمس منک ترپ هک متشاد شرب دموا زورنوا زا مدای شندید اب
راکیچ متساوخیم .. بخ اما متشاد سود ونلکدا

نتسکش اب ..اما مقاتا لیاسو ومسابل هیور تخیر نلکدا ششیش دش ریشکاخ و درخ و مدرک شترپ و
دوب مناخ همجن . دش زاب رد هک تخت هیور متسشن مدش  رتدب چیه هک دشن بوخ حملا منوا

یلیل دشیچ _

نوریب ورب نوج همجن یچیه _

.... هنوحبص یلو هشاب _

ماوخیمن _

داد مایپ . متشاذگ ومیلبق هیاسابل و مدروارد وماسابل صرح ابو نودمچرس متفرو مدشاپ تفر یتقو
. نیشاب ۱۱ تعاس هاگداد هیولج ادرف _

و مدرک یظفادخ یماس اب شبش نم و تشذگ ممزور هی هکنیا ات مدرک وماراک هیقب و مدادن هگید یباوج
مدرک ویس  منوشرامش

تفگ ودرک مدر نوج همجن  نارق ریز زا
. یدرگرب یربو یتم سال _هب

متفگ مدیسوب ونارق
. ظفادخ مزیزع مشب تادف _

مدش نیشام راوس  متفر نم ودرک یظفادخ
یماس یکنابرباع تراک مدنور و متشاذگ زاگ هیور  وماپ . دوبراهچ شخب هرادا هب کیدزن هاگداد هیولج
مین خخا . شدوب مین ۱۱و تعاس هک... متشادن یلوپ نم دوب هدرک یراک بوخ دوب هتشاذگ مفیک هیوت
یاقا هیادص رود زا ردهک همد مدنوم رظتنم . نارهت هدش بارخ هیاکیفارت نیا رطاخب ریخات تعاس

. ماجنیا نم مرتخد _ تفگ هک مدینش ور هتسیاش
هچ انیبب . دوب ریمس فففففففوا تشگرب منوا هک . دوب مهب شتشپ یکی مدش هدایپ نیشام زا یروبجم
هکوش هک مدرک سالم شاهاب هاگداد هیارومام زا یکی ناونع هب یداع و ششیپ  متفر . هنکیم مه یزیر  نوبز
فرح شاهاب یمک هتسیاش منکیم شومارف مشنایفارطا سپ منک شومارف متساوخیم و رایناد دشنم

نم هب درک ور دعبودز
میرب _

ریمس اقا ظفادخ میرب _

مامخا و دوب ریگرد مرکف  مومت شدوبن نومنیب یفرح و مدنور ودش راوس ..... متفر و مدیشک مهوت  ومامخا
وراهان هک میدش هدایپ مهاب هروخب نون همقل هی هتسیاش هراچیب نیا هک میداتسیا اج هی دوب مهوت دیدش

تفگو مهب درک ور میداد شرافس



؟ یتسین تراکرس _

مریمن _هن

ناها _

؟ یشبادج رایناد زا یاوخیموت  مگیم _

هرا _

هیبوخرسپ _

هرابود و میتفر راهاندعب . دوب لا حشوخ ودرک فیرعت شراک زا مشیقب ندروا وراهاذغ هک مداد نوکترس
. یگدننار

تشپ  متفر نم نتفگن وسیگ هب ال صا هک نتفگ نیزرف اقا متشاذگ نیشاموت ونودمچ میدیسر هرخلا ب
دزرد  نیزرفومع و هنوخ

رد همد  متفر دعب هقیقددنچ دش هتسبرد . درکیم غیج غیج هک دمویم شادص ودرک زاب ورد وسیگ هک مدید
شهب شب وشوخ یلک و میدرک سالم درک زاب رد شنامام مسناش زا ندرک زابورد .هک مدز رد و
متسشن شتخت هیور و شقاتا  متفر  مورا مورا هیتشادهب سیورس نوا تفگ هونشن وسیگ هک رتمورا  متفگ

دش زاب رد دوب هدش هدز راوید هب منومرفنود هیاسکع زا یکی هک دوب دیفس و زمرق تس دوب یگنشق قاتا
دیرپ . هزادنیم گنس نوممع روگ هب هراد هیاسمه زا یکی اتاالن منئمطم هکدز  یغیج نانچ دید ونم یتقو

تفگ ودشاپ هرخلا هکب موردوب شنزو تخت ور متخادنا و ملقب
ناه؟ همقیفر هک سه وییگ هی یتفگن لا غشا یدموا یکوت هرکن ففوا _

ونم یتشک اباب دنببوتنهد ادخ وروت _

غشلا وش هفخ _

یدیم شحف هچ _

تفگ هک مدرک یمخا . میقیفر بخ _

اربخ هچ ؟ ینکیم یطلغ هچ منیبب وگب _

متفگو تختور تسشن
. منومب تشیپ یهام دنچ هی مدموا یچیه _

ینکزابوترتچ یاوخیم یاو یا  هام دنچ منوا مشیپ ععععیه _

منکیم هراجا تییوس هی مریم متشیپ بشما مزیزع _هن

داشگ نهد هشیمن ترس یخوش ططططططلغ _

. ایب متییوس بشادرف هگید مرب نم هفخ _

. هخا متفگ یکلا
ترسوت منزیم غارچ نیمه اب نوریب یرازب تاپ یلیل ادخب _

تفگ ودرک هراشا شباوخ غارچ هب
تخت هیور  متسشن . مدروخ مسق _

اباب مدرک یخوش _

میخرچب مکی نوریب میرب _

مرادن هلصوح _

، وشاپ نزن فرح _

تفگ ودرک شرس مشلا ش ودیشوپ وپوتلا تفر
یبوچ یاه هتخت  دوب لگشوخ یلیخ هک . ابیز هفاک هی میتفر و میدش نوریب  مهاب . میرب وشمگ وشاپ _

میدیدنخ و میتفگ یلک وداد شرافس غاد میلح وهی میتفر اج هی دوب هتشاذگ
ربخ هچ مغ هوک ربخ؟زا هچ یلیل بخ _

هگید میشب ادج لوا زا دوب رارق اباب یچیه _

درک ماگن قیقد هک مدز دنخزوپ . هنوخیم سورخ تکبک هنومه هساو سپ اعقاو ععا _

هدش تچ هیچ _

یچیه _

ینزیم نیگمغ هیادنخزوپ ارچ _

هنووید وت، یگیم یچ اباب _هن

هفاک داد.زا حلا امرس وت هک غاد ودوب هزمشوخ ردقنوا ندروخ مدرک عورش منم و ندروا میلح
یلک اب بشنوا و هنوخ میدیسر . مدادیمن باوج شهب دایز نم و میتفر نوشنوخ ات هدایپو نوریب میدز



تشذگ هدنخ و یخوش
¤

( دعب هام هی )

وسیگ هک ینامز اما یییییلیخ درک بوخ و حملا یلیخ وسیگ شیپ مدموا هک مدرک یراک بوخ
رایناد تمس هریم میتنعل رکف سین  مشیپ

. مزیریم کشا هرگیم ملد یلیخ یهاگ هدش هرذ هی نارهت هیارب ملد و مدشاباب و یماس گنتلد
تسکشیمن رطع نوا شاک مدیشک سفن قیمع . دادیم نلکدا نوا هیوب  مدیشوپیم یسابل ره ازور  نیاوت ..

هچب یارب مه ییازیچ هی میدرکیم دیرخ مناخ همجنو  ماباب و یماس یارب میتشاد وسیگ ..اب شاااااااک یا

دوب دایز شوت یرامعم هیاه حرط هک گنشق و زان هیولبات هی مه هنارت یارب و متفرگ راگن
حیبست هی مشردپ یارب و شردام یارب ابیز فیک هی هارمه  متفرگ وسیگ یارب مزمرق پات وراولش هی

قشع اب وشراک و اجنیا یناتسداد هب و شدوخ دوب هدرک لقتنم دوب شراکرس االن شردپ هتبلا  متفرگ
. شدوب نوبرهم یلیخ . درک رکشت مزا یلیخ مه وخهلا مداد نوشهب واهوداک هنوخ  میتفر . دادیم ماجنا

نوشمه زا شادرف . درکن لوبق اما دایب ماهاب متساوخ وسیگ زا مرب ادرف و منومب مبشما  متساوخیم
ومدز یماس هب یگنز . میشاب سامت رد مهاب امتح امتح هک تفگ و تفرگ ومرامش وسیگ مدرک یظفادخ

انوبایخوت  مدسج زاب مدش یراک هک ننودب داتفا مارب یقافتا هگا یتقو .هی مایم مراد مهاروت هک متفگ
. مداج هیوت هک ینامز مسرتیم یلیخ ... مدنور و مدرک لفقو نیشام هیارد و مدرک االیه مسب .. هنومن

قودنص وزا مدرک  کراپ هنوخ هیولجو نیشام و مدیسر ات تشذگ و تشذگ یگتسخ اب تعاس نچ دعب
هیور اباب و یماس مدید و مدرک زابورد .. هنوخ تمس متفر و نییاپ مدروا ونودمچ  بقع

تفگودرک ملقب هک مدرک سالم اباب واب نوشتمس  متفر . مدیرپ نلبم
. ناج یلیل یدموا شوخ _

هیوت  متفر و مداد تسد شاهاب یماس شیپ متفر . هتسنودیم امتح سپ دوب مغ رپ شاگن مداد نوکترس
مدنوشک مومح وات متسخ نت . متشاذگ هشوگ هی ونودمچ . دوب شرتخد شیپ امتح نوج همجن . مقاتا

و فوئر اقا ماباب ماش یارب بشما مدیباوخ ودش مرگ ماشچ نوریب مدموا منت ورس نتسش دعب و
همجن شیپ متفر مدش رادیب هکنیا دعب ... هدش هرس کی راک اتاالن متسنودیم نم .و دوب هدرک توعد
هیوت متشاد مدیشوپ سابل و مداد ونوشاهوداک مدرک شب و شوخ سالمو شاهاب دوب هدموا نوج
ههارمه فوئر اقا . مدرکزابورد و متفر دش هدز گنزرد مدرکیم نوج همجن کمک اذغ ندش تسرد

اه هویمزا نتسشن و مدرک یسرپ لا وحا نوشاهاب ندش هنوخ دراو . دوب شلا ۱۹س رتخد و شموناخ
تفگودرک مرهچ هب یهاگن مناخ هنمآ .. متسشن هرفن هس لبم هیور رتخد شیپ . نرادرب هک مدرک فراعت

 یلیل یدش یگرزب هچ شامااله _

تفگ هک مدرک یا هدنخ
متفگو مدرک یا هدنخ . یدوب ۲۰سهلا اجنوا تمدید نوم ال یماف زا یکی یسورع هیوت راب نیرخا _

درک ینیشنلد یا هدنخ یدنوم نووج دیدشن ضوع امش یلو _

متفگ غورد
متفگ و مدرک هاگن شرتخد هب

اااه یدش گرزب مامش نوج منبش _

نوج یلیل هگید هرا _

هرا هگید یدادیم دیاب روکنک وگب تدوخ زا بخ _

مداد وروکنک .. هرا ییاو _

یدروا یچ _

مداد نوکت رس . هگید و تلا کو _

مشب لیکو ماوخیم _

سه هک متاباب هیبوخ و گنشق لغش هرا _

مریم نارهت هاگشناد نیمه هساو نادهاز مرب هرازیمن  ماباب هرا _

دعب و مدرک ییاریذپ مانومهم زا لوا دوب منسرگ میتفر ماش یارب . هرضاح ماش نتفگو ودموا نوج همجن
ماش دعب متفرگ وشروظنم درک مهب یا هراشا مدرک فوئر اقا تروص هب یهاگن هک زیم تشپ  متسشن

تفگو هنوخزپشاوت دموا فوئر اقا هک دوب
مرتخد  منزب فرح تاهاب ماوخیم _

مایم منم اباب راک قاتا نییامرفب یماس اب امش هشاب _

متفگ و متسشن وربور یلدنص هیور . اباب راک قاتا  متفر و مدرک یهاوخ ترذعم منبش زا
نییامرفب _



مدز یدنخزوپ دوب هداتسرف وشلیکو مرسپ نوا مگب هک هراد اج بخ _

مداد نوکت .رس میدرکن لوبق هیرهم یتساوخ هک روطنومه .و دش مومت لوا هسلج نوتق طال هکنیاو _

یتسه  یضار هکوت .. بخ _ تفگ هک
گنچدز  مولگ هب ضغب
. مشابن ارچ هرا _

تفگو متمس تفرگ وممانسانش
و متفرگ . شدوب هداد ینثملا لوق مهب . تفرگ تارب دیفس ینثملا هی شگرزبردپ تمانسانش منیا .. ایب _

متفگ
رایناد مسا مود هحفص  مدرک زاب ور همانسانش .الی نتفر فوئر نوا و یماس . هنکن درد نوتسد یسرم _

یلو ! متساوخیم ورایناد نم مدش هریخ شمسا خیلا هیاج هبو مدز قه و ندش یراج  ماکشا . دوبن
شساو مرایمن دورفرس ممریمب .... نوا

ره زا خیلا و یدنبب ار تنامشچ هکدرک دهاوخ ار مناتسد یاوه نانچ تلد زور......... 《کی

یلیلد ره زور........هب کی !!!..... شمیناوخب مه اب دشن تصرف هاگچیه هک ینزب یزاوآ ریز ... یرگید رکف
نآ !!!..... تفرگ دهاوخن تقبس تناتسد زا شندرک کاپ یارب یتسدو دش... دهاوخ یراج تنامشچ زا کشا
دوز ......... یراد تداع وت ...... باوخبودنبب ار تنامشچ ... تسین یزیچ .. یوش یم مگنتلد هک تسا زور

یشهاوخ وت زا طقف اما... یا... هتفر وت ............................ درک....!!! یهاوخ شومارف
... یدیدنخ یم لد هت وزا یدوب لاحشوخ تقو ...ره تقشع شوغآ رد یتح اجک... ...ره یدوب هک ایند نیا یاجک ...ره مراد

《!!! ددنخبدناوتیمن تقوچیهرگید رفن... کی هک یا هدرک یراک ... دشاب تدای

تخبشوخ منکیم یعس منم ... منم وش تخبشوخ رایناد یدیشچن یتخبشوخ معطوت وش تخبشوخ
... میدیدنخ ... میدیدنخ ... میدیدنخ و میتفگ منبش اب شبش ات نییاپ  متفر و متسش ومتروص .. مشب

یلیخ . هسرپیم هرتخد زا هرسپ هی زور هی ... داتفااه هلمج زا یکی زا مدای ... یا هدنخ ..هچ مدیدنخ نم
وطالین یاه هدنخزا هگیم یدیمهف اجک زا هگیم هدنخیم هرتخد ... یراد هصغ ؟ یراد ..درد یدنخیم  گنشق
مایپ وسیگ .واب مقاتا  متفر .. نتفر یتقو . امن تشگنا هی مشیم هک مدنخن هگا مدیشک یها .... تگنشق و
لقادح اما مشیمن هک قباس یلیل و مشب یخلا یب متساوخیم .. میتفگیم  نوماراک زا و میدرکیم یزاب
مدوب راودیما .. مدوب شقشاع هک مدش یناتسرامیب مادختسا . مدش مادختسا و متفر شادرف مراکرس مرب

. میریگن رارق مه ههارس زگره
( رایناد )

! ندک وگب تیعقاو افرح نیا هیاج هب هسب _

ویوسوم مسانشیمن نم ریواشرااقا وال هب اباب _

 شیسانشیمن روطچ وش هفخ .._

مسانشیمن ومال هب اقا _

درک دای وشگرم هک شتروص هب مدیبوک یلیس مدرکیم ،خیلا شرس متشاد و ماه هدقع .. مدش یبصع
شراین تفگن وتیعقاو وات ربب وروخش ال .نیا یلیعامسا _

مدروخیم زورره دیاب وماصرقزور دنچ نیا زیم تشپ متسشن و مقاتا متفر .. شدربو وداد نوکت یرس
هنکن  مدوبان شرکف ات مدرک لوغشم راک اب ومدوخ مدوب هدش یبصع

یبوخ _ دموا ریمس
ورب مرادن حلا ریمس _

هشاب _

رتخد هی رورت  دوب ناهفصا هیوت تایلمع .نیا متسخ ادخب متسخ  هگید تایلمع هی .. رکفوت متفر منم
دوب رارق مدش رتخد هس نوا هدنورپ لوغشم .و مداد اج ومود یوسوم منهذ هشوگ .

دوب ناوتس دش هدز رد هک ننک نوشادیپ ات میدوب هداتسرف .مدا نوشمینک ادیپ
یردانوگب _

مدرک مخا . نوشهب هدش زواجت .. یراگنا .. ندشادیپ هداج هیوت  مودکره هدیدزد رتخد هس نوا درگرس بانج _

مدشاپو
؟ یدیمهف یک _

 بانج _االن

متفگ وریمس قاتا تمس متفر و مداد نوکت رس
رفن نوا زا نتفگیم رتخد هس نوا دیاب هشب هداما _

هامود تدم هیوت میتفرگ کمک منوازا شنوخ درک توعد روزب ورام هتسیاش یاقا وناهفصا . میتفر ریمس اب
متسنودیم یتقو االن. هنادنزوت و مینک ادیپ رتخد هس نوا فرط وزا تفاثک کدرم نوا هک میتسنوت



هدیاف ینومیشپ !!!!!!!!! یلیل . مدشیم یروج هی یلیل هب هگب مامزا هنکممو .. هشقیفر نیرت یمیمص وسیگ
ومدوخ زگره اما ... ممممریمب هگا یتح .. مرازب توافت یب یلیل هیورگ ومرورغ متسنوتیمن نم تشادن

ممشخبیمن
.
.
.
.
.
.

《 دعب سلا هس 》

متفگو متشگرب . دش زابرد هک متفرگ مراگیس زا یقیمع کپ
. نزب رد متفگ هعفد دص _

تفگ لا حشوخ عفایقابو دموا ریمس
. مراد راک تاهاب نوریب میرب ایب _

 یدرک میبصع ورب ریمس _

ادخروت هگید ایب _

متفگ ودموا یشنم . مدشاپ
. مرب ماوخیم نم هک _

. ندموا ریمس وداراب هک میتفر تکرش یرانک هفاک و متفر نوریب قاتا زا
تفگ یبصع حتلا اب داراب هک مدیشک و مراگیس هرابود و مداد شرافس خلت عوهق

مدرک شاگن پچ پچ  یدرک نوغاد وتدوخ یتتعل هگید نک سب _

بخ _ مریم نم هنرگو نینزب ونوتافرحوت هب هچ ونم _

هتسیاش هب میدرپس وراک نیا . یوسوم درومرد مدرک تبحص هتسیاش اب نم مگیم نم
. نینیبب اه هچب _

مدرک زیر وماشچ و شصوصخم یراگیساجوت متشاذگ وراگیس
تیعقوم نیاوت متسخ اعقاو مشابن نم ینعی . نیدب همادا وراک نیا نم نودب نینوتیم امش اه هچب _

نییاپ تخادنا وشرس ودرک مخا ودرک هاگن داراب تروصوت ریمس . مشابن نم هک هشب شاک میبصع یلیخ
نوشت حاال زا مدش یبصع . دزدنخزوپ ودرک رونوا وشور داراب 

؟ موه _

یوسوم هب نومگید تایلمع رانکرد ام یتسه یمارم یب مدا یلیخوت تهب تنعل ریواشرا _ دیپوت داراب هک
هی رد ینومهم هس هام نیا . هام نیا رخا . میدرک ادیپ خنرس ام هداد ماجنا هتسیاش . میدرکیم کف ما
هیوت یوسوم نوا . هتفرگ رظنریز ورانوا هیاراک هک هلا سود هتسیاش هخا .. ایبوت .. هشیم ماجنا هتفه

نییاپ  متخادنا ومرس . هینومهم
متسخادخب رانک  مشکیم تیرومام نیا دعب یلو _

؟ موه . هتندوب رومام رطاخ هب تندش هتسخ ینعی _

یچ سپ هرا _

متفگو مدرک شاگن یدموین وسیگ ونم یدقع هساو هک هنیمه هساو  یگیم سار بخ هرا _

هک دوب تقو یلیخ مدشاپ زیم تشپ .زا مریم ینومهم یارب هشاب نیشاب نم زا رود داراب ریمس _

منوخ متفر مداد زاگ و نیشام هیوت متسشن . مهب ندوب هدادریگ
مداد هیکت متششن لبم هیور متفر . مدش شدراو و مدرک زاب ومدیدج نامتراپارد و متفر اهباال هلپزا
وراذغ هیاشرافس و متفر . ندروآ وراشرافس امتح دش هدز رد گنز هک فقس هب مدش هریخ .. لبم هب

هس هیوت ینومهم مدرک راک متیرومام هیاه هدنورپ هیور و مراک قاتا هیوت متفر مدروخ هک وماش متفرگ
یوسوم دوب رارق بش هس نیا زا یکی هیوت  دوب ناهفصا شرهش هی یلو یییاهرهش هچ ینعی  دوب رهش
نشور و پات پل ... یوسوم دوب هدش نومارب نیمه هساو . میتشادن شزا یدر میتشادن شزا  یمسا دایب
اینومهم زا دعب مدرک شاهاب سالیم شلوا وسامت درک زاب . دوب هتسیاش اب سامت . مدز پیاکسا و مدرک

تفگ هک مدیسرپ یوسوم زا مدیسرپ
مداد نوکترس . هتشیپ مه ام هورگ یشاب اینومهم همه هیوت دیابوت سا هبنشود هزور هام رخا ینومهم _

تفگ هک
. یتسه یفخم وت نوچ منکیم تبحص هیقب ابوت فرط زا نم _

هنکمم نوا هک هنودیم اجک زا هک مدیسرپ شزا دوب ماتیرومام زا افرح هیقب هک مداد نوکترس طقف



هلومحم راب هی هک هدوب یوسوم طقف سلا دنچ نیاوت هتسیاش یاه هتفگ قبط هشاب یوسوم موسرفن
نیا ور هیقب هفصن و ندوب هفصن اما دوب هدرک قاچاق و یفخم یوفص یاه هقیتع و هداد ماجنا وسراپ

هنک قاچاق داوخیم مدا
ینک یثحب یمتاح و سایلا اتاب...اب ینوتب هگا رایناد نیبب _

هرازیم ییاطورش وطرش  مارب امتح هک مسایلا . تسنودیمن یزیچ هک هلبا یمتاح مدرک وراک نیمه _

ینک شدعاقتم نک یعسوت _

ات هدن مارب یا هگید تایلمع هک منک تبحص گنهرس اب ادرف دیاب . مدرک عطق و پیاکسا مداد نوکترس
هیور  مدیشک زارد و مقاتا هیوت  متفر شدوب یچ ینومهم نیا ..حاال هشب ریگتسد مموسرفن نیا هک یتقو

و هت هتسیاش ینومهم زور دیسر .و نتشذگ و نتشذگ مهاب ازور هرابود مدیشک وراگیس هیقب . تخت
هب دوب داد رارق رفنود .اب شدوب نارهت مگید رهش و مشلا رهش هی دوب ناهفصا رهش هی دروارد وشوت

نتسه بش هسره و نا یلصا رفن نوشمودک انیا زا ات مدیدیم دیاب . موسرفن دوخ زج
مشلا میتفر مهاب مشلادوب لوا بش . نومور تشاد تراظن متسیاش . داراب ریمس نم دوب هداما هورگ
متفر میدوب مهاب همه میدش رقتسم همه اجنوا .و ریمس یوال میتفر . شدوب ادج مه زا نومانیشام و

 شهب مدوب لیم یب و متساوخیمن هگید وملغش . متشادن ونوشلصوح مقاتا
دموا هتسیاش هک نییاپ متفر اه هلپ زا

و یرازیم راک اجنوا نیبرود هی شاب یچ همه بقارم وت داراب سامش اب یلصا راک رایناد بخ _

نراد یکوکشم حتلا هک یدید ورفن دنچ تقوره هنیا تراک ماوتریمس . یریگیم رظنریز و کت کت دورو
دیاب یداع هداعلا قوف یتسه مه یفخم نوچ رایناد ووت یراد رظن ریز وزیچ همه و یریگیم ونوشلا بند
همه . یدب رییغت ریواشرا زا متمسا .. هشاب اج همه تساوح هشیمه لثم حلا نیعرد و ینک دروخرب

نسانشیم ریواشرا درگرس وروت
هشاب _

مداد نوکت رس . نیشاب زیچ همه بقارم ات مرازیم نوترایتخارد ودونش _هی

نوکت یرس . هشاب هلماعم یارب رسپ نوا هراد ناکما نوا سابش نیا زا یکی هیوت هک ینوا نینیبب _

 دوب شش تعاس مداد
هس نیا . تفگیم هتسیاش اما و نشاب هتشادرارق ینومهم هیوت هک ندیشوپ ییاه سابل و نتفر ارومام
و سلا لیوحت یارب نوش یکی  دوب ناتسرامیب هی هیحاتتفا یارب نوشیکی  تبسانم هی هب مودکره ینومهم

یروس هبنشراهچ تبسانم هب مگید  یکی
تعاس و مداد باال جنرا ات ومانیتسا و زمرق زولب هی ههارمه یکشم نیج راولش هی . قاتا هیوت  متفر
هخا  میدز یتحارو ترپسا هیاپیت هسره . مدش  نوریب قاتزا و مداد حتلا ماهوم  مدرک  متسد ومیکشم ترپسا

تمیمیص ینومهم بحاص اب .هک داشر تسود ناونع هب مهام .و هشاب هرارق یترچ ینومهم هچ دوب مولعم
ونوماتبحص هار عیوت داد زاگ ونومرف تشپ تسشن  ریمس  میدش نوریب هنوخ زا . میدوب تشاد نیغورد

و رابزیم .. متفر اهباال هلپ زا دوب مولعم ندوب نابهگن ندوب ییامدا شروداترود میدیسر یتقو . میدرک
هچ ندیصقریم شیتارود و ندوب اجنوا انووج ودوب نشور شیتا هک مغاب هیوت .. ورسپ ورتخد ههوا
ندز فرح لوغشمرسپ هی اب رونوا تفر ریمس و میتسشن یا هشوگ داراب و نم . ندروایم رد یزاب ترچ

میدروخ مهاب . مناویل هیوت تخیر درک.و شزاب و تشادرب داراب بورشم یرطب . دش
هگم ریمس . ریمس سکعرب دوب ندروخ بآ نیع شارب بورشم ینعی دوب تحار یلیخ داراب تیصخش

مراد یتحار سح داراب اب یهاگ هروخب ات هشاب ی روبجم هکنیا
و مشچ . دوب هدز باال شانیتسا و هدیشوپ یتفن یبا سابل هارمه یلا غذ نیج راولش هی مدرک هاگن شهب

دشیم هدید شتروص هیور مخا رتشیب منوا دمویم مشوخ شفایق .زا یملق ینیب و تشاد یروب وربا
همهفب و مفرح هنوتیم نوا منزیم فرحداراب اب یتقو یراگنا

مدشاپ دایب.. مدیاش .ای دایمن بشما هک شلا عف وضع . ندوب ایک بشما هیامدا مدوب ندز دید لوغشم نم
متفگو مدروخ ولت یمکولت لوا نوسراگ تمس  متفر و مدروا رد یتسم یادا

سیورس _

وسیورس رد و باال متفر اه هلپ زا داد. نوشن وراه هلپ باالهی شتسد اب هک متفگ هفصن
بخ .. منک  راکیچ دیاب حاال .ها تلا وت هیوت  متفر نیمه یارب .. دوب نیبرود هی مدرک هاگن روداترود . مدرک زاب
یارب دادیم نوشن وفرطنیا  طقف ینعی سپ . شدوب هتسب رادم هنیبرود هی یگرزب نیا هب ورهار هیوت هکنیا
یارب . هبارخ شعضو مسابل هک مدیمهفن یتسم زا یراگنا ثمال هک مسابل هیور  متخیر ریش با زا نیمه
ومدوخ و مدرک زاب و رد وقاتا تمس  متفر .. ورهار هیوت  متفر مدشو نوریب سیورس زا ولت ولت اب نیمه
ودوب درایلیب زیم مدرک هاگن ور اج همه و قاتا هیوت  متفر . نیبرود تشادن دید اجنیا . شوت متخادنا

.و دش درگ ماشچ . دش زاب رد هک رکف هیوت  متفر و متفرگ تسدوت و یکی اپوت تمس  متفر .. دوب پوت شور
لا حرد نوشمه اپوت هیقب هب دروخ هک مدز وپوت هی و متشادرب و بوچ . مدروایمرد دیاب وراتسم هیادا



مدرک دنلب یا هدنخ .. ندوب ندروخ نوکت
؟ یتسه یک وت

درکیم هاگن ماپاترس هب رکفتم هک ۴۰سهلا دودح درم .هی مدرک شاگن و متشگرب
متفگو مدز هقهق هرابود . یشابوت دیاش

تفگ وداتسیا موربور و متمس دموا . یتسه یک تدوخوت _

هدب _حتلا

تفگو درب منوریب قاتا وزا تفرگ وموزابریز هخرچیم مرس هرود هراد ایند یراگنا هرا _

نیا سپ دروایم اج وتلا حدیدیم هگید هسک هگا دیاش رسپ اقا تسین تاج .. یتفر هک یقاتا نوا _

اباب ورب _ شتمس متشگرب ؟؟؟ هنیا  ینعی . سین
تفگ دعب و درک مترپ وقاتا هی هیوت درب ونم

متسب وماشچ و مدیشک زارد ممکش هیور . نرایب هوهق تفگودز گنز شنفلت اب دعب رادرب دمکوتزا سابل _

عیرس دوبن اما مدرک هاگن و روداترود مزاب هشاب نیبرود هشیم ادابم . مدروخ نوکت یمک . نوریب تفر هک
هیابراکتمدخ هی تخت هیور مدیباوخ رمد هرابود دمویم شاپ هیادص مدرک هاگن وراهاج هیقب و مدشاپ

مدرک رکشت و متفرگ . دموا هوهق
مدوب هدرک داجیا یرییغت  ماراک هیوت مزاب نییاپ متفر .. نوریب مدموا و مدرک ضوعومسابل و شمدروخ

متفگوداراب تمس متفر . شدوب زومرم . هنکیم ماگن زیر هراد مدید مدرک زیر وماشچ . همهفب هک
رظنریز ور هراب تمس هیمدنگوج شاهوم و هدیشوپ یکشم راولش و تک هک هدرم نیا اما نکن عیاض _

نیریگب
_ok...

