


. دیشخب یگرزب ار نادرمناوج هک ییادخ مان هب

ار. رتفد نیا مینک یم زاغآ نابرهم یادخ هب لکوت اب

یطولا #ن

. صخش لوا یوار دید:ود هیواز #

لوا _ تمسق #

راوید یباتهم زا هک یرون تمس ارهب میاه تسد

رتشیب . متشاد هگن دش، یم عطاس لکش هالیل بوک

ما، هدش روکینام یاهنخان یگنشق الکو گنر زا

هدیشک و ابیز ناتسد دوب. دوهشم میاهتسد شزرل

سورع نیرتابیز نم،ترالن؛ ینعی نیا و دیز رلیم ما

دوب. هتشاد شرب سرت ، ییابیز سنلا نآ زورما

نیشام یوت دندوب هتخادنا ارم راگنا متشاد هروشلد

رازه هکملا مردام ناغاد و برد و هنهک ییوشسابل



دوب. شیپ سلا

قاتا نآ یوت یادص اهنت یبآ رلوک قلت قلت یادص

منت هب ما هدش یزود دیراورم و هتلکد سابل دوب.

داد یادص منت. هب دوب هدیبسچ و درک یم ینیگنس

دش عطق هک ادص . دمآ یم قاتا زا نوریب زا دادیب و

شیور رسو زا قرع هکیلا ردح نیرسن دشو زاب رد

. شا یلدنص یور تسشن دمآ دنت دنت دیراب یم

هب مداد یم یلا مشوگ هی دیاب . نوج ترالن شخبب -

. هرتخد نیا

: متفگ و مدز یکلا یا هدنخ

. نیشاب تحار . نوج نیرسن مراد تقو زونه -

مرس. یولج یاهوم گنیشارب هب درک عورش نیرسن

یم ونم نوج و تقو یلک . ندلب یزارد نوبز طقف -

هار ور یرتشم یروجچ نتسین دلب مشرخآ نریگ

هنول زا ور رام شوخ نوبز متفگ راب دص . نزادنب

رخ فرط نک ینیریشدوخ مک .هی نوریب هشک یم



. هشیم

زا رود ار مدرم یکلا یکلا مدز." دنخزوپ ملد یوت

ناش یدمآراکان هک دننک یم ضرف رخ ناتزیزع ناج

"! دنهدب هولج یرگید زوج ار

. شیاه یرژبل هبعج غارس تفر هلصاف بال نیرسن

؟ نوج ترالن یاوخ یم ییاپورا نیازید یتفگ -

: مدرک دنلب ار مرس

. دایمن هریت یاگنر مهب . نوج نیرسن هرآ -

مکرژتور .هی هنشور یلیخ . هییاپورا ت هیاس -

. هشیم رت لگشوخ تیا هولق یابل منک یرگیج

رش مدیدب دیدن دزمان یاوخ یم . نوج نیرسن -هن

هنک؟ اپ هب

ماوخیمن . هتیسورع بش . یاوخب وت یچ ره هشاب -

هدب. تصرح دامود

. متشاذگ یلدنص یور ار مرس هرابود



وشاپ بخ هلیخ تفگ دش، مامت شراک هک نیرسن

. همومت تراک هگید منزب ور تجات

دز: داد مرس باالی نامه زا

! امیش -

درک. زو زو میاه شوگ

درک: زاب ردار اروف امیش

؟ نوج نیرسن منوج -

. نیا همومت رایب رادرب وشجات ودب -

یولج الهن وجع نیرسن . تشگرب اروف و تفر امیش

سنلا. یوت دیشک کرس قاتا رد

دش. رید ودب . تسرفب وموناخ جاح سورع ! یرف -

. مورب نییاپ یلدنص زا درک کمک امیش

! نکن هاگن هنیآ وت طقف -ایب

. مداتسیا هنیآ هب تشپ و مدرک ارجا ار شروتسد



مه نآ مدوخ نرید ثمالهب دوب شوخ ناشلد

منک. فیک هنیآ یوت یناهگان

مخآ یادص . دیبوک مرس یوت مکحم و تفس ار جات

: تفگ دمآرد هک

؟ یزان زان ردقنیا مسورع اباب! هیچ وووا -

یم حاال دوب هدرک ناغاد ار منینزان ی هلک دوب هدز

منک. یم زان تفگ

نآ زا امیش . مدادن تیمها مرس تسوپ شزوس هب

درک. ود هب یکی ابوا دوشب هک دوبن ییاه مدآ

فرط ونآ فرط نیا یمک ار مسابل راد فپ نماد

یوت مدوخ ندید .زا هنیآ تمس دناخرچ ارم و درک

هک دوب وحم و حیلم مشیارآ ردقنآ . مدرکن قوذ هنیآ

هداس مه میاهوم . مدوب هدرکن رییغت مه دایز راگنا

دوب. هدش عمج فیرظ یجات ریز

مدوخ طقف ار دمحا . مدوب هتساوخ مدوخ هک هتبلا



! سب و متخانش یم

طقف کالم کی یا. هدش وزان لگشوخ تفگن امیش

: تفگ

اتس. طال شتسد مرگ. نیرسن -مد

نیرسن رد. تمس داد له ارم مدز. حیلم یدنخبل

دش. قاتا دراو الرغ یرتخد اب هارمه

: تفگ مندید اب رتخد

یروج نیمه منم نوج نیرسن . هزان هچ ییاو -

نک! تسرد

رتخد و شپل ریز داتسرف ار شنابز فیک رخ نیرسن

درب: یلدنص تمس ارهب

دش. رید . رتخد نیشب ودب -

و .خهلا متفر نوریب قاتا وزا مدرک رکشت نیرسن زا

. دندیشک ولک متمس دندیود مندید اب دمحا رهاوخ

: طسو دیرپ اروف امیش



نزیر یم اه هیاسمه !االن شکن لک موناخ یاو -

. نومرس

وربا و مشچ دمحا رهاوخ مظعا و اروفص خهلا

یا هوهق مرچ یلبم تمس دندیشک ار متسد و دندمآ

. لکش عبرم یسنلا هشوگ

: تفگ مشوگ ریز مظعا

. هدوسح هدیرپرو نیا همولعم گنشق -

زو زو روبنز لثم مشوگ خیب فرط نآ زا اروفص

درک:

رتشیب مک ترالن؟حاالهی همک تشیارآ ردقنیا ارچ -

میاوخ یم راگنا درم؟ یم تتروص ور دیلا م یم

! دلوت تمیربب

: متفگ اروف

هک کسورع ، نیاوخ یم یعقاو سورع -اوخهلا!

. نیتساوخن



دز: رشت مظعا

(! وگن یچیه وت .(خهلا هملا سس نس -خهلا

ار شدیدج و کیش هارمه نفلت قوذ اب اروف مظعا

. تشاذگ یفلس تلا ح یور

. هسرب دمحا سان اال میریگب سکع نیسیاو گنشق -

: دیشک یتوس اروفص

؟ مظعا یریرخ نورتهب ام زا یشوگ -

تشز و هدنگ شغامد دز. دنخبل هحفص یوت مظعا

. داتفا

دوب. هتفرگ ار ایند سکع نیرتهب راگنا یلو

: تفگ

؟ هگنشق . مارب هدیرخ مدمحا شاداد -

درک: عمج ار شیاه بل اروفص

سکع بوخ دیاب ؟ هروخ یم درد هچ هب شیگنشق -



. هریگ یمن هک هریگب

: تفگ مظعا

؟ هشچ -او!

: دیدنخ اروفص

یمن درد هب ینعی هنکن کیچوک وتغامد یتقو -

. هروخ

دنتشاد مظعا و اروفص دوب.زاب هتفرگ ما هدنخ

رگا متفگ مدوخ .اب دندروآ یم اررد رگیدمه صرح

نامیوربآ و دشک یم اوعد هب راک مریگن ار ناشیولج

دور. یم

یطولا #ن

مود _ تمسق #

: متفگ اروف



و جک مزا. ریگب یدق سکع ات دنچ وشاپ مظعا -

اه! یزادنن ورات هلوک

ممشچ کی ، نتفرگ سکع هب درک عورش هک مظعا

دوب. هس کیدزن تعاس دوب. تعاس هب مادم

و داد و راوشس و اهرگشیارآ دمآ و تفر یادص

یور رتشیب شنتفگ امیش امیش و نیرسن دادیب

. دیشک یم طخ مباصعا

زونه دمحا اما هقیقد جنپ و یس هسو دش تعاس

دوب. هدماین

دندوب هداد سوواط یاهرپ حرط اب نزبداب کی

وزاب مدز یم داب یزاگ رلوک ریز ار مدوخ و متسد

دوب. ممرگ

: تفگ مشوگ ریز اروفص

؟ دموین دمحا ارچ نیبب نزب گنز -ترالنزاب



: متفگ یصرح

. هدیمن باوج ال صا ؟ هخآ منزب گنز راب دنچ -

. هدرک شوماخ مه ور شیشوگ

دش. نامکیدزن امیش

ادش. 4 کیدزن تعاس ؟ دایمن داماد موناخ سورع -

: متفگ یکروز ییورشوخ اب

. نسر یم .االن نهار وت نتفگ -

یوم ندرک گنر غارس تفر و تفگ یا هشاب امیش

. هدرک کش دوب مولعم ال ماک . شریپ یرتشم

دز: شتروص یور مارآ تسد اب اروفص

. تفر نوموربآ ونم. هدب گرم ادخ -

تشگنا واب دوبن مه شلا یخ نیع هک مظعا هب دعب

و درک ور درک یم نییاپ ارباالو شنفلت ی هحفص

: تفگ

دمحا ارچ نیبب هنوخ ورب وشاپ ایب هدرم لیلذ -



. هدموین

درک: دنلب رس مظعا

. تسین اجنوا دمحا نتفگ . هنوخ مدز گنز -االن

یدوخیب و مدش دنلب اج .زا مدیشک یفوپ کالهف

. نتفر هار هب مدرک عورش

هریخ هحفص هب لوه دش دنلب هک ننفلت یادص

: مداد باوج اروف دوب. یآالن نامام ی هرامش . مدش

یآالن! -ولا

دمآ: طخ فرط نآ زا مردام یادص

امش ؟(ترالن سپ میزیق زیس زییادراه -ترالن

؟) مرتخد دییاجک

: مدیزگ بل

(! هدموین دمحا نامام ). بیملگ دمحا نامام -

دش. دنلب نامام یاو یا یادص



.( مرس رب کاخ .). اموشاب لوک -

: متفگ دنت دنت

بش هکات منوت یمن منک؟ راک یچ نم االن نامام -

ننیبب یلعومع ، دمحا نامام نزب گنز . مسیاو اجنیا

؟ هخآ هدنوم اجک

هک درک همزمز ییاهزیچ بل ریز یآالن نامام

. مدیمهفن

: تفگ دعب

. هدرک فداصت الل منوبز دیاش -

رادربخ دیاب اتاالن هشاب هدرک مفداصت رگا نامام -

. میشاب هدش

؟ یریم یم . شگنت وگب میزیچ یا هدرکن یادخ -هی

هچ! نم .هب یتفگ لوا تدوخ -

هچ مینیبب نیایب متسرفیم وتییاد دموین ات4 هگا -

؟ هخآ هدنوم اجک ینعی . میزیرب نومرس وت یکاخ



اجنیا منوت یمن هگید نم . رتدوز ادخ ور وت نامام -

. منیشب

. ظفادخ نک. عطق بخ. هلیخ -

و طخ ملد یوت . مدرک عطق ار نفلت و متفگ یا هشاب

یوت هک مروایبرد دمحا زا یردپ مدیشک ناشن

یسورع سلجم لسن هد تابن و لقن دوشب شلیماف

و دوب هتشاک ارم زیچ همه ییب هکیترم . ناشیاه

. تفرگیمن مه وخیلا کشخ سامت کی شرس ریخ

دعب. هب زور نآ زا مراد اه ناتساد متشادن ربخ اما

میارب ییاه یزاب بجع تشونرس هک متسناد یمن

. هتشون

یطولا #ن

موس _ تمسق #



تسود هب ندز گنز هب دندرک عورش مظعا و اروفص

ادیپ هتفگن ونآ. نیا و لیماف و دمحا یاه قیفر و

ار رانماپ ی هلحم لها مامت تعاس مین ضرع رد دوب

.الدب تسا هدش بیغ ترالن داماد هک دننک یم ربخ

یم دمحا و نم یارب مه لوا تسد ی هعیاش ات دنچ

دوب دهاوخ نیا اه ینآ همه زا رتربون هک دنتخاس

. هتشاذگ ترالنارغلا دمحا هک

ییاد تفگ دزو گنز یآالن نامام 4 دش هک تعاس

یردقنآ ناریمش یهار هس ات رانماپ .زا هداتفا هار

. دیایبرد رتشیب مرفک و دسرب رید ییاد هک دوب هار

یم ناهوس نیرسن و امیش چپ چپ هک اصوصخ

. مباصعا یور دیشک

یتقو و تخیر ار شدوخ رهز امیش نآ مه شرخآ

هب تشاد مدینش میتفر یم نوریب رد زا میتشاد

هراچیب رتخد ": تفگ یم شیاه یرتشم زا یکی

"! تفر شوربآ هدشن سورع زونه

دوب. هتسکش ار ملد هناحیبق و تسار و کر



مدیشک نییاپ متروص یور یردقنآ ار لنش صرح اب

سح . متشاد یدب سح . دنیبن ارم ریما ییاد ات

. تراقح

والم مدرک وغب متسشن ریما ییاد رانک نیشام یوت

یگتسخ اما مظعا و اروفص . مدزن فرح ماک ات

دمحا زا یربخ دیاش ات هیقب هب دندز یم گنز ریذپان

. دنریگب

: تفگ و درک هاگن بقع هب هنیآ زا ییاد

؟ میجبآ ی هنوخ نیایم مه امش اموناخ -

: تفگ مظعا

س. هنوخ مسابل نم هن! یاو -

: مدیلا ن ملد یوت

نارگن وت هک دوب اجک یسورع تسین دامود هخآ -

. یتسابل

یوت شیاهراتفر ماخ. یمک و دوب 18سهلا مظعا



تسیب اروفص دوب. هدنام شا یگلا 14س نس

رت. لقاع یمک و دوب شلا س

: تفگ اروفص

درد نوتتسد . اقآریما نومدوخ هنوخ میریم -ام

. هنکن

دز: بل هتسهآ درک. یم ضوع هدند مادم ریما

؟ یبوخ ! ییاد -ترالن

: تفگ هرابود . متفگن یزیچ

ناج. ییاد تمنیبب بقع شکب وتروچقاچ نیا -

. تسنادیم بوخ مریما ییاد و متشاد یبارخ حلا

هدازرهاوخ و ییاد زا رتشیب و میدوب نس مه ابیرقت

. میدوب کیج وت کیج و قیفر یلیخ مهاب

وربا و مشچ باالو مداد ار لنش یکاله هشوگ یمک

: متفگ و مداد ناشن ار بقع و مدمآ

. همنشگ . مروخب یزیچ هی هنوخ میسرب -



: تفگ ییاد

مدروآ یم یزیچ هی تارب مدوخ یداد یم ادن -هی

؟ هخآ یدنوم هنشگ ارچ مرب. تنوبرق

: متفگ دنلب

زا هن اما . ندب نومراهان دوب داماد لیماف هفیظو -

. دامود دوخ زا هن دوب یربخ راهان

: تفگ یروف اروفص

؟ یتمکش رکف وت هدش مگ دمحا -ترالن!

هنیآ هب تخود ار شهاگن و دمآرد متشپ ریما ییاد

: تفگ و

هرفس رس داین هگید تعاس مین ات هراد تارج طقف -

منک. یم ش هراچیب دقع.

: تفگ اروفص

امش زا ریس کتک هی دمحا مرضاح نم ادخ -هب

. دایب طقف ؛ اقآریما هروخب



باال: مداد لماک کالهار یصرح

اال نیمه . نوج اروفص هشیمن یچیه هک امش -هب

یوربآ ندیمهف ییحی هداز ماما و رانماپ فصن شن

عمج ور هتفر یوربآ یاوخ یم یروجچ . هتفر نم

؟ دینک

: متسد یور تشاذگ تسد ریما ییاد

. هداتفاریگ اج هی .الدب دایم ترالمن. شاب مورآ -

. هدموا شیپ یلکشم

. دایمن منئمطم نم -

: تفگ اروفص

؟ مهاب هدشن نوتاوعد هزور دنچ نیا -ترالن

مه ندوب راد دوخ . دمآ یم رد مکشا تشاد رگید

. دوبن نم ناوت رد رگید

: متفگ هدرک ضغب

دایب تسین درم ردقنوا هشاب هدش منوماوعد ال صا -



؟ تماوخ یمن هگب

تکاس همه هناخ دوخ .ات تفگن یزیچ یسک

ریما ییاد ، دندش هدایپ هک مظعا و اروفص . میدنام

. داتسیان اه ینآ هچوک یوت مه هظحل کی

اتزا دنچ و دوب یناغارچ نامدوخ ی هناخ برد

هداتسیا رد یولج زیمت ورتو کیش لیماف یاهرسپ

.ات دندز یم مه ی هلک رسو یوت دنتشاد و دندوب

نم. هب دندز ولز دندش تکاس دندید ارم

و مدیرپ بوج یور وزا مدرک عمج ار منماد نییاپ

وهب مدرک یط مدق هس ود اراب هچوک مک ضرع

. مدیسر هناخ

، متفر هکباال ار نامکچوک طایح لوا ی هلپ ودات

. نوریب دیود یآالن نامام

ریما ییاد . تخادنا هچوک ورد طایح ارهب شهاگن

. طایح یوت دمآ مرس تشپ

دز: شتروص یوت یآالن نامام



دمحا ، ریما دموین ؟( یدملگ دمحا ؟ ریما یدملگ -

(. دموین

کی و مدنک ارزااپ مدیفس یاه شفک صرح اب

. مدرک ترپ کچوک سارت زا هشوگ

یآالن: تروص یوت مدز داد

منهج یاد.(هب نیسملگ ال صا ، یدملگ اروگ همنهج -

(. داین ال صا ماوخ یم . دموین هک

: دیزگ بل یآالن

! انونش یم ترالن! وگن یروجنوا -

ال ماک . دزیم فرح یسراف و یکرت نایم رد یکی

. هتخیر مه هب شزکرنت دوب صخشم

غولش هناخ . لخاد متفر رد وزا مدز رانک ار مردام

. نیمز یور دنوب هتسشن فیدر اه نامهم و دوب

دقع ی هرفس رس دیایب یوسوم اقآ جاح دوب رارق

ود ره یاهرتگرزب روضح رد نامکچوک و رقحم



مردام هک لوا . دروایبرد دمحا دقع هب ارم ، لیماف

کیش تاالر کی دوب هتفگ دمحا ، تفگ دمحا ارهب نیا

یدقع قاتا هک هدرک هراجا نارهت یاه نآباالباال

مه لیماف مینک یم دقع اج نامه . ینانچنآ دراد

رخآ مدوب هتفگ مه نم . دنهدب ار ناشیاهوداک

یب نامدوخ زا همه دوب. اجک ناشلوپ لیماف

دوب هتخادنا بغبغ هب داب دمحا .و دندوب رت تعاضب

نک. رت بل طقف نم.وت اب شلوپ

یطولا #ن

مراهچ _ تمسق #

اجک ارزا لوپ همه نیا مدوب هدیسرپ رابرازه نم و

. دشابن تراک دوب هتفگ راب رازه ووا یروآ یم

دوب:" هتفگ نانیمطا واب دوب هدز قرب شنامشچ

هدیدن تلیماف لک وت مریگب تارب یسورع ترالنهی



وشانیرتهب . رخب یاوخیم یچ .ره نوشرمع هب نشاب

تیراک شاپب زیرب نک جرخ طقف بخ؟وت . رادرب

". هشابن

یطبر وت هب دوب هدرک میلا کالمح متخ کالم کی

. فوقوم یلوضف و درادن

هناخ، یلقسف و درگ هلا یوت متشاذگ هک ار میاپ

دندیرپ ال یهس ومع ونز شیاهرتخد و نارای همع

یآالن .هب ندیشک لک هب دندرک عورش و ولج

دزیم تسد هک روط نامه . مدرک هاگن هنازجاع

منک. یرادوربآ درک هراشا

زا مدرک رکشت و مدرک عمج تسد ود اراب منماد

یهاگن . هرفس تمس هب متفر و هیقب و نارای همع

و لسع ی هساک . متخادنا دقع هرفس هب یرسرس

. دروآرد ار مصرح دیفس فدص یوت نامیاه هقلح

میگدنز هب یتخیر رهز لسع یاج هب متفگ ملد یوت

و دوب هدامآ زیچ همه . تندماین نیا اب دمحا



اجار همه یباسح دیفس و درز بکوک لگ یاهدبس

دوب. هدرک ابیز

یوت متروص هب داتفا مهاگن و لبم یور متسشن

رگید ی هقیقد هد ات دمحا رگا متفگ مدوخ .هب هنیآ

هداوناخ و شدوخ لد ارهب یسورع نیا غاد دیاین

. مراذگ یم شا

: تفگ مردام هب نارای همع

یاو ؟ یریملگ هین ؟ بورود هد هیسا نکَروک -یآالن

؟) دایمن ارچ ؟ هداسیاو نوریب داماد هنم!(یآالن

اه نآ هب یزیچ یآالن زونه مدیمهف تفگ هک ار نیا

: متفگ اروف . هتفگن

هرایب وش وخهلا رهاوخ و ردام نوشنوخ تفر -

ناج. همع

یتروص واب تفر درک، ادص هک ،یآالنار ریما ییاد

میاپ رانک و دروآ ار میاه شفک . تشگرب خرس

: تفگ مشوگ ریز و تسشن



حبص .زا هرادن ربخ دمحا زا سکچیه هگیم ریما -

. هنوخ هتفرن هاگشیارآ هتشاذگ ور وت هک

: مدرک مخ رس

؟ ینعی هتفرن مه یشورف ولگ ینوملس -

رس و تخادنا میاپ چم رود ار شناتشگنا یآالن

داد: ناکت

شقاتا وت شاسابل هگیم هدز گنز مظعا -هنترالن.

نم هدش یزیچ هی ادخ .هب هدنوم هدروخن تسد

. منود یم

: متفگ بل ریز

! قمحا هکیترم -

: متفگ . مدش دنلب اج زا

. مقاتا دایب وگب ریما -هب

ملد یوت نم و دندیصقر یم داش یگنهآ اب اهرتخد

مرس تشپ ویآالن ریما . مقاتا یوت متفر دوب. ازع



: متفگ و متسب .ردار دندمآ

؟ هخآ هیروگ مودک دمحا ؟ مینک راک یچ ییاد -

: تفگ و درک یچن چن ریما

دقاع . موناخ هیسآ هنوخ نتسشن نومهم همه نیا -

دیاب دایب نیگب داماد هگیم یه . هدموا هتقو یلیخ

مرب.

: تفگ یآالن

دشترالن.ات7 ؟6 هخآ مدب یچ ولیماف باوج نم -

تاالر. میرب دیاب

: تفگ ریما

هنوت یم اجک االن دمحا نیبب نک رکف بوخ -ترالن

؟ یرادن کش یچیه .هب هشاب هتفر

اه. نامهم فیک و سابل رپزا تخت یور متسشن

تفر زا یچیه دمحا . ریما منودب اجک زا نم هخآ -

ننود یم شاقیفر طقف . تفگ یمن شادمآ و



. ساهاجک نوشقوتاپ

شنربب هدوب رارق رهظ نتفگ مدیسرپ شاقیفر -زا

هک تسین دمحا یلو . یشورفلگ نرب مدعب ینوملس

. تسین

. مدش دنلب اج زا کالهف

وت هک یروجنیا . ریما شارب هداتفا یقافتا -هی

هدش. شیروط هی دمحا یگیم

: تفگ ینارگن اب ریما

... میرب ینعی -

انومهم .هب دایمن مبش ات ینعی تسین حبص زا هگا -

هرب. دینک در مدقاع . نرب نیگب

. یروخ دوخ هب درک عورش یآالن

؟ یدلگ ازیمیشاب هنبالیید وب یخآ . یدگ زیمیربآ -

؟(یا میرو هن ینیباوج نیلماف زابزوس وب نم یدنیا

نومرس دوب هچبالیی نیا هخآ . تفر نوموربآ یاو!



جوجام و جوجای موق نیا باوج نم ؟حاال ندروآ

؟) مدب یچ ور

! یندید دش اپ هب ییاولب هک دیشکن هقیقد هد هب

تقو چیه دوب. رتدنت همه زا ششتآ نارای همع

دور. یمن مدای ار شبهتلم و خرس تروص

شتسد یآالنو ردام لا؛ رام هنن یولج دوب هداتسیا

تساوخ شلد هچ وره داد یم ناکت اوه یوت ار

رسپ یارب . دزوس یم اجک زا متسناد یم . تفگ

و درک زعوزج مامت سلا هس شراکیب و روهدنل

یتقو . تسا مدوخ سورع ترالن تفگ اج همه

مه ارهب رانماپ لک ما هدرک دزمان دمحا اب دینش

. تفر نامیوربآ کاپ و تخیر

یباسح ار شباوج . دندرواین ویآالنمک لا رام هنن

دنتفرگ ار ناشیاهرتخد تسد مه رخآ تسد . دنداد

. دنتفر و



دندمآ رابکشا یاه مشچ اب مظعا و اروفص بش رخآ

. دنتفر و دندرک عمج ار دقع هرفس

: تفگ اروفص هب ناشنتفر یآالنمد

؟ هبوخ نوشلا ح موناخ جاح -

: تفگ مظعا و دندرک نیف نیف اروفص و مظعا

زا نریگب ربخ هی یرتن کال نتفر یلع ومع -اب

. شاداد

: ندز قه درک عورش دعب

. تسین هک تسین مشاداد . موناخ یآالن مشاداد -

داد: ناکت رس فسات یآالنهب

تاس و روس هرابود هشیم ادیپ . شابن نارگن -

. میزادنیم هار ور یسورع

رود اروفص مشچ زا هک متفر یآالن هب یا هرغ مشچ

. دنامن



. میوزرآ ناتسربق دش هناخ دنتفر هک ود نآ

یم حیبست و دوب هتسشن هشوگ کی لا رام هنن

. دزیم رغ بل ریز و دناخرچ

یلدنص یور دوب هتسشن مناوج ی ونرالنخهلا

زونه درک. یم هرش شناهد زا وبآ شرادخرچ

و نم هب دوب هدز لز دوب. شنت شگنشق ونو سابل

درک. یم مهاگن نیگمغ

دز. گنز دمحا یومع بش رخآ

هتفر ورف نیمز یوت و هدش بآ هرطق کی دمحا

ی همه هب دوب هداد تشگ روتسد سیلپ دوب.

دوب. هدش مگ دمحا . اهدحاو

یطولا #ن

مجنپ _ تمسق #



هدایپ یسکات وزا مداد ار یسکات یگدننار هیارک

زا منامیپ رپو یکناب تراک و دمحا فطل .هب مدش

هچرگ . مدوب هدش تحار نداتسیا اپرس و ورتم رش

مسق اما دوب هدنام یگرزب زار اه لوپ نآ زونه

روبجم ار وا دوشب شیادیپ هک دمحا مدوب هدروخ

. هدروآ اجک ارزا لوپ همه نآ دیوگب منک

ات نابایخ رس مرگ.زا یباسح اوه و دوب هامریت لوا

و زییاپ دوب. یور هدایپ هقیقد هد مراک لحم

هاگشناد متفر یم هتفه رد زور راهچ راهب و ناتسمز

متشادن هککالس ییاه تعاس و اهزور ی هیقب و

و دوب ناتسبات .حاالهک مدرک یم راک هاگشیارآ یوت

. مدوب هتشادن رب ناتسبات مرت یسورع رطاخ هب

دوب زاب یمک هک زاالیرد متفر هکباال اه هلپ زا

و دوب رهظ زادعب 4 تعاس . دمآ یم وگم وگب یادص

. مدوب هتسخ یباسح

یوت زاب مه حبص . مدوب هدیباوخن ال صا ار لبق بش

مه وهب دمحا ندماین رس رب دوب اوعد و گنج هناخ



بش همین یآالنهکات هراچیب . یسورع ندروخ

داد. یم ار لیماف باوج نفلت یاپ دوب هتسشن

یشوگ و هناخ نفلت دشو ینابصع ریما مه شرخآ

نآ ورد یراوید دمک یوت تخادنا درک عمج ار همه

و تشاذگ شراولش بیج یوت ار دیلک و درک لفق ار

دز: داد

هرایب نم ولج نفلت مسا هتفه هی ات یک ره ادخ "هب

هدب سپ باوج دیاب هک ینوا . ههایس شراگزور

ام." هن هدمحا

ثحب کی ابیآالن لا رام هنن رهظ ات مه حبص

ار تلگ هتسد رتخد ارچ هک دوب هتخادنا هار وطالین

یسورع بش شرخآ هک ریخ یب مدآ نیا هب یداد

. دراذگب ناملا غ

ار وج نآ متسناوتن رگید دش هک رهظزادعب 3 تعاس

ییاج نوچ و هناخ زا نوریب مدز منک. لمحت

سنلا هب مدناسر یسکات اراب مدوخ مورب متشادن

. ناجیابرذآ نابایخ کیدزن ییاج مراک لحم



ار شا وطالین یاهزور و ناتسبات مرگ و هتفت یاوه

. متشادن تسود

هناسفا اب دراد یرتشم مدید ، لخاد متفر هک رد زا

دوب هداتسیا هشوگ کی مه دنک.یلال یم ثحب رجو

نخان ی هشوگ تسوپ و دوب نییاپ هنیس ات شرس

دنک. یم ار شتسد یاه

ریز ات ینماد . مدوب هدیدن زور نآ اراتهب نز نآ

یاه هنیس اب شگرزب مکش و دوب هدیشوپ شیوناز

داد. یم ناشن ار شتشز مادنا شنازیوآ

هدش گنردب یباسح شا هدروخ ورف هاتوک یاهوم

دوب.