درک وشرظندروم هیاراک سکره میشاب هتشاد رظنریز ودرم نوا هک دوب نیا نومراک اهنت طقف بشنوا
ال صا متشادن وشلصوح ال صا متشادن وتیرومام یریگیپ هلصوح

.. مدیشک زارد وقاتا هیوت متفر اجرد نم یوالو هیوت  میتفر .. مدنور نم اجنوا وات میدش نیشام راوس
هک دوب نشج نیا هیوت .. نارهت میتفر و میدید وتامدقم مود نشج یارب مهام ودش دعب زورود

یبایدر ورامدا ریمس ندوب یکی هیوت هرخلا ..ب دوب ون سلا ینومهم هخا .. هشاب مهم دیاب  مدرکیم کف
.و مدیشوپ یا همروس راد همکد زولب هی اب یکشم راولشو تک هی مزورما یارب . ونوشاه هرهچ دوب هدرک
سلا مدش غاب دراو شدوب میلبق تیرومام و یلبق هیاراک نومه و متفر اهنت نم هعفدنیا مداتفا هار
نیلوا .. مدش دراوو . مدیسر هک دوب تفه شوحولوح تعاس . شدوب بش مین ۷و تعاس لیوحت
ینومهم هچ .. مداتسیا زارد هیاه زیم زا یکی تشپ و متفر .. دوب یبشنوا درم نومه مدید هک یزیچ
هفاضا  مگید رفنود هعفدنیا االه... رفغتسا ... ارتخد ورسپ هک یلبق ینومهم نوا سکعرب ییابیز و کیش

تفگ و متمس دموا داراب دوب نوششیپ مساوح نم ..و ندش
ندموا  مگید رفنود یدید _

مدید هرا _

. هشب هدز نوشدر رتعیرس هچره  طقف  داراب نینزب ونوشدر
هب مدرک ور . ندشیم رتدایز انومهم هظحلر وه ییووگدماشوخ دش دایز شادصودش هدز التی هیاگنها

دوب مرس تشپ هک داراب
مینک راکیچ یگیم میرایب یتسم هنوهب  مینوتیمن هک بشما داراب بخ _

.... راتفر تسایس .اب دیاب ام هکنیا لوا . رایناد بخ _

متفگو مدرک شهاگن . دنوم زاب شنهد دروخ اه هلپ نییاپ اب هک شاگن
مدرک لا بند و شهاگن هیچ؟. _

هیور یراگنا دروخ نوکت ملد وت یزیچ هی راب نیلوا یارب مدرک شهاگن و ندش زاب مامخا .. مدش هکوش
مدوبن دنب ماپ

عمج شرس باالهی ودوب هدش گنر هک شاهوم و تشاد رادروت لنش هی ودوب هدیشوپ هایس دنلب سابل هی
دوب هدرک

رد یزاب هنووید تشاد مبلق .. درک ریگ مولگ هیوت سلا هس نیا هزادنا هب یزیچ هی یراگنا شندید اب
دروایم

دوب؟ یک یلیل رانک ؟؟ شدوب یک دوب شرانک هک یمدا مداد تروق ومناهد با
شیپ سپ .. دش تسس ماهاپ . دوب هتشگرب هرابود یلیل .اما مدوب هدرواین ومسا نیا دوب تقو یلیخ

هراد سود و یکی منوا .. هبوخ هراد شسود هک هیدرم
مندیداب و تشگرب اوهیب هک دوب شموز ماگن ردقنوا .. مدش یبصع باال مداد و مماج .... سود ونوا منم

رود زا تفرگ ونومدید یسک . دوبن یدنخبل چیه . دوبن شابل هیور لوا زا یدنخبل دیزرل هک مدید
ششیپ هک یا هزم یب هرسپ نوا نییاپ متخادنا ومرس . یلیل شیپدوب هتفر .. دوب ریمس مداد صیخشت



ناویل هی و شهب مدرک تشپ . تشاد یبسچن هفایق دوب هگید یکی . دوبن ناکشا دوب زاب ششین دوب
باال مداد هگید

شاب  مورا شیه ریواشرا . شاب  مورا _

داراب هراد راکیچ اجنیا نیا _

هخا هنومه رطاخ هبدیاش ندوبن هگم رتکد مناخ یلیل هشاب ناتسرامیب رطاخ هب دیاش .. دیاش اباب _

هناتسرامیب هیحاتتفا بشادرف
 دوب شتسد هویمبا هی وزیم هی تشپ دوب هتفر . متشگرب و مداد نوکترس یبصع

وسژ _ داراب .. دوب گنت شسابل ردقچ . دزیم فرح رسپ نوا اب ودرکیم هدنخ رهز تشاد . شمتخانشیمن
باال تفر ه

هشابن یسک هب مساوح هک متشاد هگید وسژه هی نم مدرک هاگن
تمس تفر ممشچ و مدش متیرومام یخلا یب نم اما شلا بند تفر . درک کمک نم هب بشید هک یدرم

واب تفرگ مصرح ندیدنخیم و دادیم نوکت وشدوخ گنها اب تشاد و دوب شرانک یرتخد هک . نوا
هک هرسپ .. یلیل زج هب طسو نتفر نوشمهودش شخپ اگنها . متمس دایب سنوتیمن ریمس . متفر رو مناویل
اه هلپ زا تینابصع ...اب ندیصقریم و یلیل رمک هیور تشاذگ وشتسد . طسو تفر یلیل اب دوب زاب ششین
سپ هک ییاصاقت هچ .. متروص هیوت  متخیر و مدرک زاب و باریش و یتشادهب سیورس هیوت  متفر باال. متفر
مداد سپرتخد نیا رطاخ هب صاقت نم . وترطاخ هب مدیشکن هک ییادرد هچ . یلیل نیا رطاخ هب مدادن
مروخب ریت ات مدادیم لش ماتیرومام هیوت هک ییابش هچ راگیس دوب هدش  مراهان و ماش طقف هک ییابش هچ

مبلق ات تشاد مهگن .. مشکب نم ودیشک یلیل هک ییارجز ات تشاد هگن تشاد مهگن ادخ .اما مریمب و
بارخ ماتسد مدزاب وشوزرا هنوخ نم ؟ شتشذگ زا ای تسکش نم ؟زا تسکش ما یلیل بلق ! هشب هتسکش
شردپ ..اما اما میدوب مه االنملا هنرگو ساوخیمن ونم یلیل . ساوخیمن ونم تشادن مسود بخ . مدرک

نیا نوچ  دوبن زیزع مارب اردقنوا یلیل . دوب منمشد رتخد مارب مزونه  دوب نوماساسحا نیب یگرزب زرم
هراد مشچ تفجود مدید . مرب هک مدرک زابورد و مدرک کشخ ومتروص .. دوب هدرک ورپ شاج گرزب زرم
هک نیمه مداتسیا رد تشپ . تسبورد و هنونز سیورس هیوت تفر و دیدزد وشهاگن . هنکیم ماگن درس

متفگ و مدیشک وشوزاب مکحم هک هربرد متسد زا تساوخ درک ماگن بجعتم نوریب دموا
ایب نم _اب

تفگودرک ماگن درسنوخ . مدرک شاگن و مدرک لفق ورد وقاتا هی هیوت مدرک شترپ
هلب؟ _

؟ ینکیم یراد یطلغ هچ _

نک تبحص تسرد _

؟ تگرم هچ _

نزب فرح تسرد _

یلیل _

منکیم راکیچ نم ینومهم نیاوت ینودیم _ دیرپ باال ماهوربا شنحل هب بجعتم . ایرا مناخ _

تسین مهم ممارب _هن

یوسوم  موسرفن لا بند ماجنیا _

هچ نم هب بخ _

هسانشب هنوتیم مه وروت موسرفن نوا ینکیمن رکف _

.. _هن

یلو _

رانک یرب هشیم _

یلیل _

. رانکورب _ دزداد
و نییاپ  متفر . متفرگ  متسدوت وماهوم و مدش میگدنز هیوت نز نیرت توافت یب نتفر دهاش نم و درک زابورد
هی هک توافت نیا اب اما دش عورش دوخ یب مشیپ هیاه سلا هلثم ودش ون سلا . زیم تشپ متسشن
هیوت نانچمه نم یون سلا .. هنای . هراد شسود .. هدش قشاع . هراد رهوش متسنودیمن هک دوب یلیل
ودشون وسلا مدروخ طالقو هرهم نوا  ترسح اهرابو اهراب نم ودشون .سلا مدوب هتشذگ عیاهلا یس کیرات

همه مدید هک مداتسیا مزیمرس . دایب شیپ سلا هس هشب شاک . مدوب میگدنز هملکراهچ .. ترسحوت نم
میتفگ  کیربت ورون وسلا داد سد ماهاب داراب . مداد سد مریمساب متمس ندموا  مانوا نگیم  کیربت مهب

تفگ ودموا هرسپ نواریمس رس تشپ
 کرابم تون _سلا

؟؟؟؟ مشیپ دموا ارچ نیا  مدرک شفایق هب هاگن هی شتسد هب هاگن هی



یسرم _ متفگ
تفگ و تفرگ ومتسد هک مدرکزارد ومتسد . شرس تشپ یلیل هبدروخ ماگن . مداد تسد دعب و

کرابم نوتون _سلا

مدا هب ممشچ هرابود هک مدرک هاگن بجعتاب نم؟ شیپ ندموا انیا ارچ زیم. تشپ نتسشن دعب
هراشاداراب هب عیرس ؟؟ موسرفن دش درگ  ماشچ هنزیم فرح  کوکشم رفن هی اب هراد مدید هک دروخ  یبشنوا

. غاب هیوت تفر  مدید . شادن نیبرود اجنیا مدرک لا بند ودرم نوا نم ودش ورس ماش دعب یتعاس  مدرک
فرح هراد مدید هک یرابنا تشپ  متفر  یرابنا هی هیوت هتفر تخرد تشپ تفر مدید هک شلا بند متفر منم

موس رفن اب هنزیم
مدیدن وموس رفن

؟ موه ... ایرا هیچ ترظن _

تفگ دزیم  فرح هک یرفن هک تفگ یچ نوا منودیمن .. هدموا ما ناماس . میدنبب و داد رارق بشما
و تخرد هی تشپ متفر عیرس دموین موس رفن نوا هیادص ال .صا مگیم مریم سپنم هشاب _

نوریب دموا درم نوا طقف و طقف اما . مدرکیم نوشاگن  متشاد
. هدشن هک بوذ درم نیا مدرک هاگن و یرابنا روداترود .. دوبن اما یرابنا هیوت  متفر ؟ موس رفن سپ

هدشزابرد مدید هک مداد راشف یسناش دوب نییاپ هکور فقال زا یکی و یرابنا هیوت هنوخباتک تمس  متفر
.. دشیم یهتنم غاب تشپ هب هک دوب کیچوک لنوت هی هنوخباتک تشپ هتفر اجنیا زا فرشیب سپ

متشاد شرب و نیتسارس همکد هی هبدروخ ممشچ هک مدرک نشور ومیشوگ هوق غارچ یرابنا هیوت  متفر
متشادربور همکد . یتنعل ههها دوبن سکچیه هب مساوح هک شدوب لوغشم  مرکف ردقنوا .. مدرک شاگن یمک

تکرح ارچ انیا . زیم تشپ متسشن و مدش ینومهم دراو ..و ونوریب  متفر عیرس ننکن کش هکنیا یارب
تفگ دوب زاب ششین هک هرسپ . ننکیمن

نوتارب مدیشک ماش نییامرفب _

ماش دعب ندرکیم تبحص نتشاد ریمسو داراب . مدرک یرکشتو نییاپ متخادنا ومرس . مدرک شهب یهاگن
مناخ یلیل سپ . هناهفصا هیوت هک . درکیم تبحص نوشناتسرامیب هیحاتتفادرومرد و تفر هرسپ نوا
رارق ریمس هک . شدوب  یکی دیدج رفن بشما . دوب ناتسرامیب هبحاص مرسپ نیا . شدرکیم یگدنز ناهفصا
متفر و مدیشوپو متک منم . نرب هک ندیشوپ سابل همه ودش مومت ینومهم ... هنک شبیقعت ونوا دوب
غاب زا مدش نوریب منم شرس تشپ . درک تکرح ودش  ینیشام راوس مدید و یلیل هک منیشام تمس

دوب هتسیاش گنهرس مداد باوج دش هدز یسامت هک
؟ رایناد _

هلب _

هناتسرامیب هیوت رفن نوا درم. نوا هک هنیا دیمهف یدهم بشما هک ربخ هی _

متفگ ودنوم زاب مناهد
؟ یگیم اعقاو _

یدرک شادیپ ووهوا . یشاب هربِخ یتسه هک ینیا زا رتشیب مکی هگا ینعی هرا... _

هشاب هشاب _

و مدز ولج شزا دعب و مدرک دایز ومتعرس منم درک.. دایز وشتعرس مدید مدرک بیقعت و یلیل  نیشام
مدش هدایپ منم ودش هدایپ . تشاد هلصاف مزا یتناس دنچ شنیشام تفرگزمرت عیرس . متشاد هگن شولج

نیشام هب مدز شفرطود وماتسد و شتمس  متفر
مینزب فرح دیاب نیشاموت نیشب ایب _

؟ وشن ادیپ  مهاررس  متفگن هگم مرادن یفرحوت اب نم _

مگب نک ربص هدن زاگ هسب _

وگب _

شلوا حتلا هب تشگرب دعب ودرک ماگن هکوش . سامش ناتسرامی هیوت رفن نوا یلیل _

منک  راکیچ _

وت ممه و منکیم ررض نم .مه نک شادیپ _

؟ یاوخیم یچ نمزا _

یشاب مهارمه تایلمع نیاوت ماوخیم _

مدز دنخبل . دوب هدروا وممسا  مدرک هاگن شهب . ورب .. رایناد ورب .. هن هن _هن

مدش تناتسرامیب دراو یدید دیاش .. نک مکمک سپ .. مروخب مج ترانک زا سین رارق _

مراد فرح تاهاب نیشاموت  نیشب _ درک یفوپ ودش درگ شاشچ
و مدرک  کراپ یعرف هیاه هداج زا یکی هیوت  مدرب و مرادرب هاررس زا منیشام ات متفر منم وت تسشن تفر
. دیشکیم لوط  متفریم .ات تفر وداد وشزاگ مدش.  کیدزن هک نیمه شنیشام تمس  متفر و نوریب مدموا



یتنعل _ متفگ مدزو ماپ هب یتشم
.

《 یلیل 》.

تشاد هنوخ نیا . مقاتا هیوت  متفر و شمتسب دعب مدشو هنوخ دراو و مدرک زابورد یگتفوک و یگتسخ اب
رارق مه ههار رس هرابود ، رایناد . دزیم مهب حملا تشاد زیچ همه .. هنوخ نیا  مدشیم تیذا و درک مفخیم
رارق مهاررس هناهاوخدوخ ردقنوا دموین هک مرس یتاقافتا هچ شنتفر دعب هک تسنودیم هچ نوا میتفرگ
وماهوم و مدروارد ومسابل مدب شوگ رایناد فرح هب متسنوتن هگید متسنوتن اما مرب شاهاب هک تفرگ
کیدزندیاش مدرکیمن نوشاتوک .هگا مدرک زاب مماهوم و مدیشوپ  باوخ یکشم راولش بات هی . مدرک زاب

ماشچ هب دش هدیشک ماگن . شدوب  منساب هیاجاتاما ندیسریم منور
. سلا هس دعب . شمدید اه سلا دعب . شمدید بشما _

یدش گرزب دوز هچ هتساوخان یلیل دیکچ ماکشا ودیکرت مضغب هرابود تخت هیور مدیشک زارد
و متساوخیم یگدنز نم .. مدز قه .. خیلا هنوخ هیوت مدز. قه تفرگیم تقبس هگید  یکی زا یکی ماکشا

مهیبنت مدوب تخبشوخ لوا .زا هدب میگدنز  متفگ سب . مدرک رفک ایادخ دش مومت یچ همه .. مدز قه
شیپ تقو یلیخ مشردام . یتفرگ مشردپ . یدرک هیبنت وت هدنب ؟ .هرا یدرک
هنکرکش . هنک رکش طقف هن هچ و هشب تخبشوخ هچ هک درک هبوت تا هدنب ایادخ . یتشاذگ شاهنت . یتفرگ

سدنز مشداد هی نومه هک رکش .. هنوخ وهی مراد فقس هی زونه هک رکش
هیاه تبسانم هب یطبر هک نوا یتشاد سود هک ونوادوبن تتسد تجاودزا هقلح  درمان رایناد .. رایناد
مهاررس مزاب اما . ناهفصا  متفر تنتشاد سرتزا . ناهفصا مدرکرارف تندید سرت زا تشادن مهم
مهاررس وت اما متفرن ریمس یدقع هب یتح تندید سرت زا نم ؟ دش کنخ تلد درم  ماباب .. یدش زبس
یررضاپ اترس یوسوم ففوا .. متخوسیم  متشاد . متفرگیم شیتا متشاد . تخیریم  ماکشا . یتفرگ رارق

درم
باوخ روز زا ماشچ و مدروخ صرق وهی تفرگ یدیدش درد مرس مدرک کاپ و ماکشا . ررض اپ ات رس

دش.... هتسب
هیوت  متفر . ناهفصا نوشمربب ات مدرک عمج و مدروا هک ییازور نیا هیاسابل  مدشاپ یشوگ گنز هیادص *اب

ور هراچیب  مدرک رکشت شزا و شنوخ رد همد  مدرب وراگن نیشام . مدرک تکرح و مدرک االیه مسب  نیشام
زاورپ ۹وعبر تعاس هاگدورف  متفر . ناهفصا مرب امپیاوه اب متساوخیم  مدرک رادیب حبص مینو ۸ تعاس

... متشاد
.
.

اه همدخ زا یکی اب شاد هک دایم شادص . مدید هک متشگرب . مساو دوب انشا ییادص یراگنا
ال صا هنکب داوخیم  راکیچ .. هک هنیبب ونم نیا هگا ییاو مدش  میاق عیرس رایناد هرابود ادخ ففوا . دزیم فرح

متفگو  متشگرب . تسشن  مرانک یلدنص وهی مدید .

یاوخیم یچ اجنیاوت _

و..... موسراب . یتسج رابود . کخلم یتسج راب هی _

هسب هسب _

شاگن زونه دوب درس . هدب شوگ  مافرح هب شوخ  نوبز بخحاالاب _

وگب _

بخ.... _

ینوتیم نکوت شادیپ وت هناتسرامیبوت موس رفن نوا  میشب  تسدمه  مهاب و ایبوت هک ندز فرح درک عورش
هگید هیافرح و

هنودرم ینیب و دوبن دید وت دایز هک ییاه مژه دوب ذفان و یکشم شامشچ مدش شرهچ وحم
و مدش له هنکیم  ماگن هراد هک مدید شمشچ هب دروخ ممشچ ات دمویم شهب شیر هت ردقچ تشرد  مشابل

یتنعل مراد لد منم ادخب رونوا مدرک ور
دش تادیپ زابوت موسرفن ففوا نییاپ متخادنا ومرس . ماوت یزابش همیخ  کسورع هگم

. یطرش _هب

؟ یطرش هچ _

منکیمن راک وت اب نم _

یچ؟  ینعی _

منکیم راک داراب یاقا ای ریمس اب نم _

یچ؟ _



متفگ هک نیمه _

یراد ترفن  مزاردقنیا _

متفگ ملد الف خربو مدرک رونوا ومور . مگبهرا دموین ملد
ساضر عالتم توکس ایمیدق لوق هب _

یلدنص هب مداد هیکت . تشادن رواب تقو جیه و توکس نم لد اما
سپ هشاب __

مماشموت شرطع یوب هار هلک وت اما ناهفصا  مدیسر . دوب درسنوخ وررپ ردقچ رشب نیا . مداد نوکت رس
مدادیم نوشن لا یخیب ومدوخ اما دش عمج ماشچ وت کشا اهراب دوب

متفگ و مداد وسردا مدشو یسکات راوس و شتسد زا متفر رد یظفادخ هیاب
. هسرن نم هب شتسد نیا یتقو هی هک هرب دنت _

یارب دعب و متفرگ شود لوا یگتسخ .اب وت متفرو مدرک باسح ولوپ منم و تشاد هگن منامتراپا هیولج
هک متفر دش هدزرد گنز . مدرک دنلب وشادص و متشاذگ  گنها هی منکن رکف مهفن نوا هب هکنیا
مخ دوب شنیچرود سابلوت هک لگوس ندیداب  مدرک زاب هکورد . مرس  متخادنا شلا شلبق .اما منک زابورد

شمدیسوب و مدرک شلقبو مدش
؟ یدموا یک .. نوطیش یا _

مدموا االن بخ _

؟ دیسر گنز هب تدق یروطچ تقونوا _

همع عع _

تسشن و وت دموا . وت مدرک نوشتوعد مدید ور یتسه مهرد هرهچ هک مدرک نوریب ومرس
متفگو مدروا تبرش نوشاربو  متفر . لبم هیور

کرابم نوتدیع _

نینچمه _

متفگ لگوس .هب دیبسچیمن لد هب میتشاد راک سب لا سما دیع . ندروخ و نتشادرب نوشولج متشاذگ
نیبب  کدوک همانرب ورب _

متفگو  متسشن یتسه رانک مدوخ و مدز شهب ور هکبش
ینکیم هچ یماس اب یروطچوت _

هک دوبن لگوس دصرد هی .هگا مرادن شاهاب یفرح یچیه _

یماس هک هشیم یهام تفه دودح هشلا س جنپ لگوس دوب مشاداد نز یتسه . مداد یراشف وشتسد مورا
. اداناک ندوب هتفر  مدای هک شقباس شدزمان یتسه هک هدیمهفو هدرک ادیپ وش اداناک نکاس قشع

یتسه یعوضومرس اجنوا اما اداناک نتفر و ندرک دزمان یتسه اب شیپ سهلا شش دودح .. سلماح
هک واال . هراد سهلا جنپ هنیریش رتخد هی شزا دیمهف و اداناک تفر . یماس سلا دنچ دعب ودز شبیغ
نومه هب ودرواو تفرگ وشرتخد تسد اداناک وزا تفردش هک شرواب . متفرگ نوخ شیامزا ودرکیمن رواب

تفگ یتسه هب لیلد
تیگدنز یاپ نیشب یراد سود وتچب _

تفرگیم مدنخ
همدای درکیم رارف  یماس زا اه سلا نوا نومه هساو هدرک تنایخ شهب یماس هک درکیم کف ما یتسه و

دشیمن عناق نوا اما هنزب  فرح یتسه اتاب درکیم تالش یلیخ ماباب
دموا لگوس رطاخ هب هرخلا ب اما دش یضار رید

یزور دنچ نم هنوخ ایب یاوخیم _

مزیزع هنکن درد تتسد اباب _هن

مگیم اعقاو هنکیمن درد متسد _

ناج یلیل یسرم _

. متشادن و نشج یارب نتفر هلصوح بشما یارب . نتفر دعب ندوب یتعاس دنچ . یلیام روطره هشاب _

ماهوم هفصن زا دوب هدش دنولب هک وماهوم و تخت هیور  متشاذگ ومسابل . مدموا یتقوو  متفرگ شود  متفر
زبس سابل . دوب ینومهم هساو منوا  دوب هدش گنر دعب هب نوا زا دوب یکشم ماهوم مشوگ نییاپ ات

و مدرک ماپ ومیا هرقن هیاشفک و متسب لش تشپ وزا مدرک وتا و ماهوم و مدیشوپ ومابیز و گنررپ
راوس و مدش نوریب هنوخ .زا دوب هداس شیارا هی ممشیارا مدرک مرس مملا وش مدیشوپ و مدنلب هیوتنام

. متفرگ شیپرد تاالور هار و مدش منیشام
متشادرب ومیا هرقن فیک و مدروارد وماسابل ورپ قاتا هیوت . هشیم مومت ما یتنعل ینومهم نیا هرخلا *ب

شتمس متفر . دموا وسیگ مرس تشپ هک



؟ یدرک رید ارچ _

یرب یرادن قح هگیم ریمس نیا _

هاو. _

هرا _

؟؟ بخ ارچ _

هدش شچ منودیمن _

( ساینومهم زا یکی هیوت موسرفن )

. نک شلو  میرب _

. درکیم هاگن ورو ورود تشاد .و دوب هداتسیا مزاب مدید و رایناد هفایق هک میدش ینومهم دراو  مهاب
تفگودموا ریمس هک دوب نزب و پوکب و میتسشن ازیم زا یکی تشپو  میتفر

سالم _

_سالم.

مراد راک تاهاب ایب وشاپ وسیگ _

؟ یراد مراکیچ _

ولا بلا تبرش هیراب تمس  متفر . مدشاپ زیم تشپ زا و مدرک یهاوخ ترذعم
یراگنا هک . شمدروخ و مدرک هزم هزم دعب و مدرک شوب لوا . مولج تشاذگ . مدرک تساوخرد

تفرگ بورشم ناویل هی . دوب ناسح تسشن  مرانک  یکی
؟ یروطچ _

متسین دب _

تفگ ودرک هاگن  ندیصقریم نتشاد هک ییانوا هب ودروخ
. دایم  مشوخ رسپ نیا زا نم _

. هصقریم هراد و هرتخد هی شلقبوت مدید هک مدرک هاگن و متشگرب
متفگو تفر  مهوت  مامخا . مهبدوب شتشپ هخا دوب اتهم هنکن مدرک  مخا مدشو یبصع

نم سکعرب _

دایمن تشوخ _

_هن

متشگرب هگیم یراد یچ ششوگرد هنزیم  فرح ردقچ ندرکیم لدب ودر هولق و لد مهاب نتشاد  متشگرب
متفگ و نم راب تمس

ماوخیم منم یداد نیا هب هک هیانیمه _زا

؟ یگیم یچ یلیل _

دش دب حاضتفا حملا مداد شتروقوهی .هک مدروخیم و مدرکیم هزم هزم  متشاد و متفرگ شزا ناویل هی
راهچ لا ونم  نیمه هب مداد باال یا هگید ناویل و مدز شسپ اما تفرگ وموزاب ناسح . تسپ تقایل یب

مدروخ ناویل
زاب وباریش و یتشادهب سیورس درب ودنوشک شدوخ لا بند ونم هحاضتفا حتلا منییب ایب وشاپ _

دموا دورف مملمیر شهارمه وتخیر  ماکشا تفر یتقو . هرب ات متساوخ شزا . تسش ومتروص ودرک
یلیخ .حملا نوریب مدموا و مدرک زابورد مدرکیم  زیمتوونوا متشاد یتعاس هی .ات میتشاد مک ونیا ففوا

مشیپ دموا وسیگ . شدوب مه هیوت  مامخا واه یلدنص زا یکی هیور متسشنو نییاپ متفر . شدوبدب
هراد راکیچ اجنیا رایناد نیا یتسار ؟ ینکیم اراک هچ نوج  رتخد _

منودیمن _

هنک؟ تسرد تارب  یکی مگب هوهق یاوخیم هبوخ _حتلا

هشب مومت ینومهم  رتدوز طقف _هن

هشاب موهوا _

ااااافطل وسیگ _... مگیم
همه و شدوب گرزب یلیخ یلیخ زیم هی غاب هیوت  میرب دوب رارق ماش یارب . نییاپ متخادنا ومرس

شدوبن هرتخد نوا شدوب مهوت  مامخا . دوب موربور رایناد شتشپ میتسشن
میرب میتساوخ نداد نوشن ونوشدوخ بوخ یتقو . میدش هرخسم ینومهم دراو شدعب و میدروخ وماش

تفگ ریمس هک
زا یکیو نیشام دوب رارق مدرک لوبق متشادن یگدننار هلصوح منم هک ییاجنوا .زا تمنوسریم نم ایب _

شترایب ناسح هیامدا
هنوخ هیولج . متشادن یا هنویم نوراب اب منم ادیدج نوراب نیا زا تفرگیم  مصرح .. دیرابیم من من نوراب

مهوتوماتسد و هلپزا  یکی هیور متسشن و تفر جیگ مرس وهی نومتخاس تمس  متفر و مدرک رکشت تشاد هگن



دوب هدش مدرس تخیریم  مندبو نت هیور  نورابو متشاذگ ماهوناز هیور ومرس و مدرک هرگ
متخادنا هنوخ دیلک اب وماشفک رد همد نومه و منامتراپا هیوت متفر و مدشاپ روز هب . مدیزرلیم متشاد 

ولبم هیور  متسشن . نیمز هیور متخادنا مدروارد شملا اب وموتنام و متشادرب هگید مدق هی و نیمز هیور
سارت زا دش شخپ یگنها و مدز و یلپ طبض .. هرطق  هرطق مدرک زاب ور هرجنپ مدشاپ مدیشک زارد

. مدش ولو لبم هیور و مدرک هاگن ونوریب
..۲ تفر مابلزا هدنخ ... تفر ماهوزرا همه ... تفر ماوه تفر مسفن . تفر مادص .... یتفر هکوت 》.