هناسفا متشاد متح و دوبن شلوا راب تقد یلالییب

. دشخب یمن ار وا رگید

دوب: هدرک مخ رس هناسفا

مدوخ نم نیشاب مورآ هگا . شخبب تیگرزب هب امش -

منک. یم شتسرد



هچب یدزمان بشما ؟ ینکیم تسرد ور یچ یچ -

؟ نشج مرب یروجچ . همرهاوخ

هساو یتسین نئمطم تدرگاش راک زا هک امش موناخ

؟ شتسد یداد ونم نوبز یب یاهوم یچ

تشاد اریمس . هناخزپشآ تمس متفر و مداتسیان

درک. یم تسرد یدیدج گنر

: تفگ مندید اب

؟ ینک یم راک یچ اجنیا ؟او! ییوت -ترالن

زاب؟ هدش یچ -سالم.

هزیرن زورما ور شنوخ هناسفا هدز. دنگ -یلال

. هبوخ

. دیزرل یم سرت زا تشاد -

و تخیر هساک یوت نادیسکا رگید یمک اریمس

: تفگ

هدموا تشر مزا همع . مایب دشن بشید شخبب -



هدزن گنز هملک .هی اهدموارد مصرح ردقنوا دوب.

. نارهت مایم مراد هگب

داد. یمن تلهم و دزیم فرح تشاد دنت دنت

تفگ دش. تحاران یلیخ تتسد زا مه هناسفا -

هگید اج هی تفر تسنودن لباق ونم ترالن ینعی

هک. متفرگ یمن ملوپ شزا هزات ؟ ننک شتسرد

مدز: هیکت تنیباک هب هنیس هب تسد

دوب! یروگ مودک یسورع . اریمس یخلا یب -

: دیشک راک زا تسد و درک مخا اریمس

... بشید یچترالن؟ ینعی -

. دروخ مه هب یسورع بشید -

: دیشک ینیه اریمس

ارچ؟ ادخ! -ای

هک تسین . نیمز وت هتفر هدش بآ هرطق هی دمحا -

. تسین



داد: ناکت رس اریمس

هدب. مگرم ادخ ؟ دموین یاو! -یا

اریمس وهب هناخزپشآ لخاد دمآ هلجع اب هناسفا

: تفگ

. دروخ ومرس هکینز ور. هساک نوا نم هدب -

: تفگ بجعتم دید هک ارم ناهگان

االن مدرک رکف ارو؟ نیا .زا موناخ سورع هب! -هب

. یلسع هام

. متخادنا نییاپ ار مرس

: تفگ اروف اریمس

مه هب بشید یسورع . راذن شرس هب رس زیزع -

. هدروخ

: تفگ هکوش هناسفا

ارچ؟ -او!



داد: ناکت رس فسات هب اریمس

هدش. مگ دامود -

. تشاذگ هسفق یور ار هساک هناسفا

دش: کیدزن نم هب

؟ هدش مگ دمحا ترالن؟ هگیم تسار اریمس -

: مدرک ضغب و مداد ناکت رس دییات هب

راک یلو ؛ هدموین هک هدش نومیشپ مدرک رکف لوا -

. تسین اج چیه . یرتن هبکال دیشک

: دیشک میوزاب یور تسد هناسفا

هدش. نومیشپ هک هنیمه !الدب شابن تحاران -

. هشمز ال ریس کتک هی تشگرب

: مدیشک یفوپ

. هناسفا هنز یم روش ملد . منود یم هچ -

نوریب رد زا هک ینیح ورد تشادرب ار هساک هناسفا



: تفگ تفر یم

ایب. اریمس . تشیپ مایم مزادنب هار ونیا نک ربص -

. متسشن هرفنراهچ زیم تشپ نوریب دیود هک اریمس

. دشاب هتفر دناوت یم اجک دمحا مدرک رکف مدوخ اب

سیلپ دوز یلیخ کش یب . دیسرن منهذ هب یزیچ اما

ی هلئسم ود اب مدوب هدنام نم .و دمآ یم متقورس

رادلوپ هبش کی روطچ دمحا هکنیا یکی . لوهجم

.اب تفگن نم هب یزیچ ارچ مود ی هلئسم دشو

اه لوپ نآ اب شندش مگ ینعی مدرک رکف مدوخ

؟ تشاد طابترا

یطولا #ن

مشش _ تمسق #

. میدوب هدرک دزمان مهاب دمحا و نم مامت سلا هس

راکیب دمحا دنتفگ یراگتساوخ دندمآ هک یزور نآ



لوا . میریگ یم ار یسورع دنک ادیپ هک راک . تسا

اما مردام دنک. ادیپ یراک دمحا یتقو ات مینک دقع

. مینک دقع درک ادیپ یلغش دمحا تقو ره تفگ

درک ادیپ هک راک سلا. هس دش دمحا یادرف و زورما

یلو . میزادنا یم هار ار یسورع تاس و روس تفگ

یور نادند رگید هام شش . مرادن یفاک لوپ زونه

دمآ هک دوب هدشن هام کی ربخ یب دعب . راذگب رگج

ماو هک میریگب ار یسورع تفگ و مردام شیپ

نامشوگ ام درک یم رکف شدوخ اب دیاش ما. هتفرگ

. تسا زارد

هتفرگ شتسد ییوداج بوچ کی راگنا دنت و دنت

هک درک هراجا کنوپ یوت کیش ی هناخ کی دشاب

مه دعب درک. دنلب ما هلک زا دود شهام یره هراجا

تفگ مغارس دمآ باال لدم نیشام کی اب دعب زور ود

. یسورع دیرخ میورب

تشاد هگن یرامخ یوت ارم ردقچ و دیرخ هچ دنامب

. مباوج یب یاه لا وس یارب



هاگشیارآ تقو تمیق نارگ سنلا کی یوت مه دعب

. میتفرگ

تفگ مه ار نآ هک رفس میورب لسع هام دوب رارق

. دشاب هناریگلفاغ دهاوخ یم

. متسب ار منامشچ و مرس یور متشاذگ ار مناتسد

یگ کالهف سح رتشیب مدرک یم رکف رتشیب هچ ره

. مدرک یم

زا یرسرس یظفاحادخ واب متشادرب ار مفیک

مدز. نوریب اجنآ زا اریمس و هناسفا

ییاد مدرک زاب ردار هک نیمه . هناخ متشگرب هرابود

درک یم اراپ شیاه یناتک تشاد هک ردحیلا ریما

: تفگ دید ارم ات اروف

. میرب ودب . رتخد ییاجک -ترالن

. یتفرگ مزا ممیشوگ ؟ مشاب اجک -

بترم شرس یور ار شرداچ و درک زاب یآالنردار

درک.



. مایم منم -

داد: متسد و دیشک نوریب شبیج ارزا منفلت ریما

. یرتن کال نیایب نتفگ . میرب -

: متفگ

؟ ریما هدش یربخ دمحا -زا

: تشاذگ هلپ یور اپ ریما

ور دمحا هک یدوب یرفن نیرخآ وت ارهاظ اباب! -هن

. یدید

. ریما ندوب نم اب مه مظعا و اروفص -

. هدزن فرح انوا اب سیلپ ینک یم رکف -

؟ مگب یچ اجنوا مایب نم -

. هگید ننک یم لا وس ات راهچ سرتن -

: مدش ناور رد تمس هب

؟ مدیسرت نم هتفگ یک -حاال



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

دعب هتفه کی

هب مدوب هتفر یآالن رارصا هب نم و دوب هعمج حبص

درک. زاب میور ردارهب مظعا . منزب رس دمحا ردام

درس و درک مهاگن یرو کی هک مداد یمرگ سالم

داد. ار مباوج

یزیچ اما . مدش نامیشپ اج نآ هب منتفر زا مد نامه

اج مظعا . مدیبوک مه هب مکحم وردار متفگن

درک. مهاگن روجدب و دروخ

شفک هک .ردحیلا متفر اهباال هلپ زا شلا بند هب

: متفگ مدروآ یم رد میاپ ارزا میاه

؟ یراد اوعد ؟ مظعا هتچ -

: تفگ مظعا



ترالن؟ یدموا یچ هساو -

. مدموین وت ندید مشاب هدموا یچ ره هساو -

دز: یدنخزوپ مظعا

هدب. رد وت.مد امرفب هه! -

. مدوب یوت هزاجا رظتنم ! مشچ -

. دنتفرگن ملیوحت مه دمحا ردام ؛ ونابرهش و اروفص

و لبم یور متسشن . دنداد باوج درس ار سالمم

هدرک مروبجم هک متفگ هاریب یآالندبو هب ملد یوت

اج. نآ میایب دوب

: مدیسرپ مدوب یتقاط مک رتخد هک اج نآ زا اما

؟ مدرک یدب راک نم ؟ نامام هدش یزیچ -

وهآونهلا دوب هتسب لا متسد اراب شرس ونابرهش

درک. یم

: تفگ شیاه نهلا طسو

.وت یدرک تخبدب ورام هدش.وت یزیچ هرآ هرآ، -



. یتفرگ نوم زا ونومرسپ

: دیرپ باال میاهوربا

؟ موناخ جاح نیگیم ونم نم!؟ -

مکحم شتسد فک اب راب دنچ و داد ناکت ار شندب

. شیوناز یور دز

بدا نوا .اب تدنگ خاالق نوا اب یداد شیرارف -وت

ت. هتشادن

نومیشپ ). یدامخاب هزوس دمحا مودلوا نامشپ یآ

(. دادن شوگ فرح دمحا نوا مدش

هچ .ره موشن ینابصع مدرک یعس . مدش دنلب اج زا

: متفگ مکحم یلو . شرسپ نارگن و دوب ردام دوب

یلو ؛ نامام نیدش نومیشپ ارچ ممهف یمن نم -

. نیشاب وگباوج شولج دیاب دایب دمحا یتقو

ار میاه شفک یظفاحادخ نودب رد. تمس متفر دعب

. متفر نییاپ ناشکچوک طایح یاه هلپ .زا مدیشوپ



رد گنز یادص هک دوب هدنامن رد هب رتشیب مدق هد

هداتسیا رد تشپ سیلپ مدرک زاب هک دش.ردار دنلب

. شوپ زبس زابرس کی دوب.اب

دوب درگرس منامگ هب هک راد هجرد رومام مندید اب

: تفگ

؟ ساجنیا یرقاب یاقآ لزنم -سالم.

: متفگ

. نتسین االن یلو هلب؛ -

تفرگ متروص یولج ار شا ییاسانش تراک درگرس

: تفگو

امش؟ . متسه رذوبا درگرس -

. متسه یرقاب یاقآ دزمان نم -

هداتسیا شرانک هک زابرس هب یهاگن رذوبا درگرس

. تخادنا دوب

. مدینش مرس تشپ ارزا اروفص یادص



ترالن؟ هیک -

. مدیخرچ بقع هب

. دایب وگب موناخ جاح .هب اروفص هسیلپ -

. هناخ یوت دیود اروفص

: تفگ یم تشاد هک مدینش ار شیادص

ایب وشاپ یجبآ .زت!( بیلگ سیلپ لگ ود یجاب -

(! شابدوز . هدموا سیلپ

. مدرک هاگن درگرس هب هرابود

؟ درگرس بانج هدش یچ -

. مدروآ ربخ دمحا -زا

. دیرپ باال تفج میاهوربا

؟ نیدرک شادیپ ؟ اعقاو -

. مرادن نوتارب یبوخربخ هنافساتم هلب؛اما -

یم دنتشاد هک مدینش ار اروفص و ونابرهش یادص



زا هناخدور کی لثم هروشلد . طایح یوت دندمآ

ناشفشتآ ناروف زا هتفرگ تاشن غاد یاه هزادگ

. تخیر مبلق یوت

: متفگ نانک هتپ هتت

؟ هدرم -م...م...

: تفگ گنرد یمک اب درگرس

! مفساتم . هدیسر لتق هب دمحا -

یطولا #ن

متفه _ تمسق #

. درگرس ی هلمج ندینش زا دندرک غاد میاه شوگ

ییاپمد خل خل یادص . شناهد هب مدوب هدنام هریخ

رک ناهگان دعب . مدینش یم مه ار ونابرهش یاه

مکحم متشپ و مدروخ ناکت . تفر جیگ مرس . مدش



راوید ی هشوگ ارهب متسد . ینهآ رد هب دروخ

. متفین ات متفرگ ینامیس

ونابرهش رد. هب دندوب هدیسر ونابرهش و اروفص

هدنامن میور هب گنر هکالدب تخادنا نم هب یهاگن

یور اج نامه و متفرگ مناهد یولج ار متسد دوب.

ار منتشاد هگن ناوت میاهوناز نوچ مدش ولو نیمز

. دنتشادن

: مدینش ار ونابرهش یادص

؟ هدش یروجنیا ارچ رتخد نیا اقآ؟ هدش یچ -

مدناشک ار مدوخ ناروخولت ولت . مدش دنلب اج زا

ی هنهک شرف یور و طایح رانک یبوچ تخت تمس

. متسشن تخت یور

نداتفا یادص هک تفگ هچ درگرس مناد یمن دعب

نیمز یور ونابرهش منک. دنلب رس دش ثعاب یزیچ

. ندیشک غیج هب درک عورش اروفص و دوب هداتفا

تیعمج زا ولمم هچوک و طایح هک دیشکن هقیقد هب



هدش عمج ونابرهش رود اه هیاسمه ی همه دش.

. تفگ یم یزیچ سک وره دندوب

هک یسورع نم، .هب دوبن نم هب شساوح سکچیه

نم،ترالن،هک دشو شوپ هایس هدشن سورع

هرگ هایس یاه خن اراب شتخب رانماپ رتخد نیرتابیز

. تشونرس هب دندز

هدرک رکف هچ ره .هب متشاد حیلا هچ دیمهفن یسک

رخآ ؟ لتق . مونشب ار دمحا گرم ربخ هکنیا زج مدوب

؟ تسا نکمم روطچ

. مدرک دنلب رس ییادص ندینش اب

دوب. رذوبا درگرس

... موناخ -

هلب؟ -

هیچ؟ نوتیلیماف دیشخبب -

. ناکین .ترالن متسه ناکین -



. نیایب نم اب دیاب . ناکین موناخ -

. مدش دنلب اج زا

؟ اجک -

. هزانج ییاسانش هساو -

... دمحا نیتفگن هگم هگم... -

اب تاصخشم ی همه . میشب نئمطم هرتهب یلو هلب. -

هاگن هی مه امش هرتهب یلو هراد قباطت هزانج نوا

. نیزادنب

. میرب . تسین یفرح ، هشاب -

اروفص . مدش در تیعمج یولج زا درگرس لا بند هب

دش: مهار دس رابکشا نامشچ اب

؟ یریم یراد اجک ترالن؟ اجک -

؟ یایم . هنوخدرس مریم -

: دیلا ن نانک قه قه دزو شرس یوت اروفص



ادخ. .یا میدش هراچیب مرس رب کاخ یاو!یا -یا

شردام شوغآ یوت . مظعا هب متخود ار مهاگن

قه دنلب دنلب ار دمحا مان و درک یم نویش تشاد

هک متشاد نایم نآ ار یا هبیرغ سح دز. یم

دوب. یدایز مدوجو

: متفگ اروفص هب

. هنوخدرس میرب دیاب . اروفص شوپب سابل ورب -

هارمه نم و تفر اهباال هلپ زا نانز رس رب اروفص

سفن ریما عقوم نامه مدز. نوریب هناخ زا درگرس

. دیسر رس نانز

دعب و تخادنا تیعمج وهب درگرس هب یهاگن

: دیسرپ

؟ اجنیا هربخ هچ ترالن؟ هدش یچ -

: مدیسرپ درگرس هب ور



اب نم ؟ تساجک هنوخ درس سردآ درگرس بانج -

. مایم مییاد

یظفاحادخ ی هتاشن وهب تفگ ار سردآ درگرس

. تفر و درک مخ رس هنابدوم

: متفگ

. میرب ریما -

دوب. هدنام جاو و جاه ریما ییاد

متفر کیراب و گنت ی هچوک زا مهاب دمآ، هک اروفص

. نوریب

یمن یزیچ و دوب هدنام تکاس ریما نیشام یوت

یم و دوب هدشن شرواب زونه منامگ .هب دیسرپ

ربخ. دشاب تسار دیسرت

هب یکرت وهب درک یم هیرگ دنب کی هک مه اروفص

داد. یم شحف نامز و نیمز

. مدرک یمن یراک چیه اما نم



: درواین تقاط اروفص

تحاران یراگنا ؟ ینک یمن هیرگ ارچ -ترالن؟وت

! هدرم تدزمان یتسین

نهپ ینابایخ یوت دیچیپ و دناخرچ ار نامرف ریما

. غولش و

درک. هاگن نم هب یمشچ ریز دعب

: بقع هب مدناخرچ رس

؟ متشک نم ودمحا ینک یم رکف هنکن ؟ اروفص هیچ -

دز: رشت ریما

-ترالن!

: مدرک هاگن ریما هب

ندوب هتخیر یرفن هس دایب سیلپ هکنیا زا لبق -

نومزا ونومرسپ و یدرک تخبدب ورام وت هک مرس

منم لتاق ننک یم رکف نوش همه .الدباالن یتفرگ

. هگید



: دیپوت زاب ریما

نکترالن! سب -

: دیلا ن اروفص

؟ یدرک یمن کش یدوب وت یزیریمن مکشا هرطق -هی

دز: دایرف ابیرقت ریما

. شاب تندز فرح بظاوم . موناخ نک سب -

وزاب هرجنپ تمس هب دناخرچ ار شیور اروفص

. تخیر کشا ادص یب میسرب وات درک ضغب

دمحا اب مرادید نیرخآ ی هظحل ونآ هناخدرس زا

یوت اروفص یاه غیج یادص . تسا رتهب میوگن

هزات دیاش دیچیپ هک دیفس ودرس خیلا یورهار

. هتفر هشیمه یارب دمحا مدیمهف هک دوب اجنآ

نهموب رهش زا جراخ ییاج لبق بش شا هزانج

ریما هب رذوبا درگرس هک روط دوب.نآ هدش ادیپ



راهچ ، شنتشک زا لبق نیلتاق ای لتاق دوب هتفگ

و برض راثآ . دندوب هدرک عطق ار شتسد تشگنا

و اهولهپ و ندرگ یور یدایز یاه یدوبک و حرج

ناوختسا ی هفاضا هب شا هدند جنپ دوب. شیاهاپ

دوب. هتسکش شکف

هعمج زور گرم یفاکشدبلا ک رظن زا دعب رور ود

ینعی دوب. هداتفا قافتا بش تشه تعاس یلا وح

نیا یوت ییاج دمحا 8 تعاس ات یسورع زور نامه

. میتشادن ربخ وام دوب هدنز رهش

چیه ار یفاکش کدبلا شرازگ و دمحا شارخلد گرم

شلا ح مه یروج نیمه . میتفگن ونابرهش هب تقو

دوب. بارخ

یطولا #ن

متشه _ تمسق #



و نتفر و زور هس زا دعب دمحا یراپسکاخ مسارم

، یرتن هبکال نامنک درخ باصعا و دایز یاه ندمآ

. ونابرهش ی هناخ دندوب هتفر همه و دوب هدش مامت

هکنیا دوب.اب بورغ . میدوب هدنام ریما و نم طقف

یم تشاد و دوب هدرک عمج ار شطاسب دیشروخ

مرگ. نیمز و دوب غاد شیاپ یاج زونه ؛اما تفر

سیخ کاخ ی هپک هب هکیلا وردح دیشک یهآ ریما

دز: بل درک یم هاگن دمحا ربق ی هزات زاگالبو

-ترالن!

. متخادنا ما هناش یور ار شملا بلا

؟ موه -

. یدزن فرح مه هملک کی ال صا زور هس نیا -وت

! ینز یم فرح هن یزیر یم کشا ترالن؟هن هتچ

اه! یریگیم دابمغ . تلد وت زیرن . رتخد نک هیرگ

. متشادرب ممشچ ارزا ما یباتفآ کنیع

درم. یم تشاد هک یباتفآ هب متخود ار مهاگن



یمیسن . تشاد یگدنز و عولط زاب ادرف هک یگرم

. دیچیپ یم متروص یوت هتخیر یاهوم یوت مرگ

: مدیشک هآ

تسرد هدرم رس تشپ ندز فرح . ریما مگب یچ -

. تسین

؟ ینزب فرح شرس تشپ هرارق هگم -

. دیاش -

مدرک رکف اتحاال. میدوب قیفر یلیخ ووت نم -

. زورما اتهب یدرکن نوهنپ نم زا یزیچ

یدینشن . مدوب هدرکن رهوش هک دوب یتقو ملا نیا -

نوچ ، هشاب شقیفر هنوت یم ینز ره رهوش نگیم

؟ نمهاب هتعاسراهچ و تسیب

؟ نیدوب قیفر مهاب -حاال

-هن!