؟؟؟ .هرا یشکیم رجز مشیپ یلیخ ..... یرب،ورب ینوتیم یدازا یلیل *

ایرا مناخ وگب _

*. منزب فرح تاهاب هشیم _

..... یدنک لد شزا هک ینومه تفر تسد زا
... یدرک هل تاپ ریز هک یلد تفر تسد زا

.. دش نوراب شمه ماشچوت دعبو یتفر
دش... نوغاد ردقچ هنووید لد نیا و یتفر

... میتخاس  مهاب هک یقشع نومه تفر تسد زا
.... میتخاب نوماتودره ام نیبب تفر تسد زا

... نریم تسد زا نراد نوماهوزرا ی همه
.... نریگیم وتغارس تاه هرطاخ کت کت

*.. نک شاضما طالق هساو هدایز ردقنا تلجع هک *حاال

..۲.. تفر مابلزا هدنخ ... تفر ماهوزرا همه ... تفر ماوه تفر مسفن . تفر مادص .... یتفر هکوت
* سچب نیا فرط زا ...نیا هدب ونیا نوتهب داوخیم نوترهوش *

نییب .. میدوب مهاب هک ینارودوت  متفر یراگنا مدیم شوگ  گنها .. مدش یبصع .. مدز قه و تخیر  ماکشا )

(... دایم  مدای ییازیچ هچ
... نم هیامشچوت دعب هگید هنوراب

نم... هیاه بش مدمه هگید هنوراب
.. یتسین  مرانک یتقو . هنزن نوراب یگشاک

.... یتسین  منارگن  مزیزع هگید هنکن

... هنوغاد ملد حلا ردقچ هنوراب
. هنووید نیا اب یدرک راکیچ ... هنوراب

*... ینکشیم نودکمن یروخیم  کمن یییییه _.. یدیدنخ تمع روگ هبوت *

*. وررپ دنخن _ تفگ هک تفرگ مدنخ .. دموا مدیدوت شانودند ودیدنخ مدید هک متشگرب
... هنکیم مبارخ یلیخ هنزیم  نوراب یتقو

وماشچ .. هنکیم  مباوج وت یب هراد رهش نیاوت یب * زیچ همه زا شاراک زا شافرح زا هیرگ قه قه *

درک منوغاد رتشیب گنها نیا ونوراب .. مدرک مک یلیخو گنها هیادص و متسب
.... مراد باوخ یلیخ متسنودیم طقف . مدروخ  متخیر یاچ مدوخ یارب متفر روزبو  مدشاپ ...

...

...
تفگ هک مدرک زاب روز هب وماشچ . یریبکیا وشمگ وشاپ هدز تفاثک و دنگ ورنوخ ها ..._ها

تفگ هک مدرک زابو ممشچ .هی لا غشا وشمگ وشاپ _

مدرک زاب وراتودره . نک زابوشاتود _

ناه؟ یدروا یاال ییاج بشید هنکن هدیم یدنگ هیوب هچ نیبب وشاپ هنوخ نیا ترس ور هش بارخ _

. نک عمج وتدوخ وشاپ نربب وتفایق روش هدرم
همه ملمیر مدید . متسش ومتروص و یتشادهب سیورس تمس  متفر مبشید هیاسابل اب ومدشاپ
ونوریب  متفر . یراگنا دروایم مک نم یاج وموم دوب هدش لومعم دح زا رت رتگرزب مماشچ . دوب هتخیر

تفه تعاس . نوریب  متفر مدرک ضوع گنر یبا شلا وگنر دیفس هیوتنام هی و نیجراولش هیاب ومسابل
هدرک سرد ور هنوحبص زیم مدید دوب هدرک فپ ماشچ . دوب حبص

؟ یدش ونابدک _

مدوب _

تفگ مدرک برساال هک ندروخ هب مدرک عورش وزیم تشپ متسشن . اباب نزن فرح _

. یراد مک یچاهادگ هنشگ زاوت  مزیزع روخب _

. شوناز مدزهب  مکحم ماپ اب
الیل نیگمن ینزن فرحوت _



.الاالهاالال.. نیا نیع هشب سح مروضح دیاب _

میراد راک هک میرب وشاپ هسب هسب _

میرب یبحلا یروطچ دیاب یلوا زور ادخب هرا _

میرب بوخ رتخد نزن  فرح _

زا ودوب هتسشن هار هلک وت ناتسرامیب تمس  میداتفا هارودش  منیشام راوس . نوریب  میتفر مهاب میدشاپ
تفگیم بشید ینومهم

اال مسب زیمو تشپ  متسشن .. دوب گنشق ردقچ . مقاتا هیوت متفر ندروخیم ینیریش نتشاد میدش هک دراو
تشاد روموت هی هنافساتم نوشیلوا .. میتشاد ییارامیب دش حاتتفا و دش عورش هگید زورنوا . مدرک یه
هگید هتقو دنچ زا و مراک هیوت مریگب و مصصخت متساوخیم منم ... دوبن بوخ دایز شلا ح و

.. سرد هساو هشیم تحار هگم مرکف یلو .. منک تکرش دشرا هیانومزا هیوت  ماوخیم
مدرک کف . دش هدزرد مدروارد ممکنیع و مدیشک رتولج یمک ومعنقم و مقاتا هیوت متسشن مدموا هتسخ

سارامیب زا هگید یکی
. نییامرفب _

؟ ساجنیا ارچ هک دنومرود منهذ زا هداراب مدید مدرک هاگن دنخبل اب دش زابرد
متفگ هک میتسشن ودادومباوج نیدموا شوخ داراب اقا _

نیدمویمن شاک یراک تعاسوت _

مراد راک نم
نییامرفب بخ . اجنیا دوب هک متولخ هشیم مومت دوز مفرح _

نیا هیوت مه موسرفن نیا و نیناتسرامیب نیا رتکد امش منکیم راک امش اب دعب هب نیا زا نم _

؟؟  ایرا مناخ نینک مکمک نم هب نینوتیم .. امش ... هناتسرامیب
متفگو مداد نوکت رس . نیا دوب بدا اب هچ

. نبوخ نوشمه نومهورگ هیوت ندوب ینانیمطا دروم هیامدا عفالاتاالشن _

هک مدرک هاگن شتراک هب نیدیمهف زیچی تقوره نیریگب سامت ماهاب مشیم نونمم _ تفگوداد نوکت یرس
متفگو متشادرب . دوب زیم هیور

هشاب _

ماشچ . تسرفب و ریگب  سکع  مارب ونوش همهو نیبب وراه هدنورپ و سییر قاتا هیوت ورب امش هک مدعب _

دشدرگ
هتخس نیاراک اما _

.. هشاب . نیدب ماجنا نینوتیم ... _هن

تقورید مابش و دمویم تشه تعاس ازور ناسح . ناتسرامیب  مدنوم تشه تعاس ..ات تفر ودشاپ
هی هشیمن  منیبیم  منکیم کف یچره مزاب اما مدرگب وراه هدنورپ ات مایب رتدوز دیاب ادرف بخ .. تفریم

نوریب مقاتا .زا شدوب متفیش دعب هتفه منک کف هتبلا منومب تفیش وبش هی دیاب سپ درک مومت هتعاس
تفیش هنومب هک دوب زانلا تقو بشادرف مدرکیم ومارکف دیاب . هنوخ  متفر ومدش

داد باوج هک شهب مدز گنز
ملد زیزع _سالم

ملگ _سالم

شلقب مدزریز هنودنه بوخ
یبوخ یروطچ _

یسرم  مبوخ _

ینکیم فطل نومه هیارب همکیدزن الهی یماف زا یکی هیسورعو میراد یمسارم هی دعب هتفهود ام مگیم _

نم هب یدب وتدوخ تفیش ینومب وتو نم تفیش
هن هک ارچ . هرا _

منومیم بشادرف نم سپ .. هشاب بخ _

هشاب هرا _

هشاب نومدوخ نیب عفال هکنیا طقف _

 یلگ یسرم مزیزع هشاب _

داتسرف ماربوروت ادخ ملِسِک مکی نم هخا
یرادن یراک هشاب خخ _

ظفادخ _هن

و مدروخ ومزورما هیاهاذغ و هنوخزپشا هیوت  متفر . تشذگ زین نیا مدیشک یا هدوسا سفن . ظفادخ _



درگ  ماشچ رابخا ریز سیونریز ندید .اب مدرک نشور و متسشن یو یت هیوربور  متفر . متسش ورافرظ یتقو
دش

(.. سراپ هغیتع ییایفام دناب یریگتسد )

مدوب هدینش ال بقومسا نیا
اب مدرواریگ وداراب هرامش مفیک هیوت وزا متفر . هشاب موس رفن نیمه دیاش اما اجک منودیمن .. سراپ

داد باوج قوب نیموس
ولا _

ایرا هزیچ یلیل منم ولا _

نیبوخ بخ _

نینزبو رابخا هکبش ففوا ... هکنیا مروظنم ععا ... نیروطچ امش هرا _

ارچ؟ _

نتفرگ وسراپ دناب _

یگیم ورانوا هرا اه _

دوب یک موسرفن نیا حاال نیدش قفوم امش هرا _

هنکمم دناب نیا هک هنکیم کف رایناد ینعی .. ریواشرا اما هدش هتفرگ سراپ دناب هتسرد مناخ یلیل نیبب _

هشاب غورد
یچ ینعی _

مهاب دیاب هکلب هن منفلت اب نم و امش ینعی .. مدیدیم همادا نومراک هب نانچمه ام هکنیا ینعی نینیبب _

میشاب طابترارد مدیم نوتهب نم هک یشوگ قیرط زا
هشاب _ هشاب _

نیرادن یراک _

مدوب لا حشوخ نم زاب _هن

. هدیمن هلت هب مد ریواشرا یلو . سانیا زا رت لبز رفن نوا اما موهوا _

دوب اج همه شمسا ... ریواشرا .. مدرک یظفادخ کالهف
*

مدنوم تفیش و بشما دوب منشت ردقچ مدروخ وم هویمبا و مدروارد و مکنیع . مدرک یظفادخ وسیگ اب
نوریب مدموا مقاتا زا متفیش مبشما نم تسنودیمن . تفر ناسح هک مدید . مدروا تقاط ۱۲ تعاس ات
شقاتا تشاد نیبرود . شقاتا رد همد  متفرو ناتسرامیب باالهی هقبط متفر  دوب شخب هیوت مرامیب
رتویپماک تشپ و قاتا هیوت  متفر عیرس ملیف طبض نیا دوب شرتویپماک هیوت امتح هرا مدرکیم  راکیچ

هیوت  متفر و مدرک نشور و رتویپماک  شدوب نشور میشوگوق غارچ .و شدوب هتسب قاتا رد . متسشن
هیوت .زا شدوب لفق اما اه هسفق تمس  متفر هوق غارچ واب مدشاپ مدرک عطق و طبض و طبض هشوپ

نم حاال ندایزاه هدنورپ . مدروارد وراه هدنورپ . شاهاب مدرک زابور هسفق و مدروارد دیلک ،هی اهوشک
نوکت شتسد مدوب هدرک شلفق هک رد دوب دعب تعاسود دودح . متفرگ سکع نوشمه .زا منک  راکیچ
مدشاپ متشاذگ مبیج هیوت و منتشادرب ومیشوگ . امتح دوب نابهگن مدیشک یقیمع سفن مدیسرت . دروخ

تفگ نابهگن هک مداتفا و یلدنص هبدروخ ماپ متسیاو شتشپ هک رد تمس  متفر
و مدرک هاگن نییاپ عافترا هب مدرک شزاب و هرجنپ تمس متفر رد هب دزیم وشدوخ تشاد هیک؟ وت نوا _

 راوید هشوگ زا ومدرک  نوزیوا ومدوخ هرجنپ زا
طایح تشپ هب قاتا هک ییاجنوا زا .. دوب یکیراب هی هزادنارد . متفر هار هللا مسب رازه مدقواب مدق

رد تشاد مکشا متفرگ  نودوان وهب مدوخ دعب و درک نوریب هرجنپ زاوشرس  نابهگن نوا دوب ناتسرامیب
وراوید هبل مدزهب و متسد هک مدوخ هساو مدوب هدش دناب زمیج هی دوبن مدوخ سد مبلق نابرضدمویم

زاب هشیمه ناتسرامیب نکلا ردب هک ییاجنوا .زا مدنوکت وماسابل . مداتسیا موب تشپ باالوباالهی مدیرپ
باال متفر و شخب هیوت  متفر عیرس و نییاپ مدییود یرارطضا هیاه هلپ .زا وت متفر و مدرک زابورد . شدوب

تعاس مداتسرف وراسکع مومت داراب هب منم .و شدوب هدش غولش ناتسرامیب .. مارامیب زا یکی رس هی
راکیچ هک ندیمهفیم ندیدیم ونم  یراگنا مرب مدیسرتیم .. ناتسرامیب دوب هدموا ناسح هک دوب هس  کیدزن

مدرک
تفگ ودموا هنامس هک مدرکیم وراراک و مدوب شخب هیوت

نراد نوتراک یرجاهم یاقا . مناحایرا _

تفرگ شدوخ هب ماگن سرت گنر و مدرک بجعت
مایم مراد رامیب وگب هشاب هشاب _

عیرس نتفگ _

زاب وقاتارد .. ارتکد هسلج هقبط مرب نتفگ هشاب ICU شخب بقارم مدرپس راتسرپرس هب سرت .اب هشاب _



یکی تشپ متسشن . ندوب بش تفیش یارتکد  مومت هریم هار هراد و همهوت شامخا ناسح مدید هک مدرک
تفگ وتشگرب  ناسح هک ازیم زا

نیا نریگن  ملیف هک ندوب هدش  میظنت ممیفخم یانیبرود ، هداتفا یقافتا هچ راک لوا نیمه هک نیدینش _

هراد یریگیپ راک نیا اما میدب تسدزا ور انیس ناتسرامیب بوخ هیارتکد  ماوخیمن هیدوخ هی هراک راک
اه هدنورپ هب ندیشک کرس هکلب هدوبن مه یدزد نیجارخا مهبهگب ور یعوضوم نیچمه هی یتح سکره

هدوب
درک هفاضادعب هنم..... راک همهفب هگا مدرک .له درک ماگن  مدید هک مدرک هاگن شهب  میقتسم

. نیسرب نوتاراک هب نیرب _

یگتسخ اب حبص . مداد نوج مبش هیقب و مقاتا  متفر .. سرت اب میتفرو  میدشاپ دمویم افرح همههمه
... هنوخ تمس مداتفا هار حبص هد تعاس

متشادن  ندروخ نوکت یان یتح  یگتسخ روز زاو تخت هیور  مدیرپ ماسابل اب
تسرد متساوخ لصفم ماش هی مدوخ یارب مدشاپ هک ما یتقو مدوب باوخ هرس هی رهظزادعب ۴ تعاسات

منک
..اب متفرگ ورانیا یتسه هنوخ هرامش ونفلت تمس  متفر دعب و مدروخ ومییاچ .. شدوب ایناز ال مماش

داد باوج لگوس قوب نیمراهچ
ولا؟ _

مگنشق الم سولا _

ییوت یلیل ععا _

یلیل مدش حاال مدوب همع زوریدات منم هرا _

هنوخ یایم یک همع ففوا _

همع ارچ _

. مدینش ونوشادص .نم ندرک اوعد مابابونامام زاب همع هخا _

. انیا نیب دوب هدرک یهانگ هچ لفط هچب نیا مدرک یچون
. یشاب مشیپ وبشما تلا مایببند هیچ ترظن _

دشیم بوخ ممدوخ هیاوهو حلا ییادخ
همع هرا ییاو _

مایم. هکاالن وش رضاح سپ _

ش وتنام وهی مقاتا هیوت  متفر . هنیبب همدص دیابن هشب یراک دیابن دوب هانگیب رتخد ،نیا ونفلت مدرک عطق
..و مدز وشمکد و روسناسا تمس  متفر . مدش نوریب هنوخ زا ومتشادرب وراچییوس و مدرک مرس لا

.... مدشدراو

ینوطیش و کمک اب مدیسر یتقو هنوخ ات میدنور .. ددش راوس مشدوخ و شدروا یتسه هک مدز قوب
تبحص یتسه اب متفر و مداتسرف هایسدوخن لا بند ورچب هرابود میدرک سرد ونومایناز ال مناخ لگوس هیاه
شاک لگوس هب دروخ ممشچ .... مشاب تکاس مداد حیجرت همهوت روجدب شامخا مدید .هک منک
هدشگنت شارب ملد تفرگ مضغب اباب هب ندرک کف .اب هنیبب ورام هچب ات تشاد وزرآ هشیمه  شدیدیم اباب

دوب
متفگو مدز شکورچ تسد هیور یا هسوب .. هریگیم ملد نم یریم هکوتاباب یلیل _) لبق لا سود *

مایم جنپ تعاس وت رطاخ هب مراد راک نم یلو . مشب تنوبرق _

هیور و دوب هدش جلف شاهاپ دوب هدرک باوخوت هک یبلق هتکس رطاخ .هب نوریب مدز هنوخ زا
...ح شمربیم ادرف هشاب بوخ شلا ح ات همع مشلا یوالهی شمدربیم راب هی تقو دنچ ...ره دوب رچلیو
.... هنوخ متفر مناخ همجن ندز گنز اب ییاذک هبنشود هی هکنیا ات دشیم رتدب و رتدب زورره ماباب لا

ممناخ همجن و هنوخ هیوت  متفر مدیدرد همدو سن ال وبما نیشام دموا مناخ همجن مدرک زابورد هک نیمه
تفگ

باالس رتکد . یلیل _

تشاد ماکشا مداتسیارد همد . ندزیم و قرب هکوش مدید . شتمس متفر و اباب قاتا تمس مدیود عیرس
متفگ تخیریم

نینک کمک  نارقوروت _

ونوشراک یراب دنچ ارتکد هک مدید دوب ادص نوا قاتا هیوت .. دوب قاتا هیوت . ماباب بلق تسیا هیادص اما
و مدزداد . دیشک هاگتسد رتکد مدید یتقو دوب هداتسیا اباب بلق نابرض مزاب هن اما ندرک رارکت

مدز داد مضغب سلا هی هزادنا هب مدزیم داد نیمز هیور  متسشن
نینک شکمک _



متخیریم کشا و مدیسوبیم . مدزیم داد و متفرگ وماباب تسد ونوشتمس متفر هک نربب وراباب نتساوخ
یرن یداد لوق اباب _

..... مریمیم وت یب نم اباب ..... اباب مریمن ییاج نم یشاب هتشادن هاگ هیکت هی ات هک یتفگن یتفگن
هی نم اباب نکزاب وتاشچ اباب اباب.... سین یماس .. وک ... مهاگ هیکت ..وک یتشاذگ ماهنت ماوت تفرعم یب

وماباب انوا و تفرگ وموزاب همجن .. مراد جایتحا تهب نم اباب .. هدن باذع و نم هگید وت مکرحتم هدرم
ات هتفرگ همع ..زا دشرپ هنوخ تعاس هی وت ... متفگ هاریب ودب سک همه وهب مدز داد نم .و ندرب

ندمویمن اباب غارس مدیع یارب یتح زور هی هک یسکره
اوه دوب هتفر میرگ قه قه مقاتا متفر .. سنوخدرسوت االن متسنودیم هدرم ماباب نم االن متسنود یم
هیوت مدرک ترپ مدوخ یماس ندید ..اب دموا یماس شرس تشپ و دش زابرد وهی مدرکیم هیرگو

مدرک هیرگ و شلقب
مینک  راکیچ حاال یماس سین نوم اباب . سین هگید نوماباب یماس _

هشاب نومرخا مغ منوج یجبا _

ینامام هن میراد ییاباب هن یماس _

.. وت هن مدوب نم هن درم ییاهنتوت ..اباب شاداد یدوبن . تسب وشاشچ اباب یدوبن ووت مدنوم نم یماس
تخیر  ماکشا

. هریگیم ملد نم یریموت تفگ مهب _

مدوب میگدنز درم اهنت شوغاوت و مدز داد
منک  راکیچ ... منک  راکیچ _حاال

.. دشیم رتدب شدعب زور زا ملا حزورراهچ نیاوت ننک کاخ و ممردپ هک مراهچ زور دش و تشذگ ازور
.و ندوب مرس باالهی هنارت و راگن وسیگ

بیجع شلا س هی هچب هک یراگن .. دوب هدش سورع هزات هک یا هنارت ندادیم میرادلد نتشاد مادم
هک یماس و متخیریم کشا نمو ندزیم هجز رهاوخ ناونع ...هب ماه همع . دوب مه وسیگو درکیم شتیذا
هک مدرب یپ هعجاف قمع هب ندرک کاخ ور اباب یتقو .. دوب هدید هریخ هطقن هیوت وشجز وکشا ودوب درم

مدش اهنت نم هک مدیمهف سین هگید
شکاخرسزا نتفر همه یتقو . درکن درس ونم مغ یدرس نیا ارچ هنوشوپیم یدرسو مغو هدرس کاخ نگیم

نوملد اما ناهفصا میدموا هک هدرسفاو مدوب هدش حاضتفا ردقنوا .. ماهنت ردقچ مدیمهف و مدرک هیرگ
میشورفب ونومیردپ هنوخ و یگچب هنوخ دموین

هتچ رتخد .. یلیل ..... یلیل _

دوبن مدوخ تسد یچیه هگید دوب هدش مگرم هچ مدرکیم هیرگ دنلب هیادص اب متشاد .نم درک ملقب
ایب تدوخ حلا هب یلیل _

و مقاتا هیوت  متفر . مدش  مورا یمک طقف یمک و مدموا مدوخ هب متروص هبدروخ هک یمورا یلیس اب
هدش یچ  مزیزع _ دموا یتسه هک تخت هیور  متسشن

دموا  ماباب زا مدای _

میشاب مهاب یماس ونم ات تشاد سود یلیخ اباب همدای مگنشق مشب تادف _

دموا لگوس مدش هک مورا
. میدش فلت یگنشگ زا ام مناخ همع _

هیوت  متفر . دیدن وشون یتح هک وماباب هنودرود .هون مدرک لقب ولگوس مدش نوریب قاتا زا و مدشاپ
و  نوریب مدروا و ایناز ال دعبو  منوخزپشا هیوت زیم هیور  متشاذگ و متشادرب وراباقشب و هنوخرپشا
هک ییایربلد هچ مناخ لگوس نیا و زیم تشپ میتسشن و متشاذگ مه وراد زاگ با دعب و زیمرس  متشاذگ

میدروخ ودنوزوسیم ونهد بیجع هکو مدنت هیایناز ال درکن
**

تفگو وت دموا دوب ناسح دش هدزرد
متفرگوت یارب ور هویم با نیا ایب _

ارچ؟ نم _

دروا راشف مور یگنشت ودشارایمب ددرت تعاس مدرک یرکشت . یمهم نومارب یلیخ یروطنیمه یچیه _

دش هدز رد هک
هیور تشاذگ ویشوگ دعب درک هاگن وفارطا و تسشن طقف دموا یتقو  یدعب رامیب فوا
هیادص دروخ گنز عقوم نومه یشوگ هک ، مولعم اجک زا اما دوبداراب فرط زا ناها .هاو تفر وزیم

دوب داراب



؟ ندوب امش فرط زاداراب ااقا _

ندوب نم فرط زا هتسرد هرا _

هبوخ _

ندوب  نوشن ودریب همه اه هدنورپ نوا مناخ یلیل _

مداتفا رسدرد هیوت ردقچ نینودیمن ییاو _

اعقاو دیشخبب  منودیم _

نیدن رارق مهاررس ییازیچ  نیچمه هی افطل .. موهوا _

منییبومه هشیم طقف . هشاب .. هشاب _

سپ هشاب _

نوتلا بند مایم مدوخ _

هشاب  بخ _

متفگ مدیسرت یمک هک هنوخ هی هتمس درب ونم . مدش نیشام راوس منم ودموا هک دوب بش هن تعاس
میرب هنوخ  مدرکیمن کف _

. نتسه مه رایناد و هتسیاش یاقا _

شمنیبیم مرب ینعی . تفرگ شپت مبلق رایناد مسا ندینش زا
مهابو متمس دموا هتسیاش اقا  میدش هک دراو . دیزرلیم ماپ وسد مدش هدایپ تشاد هگن هنوخ هیولج

زیم تشپ راولشو تک اب رایناد متسشن یتقو منیشب هک تفگ و زیم هی هتمس درب ونم میدزیم فرح
و لبز هخا . هشاب یا هراک رایناد هنکن مدوب متامهوت وت ساراکف خال نیا هیبش شفایق ادخب دوب هتسشن
وگب .االن میدیمهف وتراک ناج یلیل _ هتسیاش . هدموین وت هب اراک نیا .. یلیل نک شلو .. سه مه هربخ

دیسر مشوگ هب ییاربخ بشنوا دشیچ منیبب
. دوب اهانیا ۱۲ تعاس شقاتا متفر هک یتقو . منومب تفیش مدشروبجم بشنوا نم شتسار . بخ _

نابهگن هکنیاات .. متشگ نیتفگ امش هک ییاه هدنورپ لا بند و متخادنا راک زاونیبرود نم شاد نیبرود نوچ
رایناد دنخزوپ یادص .. ناسح یهاگ هخا هرب تساوخیم نوا . مدوب هدرک لفق ورد لبقزا منم دموا

هنوخ وت دیچیپ
متفگو متفر هرغ مشچ

متسنوت تافاکم هب دینش منوا یلدنص هب دروخ ماپ هک مدشاپ عیرس نم بخ اما درک یم لفقورد یهاگ _

. نکلا ب هیور مرب هرجنپ زا
! نیمه ... میدش عمج نوم هسلج قاتاوت همه ودموا ناسح هکدوب مشدعب .

تفگو تفر  رکفوت هتسیاش
هشیم ساسح نوتسییر انیبرود نتخادنا راک زا اب یلو _

هرا بخ _

تفگ رکفتم یا هفایق اب رایناد
هراد سییر قاتا هب یطبر هچ ناتسرامیب نابهگن _

سییر قاتا هرب ارچ هشاب دیاب ناتسرامیب نابهگن نوا _.. بخ هنابهگن منودیم هچ .نم بخ .... بخ _

موس رفن نینکیم رکف .ای هشب ناتسرامیب نابهگن دایب هک هراکیب ردقنیا موسرفن نینکیمرکف امش ینعی _

ارتکد زا یکی .ای امتح هسییر
هیاضعا زا شدوخ هک مدیدیمهف میدرک شریگتسد هک ینومهم هیامدا زا یکی و سایلا زا ام یلو __

هناتسرامیب
هشاب هنوتیمن نابهگن یلو _

راک همه زا رتشیب رتکد مودک اب هشاب نومنهذ زا یا هشوگ دیاب اما _ درک رونوا وشور وداد نوکت یرس
هراد

یراکفا رتکد _اب

.... مهونوا ینوتیم _

.. ریخن _

مرتخد اما یدوب تایلمع نیا هیوت وت مشیپ هعفد و هدب یلیخ حتلا هک منودیم مرتخد یلیل _ هتسیاش
ینوتیم یلیخوت .اما سین جایتحا اراک نیا هب یشب اهر یزیچره زا یاوخیم هک تیعقوم نیاوت منودیم

ینک کمک نومهب
امش رطاخ هب طقف هشاب _

قاتا رد همد ات وزیم تشپ زا مدشاپ منم ودوب شبل هیور دنخبل .. مدرک هاگن مهفن نوا هب یمشچ ریز
تفگ هتسیاش هک متفر

متفگ ورد هب مدرک تشپ درک هراشا رد .هب ورب فرط نوا زاوت نتسه نوریب یرفن دنچ _



. دش هتفرگ مچم هک نییاپ مرب اه هلپ زا متساوخ مدش نوریب هک رد زا فرطنوا متفر .و هشاب _

متشگرب
افطل نک لو و متسد _

ریگب هلصاف درم نوا _زا

درم؟ مودک ؟ دیشخبب _

یبشنوا لَوَح نوا _

. همناتسرامیب سییر نوا _

تفگ هرایم رد ومادا هراد دوب مولعم هک یزان اب ودرک بجعت
متفگو مداد نوکترس .. ناسح _

ناسح هرا _

ریگب هلصاف شزاوت عفال طقف هن راکیچ و ینکیم  راکیچ و یتسین مهم مارب  ماوت هیچ و هیک هک سین مهم _

. منکیم ظفح هیقب زا وملصاف هشیمه نم _

متفگو نوریب  مدیشکومتسد روزب
تفگو راوید هب مدنوبسچو تفرگو مچم هرابود . نینکن تلا خد نم لئاسموت هرتهب مامش _

؟ یراد ویچ هنیک مایمرانک تایزاب قمحا اب مراد یلیخ یلیل وش تکاس _

مشاب هتشادن ویچ هنیک _

دوب نیتسارس همکد هی ... هلیسو نوا هب مدش هریخ نیمز داتفا شا بیج زا یزیچ هک مداد شله  مکحم
و نیشام فرط دموا غاب رونوا زا داراب هک مدش نیشام راوس . داراب نیشام فرط  متفرو شهب مدرک تشپ

ینک  راکیچ هگید دوب هدنوم ، ورپ دش. راوس
یتسه هنومب تساوخ لگوس اما هرب تساوخیم یتسه هنوخ  متفر ... متشاد شسود  مزونه قمحا نم

یزاب رهش میرب هک داد ریگ لگوس تفر یتقو
. شدوب اجک دز شبیغ لگوس وهی هک مدزیم  فرح وسیگ اب ینفلت منم و تفر ال یاسو رتشیب هیوت اجنوا

مضغب ؟ دشاجک .. هدب مگرم ایادخ ییاو . مدوب شلا بند مامت تعاس مین مدرک ادص وشمسا مدزو رود هدیسرت
متفگو مناخ هی تمس  متفر تفرگ

نیدیدن یتروص سابل اب هچب رتخد _

. _هن

لگوس ناوخب هنکن هنکن مداد تسد ملروزا تنک نیمز هیور  متسشن دوب هدیدن یکشیه مدیسرپ ایرتشیبزا
هنکیم  مروگ هب هدنز یماس ییاو . نریگب مزا و

متفگو  متفرگ وداراب هرامش مدزیم گنز شهب دیاب .. ملگوس
داراباقا ولا _

؟ هدشیچ _

سه رایناد ؟ ناه  هتشیپ رایناد _

همشیپ هرا _

دوب یچ هگم شدوخ متفگ رایناد نم ارچ ال صا
هدش؟ تچ یبوخ ولا _

هدز شبیغ االن یزاب رهش  مدموا شاهاب مشاداد رتخد رایناد _

یلیل درگب وراج همه گنشق ینئمطم _

رد همد ایب یدرک ممگ یتقو هی هگا متفگ شهب میدموا هک ملوا هزات  متشگ وراج همه یگیم یچ رایناد _

متشگ وراج همه هعفد لهچ سین نوا اما مرد همد .االن یزاب رهش
؟ هشاب ؟ بخ یزاب رهش مایم نم االن نیبب _