. یداد یم همادا نم اب تتقافر هب دیاب سپ -



نوا . مدنوم یم قیفر تاهاب شاک . یگیم تسار -

. مدوبن دمحا ی هویب االننز تقو

. نیدوبن رهوش و نز سپ . نیدرکن دقع هک امش -

یم رکف مدرم دوب مور شمسا هک سیلا هس نومه -

زورود زور هی فرح ریما . میرهوش و نز ام ندرک

. مدوب شاهاب بش و زور نم مومت سلا هس . دوبن

درک؟ یم تتیذا -

یور تکرح یب سب زا میاهاپ . مدش دنلب اج زا

درک. یم زگ زگ دوب هدنام نیمز

وشاپ . ریما هراد یا هدیاف هچ شنتفگ هگید -االن

مرس تشپ نیا زا رتشیب ماوخ یمن . هرید . میرب

. هشاب فرح

و متخادنا شربق باالی دمحا سکع باق هب یهاگن

. مدش رود اجنآ زا

نم ارهب شدوخ اروف ریما متفر هک مدق دنچ

. دناسر



؟ تفگ یم تشاد یچ نیشام وت اروفص -

! تفم فرح -

دمحا وتو نیب یربخ ننود یم مانوا الدب سپ -

. ندز یم تمهت تهب یروجنوا هک هدوب

هک یزیچ نوا اب هنیب یم مشچ هک یزیچ نوا -

. هراد قرف هتیعقاو

ننک. تتیذا مسرت یم -

نوشرانک مومت سلا هس . نوشمسانش یم بوخ -

. مدوب

منک. تکمک منوتب ات وگب مهب -

ادیپ ور لتاق سیلپ . هتشک ونوا یکی . هدرم دمحا -

یسک نوا ور هنوم یم لا غذ یهایسور و هنک یم

درک. نوتسمز نم هساو ور یگدنز هک

شرس و تفریم هار مرانک رد بیج یوت تسد ریما

دوب. نییاپ



هیفاک تباصعا ور نتفر هگا ، ندرک تتیذا هگا -

. مسریم ونوشباسح نم. هب ینک هراشا هی طقف

دوب یدب یاج هچ . میدش جراخ هعطق نآ زا ود ره

اه هدرم درک یم سح مدآ و دوب ریگلد . ناتسربق

شا همه راگنا . دنتسه سک ویب اهنت ردقچ

ناشزیزع یک دوب ناتسربق یوس نآ هب ناشمشچ

. یناوخ هحتاف ناشربق رس دیایب

دوب کب چاه دیارپ کی هک ریما نیشام هب یتقو

دوب. هدش کیرات ال ماک اوه میدیسر

: متفگ میتسشن هک نیشام یوت

هگید نم . ریما هنک تیذا ونم هنوت یمن سکچیه -

. متسین انوا سورع

رارق مه دمحا ی هدرم هک تشاد ربخ یسک هچ اما

هتخاس وا هک یا هتشذگ . درادرب مرس زا تسد دوبن

. دهد رییغت ارم تشونرس دوب رارق دوب



نوریب تولخ و کیرات هاگمارآ نآ ارزا نیشام ریما

هن مدوب تحاران دمحا نتفر زا هن ملد هت نم و دنار

خال سح کی . متشاد ینزو یب سح کی لا. حشوخ

داد. یم رازآ ارم تخس هک

یردقنآ نم ینعی مدرک یم رکف مدوخ اب ملد هت

دنچ هک یدرم ندرم هک ما هدش ثیبخ و لدگنس

؟ هدرکن متحاران دوب مدزمان سلا

زور دمحا و نم یگدنز دوب. هدز سدح تسرد ریما

هک تشاد ربخ بوخ ونابرهش و تشادن شوخ

دز. یم تمهت نم هب تحار ردقنآ

ار دمحا ندرم هک داد یم قح شدوخ هب یفرط زا

نم. ندرگ دزادنیب

هچ ره تساوخ یم ملد یلیخ و مدوبن نم لتاق اما

یب ار نم و هتشک ار دمحا یسک هچ ممهفب رتدوز

. هدرک مدآ و عملا یوربآ



یطولا #ن

مهن _ تمسق #

و تشاذگ میولج ار هتشرب گگنس نان هکت یآالن

: تفگ

یدنومیم مزورما ترالن؟هی یرتهب زورما ینئمطم -

(. منوجرتخد ناج.( میزیق یدرکیم تحارتسا هنوخ

کی نتخیر لوغشم و تشادرب ار شاپرکش ریما

دش. شیاچ ناویل یوت رکش هملا ع

ورن. نومب مزورما . هگیم تسار یجبآ -

: متفگ و مدیشون یاچ یمک

هنوخ وت سب زا مدش هتسخ مشدعب ادخ. هب مرتهب -

هنک. یم مجارخا هناسفا مرن مزورما . متسشن

: تفگ یآالن

؟ دایب شریگ رتهب وت زا اجک .زا هدرک دوخیب -



. انراکیب و ندلب راک نتسه ردقنوا . منامام یا هداس -

دش: دنلب اج زا ریما

. تمنوسرب ییاج هی ات وشاپ -

. مریم یسکات اب مدوخ . داوخ یمن -

. تفر و درک یظفاحادخ و تفگ یا هش اب ریما

یوت مدوب هداتفا لا وحادب و ضیرم دوب یزور دنچ

و شین . مدرم تفم فرح هچ؟ رطاخ .هب هناخ

یراپسکاخ زا دعب زور هس اه.ات هیاسمه یاه هیانک

ار ملد و تفگ یزیچ کی دید ارم سک ،ره دمحا

هویب یاه سورع هب هک ییاهفرح نیمه .زا تسکش

سناش و متخبدب و هراچیب ردقچ .هک دنیوگ یم

یاه محرت و ناش هرخسم یاه یزوسلد نآ . مرادن

داد. یم رجز زیچ ره زا رتشیب ارم ناشیاج یب

مرس تشپ ونابرهش هک دوب ییاه فرح رتدب همه زا

راک نم. ندرگ تخادنا یم ار دمحا لتق و دوب هتفگ

هتفر تحاقو اب ونابرهش هک درک ادیپ خیب یتقو نآ



کی ترالن دوب هتفگ رذوبا درگرس وهب یرتن کال دوب

. تسا لتاق ترالن دوب هتفگ انلع . دناد یم ییاهزیچ

. مدروآ مک هک درک نیج میس ارم ردقنآ مه سیلپ

مه هب یحور ظاحل زا دش ثعاب ونابرهش یور هدایز

یوت متفیب و منک بت یزور دنچ و مزیرب

. باوختخر

ملولعم ونرالن ناهد یوت کچوک یا همقل یآالن

: تفگ و تشاذگ

ادرف ات منیشب مرایب هچراپ راورخ کی دیاب بشما -

مهب هنوت یمن هگید تفگ دیس منک.اقآ شمومت

هدب. یصخرم

: مدش دنلب اج زا

. میدرگرب مهاب تلا بند مایم رصع . میرب مهاب وشاپ -

وراتسد نوا ردپ ناج. یآالن رادنرب دایز راب

. یدروآرد

یم نآرق زیر ییادص اب تشاد قاتا یوت لا رام هنن



: متفگ . تفرگ ملد . دناوخ

؟ هروخ یمن هناحبص هنن -

. هدمحا هتحاران زونه کلفط . هدروخ -

یمن نوا و نیا هرب نومدای میاوخب مه -حاالام

. نراذ

تروص رسو .یآالن مدرک عمج ار هرفس دنت دنت

. تفر شقاتا وهب تسش ونرالنار

ار یکشم وشلا مدیشوپ هایس سابل اپاترس

. مگنر یطولب یاهوم یور متخادنا

. متفر قاتا یوت و مدیسوب ونرالنار تروص

ار شا هدیکورچ تروص و مدز وناز لا رام هنن رانک

: مدیسوب

. مایجخای نم اه نسیمی هصغ مریدگ نم ناج. هنن -

اه. ندروخ هصغ ینیشن . مریم مراد نم . نوج (هنن

(. هبوخ حملا نم



: تفگ و درک تسد هب تسد ار شحیبست لا رام هنن

یردقوا یوگ . همرو وگالخ نس هسد هن ره تلم -

ینیزغآ نیر .وبال رانوسلوروی یک رانیس شیناد

یویر وگالخال نسرلیب هیلا نس یلو زاملوا خامادغاب

راذب هدن. شوگ وت نتفگ مدرم یچ نس.(ره هیلغاب

هشیمنور مدرم نیا نهد . نشب هتسخ ات نگب ردقنوا

(. یدنبب ور تاشوگ ینوت یم وت یلو تسب

. مشچ متفگ و مدز دنخبل

تفر یم دیاب .یآالن میدز نوریب هناخزا ابیآالن

ریما ییاد . هاگشیارآ متفریم نم و یطایخ هاگراک

رفاسم شدیارپ اب شهاگشناد یاهس زاکال دعب مه

هشیمه یلو میدرکیم راک یرفن هس . درکیم یشک

یاهوراد و جراخم و جرخ دوب. نامهن یورگ نامتشه

کی نامکاروخ دروخ و جرخ ، فرط کی ونرالن

راب ریز ردقچ نم ی هیزیهج یارب هک دنامب . فرط

. میدوب هتفر ضرق



: تفگ یآالن میتسشن هک یسکات یوت

؟ ینک راک یچ یاوخ یم -ترالن.حاال

شلغب یوت یگنشق ی هچبرتخد اب ناوج ینز مرانک

: متفگ و متفرگ کرتخد زا هاگن دوب. هتسشن

؟ نوج یآالن ور یچ -

سپ دیاب . ازیچ هیقب و هتفرگ دمحا هک یا هنوخ -

هدرک جرخ هک یچ وره لوپ و هقلح ور. همه میدب

. دشن ترهوش مشرخآ هک نوا . تارب

مدز: دنخزوپ

رتشیب هدرم رهوش لهاتم نز هی وزا دشن مرهوش -

. مدیشک باذع

ندیرخ یچ .ره میرادرب ور هیزیهج میرب دیاب -

فرح منیمه هساو ادرف . میدب نوشسپ ندیرخن

. نومرس تشپ نراینرد

هرب. مدیم ور همه ادرف نیمه . نرایمرد -



ترالن. هدب مه ورانوا . هتتسد لوپ تراک -

یوت ار میاپ یتقو . میدش ادج مه زا هار نیب

یوت نم راک . دوبن یرتشم زونه متشاذگ هاگشیارآ

روکیدپ و روکینام و نخان تشاک کچوک سنلا نآ

دوب. مدرم یاپ و تسد نخان ندرک

تروص نتخادنا دنب ومو ندرک گنر یوت مه یهاگ

. مدرک یم کمک هناسفا هب زیر یاهراک و

یرگید سنلا یوت هکنیا تباب مه زونه هناسفا

لیوحت دایز ارم و دوب تحاران مدوب هدش سورع

. تفرگ یمن

ندید واب دزیم فرح ینفلت شا یرتشم اب تشاد

داد. ناکت رس طقف سالمم باوج هب نم

: تفگ و یرانک دیشک ارم اریمس

؟ یرتهب -ترالن

میاه سابل ندرک ضوع لوغشم و قاتا یوت متفر

. دمآ ملا بند اریمس . مدش



: متفگ

اترازه . اریمس مشیمن بوخ حاالاهحاالاه نم -

یم ونم منوج هب هداتفا مرک نیع همزغم وت رکف

. هروخ

راد. هگن لوغشم وتدوخ . نکن رکف شهب -

. هتحاران زونه متسد زا هک مه هناسفا -

. ههام ردقچ هک ینود یم . رایبرد شلد زا ورب -

-یلالوک؟

هگید تقو دنچ .هی داین عفال تفگ شهب هناسفا -

یربخ قوقح زا هتبلا . لوا زا هدب شدای هرابود دایب

. تسین

یطولا #ن

مهد _ تمسق #



ور هک جرخ همه نوا اب منوا درک لوبق ! کلفط -

؟ هشتسد

. هرایبرد لوپ هشیمن هک یروجنیا هیچ؟ هراچ -

نوریب قاتا دززا ادص ار ممان هک هناسفا یادص اب

. میتفر

. متسد داد اهار یرتشم ورزر ی هچرتفد هناسفا

. نایب هدب تقو تایرتشم نزب گنز -ایب

متخادنا تسد و شتمس متفر و متفرگ ار هچرتفد

: شندرگ

نم. اب نکن یروجنوا ادخ ور وت نوج هناسفا -

درک: کزان مشچ هناسفا

؟ منکن یروجچ -

: متفگ و مدیشک رانک

وت دمحا . متشادن یریصقت نم ادخ -هب

شراکمه نز دوب. هدنوم شراکمه یتسیابردور



منز. شیپ تسرفب ترالون تفگ . هراد هاگشیارآ

هن. هگب دوب هتسنوتن مدمحا

. دروخ مه هب یسورع یروجنوا هککال مشرخآ

ار شا هدش یاهالتی یاهوم درب تسد هناسفا

درک. بترم

. نکن تحاران وتدوخ . نوج ترالن بخ هلیخ -

ووت هرذگ یم مازور نیا شیااال . هگید تشذگ

شیپ ایب یتسنود لباق طقف زاب. یشیم سورع

. مدوخ

سامت لوغشم و مدیسوب ار شتروص یلا حشوخ اب

. مدش میاه یرتشم اب

دشو یرتشم رپ یباسح نام کچوک سنلا زور نآ

هناخزپشآ یوت . مدیمهفن رصع ارات نامز رذگ ال صا

و میدیشون یم یاچ میتشاد و میدوب هتسشن

درگاش یتقو شدوخ یاه یراک بارخ زا هناسفا

یمک تساوخ یم طقف دیاش درک. یم فیرعت دوب



دنک. مک نم یتحاران زا

هحفص هب یهاگن مهارمه نفلت ندمآ رد ادص ابهب

یدیشخبب دوب. انشآ ان نفلت هرامش . مدرک ینآ

. مدیشک تشگنا زبس ی همکد یور و متفگ

دمآ: طخ تشپ زا ناوج یدرم یادص

-ولا؟

: متفگ

؟ دییامرفب هلب -

؟ ناکین موناخ -

. دییامرفب متسه مدوخ -

یادص . دیچیپ طخ یوت رود زا یا همهمه یادص

! نیشب نم ردارب ، نیشب دش:"اقآ رترود یمک درم

؟" هخآ ینک یم تیذا ارچ

هیک؟" درک:" هراشا وربا و مشچ اب هناسفا

دمآ: درم یادص وزاب مناد یمن متفگ



. یرتن کال نیرایب فیرشت دینک فطل ؟ ناکین موناخ -

: متفگ دراد مرب لوه هکنیا نودب

امش؟ -

. نیایب رتدوز . متسه ینسحم درگرس -

؟ درگرس بانج هدش یچ -

؟ نامشردام ناکین یآالن موناخ -

هلب. -

نفلت تشپ هدموا شیپ یلکشم نیرایب فیرشت -

. دینک تشاددای وسردآ . مگب منوت یمن

مدرک یم رکف نوچ شلوا . داتفا مناج هب سرت

ییوجزاب دنهاوخ یم دمحا یارب اه سیلپ زاب دیاش

دمحا هب یطبر نفلت نیا راگنا ؛اما مدشن نارگن دننک

. تشادن

زرف اریمس . دهدب ملق و ذغاک مدرک هراشا اریمس هب

ارزاالینآ راکدوخ داد. یرتفد هسفق یور زا



: متفگ و مدرک تشاددای ار سردآ و متشادرب

؟ هبوخ شلا ح منامام ؟ هدش یزیچ -اقآ

فیرشت عیرس طقف . نیشابن نارگن نبوخ هلب -

. نیرایب

؟ هدش یچ نیگب یزیچ هی هخآ -

: دیچیپ مشوگ یوت درم ینابصع یادص

اباب! ایهن؟یا یایم موناخ -

درک. عطق ار نفلت اروف مه دعب

: تفگ هناسفا

؟ هدیرپ تور و گنر ارچ زاب؟ هدش یچ -ترالن

. مدنک دیسررس ارزا هگرب

. یرتن کال مرب تفگ دوب. سیلپ واال. منود یمن -

. ساجنوا منامام

: دیزگ بل اریمس



؟ نتفرگ وتنامام -

. هگید -الدب

: تفگ هناسفا

یچ؟ هساو هخآ -

: متفگ

ایب. وشاپ دوز دز داد الق! خادب هکیترم تفگن -

: تفگ هناسفا

هدش. یچ نیبب ورب بخ هلیخ -

ندیشوپ لوغشم و قاتا هب متفر هناخزپشآ زا

. دمآ یم رد تشاد ما هیرگ . مدش میوتنام

: تفگ اج نامه زا هناسفا

ترالن؟ زورما یرادن هگید هک یرتشم -

مدز: داد

. مرادن -



یرسرس و متخادنا مشود یور ار مفیک دنب

رس مدز.ات نوریب اج نآ وزا مدرک یظفاحادخ

. متفرگ تسبرد یسکات کی و مدیود نابایخ

زا دعب . متفرگ ار ریما ی هرامش داتفا هار هک هدننار

داد: باوج قوب ود

ترالن؟ مناج -

: متفگ

؟ ییاجک . ریما -سالم

. یشکرفاسم مریم . مدموارد -سالم.االنزاکالس

تارب وشسردآ هک یرتن کال نیا ایب ییاجره ریما -

. متسرف یم

اب تشاد ریما . دیچیپ یشوگ یوت درم دنچ یادص

و ندش زاب یادص دعب درک. یم یظفاحادخ اه نآ

. دمآ نیشام رد ندش هتسب

: تفگ



؟ هدش ادیپ دمحا لتاق ترالن؟ هدش یچ -

. نتفرگ اباب.یآالون -هن

دش: دنلب ریما دایرف یادص

؟ هخآ یچ هساو ؟ نتفرگ یچ؟!یآالون -

. تفگن هسیلپ -

: دیلا ن ریما

.وت وسردآ تسرفب . وراک نیا نم اب نکن ادخ! -یا

؟ ییاجک

. اجنوا مریم مراد میسکات -وت

. مایب نم وتات ورن یدیسر . تسرفب هشاب -

هک یرتن .هبکال دیشوج یم هکرس و ریس لثم ملد

زابرس کی . مدش هدایپ و مداد ار هدننار لوپ مدیسر

تشاد تسد هب گنفت زبس و یزلف یکقاتا رانک

لوط سلا دنچ راگنا دسرب ریما داد.ات یم ینابهگن

. دیشک



. متمس دمآ و درک کراپ هشوگ کی ار شدیارپ

؟ یرتن ترالن؟یآالنوکال هدش یچ -

: مدیشک ار شتسد

مرس. وت هدش یکاخ هچ مینیبب میرب -ایب

کال نامتخاس دراو و میداد لیوحت ار نامیاه یشوگ

هشیش قاتا دنچ اب تشاد یگرزب .سنلا میدش یرتن

هتسشن زیم تشپ سیلپ کی مادک ره یوت هک یا

سنلا نآ یلا مش علض یگنس ناوخشیپ تشپ دوب.

کمک وا زا ریما دوب. هتسشن شوپ زبس رومام کی

یبرغ علض رد ییورهار امارهب رسفا و تساوخ

هک ریما درک. ییامنهار شیاهتنا رد یقاتا و سنلا

نز درک.ود دنلب رس نتشون ردحلا یرومام دز، رد

یمدنگ وج یاهوم اب ریپ ابیرقت درم کی و لا سنایم

. دندوب هتسشن قاتا فرط کی مه

یطولا #ن



مهدزای _ تمسق #

: تفگ ریما

ناکین موناخ راک و سک ام درگرس بانج -سالم

. میتسه

: تفگ داد. شدوخ هب یناکت هچمین درگرس

. لخاد دییامرفب منک یم شهاوخ هلب -

اج زا نز ود زا یکی ، میتشذگ قاتا یوت اپ هک نیمه

درک. ام هب مشخ رپزا یهاگن . دیرپ

یم . نیدروآ ونوتفیرشت هرخ !باال بجع هچ -

هی نیشن هتسخ نوتلا بند میایب رومام اب نیتشاذ

. تقو

دز: رشت درمریپ

. نیشب یرهم -

: تفگ درگرس



. نیشاب مورآ موناخ -

: دروآرد شیولگ زا دننام غیج یادص کی دز. داد نز

رتخد هدز ؟ درگرس بانج منیشب مورآ ور یچ یچ -

مورآ یگیم تقو نوا هدرک والش شآ ومنینزان

؟ مشاب

هدز؟!" ومدرم رتخد ادخ!یآالن :"ای متفگ ملد یوت

: تفگ درگرس

ربخ زونه اهادخ هدنب نیا هدب. هزاجا موناخ -

ور، هیضق نوشعب مگب نم نیراذب هدش. یچ نرادن

. نیگب نیتساوخ یچ ره دعب

: دیشک ار دوب یرهم شمان هک ینز نیتسآ یمود نز

. شاداد نز نیشب -

: تفگ ریما و تسشن نز

؟ هدرک راک یچ نم رهاوخ ؟ درگرس بانج هدش یچ -

ام هک راگنا و نداد شحف بل ریز درک عورش یرهم



ار. شتشز یاه شحف میونشن میشاب رک

: تفگ کالهف درگرس

نوشتسرپرس راک نیح رد ناکین موناخ هنافساتم -

. ندرک حورجم ور یدیعس ارتیم موناخ

: مدرک همزمز و مدیبوک مخرمین یور ار متسد فک

یاو! -

: تفگ ریما

رهاوخ ؟ دینکیمن هابتشا درگرس بانج نم؟ رهاوخ -

... شرازآ ال صا نم

فرح نایم دیرپ لوجع یاه مدآ لثم زاب یرهم

: ریما

یولج ؟ هدش هابتشا . نیشکب تلا جخ مرتحم یاقآ -

ونم رتخد ندب و نت غاد یوتا اب هدز مدآ همه نوا

؟ ینعی ندیدن ندوب روک هدرک هلا غزج

: متفگ هکوش نم : میدیرپ اج زا ود ره



یچ؟وتا؟! -

: تفگ یرهم

! یشحو هکینز وتا. هلب. -

: متفگ یروف

هب یچ هساو ! امهفب وتنهد فرح افطل موناخ -

؟ یشحو یگیم نم نامام

: دیرپ اج زا یرهم

یزاب وررپ هچب فلا هی مهفب وت ونهد فرح -

اب دوب یندمتم مدآ هگا اباب! یه مرب ور .ور یرایمرد

ادخ هنک. نوغاد ونم نینزان رتخد دز یمن وتا

هنک. شتنعل

: تفگ درمریپ

. نکن یکلا یرادفرط تاجرس نیشب نوج رتخد -

.اال هدنوزوس ورام رتخد فتک و وزاب وتا اب تردام

یب فرح . تسین بوخ ال صا شلا .ح هناتسرامیب من



. منومب روبص منوت یمن مدایز نم هک نزن اج

. مدش یم هل نورد زا متشاد . مدرک تشم ار مناتسد

یلدنص یور ارم و دیشک مکحم ار متسد ریما

: تفگ مشوگ ریز . دناشن

ادخ ور ؟(وت نوسلا ترالن. هملا سس نس هللا ینس -

بخ؟) ترالن. وگن یچیه وت

. مداد ناکت رس

: تفگ درگرس

نوترهاوخ . هدایز یگتخوس هجرد ناکین بانج -

ی هداوناخ نوچ نشاب ام مومهم بشما دیاب

. ندرک تیاکش امش رهاوخ زا یدیعس

: تفگ ریما

وراک نیا دیاب نم رهاوخ یچ هساو ال صا هخآ -

؟ هدش یچ اقیقد هگب ام هب یکی ؟ هنکب

: تفگ درگرس



اب رفن دنچ و نوترهاوخ نیب ییاوعد هاگراک -وت

هلمح وتا اب ناکین موناخ و هدش یدیعس ارتیم

حورجم ور نوشیا و یدیعسارتیم تمس ندرک

نیدهاش نوبز زا دیاب ور تایئزج .حاال ندرک

ور هدنورپ اتام ننوم یم نوشیا .عفال میونشب

. ارسداد میتسرفب مینک لیمکت

. مداد رس ار هیرگ یاه یاه و دیکرت مضغب ناهگان

و درک یهاوخرذع درگرس وزا دیشک ار متسد ریما

درب. نوریب قاتا زا ارم

بخ؟) ترالمن نکن هیرگ ؟( نوسلا -غآالامترالمن.

نوریب قاتا زا یدیعس ی هداوناخ دعب یقیاقد

ی هناشن ارهب شتسد و دمآ ام تمس یرهم . دندمآ

: تشاد هاگن متروص تمس دیدهت

یولگ زا شوخ بآ مراذ یمن منک. یم نوت هراچیب -

. دینیبب .حاال نییاپ هرب نوویح نز نوا

مدز: غیج



. یتدوخ نوویح . وتنهد دنبب . هکینز وش هفخ -

راک ات دندرک تلا خد رومام دنچ و تفرگ باال ثحب

نوریب یرتن امارزاکال لوا . دشکن یشک سیگ هب

نیشام یوت و دیشک ار متسد ینابصع ریما . دندرک

داد. ملوه

دنک دادیب و داد دمآ وات تسشن نامرف تشپ

مدز: قه هرابود

نس؟(یآالن! بینین هوزوا نس مینم -یآالن،یآالمین

؟) تدوخ اب یدرک راک یچ یآالمن.وت

یطولا #ن

مهدزاود _ تمسق #

شا هناش یور ار مرس و تخادنا تسد اروف ریما

داد: میرادلد و تشاذگ



قه یروجنیا مدرم نم هگم ناج. ترالن نکن هیرگ -

! ینزیم

بسچ ی هبعج زا یلا متسد و مدیشک رانک ار مرس

. مدرک کاپ ار مکشا و مدنک دروبشاد یور هدش

. منومب مورآ منوت یمن ریما -

؟ هشیم دازآ رتدوز تنامام ینک هیرگ یاوخب هگا -

یآالن ارچ دعب و هدش اوعد ارچ مینیبب دیاب لوا

مرواب زونه اراک. نیا هدیعب .زایآالن هدرک وراک نوا

. هشیمن

. ریما میریگب لیکو شارب دیاب -

ووت نم داوخ یم لوپ لیکو یلو ؛ ایشن تحاران -

. میرادن هک لوپ مه

مدیشک نوریب مفیک ارزا میرابتعا یاه تراک اروف

: متفرگ شتروص یولج و

لوپ یلک انیا .وت مراد لوپ هملا هیع نم نیبب -

. ریما تسه



میاهراوشوگ و مندرگ رود ریجنر وپالکو اهوگنلا

مداد شناشن مه ار

. ریما تسه مانیا -

: تفگ و تشاذگ متسد یور تسد ریما

ونیا ترالن. تسین وت وپالوطالاهملا نیا -

. یدب سپ دیاب ورانیا . ینود یم بوخ متدوخ

نوشرسپ لتاق ور وت هک ییامدآ لوپ مرادن شوخ

منک. مرهاوخ یدازآ جرخ مرادرب ور ننود یم

لوپ ماوخ یم شزا و ونابرهش شیپ مریم ادرف -

منک یم راک مگیم شهب هدب. ضرق نومهب ورانیا

. مدیم نوشسپ

هاگن میاه مشچ یوت یدج یلیخ و مکحت اب ریما

: تفگ هدرمش هدرمش و درک

؟) هشاب ؟( نوسلا . یدیم سپ ور همه ادرف نیمه



ار شپیز مکحم و مدرک ترپ مفیک یوت اهار تراک

: متفگ بل ریز و مدیشک

. نوسلا -

طقف هظحل نآ یوت . تفگ یم تسار ریما ییاد

و طسق یلک و خیلا بیج کی و میدوب نامدوخ

. یراکهدب

: متفگ یدیماان اب

؟ ناجریما مینک راک یچ سپ -

. تخادنا هار ار نیشام ریما

شیپ میرب لوا دیاب . هلیکو شاباب ماقیفر زا یکی -

همه االنزا یراک هچ هک نومهب هدب هرواشم نوا

نک یعس . مینک راک یچ میریگب میمصت دعب . هرتهب

نادنز هتفیب هگا ترالن.یآالن تراک رس یرب بترم

. هداد تسد زا ور شراک رهحلا هب هشب دازآ ای

هن. نادنز هن. یاو -



. لکشم نیا هشب ریخ هب متخ شیااال . رتخد سرتن -

. هششیپ ملد . مینیبب یآالون نتشاذن ارچ -

. شیمنیب یم ارسداد -وت

درک؟ شدازآ هشیمن یچ؟ دنس ای هقیثو -اب

هک تنامام . هشیم هک امتح یلو . میسرپب دیاب -

. هدرکن لتق الل منوبز

. نریگب هید یلک ناوخ یم -الدب

. هگیم یچ لیکو مینیبب ات وگن یچیه -عفال

یارب دش قفوم شتسود هب نفلت زا دعب ریما ییاد

. دریگب تقو شقیفر ردپ ندید یارب بش 8 تعاس

رازه دوب.اب دامادریم یوت یمئاق یاقآ رتفد

مرگ ریگلد بورغ ندنام کیفارت یوت و یتخبدب

هرخ ،باال کراپ یاج ندرک ادیپ یارب وقتال ناتسبات

. یمئاق یاقآ رتفد هب میدیسر

اماب ندرک لطعم تعاس مین زا دعب ناوج یشنم



. قاتا لخاد میورب تفگ ینابرهم

سلا یا هدروخ 40و دودح دوب یدرم یمئاق یاقآ

سلا. یس ریز ناناوج صوصخم یسابل و پیت اب

لیوحت یلیخ مه .امار بدوم رایسب و دوب نادنخ

قاتا زا دعب . مینیشنب درک فراعت ام .هب تفرگ

یشنم . تفگ یشنم هب ییاهزیچ کی و تفر نوریب

رتفد وزا درک یظفاحادخ و تشادرب ار شفیک مه

: متفگ ریما شوگ ریز دز. نوریب

؟ هتقیفر یاباب نیا ینئمطم -

دز: چپ ریما

؟ هگم روطچ هرآ، -

الهب صا شپیت . هنووج یلیخ نیا . امنکن رکف -

. هروخ یمن اهاباب

دز: هاتوک یدنخبل ریما

. هشمود یاباب دیاش -



هزم! یب -

هاتوک یهاوخرذع کی و تشگرب قاتا هب یمئاق یاقآ

داد رس زیم یور کشالتار فرظ مه دعب درک.

. نامتمس

نیریش ونوتنهد دییامرفب موناخ . مرسپ دییامرفب -

. دینک

: مدرک رکشت

. مرادن لیم نونمم -

هیاپ شا یلدنص درک. مه تفچ ار شناتسد یمئاق

مرچ یاه یلدنص یوت هک ام وزاباالهب دوب دنلب

درک. یم هاگن میدوب هتفر ورف یکشم هاتوک هیاپ

: دیدنخ زاب

هک هنیا هساو نیروخب نیریش زیچ هی مگیم هگا -

نوتنوخ دنق هک مگب یزیچ هرواشم طسو تقو هی

هب نفلت تشپ ییازیچ هی اقآریما هخآ . نییاپ هتفیب

. نیراد یتخس طیارش هک منود یم و هتفگ اردص



: متفگ یتحاران اب

زا هدش روج ره ومنامام دیاب نم یمئاق یاقآ -

. نوریب مرایب اجنوا

: تفگ یمئاق یاقآ

؟ هدوب یچ شتسرپرس اب نوتردام یاوعد تلع -

داد: باوج نم یاج هب ریما

راگنا .حاال شمینیبب نتشاذن . میرادن ربخ -واالام

؟ مینکراک یچ دیاب .االنام هتشک مدآ

ی هیضق وت رگا یتح منک. نوتراودیما ماوخ یمن -

لا حره هب نوشیا هشاب مه امش رهاوخ اب قح اوعد

نوناق یوت هدز.و شتسرپرس هب یمسج ی همدص

ای درف هب یبیسآ ینعی ، هشب بکترم یمرج سک ره

سپ صاقت دیاب بیسآ نوا نازیم هب هنوسرب دارفا

هدب.

ما. هنوگ یور تفرگ یم هار زاب تشاد مکشا



؟ نودنز هرب دیاب منامام ینعی -

یزیچ هظحل دنچ و تخادنا ریز هب رس یمئاق

هزم ار دوب رارق هک یفرح تشاد منامگ .هب تفگن

درک. یم هزم

ذوفن رپ الابکالیم ماک اما یدج و درک دنلب رس دعب

دز: بل

اتقوم یقوقح شیف ی هئارا اب هنوت یم امش ردام -

. هشب دازآ هاگداد زور ات

دازآ یقوقح شیف ات دینک تخادرپ دیاب ور هید یلو

مه شالق داین هار نوتاهاب داوخب یضاق هگا . هشب

نادنز طقف هشاب فاصنا هکاب مرگا هرب. یم شارب

ور هید هنک. یم نییعت نوترهاوخ یارب ور هید و

؟ نیدب دینوت یم

. متخادنا نییاپ ار مرس و مدیشک یفوپ

یطولا #ن



مهدزیس _ تمسق #

: تفگ ریما

. میرادن طاسبرد -هآ

داد: ناکت رس یمئاق یاقآ

هک. دش تخس اباب! -یا

: متفگ

منامام ات منک یم وراکنیا مشورفب ور هنوخ هدش -

. هتفین نودنز وت

دز: دنخبل یمئاق

هدرکن یادخ هگم هک. تسین دایز مردقنوا -حاال

هبباال نویلیم تسیود هبباالو دص منوا ؟هک هلتق

هنک یم نییعت نوناق قبط یضاق ونوا مزاب سهک

. هراد یگتسب فرط تیسنج وهب

یس اتیاهن نویلیم دنچ هساو یاوخ یم امش



نوخ واال نوخ هکآال یشورفب ور هنوخ نویلیم

. مرتخد وراکنیا نکن ؟ یشب

: تفگریما

یچ؟ نوریب شیمرایب میراذب دنس -

: تفگ یمئاق

عون و هراد یگتسب یکاش و یضاق هب زاب منوا -

هرب نوشیا ننیبب رگا هدش. بکترم مرجم هک یمرج

شیف و دنس هنزب همدص زاب یسک هب داوخب نوریب

. هرادن هدیاف یقوقح

: مدیزگ بل

و یلو و واما رگا دش ش همه هک نیا اباب -یا

هک... دیاش

: تخادنا باال وربا یمئاق

قبط هک هراد هرکذت و هرصبت ات دنچ یدنب -ره

. هشیم ضوع مکح طیارش



ات نوریب دایب نیشاب یقوقح شیف نوا لا عفالبند

یضاق دعب هک هاگداد زور .ات نشاب دازآ نوشهاگداد

تسه منیا .و دایم شیپ یچ مینیبب هنک یرواد

نوا هب نوتساوح امتح نوتتمدخ مگب دیاب هک هتبلا

اب شناتسرامیب جراخم و جرخ مامت . هشاب رامیب

دب موناخ نوا حلا یلیخ مراودیما . تسامش

. هشابن

: مداد ناکت رس فسات اب

یم نوشلو هدب. یلیخ شرتخد حلا تفگ شردام -

ینابصع یلیخ . دزیم کتک ریس لد هی ونم میدرک

دوب.

: تفگ یمئاق

و حورجم موناخ نوا یاج نیراذب ور نوتدوخ -

زیزع یارب قافتا نیا هدرکن یادخ رگا ش. هداوناخ

. نیدوب ینابصع ردق نیمه انئمطم داتفیم مه امش

یقوقح شیف لا بند دعب . ناتسرامیب نیرب لوا



. نیشاب

مه نم داد. تسد یمئاق دش.اب دنلب اج زا ریما

درک. تقیفوم یوزرآ نامیارب ووا مدرک یظفاحادخ

نابایخ یوت واپ میدز نوریب هک روسناسآ زا

ارهب متسد . تفر جیگ مرس هظحل کی ، میتشاذگ

. متفرگ ریما یوزاب

: تفگ ینارگن واب درک مخا ریما

؟ تسین بوخ تلا ؟ح هدش یچ -ترالن

: متفگ و متسب ار منامشچ

. مروخب کشالت تفگ هلیکو ارچ ممهف یم -حاال

دب وت یدج یدج ریما . تخیر مه هب مباصعا

. میداتفا یا هصمخم

هاگشیامن ی هلپ یور ارم و تفرگ ار متسد ریما



هدمآ نوریب نآ زا هک یعمتجم رانک رد ینیشام

. دناشن میدوب

. مایب نم ات نیشب -

کشالت و هویمبآ تکاپ کی اب دعب هقیقد دنچ

. مرانک تشگرب

. هدنومن تور هب گنر ترالمن. روخب -

. مدروخ هویمبآ یمک

شیف هخآ ؟ ریما مزیرب رس هب یکاخ هچ -حاال

؟ مرایب ریگ ینوتسربق مودک زا یقوقح

. غولش نابایخ هب تخود مشچ . تسشن مرانک ریما

ناکت رس . دزیم ممشچ یوت اه نیشام غارچ رون

داد:

میرادن تلود دنمراک رفن هی لیماف نیا وت ینعی -

هنک؟ نومکمک

: متفگ و متشاذگ شناهد یوت ار هویمبآ ین



. ریما روخب -

و دروخ کنخ بیس ی هویمبآ زا بولوق کی ریما

: متفگ

. ریما تسه رفن -هی

درک: مهاگن یدنت ریما

یکترالن؟ -

. یفص جاح رتخد میرم رهوش . قداص -اقآ

. تسین یمسر مادختسا دنمراک هک نوا اباب ؟ نوا -

نامزاس و تکرش هی یوت سلا ره یرادن ربخ هگم

اج هی تقو چیه نوا . ونوا نک لو هنک؟ یم راک

درک. یمن کمک ام هب دوب مرگا هزات . تسین دوب

. دایم شدب لا رام هنن زا روجدب

. ندروخ یدایز هوگ -

وت. روخن صرح حاال. بخ -

هدنک تسوپ و کر ریما . مدیبوک نیمز یور ار میاپ



: تفگ

راک یچ ور هید لوپ میرایب ریگ مشیف هگا هزات -

ترالن؟ مینک

وماه طال راذب . راین هن مگیم یزیچ هی ریما -

. میدب ور هید مباسح وت لوپ واب مشورفب

دش: دنلب اج زا ریما

مشورف یم ومنیشام هن. متفگ تهب یتفگ راب -هی

میجبآ مراذ یمن ترالن. سرتن مدیم ور هید لوپ

. هراذ یمن متریغ . نودنز هتفیب

کی ی هزادنا مک نس نآ یوت . شیارب تخوس ملد

یاه ناوج دوب. هدیشک یتخس هدید جنر درمریپ

یم شوخ و دندرک یم یناوج دنتشاد وا نس مه

نان ی هصغ دیاب نم زیزع ییاد تقو ،نآ دندنارذگ

یاه نابایخ یوت بش ات حبص و دروخ یم ار بش

زاقردنچ ات درک یم زمرت و تفرگ یم کالج نارهت

. شتسد فک دنراذگب هایس لوپ



. مدمآ مدوخ هب ریما یادص اب

؟ یایمن -ترالن

دص هک نامنیشام تمس هب وابوا مدش دنلب اج زا

هار هب نانز مدق میدوب هدرک کراپ رت نییاپ رتم

. میداتفا

یطولا #ن

مهدراهچ _ تمسق #

لبق زور هد

هثداح زا لبق زور ود

و مدوخ تمس مدیشک ار یگنرف توت یابرم فرظ

ارزا هرک ارهز نامام . مدش ندروخ لوغشم دنت دنت

. تشاذگ میولج و تشادرب هرفس فرط نآ



رت! مورآ ؟ داوج هتچ -

مپل: ی هشوگ مداتسرف ار همقل

. همرید مه همنشگ مه . هشیمن -

. اهرتخد قاتا تمس دناخرچ رس ارهز نامام

؟ سپ ییاجک ردام اراس -

ینیس و دمآ نوریب هناخزپشآ زا یاچ ینیس اب اهر

و متشادرب یاچ ناویل کی . تشاذگ هرفس یوت ار

. مدیشک تروه اروف

. تخوس منابز

. متخوس هوا! -

درک: یچن چن ارهز نامام

اباب! رت.یا شاوی . مرسپ وتدوخ ینوزوسن -

دز: داد زاب

ایهن؟ یدموا ؟ ردام اراس -



: تفگ و تشادرب ینان اهر

دوب. رادیب حبص یود .ات دیباوخ رید یلیخ بشید -

: تفگ نامام

زاکال حبص نیباوخن رید ردقنیا متفگ رابدص -ود؟

. دینومب ساج

هک. درکیمن یدب راک . نامام دنوخیم باتک تشاد -

مدز: رشت

؟ نتفرگ شزا وزور -

وهب دمآ نوریب دولآ باوخ ینامشچ اب قاتا زا اراس

هتسش تروص و تسد . تفر ییوشور تمس

بل ریز . نیمز یور نامکچوک ی هرفس یاپ تسشن

درک. سالم

. تشاذگ شیولج یاچ ناویل کی ارهز نامام

. هشن نوترید ردام روخب -

: تفگ و تشادرب ار شاپرکش اراس



نوا روکنک کالس نریم نراد نوماتسود همه -

. یطایخ میرب دیاب ام تقو

: تفگ نامام درک. شهاگن یمشچ ریز اهر

هروخ یم نوتدرد هچ هب هاگشناد اراس. نزن -رغ

یطایخ ؟اللقا دینک رهوش ازور نیمه دیاب یتقو

ولج نیدلب یرنه هی نوترهوش هنوخ وت نیشاب دلب

. رهوش لیناف وفو

: تفگ اهر

دیاب امتح ینعی . رهوش یگیم ش همه هک مه امش -

نیچمه ؟ نوشولج شارب میدب اتزپ یطایخ میرب

. اتسین میخاش زیچ

: تفگ شیولقود رهاوخ فرح دییات رد اراس

وشرس داوخ یم شلد مدآ الق خادب یبرم نوا -اب

. هنزیم داد یلیخ هدیعس .ها. راوید هب هبوکب

: تفگ اهر



. هنهددب هک سب -زا

: متفگ

ور نوتیطایخ ؟ نیراد راک یچ شینهددب هب امش -

. نیریگب دای

درک: مخا اراس

نم هک هنیا لکشم . شاداد تسین هدیعس لکشم -

یم روز نامام یطایخ کالس مرب مرادن تسود

هنک.