ادخوروت ایب دوز  طقف _

. مدموا _

هبدیاش مدشیم تایلمع نیا دراو دیابن ملوا زا دایب شرس بالیی هنکن . تخیریم ماکشاوکس هیور  متسشن
دروخ گنز  مدوخ نفلت . شدوب نومه رطاخ

ولا؟ _

سام شیپ مناخ لگوس ایرا مناخ _

امش؟ _

االمن شمشکیم مدوخ ینزب گنز سیلپ هب یاوخب و هرب اطخ زااپ سد  نودب طقف  یشلا بند هک ینومه _

یدرک شادیپ هک یگیم هرابود . یدز گنز هک سکره هب
هشاب . هشاب _

هتفویم شارب ییاقافتا واکجنک مناخ نیا هنرگو ینکیمن یلوضوف  مگید _



مدز گنز رایناد هب عیرس . دوب شوماخ هرامش هک مدز گنز هرابود درک عطق
یایب سین .المز این _

ارچ _

شدوب رد همد دش ادیپ _

؟؟ یگیم سار یراد . هشاب  بخ _

همشیپ هرا _

؟ ماین نم .. سپ هشاب _

دموا مرس تشپ زا ییادص هک مدرکیم اعد هقیقد هد دودح مدرک عطق . این _هن

عیرس سرت زا شمدیسوب  مدرک  شلقبو شتمس  متفر . دوبن شرورود سکچیهدوب لگوس متشگرب .. همع _

. دادیم برساال هیاباوج اما . مدیسرپ یلیخ شزا هاروت .... میتفر و میدش نیشام دراو
نوماگن شاد هک رایناد هب بجعتم  میدش  نوریب هک روسناسا زا دیزرل یم ماپ و تسد زونه

! ریمس ؟؟؟ تسنودیم اجک وزا نم هنوخ . مدرک درکیم
متفگ له واب شهب  مدرک ور

؟ یتشاد مراک _

وت دموا  مدرک زابورد عیرس . درک لگوس هب یهاگن . متشاد تراک هرا _

؟؟ یچدیمهفیم هگا
دوب هنوخ روداترود شاگن دوب هدرک پک اج هی لگوس

یدموا دشیچ هک مگیم .. بخ _

تهب  مدرک کش نوچ _

؟ یدش مگ یروطچوت _ تفگو لگوس  تمس درکور
. مدرک ادیپرد همد وممع  مشدعب . مدش مگ وهی مدرکیم یزاب متشاد _ تفگ لگوس

فرح و میربوتونم هرایب یکاروخ و هویمبا نومارب هریم تمع ات هیچ ترظن _ تفگو مهب درک ور رایناد
مینزب

هگیم وتیعقاو سچب نوا _

هتنکلو سرتاب ردقنیا ارچ سپ _

هدیسرت بخ _ .. مدرک بجعت
؟ ینزیم فرح سرت و له اب ارچوت _

اجنیا یایب تفگ یک ففوا _

مدوخ _

لگوس تمس درک ور
هلگشوخ مناخ میرب _

هیرگ تشاد لگوس هک مدید دز فرح شاهاب . وررپ هچ سارت هتمس تفر و تفرگ و لگوس تسد
هک متفر ؟ هیمدا هچ  مدرک  بجعت هرایناد هلقبوت لگوس  مدید یتقو شارب  مدرب هویمبا . درکیم نهلا ودرکیم

تفگودرک ماگن یکاش رایناد
یگب مهب یتساوخیمن ندز فرحوت اب انوا ندیدزدو رتخد نیا _

نکانرطخ یلیخ انوا ندرک مدیدهت .. بخ .. بخ _

نک نوشادیپ و مجب سپ _

مسیلپ هگم نم _

هدب همادا داراب _اب

هک درک شزاب و هنوخ رد تمس تفرودشاپ هقیقد دنچ دعباما دنوم درکن شلو لگوس اما هرب هکدشاپ
متفگ

نیرادن یقرف داراب و وت .. بخ _

تشگرب تسبورد ، نیبب _

ینک ناتسرامیب دراو ونم ینوتیم وت  مگیم دش_ درگ  ماشچ
؟ یروطچ _

کردم ،ثمالهی نسانشیم وروت انوا امتح هتشاد کش تهب انوا زا یکی تسییر قاتا یتفر نوچوت نیبب _

ینکروج  مارب
ناونع هب هدنویپیم رونوا هب اجرد تتسد ریزدایب هک یتخبدب نوا هشیمن ال صا هک رتکد ناونع هب _

؟؟ ناها . هشیمن  یچیه
وگب یچ _

متفگ دنخبل اب



یشب ناتسرامیب همدخ ای ناتسرامیب رگتفر ینوتیم _

هشب رتکد هتره هرهش هگم مگیم سار بخ دش خرس یعقاو ینعم هب
هنکیمن کش  ناسح _ تفگ زان اب مزاباج نوا مایب هگا نم بخ . نیبب _

بخ ارچ _

؟ نیراد داد رارق ییوراد تکرش  مودک اب امش ثمال هشیمن هگید بخ _

ابص _

مشب نوا ریدم نم هشیمن بخ _

.. یدب ماجنا ینوتیم وداوخیم تلد  راکره یسیلپ نوچ یدرک کف هبارخ حاضتفا منکحتلا کف _

هگید رکفدوب بخ _

 مدوب ددرم . ینزب گنز مهب یرورض هیاه عقومات یشاب هتشاد ومرامش هشیم نیبب
مدیم باوج منم _ تفگ هک

یدادن بوج هگا _

ندیم باوج وروتزا _

. هتفیب قافتا هنکمم یزیچ هی هظحلر _ه تفگ هک مدرک شاگن
و دز وشرامش . شتمس  متفرگو  متشادرب ومیشوگ ... هشاب تسنوتیمن یزیچ منیا زاریغ مداد نوکترس

تفگ هک نییاپ متخادنا ومرس منم
نوکترس طقف ودوب  مهوت مامخا نکن هاگن مشندوب تقورید هب ینزب گنز  ینوتیم یتساوخ هک تقوره  نیبب _

رایناد دوب هتشون شور .. مدرک هاگن شرامش هب تفر یتقو . مداد
هنکیم ماگن هراد شزمرق هیاشچ اب لگوس  مدید متشگرب هک نیمه و مداد نوکت یرس

؟ دوب یک هدرم نیا همع _

دوب نئمطم . دوب رایناد نیا درکیم کمک نیا بخ وتدموا ارچ بش عقوم نیا تفگیم سار
یگن یسک هب یدیم لوق نوج همع _

همع شاب تحار هرا _

ال صا هک هدب لوق نوتنوخ  مربیم ادرفوروت نم نیبب . هنزب فرحوت اب دموا هک دوب سیلپ اقا نیا نیبب _

یگن تابابو نامام هب یزیچ
دراو نوا هگا مدش هریخ هطقن هی هب رکفتم درکیم یزاب شاد میشوگ اب شمدیسوب . همع  هشاب _

هنکیم شادیپ عیرس هدراو نوا . یلیخ . هشیم بوخ یلیخ هشب ناتسرامیب
یلفط متشگرب . بش عقوم نیا ییاو دوب بش .کی مدرک هاگن تعاس هب متشگرب درخ  مرسوت یا هقرج وهی

 متفرگ وشورامشونوریب  مدیشک شتسد زا مورا ویشوگ و متفر عیرس . دوب هدیباوخ ولو لگوس
داد باوج قوب نیمجنپ اب

_سالم

یاوخیم یچ زاب مممموه _

.. یلیل منم _

.. وگب وگب ناه _

مدرک رکف کفنک یتفگ  مگیم _

. ینک یم رکف نم هب بش تقو نیاوت _

مدزیم گنز ادرف دشیمن هنک مفخ ادخ خخخخووا
رتدوز ات نیشاب  ناتسرامیب هیوت داراب و وت ماوخیم مدرکرکف دایز  مدوخ هیارسدرد هب اما هن هک وت هب _

منکیم ررض شمه نم نینک شادیپ
بخ _

ینک تبحص میتسب دادرارق هک ییوراد تکرش اب ینوتیم اما یایب ینوتیمن ام ناتسرامیبوت هک مگیم _

ناتسرامیب رانک نیمز نرایب و نک شضوع ناوخیمو نوشتکرش یارب نرامعم هی لا بند انوا
بخ؟ _

نوتلا مج هب بخ _

هیوت دایز هنوهب  نومه هب مدرک داهنشیپ  نوتهب وراک نمونیا نینم یاهانشا زا نیگب و نینک تبحص  نیرب
ینکیم دماو تفر نومناتسرامیب

مرب ادرف نم هک سرفب واالنمهب سردا . یدرک یرکف بوخ هبوخ هتسرد _

هشاب _

بخ _

نیرادن یراک _

نیشاب نوتدوخ بقارم _هن



دوب تکاس منوا هک مدش تکاس
ظفادخ _

تفر  مرکف  مومت .. مدیشک زارد شرانک ممدوخ و متخت هیور  مدرب و لگوس  مدرک عطق ویشوگ ... ظفادخ _

هی هک ینم . مدیم او مراد واالن مشاب توافت یب مدروخ  مسق زور هی هک ینومهرایناد تمس
هب ورام هکدوب تشونرس نیا مزاب  منزیم شیتا ومدوخ  میریگبرارق مه هاررس هک یزور هک مدروخ  مسقزور

. تفرگ یزاب
اما دوبن هچب هیاج هکنیا اب وناتسرامیب  مدرب  مدوخابو لگوس یروبجم زورنوا .. مداد مایپ شهب وسردا ...

ارامیب هنک یزاب  مداد ویشوگو مقاتاوت لبم هیور متشاذگ ولگوس . شلا بند دایم ۱۰ تعاس هک تفگ یتسه
مدید متفرگ زغم راون  ارامیب یکی زا یتقو دروایم موود لگوس هگم اما  مدرکیم هنیاعم  نتفریم و ندمویم
هیوت هک مدید ورهار هیاهتنا هشیش زا مدش نوریب قاتا زا تفر  مرامیبو تشذگ  یتقو  نوریب تفر هک

هطایح
نوریب  متفر هک نیمه  دوب هتفر نوریب ناتسرامیب زا روعشیب شمدید رود ...زا سین مدید نوریب  متفر

یمیمص هچ خقلا للج هرایناد هرانک مدید
دوب هدز شامشچ هب ما یباتفآ کنیع و یسوط گنر هب نهاریپ هی اب یکشم راولش هی دوب هدز یپیت هچ

درک هداز دیون یاقا هب یهاگن دیدونم ات رایناد .هک نوشتمس  متفر
سالم نوا هیولج مرایناد اب مدرک سالم هدازدیون یاقا .اب هتفر شیپ بوخ هک مدیمهف

شادرب وشکنیع رایناد . مدرک هنامرتحم 

راک دراوونوت ال یماف زا یکی رایناد اقا هکنیا یارب نیرازب تنامض دیاب هگید امش ایرا مناخ _ هدازدیون
. نیدرک

متفگو مدرک لقب ور هزیم هزیر لگوس مدرک افتکا یا هدنخ ههب
رایناد هب درک ور .. هشاب _

. نیراد یتبسن هچ _

همومعرسپ _

تفگ هدازدیون میدرک هاگن ومه هکوش نومتفج . هملا خرتخد _ رایناد
حاال شمودک _

مومع رسپ مه هملا خرسپ مه بخ _

تفگ لگوس هک متفرگ ولگوس منم و تفگ یناها
.... هک رایناد ومع عععا _

تفگ هنک تسرد ور هیضق تساوخ ثمال ودش تکاس متفرگ شنساب زا ینوگشین اب
ملگوس هراچیب . تفر هرغ شچ مرایناد و متفرگ نوگشین هرابود . هممع هیومعرسپرانیاد ومع .. هرا _

درک تباصا شهب شکرت فرطرهزا 

سه ناسح مرتخد _ تفگ هداز دیون
ننوشقاتا هلب _

میرب رهمگرزب یاقا سپ بخ _

ایرا و رهمگرزب یتوس هچ ایادخ .. میدیدنخ و مه تمس میتشگرب اتود ام هک
گنخ هک ناسح بخ .اما تفرگ مدنخ هداز دیون و ومع رتخدو ومعرسپ متفگ هک مدوخ یگنخ هب

رایناد هک داتفا هار رتولج هداز دیون شدوبن
ورف امرسوت مه یگچب وزا نتسود یلیخ مهاب نوماردپ ام نیاوخب وشتسار هروطچ تاباب .. یلیل بخ _

ور دعب میا خهلا رسپ خهلا رتخد ام لصارد بخ اما ... ومع رتخد و ومعرسپ  مهام نردارب انوا هک ندرک
تفگ دنخشین اب ومهبدرک

نوتمدیدن مدوب لفاق شزا یتقو دنچ _

تفگ لگوس هک مدز ینیگمغ دنخبل
هدرم مییاباب وگغورد _

رانک متفر و مدرک تکرح دنت منم ودرک ماگن هکوشرایناد .. دینشن هدازدیون هک رکش هبترم رازه دص ورادخ
هیاجرس  مدنوشن ملگوس و قاتا هیوت  متفر نم درک ماگن  مخا اب هک مدز لگوس هب یا هملقس هداز دیون

مداد مایپ رایناد هب یشوگ ؟اب منک راکیچ حاال متشاد لمع هی متفر نوشن و طخ شارب . شیلبق
مقاتا یایب هگید هقیقد هد ات هشیم _

. هگید ایب رتدوز یتسه ففوا هنومب  متفگ لگوس هب مدرک دنس ددرمومایپو
وراراک هیقبودش مومت تعاس هی دعب لمع میداد ماجنا هک وراک ..... مشب هداما لمع یارب ات متفر

 مگنردیفس شوپور و مدروارد منت گنروزا یبا هیاسابل هگید هیازیچ یلیخ و هیخب هلمجزا هیقب هب مدرپس
تفگ و متمس دموا  نسم مناخ هی هک مدش نوریب قاتا زا مدرک منت و



نیدرک شبوخ هک وگب ادخوروت ناج مناخ _

نینودب اما هشاب شوهیب مه هتفه هی ات هراد  ناکماو دوب عاخن ورغم لمع نوچ ادخ هب دیما مناخ هرا _

هبوخ ال ماک شلا ح هک
ردام هشاب _

شتمس  متفر وشهب مدرک مخا . هنکیم  ماگن هریخ هریخ هراد رایناد مدید هک مدش ادج شزا
لگوسوک _

. تفر هنوچرپ _

؟ هگیم سار _ تفگ هک مداد نوکت رس
ویچ _

؟ تاباب _

شاب لا شوخ هرا _

هتفردوب مولعم منوا مقاتا وت متفر دعب
.. دش هدز رد دش مومت مراک هک دوب تشه تعاس

هیچ؟ _ دوب وسیگ
اجنیاداوخیم یچ رایناد نیا یلیل _

هسرپن یلا وس هک داد تیاضر هرخلا ب همنشگ نم هک میروخب ماش میرب . اباب شلو _

تفگ هک میدروخیم میتشاد میداد شرافس اذغ هی ودوب  ناتسرامیب هب کیدزن هک یناروتسر  میتفر
ششین ادخ هشیمه نم شیپ هک یلیل مسانشیم وروت متتسود .نم یدوب تکاس سلا همه نیا ! یلیل _

؟ هدش یروطنیا هکدش یچ دوب زاب
دیسرپیمنودوب ربخ یب مزا سلا هس هک یقیفر هب مدز دنخزوپ

مراد یزاب کقلد شمه هک نم ما یکی مرادن هلصوح اباب _ متفگو تفرگ مضغب
تحار . وگب  هسب اما مدرواین تورب یچیه سلا هس نیاوت . هسب یلیل _ تفگو تفرگ ومتسد

. وتدوخ نک
شادص مدش نیشام راوس مدش نوریب ناروتسر زا فرح نودب متشاذگ ولوپ وزیم تشپ زا مدشاپ

اهنت ردقنا تفرگ  میرگ . زاگ هیور متشاذگوماپ و مدرک لفق و نیشامرد . دمویم تشاد ملا بند هک دمویم
و مدرک هاگن درز هیارون اب شدرز هیور و گنر وهب لپ هس و یس هیوربور  متفر . نم اعقاو مدوب هدش

مدزداد و مداد نوریب و مضغب
مدشیم  مورا داد اب ادیدج

قرب هک نیمه ... مدرک زاب دیلک ابورد باالو هقبط  متفر ونومتخاس همد  مدیسر هک تشذگو تشذگ هرخلا ب
متفرگ و مبلق و مدیسرت .. هتسشن لبم هیور یکی مدید مدرک نشور و

ادخ _ای

مریگب شزا ومنوخ کدی دیلک هشاب مدای
کلقلق همه نوا نیب ومنوج هبداتفا مدرک هاگن شتسد شک سگم .هب یریمرد نم تسد زا هلا سوگ یلیل _

. دموارد مدور ولد دنفسوگ مورداتفا میدیدنخ یلک .. دزیم شک سگم نوا اب مه یکتک هی
هتچ؟ .. یلیل _

مگب یچ _

هگید وگب _

ادخوروت مشیم یبصع مدب حیضوت .. هبوخ یلیخ االن ...حملا ادخب _

میدش دردلد هدنخ .زا شادرب وراج همه نوماه هدنخ هیادص داد مکلقلق و موردموا هرابود .دعب هشاب _

انیا و میریگب یسورع دعب هامود داوخیمو سف کال یلیخ ریمس هک تفگیم و هنوخ دنوم وبش شدعب و
هرایمرد مراگزور زارامد ماین هگا هک تفگ

دوب رهق ماهاب رررردقچ دقع عقوم همدای
یسرت هی نم اما . ننکیم رازگرب ادج تفگ و یسورع اما مدموین نم دوب طلتخم نوچ نونک دقع  متفگ

متفگ نیمه یارب تخادنا هشعر ملد هیوت
تایلمعدعب  نیرازب هرتهب _

هتفیب یقافتا هشیم . هتسرد .. بخ هشاب _

موهوا _

مرسوت نزن هک متفگ هعفد دص یریمب _ مرس تشپ دز
همتداع بخ _

یراد یدب هتداع یلیخ _

مگب یزیچ هی یلیل _



وگب _

هن؟ هگم میروخیمن مهب ریمس و نم _

نیروخیم مهب یلیخ سکعرب _هن

ماوخیمن وریمس هک منکیم کف یهاگ نم یلیل _

یچ  ینعی _

مرادن شهب یسح ینعی _

سپ یچ .. بخ _

مدب دایز تصرف مدوخ هب ماوخیم _

شوت هک مشاب هتشاد یگدنز هی ماوخیم وگب شهب وگب یگب ینوتیم  مریمس هب .. هدب تصرف بخ _

هشابن دیدرت
هشیم مومت هراد ریمسو وسیگ قشع راهب هک مدرکیم کف نم و میدز فرح حبص هدوخ ..ات موهوا _

حبص ات میدیدنخ یلک و منک ترپ وشساوه هک مدرکیم یعس یلیخ
ودموا ناسح مزاب هگید یچیه میدزیم ترچ نومتفج لمعرس و ناتسرامیب میتفر . مدعب زور حبص

ارچ بخ یلو هدش متفیش هگیم وسیگ لوق هب منودیمن ورشب نیا فده درک توعد هویمبا هی هبونم
نربب وشگنشق  پیت روش هدرم هرایم هویمبا نم هب طقف

هیاسامت هب هک مدیدیم .... میشاب میتساوخیم مهاب مه وبشما وسیگ قاتا  متفر تشذگ زور هکنیا دعب
دادیمن باوج ریمس

لگوس زا منوا و منوخ میتفر  مهاب .. مشاب هتشاد  متسنوتمین یتلا خد نم و دوب نوشدوخ یگدنز بخ اما
ملیابوم نومافرح نیبرد دوب رت شیم شاراق مدرکیم رکف هک یزیچ نوا زا عاضوا  دیسرپیم انیا یتسهو

دوب هنارت مداد باوج دروخ گنز
ولا؟ _

تفرعم یب یروطچ ولا _

یسرم مبوخ _

یدموین و یدوب اجنیاوت _

مربخ شدیسر رتدوز منکیم رکف هک یزیچ نوا _زا

؟ یلیل _

منوج _

یماس هنوخ اجنوا میایب انیا راگن اب هرارق _ام

نیدموا شوخ سپ ععا _

لوکسوا میدموین هک زونه _

میتفویم هار ادرف _ تفگ هک مدش تکاس
منک ینوبرق یزیچ یدنفسوگ تارب نم هک یتفگ سپ نااااها _

. یتسه یفاک تدوخ مزیزع _هن

تفگ وسیگ ودرک عطق دش شخپ هک نفلتوت مغیج هیادص
روخب اذغ نیشب ایب هلا غزب نربب وتادص روش هدرم _

. ناروتسر هیوت بشید هیاهادغ هبدروخ مشچ
یدوب هدروا ورانیا ععا _

لوگنخ .. مدروا هک همولعم _

ینک زادنا سپ لوپ دیاب یتیزیهج رکف وتاالنهب هگید هرا _ شهب تفرگ مدنخ
دز فرح هدیشرت نیا .زاب هههه _

نایب ناوخیم انیا ممعرتخد ینک عمج یاوخیمن وترتچ مگیم _

متسین هبیرغ اباب _هن

هدیم یصخرم مهب ترظن _هب

یک _

ناسح نیمه _

یتفرگن حاال ات شزا یصخرم ال صاوت هدیم امتح _

سپ هشاب _

میدروخ و امدختسم زا یکی دروا یاچ ، شقاتا  متفر یحبص لوا شدعب زور
نوتارب منک در یصخرم _ مریگب یصخرم و بشود هک ماوخیم . ناسح یاقا _

هشیم هگا هرا _

 مدرک رکشت شزا و مدروخ ومییاچ . هرادن یلا کشا هشاب بخ _



ایرا مناخ _ تفگ وهی هک
متشگرب و مدرک پک ارچ؟ نیدنوم تفیش بشنوا امش _ متشگرب

دیسر  منهذ هب وهی نم نم هکنوچ . بخ _

ضوع زانیا اب نیمه یارب دوب بشادرف یارب نم تفیش هگید نایب دوب رارق نومماوقا هکنیا رطاخ هب _

مدرک
هبوخ ناها _

اب دوب هداز دیون ههارمه هک مدید و رایناد . نوریب  مدموا هک هظحل نوریب مدز قاتا زا مرب هک متشگرب
مهوت تفر شامخا مندید

یصخرم وزورنوا . مدش رود نوشزا و مدرک سالیم هدازدیون اب و شهب مدرک یلحم یب
جیگ مرس هک مدنوریم  متشاد نایب اه ینوزاما هرارق هنودب هک مدز گنز یتسه وهب نیشام هیوت  متفر  متشاد

تفر
. مداتفا هار هرابود دشرتهب حملا مدروخ اوه  یمکو  مدروخ با هک هقیقد هد زادعب اما متشاد هگن اج هی

دوب هدش مچ منودیمن
شلا هی و مدیشوپ حملا مک یتروص هیوتنام ههارمه ومیکشم نیج راولش  متفرگ شود و هنوخ متفر
مدز ملمیر و مدز یتروص رژ و متشادرب ومیجلا ک یسوط شفک وفیک .و مرس متخادنا مه یتروص

ات دوب ملد هیوت شمه یسرت هی . مدش نیشام راوس و مدش نوریب هنوخ زاو مدرک متسد و مدنبتسد
هی دیاب دایب مرس هرارق بالیی هنکن متشاد هجیگرس هرابود نریگن رارق مهاررس دزد هیامدا نوا هرابود

حملا هچرد منیبب . مریگب مدوخ زا یشیامزا هی زور
و گنرشوخ هیاه لگ هیوب ممموا . مدش دراو نم دشو زاب یا هلیم رد یتسه نییامرفب اب مدز ورد گنز

تفگ و نوریب دموا لگوس ودش زابرد نتشاد یا هحیار بجع هچغاب هیوت . مرانک هیوب شوخ
منوج یلیل _سالم

یدیل _سالم ششیپ متفر
یدش لگشوخ _هچ

نیا هراد ینوبز هچ تفرگ مدنخ
هیوت مه یتسه و تفریم رو شبات پل اب تشاد ودوب هنوخ یماس هنوخ هیوت میتفر مهاب و شمدیسوب

هنوخزپشا
هیوت  متفر داد. باوج هنوحزپشا هیوت زا مه یتسه داد. ومباوجو تشگرب یماس هک مدرک دنلب سالیم

شبل هیوردنخبل هی یتسه مدید هک هنوخزپشا
هدنخیم هک مه یتسه و ساجنیا یماس زور تقو .نیا هدش یچ مناخ یتسه _

؟ یلیل هتچ هاو _

؟ هییاربخ _

تفگ سنلا هیوت زا یماس
. مزیزع هدب وشباوج زاب مناخ گنزدز عقومنوا تنامام یتسه _

. مدمویم رترید شاک هگید فوا _ متفگ دنلب ودش درگ ماشچ
مدش لا حشوخ ردقچ نم باالو تفر نومدنخ . یسین هبیرغ _هن یماس

مفیک هیوتزا نم و شقاتا میتفر لگوس ..اب دروایم مک شولج وبل هک یتسه . مدوب لا حشوخ یلیخ یلیخ
تفگ لگوس هک . مدرکیم نوشوتا و مدروارد وبشما هیاسابل

ربخ هچ هسیلپ _زا

هلا غزج شاب تکاس سسسیه _

ناتسرامیب یربیمونم یک فففوا _

. هروخیمن تدرد هب شطیحم اجنوا مزیزع _

مربیمن ونوتاه هچب منم عقومنوا مدش رتکد هک زور هی فوا _

منک ضوع سابل  ماوخیم وربوشاپ ..حاال ععا _

نک ضوع بخ _

هن؟ هگم مینک ضوع وناماسابل یسک هیولج دیابن متفگن تهب هگم _

هی  شدعبو مدرک ماپ ومیکشم یباروج قاس دعبو  مدروارد وماسابل .و نوریب تفر یگیم تسرد هرا _

. مدرک مرس ممیکشم شلا ودوب  موناز زارت نییاپ ات هک ومزمرق ینماد  نوفاراس شور ومدیشوپ یکشمزولب
اتبحص و میتفگ کیربت مه ورون وسلا میدرک سالم همهاب ندموا  میقب و هنارت هرخلا ب نییاپ  متفر و
هدیچ ابیز هچ مدرک هاگن یتسه هنوخ جنک هرفس هب لا سما هیون سلا تشذگ شوخردقچ و تفرگرس
وراگن . ندیدنخیم مه اب وندوب مه شیپ یتسه و یماس . مدرک هاگن نوشمه هب هدنخ ..اب دوب هدش
شزا یشوخ لد هنارت لوا هک امین و هنارت .. درکیم یزاب لگوس اب شاد نوشلا س هس هچب هک دیعس



وربور هنییاوتو هنزیم جوم قشع شاشچوت .و هدش شقشاع االن اما تشادن
۴ هکداد سپ وشردپ راک صاقت . دادیم سپ ورازیچ یلیخ صاقت شاد هک یلیل .. مدوخ هدوخ . مدوب  مدوخ

هیوت اعقاو ای منکیم یگدنز و مشیم بوخ اعقاو ای متفگ و نییاپ متخادنا ومرسدش فلت شرمع زا سلا
یکی شیپ منم هگید هیاه یلیخ و راگن و هنارت لثم یتسه لثم تساوخ ملد منم .اما منومیم یکیرات

هراد مسود اعقاو هک مشاب
یدرگ ناهفصا میتفر نوشاهاب شیدعب بش و تشذگ مبشنوا

ورایناد هنوهب ره هب زورره . هتفه هی نیاوت .. نتفر دعبو ندنوم یا هتفه هی .. راکرس  متفر شادرف
ندمویم هدازدیون

متفگو مدز  نیشام هب یمکحم .دگل هشیمن نشور نیشام مدید هنوخ مرب متساوخیم هک بش هی
دموا ییادص .هک ییوا  تفرگ درد ماپ یییا ..... تدنگ _

ایرا مناخ _

مدرک سوالم مدرک یله هدنخ مدید و نوا و هداز دیون هفایق هک متشگربودوب درگ ماشچ
تفگ و شنیشام تمس تفر هداز دیون . نداد ومباوج

؟ هدشیچ _

هدرک مومت نیزنب منیشام یچیه _

نیرب نم اب نیایب بخ _

. دایم نم اب _هن

متفگ هدازدیون وهب مدرک هاگن رایناد هرهچ هب متشگرب
تفگ ومفرط تشگرب تفر هک نوا مریم  مدوخ نم نییامرفب امش _

میرب  نیشب _

مریگیم یسکات نم اباب هن _

متشاذگودرک زابو نیشامرد و تفرگومتسد هک ناتسرامیب رد تمس مرب متساوخ
هرادن دوجو نتفرگ هزاجا ال صاوت گنهرفوت _ دزو لفقو شدوخ تسشن ودموا مدش بجعتم

. _هن

تشادن نیزنب  منیشام چون _

. موهوا _

تفگ هک مدرک شاگن پچ پچو متشگرب
هیچ _

یایم شمه هک اجنیا هداتفا کالت وت _

ینودیم تدوخ _

ناهفصا هداج رس مدرک شاگن پچ پچ
ولج دموا تفرگیم ور همانیهاوگ تشاد ودوب  هداتسیا سیلپ  دوب یپرد یپ انشجدایز دوب غولش نوچ

متسنودیمن هک نم اما
؟ هشابن تشگ _

یچ _

 هشابن تشگ _

یچ؟ هدش ینیشام یدزد سین  مولعم ننیشام تشگ هیانیشام . هرخسم اباب _هن

مفرط تشگرب رایناد . درک تبحص رایناد اب وولج دموا
هدب وم همانیهاوگ _

همکد هی شرس تشپ هک متشادرب ور همانیهاوگ و مدرک زاب ودروپشادرد درک هراشا دروپشاد هبدعب
وماشچ .وهی متشادرب و نیتسارس همکد نم و تفرگ متسد زا ور همانیهاوگ دوب انشا هچدوب  نیتسارس
مدید و متشگیم ادیلک لا بند اهوشکوت متشاد هک یتقو ناسح قاتا هیوت و نیتسارس همکد نیا متسب

مدیسرپ نم وداتفا هار نیشام هشاب اجنیا انیتسارس همکد دیاب ارچ مدش هکوش
هیچ؟ _نیا

مدرک ادیپ  ینومهم بش نم هک هنایتسارس همک _د

؟ اجک _زا

مرب  مدشاپ هک یتقو _

یتقو شدوبن  موسرفن ینعی هسییر زا ییادص اما دزیم فرح سییر اب شاد اجنوا هک مدید یدرم لا بند
یتقو بشنوا یتسار دمویمنرب ازیچ نیا ناسح زا بخ شتمس متشگرب . مدرک ادیپ ور همکد نیا متفر

هک متفر رکفوت یمک . تفریم شیپ تشاد یچدموا مشلبق تفر  رایناد دعب ینعی تفر  مناسح تفر رایناد
قرغ نمو تشذگ تعاس هی دودح هنوخ  متفر .و مدرک یرسرس رکشت شزا تشاد هگن هنوخ رد همد



سشقن انیا دیاش .. بخ یلو .. یلیخ .. هدرک مکمک اتاالن یلیخ هیبوخ رسپ یلیخ ناسح هتسرد . مدوب رکف
یلو هشاب ناسح نوشنهذ ی هشوگ مگب هرتهب اما هیبوخرسپ و همولظم یلیخ هخا هروخیمن  ناسح هب اما

تسین هک منودیم نم تسین ناسح

.

.
زاگ هیور زا ودوب هتشادرب وراج همه شنیتخوس هیوب حاال هک ییاه ینیمز بیس دوب بش هد تعاس
اما ندرک زیر مدرک عورش و متشادرب سیسوس هی .. همنشگ نم فففوا کنیس هیوت متخادنا و متشادرب
یشوگ ..اب مگب داراب هب مگناما بارخ هلک رایناد مگب.هب داراب هب هدشنرید ات هرتهب دوب شوشغم مرکف

اجنوا زا دمویم ییاهادصورس اما داد باوج . مدز گنز ندوب هداد مهب هک
مدش محازم عقوم دبداراب اقا _

وگب _هن

...... نم نییبب _

متفگ سفن هیو مدیشک قیمع سفن .هی رتدوز مناخ یلیل _

نیدب رارق نوتنهذ زا یا هشوگ و یرجاهم ناسح ناتسرامیب سییر هرتهب _

هشاب هشاب _ تفگ ودش تکاس یمک
نیگن عفال مرایناد _وهب

. هشاب هشاب _

هداما وماش لیاسو و هنوخزپشا هیوت  متفر مامت یسرتسا اب ونفلت درک عطق تشاد راک سب . طفادخ _

مدروخو مدرک
هک دوب حاضتفا حملا مرب ات دوب هدنوم تعاس هس مدرک هاگن تعاس هب مغارس دموا هجیگرس هرابود *

مداد باوج .. دروخ گنز  میشوگ
دییامرفبولا _

مریمس مناخ یلیل _

نییامرفب _

هدیمن باوج  منزیم گنز یچره وسیگ اما مدش محازم هک دیشخبب _

هناتسرامیب یلو _

دینزب فرح شاهاب هشیم هنیبب ونم داوخیمن یلو بخ هرا _

ظفادخ مشیمن محازم دیشخبب _ مشچ هشاب _

. ظفادخ _

وزیم هیور  متشاذگ ویشوگ
نیمز  مدروخ وتفر جیگ مرس مدرگرب متساوخ هک نیمه تشاد رامیب بخ .اما شقاتا تمس متفرو مدشاپ

....... مدیدن یزیچ راتسرپ اتنچ زج هگید و
...

هب مدرک زاب مشچ متسد شزوس سح ....اب

دز یدنخبل مدرک هاگن . دوب هدیشک ومرس هک یراتسرپ
هبوخ _حتلا

وهی دش مچ موهوا _

 یتشاد فعض یچیه _

اما مدروخ یزرل ناسح ندیداب . ندموا وسیگ و ناسح شرس تشپ نوریب تفر راتسرپ هک مداد نوکترس
دش یچ  نیبب فعض زا مناتسرامیب عفلا وضع نیا _سالم. تفگودموا دنخبل اب هشیمه لثم

تفگو متمس دموا هویمبا فرظ اب هک مدز ینوج مک دنخبل . درک هراشا مهب
تسنوتیمن بوخ مدا نیا مدوب نومیشپ مدروخ وشمه هعفد هی مداد نوکترس . یریگب نوج شروخب _

هنیشب مدرک هراشا وسیگ .هب تفر یتقو هشاب موس رفن
؟ یچوت مدش سیسخ منکیم مج هیزیهج وت لوق هب نم _

مشیم یروطنیا هزور دنچ نم اما هشیم یگفد هی فعض مشیم یروط نیا هزوردنچ زا نم .. وسیگ _

مشیپ تسشن یرادن هک نوج اباب وشمگ _

درک ماگن و
وسیگ _

ناه _

هک... تفگ دز گنز مهب ریمس ؟ یبوخ وت مگیم _



مشاباهنت مکی ماوخیم یلیل ففوا _

هترظتنم هراد هانگ وگب شدوخ _هب

نک سب یلیل _

. راتفر نیا .حاال هراد مسودو تشاد سود وریمس هکنیادوب هدش شچ  منودیمن تفر رهق حتلا اب ودشاپ
... قاتا فقس هب مدش هریخ تفر هک قاتا زا

..... یمهنک یگدیسر هگیم مداراب و هشیم رتدب حملا زورره هرذگیم یزور هسود
《 رایناد 》

یلو هدش سیئر ربتعم کردم  نودب هبش هی نیا یروطچ ریمس تفگیم تسرد داد. منوشن وشتاصخشم
اجره شمینک یم بیقعت هک هزور هس .. هشاب انیا زا هنکمم هک ، منودیم نم هتبلا . هروخیمن شفایق هب

هس .. هبیغ و هنکیم ییاراک یکریزریز داراب اما شزا میراد ربخ هنکیم هک راکره و مینزیم وشدر هریم
 هنوخ میتفر .. حاضتفا داراب . دب نم دب ریمس . میدوب راکرس و دوب دب نوملا ح روجدب وام تشذگ یزور

هیاگنها تشاد نییاپ نوا  مداراب  مدوب باوخ منم ودوب اجکدوبن  مولعم تخبدب ریمس مقاتا هیوت  متفر نم ی
. دموارد ادص هب گنزرد وهی هک دوب هت ات شادص .و دادیم شوگ نیگمغ
؟ تشاد راکیچ نم هنوخ وت رتخد . دمویم نییاپ زا یرتخد داد هیادص

دوب اجنیادوب یوسوم هنوخ هیوت هک یرتخد نومه مدید هک نییاپ متفرو  مدرک منت ومترشیت عیرس
.هس یریم دعبو ینکیم تدوخ قشاعونم یایم یقح هچ هب ناه؟ . یقح هچ هب تفاثک دز_ داد هک

مرادن ربخ تزا ستفه
متفگو ولج  متفر

تفگ داراب هبو دز داد هک . اجنیا هربخ هچ _

. میوسوم رتخد نم یدوبوت تشک وماباب هک ینومه لا غشا یدوب سیلپوت .. مرفنتم تزا _

.؟ هراونم  نیسانشیم
تفگودز داراب هب یلیس . مدرکیمدیدهت و یوسوم هک دوب یسفن نومه نیا

دادن همادا هگید ... مهب یقح هچ .هب متسنودیمن نمو یدوب سیلپوت ناه؟  متمس یدموا تین هچ هب وت _

هزیریم هراد شاکشا  مداراب  مدید هک مدرک هاگن وداراب بناج هب قح تخوس دزملد قهو تسشن  نیمز هیورو
مدرک زاب وشرد ودمک تمس  متفر .. تفگیم هاریبودبودزیم تشم شهب سفن درک شلقب وشوربور تسشن و
هزادنا .هب مدیشک یقیمع سفن مدش  نوریب هنوخ .زا ننومب اهنت هرتهب مدرک منت متشادرب ومترشییوس و
هدرک یروطنیا هشب ربخاب  موسرفن زا هکنیا رطاخ هبونوا داراب هک مدوب هدیمهف دیشکیم توس مزغم یفاک
ندوب هتفگ اما درک یزاب  رتخد هی هتاساسحا اب هکدرک هابتشا داراب نوریب مدز هنوخ مدشوزا نیشام راوس

هتفر سفن
یلیخ درک هابتشا یلیخ

طال و متفرگیمن  میمصت دوز شاک مشکیم مراد  مزونه مدیشک وشینومیشپ اهدعبو مدرک نم هک یراک
. تفگیم نم درومرد تفگیم شاد یرازیب اب هک مدینش وشادص بخ .اما مدادیمن شق

یتفگن  مهبروطچ ریمس خا مدیمهفن نم و درم شردپ روطچ
بارکش  منویم منوجاقا اب دعب هب عقوم نوا زا هک ینم .. منکیمن جاودزا رتخد نوا اب متسنودیم هک ینم
شردپ هن یلیل ونم نیب ... هنکشن هک مرورغ رطاخ هب . متشاد رورغ نوچ مدرک لو و یلیل ارچ .. دش

نوا ونومب مشیپ مگب مدیسرتیم هکنیا  منوا .. شدوب رورغ بجو هی طقف هگید یسک هن نوجاقا هن دوب
مدیسر هک مدنور ردقنوا مدیشک رجز سلا هس رورغ هی رطاخ هب .. شافرح  رطاخ هب طقفو  طقف هن هگب

یلیخ .. مدرک دنلب وشادص دنوخیم تشاد هک یا هدنناوخ و مدرک زاب متمسرد بوخ و زبسرس ییاج 

هنک بوخو حملا سنوتیمن مالمی یقیسوم نوچ  مدادیمن شوگ مالمی هیاگنها هک دوب تقو
! مرضاح تزا ندنک لد هساو نم مرب، دیاب یلو مراد هرهلد

… مروخلد یوت هزادنا ممدوخ نم ؛ مروخیم شمه وزورید ترسح
… هگیم مرورغ اما هملد؛ وت همغ یچ ره

… هگید نک شلو مه ؛وت هنومب داوخیمن یتقو
! فرط نوا فرط نیا ؛ فرط یب لد اب مدنوم وت نیب

! فده یب فده یب فده یب ؛ مشکیم سفن وت یب
نومقشع نومقشع ؛ نومودره هساو دوب زیزع یلیخ

نومنیب نومنیب نومنیب ؛ تسین یچیه حاال اما
… هگیم مرورغ اما هملد؛ وت همغ یچ ره

… هگید نک شلو مه ؛وت هنومب داوخیمن یتقو



￼
! دیشک ههاریب هب وقشع رفن ود ام زا یکی

… دنومن هگید یکی ؛اب شلوق رس ام زا یکی
! هنیمه تمسق یلو … متخاب وروت مرورغ هب

! هنیبب اهنت هگیدمه یب ورام … هنیبب اهنت هگیدمه یب ورام ایند هی هک
! فرط نوا فرط نیا ؛ فرط یب لد اب مدنوم وت نیب

! فده یب فده یب فده یب ؛ مشکیم سفن وت یب
نومقشع نومقشع ؛ نومودره هساو دوب زیزع یلیخ

نومنیب نومنیب نومنیب ؛ تسین یچیه حاال اما
… هگیم مرورغ اما هملد؛ وت همغ یچ ره

… هگید نک شلو مه ؛وت هنومب داوخیمن یتقو

├─── ♩♬♫♪♭ ───┤

رورغ . یرمآ دیما

مدینش وشافرح دش.نم هتفرگ حملا رتشیب گنها نیا نداد شوگ اب
... منکب  متسنوتیم یچراک .. متفگیم یچ ؟. هرادن  مسود اعقاو مسرپب دادن هزاجا مرورغ منم تساوخیمن ونم یلیل

هیارکف هرابود  مدیشک زارد فقس هب و مقاتا هیوت  متفر ندوبن داراب هن سفن .هن هنوخ هرابود متفر
. یلیل هب یگشیمه

هفایق تشپ شنمدازا مگبایرا هرتهب ای مموز  ناسح هیور هام هی نیاوت .. تشذگ هام هیدودح
یلیل دیاش هسانشیم و نم هک منودیم نوا و هنک در ییایرد ریز ابوراه هقیتع تساوخیم  شمولظم

تفگ  طقف میداد شنوشن هک سفن .هب هسانشیم مه ور یلیل هن .هن هسانشیم ونم کشیب اما هسانشنو
.. اهانیا و هماباب خهلا رسپ نیا و مدید ورسپ نیا یلیخ نم _

درکیم نومنیسحت سفن هک یروط هرادن ربخ شدوجو زا سک چیه و هقیقد یلیخ  شراک تفگیم
شنتفرگ . دوبن یتخس راک

هب نیمه یارب دشیمن در روشک زا هجو جیه هب سراپ یاه هقیتع نوا . تشادن راک یلیخ یوسوم لثم
و شیلصا هنوخ هتبلا تشاددایز مدا مینک شرصاحم ومیرب یگمه بشما مدرپس داراب وریمس و گنهرس
یب یلیل زادوب تقو یلیخ دوب هگید هیاروشک یارب مدا ندرک در یکریزریز ناتسرامیب ندز زا شفده

میدش هداما تایلمع یارب  یگمه  نیمه یارب .. ایرا تشاد  ناهفصا زا جراخ هنوخ عی مدوب ربخ
یزادناریت وریت هرابود تایلمع عقوم

دموا گنهرس هیادص راوید تشپ  متفر هدش مخ همین
.. ریگب صالح .. ریواشرا _

دموا داراب هیادص مدزو مرس تشپ هیامداو متشگرب
هتفرن رد ات وتورب ریمس _

هک دوب یک زا ریت منود یمن اما . مدش هنوخ دراو و میدز ورانوا  دوب شرس تشپ شامدا تفر منوا
. شرس دوب هدز گنفت ابداراب  مدید متشگرب دموا تشپ زا ییادص هک متفگ یخا . مداتفا ماپو هب دروخ

لبم تشپ  متفر  روزب و مدشاپ
میدش تکاس همه دموا زاباال یریت هیادص هک .. مدرکیم یزادناریت دشیم در سکره هب

. دوب اه هلپ ریز رد هی مدرک لا بند وراجنوا دموا رت کیدزن اج هی زا شادص مدید اما باال متفر روز هب
هدروخ ریت شسد مداراب و هنیمز هیور ریمس هک مدید و متفر اهباال هلپ زا سلپ  مدید و مدرک زابورد

مدرک شعاخن سامم قیقد وگنفت و رتکیدزن متفر و مدوب ایرا رس تشپ 

یدرم .. یروخب مج _

تسپ ریواشرا یاقا هب _هب

تشادرب وشگنفتداراب وداتفا شتسد زا گنفت  میگفد هی تکرح زا هک شرسوت مدز  گنفت اب مکحم
ندموا  مانیا هتسیاش

تفگ دیدنخ مدید هک
ینیبیم ونم یلا حشوخ هیچ _

هشیم  مومت هراد تایلمع نیا هک ملا حشوخ یلیخ هرا _

یچ؟ _



.. هه _.. یدوب رت هضرع یب مدرکیم رکف هک یزیچ زاوت _

ندک تهب درپس وتورث همه نوا یدامتعا هچ هب یوسوم مگیم اعقاو نزن دنخزوپ _

تفگ داد و درد ابوداتفا هک مدز شوناز هب یریت دعبو
خرهاش راک هک ومناخ یلیل . شلبق نودب یلو . مرازیمن نادنز نوا هیوت مزاباپ ممریمب نم هیچ ینودیم _

. مدرب نیب درک،زا  بارخو
درک  راکیچ تایلمع مدانیا نیرت هانگیب اب دیزرل مبلق

؟ یدرک شراکیچ _

هنکن یلوضوف هک ششاداد رتخد یدزد اب منوا مداد راطخا راب هی یلو یچیه _

دراورهز دش ثعاب هک هزیرب مدادیم یعیام شاد ناتسرامیبوت هک یزیچره و ییاچ هیوت مدختسم  زورره
هشام تمس تفر متسد فرح نیا .اب شتربب نیب وزا هشب شندب

االن نیمه متساوخ و میدیم و یلیل  طقف نم .اما رسپ ینزن .. نزن .. ریواشرا .. نکن ریواشرا _

تفگودزداد هتسیاش هک درک داجیا یدوگ شینوشیپ هیور هشام و هش هتفرگ  شماقتنا
. یتشادن ریت قح _

..... نیمز مرسهب ندرک دروخرب زج مدیمهفن یزیچ هگید و مدزوناز طقف هدز متام نم و
《 یوار 》

نتفرگ یارب ندموا شهورگ و  هتسیاش ناتسرامیب هب رایناد ندرب دشدعب شوهیب شریت زا رایناد یتقو
لیاسو هکولب و هنوخ

لیوحت دیاب تلود هب مه ودسج اماو هشب مومت یدوز نیا هب هلئسم نیا هک ندرکیمن رکف مودک چیه
یلیل تسنودیمن سک چیه تسنودیمن شزا یسک .. یلیل اما .. دوب هدش یرتسب مه ریمس . ندادیم
نوجیب مسج هنیبیم و شنوخ هریم . تشاد و یلیل هنوخ کدی دیلک هشیمه هک وسیگ هکنیا ..ات ساجک

السن وبما هب ندز گنز درک هک یراک اهنت هنزیم دنک هداعلا قوف شضبن و هنوخزپشا هیاتکراپ هیور یلیل
مهحلا وسیگ شندرب ودنوشوپ سابل یلیل نت روز .هب دموا السن وبما یتقو دوب هدیربوشنوما هیرگ ودوب
السن وبما راوس  مشدوخ دوب دب شلا ح شتسود فرط هی وزا شقشع فرط هی زا دوبن دعاسم شزورو
هدموین ناتسرامیب هب یصخرم نودب لیلد یب هک دوب زورود یلیل تخود مشچ یلیل دیفس هیابل هب ودش
ینامز . ندرک لصو شهب ژنو یسکا هاگتسد دمویم شرس بالیی امتحدوب شوهیب مامت زورود هگا ودوب

راک ندرک ینوشوپ رکفالو هب گنهرس .... مهدارابو لمع قاتا هیوت ریمس ، لمع قاتا هیوترایناد هک
تفگ زور هی رایناد هب هک دش شدوخ فرح دیاش دادیم تسد زا وشنوج شاد یلیل رخارد و دوبرایناد

 مریم تسد زا امش نیب نم رخا
.؟ هتفیب شارب یقافتا یلیل هنکن

راک لوا  نومه .. وت ندرب هیقب ودراکناربونییاپ دیرپ السن وبما زا وسیگ . داتسیا ناتسرامیب هیولج السن وبما
 ندرک لصو و سفنت و بلق هاگتسد .. ندرک ژنرپ یسکا ولممزا ژن یسکا هاگتسد و شندرب قاتا هی هیوت

شتسد واب تفرگ شیامزا هی شزا ودموا  ماجرف رتکد هظحل نومه  دوب مهمک بلق ودوب مک سفنت
شنوخ هیوت دروخیم تسکش تشاد مزاب یلیل ودرکیم طسبنمو ضبقنم وشبلق شتسار تسد هیور شپچ
قاتا هک تفگ تخیریم کشا تدم نیاوت هک وسیگ . دوب دب شیسفنت هاگتسد و ندوب هدرک ادیپ رهز هدغ
هکدوب لمع ..ریز هدعم هیوشتسش یارب .. ندش هداما ارتکدولمع قاتا ندرب و یلیل . ننک هداما و لمع
خوسر نوخ قمع هرهز نوچدوب قفومان ال ماک لمع و تشگرب ندز کوش اباما داد تسد زا وشسفنت
هظحلر ه هنیگارهز کال نوخ هک نتفگ یتقو دوب. تعاس دنچ دیاش دنومیمن هدنز یلیخ یلیل .... دوب هدرک

هگم اما دایب هیقب دزاتاب گنز شردارب هب عیرس وسیگ و نتفگ وسیگ هب هتفیب راک زا نوخ ژ اپمپ هنکمم
هنیزگود هخا .. هروخب شهب  یماس نوخ هک درک اعد اعد  دروخیم شهب مه یسک نوخ لگوس وشردارب زج

ره هک دوب هدش بوخ هک مهداراب . یلیل یرگید و ریمس  یکی . رایناد یکی .. دوب قاتا هس نیبوسیگ . دوب
هداونوخ یتقو تفگ وزیچ همه شارب وسیگ ودوب هدموا داراب .. دوب ادخ تمکح دیشکیم سفن هک هظحل

اما دشیم  مولعم دعب تعاس هس باوج تفرگ نوخ شردارب ولگوس زا ارجام ندرک فیرعت دعب ندموا یلیل
یماس دروخیمن شهب ال ماک مودک چیه نوخ .. دش بارخ رایماس رس هیور ایند . شیامزا باوج ندینش اب

و تشادن ینوخ جیه هک یلیل ندب اما ننک قیررتونوخ نتسنوتیم . دوب A یلیل اما ندوب AB شرتخد و
همه هب گنزدز نوهلا ها رازه و کشا اب یماس ... دشیم لوبق شدوخ هنوخ هیبش دیاب دوب یرهز همه

و هرب هنودیمن هک سکرهو نتسرفب شهبونوشینوخ هورگ االن نیمه نوشمه تفگ و لیماف
ینوخ هورگ هیامایپ دوب هتفگ تییومسم دحرد وسیگ تسنودمین رایناد دوجو زا یماس ... هدب شیامزا

رفن نیرخا هب شلد ندوبن  مانوا ..اما A+دوب لا بند ..و دنوخیم ورمه . دش سا ما سا شهب  مهرس تشپ
+ Aهک دید درک زابومایپ یتقو دعب تعاسود ودوب هدادن یمایپ زونه هک .. دوب شوخ راگن

یلیل هیومع رتخد دایب راگن هک دش بلج تیاضر هرخلا ب ودز فرح دیعس اب ینفلت ودز گنز .. هدش ادیپ



هشبرپ نوخ رهز زا یلیل بلق تشاد ناکما هظحلر وه دیسریمادرف نوا ... دوبن مشرهاوخ زا رتمک هک
بوخ ریمس دش ریمس هب هگید وسیگ دیما .. نداتسرف و یلیل شدعب و لمع قاتا نداتسرف راک لوا وراگن
ادج شزا تساوخیم دوب سیلپ ریمس هک نیا رطاخب طقف هک یهابتشا هیایمصت همهریز نوادز ودوب هدش
هنک لو وشراک هک داوخب ریمس زا تساوخیم و دوب هدیشکن یتخس مک شردپ لغش تباب زا وسیگ  هشب

ندوب هدرک لمع وشاپ مه رایناد
زا فیثک هنوخ ال ماک ات ندرک لصو یلیل هبو نوخ شکم هاگتسد .. لمع قاتا هیوت دوب زیمت راگن نوخ
هی هرابود دوب هدرک ضوع گنر ال ماک شنوخ تخیریم یلطس لخاد مرس قیرط وزا هشب  جراخ شندب
زد اب رهز نیا  دشیم یلیل ندب دراو زیمت نوخ .. یلیل تسد هب مه یطبار وندز راگن جنرا هب نوخ ژ اپمپ

هرببرد هب سملا نوج یلیل دیاب هک نتفگیم نوشدوخاب ارتکد یچ؟ دشیم شندب دراو مامت هامود هک باال
یتغاطیب ره اب ودرکیمن یتغاط مکیب شچب ودوب نامرد تحت راگن ودش یلیل ندب دراو ال نوخماک
یروطنیا یلیل فیعض ندب اما هشاب یماس نوخ زا نتساوخیمونوخ هیقب .. دشیم هدنمرش یماس نوا

ودوب هدموا شوه هب رایناد .. ندرک هداماو لمع قاتا هرابود مود زور هنک. یطاق  مهابونوخ لدمود هکدوبن
هک تفگ شدعب وسیگ دموا رایناد ندید هب نوا ودوب عدز گنز شگرزباقا هب داراب دزیم ادصو یلیل مسا
ح هرب تفگ شگرزبردپ هب رایناد دوب شتاذ نوا اما . دیمهف وشرورغ عجاف قمع رایناد و هدش شچ یلیل

وسیگ وراتسرپ فرح هب وقاتارد تشپ تفر وشتسد تفرگ اصع رایناد تفر شگرزبردپ یتقو  هبوخ شلا
هک دوب هدموا دوجو هب شوت یرهز هدغ هی . دشیم هگم .اما نوخ لمع هرابود وت نوا .. دادن شوگ
راگن ک هروخب یوقم هیاهاذغ دیاب نتساوخ راگن زا فسات مکلا اب ارتکد ودوب هدرک رهز مه ونوخ همهنوا

و یماس یتقو . دوب اعد نوشراک هیقب و شاه همع .حاال هنک یراک شمدمه اهنت و یلیل یارب درک لوبق
هک دموا راشف شور ردقنوا رایناد هنک نوشمورا تسنوت وسیگ هک نتخادنا هار ییاوعد ندید ومه رایناد
رد یملا ظ واب یلیل هیاکشا زور هی هک یدرم نوا داد.. نوریب وشضقب و یتشادهب سیورس هیوت تفر
و زاپمپ هرابود و ندروارد شندب زاو رهز هدغ نوا ودش یلیل راظتنا مشچ لمع، قاتا هرابود . دروایم
سملا شنایفارطا هیاهاعد همه رطاخ هب گرمرطخ زا یلیل ودشن رهز هب لیدبت نوخ هگید نوخ لا سرا
یلیل و ندادیمن هام هی زا رتمک وشلا متحا ارتکد هک یلیل ندموا شوهب دوب هدنوم وحاال تفر  نوریب

دش ادج یقاتا دراورایناد لا حشوخ هیاشچ هیولج
شهب شدش لمع هیاپ اب رایناد زوره ودوب هدش زهجم یلیل یارب lCU قاتا . دوبن مک هام هی نوچ
هدنوم هام هی نوا هب هتفه هی هکدش نیا ....ات تشاد هجوت یلیل ..وهب دزیم فرح شاهاب و دزیمرس

: هکدوب
《 یلیل 》

 مدرک  مهور و تشادن تداع قاتا رون هب ماشچ . مدرک زابوماشچ روزاب
مدرک نهلا طقف و ماشچ هیور مرازبو  متسد متشادن نوج یتح

.. ییا _

هی هک یکشم سابل اب رایناد ندید زا هک متشگرب هشیش هب دز یکی یراگنادینشیمن ومادص یسک اما
ندرک لر تنک ومبلق نابرضودموا راتسرپو  رتکد ات دنچ هی شدعب مدید دیدنخیم تشاد و دوب شتسد  ماصع
ندیشک وراه هدرپ دعبو ندرک هنیاعم وممشچ دوب شتسد اصع ارچ دوب رایناد هیور ممشچ طقف نم اما

نتفر مراد یچ ساسحا .و هن ای نوشمسانشیم هک ماهاب یتبحص دعب راتسرپ
مدرک زاب مشچ . دش سمل متسد هک دوب هتسب ماشچ  نتفر اراتسرپ هک مدیمهفرد هیادص .اب مدوب هتسخ

رایناد مدید متشگرب
وت؟ یبوخ _ متفگ روز هبو مدرک شاگن

یدرک هدنز واالمن یتشک ورام هک وت اما مبوخ نم هرا _

تارب مشاب مهم مدرکیمن کف _ متفگو مدز دنخبل روز هب
. یتسه هک هتقو یلیخ .. یلیل .. مارب یتسه _

منک تحارتسا ماوخیم یرب هشیم _ متفگو مدز ینیگمغ دنخزوپ
.. یلیل .اما مریم _

. ورب مگیم اعقاو _

ماکشا .. مدرک رونوا ومور .. دیگنلیم شاپ ..اب تفر وشتسد تفرگ و شاصع دشاپ مدنوخرچ ومرس
وت هتساوخان میرگ قه قه و تخیر ماکشا . ممدا یدرکیم رکف و یتشادیم مسود ممکی شاک تخیر
قه ودوب ملد هیوت ضغب هیدوب تقو یلیخ یراگنا درکیم ماگن تشاد ودوب هتشگرب دش.. هدینش قاتا
متروص هیور وماتسد . تخیریم ماه هنوگ زا ماکشا . تفر ودرک تشپ وهی دعب و متمس دموا .. مدز

.. هخا نم مدرک وراک نیا یروطچ مدش. مورا هک تشذگ یلیخ . مدز قه مدوخ یمهفن هب و متشاذگ



زا هتفرگ ملد 》 یشخب مارا هچ .. ندز شخبمارآ ماربو ندرک قیرزت وماهوراد دش هدز رد ... ففوا
《 تمرادن اما یتسه هکنیا

*
لگوس .هک نیشام هیوت دنوشن ونم یماس یتسه کمک اب نوریب  متفر و مدرک درد زا یزیر  مخا و مدشاپ  مورا
هگن هنوخ هیولج مدوب رکفوت . ماهابدزیمن فرح ال صا هاروت . شنوخ درب و نم مدیسوب ومفرط تشگرب

لگوس قاتا هیوت باال درب ونم و هنوخ هیوت میتفر . تفرگ وموزاب دمواودرک زاب ورد . تشاد
میدوب مه لقبوت . دیشک زارد مرانک ودموا لگوس هک شتخت هیور متسشن

مدیباوخو  متسبوماشچ هرابود
ولا باوخ یباوخیم ردقچ فففوا _

. ولا باوخ تهب هگیم نییب منامام وشاپ همع ففوا _

ماجرس متسشنو مدرک زاب وماشچ
باوخ نیا دیبسچ ردقچ ییییا _

مرانک تسشن مزاب لگوسو تشاذگ  پوس مارب
وماسابل و مومح  متفر و متفرگ یتسه زا زیمت هلوح هی و مدروخ وپوس یتسه اب ندرک تبحص اب
متشادرب ولگوس کیچوک راوشس و مدش نوریب  مومح زا دوب هتفوک یلیخ مندب متفرگ شود و مدروارد

ودوب سنلا هیوت  یماس نییاپ  متفرو مدیشوپو  متشادرب ماسابل زا یسابل و مدرکیم کشخ متشاد وماهومو
هیور و طایح هیوت  متفر اما دوب هدش یچ منودیمن . دوب کالهف یماس اما دزیم  فرح شاهاب مه یتسه
هیکت شتسد هب ومرس . مرادن هلصوح اعقاو هک داین زاب ناج لگوس هنک ادخ متسشن طایح هشوگ بات