: تفگ نامام

؟ اراس یدرک عورش وثحب نیا -زاب

: تفگ اهر

؟ مینک راک یچ مینک رهوش میاوخن !ام نامام -

: متفگ

رد تشپ ندیشک فص . رهوش حاالوک ووووا -

؟ یروخ یم صرح یدوخیب



درک: هاگن نامام هب اهر

؟ نامام شهب یتفگن -

. ارهز نامام تمس تفر مهاگن

؟ هدش یزیچ ؟ نامام -

. تفر هرغ مشچ و درک مخا ود ره تمس نامام

؟ نیریگب ونوتنهد ولج نیتسنوتن مشرخآ -

. مدش رتواکجنک

ادش. مرید ؟ هنای یگیم نامام -

: تفگ و دیدنخ یرو کی نامام

. مینزیم فرح ادعب . ردام هک هدشن یزیچ . یچیه -

: تفگ اروف اهر

. وگب شاداد االنهب نیمه نامام -

: تفگ اروف اراس

دایب هدرک تارج تیصاخ یب رسپ نیا شاداد -



نم. یراگتساوخ

: مدش قارب

... هنکن ؟... هرسپ مودک -

. تخادنا ریز هب رس نامام راب تتامش هاگن ریز اراس

مدز: داد

؟ یگیم ویک مگیم . امتسه -ابوت

درک: همزمز اراس

. اضر ییاد هنسحم ... نسحم -

یوت صرح اراب نان هکت ، نسحم مان ندینش اب

. مدرک ترپ هرفس

. وررپ ی هرسپ ! هدرک طلغ -

. ارهز نامام هب مدرک ور

ونم رهاوخ مسا هدرک تارج نسحم ؟ نامام هرآ -

؟ هخآ یقح هچ ؟هب هرایب



رس و داد راشف مه یور ار شیاه بل ارهز نامام

داد: ناکت

؟ دایم تدب هچب نیا زا ردقنیا ارچ ؟ ردام داوج -

؟ هشچ مشاداد رسپ هگم

: مدیپوت

.ها ساپ و تسد ویب هضرع یب . تسین شچ وگب -

. اشزا دایم مدب ردقنوا ها

: متفگ اراس هب ور

کالس هساو تس. رسکال ورب شوپب سابل وشاپ -

هدب ماو مهب هرارق مسیئر . نیشابن نارگن منوتروکنک

. نومیگدنز یامخز هب مینزب

و دندیشک یا هفخ غیج یلا حشوخ اب اهر و اراس

ناراب هسوب ار متروص و مندرگ دنتخادنا تسد اروف

: تفگ اراس . دندرک

. مپیتشوخ شاداد مرب تنوبرق نم یهلا -



: دیدنخ اهر

. یشاداد ینوبرهم ردقنیا هک مدرگب ترود -

: متفگ هدنخ اب

. نیدرک م هفخ رونوا نیرب . مدیمهف اباب بخ هلیخ -

ار مدوخ هتسشن روجنامه . مدرک ارهز نامام هب ور

. شمدیسوب و شتمس مدناشک

یاه یجبآ هساو رهوش . موناخارهز سرتن -

داوج وگب منسحم .هب تسین طحق نم لگشوخ

. هراذیمن تشود ور مشرهاوخ ی هزانج

: دیزگ بل نامام

.او! شنوج زا رود -

وهب دیرپ اج زا اراس هناخ گنز ندمآرد ادص ابهب

ینداد باوج و دوب بارخ رد گنز . تفر هناخزپشآ

. دوبن راک رد،رد تشپ صخش هب

درک. نامکیراب ی هچوک هب یهاگن هرجنپ زا اراس



: متفگ

؟ اراس هیک -

دمآ: نوریب هناخزپشآ زا اراس

. شاداد ساقآدمحا -

نوریب لبم ریز ارزا میاه باروج . مدیرپ اج زا

. مدیشک

: تفگ اراس هک مدینش

بجع هوا . هدیرخ نیشام اقآ دمحا نامام -

. هشابوخ لدم نوا .زا هینیشام

: تفگ نامام

دوب. اجک شلوپ دمحا ایاب نک لو ؟! دمحا -او!

. مدرک دمحا راثن یقمحا ی هکیترم بل ریز

: دیرپ اج زا اهر

. منیبب مرب هع -



: متفگ اروف

دایمن مشوخ متفگن هعفد دص هگم . تاجرس نیشب -

؟ ینزب دید ور هبیرغ درم و هچوک وت

درک: غب اهر

! شاداد دیشخبب -

یطولا #ن

مهدزناپ _ تمسق #

متشاد دمحا رطاخ .هب متسب مشخ ارزا منامشچ

هارمه نفلت . مدرک یم خیلا مرهاوخ رس ار مصرح

و متشادرب نویزیولت زیم یور ارزا مروتوم دیلک و

. متفر رد تمس هب

. ظفادخ . متفر نم -

: تفگ هرفس یاپ نامه زا ارهز نامام



ماوخ یم اه. ینکن رید بش . ردام ادخ هانپ -رد

منک. تسرد یزبس همرق

. مایم دوز . مشچ -

: مدرک هنایوجلد یهاگن اهر تمس هب

. هشن نوترید ارتخد -

دندرک یظفاحادخ ود دزوره کانمرش یدنخبل اهر

. متسب وردار

طایح ی هشوگ ارزا مروتوم . مدرک زاب ار طایح رد

. مدناشک هچوک هب نامیرتم هن ابیرقت و لکش عبرم

هب هکیلا ردح کیش ییاه سابل رد دمحا ندید اب

تفج دوب، هدز هیکت باال لدم و هایس ینیشام

. دیرپ باال میاهوربا

. دمآ مفرط هب هچوک تمس نآ زا مندید اب دمحا

: متمس درک زارد تسد دزو داشگ هلگ یدنخبل

ملگ. شاداد -سالم



یاه هتسد هب مدرک تفچ ار مناتسد تفج فک

. روتوم

: مدیپوت مارآ و مدرک مخا

. رامرهز .سالمو تفوک و مشاداد -

: دیکشخ شیاه بل یور دنخبل

سالهم؟ باوجزرط هچ نیا زور هد هدعب تیبرت یب -

. مدش روتوم راوس

. ینود یم رتهب تدوخ -

هراشا رس واب مداد قوس نیشام تمس ار مهاگن

: مدرک

؟ دمحا هیچ نیا -

دش: زاب ششین زاب

. بصم ال هسورع . هگید هنیشام ؟ تسین مولعم -

هشوپ یم دیفس سابل سورع نوج قمحا -واالهک

؟ ینک یم یراد یطلغ هچ وت مشدعب هایس، هن



ادخ . عضو نیا اب منوا هدش تادیپ زور هد زا دعب

. یتسه مقمحا تندوب درمان رب عالهو یلیکو

. مدناشک هبباال نییاپ ارزا مهاگن

و یکاخ ناتک راولش . گنر یلسع ونو یاه شفک

دوب. هدرک شضوع یباسح گنر مرک نهاریپ

هبباال بترم شیاهوم و دوب هغیت شش شتروص

دوب. هدز هناش

: تفگ

. مراد تراک میرب وش راوس همومت تندز لز هگا -

یم یطلغ هچ اجنیا االن مدوب درمان هگا نمض رد

؟ مدرک

وور ریز ونورهت لک مومت زور .هد هگید یدرمان -

دوب شقح ادخ ؟هب دمحا دوب نیا نومرارق . مدرک

. متفگ یم نوشهب وزیج همه و متفر یم

وش راوس متقگ . داوج وگن ترپ و ترچ ردقنیا -

اه هچوک نیا . مینزب فرح مولک ود اج هی میرب



دز فرح هشیمن میشوگرد نکیراب ردقنوا بصم ال

. باسح فرح مولکراچ هسرب هچ

. مرادن مارم یب یوتاب یفرح چیه نم . هدرکن -المز

. مراد تراک میرب وش راوس نکن تیذا داوج -

نیا وت هنکمم هلا حم هشن صخشم نوم فیلکت -ات

. منیشب نیشام

تلا یخ . هنومرارق قبط نوا . هنووید یچ فیلکت -

. تخت

: مدرک نیشام هب هراشا

هگید ، یدرک نم نودب یاوخیم یطلغ ؟ره یروجنیا -

زور؟ هد نیا وت یدوب یروگ مودک ؟ یفیلکت هچ

مدوب اجک تهب مگب میرب .ایب داوج ریگن تخس -

بخ.

هک بوخ . هچوک رس هب تخود ار شهاگن دمحا

رسو رابدص هقیقد دنچ نامه رد مدید مدرک تقد



: تفگ دوب. هدرک زادنارب ار هچوک هت

؟ سپ یایمن -

. امرفب . ریخن -

یک ره نوج طقف . مراد تراک ایب ملا بند هشاب -

فرح مهاب وش هدایپ متفگ تقو ره یراد تسود

بخ؟ . هیگدنز و گرم ی هیضق . مینزب

: مدرک ترپ شتمس ار متسد

. هگید ورب اباب.ها. بخ هلیخ -

مهاگن درک، تکرح هچوک یاهتنا تمس هب هک نیشام

ارهز نامام . هناخ ی هرجنپ تمس تفر هدارا یب

ار هدرپ اروف مندید درک.اب یم مهاگن تشاد

. تخادنا

یباسح . متفر دمحا لا وبند مدرک نشور ار روتوم

تساوخ یم ملد هک یردقنآ ، مدوب راکش شتسد زا



. منکب ار شا هلک

شلا بند اجک ات زور هد نآ یوت تسناد یم ادخ طقف

هتفر نیمز یوت و هدش بآ هرطق اما ، مدوب هتفرن

و سابل و پیت نآ اب زور هد زا دعب دوب.وحاال

مدوب واکجنک و دوب هتشگرب تمیقنارگ نیشام

. تسیچ تفگ یم هک یگدنز و گرم ی هیضق

و گرزب کراپ کی کیدزن تفر هک نابایخ دنچ

فقوتم ار شقارب و هایس لیبموتا غولش و زبسرس

درک.

شتآ تساوخ یم ینابز هچ واب روطچ مناد یمن

ادخ اما دنک. شوماخ ارم ی هدرک ناروف مشخ

هلا سدنچ و نیدنچ قیفر هک وا هب رگید تسا دهاش

هدش دود دوب دامتعا هچ .ره متشادن دامتعا دوب ما

دوب. هتفر اوه وهب

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

نیشام .زا شنیشام بقع هب مدنابسچ ار روتوم



هدز شمشچ هب یتمیقنارگ یباتفآ کنیع دش. هدایپ

ادص. یب مدز یدنخزوپ دوب.

یمک و دوب هدیسرن نامسآ طسو هب زونه باتفآ

. دیزو یم کراپ تمس زا کنخ میسن

نازرا یباتفآ کنیع روتوم یور هتسشن روطنامه

رانک شورفتسد زا ندز هناچ یلک هکاب ار متمیق

یم مدز. میاهوم یور مدوب هدیرخ نابایخ

یپ ما هتسشن نوخ هب نامشچ هت زا دمحا متساوخ

. دربب متینابصع هب

. مداد هیکت مروتوم ی هتسد ارهب مجنرآ

درک. هاگن فارطا هب وزاب روتوم هب دیبسچ دمحا

. داوج کراپ وت میرب -

. نزب اج نیمه یراد یفرح -ره

. هشیمن هک اجنیا -

یم منک؟ راک یچ ومروتوم مشدعب ؟ هشیمن ارچ -



. شنرب

درک. یفوپ دمحا

. مگیم یچ نیبب نک شوگ بخ. هلیخ -

: متشاد هگن شتروص تمس ارهب متسد فک -

نوا و یدوب اجک تدم نیا وت وگب لوا نک. ربص -

ناه؟ ؟ دوب شوماخ ارچ ت هدرمن باص نفلت

یم مبیقعت رفن دنچ نوچ مدوبن . ایلوجع ردقچ -

. ندرک

یطولا #ن

مهدزناش _ تمسق #

مرب سرت یمک . میوربا ود نیب متخیر ار ممخا

. تشاد



هنک؟ یم تبیقعت یک یچ؟ ینعی -

یمن نوچ مدموین تشیپ . داوج منود یم هچ -

. نریگب دای مه ور یوت هنوخ متساوخ

؟ ندموا نوت هنوخ ات هگم -

! ارادرک ال هرآ -

... هنکن -

. ننوشدوخ نکن کش -

مدز. میناشیپ یور مکحم تسد فک اب

. میدش تخبدب هک وگن ادخ! یاو -

. هدشن یچیه هک ینیب یم . داوج سرتن -

یم هاگن وترو نوا روو نیا یه هنومه هساو -االن

؟ ینک

ملا بند یسک هگید هزورود یکی شتسار هرآ. -

. نوتنوخ مد مایب مدرک تارج نیمه هساو . تسین



دای ورام ی هنوخ سردآ هگا ادخ .هب دمحا یاو -

منک. یم حالل ور تنوخ ، نشاب هتفرگ

اباب. .یا تسین یسک مگیم -

و یتفوک یاسابل نیا ؟ مینک یطلغ هچ بخ؟حاال -

؟ یدیرخ یچ هساو ونیشام نیا

! همیسورع ادرف سپ هک نیا هساو -

مدز: بل هکوش

! یلوه یلیخ یلیکو ادخ اباب! ؟هن هتیسورع -

. همدزمان سهلاترالن هس اباب . تفوک و اباب -هن

تسد مسرت یم . هگید هدموارد ش هداونوخ یادص

. مدب تسد زا کالترالون منک تسد

تدنگ خاالق نوا اب سلا هس نیا وت روطچ مدنوم -

. هدموا رانک

. مینک دیرخ مک هی میرب تلا بند مایم بورغ -

: مدرک مخا



؟ ماوت ی هرخسم نم یدرک رکف دمحا -

ویچ. همه مگیم تهب یسورع هدعب ادخ -هب

ت هساک مین ریز یا هساک هگا ال. صا هدرکن -المز

. اجنوا ربب ونم االن نیمه تسین

نشاب نوملا بند هگا . داوج هتیرخ زور؟ طسو -االن؟

یچ؟

هنک! یمن تبیقعت یسک هزورود یتفگ هک -وت

. متسین نئمطم هک دص رد دص -

: متفگ کالهف

منک. تفصن طسو زا داوخ یم ملد ادخ -هب

تقو هی وت یسورع هدعب . نکن رارصا داوج -

االن منم . هرود یلیخ . اجنوا تمرب یم بسانم

تاس و روس یکلوه لوه . هغولش مرس یلیخ

نوج . مئود یم مراد طقف متخادنا هار ور یسورع

. متسین دنب اپ ور یگتسخ زا داوج



: متسد یور تشاذگ تسد

. شور مزور هسود هی یدرک ربص هکاتحاال -وت

: مدرک کراپ تمس ار میور

. مرادن دامتعا تهب هگید دمحا یلو هروخنرب تهب -

ناراب هسوب ار متروص و مندرگ تخادنا تسد اروف

درک:

منک. یم ناربج ادخ .هب نکن تیذا شداد نوج -

. مدیشک ادص رسو رپ یسفن

یاوخب مروخ یم مسق مراد یلو لوبق بخ. هلیخ -

هتپ نامرآ غارس مریم فاص ینوچیپب ونم هرابود

بآ. ور مزیر یم وت هتم

. ینک شتسرد ات ودب حاال

. هشک یمن اجنوا هب راک سرتن -

نارگن . یشاب نارگن دیاب وت مسرتب دیابن هک نم -

. تیگدنز و تدوخ



؟ دیرخ میرب تلا بند مایب بورغ . نکن یلا خوملد -وت

؟ یرخب سابل مارب وت مدنوم تخل هگم . هدرکن -المز

. یتحار روج .ره هشاب بخ هلیخ -

کیربت ار شیسورع هارکا اب نم و میداد تسد

. متفگ

مدرک ادخ ادخ میدش ادج مه زا هک حبص زور نآ

. دشاب هتشاذگن مراکرس زاب

یطولا #ن

مهدفه _ تمسق #

متسد درک. فقوت ادص ورپ رادشک یزمرت اب راطق

. متفین ات نگاو طسو ی هلیم هب مدنابسچ تفس ار

گرم هب ور دایز یگتسخ وزا متشادن نداتسیا یان

لخاد دندروآ موجه تیعمج دش زاب هک .رد مدوب



دادعت هب مه فقوت ره واب دوب گنت .اج نگاو

یم ارم سفن نت قرع یوب و دشیم هفاضا تیعمج

. تفرگ

هیکت ار میناشیپ داتفا هار راطق دشو هتسب هک رد

خ یاج رس رفن ود یوگم وگب یادص . متسد هب مداد

رس همه . دمآ یم نگاو فرط نآ زا نتسشن یارب یلا

ندید ی هلصوح اما نم . یفرط نآ دندوب هدرک جک

. متشادن ار مدرم یاوعد

دوب. هدرک ما مهکالهف اه شورفتسد رورم و روبع

و داد ندینش و نیگنس و دایز ی هنب و راب نآ اب

ور و"وت ناشیاه شهاوخ و سامتلا وو ناشدایرف

هتسخ نامهب "وفالنو مدیم نوزرا و رخب ایب ادخ

درک. یم مرت

اما میاه یتخبدب هب منکن رکف متساوخ یم راب ره

رس ما هلصوح تیعمج ورپزا زارد راطق نآ طسو

درک. یم یشوگیزاب مرکف و تفر یم

مزیزع یآالن یارب میدوب هتسناوتن . مدیشک یهآ



و نادنز داتفا شرخآ ما هراچیب ردام . مینکب یراک

ارتیم ی هید لباقان ناموت نویلیم لهچ رب کیدزن

ناتسرامیب یاه هنیزه .حاال نامندرگ داتفا یدیعس

. دنامب

. یرتسگداد نامتخاس هب درب ارم هاگداد زور ریما

دوب یرفیک یاه هدنورپ نآ زا مردام ی هدنورپ نوچ

. دندرک رازگرب ار شهاگداد دوز یلیخ

یکشزپ زا ینامیپ ورپ ی هدنورپ کی اب ارتیم لیکو

. هاگداد ی هسلج هب دوب هدمآ ناتسرامیب و ینوناق

، یدرک ار راک نیا ارچ دیسرپ زایآالن یضاق یتقو

نوچ مدز " تفگ یتسیابردور چیه نودب یآالن

دوب." شقح

هرتهب یمک ملکوم :"حلا تفگ یضاق هب ور لیکو

و وزاب ور یتشز ی هرظنم یگتخوس یاج یلو

ور تازاجم دشا یضاق بانج .زا هتشاذگ نوشفتک

". ماوخ یم



نوچ میروایب لیکو میدوب هتسناوتن هک مه ام

. میدرک یم هاگن طقف میتشادن ار شلوپ

ابیآالن لبق زا اهرگراک هساتزا وود ارتیم ارهاظ

یلیخ مردام راک زا هاگراکریدم . دنتشاد لکشم

و دوب دنت وزرف یطایخ راک یوت مردام دوب. یضار

یم ماجنا تعرس ارهب اهزود و تخود رتشیب معال

ریدم . تفرگ یم ار شلوپ مه هزادنا نامه وهب داد

. تفرگ یم لیوحت یباسح ار وا هشیمه مه

هیقب و ارتیم قاذم هب اهزیچ نیا هک وخالهص

تیذا ار مردام مه یراب دنچ دوب. هدماین شوخ

و دشاب شا یور هدایز هب شساوح هک دندوب هدرک

رگا هک دوب هداد ار ناشباوج تحار یلیخ مه یآالن

ات دینک راک بوخ دیراد ار شا ییاناوت مه امش

. ریدم یلگوس دیوشب

ات دندوب هدیشک هشقن مه شیاه یرب ورود و ارتیم

اهنت یدزد تمهت . نوریب دنزادنیب هاگراک یآالنارزا

. هدوب ناشفیثک شور



دور. یمن مدای ار زور نآ تقو چیه

یضاق هب وور دوب هداتسیا هاگداد طسو یآالن

: تفگ نئمطم و مکحم

یسک ره یارب یدزد تمهت ندینش یضاق یاقآ "

واتحاال مدرک یگدنز کاپ مرمع مامت نم . هتخس

مرکف هب یزیچ نینچ یلوپ یب جوا وت یتح هدشن

یادص ورس راب دنچ یزور دنچ شلوا هنک. روطخ

وت مه دعب . تسین نوملوپ یآ هک دنتخادنا هار یکلا

نم فیک یوت دنتشاذگ ور نوشلوپ بسانم تصرف

هک ندز راج . دنتخادنا هار ور شیامن نوا مدعب و

. مدیدزد ور نوشلوپ نم

یقح هچ .هب یضاق بانج هراد یدح منم ربص

هک ندرک ینابصع ردقنوا ونم ؟ ندز مهب یدزد تمهت

یلیخ مراک ، هتسرد . منکب وراک نوا مدش روبجم

مارب تمهت فرح هک ییاجنوا زا یلو دوب؛ تشز

هب شاک . مریگب ور مدوخ یولج متسنوتن هتخس

یم یعس ، هاگراک وت نم بوخ راک هب تداسح یاج



یاقآ ننک. رتهب ور نوشراک ییور شوخ اب ندرک

یارب . مشخب یمن ور شاتسود و ارتیم نم یضاق

منک." یم لوبق ور متازاجم مدرک هک مه یراک

یدهاش چیه شیاه فرح یارب ما هراچیب ردام

سلا کی شیارب یضاق نیمه یارب و تشادن

تخادرپ و تفرگ رظن رد نادنز ی هرود ندنارذگ

هید.

دهدب ار هید ات دشورف یم ار شنیشام تفگ ریما

ور تنیشام رگا ": تفگ . درکن لوبق یآالن اما

زا همه تقو نوا ناج. ریما یش یم راکیب یشورفب

ومسبح و منومیم نودنز یوت . میریم یم یگنسرگ

. یشورفب ونیشام یرادن قح وت یلو . مشک یم

؟" شمیدیرخ یتک هچفال اب هتدای

راک زور و بش میتفرگ میمصت ریما اب رخآ تسد

؟ دشیم رگم اما . مینک زادنا سپ ار هید لوپ و مینک

درک. یم دادیب ینارگ و دوب دایز نامجراخم و جرخ

راک لا بند نم و دوب هتشذگ هاگداد زا یا هتفه کی



بش رخآ ات دوز حبص زا هک ریما هراچیب . متشگ یم

ارهب شهاگشناد یاه وکالس درک یم یگدننار

. تفر یم یتخس

یم تشاد وگدنلب زا نز یادص و داتسیا راطق زاب

. دادرخ هدزناپ هاگتسیا تفگ

دوب. هدشن کیرات اوه زونه و دوب بورغ 8 تعاس

یلو . یرگ یشنم یارب مدوب هدز رس تکرش دنچ هب

و صصخت ای دنتشاد زیه یاه مشچ ناشیاهدرم ای

. دنتساوخ یم هقباس

مخآ یادص و دروخ میولهپ هب مکحم یزیچ ناهگان

. دروآرد ار

پچ. تمس مدیخرچ و متشاذگ میولهپ یور تسد

و شناتسد یوت هلیسو راورخ کی اب قاچ یرتخد

یشیارآ مزاول رپزا هبعج کی و یتشپ هلوک

نم. هب دوب هدیبسچ



یطولا #ن

مهدجه _ تمسق #

: مدرک عمج ار متروص

نوغاد ومولهپ رت. شاوی مک هی ادخ ور وت موناخ -

. یدرک

هوشع اراب ششیارآ ورپزا تشرد نامشچ رتخد

: تفگ و درک هتسب و زاب

ملگ. هگنت اج منک راک یچ دیشخبب -

اما . شرس منک دادیب و داد یمک تساوخ یم ملد

. متشادن مه ار ینآ هلصوح

: تفگ رتخد

وتولهپ ماوخ یم حبص .ات هگید مش در رانک ورب -

؟ ینک زان

داد دشو در رتخد و ولج تمس مدرک مخ ار مرمک



دز:

یدادم .رژ هکرت راک عیلا، مراد مشچ دادم اموناخ -

مرتست . هبسانم یلیخ ماتمیق . مراد مه عیام و

هگب. داوخ یم یک .ره مراد

؟ موناخ منیبب هشیم : دنتفگ یرفن دنچ

هقیقد هس ضرع ورد تخیر نابز یباسح رتخد

. تخورف یدادم بل هسرژ ، مشچ دادم جنپ

یور متسناوت دشو رتزاب اج یمک یدعب هاگتسیا

. منیشنب یلدنص

درک. یم درد نداتسیا اپرس دایز زا یباسح مرمک

: مناخرچب رس دش ثعاب ییادص

؟ موناخ هنک یم درد تولهپ مزونه -

دوب. لپت رتخد نامه

: متفگ

. متسین یجنران کزان مردقنیا هگید اباب! -هن



رکش. ورادخ بخ -

دناپچ شگرزب و هایس ی هلوک یوت ار شیارآ مزاول

. تشاذگ شیاپ ود نیب و

یاه ترپ و ترخ زا ولمم هک ار شا یتسد فیک دعب

یاه سانکسا ندرمش لوغشم و درک زاب دوب یشیارآ

دش. شزبس و درز

: متفگ

؟ مسرپب لا وس -هی

منک. ربص یمک ینعی داد ناکت تسد

وهت درک هلول ار نآ دش مامت هک شندرمش لوپ

. دناپچ شفیک

نم: هب درک ور دعب

. سرپب منوج -

؟ هبوخ ؟ سایروطچ تشورف مگیم -

راک؟ نیا وت یایب یاوخ یم هیچ؟ -



. متسین دلب هک نم اباب! نم؟هن -

یم راک لا بند ؟الدب یدیسرپ یچ هساو سپ -

. یدرگ

هرآ. -

. هگید یدیسرپ نیمه هساو ؟ متفگ یدید -

. دیشک ولج یمک ار شا هدز ووتا هایس ی هعنقم

دز ار شتروص یوت هتخیر گنر الیغ کرپ یاهوم

. ششوگ تشپ

شتروص گنر و تشاد یکچوک اما یا هتفوک غامد

دنمزاین دروخ یمن شسابل و پیت دوب.هب نوگمدنگ

. دشاب

داد: یم ناکت ندز فرح عقوم ار شلپت تسد

راک یشب ورتم هدنشورف یاوخ یم هگا نیبب -

طرش .هب هبوخ . تسین دب شورف یلو ؛ هیتخس

. یشابن یتلا جم یتلا جخ و یشاب هتشاد نوبز هکنیا

هلح. ش هیقب



یلکشم هی یلو . مرگشیارآ . مراد راک مدوخ نم -

. مرایبرد لوپ منک راک هتفیش ود دیاب هک مراد

. هرادن تارب یچیه یرگشیارآ یدرگاش مرادن کش -

ادیدج هزات . هدایز مشیگتسخ و همک شدمآرد هرآ -

م هیر ، هرلکد ردوپ ومو گنر رطاخ هب منک یم سح

هدرک ادیپ لکشم

هشاب هتشادن رسدرد و یگتسخ وگب یراک هی -وت

. رتخد

: مدیدنخ هتسخ

ادخ. هب یچیه -

: متفگ تشذگ هک یمک

؟ یشورف یمن هگید -

هنوخ مرب مریگب شود هی هنوخ مرب دیاب -هن

وش هچب مرب دیاب . ناتسرامیب هتفیش بشما . میجبآ

. مراد هگن



؟ هراتسرپ -

هیچ؟ تمسا هرآ. -

-ترالمن.