ادخب منووید ردقچ .نم مدش یبصع اعقاو  مدرکیمن ور هیرگ نوا یکشاک . مدروخ بات  مورا و مداد
دزن رس مهب هگید رایناد

دروا نوریب  ماترسح زاو نم ییادص
هنووید رتخد _سالم

بات هیور مرانک تسشن ودموا مدز دنخبل وسیگ ندید اب متشگرب
مناخ _سالم

ربخ هچ بخ  یسرم _

ربخ هچوت _

یچیه _

ننکیم موکحم رایناد هدش یچ مگیم _

زا هک منکیم جاودزا تاهاب یطرش هب _ متفگو متشاذگ طرش هخا منزیمن فرح مریمس اب منودیمن _

یرود منوتیمن حاال مدرک لمحت وماباب یرود ینودیم تدوخ سلا تشه نم یلیل هخا یدب افعتسا تراک
منک لمحت وریمس

یگیم تسرد هرا بخ _

هکنیا اب دروخ ریت هک ریمس بشنوا هنودیم وشردق هدیم تسد زا وشزیزع یتقو مدا نگیم یدینش _

وداد نوکت یرس . مربب نیب زا متساوخیم ویقشع هچ نم هک مدیمهف مدینش یتقو اما دوب شتسد
متفگ و مدرک شاگن نم

یتسار _ تفگ هک مدرک رونوا مرس . ورگیدمه نیراد تسود ینک رود تدوخ زا ونوا هگا یشکیم رجز _

 درکن اوعد رایناد رطاخب تاهاب یماس
ارچ؟ _

. شدید هخا _

مدیشک یها . شدش یروطنیادوب نیمه هساو سپ  متفر رکف وت مدرک هاگن وسیگ هب هدیسرت و مدرک  بجعت
متفگو

هنوشاگداد زورما _

هرا. _

ناتسرامیب هگید مرب نم _ تفگ هک مداد نوکت رس
هشاب _

. مداد نوکت شارب یتسد . ظفادخ _

مدرک باال ومرس هک نیمه هدش بش هک مدیمهف طقف تفر رد متسد زا نامز هک مدروخیم بات نوج یب
لگوس هک هنوخ هیوت  متفر  مدشاپ و نییاپ متخادنا ومرس . هنکیم ماگن هراد شقاتا زا یماس مدید

متمسدموا
. هن تفگ ماباب مرایب متساوخ دروخیم گنز یلیخ تیشوگ همع _



. دوب وسیگ مدرک هاگن یشوگ هحفص هبو متشادرب یلسع هیور زا ومیشوگ . لگوس قاتا  متفر مداد نوکت رس
مدزو گنز شهب عیرس

ولا؟ _

یدز گنز ارچ وسیگ ولا _

مدوب ریمس شیپ هزیچ _

مدیسرپ دوز
دشیچ بخ _

وسیگ هگید وگب . نتفر هارو قاتا لوط مدرک عورش و مدشاپ سرتسا اب
همهم تارب ارچ ؟؟ یراد هلجعارچ _

منودب  ماوخیم بخ _

سین _المز

ووسیگ نکن تیذا _

وشینوشوپ الو ماباب هگا و نتفرگ شزا یزادناریت مکح ... ندرک شومکحم .. نزن رع _ تفگ هک مدز قن
ههک..... درکیمن

درمیم دیاب هک نوا اباب _

هدرکن هانگ هک یوسوم هزادنا هب نوا دیاش .ای تلود روتسد اب منوا مزیزع دشیم مادعادیاب نوا .. هن _

ندادیم .۳۰سلا یمتاح لثم ای دبارد دبا سایلا لثم نیمه یارب دوب
یگیم تسرد موهوا _

نتفرگ وشراتس . مشزات _

یچ ینعی _

ناورس _

دش ناورس ینعی _

هنافساتم هرا _

مدش تحاران اعقاو مدرک یظفادخ شزا هلصوح یب
حبص ات بشنوا . درگرس هشب سلا هیدعب تسنوتیم بخ اما دشیچ انیبب .. مدرک یفوپ تخت هیور  متسشن

دوب هدش گنت رایناد یارب ملد دمویمن  ماشچ هب باوخ
مدوخ هنوخ نم اعقاو اما مرب نتشاذن یماس و یتسه مرب هک مدرک عمج وملیاسو دعب زور حبص

و متفرگ وراگن هرامش متشاد هنوخ نیاوت یبوخ سح هی ... منوخ متفر نیمه یارب . متشاد تداع
هخا داد نوخ مهب کیچوک هچب هیاب یلفط . شهب مدز گنز

هس ات تفگیم میذغت سالتم رتکد هک یروط  مدرکرکشت شزا یلیخ و مدز فرح شاهاب یلک . داد باوج
یارب ... مدرک تسرد تاجیزبس پوس راهان هساو نیمه یارب .. متفریم زاجمریغ هیازیچ تمس دیابن هام
یدب هکوش هی مزونه متفریمن ناتسرامیب هتفهود ات ... درب مباوخو مدیشک زارد یمک ومتفر راهان

اعقاو دوب هراک نیا ناسح دوب مدوجووت
رامزوم . مگیماعقاو دروخ ورامدا هرهچ لوگدیابناعقاو . شهب تنعل اما هشاب هدش یهابتشا هی دیاش

نوویح
سییر هی متفر متفرگ هک رناژی و دشیم رتهب زورره حملا هتفه هی نیاوت . تشذگ هتفه هی هرخلا ب
مدینش دایز شنزرس لوا زور . ناتسرامیب  متفر .. دوب رتکد مشدوخ هک دموا ناتسرامیب یارب بوخ ودیدج

و مدرک منت و یبا سابل مدش هداما لمع یارب دش یداع همه هب شدعب بخ .اما مدموا ارچ هک
لمع قاتا  متفر

ادخ فطل .هب منودرگ شرب متسنوت هرابود اما تفر راب هی رامیب ضبن قاتا هیوت
ومسابل . مداد وشیبوخ ربخ متمس ندموا رامیب هداونوخ مدزیم فرح راتسرپ اب متشاد مدش نوریب قاتا زا
مندید اب تشگرب شتمس  متفر عیرس . تفریم هار تشاد هک دروخ رایناد هب ممشچ مدروایمرد متشاد هک

تفگو باال تفر شاهوربا
؟ یدوب اجنیا _

مدموا هرا _

هبوخ هک حتلا دوز هچ _

یروطچوت موهوا _

مش تحار اپ نودنات نیا الو وپما تسد زا ات مدموا مبوخ _

دوب یک ترتکد بخ . ناها _

افو یاقا _

هشب خیلا شتقو ات یلدنص هیور نیشب بخ _



. سین خیلا تتقووت _

منزبرس  میلبق رامیب هبدیاب _هن دوبن هنافساتم
یبصع ماه هیرگ زور زا زونه ... اما میدزیم فرح تساوخیم ملد مدش رود شزا و متفر . هشاب ناها _

. مدوب

وموتنامو  متشاذگ دمک هیوت وممرف  مدوبن تفیش  شدوب مین و تفه . مدرک هاگن تعاس هب مقاتا هیوت  متفر
دش زاب رد .هک دوب ماشچ هیور زونه کنیع . مدروارد

تفرگ مبلق هرایناد مدید هک متشگرب _

هدش یچ _

. ینوسرب ونم هشیم مدموا یسکات اب نم  مگیم .. هزیچ .. یچیه _

هنکیم ماگن یروج هی مدید هک مدروارد ومکنیع .. ایب .. بخ هرا _

هیچ _

متفگو  متفرگ  مدوخ هب یلدم . دایمن تهب ال صا کنیع _

دیگنلیمن هگید مدش  نوریب قاتا زا شفرح زا تحاران مدزو یدنخشین . دایم  تهب نتفگایلیخ یلو _

یلیخ ششیپ میداتفا هارو  مدرک نشورو نیشام مدایز سرتسا نماب و هدننار کمک یلدنص تسشن
متشاد سرتسا

تفگ هک
لپ هس و یس میرب هشیم _

هنکن شوخ اج مولگ مهوت یا هگید ضغب و هرایبرد ونم ضغب سنوتیم هک ییاج اقیقد
میدزن یفرح و دش شخپ یقیسوم هی هار هیوت .. مداد نوکترس

دس هب تفر میدش هدایپ  نیشام درک.زا هراشا هک میدوب شدس هیور متشاد هگن لپ هس و یس هیولج
تفگ وداد هیکت

؟ یراد سودوراحنیا _

یلیخ _

ماجنیا قشاع منم _
_

یلیل _

موه _

؟ ومروظنم هک یمهفیم نکب وتارکف  بوخ وت نیبب اما مدرک راک مدوخ هیور یلیخ مگب.  یزیچ هی ماوخیم  نییب _

تفگ هک مدرک شاگن جیگ
میشب تردپ هابتشا ینابرق دیابن هک ام ینعی  نیبب وت، هک منودیم نم نیبب _

یدیمهف _حاال متفگ ضغب واب روخلد
.. روشک زا جراخ یرب  ماوخیمن هک مگیم نم نیبب ال صا مدوب قمحا _

نم؟ _

هرا _

مرب سین رارق نم _

تفگ یماس اما _

درک طلغ یماس _ مدش یبصع
تفرگ بجعت وشاج و تخیر یره متینابصع تفگ یچ نیا مدرک پک وهی .. یرب  ماوخیمن یلیل _

یچ؟ _

متسنودیمن اما تمتشاد مدنوم وت یب مامت سلا هس نم هیکرت یرب وت ماوخیمن هک مگیم _

تفگو متمس دموا . مدش شریخ
بوخ ... یلیل  مدیمهف تزورنوا هیاندرک هیرگ زا نیا ینومیشپ یلیخ ماوت  منودیم و منومیشپ نم یلیل _

یتساوخیم ونم وت هک تفگ مهب نوجاقا اما یتساوخیمن ونم هک مدرکیم کف سلا هس نیاوت نم نکبوتارکف
... مرادن ور یفیلکت بال نیا لمحت نوچ مدیم تقو بش هی تهب . منزیم ومافرح نم نیبب یتشاد متسود
و تفرگ  بجعت گنر ماشچ میدوب هدشن ادج مه زا وت ونم .. شدوب غورد یتثملا نوا ینم نزوت . یلیل

متفگ
........ اما _

ومیگدنز ینوتیموت یراد ربخ  میگدنز زا تدوخ اما هتفاثک ودنگ خاالمق هتسرد . مگیم تهب نم نیبب _

یلصا طالق ... هشاب یفنم تباوج هگا وگب مهب بشادرف ات . همرگ مهب تلد ماهگا وت یدب رییغت
باختنا مریگن رارق تهاررس مراب هی یتح هک مروخیم  مسق و میشیم ادج مه زا هشیمه یارب مریگیمونوم



.. هتدوخ اب
ربارب هد مندرک پک هک مدیسوب ودش .مخ توپاک هب مدروخ هک متفر نم و دموا مدق هی نوا . بقع  متفر نم

تفگ ودرک ماگن دنخبل اب ودش ادج مزا .. مدوب شلقب وت تب هی هلثم ودش
 ماجنیا نم بش ات۱۲ بشادرف _

و داوخیم تلد هک ییاجره .ورب هک دوب یفنم ..هگا سرپب و یتشاد یلا وسره دوب تبثم تباوج هگا
 میشابن مه هاررس  مگید

ورهم منمزا و تفر هملک ایند هی اب تشاذگ اهنت ونم و تفر اما اجک منودیمن تفر ودرک نم هب تشپ
نیمز هیور  متسشنو تفرگ مصرح  منهد  مندش موم

اما .... مهفن رورغم هدرکن ما یشک تنم یتح . ششوگوت یکی  مدزن ارچ نم مدرک یطلغ هچ .. ییاو
. ادخب دوب دیعب ازیچ نیا رایناد زا

هک مدوخ هب ترکش ایادخ یگیم مدا هک ساجنوا اقیقد . یدینش ومادص ینعی ایادخ تخیر مکشا
.. منکیم هاگن فقس مرادهب ممتخت هیوت مدید  مدموا

زا مشاب تشیپ  متسنوتن هک دیشخبب . یدش تیذا یلیخ هک دیشخبب ثمال _ درکن یشک تنم مزا ارچ بخ
دوب راک ریصقت یلیخ ودوبن هانگ منمیب یاباب بخ... مدش. هریخ وربور هب ماجرس  متسشن . هگید افرح نیا

؟؟؟؟ ارچ نم اب اما چیه هک انوا سپ . ماباب اب.. الشت کشم  مامت تشاد قح  منوا  نیمه یارب سپ . یلیخ
اما تشاد قح مزاب ... هداد تسد زا وشینووج . هداد تتسد زا وشردپ هداد تسد زا وشیلک هی بخ یلو
.هس یلیخ  منوا  مراد شسود هک هنیا شهب  منداد باوج لیلد هی ؟؟؟ مدب باوج منک.  راکیچ ؟؟؟ ارچ نم بخ
مهبهگب شدوخ  ینعی .. یچ ینعی .... میرهوشو نز یروطچ .ام بخ مدش هدنزو مدرم نوا  نودبومامت سهلا
هدنوم  مداونوخزا هک هیسک نوااهنت ممنک  راکیچ و ویماس ؟؟ یچ یماس .. بخ .اما مسرپب رهمگرزب یاقا زا ای

ملد.. مهاب و مدرکیم باختنا رایناد  ملقع نممهاب  مشب تخبشوخ  متسنوتیم منم  متشاد شسود نم بخ اما ...

یلیخ  متشاد شزا وساال یلیخ  دموا رد شرس رباربود  منودیمو درک  متیذا یلیخ بخ اما
هک منودیم ونیا اما دوب تخس ندرک رکف ردقچ مدوب کالهف دوب حبص تفه تعاس  مدموا  مدوخ هب یتقو
و مدشاپ . منزب ورازیچ یلیخ دیق منوتیم نتشاد تسود رطاخ هب نم . مراد سود و رایناد نم
. یمهم رکف  نیچمه هی یارب هیچ هگم تعاس تفه  مدرکن کف لماک هک بخنم  ناتسرامیب  متفر
هب .. نوریب  متفر و متشادرب ومفیک دوب هگید اج هی منهذو  مرکف اما مدرکیم تیزیوو  مارامیب . دمویم مباوخ

هنووید مراد  مدرکیم سح  مدرکیم  راکیچ .. مدش نیشام راوسدشیم هدزاود هگید تعاس .۴ مدرک هاگن تعاس
. هشیم  مومت ایند هگید تعاس ۴ یراگنا .. مشیم

؟ ساجنوا رایناد االن ینعی مدش.  نیشام راوس
منودب هگا یتح هک مدیشک یتخس ردقنوا  منکب ومارکف  مومت دیاب مش تخبدب هرابود ماوخیمن نم بخ

یا هقرج . منک  راکیچ بخ مدش  هریخ  موربور هطقن هب . مشیم رود شزا اعقاو هتخس ما رایناد اب ندوب
هرامش هگا ات متفگ . هراد یمهم راک هک تفگ مدز گنز داراب .هب دادن باوج اما مدز  ریمس هب یگنز . دز منهذوت

هگید تعاس هس دوب ۹ تعاس . هن ای منزب گنز هک دوبددرم .. داتسرف  یتقو هتسرفب هرادو  رهمگرزب  یاقا
دش شخپ  یشوگوت شادص وداد باوج قوب  نیمجنپ مدزاب گنز شهب

ولا؟ _

رهمگرزب یاقا سالم ولا _

امش؟ _سالم..

ما یلیل نم. _

. یدرک ام دای بجع هچ عععا _

یدوب شوماخ یلو . مدزیم گنز تهب ردقنا  میدوبن مدا ام یتفرو یدرک تشپ
متشاد تحارتسا هب زاین بخ .. هرا _

؟ بخ _

مدز. گنز هزیچ _

 میدشن ادج مه زا ام ارچ ... هک مگب مگب.... هک مدز گنز 

هنزیم یکیو هریم هار  شمه یه هداتفا شنوبنت وت سگم هدینش  ستفه هی نهدقل.. هرسپ درواین بات سپ _

 میتشادن ربخ مه زا سلا هس و میدوب  رهوشو نز _ام هگیم شینوشیپور
متفگ و تفرگ مدنخ

دش؟ یروطچ بخ _

هخا . نراد سود مهو نووج اتود نیا هک متفگو مدز  فرح شاهاب . شدوب یبوخ و ردتقم درم فوئر اقا _

هنکن درد شتسد  منوا تشاد قرف یدوبوت هک عقوم .حاالشت موندوب مرایناد  متسنودیم هک وروت زا
هک هام دنچ دعب هک نیادوب مفده نم . مراددایز منس نیا اب انشا هرخ نکباال شفیدر وت مریگیم  ینثملا نم متفگ
فوئر اقا هب هک دش یتقو .ات دمویمندایز ودرک هطبار عطق نوا اما منکب وراک نیا مدیدورایناد ینومیشپ



زا منک فیدر ونوتیبایغ طالق هیاراک ات هگب نم هب یدب نوماس ورس دوب رارق عقوم ره هک متفگ
مگیم تیلست تفگ فوئر اقا متردپ گرم

سالتم نوترس _

یدیسرپ ارچ _حاال

.. رهمگرزب یاقا _

بوخودمتعم درم هی زا یک منوا مگب یکی هب تساوخیم ملد .

؟ نیگیم یچ امش مینک جاودزا ینعی  میشاب  مهاب هک داوخیم هراد مسود هک تفگ مهب بشید رایناد _

تفگ ودرک ثکم یمک
ینکب وتارکف دیاب هک ییوت نیا یلو ... متشاد یلیخ ورازور نیا هیوزرا _

نک ییامنهار هی فوا
گنشق و مهم مالک منتشاد تسود هرا هراد تسود ینودیم هگا . یراد شسود اعقاو هگا نیبب _

نمهم میقب اما هیگدنز
هراد لا کشا مه یلیخ . هیببوخرسپ یلیخ رایناد _

هراد تسود ورن شافرح نوا هب مگیم اعقاو یلیل اماو .. نینک لح نوتدوخ نیب هگید ورانوا _

تفگودز یا هقهق .. افرح مودک _

متفگیم تهب دیابن مدش ریپ ییاو _

تفگ یزیچ نوتهب رایناد هگید نیگب عععا _

هشاب هتشاد وروت هکنیا عساو .. تساوخیم تحیصن مزاودوب هدز گنز هرا.. _

درکن متیذا مک .. مدشن تیذا مک مراداما شسود _

هک یدب شرجز تدوخ هیاتسد اب دیاب امتح ؟ موه .. دشن هتفرگ ترظن هب اصاقت همه سلا هس نیا _

هشب ترواب
. مرادن وراراک نیا لد نم _هن

داد. جرخ مارب هناردپ و میدز فرح یلک
ادخ یا دش۱۱. دنلب مداهن زا هآ دروخ تعاس هب هک ممشچ ریگب میمصت و نک هاگن و تعاس .. یلیل _

هک مدرکیم رکف نیا هب هاروت . مداتفا هار و نیشام اب مدرک تکرح ناتسرامیب هیولج وزا مدرک رکشت
لد ناطیش نوا هب ممریمب متفگیم نامز هی هک یسک نوا اعقاو نم مشکب سفن منوتیمن نم هشابن هگا

مداد لد میگدنز ناطیش هب نم .. دوب ناطیش  مرگا . دوبن ناطیش نوا مدش هتسباو ردقنیا مه مدنبیمن
اقیقد .. مدیسر هک میندوب ۱۱و تعاس مدرکیم کف رتشیب . مدشیم کیدزن لپ هسو یس هب رتشیب هچره
مدید شبلور ورایند هدنخ نیرت  گنشق نمو تشگرب . مدرک زابورد .. دوب شکیچوک هچایرد هیولج
منک شتیذا متساوخ شتمس  متفر بناج هب قح حتلا هب دوز اما و متسب ورد مدز یدنخبل هاگآدوخان
ومرس . مداتسیاو  شکیدزن . دوب هدش  گنشق مه یسوط  نهاریپ اب ودوب شیکشم راولش بیجوت شاتسد

باال متفرگ
؟ یدموا بخ _

مایب یدرکیمن کف _

 دوب .کالهف منودیمن ..ها هرا .. _هن

تفگو مهب درک ور
هیچ؟ تباوج هک هراد قرف نیا مارب طقف تشادن یقرف یدمویمدوز ورید _

مگب وباوج دعب مینزب فرح لوا _ متفگو نییاپ  متخادنا ومرس
 مینزب  فرح دعب وگب وتباوج _هن

هریخ  نیمز هب یا هقیقد منکهد .کف مدرک رکف یمک مدشو یبصع هیرگریز  مدزیم ادخب . مدش کالهف
. درکن یراگتساخ هک ممدا نیع روعشیب .. مدرکیم لیلحت هیزجت  متشاد . مدوب

. مدیمن تهب باوج چیه  مینزن فرح ات ممفرح هیور نم _ متفگو  مدرک برساال
هشیمن فیرح میزابجل هکدید یتقو

تفگودش هریخ اه با .وهب دموا منوا  متسشنو  متفردعب . نیشب ایب هشاب _

وساالت همه یارب مراد باوج سرپب بخ __

؟ یدرکن  جاودزا شاهاب ارچ ندش یچ تمع رتخد وتمع بخ _

زا رت قترسوت اما متفگ تهب تشاد  مهاوخن و متشادن سود ور اتهم  متفگ تهب ال صا نم هکنیا بخ _

ننوشدوخ رهش االن یچیه هک ممع یدوب افرح نیا
.... رایناد رطاخ هب ام نتفگیم هک مدینش نوشافرح هیوت زا نم بخ _

لثم ارچ . مدوبن ازیچ نیا ورتخد لها ال .نمصا درک هگیدمه مان هب ورام  مگرزبردپ  میدوب هچب یتقو ام نیبب _

متفگیمن تقو چیه اما متشاد ییاه ینوطیش هیقب



هی نم دش عورش الت کشم هک نیادش ..ات دمویمن  مشوخ یسک نیعمدازا تقو چیه و هگیدنز نز _فالن

بشهک هی ودوب راد رهوش نوا دوب شلا ۲۴س عقوم نوا دوب باتهم شمسا . متشاد .... مراد رت نووج همع
هطبار شرهوش تسود اب...اب منیبیم هنوخ  مریم نم

درت دیمهف  نوجاقا یتقو هک ممع  متشاد همه هب تبسن و سح نیا امادوب ۱۶سملا نیاهک ..اب تشاد
درک رارف رسپ نوا اب باتهم ودرک

تخوس نوج اقا یارب ملد تشادن یدر شزا سک چیه
ناجیه هی اما متشادن یا عالهق شهب نم . ندنوخ اتهم نیبنم تمیرحم هغیص هی هگید  یچیه _

ونومسرد عفال ام نتفگ هک دش نیا .ات دش بارخ مرس هیوت هیارکف و مباصعا زا منوا هک متشاد
زا .. دوب شلا ..۱۱س دوب هچب یلیخ اتهم . میمه مان هب هک ندوب هتفگ  نومهب بخ اما .. میدب همادا
دوباال هتشذگ هساو منوا نم نواهب هسح زا هرادن قح یسک نیمه یارب دموا باال نم مسا اب شرس  یگچب
هکو مدب حلا مگرزبردپ اجنوا ۲۶سملادش نم ودرم  ماباب هک نیادش ...ات هراد سود ور هگید  یکی منوا ن
۱۷سهلا هیاتهم هبو نم و تسب مفان هبو یشیم بوخریگب نز هک یا هشیلک و فورعم هلمج نوا دید
.نماب تشاد  یگچب هیوخوقلوخ ودوب هچب اتهم هک شلوا مدیدیم  مدرکیم کف یچره .. ننک مرحم نتساوخ
انیا و ندیشک زان یلوق هب  نومه زاین زا روظنم منک فرطرب وشازاین  متسنوتیمن  متشاد هک یطیارش نوا
ورود  شمه  منوتیمن ال... صا ۱۷سهلا رتخد نماب .. تخادنیم  سرت هب ونم  شنس بخ ..اما دوب هدیمهف اتهم
هرتهب هک داتفا ملد هب هشعر نم و مینک دزمان  نتساوخ .. ندرک نومغیص نوجاقا فرح و روز هب مشاب شرو

نم .. میدوب هغیص هک هامود ... شمانسانش هشیم هدروخ طخ هنرگو داین رتخد نیا همانسانش وت ممسا
ادخ هب ... مدشیم یروج هی شمدیدیم یتقو شتمس تفریمن ملد ال صا ور اتهم  مدوب هدید راب هس طقف
مصق نوچنم  مدوب یروطنیا اما دوب دب حملا نوچ شاهاب متسنوتیمن نم ودوب یا هتشرف دوب بوخ اتهم

رونوا ممع یزاب قشع ریوصت نوا .. تشاد قرف هیقب اب
ننک شخسف  متفگ ...خالهص تشاد میبلق مدا نیا ترظن هب ... مدوخ  هیارجز  ریوصت رونوا  مردپ گرم ریوصت

متفگ منم ودش  مندرگلا بو یلیخ همع و
دیاب تفگیم همع هک دوب هتفگ نوجاقا  مدرکدر نوجاقا شوگ زا اما دعب هشب  رتگرزبو هنوخب وشسرد _

. متفگ  ماتهم دوخ هب یروج هی یتح و متفرگن رارق  نوشهاررس هگید خالهص ننک جاودزا  مهاب
متفگ مامت تیدج اب منم و درک دنلب  متمس وشرس

.. هکنیا .. هگید _

منودب هک همهم مارب نم نیبب بخ _ متفگو مدرک کف
روطنیمه  میقب شاهاب دش ریشکاخ ودرخ ممبلق متسکشوتبلق مدیجنر تمدنوجنر  نیبب _

و درم نوا اما مددزن و ننکیم  متیذا نراد هک هتسنودیم تردپ اعقاو . متفرگونوشدر .نم یلیل اما
تفگو مدرک ضغب تفرگ ملد دش. شوماخ  منیک مگیماعقاو

وم رس .. نیا هشگرم هچ دش! داشگ ماشچ نم دیسوبومرس . یدوب شتسباوردقچ منودیمدیشخبب _

متفگو مدرک رونوا
یرایبو  مردپ زا یمسا هگید ماوخیمن _

نییاپ متخادنا ومرس ندوب تسود ام هیاردپ ... شابن نارگن _هن

؟ دش مومت _

یچدوب؟ یداد  مرجز شاهاب هک یملیف نوا یتسار هن دش.هن مومت هرا عفال _ متفگ تیدج اب
یقافتا .هک دوب تکرش هدش جارخا هیادنمراک زا یکی .. مدرک ادیپ وفرط دوبنوت راک منوا اما دیشخیب _

دوب هدید ورام ناتسرامیب هیوت
هنم تبون _حاال تفگو تشگرب

یسرپب یاوخیم  ماوت _

تفگ هک مدرک شاگن پچ پچ هههلعب _

اال اهانیا ودرک نومکمک یلیخ . هنارهت یچیه _ متفگو تفرگ مدنخ ؟ ساجک ناکشا نوا .. هکنیا لوا . بخ _

هراددزمان من
دنک لد یروطچ _ تفگوداد نوکت یرس

دید وتیعقاو یتقو _

تفگودرک ینوطیش هدنخ  مدرک شاگن یبصع .. هگمدید یچ _

؟ ناهفصا نیدموا ارچ هکنیا یدعب بخ . مممتفرگ _

یلا قتنا و مدموا اجنیا منم و ناهفصا  مترایب تفرگ  میمصت مشاداد هک .. مدش هدرسفا یلیخ ماباب گرم دعب _

متفرگو مراک
؟ یدش انشا ناسح اب یروطچ _

ناتسرامیب یزاس هزات هدیرخ یاربدوب هدموا مدش انشا ناتسرامیب هیوت  تفاثک نوا _اب



؟ یراد مسود وت .. بخ _

درک رونوا وشور هک مدرک یهیفسردنا لقاع هاگن
همین ۱۲و تعاس یلیل هدب وتباوجو ینودیم ویچ همه هک االن بخ _

تفگ ودش ضوع شاگن گنر مدید رکفوت  متفرو مدرک شاگن
هشاب رابجا ماوخیمن یتفگیم لوا نومه دوبیم تبثم تباوج هگا _

ینک  متخبشوخ ینوتیم  منکیم مرادکف ، یرابجا سین هک همولعم _

شوخ مرمع هیقب ات منکیمو میعس مدیدن ویگدنز شوخ هیور  مدوخ نم نوچ یلو . مدیمن یکلا لوق _

نییاپ  متخادنا رس هشاب
همداونوخ وضع اهنت نوا .. هشب تحاران مردارب ماوخیمن ..نم یچ یماس .. بخ :_

راکیچ متساوخیم نزردارب دایم مدب ها هگید مینزیم فرح بخ _

یمیدق قیفر هتبلا _ تفگ هک مدرک شاگن یکپچ
بخ _

؟ هرا وگب وتباوج یلیل منکیم تبحص بخ _

یچ یدرک رارکت وتیلبق هیاراک هگا هزیچ ینعی ... هن __

دوب تجل زا همه انوا اباب _هن

مشیم هفخ مراد یراگنا هدب ییلیخ .االنحملا منک کف یتشاذگ  مارب یمک هنامز یلیخ .. بخ _

منومیم بخ. مریمن نم یگب وتاالن .هگا مراد زاورپ بشود تعاس نم .. بخ _

؟ یراد مسود وت بخ _

. هگید هرا _ تفگودرک هاگن ماشچوت
. روعشیب ردقنیا مدا تفرگ مجل تفگ یداع یلیخ

تفگ هک مدرک یمخا .. یدروا ریگ تیزاب بش همیخ کسورع و نم هکنیا لثم وت اما ماوخیم ترذعم _

؟ هنای یشاب نماب یرضاح ؟ هنای یاوخیم ونم یلیل نکن تیذاردقنا ادخوروت وگب _

تفگو هیبا هبعج نومه درک.. شزاب ..و دروارد هبعج هی شبیج هیوتزا
تفگ هک مدش هریخ رتشگنا ؟هب یچوت مشاب تاهاب ومرمع مومت مرضاح هک نم _

مدرک یا هدنخ  مدرکن ادیپاج چیهرتراد هرطاخ و رت ابیز نیا _زا

کشا .. دوب نم لثم منوا هک تگیم تشاد  مدروخیم وشترسح و متخیریم کشا سلا هس هک ینوا حاال
هک تخوس راینادو مدوخ ینووج ملدهب تخوس ملد ... هدیشک رجز تفگیم رهمگرزب هتبلا امتحدوب هتخیر مه

ورایناد ..نم منک باختنا ملد اب ومیگدنز هیقب داوخیم ..ملد تخوس نومنشاتسود تسود هب ملد دش هابت
مشاب هتشادن تتسود مهاوخ ..《یم تخیر  ماشچ زا ماکشا ... متساوخیم

!... مناوتیمن اما

تسییاج اهنت نیا و

نتساوخ هک

ومکشا دش.... کشا ین ین شاشچ نوا ودش هابت یکلا هک سیلا هس یارب  متخیر  کشا 《 ... تسین نتسناوت
تفگ وشاشتسد درکاب کاپ

شاب نم هدوخ _ملا

هک ییاکشا هب ندرک کف ابو ؟ یدادن باوجزونهوت ..اما شمزادنب هشیم _ تفگودرواردو رتشگنا
مدرک دوب کالهف هک موروربور مدا یارب

... هرا _ متفگ مدزو یدنخبل
تسا نیریش مه زونه بیس 》

《...... دوب هناهب ناطیش ، دشورف یم اوح دنخبل هب ار تشهب مدآ مه زونه
شاتسد وت زونه  متسد اما درک ادج شدوخ زا ونم دوب شنوش هیور مرس درک  ملقب و درک  متسد و رتشگنا

دوب
زا رتدایز یتقو هک وگب نیاو نراد ۵سهلا هچب هی یروطچ . منزیم فرح یماس اب بشما  مگیم . بخ _

هنک کفزور هس مگب یزیچ هی دز فرح شنهد
تفگودرک  ماگن  مخا اب یچیه یگب  مشاداد هب رت کزان لگ زا ادخ _هب

یراد شسود ردقنا _



متفگ عیرس .اما ییادخ  متفگ یم صرح .زا هرا _

متفگو مداد نوکت اوهوتو  متسد هشاب دب یچ همه  ماوخمین .. مدرک یخوش _

سین یزیچ هک یماس میتشذگ هدیدجرفن نیا ویویسوم زاوتونم ههووا _

تفگو تفرگ ومتسد مدیدنخ اوه...و تفر شهقهق ..هک میتشذگ هرزد وفال همع _زا متفگ باتو با ابدعب
یلیل  مدرکیمن کف _

. ینک یگدنز یخلا یب دیاب هنیمه یگدنز .. نک شلو _

مقید هی دنخبل مدیسریم هباشون زاگ اب منوخ ات هک درک هباشون یباسح ملقبریز و میدز  فرح مگید یمک
وهی دش یچ اهرییغت ترضحای .. هنکیم  ماگن مخا اب مدید وهی تفریمن رانک نومابل زا

؟ هدش یزیچ _

ینوریب بشود تعاس هشیمهوت _

. هرا _ متفگ ضیق اب
تفگ ودش رت دیدش شامخا هک

منک تریجنز و لق ماوخیم هک نک یظفادخ تیدرجماب _

ااااقا مدش یم همه مدوخ یارب  مدوخ  مدرک جاودزا منس اب۲۸سلا شاب یخلا نمیه _هب

درک مدنلبو تفرگ ومتسد . اباب هن ععا _

مراهچ یوسوم هب هسریم نومراک ادرف زا هک تنوخ ورب _

ایادخ .. تفر منوا  متفر نمدید یتقو ودموا منوخ همد ات شنیشام ابدرک یظفادخ مزا و تفرگ مدنخ
اب شساو ردقچ مدرک هاگن متسد رتشگنا هب .. مدزیم هقهق اه هنووید لثم ولبم هیور  متسشن .. ترکش
هیوت  متفر مدیشک یقیمع سفن ... شینومهم بش دوب هدرک متسد مراب هی هک یرتشگنا نیا دوب شزرا
رادیب تفه تعاس هرابود و درب مباوخ هرخلا براهچ تعاس تخوسیم باوخ زا ماشچ  مدروارد وماسابل قاتا

هد شوح ولوح تعاس ... دوب هدش دوگ  ماشچریز متشاد مباوخ . ناتسرامیب مدنوسر ومدوخ روزب . مدش
هرابود مداد در هرایناد  مدید دروخ گنز میشوگ وهی مدرکیم تبحص  مارامیب زا یکی اب متشاد هک دوب

نم ودش تشه تعاس . یروبجم مدرک شوماخ ویشوگ . مدشیم هداما لمع هساو متشاد  منمدز گنز
ح ..اب رایناد متشگرب دش راهم  موزاب  منیشب متساوخ هک نیمه مدرک زابو  نیشامرد ناتسرامیب زا نوریب  متفر

کشخ ینعی شیگشیمه تلا
هدش؟ یزیچ _

یدادن ومباوج ارچ _

تفگ ودیشک شاهوم هیوت یتسد . دشیمن اعقاو اما دیشخبب _

تشیپ مایب متفگ هک مدشیم در اجنیا زا نیشام وت نیشب _

یدرک بوخ _

ظفادخ _

ظفادخ _

شنیشام هیوت تفر مشدوخ
مداد باوج دز گنز هک هنوخ مدیسر هنوخ ات مدنور

ولا؟ _

؟ یروطچولا _

مداتفوین اه هلپ زا ندموا عقوم ... مبوخ _

هرخسم _

یدیدنونم هشمین  متعاس کی نیمه مگیم سار بخ _

ینک وشارف و هلئسم  متساوخیم _

مدرک شومارف هتقو یلیخ هوا _

نم و یماس شیپ هربداوخیم االن تفگیم .. مدزیم فرح شاهاب لا حنومهردو  مدرک ضوع وماسابل و متفر
هساو رونوا هرب مرکف رتمک و مشب مرگرس هکنیا یارب  مدروخو مدرک ورمین غرم  مخت هی تفرگ  مسرتسا
خرس گنشق و شغادزایپ هیوب هک هشب خرس متشاذگو غرم مدرک تسرد غرم اب ولپ کشرز مبشادرف
تعاس هسدودح ندش تسرد یتقو .. متشاذگ مدو  مدرک شکبآ مهو جنرب  دوب هتشادرو ور هنوخ شندش
.... شوت متخادنا زایپ هکیت هی هشن ضوع مغرم معط هکنیا یارب و بش ادرف ات لا چخی متشاذگ دعب

هک مدرک راک مدوخ واب ادص مدزیب  مدادن باوج سرت زا دز گنز یماس هکدوب ۱۲ شوح ولوح تعاس
یهار نتفرگ شودو هنوحبص ندروخ دعب و مدش رادیب رناژی اب دعب زور حبص مباوخب مریگب
حبص لوا و متفر میگب دشن یزیچ دوب تفیش تخبدب هیوسیگ بشید هک ییاجنوا ..زا مدش  ناتسرامیب

لمع یارب مدش یرافغ یاقا تسدریز مدش.و هداما لمع یارب
*



تفگ هدنخاب هک مدرک سالیم دوب وسیگ دش هدز رد .هک مداد ژ اسام ومندرگ  یتسخ اب
هدب _مژهد

؟ دشیچ _

مشیم سورع مراد _

مرسوت دز شفیک اب مکحم . یدرک یضار وریمس یروطچ _ متفگ بجعت اب
درک یضارونم نوااباب _

هرامیب _

هروخیم مهب مدوخ زا حملا مشبادج متساوخیم شزا منکیم کف یتقو ال صا مراد شسود یلیخ _

یسریم نم سح هب هرخلا _ب

؟ مدرک هابتشا هک نیا _

هروخیم مهب حتلا هکنیا _هن

مرسوت هبوکیم شمه ارچ هراد یدب تداع هچ رتخد نیا ایادخ مرس هیوت دز هرابود
هک تسود اتود ال صا یییییاو دموا راکفا رتکد ودش زابرد عقوم نومه هک مدز زاگو  متفرگوشتسد  مکحم

االن شنومن هتشز یلیخ  نشاب قاتا هیوت
منهد زا وشتسد .. ییاو متشونیم هخسن متشادو یکی شیپ تعاس جنپ  نیمه هدنگ سرخ رتکد نم

تفگودموا لا یخیب راکفا رتکد هک مدرک تسردومعنقم منم ودروارد
نیشاب هداما ادرف لمع یارب _

تفرو
گاد هیوت  نربب وتروش هدرم یا _

یریگیم زاگ ومسد ارچ
درک یروطنیا هگب مادرف تسنوتیم هک فرح هی یاربودموین هدزرد هک نرببونواروش هدرم _

منیبب وراسورع سابل ماوخیم نم میرب مهاب  ماوخیم وشاپ _

تفگو داد نوکترس . میریم  مهاب  مروخیم فآ دعب هتفه نمرازب _

مریم ملا خرتخد اب نم بخ _

ساالد هارمه  مدرک مرگ وبشید هزمشوخ ماش دش. روک  مقطن هک تفگ یسورع زاردقنوا شمدنوسر شنوخ ات
سرتسا .. دوب گنزهدز یلیخ یماس ییاوداتفا مادص یب یشوگ زا مدای هک مدروخ علو اب مماش یارب

هدش هدز رد مدروخیم وماذغ متشاد منزیم گنز دعب تعاس هی رازب متشاد
هک مدرک زابورد هقیقد جنپ دعب .. منک  راکیچ ادخ ییاو مدیدو یماس یبصع و مهرد هفایق یمشچ زاو متفر

درک  ماگن  مشخ اب یماس
؟ ناهورد یدرک زاب رید ردقنا ارچ  یدیمن باوج  منزیم گنز ارچ مریمیم ینارگن زا یتفگن رکف یب رتخد _

تفگ ودش روک شقطن _سالم..

_سالم

دیزرلیم تدش ماپهب و سد وت دموا دعبو
تفگ یکشخ حتلا اب وزیم تشپ تسشن .. هروخب ماش هنیشب متفگ

؟ یدوب ناتسرامیب _

 مدنمرش .. شدوب ادص یب میشوگ دیشخبب _

هبوخ _

یدموا ارچ _

؟ ینودیمنوت _

دروارد ومردپ مولگ هیوت دوب جنرب هنود هی مولگوت دیرپ اذغ هک
تفگ ودروخ مجنرب زا قشاق .هی انیا و نیرادن قح مگب هک سین رجق رصع حاال بخ _

کفنک یلیل _

هیچوترظن شاداد _

مدرک شاگن  طقف متشادن اهتشا هگید هکنم شرانک متشاذگ  باقشب
یچ؟ _زا

یدوب شقیفر هرخ بوتاال یدید اراک نیا زج هب شزا نیمهزا _

شاد تفرعم یلیخ _هن

تفگ ودروخوشغود .. سپ هبوخ .. هگید بخ _

تفرگ مدنخ . میدق هیارتخد مرتخد نشور  ملدوو مشچ _

متحار تاهاب .. بخ _

حاال هبوخ _



ینک تفلا خم مدرکیم کف .. هیچ ینودیم _

مفلا خم هرا بخ _

االن....... نیمهات هکوت _

سبلط یلیخ مناخ هدزاش هن منکهک هزموروت  نوبزریز متساوخیم هرا _

تفگ وزیم هیور دیبوک تشم اب دعب
مربیم ور هلب هتفگ هک ینوبز نوا یلیل _

تفگ هک مدشاپ سرت اب متمس دمواو نیمز دز وباقشب ودشاپ
هدیمن ماجنا رابود وهابتشا هی هن،مدا هگید یلیل _

یماس _

.. شششیه _

تفگ یشدنچ ابو درک هاگن رتشگنا هب دروخ میلسعزیم هیور رتشگنا هب شمشچ هک هرب تساوخ
. یسفن هب دامتعا هچ اب هضیرم یلیخ _

. یماس نکن _

تشگربوداتسیاو منکیم باختنا ونوا داد..نم نوشن شتین اب وشدوخ سکره _ متفگو  متفرگ  شزاو رتشگنا
هرا؟ هنوا تباختنا _

نک رکشوتادخ ؟ ینودیم هرا ... دموین شرس هک ییاه هچبال ینودیم ؟ نوا هنیک ای هرتشیب وت هنیک هرا _

هراشا مدوخ هب سین شلقب هچب هی هگید یکی . نادنز یارب لیکو هی لا بند نوم یکی  نمایوت هکاالن
متفگو مدرک

و یدیمهفیم ماوت شاک دروخن نم هب مشتشگنا هک میشبادج مهزا هرارق تسنودیم و درک  یگنودرم رایناد _

. یدزیمندوبن صخشم شفیلکت هک تدزمان هب تسد
نتفگ اب ودش لصو مهب زاف هس قرب دروخ  متروص هب هک یلیس اب

. تمنیبب ماوخیمن هگید _

درس هیاکیمارس هیور  متسشن تخیر یم ماکشا . تفر
تفگ منواو مدرک فیرعت ورارجام مدز شهب یگنز .. یتسه هب مرپسیم وراک نیا هشن یضار

منکیم شیضار امتح _

مداد باوج مدید ورایناد هرامش هک شتمس  متفر دروخ گنز ملیابوم
سالم ولا _

یبوخ _سالم

. یسرم  مبوخ _

ینکیماراکیچ _

. متسشیم ورافرظ یچیه _

مروخب ماش تشیپ مایب منم هشیم _

متفگ و مدرک ضوع وراضف امادایب  متفگیم دوبن بارخ  متروص و هنوخ هگا
مدیمن هار هبیرغرسپ . یدرک کف یچ هن هک همولعم _

میرهوشو نزوت نم هراد قرف همه اب ووت نم هیضق اباب ورب _

مدوبوت زارود نم هک سهلا هس مینک دقع دیاب مزاب .. راینرد تهار و نید تلا جخ زاونم _

. میرهوشونز مزاب یلو  هرا هک نوا _

متفگ اما . هگیددوب یزیچ هی هطقف دوبن ممهم هن ای میدشیم هغیص ..هگا تفگیم سار
یراد قرفوت . مدیمن هار هنوخ هبوتعامج رسپ ممریمب نم ؟ یدرک رکف یچ سپ _

.. تراز _

بدا یب تفوک _

ناروتسر مریم اباب هشاب _

.. _سالتم

متخود مشچ زیم هیور هقلح هبو مدرک عطقویشوگ
میسرب مهب یشوخو یبوخ هب هعفد نیا مراودیما _

شهب راب هی بشودره رایناد . دزیم فرح یماساب اما تفگیمن یچیه هک رایناد  هرذگیم هتفه هی دودح
هک مدوب هتفگ وسیگ هب . دوب هدش مار شلد یروطچ مرورغم درم نیبب هدیمن باوج نیا و هنزیم گنز

دروایم سورع سابل ژنرلا تفریم نوا . هدیمن هزاجا  یماس  متفگیم نم تشادن رارقو  مورا هگید
شوح ولوح تعاس  متفگ تشاد شنتسنود هبرارصا هک وسیگ هبونومارجام زایپ اتریس زا شلبق بش
ملدادخ هب تشاد هانگ مدادن باوج ال صا اتاالن حبص زا دز گنز هرابود هنوخ مدموا هک دوب تشه

مداد باوج . هشیم یچیه هگید مدرکیم کف دوب هتسکش



_سالم.

دوب نیگمغ شادص ؟ یدیمن  باوج ارچ _

مزیزع دیشخبب _

هدیمن ومباوج یماس ..کالمف یلیل _

. هشیم بوخ نک.. لو . هرا _

یلیل _

مناج _

یماس یخلا یب مینک  جاودزا میرب هشیم _

رایناد _هن

مدیسرت ینودیم . بخ اما هنزب فرح تشاداد اب هک منک ورولج ونوجاقا متساوخیم ینودیم هخا بخ _

. یشیم روخلد ماوت یروطنوا منک راکیچ  منودیم تقونوا نوجاقا هب هگب یزیچ یماس
متفگو شروعش هب مدرک یا هدنخ
میتشذگن هک زاایک ام مدوخ لوق _هب

ومه مینیبب ادرف هشیم تمدیدن ستفه هی _

مایم منم مناتسرامیب هب کیدزن  ناروتسر کیورب تعاس بخ _

هشاب _

یرادن یراک _

شاب تدوخ بقارم _هن

روطنیمه ماوت _

ظفادخ _

ظفادخ _

متفرگویتسه هرامش دوب دشه حملادب
ولا _

؟ دشیچ منم یتسه _

. دنبرس  نوا مرایم رس یلوق هب نم _اباب

نیا هنوخ _االن

هرا _

االن مایم _

.. یبصع _هن

هدب شوگ مفرح هب دیاب منوارهاوخ منم . مدرک عطق ومیشوگ
شلا هیو  مدرک منت وتنام هیو  متفر . میش هرخسم هگم . هدیم رود شدوخ رود ورام

رتشگنا  مدیچ لزاپ هنیع منهذوت یکی یکیومافرح شنوخ ات مدنورو مدش نیشام راوس  متفر مرس.  متخادنا
مدرک  متسد طسق مهوزا

رد شدعبو  مدزوگنز . شنوخ رد همد مدیسر دوب هدش نیگنس مضغب طایح هیوت  متفررد همد مدیسر
دوب یتسه دش زابرد مدز
یدموا هک وت یلیل ییاو _

. هرا _

متفگو شمدیسوب متمسدموا لگوس مدش هنوخ دراو
باالس؟ تاباب _

. هرکفوت هنزیمن فرح نوماهاب هتقودنچ ، یلیخ هتحاران موهوا _

. دشاپ زیم  تشپ زاو تسبوپات پل مندید .اب مدش شقاتا دراو باالو متفراه هلپزاو مداد نوکترس
؟ یدموا ارچ _

منزب و مرخآ فرح تاهاب مدموا _

یشوخ هنک شادجوت زا یتسهردارب ؟ نیشوخ منک ادج یتسه زا وروت ینکیم یروطنیا ارچ . هخاوت هتچ
؟

؟ مدرک یتسه اب وراراکنیا نم _

یدروا شرس رتدبوت _هن

هراد قرف هیضق اتود نیا یلیل  نییب _

.... یشیمن یضار همدوخ هلد رطاخ هب هک .االن مداد جاودزا هباپاهامش رطاخ هب لوا ...زا یماس _

سرد نوتنویم یروطچ هک مدوب یتسهو وت رکف هب زور ات بش فاصنا یب _ درکرونواو شورودرک مخا
یرادیمنرب مدق هی .. هش



تفگ ودز دنخزوپ دشدنلب شلیابوم هیادص
سداز _حالل

ساوخیم ومیتخبشوخ اعطقدیدیم ودوب ماباب هگا ادخب نکن دب رایماس _ متفگ و تخیر ماکشا
ملد زیزع ماوخیم وتیتخبشوخ منم  مگنشق رهاوخ اباب _

شاداد درکیم  قرفاجنوا _

جاودزا یروطچ نیتفرگ طالق مه زا امش مدعب _

. دوب رت نادجو اب ماوت زا یتح فوئر اقا نیبب  میتفرگن _طالق

تفگو تفر رکفوت .هک متفگو  نتفگ رهمگرزب  یاقا هک هیضق
یشب تحاران ای هدرسفا شیپ سلا هس لثم منییب هک یزور زا ناما یلو _

تفگ ودرک هاگن  یشوگ هب دروخ گنز هرابود
دموارایناد لوه هیادص درک یا هدنخ و ورکیپسا هیور دز وداد باوج یشوگ . وررپ _

یداد باوج بجع _سالم...هچ

بلطم لصارس ورب _سالم.....

تشادرورغ شادص مزونه .. هگید متفگ نوتنوخ همد مدموا هک بشنوا .... هزیچ _

یدینش باوج  ماوت بخ _

. مایم رانک نوا رطاخب ور هیقبدوب مهم مارب منز زا ندینش باوج نم _هن

ردقچ هیوررپ تفگودرک رایناد هب باطخ بلر یز مدیدنخ هک درک مهب یهاگن  یماس
تمنیبیم ادرف بخ _

متفگ  مورا ودز مرس رکفیهب وهی هک
تفگ عیرسو مگیم یچ دیمهف هرخ باال گنخ یماس . پاش یفاک کی تعاسوگب _

. ارچ هس تعاس هن کی تعاس _

مراد رارق کی تعاس
هشاب تفگ رایناد هک درک یظفادخ .و هتدوخ اب لکشم کی تعاس متفگ نم _

تفگودرک زابوردو اال بدموا یتسه اوه تفر شدنخ  کیلش درک عطق و
هریخ سپرکشورادخ _

ینیبب ور نیاود یدوبن یتسه ییاو _

المن صا _

تفگ هک مدنوخرچ و مرس
دوب ربخ هچ کی تعاس _حاال

. متشاد رارق شاهاب _ متفگ توافت یب
یرارق هچ _ تفگ ودرک مخا هک مدرک شاگن المج موتدروخ هک یرتفد اب

.. یماس ععا _

تفوک _

نومارجام هراد قرف اماباب _

درکیم یتیاضران تشاد مزاب یماس مدش. نوریب نوشنوخ زا یشوخرس اب فرح یلک دعب
تعاس شدعبو وسیگ اب میدرک یلا حشوخ یلک شادرف درب مباوخ عیرس هنوخ  متفر و مدش نیشام راوس

. سین المز کی تعاس دوب هتفگودعب هدز گنز یماس بشید هک تفگو دموا  ناروتسر  متفر کی
دش رارق ودش هدز افرح . دش لا حشوخ .. هدش یضار یماس  متفگ شهب  میدز فرحو میدوخوراهان  مهاب
. مدوب للللا حشوخ یلیخ .. یراگتساوخ ندموا هنکشب ملد نتساوخن وسیگ لوق هب نومنوخ نایب دعب هتفه
مدوب هتفرگ راب هی نوچ .. متساوخمین یسورع اعقاو نم هک نیادوب وسیگ اب یسورع  نتفرگ درومرد مرظن
هتفه هرخ بال هشاب هرفن دنچ نشج هی دیاش هک متفگ  نیمه یارب متشادن یسورع زا یشوخ لد لکردو
گنر یکشم راولش هی . متشاد قوذ یلیخ اجنوا  متفر حبص منمزا و یماس هنوخ نرب دشرارق هک دش شدعب

اب ومانوخان . مرس متخادنا یسوط لا شو مدیشوپ یتروص یسابلا گنرک هب وناز هیور ات تک هی اب
روژ مدیشک  مدوخ یارب مشچ طخ مدرک ماپ ممیکشم دنصالهی و یتروص گنر منوا . مدز الک لگوس هیاهرارصا

تفگ وتدموا لگرت ولگشوخ یتسه دش هدزرد . مداد حتلا ماهوم هیولج ..و مدز یسابلا ک
. ندیسر انومهم هک میرب امرفب مناخ سورع _

یاقا همه زا لوا هک نییاپ  متفر متشاد یقوذ منم . تفر عیرسودنوم هفصن دش هدز گنز یتقو شفرح
اب هک دوب مناخ میرم یدعب . دوب هدش رتریپ یمک مدرک شاهاب مرگ سالیم شتمس متفر مدید و رهمگرزب
مدرک یسوبور  منوااب ودموا مکشباال هی ابدوب ناوغرا یدعب دیسوب ومورومتمسدموا . مدیشک تلا جخ شندید

تفگ مشوگ همد یتسه دونرف یدعبو
؟ هنیا داماد بخ _



یسوطراولش هی . شارب تفر جنق ملد ییاو . دش نایامن بوچراچوت شتماق هک مدوب رایناد رظتنم نم
یماس . وووو وتوتوه هک مشرطع یوب ودوب هداد باال جنرا ات وشانیتسا هک دیفسزولب هی و یرتسکاخ

اال تاجانم یتسهونم ینعی درک دروخرب  نیتم و هنودرم یلیخ ودوب اباب لثم اقیقد شدروخرب رکشورادخ
هبداد ولگ ودرک هنامرتحم وسالیم یتسه هبدادو ینیریش .. هرذگب ریخ هب یراگتساوخ هک میدرکیم یه

متفگو  مدرک نیتم هدنخ نم
یسرم _

. هرادن وتلباق _

داتفا یراگتساخ بشنوا زا مدای تبرش ندرک تسرد لوطوت . مدربیم تبرش تسشن تفر مدیدنخ زیر
دش معنام شفرح هک نوریب مایب متساوخ و هزیرب وراه ییاچ متفگ مناخ همجن (هب

 شنیربیمن هگم نیریم اجک _

(. تفریذپین ملد هگید ویکی .نیا نیرایب نوتدوخ _ متفگو متشگرب .

هنوخزپشارد تمس  متفر و متفرگوینیس  متخیر وراتبرش و مداد نوکت یرسو  مدرک یا هدنخ
درک)  ماگن پچ پچ مناخ همجن  ندیداب همع ودرک فراعت وراتبرش مناخ همجن )

.. شششلو .. هرب منوا هک میتساوخ هگید  مردپ گرم دشدعب گنت شارب ملد مناخ همجن یروادای هب اب
ناوغراو دونرف دعب . منک فراعت هیقب هبدرک هراشا هک یماس هب مدعب مناخ.  میرم هب دعب .. رهمگرزب هب لوا

زیم هیور تشاذگ و تشادرب تبرش هیدوب  مهوت شامخا . رایناد هب مدعبو
ناج شون _ یسرم _

باال هک ومرس متشاد سرتسا هک ممدوخ مداد لگوس و یتسه هب مشدعب و یماس تمس متفر  مدعب
تفگ رهمگرزب هدنخیم هراد لگوس  مدید مدروا

رس . هشاب یسورعزور تاموسر یارب هرتهب هک هبطخ هی هدنومو ندرک جاودزا هک ..انیا مرسپ بخ _

تفگ هک . مداد نوکت
تفگ دونرف ..وهی یارب یارب هسلج نیا تفگ هشیم .. بخ _

 هشاب هدش یراک هی هک ندموا _

تفگ  مشوگریز هک مدیدنخ منم درک هاگن نم تمسو تفرگ شدنخ یماس
مدرک شاگن پچ پچ . دنبب وتشین _

تفگودیدنخ مه رهمگرزب هک
میتسه مه سدش هتفرگ هک و باوج یارب بشمااما _

رانک یماس درکیم زاب وشامخا مکی لقادح شاک دوب نییاپ شاگنودوب هدرک مخا هک رایناد هب دروخ ماگن
زاب شین  طقف یماس لوق هب هنکیم هاگن یتقو یتسه شاک .. رورغم هاوخدوخ یا هنیک رایناد دوب هدموا

. هنیبن ونم
ومرس  منمو درک یقیمع هدنخدید ومروخلد هاگن یتقو هنکیم  ماگن هراد هریخ مدید  مدموا  مدوخ هب یتقو

مدزدنخبلو  نییاپ  متخادنا
رایناد هب یراب شنزرس هاگن . مرسپ یارب و نوترتخد ماوخیم . ربمغیپ تنسو ادخ مسر هب بوخ _)

تفگ تخادنا
زورید نیمه . مدوب دید لباق عمجوت مخلت دنخبل نوا اب اما دوب نییاپ مرس هکنیا .اب منک یراگتساخ _

دیسر مممیگدنز ژ ارتیت نیرت هرخسم . میراگتساوخ نوشرسپ یارب ندموا دعب ، مدرک اضما وجاودزا دنس
هدنخ یبصع . مدروخ ینوکت مینک تبحصو میرب تساوخیم مزا هک همع هیادص اب هک االن. هب
هلپ هتمس متفر یبصع ومدشاپ شیگشیمه هرغ شچ .اب نوشرس قرفوت هروخب ندرک تبحص . مدرک یا

رهمگرزب لحیمهنک وزیچ همه  نامزرذگ اعقاو دش رت قیمع  مدنخ تاقافتا یروادای هب )اب دموا منوا هک اه
تفگ

تفگودرک مفرط یا هدنخ نینزب ونوتافرح مزاب هرتهب بخ _

هیوت  میتفر . مدشاپ نیشاب هتشاد هدنیا زا یتفگو پگ هی نیرب االن دوب نوتاه هلگ زا افرحو هلئسم _اتاالن

یلبم هیور و شولج متفر . درک هاگن ورو رود و تششن تخت هیورودش دراو مدرک زاب رد لگوس قاتا
زا هکلب هن درم هی زا وتراظتنا بخ _ تفگ ودیدنخ هک مدرک شاگن و متسشن دوب لگوس قاتا تس زا هک

متفگو تفرگ مدنخ .. وگب نم
یدیمن ماجنا هکوت بخ اما مگیم نم .. بخ _

وگبوت _حاال

مدیدیمن ممایور هیوت یتح هک یا هظحل باال.. متفرگومرس
مراد.. لیلد ..اما هشب تهب  یمارتحا یب دیاش مزاسب تلغش اب اعقاو  منوتیمن نم تراک وت .. وت .. بخ _

مشچ هک تقوره  منوتیمن .نم شنوخدایب هنوتن زور هی لقادح وای مداریدهنک دایم شیپ یگدنزوت
وتاالن هک منک لا یخو رکف مگبو یدرک ریگتسد حاتاال هک ییاراکف خال زا یدرکرید تعاس هی متراظتنا



 میارج  شخب صوصخب .. مرادن سود ال صا ندوب سیلپ .. هگید ماوخمین . بخ . ییاجک
ما یفخم نم اما _

هدیدوروت هک هرادن مدا یوسوم ینک ..کفیم مدوب یوسوم تایلمع هیوت وت نماب هبثملا اما هتسرد _

وشرس . منک یگدنز  سرتاب مرمع هیقب  منوتیمن هک نم ؟ یچ هتفیب تارب یقافتا هگا ... هشاب هتفررد و هشاب
تفگ ونییاپ تخادنا

مدزیمدنخبل . مدبافعتسا مراک زا دیاش . هگید مراد هک متکرش هنکیم  متیذا یمک ملغش منم یاوخب وشتسار _

دعب؟ _

؟؟ بخ مگب یچ _

تفگودرک یا هدنخ
یروطنومه هنکن هنول مرس هیوت دب هیارکف تقو چیه هک هنک راتفر یروط هک هنیا منز زا متساوخ نم _

شیب اما مراد سود هیقب واب تتیمیمص .. روطنومه مدعب هب نیا زا مدرکیمن تهب عجار میرکف اتاالن هک
مینوتفه تعاس نم ینعی .. یشاب  ماوت منوخ نم هک تقوره هک ماوخیم هن اعقاو دح زا

ینزب یکینیلک ات متتشپ  مدوخ و مرادن یلکشم تراک الااب صا تروصنیاریغرد .. یشاب اجنوا  ماوت . مایم هک
مدز یدنخبل . ینوخب هرابود یتساوخ متسرد هگاو

تفگودشاپ . میرازن رظتنم مهور هیقبو  میرب هک هروطنیا هگا سپ _ متفگ و
. میرب _

شاد مهگن مرب متساوخ هک رد زا
؟ هتسین تتسد رتشگنا ارچ _

هگید یسورع عقوم هاو _

هشاب تتسد هشیمه _

. میرب هگید بخ _

لکش هک دنبندرگ هی نوشفرط زا هک ندرک یسوبور نوماهاب و ندیمهف همه رایناد دنخبل واب نییاپ  میتفر
و مینک فیدر وراراک دعب هامود ات نتساوخ .و مدنبندرگ  نیرتهب دش نوا و مندرگ تخادنا ندادودوب لگ

هشاب کیچوک ینومهم هی طقف و متشاد وشنیرتهب نوچو . ماوخیمن یسورع هک مدرک عاالم عمج هیوت نم
یماس مدید  متشگرب هک نیمه مدوب هدز یدنخبل نتفر هک یتقو ندش یضار رخارد یلو الف تخا یمک اب

. یلا حشوخ دش یتساوخ هک ینوا هرخ _بال تفگ هک منک عمج وراناویلا ت متفر .. هنکیم ماگن هراد
ففوا هگید  شاداد _

تشذگ مبوخ بشنوا هنوخزپشا  متفر 

زا غاب هی هیوت .. مدرکیم شکمک منمو دوب شیسورع هیاراک هیوپاکتوت وسیگ و تشذگ  مزور هد هکلب
یلیخ زور نچ نیاوت دوب وسیگ یسورع زورما ،و شیپ هامود زا ریمسدوب هدرک ورزراج ناهفصا
میدوب هاگشیاراوت هک شدوب یسورع زور . دشیم رتهب شق خاال زور هبزور رایناد و مدوب لا حشوخ
مدرک گنر هیاهوم هک منم و دوب هدش لگشوخ یلیخ . میدش رضاح و سرتسا زادوب هدرک پک وسیگ

اب ودوب  موناز هیورات و دوب نیچرود هک زمرق سابل هی ودادیم  نوشن رتابیز و گنر هکدوب شوالیق فاص
لو ورایناد انیا گنهرس هرخلا ب رکش ورادخ . مدوب رایناد رظتنم نم و تفر هیلتا وسیگ .. یکشم هیاشفک
دش رتهب بخ اما انیا و مینیکیم سرد ام یدش ناورس هک یتحاران هگا هبوخ تراک نتفگیم هخا ندرک

ندروخ گنز اب هشب یراک نوماپون یتخبشوخ نیا هک هزرلیم مزابملد تفرگ هرانک شراک زا رایناد هک
هاگشیارا زاو مدرک باسح ولوپ مرس  متخادنا مملا ش مدیشوپوموتنام مراولش . هرد همد مدیمهف میشوگ

درک ماگنومفرط تشگرب متسشن ولجو نیشام تمس  متفر مدش.  نوریب
_سالم

_سالم..