: دروآ ولج ار شتسد

؟ یکرت . هلگشوخ یلیخ تمسا . ممیرم منم -

؟ یدیمهف م هجهل هرآ.زا . یسرم -

. هتشون تینوشیپ ور اباب -هن

یاه نادند . دزیم فرح نیریش . مدیدنخ زیر ود ره

. دیدنخ یم ابیز و تشاد یگنشق و بترم

: تفگ میرم

ادخ . مدوخ شیپ ایب دموین تریگ راک تقو هی هگا -

تدای وراک مدوخ شابن نارگن . نوج ترالن هگرزب

. مدیم

ار ورتم یوت یگدنشورف ی هضرع متشاد کش

: متفگ . مشاب هتشاد



. تدوخ شیپ مایم دشن هگا ، مدرگب زاب راذب -

. دروآ رد شبیج یوت ارزا شلیابوم

. وگب تور هرامش سپ -

اروف و درک دراو ووا مدناوخ شیارب هدرمش هدرمش

. تفرگ سامت

هدایپ رتدوز و درک یظفاحادخ ووا داتسیا راطق

دش.

ماش . مدوب هالک یگنسرگ زا مدیسر هناخ هب یتقو

. مدرک یم مه رس یزیچ دیاب مدوخ و میتشادن

: تفگ و دیدنخ مندید ونرالناب

یج! س...الم...آآآ... -

شناهد بآ دز. یم ادص یجبآ ارم یلو دوب ما خهلا

و مرن ی هنوگ یور و مدرک کاپ لا متسد اراب

. مدیسوب ار شدیفس



؟ ساجک لا رام هنن . یجآ رگیج -سالمونرالمن.

: تفگ هدیرب هدیرب

...ز. اااام -ن...

ییوشور تمس و مدیسوب ار شیاهوم یور هرابود

. متسش ار میاه تسد و متفر

دمآ: قاتا یوت زا لا رام هنن یادص

ناج! -ترالن

. قاتا یوت متفر تسد هب هلوح

هنن مناج ). نوسلوا لوبق ناج،سالم هنن میناج -

(. هشاب لوبق .سالم. نوج

: تفگ و درک عمج ار شا هداجس هنن

هنن.) یشابن هدنومرد هنن.( ناس ال وغاس -

. متمس دیشک ار شکاندرد یاهاپ

ترالن؟) دایم یک ریما ترالن؟( خاجلگ خاوان ریما -



؟) روطچ . هگید تعاس هی ؟(ات هجن رلگ، تاعاس ریب -

. نوریب دیشک کیس پال کی شرمک رود شلا رپ زا

دوب. باسح هچرتفد کی درک. زاب هلصوح اراب نآ

. متسد داد ار نآ

(. ریگب ونیا هنن. لآ.(ایب ینوب هنن -هگ

هنن؟) هیچ هنن؟(نیا یدن -وب

یوت لوپ ناموت نویلیم جنپ . مدرک زاب ار هچرتفد

دوب. شدوخ مان هب یباسح

: تفگ لا رام هنن

دیهاش هللا هنن، راخیچ ناد نادنز یآالین راپآ ینوب -

رایب نودنز زا یآالنور ربب ونیا ). مریمزود ید

(. مرادن تقاط هگید ادخ هنن.هب نوریب

ار شتروص و مدیشاپ شیور هب نابرهم یدنخبل

. مدیسوب

، یدزآ خوچ وب یسیجنیریب ودالمین، اویشاب نینس -



مرب. تنوبرق یهلا ) یدمیز ال هویلمع زوگ ینوب اروس

لمع هساو نیا مشدعب همک. یلیخ نیا واال

(. هنوتامشچ

یطولا #ن

مهدزون _ تمسق #

داد: له متمس ارهب هچرتفد لا رام هنن

نیمیرییج یک تقو وا مرینین یزوگ -یآباال

منک هچ ماوخ یم مشچ ). یداد نادنز یساچراپ

(. هنودنز موت هشوگ رگج یتقو

رد هکنیا یارب شرخآ و درک رارصا مادم لا رام هنن

شدوخ شیپ لوپ متفگ منک شا یضار هظحل نآ

یور میراذگ یم مه ار نآ دش عمج هک ناملوپ دنامب

. نامدوخ لوپ



منک. تسرد ماش مور یم متفگ دعب

: تفگ

میغاشوا یدنیا ساالم، وکوک ماشوم یوگ املا -ری

. متشاذگ ینیمز بیس رلگ.( ند شیا نیگرآ نوگروی

(. دایم راک زا هتسخ ماالن هچب نک. تسرد وکوک

هک ار هرفس . مدرک تسرد ماش دنت دنت دیایب ریما ات

رس هتفوک و هتسخ ریما دشو زاب رد متخادنا

. دیسر

ورو شوخ ردقنآ اما دوب هتسخ یلیخ هک نیا اب

هناخ یوت ار شا یگتسخ ینزوسرس هک دوب نابرهم

. دروآ یمن

یم یه وونرالنار درک یم یخوش لا رام هنن اب

هسیر هدنخ داد.ونرالنزا یم شکلقلق و دیسوب

نیا طسو مدرک یم رکش ار ادخ نم و تفر یم

ردارب هک مراد یبوخ ییاد ، یردپ ویب یتخبدب همه



دوب. مردپ و قیفر و

شوخ و بوخ دوب هدنز مردپ یتقو ات نامعاضوا

هب رهش نیا وزا تشاد رواخ نویماک کی مردپ دوب.

زا بش کی اما درب. یم وراب تفر یم رهش نآ

ونآ درب شباوخ دشو هتسب شنامشچ یگتسخ

مردپ ی هزانج دعب زور . داتفا قافتا دشیم دیابن هچ

جدننس کیدزن یا هرد قامع ارزا هتخوس نویماک و

میتشاد همیب زا هک یلوپ اهاب تدم .ات دندرک ادیپ

. میدناذگ راگزور

ره ریما یآالنو نم و دیشک هت ناملوپ هرخ اماباال

. هناخ روآ نان میدش مادک

هرفس رود یگمه و تسش ار شناتسد ریما

ار میرم اب مییانشآ عوضوم متسناد یمن . میتسشن

یمن و مدوب کش هب ایهن.ود میوگب ریما هب

نامام زا دعب ریما . مریگب یتسرد میمصت متسناوت

یآالن یتقو نیمه یارب دوب. مقیفر نیرتهب یآالن

. دمآ یم ششوخ مدرک یم شیادص



: تفگ منک یم یزاب میاذغ اب مراد دید هک ریما

؟ یروخ یمن ارچ ترالن؟ هدش یچ -

همقل ونرالن یارب هکیلا وردح مدرک فاص ار میولگ

: متفگ متفرگ یم کچوک یاه

شورفتسد ورتم وت هک مدش انشآ یکی اب زورما -

دوب.

ارهب ندز فرح یسراف دشیمن هجوتم هک لا رام هنن

درک. هاگن نم ناهد

: تفگ ریما

بخ؟ -

. مشب شورفتسد منم داد داهنشیپ مهب -

: تفگ اروف . دروخ هکی ریما

هب راطق نیا زا یتفیب هار هدنوم منیمه یچ! هگید -

. مراد ونوا مراد ونیا ینزب داد راطق نوا

: متفگ



. ریما هبوخ شلوپ -

. شضوع هدایز شرسدرد -

؟ یراد غارس یرتهب راک -وت

درم . ینک راک داوخ یمن متفگ تهب . مناج -ترالن

منک. یم روج ور هید لوپ ممدوخ منم. هنوخ نیا

نویلیم لهچ ینوت یم سهلا ؟هی ریما یروجچ -

؟ ینک روج

. منکب منوت یم هک ور میعس -

. هشیمن عمج لوپ ردقنیا مه هگید سلا هد -ات

. مشورف یم ومنیشام دشن هگا -

. هنزن ترس هب مشرکف تفگ یآالن هک یدید -

سمتلم و رظتنم هاگن ی هناور ار شا یدج هاگن

درک: نم

ملد نم . تگنشق یاشچ نوا یادف ملدزیزع -ترالمن

. هگید هسب یریم هاگشیارآ . ینک راک وت داوخ یمن



: متفگ یزابجل ینشاچ یمک اب هنارصم

نوا وت هگید سلا هد یاالنات یلو . مریمن هشاب -

. میدب میرادن ور هید نوچ هسوپ یم هدش بارخ

. نودب ینود یمن ونیا

: تفگ دنلب الهلااالا...ی بل ریز ریما

؟ میروخب همقل هی یراذ یم . امیدرک یریگ بجع -

ار ممیمصت یلو . متفگن یزیچ و متخادنا باال هناش

. مدرک یم ار راک نیمه دیاب . مدوب هتفرگ

: مداد مایپ میرم وهب طایح یوت متفر ماش زا دعب

وت ایب میدید ومه زورما هک یتعاس نیمه ادرف -

. مراد تراک . تمنیبب دادرخ هدزناپ هاگتسیا

الدب داتفا مدای هزات و دماین میرم تمس زا یباوج

. تسا مرگ شرهاوخ ی هچب اب شرس

اوه مدز. لز نامسآ وهب متسشن سارت یوت یمک



اج درک.زا رس امرگ نآ یوت دشیمن دایز و دوب مرگ

مایپ ندیسر یادص هناخ، لخاد مورب مدش دنلب هک

دمآ:

. مایم امتح هشاب -سالمترالن.

. متشگرب هناخ لخاد وهب مدرک شوماخ ار نفلت

یم یضار ار ریما بش نامه دوب روط ره دیاب

شباوخ نیمز یور نویزیولت یولج ریما یلو . مدرک

میمصت و متخادنا وا یور کزان ییوتپ دوب. هدرب

منک. تبحص ابوا بش نآ یادرف متفرگ

یطولا #ن

متسیب _ تمسق #

هثداح زا سپ زور کی



ورس رپ رد مه نآ رد ندش زاب یادص ندینش اب

رمد تلا ح .هب مدرک زاب مشچ تلا ح نیرتادص

دوب. تخل یباالمی هنت مین و مدوب هدیباوخ

. داتسیا مرس باالی اهولقود زا یکی

؟ یرادیب ! شاداد -

. متسب مشچ یگف ابکال

یم یک .وت قاتا وت این یروجنیا متفگ هعفد دص -

اهر؟ یش گرزب یاوخ

. شاداد ماراس نم -

مدوب هتسناوتن تقو چیه . مدوب هدرک هابتشا زاب

ارهز نامام اما . مهدب صیخشت مه ارزا اراس و اهر

مه رگا یتح ، تخانش یم تحار ار ود نآ هشیمه

. دندیشوپ یم سابل لکش

یور ار وتپ و هرجنپ تمس هب مدناخرچ ار مرس



. مدیشک مرس

. مباوخب ماوخ یم ورب اراس -

دز: رانک مرس یور ارزا وتپ

. هدموا سیلپ وشاپ شاداد -

: مدیرپ اج اهزا هتفرگ قرب نیع

. سیلپ ؟ یتفگ یچ -

یچ شاداد . نراد راک ابوت نگیم نرفنود هرآ. -

؟ هدش

یور ارزا منهاریپ . مدنک لد باوخ تخر زا اروف

راوید یور ی هنیآ یولج و مدز گنچ یسابل بوچ

. مدرک بترم ار ما هتخیر مه هب یاهوم . مداتسیا

یهت بلا ق سرت زا متشاد و دوب هدیرپ میور و گنر

. مدرک یم

؟ اراس هراد راک یچ تفگن -

. دمآ قاتا یوت ارهز نامام نیح نیمه رد



؟ داوخ یم یچ هسیلپ نیا ؟ ردام داوج -

. مدش در شرانک زا

یم یچ منیبب مرب اذب . نامام منود یمن نم -

. ناوخ

رد. تمس مدیود هدیشوپن هدیشوپ ار میاه ییاپمد

شوپ زبس رسفا کی و زابرس کی رد78چ0 تشپ

. دندوب هداتسیا

: متفگ

؟ هدش یزیچ . بانج امرفب دش. ضرع -سالم

دیشک نوریب شبیج ارزا شا ییاسانش تراک رسفا

: تشاد هگن متمس وهب

؟ نیتسه ومالیی داوج یاقآ امش . میدموا یهاگآ -زا

. ممدوخ هلب -

؟ نیسانش یم ور یرقابدمحا یاقآ -

مناتسد . دیود متروص یوت نوخ دمحا مان ندینش اب



دش. تشم

: متفگ صرح اب

. همقیفر هلب. -

اما . تسین رگید و دوب مقیفر میوگب متساوخ یم

. متسب نابز

: تفگ رسفا

؟ هدوب نوشیسورع مسارم زورید هک نیراد ربخ -

ندرواین فیرشت هک منود یم منیا .و مراد ربخ هلب -

. داماد یاقآ

. ندش مگ نوشیا هلب. -

: متفگ بجعتم

؟ هدش یچ؟مگ -

: مدیدنخ هرخسم ینحل اب دعب

ش همه ادیدج نوا ؟ هشب مگ دمحا یخلا. یب -اقآ



. هدرگ یمرب زاب مزوردنچ هدعب . هشیم بیغ

: تفگ یدج یلیخ رسفا

زور مدآ هشیم هگم امش؟ اب مراد یخوش نم -

اصوصخ و ونومهم همه نوا و داین شیسورع

؟ هراذب رظتنم ور شسورع

: مدیزگ بل

؟ هدش مگ اعقاو ینعی . ماوخ یم رذع هدنب -

تقو دنچ ره نیتفگ هک دوب یچ نوتروظنم امش -

؟ هشیم بیغ رابکی

زور هس دمحا . دوبن یمهم یزیچ . مگب یچ -واال

نم و دوبن یزور هد هی شلبق . مشیپ دموا شیپ

مراب نیا دیاش متفگ هک .خالهص متشگ شلا بند یلک

زاب هگید زور دنچ و هدز شبیغ لبق هعفد لثم

. هشیم شادیپ

؟ نیدید ور دمحا یک راب نیرخآ -



مه حبص زورید یلو . یسورع زا لبق زورود -

مدز. فرح ینفلت شاهاب

؟ تفگ یچ بخ؟ -

باوخ جیگ نم و دوب حبص 8. تفگن یصاخ زیچ -

. یشورف لگ مرب هدزاود تعاس تفگ دز گنز . مدوب

لگ . دوبن یلو متفر ایب. مه وت نایم اقفر تفگ

یلو مینزب لگ هرایب ونیشام دوب رارق تفگ هشورف

. ندوب هدموا مشاتسود هساتزا .ود هدموین زونه

شوماخ شیشوگ مدز گنز شهب یچ ره خالهص

گنز شهب رابدنچ بش .ات هنوخ متفر منم دوب.

تا متفر یتقو دوب. شوماخ شیشوگ مزاب یلو مدز.

مه هب یسورع نتفگ و تسین یسک مدید الر

شزا یربخ چیه هک وخالهص مدز گنز .زاب هدروخ

تمدخ رد هک واالمن نومدوخ هنوخ متشگرب . دشن

. متسه امش

؟ دیسانشیم ور نوشیا سهلا دنچ امش -



. تسه سیلا جنپ -هی

. میتساوخ ور شراک لحم سردآ ش هداوناخ -زا

؟ دینود یم امش . نتسنود یمن یلو

نم رگا مدرک رکف اما . مهدب یباوج هچ متسناد یمن

تکرش سردآ هتوس هس و دنسیلپ اه نآ میوگن مه

. مدزیم فرح هدش باسح دیاب . دننک یم ادیپ ار

. میدرک یم راک تکرش هی یوت -

راک اجنوا نوشیا هگید االن ینعی ؟ نیدرک یم راک -

؟ ننک یمن

. تکرش زا دموارد شیپ هام -هن.هی

هچرتفد کی یوت ارم یاه فرح دنت دنت رسفا

درک. یم تشاددای

؟ هیتکرش روج هچ -

نولک یاه شورفب و زاسب . هینومتخاس تکرش -هی

. ندیم ماجنا



درک؟ یم راک یچ اجنوا دمحا -

دعب درک. یم ادیپ یرتشم دوب. دالل ییاروج -هی

تکرش دیسر یم میلوپ داد.هی یم نوشطبر مه هب

. نداد یم ور دمحا مهس و

امش؟ -و

یهاگ . نومتخاس یشک هشقن . مدنوخ یرامعم نم -

رپ دایز مکردم نوچ منک. یم دالیل دمحا لثم مه

. تسین نومیپ و

یچ؟ ینعی -

نوا وت ههام راهچ هزات . مملپید قوف ینعی -

. دموارد هام هس هدعب دمحا یلو . متکرش

ارچ؟ -

. مرادن ربخ نم منک. ضرع هچ -واال

راک رس هگید دمحا هک ننود یمن ال شصا هداوناخ -

. ینودب دیاب یدوب شقیفر هک امش . هریمن



؟ متسین االن ینعی ؟ مدوب -

. تسب ار شتشاددای رتفد رسفا

افطل ومالیی. بانج هکوکشم دمحا ندش مگ نیا -

. نیدب ربخ ام هب دیسر نوتتسد هب شزا یربخ رگا

. ننارگن یلیخ ش هداوناخ

. دنتفر و دندش نیشام راوس هک زابرس و رسفا

هب یگف وابکال مداد هیکت ولالیرد ارهب مجنرآ

: متفگ بل ریز و مدز گنچ میاهوم

. هیروگ مودک زاب تسین مولعم ! قلعج ی هرسپ -

یطولا #ن

مکی _ تسیب _ تمسق #

هرجنپ رسزا ییور هبور ی هیاسمه ناخ تمشح

: تفگ و دروآ نوریب



؟ اقآداوج هدش یزیچ -

نامه .زا مدرک همزمز یلوضف ی هکیترم بل ریز

تشپ زا مدز یم فرح رسفا اب متشاد هک یلوا

ام. هب دوب هدز لز هرجنپ

: متفگ متشاذگ یم نامطایح یوت ار میاپ هکیلا ردح

؟ هیفرح ناخ. تمشح یسرپ لا وحا ندوب هدموا -

. تسب مکحم ار هرجنپ دزو یدنخزوپ تمشح

. هدیسرپ اجیب لا وس دیمهف شدوخ

. دمآ یم مباوخ زونه . مداد منت هب یسوق و شک

یوت دمحا هکنیا . مدوب هدید سوباک طقف لبق بش

.ایب. داوج باوخن باوخن دز یم داد مرس مباوخ

ایب. ادخ ور وت

یباسح کتک کی راگنا درک. یم درد منت مامت

. مشاب هدروخ

: تفگ ارهز نامام مدش هک هناخ دراو



؟ نتشاد تراک یچ ؟ داوج هدش یچ -

یباسح و دوب حبص 9 تعاس . هرفس یاپ متسشن

دوب. هدش مرید

خ هنوخ هک تکرش ؟ نیدرکن رادیب ونم رتدوز ارچ -

مرب. رهظ گنل تسین هلا

ناویل کی ارهز نامام . دنتسشن مرانک اراس و اهر

. تشاذگ میولج یاچ

یا. هتسخ یدوب یسورع بشید دیاش میتفگ -

اباب. مدوبن یسورع -

. یدوبن وت میتشگرب 11 تعاس هک ام یلو -

یخهلا هناخ دندوب هتفر اهولقود و نامام لبق بش

: متفگ . مکچوک ی

. مدوب رادیب یلو . مدوب قاتا -وت

؟ یتفرن یسورع ارچ -

هدش. مگ دامود نوچ -



؟ دنتفگ نامزمه هس ره

؟! هدش مگ -

: دیزگ بل نامام

؟ ندوب هدموا نیمه هساو اسیلپ -

هرآ. -

: تفگ اهر

! سورع کلفط یاو -

: تفگ اراس

. هدرک هیرگ وبشید لک -الدب

: تفگ نامام

یفداصت ییاج دیاش . تسین یروط شیااالهک -

هدش. راتفرگ ثمال .ای هدرک یزیچ

راگنا . تفگ یم یلدود و کش اهاراب نیا نامام

یم یرادلد یدوخیب ترم مه شدوخ مه تشاد



داد.

هک مدوخ ایهب مهدب شحف دمحا هب متسنادیمن

.زا مدوب هدرک رواب ار شیاهفرح و هدرک تیرخ

شلا بند یسک دوب هتفگ . دزیم روش ملد مه یفرط

دنکن ؟ دشاب هداد شتسد راک دنکن مدش نارگن . هدوب

؟ میشاب هداتفا رسدرد یوت ودشاب هتفگ تسار اعقاو

ی هتفه کی . تشذگ یربخ یب یوت هتفه کی

ایند ، دندروآ میارب ار دمحا لتق ربخ یتقو . تخس

دش. هایس میارب

لد یا مدیمهف هک دوب یراپسکاخ مسارم یوت

. موش یم راتفرگ مه نم ! لفاغ

هار رد هک تفرگ توق یتقو ویخاالت رکف نیا

بیقعت ارم دراد یسک مدرک سح هناخ، هب تشگرب

دنک. یم

طقف . مناد یمن ار دوب ملا بند اجک زا صخش نآ

تعرس نام، هلحم کیراب یاه هچوک یوت یتقو



کی مدیمهف دوب عقوم نآ مدرک مک ار مروتوم

. تسا مبیقعت رد اپ اپهب راوسروتوم

ی هنیآ وزا مدرک شوماخ هناخ رد یولج ار روتوم

. کیرات اوه و دوب بش . مدرک هاگن بقع هب روتوم

هب مارآ مارآ تکساک ابکاله شوپ هایس امامت یدرم

واب تفرگ تعرس ناهگان دعب دش. کیدزن نم

دش. رود و تشذگ مرانک زا شارخشوگ ییادص

یطولا #ن

مود _ تسیب _ تمسق #

هدایپ یسکات زا نارهت هاگشناد یور هبور تسرد

اراب زور ونآ دوب حبص 8 کیدزن تعاس . مدش

نآ .رد مسرن رارق لحم هب رید ات مدوب هدمآ یسکات

دوب. غولش یلیخ ورتم هاگتسیا تعاس

تشاد و دوب هداتسیا یشورف باتک کی رانک میرم



ناکت میارب یتسد مندید دز.اب یم فرح شنفلت اب

درک. عطق ار نفلت و داد

. متشادرب مدق شیوس هب

. نوج میرم -سالم

درک. یمرگ یسرپلا وحا و دیسوب ارم میرم

. میرب ودب . نوج ترالن یدموا تقو رس -

هچوک اتهب میتفر نانز مدق و هدایپ نهپ ینابایخ زا

. میدیسر گنت و کیراب یا

و هنهک ییامن اب هقبط و4 یلا مش ینامتخاس رانک

یاهراوید زا زبس یاه کچیپ . میداتسیا هتفرگ دود

هدیسر مود ی هقبط وهب هتفر باال لوا ی هقبط

یا هدرن و یا هوهق یرد رانک راوید یور . دندوب

شیور ناوغرا عمتجم هک دوب یزنرب و قارب یولبات

دوب. هدش کح

. میدش در کچوک و رجشم طایح دوب.زا زاب رد

کقاتا یوت نابهگن درم هب دنلب سالیم میرم



. درشف ار روسناسآ ی همکد و داد ینابهگن

روسناسآ کقاتا داد.رد یمرگ ارهب شباوج درم

: تفگ میرم

رترید زور .هی نوج ترالن یدروآ یسناش ینعی -

دوب. هدیرپ تتسد زا یدوب هتفگ

: مدرک اج اجهب مشود یور ار ما هلوک

؟ روطچ -

،هی باتک باسح هساو مدوب هدموا هک بشید -

دزیم فرح یلضفا اب تشاد دوب هدموا هموناخ

ور یهام منم . یگدنشورف راک هساو هسیاو زورما

یکی امش زا رتدوز هدنمرش متفگ مدیپاق شب زاقال

یلو دش. خیلا شداب کنکداب وهنیع ادخ هدنب . هتفگ

. یدوب هتفگ رتدوز .وت دوبن هراچ هگید

هیک؟ یلضفا -

. هگید تکرش باحاص -



؟ هگید هنک یم ملوبق هنیبب ونم اقآ نیا .االن ناهآ -

: تفگو داد له .ردار مراهچ ی هقبط میدوب هدیسر

؟ هدرم یلضفا هتفگ یک -حاال

کچوک یورهار دراو و متشاذگ نوریب رد ارزا میاپ

. مدش یرتم ود ابیرقت

هنز؟ -او!

یوت دحاو ود زا یکی گنز یور تشاذگ تسد میرم

: تفگ و هقبط نآ

منک. یم فیرعت تساو ادعب شنیبب -حاال

. دمآ رد یولج یرتخد دشو زاب رد

: تفگ میرم

. نوج زانهش -سالم

هب اهدنمراک هب هیبش سابل و رهاظ اب یناوج رتخد

: تفگ میرم هب باطخ و درک هاگن نم

وت. نیایب -سالم.



مدرک یم سالم زانهش هب هکیلا ردح میرم رس تشپ

. میدش رتفد دراو

ییورشوخ واب تخادنا میاپاترس هب یهاگن زانهش

: تفگ

وت. .ایب یموناخ یدموا شوخ -

نویساروکد درگ. سنلا کی اب دوب یکچوک رتفد

میرم و تسشن یزیم تشپ زانهش . تشاد یا هداس

: تفگ

؟ زونه ندموین یلضفا موناخ -

. مینیشنب درک هراشا زانهش

ور اه هچب زا یکی یاسنج بشید . هدموین زونه -هن

هدش. یچ هنیبب هریم تفگ هدز، دزد

: تفگ میرم

ویک؟ ؟ملا یگیم تسار -او!

. هبوبحم -ملا



: تفگ میرم

؟ هاگتسیا مودک یک؟ -

همه مشچ ولج . تلود هزاورد هاگتسیا بشید -

ضوع یغولش ووت شتسد زا ندیشک وش هلوک

. ندرب نتشادرب راطق ندرک

ال صا هک داتفا ملد هب کش یمک ناهنپ هچ امش زا

رس بال نیمه یزور رگا ایهن. متسه راک نیا بسانم

منک؟ هچ دیایب نم

: تفگ میرم

؟ هدرب وراسنج طقف -

داد: ناکت رس فسات اب رانهش

. هلوک وت هدوب شیارآ مزاول یلک یلو هرآ -

: تفگ نم هب ور زانهش

؟ یدرک یگدنشورف ورتم -اتحاالوت

: مداد ناکت رس



هدب. مدای هداد لوق میرم اما -هنواال.

هدش.وا دایز یدزد . ینک عمج بوخ وتساوح دیاب -

هشاب نویاقآ نیا هب نوتساوح میتفگ یم ال

هب نوتساوح دیاب هگید حاال یلو . نربن ونوتاسنج

. هشاب مه اه نز

: تفگ درگ ینامشچ اب میرم

؟ هدوب نز هدزد بشید ینعی -

: تفگ زانهش

. شربخ هرآ -

: دیرپ اج زا زانهش رد گنز یادص اب

. هیلضفا موناخ -

اپ یرداچ و دنلب الرغودق ینز درک. زاب ردار زانهش

. تشاذگ رتفد یوت

وسالم میدش دنلب اج زا شمارتحا هب میرم و نم

. میدرک



بل یور یدنخبل و ینابرهم اب یلضفا مناخ

داد. ار نامباوج

دورب تفگ زانهش وهب شقاتا تمس تفر دعب

. ششیپ

: متفگ میرم هب

! هنووج هچ -

؟ هشاب ریپ دوب رارق هگم -

یچ؟ درکن لوبق ونم هگا -

. شابن نارگن -

قاتا یوت میورب درک هراشا و دمآ نوریب قاتا زانهش

. یلضفا

سهلا،اب جنپ و یس ادودح ناوج دوب ینز یلضفا

شوخ نتاس یرسور رداچ ریز . لوبقم یرهاظ

ینامشچ و کیراب یاهوربا دوب. هدرک رس یا هراوق

نوریب تساوخ میرم .زا تشاد رومخم و تشرد



. دنامب

گرم زا ارصتخم مه نم . دیسرپ ما یگدنز زا یمک

. متفگ شیارب یآالن نداتفا نادنز وهب دمحا

: تفگ میاه فرح ندینش زا دعب

. هیروجچ تراک منیبب نک راک یشیامزآ هام کی -

شوگ بوخ تفگ یچ .ره هگنرز و ربز یلیخ میرم

نک.