؟ مدش بوخ _

یدش بوخ یلیخ هرا _

منودیم  مدوخ _

هریم باال تسفن هب دامتعا زور هب زور یشاب هک مشیپ _

. میدیم سپ سرد _

تفگ ودرک تکرح
مناخ هلب _

تفر نم نوادعب و هنونز تمسق  متفر نم میدش  نوریب  نیشام زا مدرک تاالر هب یهاگن
عاالم ودامود و سورع دورو هک دوب ۸ تعاس . ندوب هدرک دقع یرصع هک ییاجنوازا . هنودرم تمسق
لخ تسود دوب هدش لگشوخ بیجع ودموا ریمس اب هارمه ابیز راد هلا بند سابل هی اب مه وسیگ ندرک 

هک یتقوزاداتفا ریمس لثم یبوخ مدا ریگ هک هبوخ یلیخدایم نوماینوطیش ورش زا مدای .. نم لچو



هچره  رفنارهم هخا دوب هداد رتهب  یکی شهب ادخو دوب هدرک شومارفورفنارهم دوب هدیدوریمس
دروخیمن لد کزان هیوسیگ درد هب مدیدیم  منکیم رکف

و یتسه و ماهاب دوب مناوغرا میدادرق بوخوسیگ ابو میتفر . تفر ریمس هکنیا وات دش سورع صقر
.... هگید هیابش زا دوب رت عیلا مبشنوا .... ندیصقریم ملگوس

هس دشود تعاس هن اما هدموا یزیچ ییاچ ندروخ یارب  مدرک کف لوا دموا  مشدوخ و مدنوسررایناد
تفگودرک مهب یهاگن اما همهفب ات مدیشک هزایمخ  نمودش

. دایم تباوخ  مزیزع  باوخب ورب _

دشدرگ  ماشچ
؟ یریمن هگم _

_هن

ایشن ورپ _

هریگیم فرح هب ونم داراب االنمرب مشدعب . مرب داوخیمن ملد اباب _

تفگ ومهب درک تشپ مدب. سپ نم وشصاقت ارچ بخ _

. مباوخیم اجنیا منم تقاتاوت ورب یلیل ففوا _

دموا مرس تشپ  مدید هک قاتا هیوت  متفر .. هشاب _

هربخ هپ اجنیا یه یه _

منیبب وتقاتا  مدموا ععا _

و مدرب  تشلا بووتپ اب کشت هی شارب متفرو مدروارد ومسابل منم .. تفرودرک یفوپ . هگید ورب یدید _

تفگ ودموا یتشادهب سیورس زا شارب  متخادنا
؟ یراد باوخوت بخ _

_هن

و میتسشن . شارب  مدرب و متخیر یاچ دعب تعاس  مینو مدرک مد یاچ . متفگ یا هشاب رایب. یاچ سپورب _

و متفگ  یراطخا ... رایناد _ یریم اجک اباب _ تفگ هک مرب متساوخدموا  مباوخ . جنپ تعاس ات میدز فرح
.... مدوب باوخ ود تعاس .وات درب مباوخ ... مقاتا  متفر

رایناد اما سداتفا اج مدید  مریگب شود مرب متشادرب ورلوح و مداد  مندب هب یسوقو شک . مدش رادیب یتقو
یتقو .. متفرگ شودو  مومح هیوت  متفر . هتشاد راک ییاج هتفر . تفگ شهب مدز گنز .. سین

... ناتسرامیی  متفر  مدموا
مینک یگدنز  نارهت تساوخیم هامود نیاوت دوب بوخ حملا مسک نیرتهب اب بیجع نمو تشذگ هامود

هریگب دیدج تکرش هی تسنوتیمن  رایناد اما میلبق ناتسرامیب مرب متسنوتیم نم شفرح دوبن  مهاریب هتبلا
ودوب رتخد رفن هی نوا ندوب اجنوا یکی و داراب اما ساجک منیبب هک رایناد هنوخ  متفر هک دوب شیپ هتفه
تفگ مه رایناد زورید نیمه هک دوب هدرک لوغشم ومرکف تروص رهرد اما شمنیب  متسنوتن و انشا شادص
تلا جخ دوب دیعب  سفن زا اما هشابن هشقن هک مدیسرت لوا . مگیم اعقاو مدش هکوش اعقاو . هسفن
مکلا .. مکلا تاق مال هتفر هک یتقو هگیم رایناد  مدوب هدز تلا جخ یلیخ . مشب وربور شاهاب  مدیشکیم
هرازب دنس و لوپ هک هدرک داهنشیپ شهب رایناد هدشیم لح همه و هتشاد هگید هلا سود  طقف

 شیپ ایلا تنا هتفر االن یلفط بخ هتبلا تشاد شسودونوا یلیخ  مزانیرپ هخا هشب  نوریب  منوا  مراودیما
دایب یددم ات شداونوخ

هامود نیا هیوت .. خالهص . شدوخ ات هزوسیم رتشیب شنز ملدهب تفگیم دوب شاراک لوغشم رایناد
ال یماف رتشیب نوچ .. میدوب اراک لا بند ناوغرا مه یهاگ و یتسه اب نتشادن یرادید مهاب رایناد و یماس

بوخ هنوخ هی مدوخ تفگیمودوب هنوخ لا بند رایناد هشاب نارهت یسورع  میتفرگ میمصتدوب نارهت نوم
.. داتسرفیم وشاسکع مساو تفریم اجره .خالهص دیشکیم لوط یهام جنپ هی مک مک بخ اما مزاسیم
وب تشذگ . درکیمن لوبق رایناد اما مینک یگدنز نوجاقا مگب شهب تفگیم هک رهمگرزب یاقا اب هک متفگ

ورانوا مشدعب دش.. هتفرگ وسیگ یهاگو ناوغرا و یتسه اب منوخ لیاسو ودش هتفرگ هنوخ هرخلا
زیچ همه نویم یسرت هی شمه ما یضار عفال میگدنز نموزا دربیم  شیپدوز ور اراک نارهت میداتسرف

نوممسارم هب هتفه هی هک دش نیا ..ات مدادیم همادا ممراک هب . نیمه هرذگب ریخب  ماوخیم  طقف تسه
یلیخ وکال میدیچ ور هنوخ . هن مدیاش شتشورفب دیاش یسورع دعب تفگیم هکدوب شترامع هیوت دوب

کال هک منومدوخ قاتا دیفس یسوط هنوخ تس مدوخ هیحور و رایناد سکعرب  دوب ییابیز هنوخ
ورپ هزور دش هرخلا .وب تشاد بسچلد طایح ودوب یگنشق هنوخ .. دوب گنشق یلیخ و یبا و دیفس
طقف م ریگب یسورع هک متساوخیمن  متفگ هخا ماوخیم سابل یدزمان  مسارم یارب  متفگیم  متفریماجره سابل
زیر گالهی زا شنت باال تمسق هک دیفس هداس سابل هی دش مه یروطنومه .و هداس ینومهم هی

..و مدوب هدش بوخ لکرد دیفس یتناس جنپ هنشاپ هیاشفک ودوب هدش تسرد دوب گنشق هیادیراورمو



ادخ هک یتخبشوخ یارب شمه زورنواات نم .و دوعومزور دش ..ات تشذگ یشوخ و یبوخ هب زیچ همه
... مدرکیم اعد هشاب راگدنوم هنک

تسرد لوغشم و مدرک منت ممسابل و ندرک التی یاه وماهوم دوب یراک لوغشم سکره متشادن یهارمه
یلوق هب دشیمداشگ دعب هب نساب تمسقزا ممسابل . نتخیر مرودو ندرک رف کال وماهوم . ندش  ماهوم ندرک
مدوب هدش بوخ .. دوب هداد بواال یا هشوگ هک مدوب هدز ماهوم هیور زر لگ هی .. شدوب یهام لدم

هک مدید .. مرس هیور متشاذگولنش ورد همد متفر . دادو  رایناد ندموا ربخ رگشیارا .و شدوب بوخ مشیارا
تفگو ولجدموا مندید اب هنییاپ شرس و هداد هیکت رد هب

ملگشوخ _سالم

_سالم.

یتروص زر  متشاد سود . متمس تفرگ و یتروص زر لگ درک یا هدنخ ودید و متروص باال مداد ملنش
تسشن نومرف تشپ و تفر شدوخو متسشن  نیشام هیوت  میتفر نیشام تمس  مهابو  مدرک یرکشت

اتاالن؟ حبص زا یدش هتسخ _

. دوب بوخ .. _هن

وشتمس  متشگربدروارد تکرح هبو نیشام ودرک االیه مسب
متشاد هگید . نتم  نودب یقیسوم ای نگیمغ ااااااایادخ تشاذگ گنها هی یرازب یزیچ یگنها یاوخیمن _

طبض تمس  مدرب تسد رخا . مدادیم شوگو یناهج یدهم هیایند باوخب گنها میسورع بش  مدزیم راز

متفگو
یماس نیشام  مریم یسیاورد یبور هشاب اگنها نیا زا ادخب وطالین تفاسم نیا میدموا هک بش یارب _

تفگ ودرک عطق و تفرگ شدنخ
هلگشوخ مناخ مشچ _

دیدنخ .. نیرفا _

ولنش هنوخ رد همد وت میتفر . هنانز  مهوتودوب هنادرم  نوریب .. میدیسر هرخلا ب رونوا  مدرک ومور نم و
زا معا نومانومهم .. میدش دراو مه ام ودش هدز لگشوخ  گنها هی .. غولش .هچ ورانومهم مدیدوت زا مدروارد

.. دوب هدش ینتساوخ بیجع هک .... سسسسفن ... وسیگ ... ناوغرا ... راگن ... نیمسای .. شردام و هنارت _

یتح و وسیگ ردام .. هنارت رهوشردام هداونوخ .. مناخ همجن مناخ...  میرم ..و شرهاوخ ردام و یتسه
.... هگید هیاه یلیخ و ندوب انیا مومع نز و شرهوشرهاوخ و اتهم و راشایو ادلی ههارمه فدص و یلع
هقلح منم ودرک متسد وشردام هقلح رایناد ودنوخ ور هبطخ ودموادقاع مدوب یضار منشج نیا زا نم و

متساوخ نیرتهب هب مدوب هدیسر نمو . مدرک شتسد و مدوب هتفرگ شارب هک یا
.. تشذگ رایناد ههاگ هب هاگ یراکمه اب نوملوا صقر

*
*

دش طلتخم شارخا . ننک شیتفت ممنوخ ناوخیم نتفگ هک مدرک مرس نتفر عقوموملنش *

متشگربودموا  مدای هک مشب  نیشام راوس متساوخ
ریمس تمس تفرو درک یباذج هدنخ . ریگب یزیچ یشلفو ید یس هی یکی زا ورب مزیزع رایناد _

 نیشاموت تسشن ودموا داد شلف هی منوا
هگید میمرگرس _

متفگو مداد نوکت یرس
میمرگرس هرا _

دز. دنخبل  منوا و مدیدنخ . دش شخپ هک یگنهااب اما ودز شلف
ننمرظتنم ارچ انیا یتسار ._

ننیبب ورنوخ نایب ناوخیم انیا مگب تفر مدای ییا _

اااااباب هن عا _

دزدادو تفرودیشک یفا کیت وهی نرادندای یباسح تسرد هک مه ورنوخ
ودرک هت وات گنها هیادص .واال میدرم هدنخ زا  میتفر ام نبوبنجب تسد ات مانوا . نیایب حاال _

تفگودز داد و نییاپ داد ور هشیش و تشادن تمحازم یسک  میدوب هداجوت نوچ
ووووووووه _

یریگرد ییاروج هی نم اب هشیمه یریم ملد وت یراد تامشچ نوا اب وت ♫♫ 》

( دنوخ ودرک هراشا متمس ) هراتفرگ ملد نیا هراچ مرادن هرآ مایب وت تمس هتخس   منودیم
یدروآ رد ومصرح یدرب وت ونم لد تامشچ نوا اب

یدرب حاالحاالاه هریم شیپ هک یروجنیا یدروخ ور همه قح یباذج وت یروج هی
یدروآ رد ومصرح یدرب وت ونم لد تامشچ نوا اب



یدرب حاالحاالاه هریم شیپ هک یروجنیا یدروخ ور همه قح یباذج وت یروج هی
☆

هشیش زا ومرس درک بوخ وملا ح بیجع هک نومیتخبشوخ قمع هب نم ودرک یا هدنخ و تفرگ ومتسد )

( میدرک ینوخمه نیزرف دازرف اب ودیدنخ ( یییییاو _ متفگو نوریب مداد
مدموا هار تاهاب هروج همه هک نم هشیم هگم مدن وت یاپ ومایند همه هشیم هگم

تبیجن یاشچ قشاع مشن هک هشیم هگم
هنکیم ور زاب ونم تسد هراد تامشچ ات ود هنکیم وداج ومیگدنز هراد تامشچ ات ود

تبیجن یامشچ ات ود نوا زا خآ تامشچ ات ود
یدروآ رد ومصرح یدرب وت ونم لد تامشچ نوا اب

یدرب حاالحاالاه هریم شیپ هک یروجنیا یدروخ ور همه قح یباذج وت یروج هی
ور هیقب ودرکیم هاگن نم هب ودزیم قوب  گنها  متیر (اب یدروآ رد ومصرح یدرب وت ونم لد تامشچ نوا اب

( دنوخ
یدرب حاالحاالاه هریم شیپ هک یروجنیا یدروخ ور همه قح یباذج وت یروج هی

تامشچ نوا اب
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

باذج .. نیزرف دازرف .♫

.. متشاد شسود نم هک یگنها  نیادوب هدش  گنشق بیجعدنوخیم هک رایناد هیادص اب گنها
راینادو نمودش هتشادرب زرم نیا هک مردپ دوبن اب اما دوب تخس یلیخ دیاش و منک فارتعا متساوخیم

بوخ ههاگ هیکت هی دش ساوخ هک ینومه هرخلا .بو مدنومیم نمشد رتخد دبا ات نم هنرگو میدیسر مهب
..و دزیم  قوب دادیم  راشف ومتسد ودرکیم ینوخمه و دش عورش  گنها هرابود ... مدرک ادپی  مدوخ یارب

. درک هاگن  متروصوت .وهی مدیدنخیم
تفگ مورا متشاد ضغب منم ..و وشکشا ینین مدید

. متفگ ریزبل .... مدیسر تهب هرخلا .ب میشیم تیخبشوخ  میراد _

و تشاد هگن یا هشوگ متسه شهت ات متاهاب میشیم تخبشوخ ... یشیم تخبشوخ .. مشیم تخبشوخ _

متمس تشگرب
ممهفیم مراد واالن ویتخبشوخ _

هنک ادخ تمراد سود یلیخ .. هنک شفصو هنوتیمن  مگنها نیا یتح هک مراد تسود ردقنوا _

متفگو مدرشف وشتسد .. هنومب اپ ون نومتخبشوخ
میمه شیپ االن میتشذگ  زیچ همه زا دوب یتخسره هب مسرب یتخبشوخ هدوخ هب دیاشوت _اب

. ممررررراد تسود یلیخ ... مراد تتسود ... رایناد ..ا. یداماد سابل هیوت وت وسورعودیفس سابلوت نم
تسین سو ،هــ تا نتشاد تسود 》

ـد شا بنــ ـدو شا بــ کـه

ـت سا س فنــ

مشا بــ ات

《 یشاب ات
دز مینوشیپ هیور یا هسوب ودش مخ متمس

......
.......

...............
.....

...........
.....

 متفر درکیم متیذا یو یت عیادص فففوا
متفگو نییاپ

ینک شمک هشیم _

هشاب _



هنک لا بند دنلب هیادص اب لا بتوف هراد یا عالهق هچ منودیمن ففوا
نوخ شیامزا یارب هک زورما .. مدوب زورما رکفوت بیحع مدیشک زارد تخت هیور و قاتا هیوت  متفر
هابتشا یلو مدوب هلماح مگبنم مگب.. رایناد هب یروطچ وربخ نیا نم هخا یرادن هچب تفگ مهب .. متفر
مدیشک یقیمع سفن . ممنکب وراک نیا یروطچ زورنوا تشاد یقوذ هچ  دوب هابتشا ال صا ..ای دوب هدش
هتفرگ و مصصخت قوف هگید مکینیلک  متفر دعبزور حبص مریگیم شیامزا هرابود .. هرادن لا کشا متفگ و

زا سلا هی . متفریمومکینیلیک ..و مداد ناحتما رخارد .و متسشن  پوکب هام هس هک مدشرا ناحتما اب مدوب
و هدش دازا ههامود یددم هخا هبوخ مزانیرپ .. هبوخ همه حهلا هبوخ مملا ح نم هک هرذگیم نومیگدنز

یگمه میدش لا حشوخ یلیخ
اما مداد ومیرادراب ربخ شدلوت زور نیمه یارب هشب رت گنشق سه هک ینیازا نومیگدنز متساوخیم هگید
یلو متشاد یگلماح عالمئ مشیپ ههام نچ . درشف ومولگ ضغب .. رپ مه هچب کالغرپ یچیه مگب االن

تسشن دوبرایناد متسبوماشچ عیرس دش زاب رد ودز گنچ ومولگ ضغب سین یربخ نتفگ مزاب .... یچیه
شهب مدرک تشپ تخیر  ماشچ زا ماکشا هک تشذگ یلیخ .... دیشک زارد ودرک وشماخ وغارچ تخت هیور
متسین هلماح نتفگ ما شیامزا و متفر دش هک حبص ... دوب حملادب یلیخ تخیریم اباهم یب ماکشا و
یسح هی .. دشیم  مولعم دعب زور هسو نتفرگ شیامزا ... نریگب  مدوخ زا شیامزا هی متساوخ هکیتقو

ال صا هک مدیمهف . مریگب و شیامزا باوج  متفر یتقو  منودیمن .. هخا .. مشیمن راد هچب هگید تفگیم مهب
نمو نتفرگ  یشیپ  مهزا اهزور ... هگید یچ سپ .. ندوب سران اه هچب نوا هکلب .و متشادن یلکشم
رتکد مدوب تحاران اما منوخ نارهت  نایب دوب رارق .. مدوب طابترارد یتسه وسیگ اب راب هی زوردنچره
داوخب هگا ادخ مشاب لا یخیب ناوغرا لوق هب مشیم رادراب هگید ههام دنچ ات امتح ودایم  شیپ تفگیم
بوخ  نوملا ح یلیخ ... منکیمن ای منکیم شاعد نم هک هرادن یقرف ادخ یارب هدیم مه یلا یخیب هیوت هدب

ترفاسم هرب یزوردنچ داوخیم هک تفگو هنوخ دموا نوشیرپ رایناد .. بش هی هکنیا ات دوب
متفگو  ششیپ متفر ؟ ترفاسم هرب نیاحلا اب مدرواینردرس شراک زا

هخا اجک ... رایناد _

مشاب اهنت ماوخیم نم _

دزدنخزوپ .. ارچ _

هدب همادا تاغورد هب شاب هتتشادن  یراک یسک هبوت یلیل ارچ..... ..هرا ارچ _

یدش هنووید  غورد مودک یگیم یچ _

هک مدیدیمن تفیک هیوت وباوج هگا مراد هچب هک یگیم غورد مهب یقح هچ ..هب یدرک منووید هرا _

. ینکیم کچ ارچ ومفیک هیوت . وت _

تمنیبب زور دنچ  ماوخیمن .. یلیلووش هفخ _

یتشگرب شوخ .ورب یریم یضاق هفرط هی یدوب نیمه لوازا .. هتتداع _

.. ندوب سران اما مدوب هلماح ..نم مگیم نومیشپ .. رایناد یشیم نومیشپ اما
متفگ عیرس ودرک ماگن دنخزوپابو تشگرب

لد هچ ادیدج تفرگ مضغب تفر ودرک ماگن  صرح .اب هتدوخ اب میمصت هگرزب ترظن زا لکشم نوا هگا _

مشاب هدوب رادراب  منکن کف اما متشاد ییاسح هی میلبق هعفد ؟؟ مدوب هدرک  طقس هچب اتاالنهی مدشنم  کزان
داوخن ونم هگید هنکن هک شنیک زا نم ودرکیمن یروطنیا حاتاال .. متشادن عقوت  رایناد .زا تخیریم  ماکشا
یلیخ شهب ملد دوب هدموین رایناد هک دوب هتفه ..هی مدیشک زارد تخت هیور شدوب حاصتفا حملا مدیسرت

 متفرگ وشرامشو یشوگ تمس تفر  متسد دوب. هدشگنت
ولا؟

. ولا _

یبوخ _سالم

؟ یتشاد راک _

تمراد راک هرا _ مدش تحاران
متفگو تفرگ مصغب . هگید زورود مایم _

هدشن گنت تلدوت زور ۱۰ هشیم . هگید زورود _

مدوب اهنت یراگنا اما مشب یروطنیا مدرکیمن کف تقو جیه تسکش مضغب
هشن تگنت ملد هشیم هگم . شابن نارگن . مایم _

مینک تبحص هک ایب _

راکرس  متفر ادرف . دش هک زیمت هنوخ نوج هب مداتفا هنوخ دایب هرارق تفگیم مدرک یظفادخ . هشاب _

هیور  ماشچ دایبات درک. دبو حملا اذغ هیوب یمک . مدرک ضوع مماسابل و مدرک تسرد  ماشدایب بشما دوبرارق
مدیمهفن یچیه هگید ودش مرگ مکمک ماشچ دش هدزای دوب تعاس

.....



..............
......

هدرک ملقبرایناد مدید متشگرب هزرلیم . هیچ نیا ییاو .. مدرک زاب مشچ یزیچ ندروخ نوکت ...........اب

شرادیب  مورا .. دونرف مسا ندید واب متشادرب ودوب شبیج هیوت هک شیشوگ هب ..... هدیباوخ ودوب
_ تفگو متمس تشگرب دش مومت سامت یتقو دز فرح شاهابو مدرک لصو وسامت . دش رادیب یتقو  مدرک

یدوب هدیباوخ
درب مباوخ منم بشید یدوب هدرک رید _

منورب دنت متسنوتن . دوب دیدش نوراب بشید _

هرادن لا کشا _

راکرس مرب نم بخ _

؟ مینزیمن فرح _

هچب متفگو مدز فرح شاهاب دموا هک بش .. مدوب رکف هیوت بشات .. دوب مهوت مزاب شامخا .. بش هشاب _

متفگو تفرگ ملد شیتحاران زا دوب تحاران یلیخ انیاووندوب سران اه
صرح اب یشابن تحاران هک مشکیم رانک تیگدنز زا ادص ورس یب ادخب هشاب نم زا لکشم هگا _

تفگودرک  ماگن
هچب هک مداونوخ هب مدرک راکیچ نم هدوخ ای یدرک یچراک تداونوخ هبوت متسین تحارانوت نمزا _

یدیشک تدوخ اهنت و یتحاران هکنیا زا تفرگ .ملد مدرک تتواضق هکنیا زا طقف . ننکب نوماهاب نوماه
 تفگودرک یا هدنخ هشابن یروطنیا یدعب .. مراودیما یلو هرادن لا کشا متفگو  متفرگوشتسد . تفرگ ملد

هب یتسد دعب و هدیم یتحار التهی کشم مومت ضوع هک هداد دای مهب متشذگ ... داوخب ادخ یچره _

 تفگو دیشک منوگ
... دیسوبو  منوگ ودش مخ هدیم رارق مه رسار هرابود رتهب هنیزگ هی منئمطمو _

..
........

....
...............~

......
..................................

ومنایفارطا و مداونوخ و مدوخ یتم سال یوزرآ و مدرک هاگن شهب نک توف وتاعمش دعب نک وزرآ _

یلین ... دیچیپ اصف هیوت نایار و یلین کیچوک هیاتسد هیادص مدرک توف ومیگلا ۳۳س هیامعش و مدرک
هب ودوب هداتسیا مرانک سهلا ۴ نایار ودوب رایناد هیاپ هیور دزیم تسد قوش زا هک ههام ۹
ساهلا دعب هک نوج همجن هیاه هدنخ هیادص ودش هقلح نومرود رایناد تسد درک هاگن شوماخ  یاعمش

تفگ هک دیچیپ اصفوت مشیپ دموا  شدوخ هتساوخ اب هشاب مشیپ متساوخ ومدروا شریگ
یلیل  کرابم تدلوت _

هی ینعی میتفرگ ردب ۱۳ هک دوب هرفنراهچ سکع هی .. مدرک زاب متشادرب ورایناد هیوداکو  مدرک  رکشت
و متشگرب . دوب شوت نایار و یلین سکع مدرک شزاب یتقو هک بلق دنبندرگ هی ههارمه  شیپ ههام
هدنخ طرف زا رایناد هکدوب هلوک جکو یشاقن هی منایار هیوداک مدرک رکشت شزا و مدیسوب و رایناد
یراگنا  ممیی طال هیاهوم دوب هدیشک ومشاب نم باسح هب هک رتخد .هی نییاپدوب هتخادنا وشرس
هکنیازا مهبداد لگشوخ هچب اتود .... ادخ هکنیا زا اعقاو و شمدیسوبو تفرگ  مدنخ . ندوب  نفلت میس
مدروارد ومیشوگ  مدرک رکش ورادخ ... دوب هتسشن  مرانک االن متشادن شزا یعقوت تقو چیه هک رهمگرزب رایناد

 رایناد وهب متشگرب نومدوخ زا متفرگ ابیز یفلس هی کیچ و هتسیاب نومرانک متساوخ نوج همجن وزا
درکیم لک لک یشاقن رس نایار اب تشاد هک مدرک هاگن دنخبل اب

. مهاب میدیسر  یتخبشوخ هب هرخلا ب
دش... مومت  مازور نیا هرخلا ب

... یتسکشو ملد
... یتشاک  ماشچوت  کشا

.. یدوب درم اما
... یدوب دلبو ندوب درم

.. مدرک منمجل
... مدرک جل ترورغ اب

.. یدش ووت مدرک یزاب ترورغ اب
نم هارمهودرم



.... مراد سود و نومیگدنز واالن
یتساوخ و صاقت هک ییوت .. مدیم همادا یتشاد  مسود یداد نومیگدنز لد هب لد هک ییوت واب یگدنز
♥. مراد تسود .. مه هتسد وت نوماتسد یتخس همه نیا دعب ... یتفرگ و مبلق ولد اما یریگب مزا

... نایاپ

.. یریگیم سپ تسد نومهزا ... یدب تسد ره زا
.. دوشن هتسکش تبلق ...و ینکشب ار یبلق دوشیم رگم

... دوشن هتخوس تنامشچ ...و ینازوسب هیرگ زا ار ینامشچ دوشیم رگم
.... دنامب سملا تدیما هناخ اما .... ینک بارخ ار یسک دیما هناخ دوشیم رگم

..... دوشیم رگم
.......

.... هها شتشپ هک یریگب یسک زا هک یزیچ ره
《 هصاقت 》 شمسا هک یدب سپ دیاب یزیچ

✒ صاقت کیرهم

.... یگدنسیون ملقو هب
Mahshid84
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