. تراکرس ورب و نک رپ ریگب زانهش زا ومادختسا مرف

هرب. شیپ بوخ زیچ همه ...هک ااشنا

رپ زا دعب . متفر نوریب قاتا وزا مدرک رکشت وا زا

. میتفر یرگید قاتا هب زانهش و میرم اب مرف ندرک

فقس ات فک .زا فلتخم یاهزیچ زا دوب رپ اجنآ

. سنج رپزا دوب یزلف یاه هسفق

ریز، سابل ، دیدج و ابیز یاهرس ،لگ یشیارآ مزاول

. یرسور و شلا



یطولا #ن

موس _ تسیب _ تمسق ##

: تفگ میرم

ربب هنورتخد یاه ولت ارس لگ نیا زا زورما -ایب

! نلگشوخ هچ نیبب . شورفب

یجنران و یتروص ینوئن سوم یکیم حرط یاه لت

. یرفسف زبس و

: تفگ زانهش

نوتراک ملا شاحرط ربب. مه اه لسکیپ نیا -زا

. هراد رادفرط یلیخ . هیکزود شفک رتخد

پال یاه هتسب یوت میرم کمک ارهب همه قوذ اب

. متخیر ما هلوک یوت و میدرک بترم یکیتس

: تفگ زانهش

تهب زوپ هاگتسد . شاب شرانک میرم اب یزور دنچ -



نک. هدافتسا میرم .زاملا مدیمن

: تفگ میرم

ادش! رید ؟ هلگشوخ ترالن میرب -

: متفگ و مدز یدنخبل

. میرب -

: تفگ میرم میدش البهک قنا هاگتسیا دراو

عورش وراک هللا مسب میرب دعب میریگب طیلب لوا -

. مینک

: تفگ میرم ، میدش هاگتسیا دراو و میتفرگ هک طیلب

؟ یدرک راک یچ وهاگشیارآ یتسار -

: متفگ

تشیپ تقو مامت هک متفرگ یصخرم زور هس -

بحاص هب مزور هس زا دعب . مریگب دای وراک مشاب



هدب تقو مایرتشم هساو اه حبص طقف متفگ مراک

بش. ات مشاب ورتم وت دعب هب رهظ هک

. نوج ترالن یدرک بوخ -

. مشورفب ییازیچ هی مه اجنوا هشب دیاش هزات -

. شورفب اجنوا ربب ونوماشیارآ مزاول هرآ -

هدنشورف ونز رتخد دنچ و دوب هدماین زونه راطق

دندرک یم هدامآ ار ناشلیاسو دنتشاد نامدوخ لثم

. شورف یارب

: متفگ میرم هب

ینود یم .وت دیسرپ میگدنز زا یلضفا موناخ نیا -

ارچ؟

: تفگ میرم

یانز و ارتخد هساو تکرش نیا . نوج ترالن نیبب -

ونوشاه هداونوخ جرخ هک ییاسک و تسرپرس یب

یرس هی زاب مه وراسنج نیا مامت . هتفرگ اپ ندیم

تسد ندیم و ننک یم تسرد طیارش نیمه وت نز



. میشورفب امات

ترالن هراد یپوت یلیخ میلا عاضوا یلضفا موناخ

ینودب هگا . هریخ راک وت شتسد ش همه یلو . نوج

یم تکرش نیمه وراب هداوناخ و نز ات دنچ

؟ هنوخرچ

اباب! مرگ شمد ؟ اعقاو -

یم حالل نون نراد مدآ یلک . هتسرد شراک یلیخ -

. نروخ

. هتشاد نومهگن هدنز ادخ رکش یلو همک

شندمآ زا ربخ لنوت یوس نآ زا راطق توس یادص

دش نشور راطق یاه غارچ هکاب لنوت داد. یم

نامزمه یشورفتسد دیدج راک ناجیه و هروشلد

. تخیر ملد یوت

راک هب مرس ردقنآ . تشذگ وداب قرب لثم زور هس

رهظ یک مدیمهف یمن هک دوب مرگ یشورفتسد



داتفا یم روق و راق هب ممکش یتقو طقف . هدیسر

. مدش یم راهان تقو ندیسر و یگنسرگ ی هجوتم

دوب. رت ساوح یب مه نم زا میرم اه تقو روجنیا

یزیچ میورب متفگ یم وا هب مدرک یم هک فعض

یاه هزاغم زا نیریش یکشاریپ نامراهان . میروخب

هشیش کی اب دوب الب قنا نادیم رود یشورف یزتناف

هرخسم و هدنخ یوهایه نایم .رد کنخ یندعم بآ

ییوگ دیبسچ یم نانچ رقحم راهان نآ نامیاه یزاب

هرب بابک نارهت یاه ناروتسر نیرت تمیقنارگ رد

. میشاب هدروخ

ندید .اب متفرگ دای دوز یلیخ ار یشورفتسد راک

یم ناشتمس هب اروف ناوج یاه اهونز ناوجون

بیغرت ات مسنج زا مدرک یم فیرعت ردقنآ و متفر

هب کیدزن زور هس نآ .رد دننک دیرخ نم زا دنوشب

و باسح میرم . متخورف سنج ناموت رازه تسیود

: تفگ دش مامت هک شباتک

. یشوهاب یلیخ شییادخ . موناخ ترالن لویا -



راطق طسو ینوتب دوز ردقنیا مدرک یمن رکف شلوا

. ینک عمج یرتشم ینزب داد یسیاو

: متفگ و مدیدنخ

هتشاد وش هضرع مدرک یمن رکف ممدوخ نک رواب -

. مشاب

مزاول مه هاگشیارآ یوت اه حبص مراهچ زور زا

. متخورف یم یزتناف یاه رسولت ولگ یشیارآ

و متشگ یم رب هناخ هب یضار اما هتسخ اه بش

ونت مدرک یم مه رس ار هیقب یادرف راهان و ماش

. مدناشک یم باوختخر ارهب ما هتسخ

و دوب هعمج مدش رادیب باوخ زا هک حبص زور نآ

مال میورب ریما اب دوب رارق نوچ . متشاد قوذ نم

: دیسرپ دز تراتسا هک ریما یآالن. تاق

؟ ورتم یریمن زورما -



: متفگ و مدرک تفس ار منتاس یرسور ی هرگ

یآالن. ندید زا دعب یهتنم . مریم ارچ -

: تفگ و نابایخ تمس دناخرچ ار نامرف

یم یشورفتسد یراد وت همهفن یآالن هشاب تدای -

اه! ینک

؟ شهب مگن -

هنک یم رکف . یسانشیم هک وتردام ترالن. وگن -

هک اتقو نوا لثم یش. گرزب وق الیرپ دیاب مزونه

هساو هاگشیارآ یرب تشاذگ مرگا دوب. هدنز تاباب

یدروم شراک مه هبوخ شطیحم مه هک دوب نیا

. هسانش یم ور هناسفا هک مشدعب . هرادن

... ورتم وت منوا یشورفتسد یلو

. دیرپ منادنخ یاه بل یور زا مقوش و قوذ ال ماک

: مدیچرب بل

؟ هگم هشچ -



ور وت انشآ الای یماف زا یکی نک رکف طقف -ترالنوت

یچ تقو نوا ینک یم یشورفتسد یراد ننیبب

؟ هشیم

ثمال؟ هشب یچ -

. هتردام و تدوخ رس تشپ فرح اترازه -

. ریما تسین مهم مارب -

ترالن؟ ینئمطم -

: متفگ یبصع ینحل واب مدیخرچ شتمس هب لماک

وت هیرکف هچ نیا هخآ . هدیعب وت زا ادخ هب ریما -

مهم ووت نم هساو تعامج نیا فرح یک ؟ یراد

وت ندوب مدآ هگا ووت نم لیماف . هشاب هکاالن هدوب

هگا . ندرک یم کمک ندمویم وفالتک یتخبدب نیا

. نودنز هتفیب نم ردام نتشاذ یمن نتشاد تریغ

هب ترخ هگب دموین شیکی میراد لیماف همه نیا

دنچ.

. میولج هب مدز ولز متسشن میاجرس هرابود



هناد کی اهو همع رهوش اهو همع زا لیماف ی همه

کمک مادکچیه رود یاهانشآ نآ ات هتفرگ میومع

ناشدب زایآالن نوچ ؟ دوب هچ شلیلد ارچ؟ . دندرکن

... دمآ یم

یطولا #ن

مراهچ _ تسیب _ تمسق #

: تفگ مارآ ینحل اب دعب یمک ریما

هگم ترالن؟ یریم رد هروک زا دوز ردقنیا ارچ -وت

عفالیآالن متفگ طقف ؟ متساوخ تزا یدب زیچ

. همهفن یزیچ

: متفگ منک شهاگن هکنیا نودب

اب هنومب ربخ یب نم دیدج راک یآالنزا هک نیا -

ننیبب یشورفتسد نیح ونم لیماف هنکمم هک هکنیا



هنک. یم قرف مهاب یلیخ

تسود الح طصا هب مدرم نیا تسین مهم مارب ال صا

منک.رد یمن هک یزیه و یدزد . ننیبب ونم لیماف و

نون میراد . تسین راع و بیع یشورفتسد نمض

. هگید میرایمرد حالل

زا هشیمه انیا نوچ یلو . تسین مهم منم هساو -

زا هک ادعب مرادن تسود هدموا یم نوشدب یآالن

االن انیا هک ادخ ننک.هب شتیذا یه دموارد نودنز

زا نوا . میداتفا هصمخم اموت هنوشلا ح هب شوخ

. هیسورع نوشلد زایآالن.وت منیا تیسورع بش

؟ره یتسه یچ نارگن ؟ یسانش یمن یآالون -وت

دنب. ور هنک یم نهپ هروش یم ونوشمه نگب یچ

هدنخ زور . ریما هنوم یمن یروجنیا هک ایند مشدعب

. دایم مهام یلا حشوخ و

: دیدنخ ریما

. هزارد . هتفر تنامام هب تنوبز مه -وت



: متفگ . تفرگ ما هدنخ

یزیچ .هی راینرد ونم صرح یدوخیب هگید بخ -

اه! هشیم هتفرگ تلا ح یشیم ناسکی کاخ اب مگیم

زا یفرح رگید میسرب نادنز واتهب میدیدنخ ود ره

. میدزن عوضوم نیا

.یآ میدوب اهتاق مال شخب نادنز یوت دعب تعاس کی

تروص دش. دنلب ملد هآ تسشن هشیش تشپ النهک

زا ربخ شا هتسشن دوگ هب نامشچ والرغو هدیکت

هدروخ هکی شندید اب دیمهف . دادیم تخس یاهزور

هاگن یآالن وهب دوب هداتسیا مرس باالی ریما ما.

. درکیم

: متفگ و هشوگ کی مداتسرف ار مضغب

یآالمن؟ یبوخ -

: تفگ شنابرهم هشیمه هاگن اب

رکف .وت هبوخ حملا نم ترالن. نکن ماگن یروجنیا -

و تدوخ رکف منک. تحارتسا مدموا یتقو دنچ نک



. شاب هیقب

: متفگ

؟ یباوخ یم یروخ یم بش ات حبص ینعی -

: دیدنخ

؟ ننک یم راک یچ نودنز وت سپ . هگید هرآ -

. یکاروخ مک وهی مدروآ باتک ات دنچ تساو -

؟ هروطچ لا رام هنن . ملگشوخ رتخد نوبرق -آ

. هئوت نارگن ش همه . هبوخ منوا -

ونرالن هب تساوح . شمنیبب شرایب دعب هعفد -

اه. یدب تقو رس وشاهوراد ؟ تسه

. شابن نارگن وت هشاب -

.زا متسین یچیه نارگن نیتسه ریما ووت یتقو -

ترالن؟ دشن یربخ دمحا لتاق

یچیه زونه نگیم اسیلپ . هریگیپ ریما اباب! -هن



. ندرکن ادیپ

: تفگ و تفرگ نم ارزا یشوگ ریما

اال منزب فرح منم راذب رونوا ورب وشاپ ترالن هسب -

. هشیم مومت تقو ن

زا دعب و دندز فرح مهاب یمک مه ریما یآالنو

یباسح ملد . میدز نوریب نادنز زا یظفاحادخ

. مدوب شگنتلد و تساوخ یم ار مردام مرگ شوغآ

هید نداد یارب و مدرک یم ربص حاالحاالاه دیاب اما

. مدرک یم هدامآ ار مدوخ

هدایپ ارم ورتم یاه هاگتسیا زا یکی کیدزن ریما

و متشادرب بقع قودنص یوت ارزا ما هلوک درک.

. مدش هاگتسیا دراو وا زا یظفاحادخ زا دعب

هاگتسیا زا یکی یوت میدوب هتشاذگ رارق میرم اب

. مینیبب ار رگیدمه هیقداص طخ یاه

یلدنص زا یکی یور ، متفر نییاپ و متفرگ هک طیلب

ناوج یدرم ندید .اب متسشن یکیتس پال درز یاه



اپاترس وکس،هک یور درز طخ تشپ تسرد هک

هب مهجوت درک یم هاگن نم وهب دوب هدیشوپ هایس

دش. بلج وا

هب دعب و درک یم هاگن ما هلوک هب مادم کرسپ

. مدوخ

مداتفا دندوب هدیدزد هک ار شا هلوک و هبوبحم دای

. متفرگ ملغب یوت تفس ار هلوک و

تمس هب مارآ ، بیج رد تسد دز. یدنخزوپ درم

و مرچ تک بیج ارزا شنفلت و تفر راوید

دش. شنفلت لوغشم و دیشک نوریب شهاتوک

شلحم دنک. یم هاگن نم هب یهاگ مدرک سح

منک. عمج بوخ ار مساوح مدرک یعس و متشاذگن

زا دیابن و دنتشاد تمیق یلک هلوک یوت یاه سنج

. مداد یم ناشتسد

هک .رد دیسر رس وکس ندنازرل واب نانز توس راطق

هک ییاج نآ وزا راطق یوت مدیرپ اروف دش زاب



سانجا نتخورف لوغشم اروف ، تولخ و دوب هعمج

دورن زره منامشچ مدرک هچ .ره مدش ما هلوک یوت

. دشن هک دشن نایاقآ نگاو تمس

و نایاقآ تمسق نیب عنام کیدزن تسرد کدرم

درک.هب یم هاگن نم وهب دوب هداتسیا اه موناخ

نس سلا جنپ و تسیب ات تسیب نیب دیسر یم رظن

و هایس ینامشچ اب تشپ مک یناوربا . دشاب هتشاد

و شیر نودب شتروص و تشاد یلومعم ینیب و بل

دزوکال یم یدرز هب شتروص تسوپ دوب. لیبس

یارب یش تال یتح . تشاد شرس یور راد هبل یه

یم دید ولبات ردقنآ ار نم دراد هکنیا ندرک ناهنپ

. تشادن دنز،

متفر هک یهاگتسیا ره ات درم نآ بش ات زور نآ

اراب شا هلصاف هک دوب اج نآ بلا ج اما . دمآ ملا بند

درک. یم ظفح نم

شوپهایس درم زاب مدوب میرم رانک یتقو یتح

هب یزیچ . تشادنرب نم زیرگ و بیقعت زا تسد



منک. شنارگن متساوخ یمن نوچ متفگن میرم

نانچمه مه دعب زور ود یتح و دعب زور قافتا نیا

هایس درم ارچ مدوب بجعتم نم .و تشاد همادا

دمآ یمن ارچ دوب دزد رگا ؟ دنکیمن یراک چیه شوپ

هملک کی یتح ارچ دوب محازم رگا ؟ دربب ار ما هلوک

اراب شا یرتم جنپ ی هلصاف دزو یمن فرح مه

درک؟ یم ظفح نم

ار دوب.وا هدش یداع راگنا میارب رگید مراهچ زور

یم نام هناخ کیدزن یورتم هاگتسیا زا زور ره

. دشیم دیدپان هاگتسیا نامه زا مه بش و مدید

یطولا #ن

مجنپ _ تسیب _ تمسق #

مک یباسح و مدوب هدیباوخن بوخ لبق بش

ره لا ور قبط .ونرالنزاب مدوب الق خادب و هلصوح



باالی تبون هب حبص ات ریما دوب.اب هدرک بت ههام

دنک یم بت هک راب ره دوب هتفگ رتکد . میدوب شرس

صوصخم یاهوراد دیاب و دراد تنوفع شندب ینعی

دوب فیعض یلیخ شندب دنک. فرصم ار شدوخ هب

ندب دراو بورکیم یطایتحا یب نیرتکچوک واب

هک حبص . تخادنا یم ارزااپ ووا دشیم شفیعض

منئمطم لا رام هنن متفر یم نوریب هناخ زا متشاد

. تسه ونرالن هب شساوح درک

شوپهایس درم مه زاب لبق یاهزور لومعم قبط

ی هلصوح و تیدج همه نآ زا یرفک دوب. ملا بند

شدرد مسرپب وا وزا مورب متفرگ میمصت درم

ملا. بند هداتفا هار تساهزور هک تسیچ

ناذا ات رهظ ناذا زا درادن یگدنز و راک رگم مسرپب

طقف شمشچ راطق هب راطق ، لنوت هب لنوت بش

هدش. موز نم یور

نودب و متخادنا میاه هناش رود تفس ار ما هلوک



. متشادرب مدق شتمس هب مرادرب درم زا مشچ هکنیا

کی و دوب هدز هیکت راوید هب شتداع قبط هک درم

و هایس یاه یناتک فک و هدرک مخ ار شیوناز

مندید اب شلوا ، راوید اب دوب هدنابسچ ار شدیفس

کیدزن اب هظحل ره دعب اما دادن ناشن یلمعلا سکع

هب تروص دش. درگ شیاه مشچ وا هب مندش

: متفوک شا هنیس یور یتشم . مداتسیا شتروص

؟ هتگرم وت؟هچ هتچ ! یجاح ، یوخا ، ردارب اقآ، یوا -

هرخسم یا هدنخ . تفر بقع مدق دنچ هکوش درم

دز: وبل درک

؟ هبوخ تلا .ح اتسین میزیچ ؟نم موناخ یگیم یچ -

. یتفرگ هابتشا

هقلح نامرود اروف تیعمج باال تفر هک میادص

. دندز

مدز: دایرف

؟ ینم لا بند زور ره یچ هساو ! یتنعل هکیترم هخآ -



یگدنز و راک نم؟ هب ینز یم لز هقابروغ نیع

؟ یرادن

. تفر بقع بقع هرابود درم

اباب! تراک در ورب . مرادن یراک ابوت نم موناخ -

ارهب متسد و متخیر میوربا ود نیب ار میاه مخا

مدز: داد و مداد ناکت اوهرد اباب ورب تلا ح

ات حبص هزور دنچ . محازم هکیترم تراک در ورب -وت

؟هگ یرادن سومان وت هگم هنم. شچ وت تشچ بش

؟ یرادن رهاوخ تدوخ

: تفگ تیعمج نیب زا رفن کی

؟ هدش تمحازم موناخ -

: تفگ یکی نآ

اندز خم روج نیا هنومز و رود ادخ !هب هتشز -اقآ

. هدموا رس

: تفگ ینز



. وگب هاگتسیا لوئسم هب ورب نک شلو نوج رتخد -

: تفگ نم هب باطخ اروف شوپهایسدرم

هک. مرادن یراک ابوت نم هدن. وج ادخور وت موناخ -

. مدیشک دایرف زاب

منیبب هاگتسیا لوئسم شیپ باال میرب تفیب هار -

هیچ. وت درد

. مداد شله و شیوزاب یور مدز مکحم

. تفیب -یاالهار

: تفگ درم

. موناخ نزن مهوت نک لو . متفیب هار ور یچ یچ -

؟ یتسه یک یدرک رکف

مدز: داد

ت.عالف! هفایق نوا ال.اب صا یتسه یک تدوخ -

: تفگ یناوج رسپ



! ایراکیب . تراک لا بند ورب .ایب شکب تلا جخ -اقآ

ار شیور دوب. هدش ینابصع ال ماک شوپهایس درم

داد درک. هاگن هدنیوگ درم تمس وهب تفرگ نم زا

دز:

عمج اجنیا یچ هساو . هطوبرم هچ امش الهب صا -

؟ نیدش

دز: داد رفن کی ناهگان

؟ هکیترم یزیه ای یدزد -

: تفگ رگید یکی

هدش. یکاش هموناخ نیا هک تسه -الدب

ار یسک ی هقی و دیود شوپهایس درم هظحل کی رد

یادص و دیشک یراک کتک و کتک هب راک و تفرگ

اب همه وکس شزرل و راطق توس و تیعمج یوهایه

هب مراد تیعمج هارمه مدرک سح دشو یکی مه

. موش یم هدیشک تمس ونآ تمس نیا

ناهگان و دندرب موجه راطق تمس هب تیعمج دعب



یم هدیشک اهدرم نگاو یوت مراد مدش هجوتم

هدرک ریگ درم دنچ یوزاب و ماالینت هلوک . موش

هلوک هن مهدب تاجن ار مدوخ متسناوت یم وهن دوب

هچ وره مدوب هداتفا اهدرم نگاو یوت ابیرقت ار. ما

. درکیمن شوگ یسک دیهدن له مدز یم راوه و داد

لد یا مدید هک نوریب مورب مدرک یم قتال متشاد

جنپ یندز مه هب مشچ رد دعب . تسین ما هلوک لفاغ

لفق مفیرظ تسد چم رود هنادرم و تفلک تشگنا

. مدش هدیشک راطق زا نوریب دشوهب

مراد یدرم لا بند مدش هجوتم دشو هتسب راطق رد

. موشیم هدناشک هاگتسیا یجورخ تمسق تمس هب

. دوبن مولعم شتروص و مدید یم ار شرس تشپ

مدز: داد و مدیشک ار متسد

. منیبب اسیاو -اقآ!

یاه هلپ کیدزن ییاج . دناشک راوید رانک ارم درم

درم . دمآ نوریب روسناسآ زآ یسک . روسناسآ و یقرب



. درشف ار یا همکد و داد له روسناسآ یوت ارم

اروف . دیخرچ متمس الهب ماک دش هتسب هک رد دعب

مدز: رشت

اقآ؟ ینک یم راک یچ یراد تسه مولعم چیه -

ینامشچ . تشپ مک یشیر ابهت دوب یناوج درم

هتسجرب یاه بل . تشرد نادنچ وهن گنر یا هوهق

درک. زاب گنرمک یدنخبل ارهب شا

: تفگ

؟ هبوخ تلا -ح

. تسار تمس هب مداد شلوه

. نوریب مرب ماوخ یم نک او ورد . منیبب رانک ورب -

: دیشک ار منیتسآ اروف درم

ادخ ور .وت مرادن تاهاب یراک . موناخ ترالن سرتن -

. نوریب یرب هشیمن .االن شاب مورآ هقد هی

: متفگ هدش درگ ینامشچ اب



؟ ینود یم اجک زا ونم مسا ؟ یتسه یک -وت

ار نوریب هتسهآ درم دش. زاب رد هظحل نامه رد

درک. هاگن

. میرب حاال بخ هلیخ -

. متفر نوریب روسناسآ .زا مدرک رت قیمع ار ممخا

یوت مکحم ما. هدرک مگ ار ما هلوک داتفا مدای هزات

مدز. مرس

: داتسیا مرانک درم

؟ هدش یچ -

مدز: داد تینابصع و ضغب اب هارمه

ادخ! یاو . مدش تخبدب یاو . میتشپ هلوک -

یطولا #ن

مجنپ _ تسیب _ تمسق _ همادا #



. دروآ ارباال شتسد درم

. نکن هیرگ . شاهانیا -ایب

شتسد یوت منامشچ لباقم تسرد ما یتشپ هلوک

. مدوخ تمس مدیشک تنوشخ اراب دوب.نآ

اقآ؟ هخآ دینک یم یروجنیا ارچ ؟ سامش تسد -

هنک؟ یم راک یچ امش تسد نیا

: تفگ درم

االن مدوبن رگا ؟ مداد تتاجن هدب ! ینابصع هچ هوا -

؟ یدوب هداتفا ریگ ادرم نگاو وت

. متخادنا ما هناش یور ار هلوک

؟ هخآ هچ امش -هب

درک. هاگن ار شرب و رود یمک

ندادن دای تهب . ینک رکشت دیاب طقف اتقو روجنیا -

؟ موناخ رتخد



مدز. راد ادص یدنخزوپ

. شوخ زور اقآ. نونمم -

، هاگتسیا یوت نییاپ مدرگرب متساوخ هک نیمه

: دیشک ار میوزاب

؟ اجک -

مدز: بل کالهف

؟ هیلکشم . راکرس مریم مراد -

اروف درک یم هاگن ار مرس تشپ سرت اب هکیلا ردح

: تفگ و دناشک یشورف طیلب ی هشیگ تمس هب ارم

. ودب طقف وگن یچیه -

راگنا دوب. شوپهایس درم نامه . مبقع هب مدیخرچ

درک مخا نم ندید .اب تشگ یم یسک لا بند تشاد

کال درم . تشادرب مدق متمس هب تیعمج نیب وزا

شرس یور و دروآ نوریب شبیج یوت زا راد هبل یه

: تفگ و تشاذگ



! ودب موناخ -ترالن

یدرم لا بند منک. هچ متسناد یمن و دوب هدز مکشخ

ای دوب هبیرغ میارب نکیلو تخانش یم ارم هک مورب

دوب هدمآ ملا بند هب هک شوپهایس درم واب منامب

نیتسآ درم زاب هک مدوب کش هب .ود موشب هجاوم

نیب زا وا لا بند معالهب نم و دیشک ار میوتنام

. مدیود نوریب هاگتسیا زا تیعمج

تشپ یهاگ و میدیود یم تیعمج نایم ود ره

ناملا بند مه شوپهایس درم . مدرک یم هاگن ار مرس

رسو زا قرع . مدوب هدروآ مک سفن نم و دیود یم

ناهگان هک دش هچ مدیمهفن ال صا . دیراب یم میور

ما هدش هتفاب یاهوم رود شک . داتفا مرس زا هعنقم

میاه هناش یور مدنلب تشپ رپ یاهوم دشو زاب

ینامز نم و دندیصقر یم اوه یوت میاهوم . تخیر

. متشادن نداتسیا یارب

رانک ، هتسشن و هداتسیا نابایخ رانک اه شورفتسد



یم ار ناشیاه سنج دنلب یادص اب ناشطاسب

. دنتخورف

باتک و همسجم اه، شورف اه،لگ شورف فیک

زا یکی یکی اه شورف یرسور و اهوشلا شورف

. دندش یم در منامشچ یولج

هک مدوب مدوخ یاوه و دش.ردحلا هچ مناد یمن

... دمآ دورف مرس یور گنر زمرق شیلا ناهگان

مال یمیسن اهاب لگ نایم رد یا هناورپ لثم تسرد

دزو اوهبلا اهو هناش نیب یوالن یاهوم یور می

... تفرگ مارآ

یطولا #ن

مشش _ تسیب _ تمسق #

کی اب یشورفباتک کی یوت درب و دیشک ار متسد

زا یکی تشپ داد ملوه دعب . باتک یاه هسفق هملا ع



اه. هسفق

: تفگ هلجع واب دنت

. مدرگرب ات نومب اج نیمه -

داب. لثم دوب. هتفر منک ضارتعا مدمآ ات

درک یم متیذا و دوب هتسشن مندرگ رود هک ار هعنقم

یور ار زمرق .شلا مدناپچ ما هلوک یوت و متشادرب

کرس یشورفباتک زا نوریب وهب مدرک بترم مرس

نانز سفن هک مدید ار شوپهایسدرم . مدیشک

. تشگ یم نم لا بند تشاد مشچ واب دوب هداتسیا

ات مدرک ناهنپ اه هسفق تشپ یروط ار مدوخ

یوت مدرم رگا دیاش . دسرب رفص هب نم ندید لا متحا

و تسیک وا مدیمهفیم نامرود دندشیمن عمج ورتم

یامعم .حاالهب تسیچ نم بیقعت یارب شلیلد

هفاضا مه یجان درم یامعم ، شوپهایس درم دوجو

؟ تخانشیم روطچ ارم و دوب هک دوب.وا هدش

ود واکجنک یاه هاگن ریز ، تفر هک شوپهایس درم



هب طایتحا ،اب یشورفباتک ینآ هدنشورف درم

یجان درم لا بند مشچ .اب متخادنا یهاگن نوریب

فرح یرسور و یشلا هدنشورف اب تشاد . مدوب

شراک درک. یم باسح ار مزمرق شلا لوپ و دزیم

. یشورفباتک تمس دمآ دش مامت هک

: تفگ مندید اب

. تفر . نوریب یایب ینوت یم -

ور. هدایپ یوت متشاذگ اپ اجنآ زا

: تفگ درم

؟ هبوخ تلا -ح

: متفگ

؟ یراد راک یچ نم ؟اب یتسه یک -وت

یدوخیب یه . دمآ رد رتشیب مصرح دز. دنخبل درم

. دیدنخ یم

و رود درک.هب عمج ار شا هدنخ دید هک ار ممخا



و یا هچوک هب درک هراشا تسد درک.اب هاگن شرب

: تفگ

. منزب فرح تاهاب دیاب . هچوک نیا وت میرب -

. متخادنا ما هناش ود ره یور ار ما هلوک دنب

. وگب اج نیمه بخ -

. هسرب رس درم نوا زاب مسرت یم -

هبیرغ اقآ نوا لثم مه امش نم هساو -واالاالن

نوا وت مایب تلا بند یراد راظتنا یروجچ . نیا

؟ تولخ ی هچوک

. موناخ رتخد متسین هبیرغ نم یلو -

نم هساو ینعی نیا . مسانش یمن ور امش نم -

. مراک رس مدرگرب دیاب .االمن نیتسه هبیرغ

مدق دنچ الب. قنا نادیم تمس مدیشک ار مهار

. دیشک ار میوزاب هک مدوب هتفرن رتشیب

. مراد راک تاهاب متفگ ؟ موناخ یریم یراد اجک -



میوزاب یور ارزا شتسد . مدرک شهاگن پچ پچ

. تشادرب

. وگب اج نیمه متفگ منم -

یفوه و درک شبیج یوت ار شیاه تسد تفج

. دیشک

. دمحا تسود . مداوج نم -

: متفگ بجعتم

؟! دمحا تسود -

داد: ناکت رس داوج

رس ورب رترید هقیقد دنچ .هی مدمحا تسود هلب -

ادخ. هب همهم مراک . ونشب ونم یافرح لوا راک.

اساپ کی . دمآ ملا بند مه .وا هچوک تمس مداتفا هار

جنپ دیاش مه یور هک دوب روج عمج و کچوک ژ

یولج تسرد ژ اساپ یدورو رانک . تشادن مه هزاغم

. مداتسیا یشورف رازبا کی



. داتسیا میور هب ور داوج

: متفگ

مه وت مراودیما طقف . وگب وتفرح . داوج اقآ بخ -

. یدمحا لتاق وت یگب مهب هک یشاب هدموین

دز. زیمآرخسمت یا هدنخ درگ ینامشچ اب داوج

؟ تهب هدز فرح نیچمه یک -

. مدرشف مه یور ار میاه بل

یک. -حاالره

متفیب هار متسین راکیب ردقنوا نم شاب نئمطم -

هنک. ادیپ ولتاق هک هسیلپ راک نیا . دمحا لتاق لا بند

انئمطم هک مینود یم ور ییازیچ هی ووت نم هتبلا

. هراد رطخ نوم ود ره هساو

. مدرک شهاگن یلا وس

؟ مراد ربخ یزیچ زا نم . ممهف یمن وتروظنم -

نم. زا رتشیب یتح . یراد ربخ هلب.وت -



مدز: دنخزوپ

. یدن نم لیوحت ترپ و ترچ هشیم -

یمن یزیچ رگا . نوج رتخد تسین ترپ و ترچ -

؟ هتلا بند یچ هساو هرسپ نیا سپ ینود

. وگب منم هب یدیمهف هگا -واال

. موناخ ترالن یگیم غورد یراد -

اجک دوب.زا هدربن وت زا یمسا تقو چیه دمحا -

؟ یدوب شقیفر مولعم

ادخ. هب مدوب . موناخ رتخد مدوب -

نم .االنزا یدوب شقیفر هک ضرف الهب صا بخ -

؟ یاوخ یم یچ

. هتلا بند شرطاخ هب هرسپ نوا هکاالن ینومه -

. مدیبوک نیمز یور ار میاپ لبق رتزا کالهف

فرح تسرد اه. یرایمرد ونم صرح یراد هگید -

نم؟ زا یاوخ یم یچ اقآ. داوج یاقآ بانج نزب



ی هشوگ و درک کیدزن نم ارهب شدوخ یمک داوج

درک کیدزن نم ارهب شرس . دیشک نادند ارهب شبل

: تفگ مشوگ یوت و

وپال. یاج -

نم ی هدز کوش و تام تروص وهب تفر بقع دعب

دز. لز

. دندوب هدش داشگ بجعت زا منامشچ

مدز: بل

؟ لوپ ؟! یتفگ یچ -

درک: نییاپ ارباالو شرس داوج

. تساجک وپال یگیم نم هب زورما هلب.وت -

: مدرب ارباال متسد

؟ لوپ مودک هیچ؟ لوپ زا تروظنم . منیبب نک ربص -

. یگیم یچ ممهف یمن ال صا نم

هاگن نامسآ هب وکالهف تسب ار شنامشچ داوج



. دزیم فرح شدوخ اب تشاد راگنا درک.

. مدش هنووید ادخ. -یا

: تفگ و درک هاگن نم هب دعب

و تسار . نکن نومتیذا و .ایب موناخ ترالن نیبب -

نم . هتشاذگ اجک وپالور دمحا وگب ینیسح

مهس . متسین درمان ینک یم رکف هک ماردقنوا

وتدوخ ، یایب نییاپ یرب باال یلو . مدیم تهب ودمحا

ات رازه وت یاوخب و ینزب پچ یلع تسب نب هب

. مرذگیمن مدوخ مهس زا نم یش میاق شوم خاروس

دش؟ مهفریش

مرس مدرک سح . تسیچ شروظنم مدیمهف یمن

دور. یم جیگ دراد

: متفگ

یمن نم ؟ یلوپ هچ مگیم اقآ. یگیم یرو یرد ارچ -

! ینز یم فرح یراد یچ زا ممهف



یطولا #ن

متفه _ تسیب _ تمسق #

ی هشوگ داتسرف ار شنابز کون . دیدنخ زاب داوج

یزاب مهاوخب راگنا درک هاگن یروج کی ارم و شپل

. مهدب شا

: تفگ

مدایز هتسرد . وگن غورد نم هب نوج رتخد نیبب -

یوت زا هک متسین مقمحا یلو متسین راد وسلا نس

متخ مدوخ نم نیبب . مروخب تسدور هچب فلا

ملباقم فرط ممهفب تسه میلا ح ردقنوا . مراگزور

. ماشچ وت هگیم غورد هراد

: متفگ شندز فرح ولهپ ود نآ زا کالهف

ادخ ،هب دنمشناد ، روسفورپ ، نووج یاقآ نیبب -



یچ وت ممهف یمن ال صا نم . هراد لکشم تاشچ

نزب فرح مدآ نیع بخ ؟ لوپ مودک . یگیم یراد

؟ یگیم یچ منیبب

و جاوم یاهوم نیب دیشک تشگنا کالهف داوج

. شهاتوک

نوا ادخ .هب موناخ ترالن ینک یم تیذا یراد -

اه! هرادن ندروخ ییاهنت لوپ

مدز: رشت

. مگیم یچ نم تسین تیلا ح امش هکنیا لثم -هن!

. متفر نم

. مداتفا هار هب هچوک رس تمس هب دنت ییاه مدق اب

دیشک ار میوزاب . داتسیا مرانک . دمآ ملا بند داوج

: شا یناشیپ یور دناشن یزیر مخا و شدوخ تمس

فرح تاهاب مراد اسیاو اباب ؟ یریم یراد هک -زاب

. منزیم



: متفگ

؟ مسیاو یچ هساو یگیم یچ ممهف یمن یتقو -

اباب. دش رهظ هدش. مرید مدعب

بیج یوت تسد . دروخ گنز منفلت نیح نامه رد

ی هحفص یور میرم مان ندید واب مدرک میوتنام

. مدیشک ار زبس نوکیآ اروف نفلت

. میرم -سالم

دمآ: طخ یوس نآ زا میرم یادص

وت؟ یدموین ارچ ؟ سپ ییاجک -سالمترالن.

. ینیمخ ماما تمس ایب .وت نوج میرم مهار -وت

ومه. مینیبب اجنوا

. هغولش یلیخ هاگتسیا نوا ترالن؟ اجنوا ارچ -

ات هشک یم لوط مک .هی مراد راک نم . تسین هراچ -

. اجنوا مسرب

ار نفلت داوج دش. هدیشک متسد زا نفلت تاهگان



: تفرگ شناهد یولج

اج چیه موناخ .ترالن موناخ هلیطعت راک زورما -

. دایمن

درک. عطق ار نفلت اروف دعب

: مدیشک شتسد زا تینابصع اراب نفلت

؟ ینک یم یراد راک یچ . ونیا منیبب هدب -

: دیپوت داوج

چیه هشن صخشم فیلکت زورما .ات متفگ هک نیمه -

. یریمن اج

: مداد باوج دوب. میرم . دروخ گنز زاب منفلت

. میرم مناج -

دمآ: میرم نارگن یادص

رس یایمن ؟ هگیم یچ ؟ دوب یک نیا ؟ یبوخ -ترالن

راک؟



: متفگ یصرح و مدیچرب بل

مک هی یلو . مایم . تسین یزیچ شابن نارگن -

. رترید

. متسه تسامت رظتنم نم سپ . هشاب -

هب دولآ باتع یهاگن مدرک یظفاحادخ هک میرم زا

طا یب راهظا و مدز یم رشت هچ .ره متخادنا داوج

یم ار شدوخ فرح درم نیا ،زاب مدرک یم الیع

فرح یور متسناوت یمن غولش نابایخ نآ یوت دز.

ممهفب و منک زکرمت دزیم هک یبیرغ و بیجع یاه

یم همین هب زور تشاد مه یفرط .زا دیوگ یم هچ

. مدوب هدرکن یبساک مه یرلا کی یتح نم و دیسر

: متفگ و مدرک مارآ ار منحل

یچیه زا نم . ینک یم هابتشا یراد هک ادخ -هب

هاگشیارآ وت تشاذگ ونم دمحا زور نوا . مرادن ربخ

سیلپ مه هتفه هی زا دعب . دموین هگید و تفر و

.حاال ندرک ادیپ نهموب زا وش هزانج تفگ دموا

؟ تساجک لوپ یگیم هدش تادیپ وهی امش زورما



؟ لوپ مودک هخآ

: تفگ داوج

دمحا هک جرب و جرخ همه نوا یرادن ربخ وت ینعی -

؟ هدروآ اجک زا ور شلوپ درک نوتیسورع یارب

: متفگ نانیمطا واب مکحم

نم یتسرپ یم هک ییادخ نوا .هب مرادن ربخ -هن!

.. نومیگدنز وت دموا اجک زا لوپ نوا منود یمن

. دیدنخ داوج

یم راک یچ شرهوش هنودن نز هی هشیم هگم هخآ -

اللقا دوب شاپریز هک نیشام نوا تمیق اباب هنک؟

سورع سابل تساو دوب. شلوپ نویلیم دص دنچ

؟ تارب تفرگن وبمیز ملز ؟طالو تفرگن ینانچنآ

هام هی هکات یدمحا یدیسرپن تدوخ زا وت دعب

هدب، وشراگیس لوپ تشادن طاسب رد هآ شیپ

نیشام هنوتب هک دش رادلوپ هبش هی یروجچ

هی ادخ ور ناه؟وت ؟ شاپ ریز هزادنب ینانچنآ



. موناخ رتخد هشب نومرواب وگب یزیچ

مدز: داد

هب تفگ یلو . مدیسرپ مدایز اقافتا . مدیسرپ ارچ، -

زا شلوپ یراد راک یچ ترالن.وت هرادن یطبر وت

نک. جرخ طقف .وت هدموا اجک

هب درک عورش مرانک . ورتم هاگتسیا تمس مداتفا هار

: ندز مدق

. اسیاو . موناخ ترالن مینزب فرح اسیاو -

: متفگ منک شهاگن هکنیا نودب

.ره تسین تیلا ح داز یمدآ نوبز وت یلو هدنمرش -

. ینز یم وتدوخ فرح زاب مگیم یچ

مکحم ار متسد اروف هک دشکب ار متسد زاب تساوخ

. مدیشک نوریب شتسد زا

تمحازم مرج وهب مدزن داد ات ورب ! داوجاقآ ورب -

تهل ننزب ترس ور متخیرن ونوبایخ نیا یادرم



دمحا هکاب یکمن و نون نوا تمرح ورب.هب ننک.

ورب. یدروخ

هکنیا نودب . دماین ملا بند داوج رگید متفگ هک ار نیا

هلپ وزا مدش هاگتسیا دراو منک هاگن ار مرس تشپ

. مدیود نییاپ تمس اههب

وات متخادنا اه نز نگاو یوت ار مدوخ دمآ هک راطق

کی اما . مدرک یبساک یمک مسرب میرم شیپ یتقو

یمن رانک ممشچ یولج زا داوج تروص مه هظحل

مدرمیم یواکجنک و یلوضف زا متشاد هچرگ . تفر

زا یلو ، تسیچ لوپ یاج و لوپ زا شروظنم ممهفب

مدیسرتیم . مسرپب وا زا مدیسرت یم ناهنپ هچ امش

. مدرکیم رکف نآ هب هک دشاب ینامه شباوج

*******

یطولا #ن



متشه _ تسیب _ تمسق #

و هاگتسیا نیا یوت نداتسیا اپرس همه نآ زا هتسخ

منامگ .هب متشاذگ یقرب یاه هلپ یور اپ هاگتسیا نآ

ی هرکرک تشاد و دوب هدش مامت شا یراک تعاس

: متفگ بل ریز . دیشک یم نییاپ ار شا یشورفتسد

یتحادنا یلچه هچ وت ینیبب هک ییاجک دمحا -

وپال یاج هنودن و هگب تسار اعقاو هگا ونم.

؟ مریگب مرس هب یلگ هچ نم تساجک

مگ ار وا ادابم ات مدوب هتفر شلا بند اپ اپهب رهظ زا

نز ندرک ادیپ یارب تسناد یم ادخ طقف منک.

رازه اب شلوا . مدیشکن هک اه هچفالتک دمحا

ی هناخ سردآ متساوخ تکرش یشنم زا تافاکم

هتفر راب کی طقف سلا جنپ نآ یوت . دهدب ار دمحا

و دوب بش مه نآ هک ناش هناخ رد یولج مدوب



تفگ ردو یولج دمآ شرهاوخ یتقو دعب . کیرات

. متفرن اه فرط نآ رگید هناخ، هدماین زونه دمحا

اه.ره فرط نآ مورب هک دماین شیپ یطیارش ال صا

مه دوب.وا یام هچوک یوت هک دوب دمحا نیا راب

مراد درجم رهاوخ ود هناخ یوت نم تسناد یم

. تشاذگن یام هناخ رد اپ زگره

دیاش ، مهاوخ یم هچ یارب ار سردآ دیسرپن یشنم

هب تیلست یارب مورب مهاوخ یم درک رکف شدوخ اب

دمحا نز لا بند متساوخ یم طقف نم یلو . شردام

، دمحا ردام ی هناخ یولج متفر هک راب نیا . مدرگب

مدرک یفرعم هک ار مدوخ رد. یولج دمآ ناوج ینز

: تفگ دزو هقلح شیاه مشچ یوت کشا

دش؟ رپرپ مدمحا نیدید ! داوج اقآ نیدید -

دنک. لددرد یمک متشاذگ و نییاپ متخادنا ار مرس

درک: نیف نیف دعب و درک هیرگ یمک نز

؟ نیتشاد یراک ؟ داوج اقآ هدش یزیچ -



: متفگ

تفگ . تشاد نم شیپ یتناما هی دمحا شتسار -

. شموناخ تسد منوسرب

درک: مخا نز

؟ داوج اقآ هیتناما روجچ ؟! یتناما -

: متفگ و مدش کالهف شیواکجنک رپزا لا وس زا

دینک تمحرم . تسین یصاخ زیچ . هطختسد -هی

منوسرب مرب تساجک نوش هنوخ سردآ دیگب

. هنومن مندرگ ور ینید نوشتسد

مدوخ نم نیدب . نیشکب تمحز امش ارچ بخ -

. منوسرب

تیلست هی اروضح و نوشمنیبب متفگ . نونمم -هن

تساجک نیگب دینوت یم منک. ضرع نوشتمدخ

؟ نوش هنوخ

: تفگ دوب. کش هب ود یمک نز



. هنزب ام هب رس هی دایب هدرکن . هتحاران نوا مردقچ -

ات اعقاو دوب. ام سورع سلا هس راگنا هن راگنا

تفرعم و مارم یب ردقنیا میدرک یمن مشرکف زورید

. هشاب

: مداد ناکت رس

هنک تمحر ادخ . موناخ نیشابن تحاران اباب! -یا

عضو وت الدب مه ادخ هدنب نوا هگید ور. نوتشاداد

. تسین یبوخ

درک. کاپ ار شا ینیب تسد رد یلا متسد اب نز

مش. خهلا نم . متسین دمحا رهاوخ هک نم -

: مدرک اپیلچ ممکش یولج ور میاه تسد

. متسنود یمن . دیشخبب هلب -

رتدب هک دمحا ردام ترالنزا عاضوا هگید مشدعب -

سب زا دنومن شارب مشچ مرهاوخ کلفط . تسین

درک. هیرگ نوخ



ارم ناج دمحا ی خهلا هک ناتیارب منک خالهص

یترالن هناخ مامت زور دنچ . دهدب سردآ ات تفرگ

ورتم یوت ار وا زورما متسناوت ات متفرگ رظن ریز ار

. مزادنیب ریگ تیعمج نآ طسو

.هن شمدید یم یباسح و تسرد هک دوب یلوا راب

مدوب روبجم یلو اه،هن. مشاب هدیدن ار شتروص هک

دعب و دنیبن ارم ات منک شبیقعت رود ی هلصاف کی زا

. منزب فرح ابوا بسانم تصرف رد

هایس ی هسیک ودات شگنشق و فیرظ ناتسد نآ اب

یم شدوخ لا بند ورتم هاگتسیا یوت ار گرزب و

ار شردق دمحا هک ییابیز همه نآ زا فیح . دیشک

لگ درک یم سامتلا مدرم هب تشاد یتقو . تسنادن

دمحا مدز راز ملد یوت ، دنرخب ار شا یگنر یاهرس

.وت هتسشن هایس کاخ هب تقشع ینیبب هک ییاجک

هدنخ دوب. لگ نیع کرتخد نک. هاگن ادخ ارهب

مدآ ، تخورف یم یشیارآ مزاول هک یرتخد اب شیاه

میسن ندیزو راگنا و سای یلگ هعرزم هب دربیم ار



هتسشن اشامت ارهب نادرگ باتفآ یاه الهبالیلگ

. تشاد گس شنامشچ درک. یم کنخ ار تبلق یا،

یم نانچ ار تا هچاپ یتشاذگ یمن مه شلحم

ییاجک دمحا درک. یمن تلو اهزور هکات تفرگ

رس روطچ هایس لوپ نارق ود یارب تقشع ینیبب

ی هدید اب مدرم و دنک یم سامتلا و دنک یم مخ

یم ناشلد یوت والدب دننک یم شهاگن ریقحت

مه دیاش ."! یکلفط تسه مزان هچ یخآ " دنیوگ

وا هب تشز یاهداهنشیپ وور مشچ یب مدآ ات دنچ

ارچ عملا کاخ هک دزرلب تنت ربق یوت ووت دنهدب

تهام رتزا گنشق دزمان هب تساوح ات یتسین

. دشاب

ار. مدوخ مدرک تنعل راب نیمرازه یارب و مدیشک هآ

نوریب هاگتسیا ،ترالناپزا مدیسر هک اه هلپ باالی

تمس تفر یم تشاد ور هدایپ یوت و دوب هتشاذگ

. مدوب دلب بوخ رگید ار رانماپ ی هلحم ناش. هناخ

یوت . مورب شلا بند متسناوت یم مه هتسب مشچ



.زا دوشب مامت شدیرخ متشاذگ تفر هک هناخوراد

ار شهار درک. مخا دید ارم ات دمآ نوریب هک اجنآ

هناش هب هناش شرانک و مدیود دورب هک دیشک

. نتفر هار هب مدرک عورش

: متفگ

. موناخ ترالن یقش هلک یلیخ -

: تفگ نم هب وور داتسیا اج رد

هیاس رهظ زا یدشن هتسخ . یرت قش هلک هک امش -

؟ یایم ملا بند هیاس هب

. مداد نوریب هتسخ ار مسفن

. ساجک وپال یاج ینود یمن وت هک مریگ ال صا -

شادیپ ینک کمک ینوت یم لقادح . لوبق بخ.

هک. مینک

. داتفا هار هرابود

شنتسنود هب یا هنعالهق ساجک منود یم -هن



. مراد

: متفگ

؟ هشاب نموت درایلیم 8 هگا یتح -

دز... لز نم هب درگ ینامشچ واب داتسیا ناهگان

یطولا #ن

مهن _ تسیب _ تمسق #

ال ریز یکیرات یوت زاب یناهد و هدز قو ینامشچ اب

یاشامت هب دوب هداتسیا هچوک یروزیپ و رون مک پم

نم.

نم هب مدق هس وود درک زیر ار شنامشچ دعب

دش. کیدزن

درک. مخ رس

؟ نموت درایلیم ... تشه ؟ یتفگ یچ -



. مدرک مخ شدوخ لثم ار مرس مه نم نانز دنخزوپ

یچ هساو یدرک رکف یرلا. درایلیم تشه سپ -هن

؟ تلا بند مداتفا مدز میگدنز و راک سزا هتفه هی

ریت ریز .ام دناخرچ رس ینیشام قوب یادص ترالناب

. میدوب هداتسیا تولخ یا هچوک رس قرب قارچ

ترالن نابایخ یوس نآ زا دیارپ کی لخاد زا یدرم

. مدش ناهنپ قرب قارچ ریت تشپ اروف درک. ادص ار

: متفگ تشپ نامه .زا تشگ یم نم لا ترالنبند

طقف . مینزب فرح مهاب ایب نتفر زا لبق ادرف -

اب نم دروم .رد وگن یزیچ یسک هب اشهاوخ

؟ هتیلا .ح نزن فرح سکچیه

رس تمس نآ هب دیارپ قوب ی هرابود یادص ترالناب

داد. ناکت تسد هدننار یارب و دناخرچ

: تفگ نم هب دعب

. یشاب هتفگ غورد هگا تلا ح هب یاو -



مدز: بل یصرح

بش . هدرکن ربخ ومدآ و عملا تشاداد ات ورب -

. شوخ

مدق ، مدینش هک ترالنار یاه مدق ندش رود یادص

هداز ماما کیدزن ار مروتوم . نابایخ تمس مدرک جک

نآ .اتهب هزاغم کی یاه هدرن هب مدوب هتسب ییحی

هتفوک و هتسخ دوب. هتشذگ بش زا یساپ مسرب اج

هتسشن طایح یوت ارهز نامام ، مدیسر هناخ هب هک

نماد دشو دنلب اج زا مندید اه.اب هلپ یور دوب

طایح ی هشوگ کی ار روتوم درک. عمج ار شدنلب

. مدرک وسالم متشاذگ

: داتسیا مکیدزن ارهز نامام

رید ردقنیا ارچ ؟ ردام ییاجک ناج. داوج -سالم

؟ یدرک

. متسشن هلپ یور اوه یامرگ وهالکزا هتسخ

. همنشگ یلیخ ؟ یراد ماش -



منک. مرگ تارب ات روشب وتاتسد ایب وشاپ . ردام هرآ -

ایبول یوب . مدوب هتسشن هرفس رانک دعب هظحل دنچ

دوب. هدرک نادنچ دص ود ار میاهتشا ولپ

ار هدش دوس عانعن رایخ و تسام فرظ نامام

. تشاذگ میولج

؟ تکرش یدوب هتفرن زورما -

: مدرک دنلب رس

؟ ینود یم اجک زا -وت

؟ ساجک داوج تفگ یم دوب. هدموا ییاقآ هی هخآ -

. مدییاس مه هب نادند ینابصع

: متفگ ارهز نامام هب ور

؟ تشاد روتوم -

؟زا دوب یک دوب. هدیشوپ هایس اپاترس هرآ. -

؟ دوب تاراکمه



؟ دوب هدموا یک -

رهظ. -

؟ هراد مراک یچ تفگن -

. دایم زاب ادرف تفگ طقف -هن؛

دوب هدرک تارج راوس روتوم درم هکنیا زا یرفک

ادرف متفرگ میمصت دنزب ارام ی هناخ رد دیایب

مسومان محازم یقح هچ الهب صا . مسرب ار شباسح

؟ دوب هدش

شدیفس و هایس یاهوم هب یتسد ارهز نامام

. دیشک

؟ یدوب هتفرن راکرس زورما ارچ -

. متشاد راک هگید ییاج طقف . نامام مدوب راک رس -

؟ نتشک ودمحا یتسار یتسار -

: متفگ رپ ناهد واب مدرک دنلب رس

. شنتشک هرآ. نم. ردام نکن ضغب -



، دشاب هدینش ار عوضوم نیا هزات راگنا ارهز نامام

: دیبوک شتسد تشپ

یفرش یب مودک هخآ ! شردام لد هراچیب ادخ! -یا

ارچ؟ ال ؟صا هدرک وراک نیا

یمن وشلتاق اما منود یم وشارچ متفگ ملد یوت

. منود

غود چراپ وزا مدیشک یرانک ار میلا خ باقشب

. مدرک اررپ مناویل

؟ یرارق یب ارچ ؟ موناخ ارهز هتچ -

داد: ناکت رس ارهز نامام

تاباب کاخ حاورا وروت . داوج هنز یم روش ملد -

. هشاب ترب و رود هب تساوح ! شاب بقارم

شتسد یور ار متسد . مدیشک رس هعرج ارال ناویل

. متشاذگ

نم . نکن یروخ دوخ یدوخیب . باوخب ورب وشاپ -



. هشیمن میزیچ

.هب دینکن زاب هبیرغ درم ور ورد هگید نمض رد

نومه زا دوب یک رد.ره ولج نرن رپسب مهارتخد

. نیدن باوج دینک هاگن هرجنپ

هرفس ندرک عمج لوغشم و داد ناکت رس دییات هب

دش.

هک مدرک رکف و متفر هار یمک و طایح یوت متفر

یوهآ لثم زاب هک میوگب هچ مدید هکترالنار ادرف

. دنکن شدوخ عالف بشات ارم و دورن اپ زیت

زا اهولقود زا یکی تسد شزاون اب دعب زور حبص

. مدیرپ باوخ

مرس .باالی مدرک شهاگن زاب همین مشچ کی اب

دز. یم دنخبل و دوب هتسشن

؟ هشن ترید ! وشاپ شاداد -

ایهن ما هداد صیخشت تسرد ممهفب هکنیا یارب

: متفگ



؟ ییاراس -وت

: دیدنخ

هنک خی تییاچ ودب ! شاداد هک یدرک هابتشا مزاب -

! امزیر یمن زاب

هب متخود ار مهاگن ، متشاذگ نوریب اپ هک هناخ زا

ی هدننک بیقعت زا یربخ . هچوک رسوهت

: متفگ بل ریز . راگنا دوبن راوسروتوم

خاروس مودک زا زورما هرارق زاب تسین مولعم -

یب هکیترم . مرایم اج وشلا ح طقف . دایبرد شوم

زیچ! همه

رس زا هتشرب کگنس نان ود اب هیاسمه رسپ دازرف

دش. نم کیدزن هچوک

: تفگ . مداد ناکت شیارب یتسد

؟ یروطچ ؟ افصداوج لا وحا -



: متفگ

! امرفب ! شاداد صلخم -

دش. ناش هناخ دراو و تخادنا دیلک و درک رکشت

یم ار نیا مه هلحم مامت . مدوب مروتوم قشاع

دندوب هتشاذگ ار افص بقل یناوجون .زا دنتسناد

ییافص واب لبلب و لگ یگدنز هک .هن ممسا گنت

زا یتخبدب هچبالو ره اقافتا اه،هن! مشاب هتشاد

هدش در مشوگ رانک زا دوب هدش لزان نیمز و نامسآ

دنتفگ یم نم هب هلحم کی دوب. هداد ما یلا مشوگ و

طسو رگا یتح مدوب افص لها نوچ افصداوج

ادخ ردپ هیبش تسرد مدز. یم واپ تسد یتخبدب

نم زا سک .ره مدوب ونآ نیا هب کمک لها . مزرمایب

نم هب نیمه یارب . متفگ یمن هن تساوخ یم کمک

. افصداوج دنتفگ یم

یطولا #ن



یس _ تمسق #

هناخ زا لبق یاهزور زا رترید یمک زور ترالننآ

دز. نوریب

شریجنز و لغ و مدوب هتشاذگ ییاج زاب ار مروتوم

. تخرد هب مدوب هدرک

ولج درک هراشا و درک مخا مداتسیا هک شهار رس

هار زا دشیم ار نیا و دوب یبیجن رتخد . مورن

ارات شرس و تفریم هار مکحم . دیمهف شنتفر

.ات دروخن یعنام هب هک دوب هتشاد هگن نییاپ یدح

. درکن دنلب رس میدیسرن یلصا نابایخ هب یتقو

: متفگ و مداتسیا شرانک سوبوتا هاگتسیا کیدزن

لک یاوخ یم هنکن ؟ موناخ ترالن یسیاو هشیم -

؟ مداتفا هار تلا بند نمهفب رانماپ

درک. میاپاترس هب یهاگن و داتسیا

. ینک یم وراک نیمه اقیقد س هتفه -واالهی



؟ یدیمهف -

. یتفگ تدوخ یلو -هن،

اب شرانک . تسشن هاگتسیا تکمین یور و تفر دعب

: تفگ . متسشن هلصاف یکدنا

تفرح مدیسرپ مدوخ زا راب دص اتحاال بشید -زا

. هشاب هتشاد هنوت یم ینعم هچ

: متفگ

؟ یدیسر مه یا هجیتن بخ؟هب -

. دیشک ششیارآ یب تروص یور تسد ترالن

. نیدرک یدزد دمحا !وتو یدزد -

: متفگ . دمآ شک یدنخبل هب مبل ی هشوگ

سپ . هئولبات هک شنیا . موناخ ترالن یشابن هتسخ -

نومسآ زا نومارب لوپ ینوگ ات دنچ یدرک رکف هنکن

؟ موه ؟ نییاپ هداتفا یپلت

؟ دمحا ؟وتو نیدرک یدزد اعقاو -



درک.هی میاق تشادرب هنک.وپالور شتمحر ادخ -

حلا یحابص دنچ و درک شجرخ تفر مریس لد

تسوپ وت تشاذگ ونم تسد و تفر مدعب و درک

. ساجک ینود یم وت طقف هک .االمن ودرگ

دز: رشت یروف ترالن

یمن ارچ . ساجک منود یمن مگیم اباب . تفگ -زاب

. امیدرک یریگ بجع اباب! ؟یا هخآ یمهف

شنز وت اباب ؟ هنود یم یک سپ ینودن وت هگا -

. یدوب

مدوب ش هغیص یتقو دنچ هی نم . مدوبن شنز نم -

نوشندرک ادرف و زورما و شردام یرس هقدص زا هک

زور نوا دوب رارق . ندرک یم دیدمت ور هغیص یه

هک... مشب شنز

یور متشاذگ ار میاه جنرآ و مدرک مخ رس

. میاهوناز

؟ یرادن ربخ یدج یدج -



درک. مخا درک. مهاگن یرو کی

. مرادن شنتسنود هب یا عالهق متفگ مبشید -

. هرذگ یمن درایلیم هن زا سکچیه ! وگن غورد -

؟ هدرایلیم تشه یتفگ هک بشید -

درک. جرخ یلا عبانج دزمان وشدرایلیم هلب.هی -

؟ اقیقد دیرخ یچ یتسار

متفرگ سپ وشلوپ درک. نهر کنوپ وت هنوخ -هی

هلیسو و ترپ و ترخ .طالو شردام هب مداد

. شردام هب مداد منوا دیرخ هنوخ

دش؟ یچ نیشام -

سیلپ . ندرکن ادیپ شزا یرثا چیه . منود یمن -

مشنفلت یتح . ندرک ادیپ شور هزانج طقف تفگ

. دوبن ششیپ

. هشیم میدوسح تهب . یمورآ دح زا شیب -

: تفگ . دیدنخ



دعب دشو مگ دمحا یتقو ؟زا ممورآ نم نم؟ یک؟ -

هدش مورآ مک .هی مدش هدنز و مدرم شنتشک نتفگ

درایلیم 8 امش و دمحا نیتفگ هک بشید زا هک مدوب

. هتخیر مه هب مباصعا زاب نیدیدزد

! نیمه . میتفرگ ایند نیا زا ونومقح دمحا ونم -

: تفگ هفخ ییادص اب اروف و درک مخا

؟ دوب نیا شقح . هدرم دمحا .االن نیدرک طلغ امش -

هرآ؟

هب تسد متفگ شهب ردقچ دوب. شدوخ ریصقت -

.اب درکن شوگ یلو هتفیب بیسآ زا ابآ ات هنزن وپال

داد. شدوخ تسد راک شاندرک جرخ همه نوا

فرح تسناوتن رگید دوب. هدرک ضغب هراچیب رتخد

. دنزب

: متفگ

وپال دیاب هدب قح یلو منک تتحاران متساوخ یمن -

منک. ادیپ ور



لتاق راذب . وگب ور یچ همه و سیلپ شیپ ورب -

. نریگب ودمحا

: مدیرپ اج زا

یتسد یتسد تقو نوا ؟ سیلپ ؟ یتفگ یچ -

ماوخ یم ولوپ مگیم نم ؟ نودنز وت مزادنب ومدوخ

؟ سیلپ شیپ ورب یگیم وت

؟ مگب یچ یراد عقوت سپ -

هک وت هساو . مینک ادیپ وپالور یاج نک کمک مهب -

. هشیمن دب

درک. مهاگن نشخ و دنت

هیچ؟ تروظنم -

. متسشن شرانک هرابود

نیا و هید لوپ و هنودنز تردام هک مراد ربخ -

... افرح

: دیزگ بل . شتروص هب متخود مشچ



؟ هتفگ تهب یک -

مولعم وج و سرپ مک هی .اب نودنز یتفر مدید -

. هگید دشیم

. دناخرچ تسار و پچ هب ور شرس

هلحم وت سکچیه . نزن وفرح نیا هگید اشهاوخ -

. هنودنز وت منامام هرادن ربخ

کمک طقف . مراد اراک نیا هب راک یچ نم یخلا. یب -

. مینک ادیپ وپالور یاج ات نک

دنلب اج .ترالنزا دمآ یم هک دوب یموس سوبوتا

دش:

! همورح . مروخب یدزد لوپ ماوخ یمن نم یلو -

. هشلا بند یتخبدب ات رازه ممورح لوپ

راوس شا هدنک تسوپ و کر باوج زا کالهف

. مدش سوبوتا

. مداتسیا شرانک دوب. هداتسیا اه هلیم کیدزن



مدز: چپ هتسهآ

اراک هچ لوپ نیا اب ینودیم . ینک یم هابتشا یراد -

سلا هی هدعب تردام هک هنیا شیلوا درک؟ هشیم

وت نوا حاالحاالاه یدن هید هگا یلو . نوریب دایم

. هنوم یم

قافتا نیا میراذ یمن مینک یمراک مییاد و نم -

. هتفیب

؟ دوب شا ییاد ناوج درم نآ سپ

کش هک دزیم فرح نئمطم و صالتب اب نانچ

ره دیاب اما تس. یتخس راک شندرک یضار متشادن

. مدرک یم یراکمه هب راداو ار وا دوب روط

.و هدمآ اجک زا درایلیم 8 نآ متسناد یمن اهزور نآ

ادیپ یارب ار کرتخد دوب لا حم متسناد یم رگا

منک. سامتلا شندرک

: متفگ

هدب. ور تیشوگ سپ بخ. هلیخ -



: تفگ

راک؟ یچ یاوخ یم ونم یشوگ -

. یمهف یم هدب امش -

تبث نآ اررد ما هرامش داد. متسد ارهب شنفلت

گنیلد گنبلد یادص . متفرگ ار ما هرامش دعب . مدرک

و مدنادرگرب وا ارهب یشوگ دش دنلب هک منفلت گنز

. مدش هدایپ فرح یب

یطولا #ن

مکی یس_ _ تمسق #

ره هک رگید زیچ ای دوب تشونرس نیا مناد یمن

یاه فرح هب متساوخن ردق هچ وره مدرک یراک

یم هک یهار یوت مداتفا نم و دشن ، منکن رکف داوج

هچوک هب مدز ار مدوخ و دور یم ههاریب هب متسناد



پچ. یلع ی

اعد ی هلمج نیا دنتسه نابز کرت هک ییاه نآ دیاش

اشاب هللا : دیوگ یم هک دنشاب هدینش دایز ار هنوگ

زا دنوادخ ). نیس ال خاس نادر بالال نیملگ هلقع و نلگ

دایم ترس هب یلو دایمن تلقع هب هک ییاه بال

هنک.) تظفح

ار اعد نیا تسناوت یم تقو ره هشیمه لا رام هنن

. دناوخ یم ام یارب دنلب

ناملقع هب هک هدمآ راببالیی نارازه یگدنز یوت

تقو چیه ام دعب . دمآ نامرس هب یلو ، دیسر یمن

. میدرک شرارکت وزاب میتفرگن سرد نآ زا ادخ

بالیی نیا متسناد یمن اه تقو نآ نم هک هتبلا

مدرک یم یراک دیاب و دیآ یم مرس هب دراد هک تس

مه داوج هب دیاب یتح منک. عفد مدوخ هکبالارزا

رود. دزادنیب شرس ارزا لوپ نآ رکف متفگ یم

هب لوپ نآ رطاخ هب دمحا هک مدوب هدرک کش یتقو

. مدرک یم شمامت اج نامه دیاب هدیسر لتق



ووت دشاب تکیدزن لوپ همه نآ دوش یم رگم اما

متفگ یم مدوخ .اب شنتشاد یارب یوشن هسوسو

فرح دروآ یمن یتخبشوخ لوپ هتفگ مه سک ره

، دروآ یم تحار یخلا لوپ مدرک رکف هدز. یدوخیب

و یهاوخب هچ دنک،ره یم مک ار مدآ یاه هغدغد

تخس اما دنک. یم هدامآ تیارب یراد ار شترسح

. مدوب هابتشا رد

داوج هب بش نآ یادرف نامه متساوخ یم شلوا

. سیلپ شیپ مورب مهاوخ یم میوگب و منزب گنز

. شلتاق ندرک ادیپ یارب دشیم یخنرس نیا دیاش

هناخ هب مهرد یتروص اب بش نآ ریما یتقو یلو

شجرخ و هدش بارخ شنیشام روتوم تفگ و دمآ

. متشاد هگن تسد دوش یم نویلیم ود لقادح مه

دشو رتشیب ونرالن بت بش همین هک مه دعب

الزا صا رگید ناتسرامیب شمیناسرب میدش روبجم

. مدمآرد نتفر سیلپ شیپ رکف

شرتکد و دمآ یمن نییاپ یدنفرت چیه ونرالناب بت



هدز. نماد بت نیا هب مردام نادقف هک تفگ ام هب

ندوبن نیا دوب.و هتسباو یآالن هب تدش ونرالنهب

رتخد بلق رد یقیمع یتحاران ثعاب هناخ رد وا

اما مینک یرتسب ار وا دیاب دنتفگ دوب. هدش هراچیب

هب میدرب ار وا نیمه یارب . میتشادن یفاک لوپ

. هناخ

یم یرتسب دیاب ونرالنار دیمهف یتقو لا رام هنن

داد. ریما ییاد ارهب شمشچ لمع لوپ اروف میدرک

یم درادن نیشام حاالهک تفگ . درکن لوبق ریما اما

دیاش تفگ دنک. یم یراتسرپ ونرالن وزا هناخ دنام

ار یآالنووا شیپ شدربب دش رتهب ونرالن رگا مه

. دریگب مارآ یمک شلد دیاش . دنیبب

تقو لبق زا هک متشاد یرتشم دنچ دعب زور ود

زاب لبق بش . مدوب هتسخ یباسح . دندوب هدرک ورزر

ره یراد هدنز بش و مدوب هدرک یراتسرپ ونرالن زا

مه راب ود یکی . دروآ یم رد زااپ ارم تشاد بش

یور مدوب هدیشک ار ناهوس و دید رات ممشچ



ار شخآ یادص و میرتشم نخان رانک تسوپ

ار مراک زور نآ دوب یتروص ره .هب مدوب هدروآرد

گنز داوج هب مدمآرد هک هاگشیارآ وزا مدرک مامت

مدز.

یادص کی دوب. رت گنشق نفلت تشپ زا شیادص

. شخب شمارآ ینحل اب تشاد یلمخم

هک دعب . تخانشن ارم شلوا دینش ار میادص یتقو

. تفرگ دوخ هب یداش گنر شیادص ترالمن متفگ

هک دمآ وا هب کیدزن طخ تشپ زا یسک یادص

". هراد تراک نامرآ ایب داوج " تفگ

: متفگ

هرآ؟ . داوج اقآ تهب مدز گنز یتقو -دب

: تفگ اروف

هک هشاب ینومه هگا . هشاب یچ تراک هراد یگتسب -

هشاب هرآ تباوج و یتشاذگ رظتنم ونم هزور دنچ

هشاب هن تباوج هگا یلو . یدز گنز یتقو بوخ هک



. شمونشب مرادن تسود ال صا هک

. نراد تراک هکنیا لثم یلو -

ایهن. هرآ وگب هملک کی طقف . همسیئر نامرآ -

یبآ نامسآ وهب مدرک زاب هرابود و متسب ار منامشچ

فیلکت دیاب یلو مدوب کش هب ود زونه . مدرک هاگن

. مدرک یم صخشم ار

: متفگ هدشن ضوع مرظن ات سپ

. هشاب -

: تفگ داوج

. ظفادخ . شاب مگنز رظتنم -

دنزب گنز تساوخ یم .الدب مدرک عطق ار نفلت

ار لا وس نیا باوج . تساجک اه لوپ یاج دیوگب

و مدرک یم رکف هدش روط ره دیاب و متسناد یمن

لوپ تسا نکمم دمحا هک متشگ یم یا هناشن لا بند



. دشاب هدرک ناهنپ اجک اهار

******

رکش ار ادخ . مدرک اروب ما هناخراهچ نهاریپ ی هقی

نآ هب تدش هب نامرآ هک یزیچ . مداد یمن قرع یوب

مدوخ هب یمک مراک یوشک یوت رطع دوب.زا ساسح

و مدوخ سکع باق هب ممشچ . متسب ار وشک و مدز

یم و میدوب هتخادنا مه ندرگ رد تسد هک دمحا

یلیخ مه .نآ مدوب دمحا گنتلد . دروخ ، میدیدنخ

نآ زا دعب مه زونه . مداد ناکت فسات هب یرس . دایز

هدنهد ناکت و تخس میارب دمحا گرم زور دنچ

دوب.

یلضفا ندرک پیات یادص مدز نوریب هک قاتا زا

یبوچ یاهراوید هکاب درگ سنلا یوت تکرش یشنم

. دمآ یم دوب هدش هدیشوپ گنر یناوختسا و

: تفگ مندید اب



. نیرب مه امش نتفگ . نلخاد یدوریش یاقآ -

یادص مدز. رد هب هقت وود نونمم متفگ بل ریز

وت" "ایب تفگ هک مدینش لخاد زا نامرآ

مرس تشپ ردار نایوگ وسالم مدش قاتا دراو

مرچ لبم یور دندوب هتسشن نامرآ و ناماس . متسب

هتخیر راو هتخلش ناشیولج مه هگرب دنچ و هایس

متروص یوت یزاگرلوک یاکنخ مجح زیم. یور دوب

. تشاد قرف نم قاتا رلوک اب راگنا قاتا نآ رلوک دز.

یطولا #ن

مود یس_ _ تمسق #

نم قاتا رلوک و دوب رت یجراخ وا قاتا رلوک راگنا

یمک ناماس ار. مقاتا درک یمن کنخ هک رت یناریا



ار یلدنص تسد اب نامرآ . ممارتحا هب دش زیخ مین

داد: مناشن

. داوج نیشب -ایب

نامرآ ناهد هب متخود مشچ و متسشن ناماس رانک

: متفگ و

. هشاب ریخ اقآ؟ هدش یچ -

تخادنا ار مه هب هدش هنگنم ی هگرب ات دنچ نامرآ

. میولج

. شنوخب -

اه نآ هب یلا مجا یهاگن و متشادرب اهار هگرب

. دندوب یراک لودج ات دنچ . متخادنا

: متفگ

اقآ؟ هیچ انیا -

: تفگ نامرآ

همه انیا داد. یم ماجنا دیاب دمحا هک هییاراک انیا -



ییاراد . یرادرهش اب رارق ات دنچ . نومتسد ور هدنوم

دادرارق ام تکرش اب دوب رارق رفن هس .ود هدنوم

و هینامرف و هیرطیق وت زاس و تخاس هساو دندنبب

دش. یچ سپ ننز یم گنز زور ،ره لگزا

: متفگ

بخ؟ -

: تفگ نامرآ یاج هب ناماس

هب دعب هب نیا زا دیاب .وت پیتشوخ هرادن بخ -

اراک. نیا لا بند یرب دیاب دمحا یاج

: متفگ

ودمحا نوبز رسو . متسین هراک نیا هک نم یلو -

هنوچ و کچ یرادرهش یادنمراک و ارومام اب مرادن

دادرارق اتحاال رهش باالی یارادلوپ اب هزات . منزب

. هیروجچ منود یم هچ . متسبن

: تفگ ناماس



. یریگ یم دای -

یطال هبعج یوت زا یراگیس دشو دنلب اج زا نامرآ

کدنف عیرس ناماس . دیشک نوریب شزیم یور یی

دشو دنلب اج وزا دروآ رد شبیج ارزا شیوپیز

دز. شتآ ار شراگیس و داتسیا نامرآ رانک

یوت نآباالهک زا یهاگن و هرجنپ رانک تفر نامرآ

نابایخ و نییاپ تمس هب میدوب مهدراهچ ی هقبط

. تخادنا

درک توف ار شدود دزو شراگیس هب قیمع یکپ

تروص یوت تشگرب و دروخ لق دود . هرجنپ تمس

. نامرآ

: تفگ دعب

یتسنوتن شقوف . یریگیم دای ور ازیچ نیا -

هک هزیچ هی طقف . ینک راک یچ هگیم تهب ناماس

. مسرپب تزا ماوخ یم

. متشاذگ زیم یور اهار هگرب



. دیسرپب اقآ؟ هدش یچ -

هکاب سهلا جنپ .وت نپلت اجنیا زور ره اسیلپ نیا -

. یراد ربخ شکوپ و کیج .زا نیدوب قیفر دمحا

دوب. هدز لز نم اجهب نامه مدز.زا هیکت یلدنص هب

تال چیه یلو . دزیم ار شمشچ نوریب زا باتفآ رون

.هب دراد هگن هیاس یوت ار شدوخ درک یمن یش

رون . مناوخب شنامشچ زا یزیچ تساوخ یمن منامگ

ربخ هچ شنامشچ گنر رد ممهفب تشاذگ یمن

. تسا

: متفگ

اقآ. هشاب یچ کوپ و کیج نوا -ات

: تفگ ناماس

ارچ ینود یم .وت هگیم یچ زا ینود یم بوخ -

دش. راون ون ردقنوا ییوهی شیگدنز دمحا

یوت ار شراگیس وهت تفر شزیم تمس هب نامرآ

. دناکت یلا تسیرک یراگیس اج



و درک شرت تفس و دیشک ار ناماس ی هلمج خن دعب

داد: همادا

دش. ور نوا هب ور نیا زا وهی تفر هک اجنیا -زا

و دنلب یساش نیشام و ینانچ نوا سابل و پیت

هک مشیسورع هزات هچ. هچو و کنوپ وت هنوخ

. تخادنا هار یروف

ینعی . ندز بمورگ بمورگ هب درک عورش مبلق

: متفگ ؟ دندوب هدیمهف

بخ؟ -

: تفگ ناماس

ضوع یروجچ دمحا وهی ینود یم .وت هرادن بخ -

دش.

راک هتشکراک ود نآ یولج مه نآ نتفر ههاریب هب

ار مدوخ مه یلیخ دشیمن بخ اما دوب. یا هدوهیب

ناشروظنم متسناد یمن . مهدب ناشن ربخ اب

هزاورد هب هک مدرک یم یزاب یروط دیاب . تسیچ



. موشب هراچیب و منزن لگ یدوخ

: متفگ و نامرآ هب مدز لز

و نفخ پیت هی اب شیسورع زا لبق زورود -واال

یزور هد .هی نوم هنوخ رد یولج دموا دنول نیشام

. مدوب ربخ یب شزا دوب

مشرخآ . شلا بند متشگ ونورهت لک هدهاش ادخ

. هدوب اجک تفگن

دش. بیغ وهی شیسورع زور هک مشدعب

: تفگ ناماس

مه؟ هب هدز هلپ و لوپ روطچ تفگن وت هب ینعی -

. مدوب هدیمهف االن تشاذیم لتاق بانج هگا -واال

شهب یزیچ یثاریم یثرا هی دیاش منودیم هچ

. ملعا هللا دوب. هدیسر

اج یوت ار اردزونآ شراگیس هب کپ نیرخآ نامرآ

درک. هل یراگیس



نوج یاقیفر دمحا !وتو یرادن ربخ وت ینعی -

؟ هشیم هگم . ورارجام ینودن و نیشاب ینوج

یروج دنک. یزاب مباصعا اب دهاوخ یم متشاد متح

. دشکب فرح منابز ریز وزا دورب لیلحت یباسح هک

ار مراد ربخ نم دنتسناد یم ردارب ود نآ هکنیا

ربخ ار دنتسناد یم ار شیاجک ات اما مدوب هدیمهف

. متشادن

: متفگ

نم هب مدایز هتبلا . نیگب منم هب نیدیمهف رگا -

منودب ماوخ یم طقف نم . هیضق نیا تسین طوبرم

. نیمه . هتشک ومقیفر یک

دش. لدب درو رادانعم یهاگن نامرآ و ناماس نیب

. متفرگ یم رگ سرتسا تدش زا نایم نآ متشاد

متشپ ی هریت زا قرع و دوب هدرک قرع میناشیپ



. دروخ یم لق مرمک یور و تخیر یم نییاپ رشرش

. مدش اه هگرب ندرک عمج لوغشم و مدش دنلب اج زا

انیا. غارس مرب نم -

یور ار شدوخ یمک و تسشن شزیم تشپ نامرآ

داد. ناکت تسار و پچ هب شناخرچ هیاپ یلدنص

درک: هراشا تسد واب داد ناکت رس

. یرب ینوت یم -

: تفگ دشو دنلب اج زا ناماس

. داوج وگب مهب یتشاد یراک -

: متفگ مدیشک یم نییاپ ار هریگتسد هک ینیح رد

. هزاجا .اب نونمم هشاب -

یلضفا . مدیشک یفوپ مدمآ نوریب هک قاتا زا

درک. یم هاگن نم هب تشاد

. متفر شتمس وهب مدرک یا هفرس کت



: متفگ

. یلضفا موناخ دیشابن هتسخ -

. تشادرب ندرک پیات زا تسد یلضفا

. یسرم -

یطولا #ن

موس یس_ _ تمسق #

: متفگ

هک نومفرط اب منوت یم یروجچ نیگب مهب افطل -

طقف اجنیا منک؟ تاق مال نراد زاس و تخاس رارق

. همسا ات دنچ

دنچ لیماف و مسا هک اه هگرب نیب زا یا هگرب دعب

. مداد شتسد وهب مدیشک نوریب ار دوب رفن



دیسر رس کی یوت دعب درک. هاگن هگرب هب یلضفا

دوب، روتینام رانک هک یدیسررس هس نیب زا گنر یبآ

. نتشگ هب درک عورش

هوهق و هاتوک یاه یرتچ . شیاهوم هب داتفا مهاگن

شمسا نم هک اه یا هوهق نآ دوب.زا هزات شگنر یا

فیدر مسا ات رازه شیارب اه ونز متسناد یمن ار

روج نیا و یطولب و گنر یسم نیمه . دندرک یم

رپو هشیمه لثم مه شیاه مشچ شیارآ . اهزیچ

دوب. ظیلغ و نامیپ

مشچ هب لد یوت یتنعل . مداد ناکت ار مرس اروف

. متفگ مزیه یاه

درک: دنلب رس یلضفا

؟ نیدب ماجنا امش نتفگ ؟ هدش روطچ -

نم. ندرگ داتفا زرمایبادخ دمحا فیاظو هلب. -

یوت یمک دمحا مسا ندینش اب یلضفا نهپ یاهوربا

. تفر مه



! فیح هنک. نوشتمحر ادخ -

: متفگ

نیریگب سامت .هی هزرمایب مه ور امش ناگتفر ادخ -

. منزب فرح نوشاهاب نم نیراذب تقو نوشاهاب

؟ اجنیا نایم

ومالیی.حاال یاقآ نیمز رس دیرب میقتسم دیاب -هن.

دوخ وت دیاب رهحلا .هب نیمز ای هیگنلک هنوخ ای

. دیشاب شنشیکول

.عفال. افطل نیدب ربخ مهب . هشاب -

ترپ مزیم یور اهار هگرب متشگرب هک مقاتا هب

رسو رپ سفن و مدش ولو یلدنص یور . مدرک

. مدیشک ییادص

شک رادانعم یدنخبل هب مبل . مداتفا دایترالن ناهگان

؟وا دوب هدش یضار کرتخد هک دوب هدش هچ . دمآ

روطچ دزیم فرح مارح زاحاللو تشاد هک



؟ شا هدیقع ریز دوب هدز ناهگان

و لوپ ! لوپ . تفر رژه مزغم یوت دوز یلیخ باوج

.حالل دمآ یم شدنب تشپ هک یگشیمه ی هلمج

الت! کشم

دیاش . متسد هب دیسر یم اه لوپ دوب یفاک طقف

مدوخ یاقآ مدشیم و متفریم تکرش نیا زا رگید

دمحا لثم دیابن دوب. دوز زونه هن! اما . مدوخ رکون

کش یسک ات مدنام یم دیاب . مدزیم بآ هب رادگ یب

. دندوب هدرب وب ناماس و نامرآ مه اج نامه .ات دنکن

هب منفلت یوت یترالنار هرامش و متشادرب ار نفلت

یوت ترالن مسا دش " یلع ". مدرک تبث هنارسپ مسا

دوب. لقع لوا طرش طایتحا . منفلت

ار شا هرامش و هرامش یور متشاذگ ار متشگنا دعب

. متفرگ

داد: باوج هرخ باال قوب راهچ زا دعب



-ولا؟

یم شندز فرح الهبالی یغولش و همهمه یادص

. غولش هاگتسیا کی یوت والدب دوب ورتم یوت . دمآ

دمآ: رود یمک شیادص

. هدروخ فیفخت ادخ.بقال هب هرادن فیفخت موناخ -

. یشیمن نومیشپ ربب ادخ. هب مدیم نوزرا

هرامش کی هب هک راگنا دشیم کیدزن و رود یه ادص

. یشاب هدز گنز جراخ یوت

: متفگ

. منزب گنز ادعب هغولش ترس -ولا؟

دمآ: شیادص

نک. ربص -

دمآ: روتارپوا نز یادص دعب

هک ینیرفاسم ... نامداش هاگتسیا ! گنید گنید -

... دصق



. دیچیپ یشوگ یوت ترالن یادص دعب هظحل دنچ

. دمآ یمن ادص دایز رگید

؟ یبوخ سالم. -ولا

: متفگ

؟ مدز گنز یتقو .دب یسرم -سالم.

راطق یتقو .ات متسشن یلدنص ور نوریب مدموا -

. منرب فرح منوت یم دایب یدعب

دش؟ تبثم تباوج وهی دش یروجچ بخ؟ -

. هطوبرم مدوخ هب هگید شنوا -

. یگب مهب ور یراک لصا هک هنیا مهم بخ! هرآ -

. هتشاذگ اجک وپالور دمحا منود یمن هک متفگ -

وت هک مدوب هدز نوباص وملد ؟ مینک راک یچ -حاال

. ینود یم



یم اجک دمحا مینیبب میراذب مه ور ونومارکف دیاب -

یراکمه تاهاب نم هکنیا زا لبق یلو . هراذب هتسنوت

. یگب مهب ور یچ همه دیاب منک

ثمال؟ ور یچ -

؟و نیدیدزد یک ؟زا هدموا اجک وپالزا نیا هکنیا -

. هگید یازیچ یلیخ

هب مداتسرف مپچ شوگ ارزا نفلت و مدیزگ بل

هب متفگ یم هچ ؟ مدرک یم دیاب هچ . متسار شوگ

شراک هب مراک و شمتخانش یمن ال صا هک یرتخد

؟ دوب ریگ

: متفگ . متخادنا مقاتا ی هتسب رد هب یهاگن

عقوت . همراک لحم اجنیا حاال. هن یلو . مگیم -

کانرطخ یازیچ زا تساو تحار منیشب هک یرادن

؟ منزب فرح

وپال یاج مهاب یتقو ات سپ . تسین یفرح هشاب -

ایروجچ هیضق هک یگیم مهب وت مینک یم ادیپ ور



؟ یکوا . هدوب

هک ینک یم تنامض یروجچ طقف بخ. هلیخ -

شیپ یرب یشیمن واپ هراد تسب و تفچ تنهد

؟ یدب نومول و سیلپ

ممز ال لوپ و هریگ مراک ادیدش هک ییاجنوا -زا

هشاب تدای طقف . هنوم یم هتسب منهد شاب نئمطم

. یرایبرد یزاب گنرز یاوخن

؟ هبوخ . هاجنپ هاجنپ ! سرتن -

دمآ: ریخات اب شیادص

منک. یم عطق نم . هبوخ -

. مینیبب ومه راذب رارق هی ادرف افطل طقف . هشاب -

یارب نومتاع طاال زا میریگب هجیتن هی مینوتب دیاش

. نومجنگ یاج هب ندیسر دوز

: تفگ دعب و دمآ یترالن هدنخ یادص

. ظفادخ . هشاب ! نومجنگ -



یطولا #ن

مراهچ یس_ _ تمسق #

هتسشن مدید ار داوج مدش، هدایپ هک سوبوتا زا

یاج کی هب دوب هدز ولز هاگتسیا یوت دوب

دوب. رکف یوت یروجدب منامگ .هب مولعمان

ابسالیم متسشن هک شرانک دوب. تولخ هاگتسیا

متمس دناخرچ رس . متسکش ار شیاهرکف طخ دنلب

: تفگ و

هرخ؟ باال یدموا -سالم.

ی هبعج ارزا میباتفآ کنیع . مدادن ار شباوج

مدز. متروص وهب متشادرب مفیک یوت شصوصخم

. هشاب کنخ هک اج هی میرب . همرگ اجنیا -

شندرگ تشپ ار شتسد کی دش. دنلب اج زا داوج



درک. قالب

منوت یمن رتشیب تعاسود یکی طقف . میرب -

. تکرش مدرگرب دیاب . تمنیبب

. میتشاذگ ور هدایپ رد مدق و مداتسیا شرانک

: متفگ

مرب دوز دیاب . مراد تقو تعاس شهی همه نم -

راک. رس

تکرش مرب دیاب مشدعب . مراد یرتشم یلک زورما

ات یتفوک یورتم نوا وت مرب مریگب دیدج یاسنج

. منزب ود گس بش

دصق زا درم دنچ یهاگ ورهزا دوب غولش ور هدایپ

. دندز یم هنت

تمس دیشک ار منیتسآ هک دیمهف منامگ هب داوج

نابایخ رانک ناغاد و برد تناو ودات هک لودج



اب مه یریپ ی هدننار . دندوب هدش کراپ رپس هب رپس

یکی یولج ی هشیش ندرک زیمت لوغشم هنهک یگنل

دوب. اه تناو زا

: تفگ داوج

. هغولش یلیخ اجنیا . نوبایخ وت میرب -

خیلا یسکات کی و درک دنلب تسد نابایخ رانک

دز. زمرت یور نامیاپ یولج

دوب. دنلب یسکات یویدار یادص میدش هک راوس

جنپ هرارق زورما اوه ": تفگ یم تشاد یرجم

امرگ هشاب نوتساوح . هشاب زورید زا رتمرگ هجرد

". نیشن هدز

: تفگ مشوگ ریز داوج

. تسین شوخ تلا ح دایز راگنا زورما -

هدرک ناهنپ کنیع ریز ار میاه مشچ . مدیشک یفوپ

ما هتسخ یاه مشچ ار.هت شا یزمرق دنیبن ات مدوب

یسک دوب. هدز کپک و هدنام ، ینتفگن اوژهی رازه



منک. زیررس ار میاه لد درد شیارب دوبن مه

: متفگ اما

ات حبص . هروخ یم مه هب هراد یگدنز نیا زا -حملا

. یچیه هب یچیه مشرخآ مئود یم بش

دز. نابز ار شا ییا هولق یاه بل یگتسجرب داوج

: تفگ

هب شدوخ یگدنز مک دمآرد نیا .اب همولعم بخ -

یاوخ یم مزادنا سپ ،حاال تسه تخس یفاک دح

. هشیمن ارمع ؟ تیگدنز مخز هب ینزب ینکب

؟ هخآ ینود یم یچ نم یگدنز زا -وت

یزیچ هی منود یم یلو ! یچیه هللو !هب یچیه -

هگا هتبلا وپال. لا بند میرب یدش یضار هک هدش

وت حلا میریگب روتکاف تردام ی هید ی هیضق

نوا ندرک ادیپ هساو و هرتدب لبق یازور هب تبسن

. یرت ممصم وپال

یزیچ دوبن مه رارق . مدادن ار شباوج نم وزاب



لبق بش دیمهف یم وا دیاب هچ یارب ال صا . میوگب

سیخ ی هلوح مامت تعاس ود هک ما هدز راز ردقنآ

. دباوخب شفپ ات میاه کلپ یور ما هتشاذگ کنخ و

نامرس هچبالیی لبق بش ونرالن تسناد یم هچ

دوب.. هدرواین هک

تساوخ هدننار زا داوج پاش یفاک کی کیدزن

ود ره داد ناوج ی هدننار هب هک ار هیارک . دتسیاب

. میدش هدایپ

. میدش یدود و دنلب یاه هرجنپ اب یپاش یفاک دراو

ار هفاک و دوب هن تعاس کیدزن یدوز نآ هب حبص

هک دوب ییاه هفاک نآ .زا دندوب هدرک زاب هزات

. دنداد یم هناحبص

. میتسشن هفاک طسو تسرد درگ یزیم تشپ

: دیچیپ مشوگ یوت داوج گنهآ شوخ یادص

؟ موناخ ترالن یروخ یم یچ -

ریس رصع ات ارم هک یزیچ هی اب متساوخ یم ییاچ



. دراد هگن

: متفگ

. ییاچ -

راب تشپ راد وسلا نس یدرم دش. دنلب اج زا داوج

زا تشپ ونآ تفرگ ار داوج شرافس دوب. هداتسیا

دش. مگ مهاگن

: متفگ اروف تسشن هک داوج

. داوج اقآ بلطم لصا رس ورب -

. تشاذگ زیم یور ار شناتسد

. رانک یراذب ولغش نیا دیاب مرظن -هب

: متفگ یدج اما کحضم

؟ سپ میروخب میرایب اجک یچ؟زا هگید -

یدرگ ورتم تقو هگید وپال لا بند میرب هرارق هگا -



زا هش ادیپ وپال هک مدعب . یرادن یشورفتسد و

نومیتخیدب هگید ربب. وشلا ح ورب دازآ تلود تفه

نیا زا راک یچ یاوخ یم هگید . هشیم مومت

هی هساو هنک فک تنهد هاگتسیا نوا هب هاگتسیا

مریگیم هجیگرس وت یاج یکی نم ؟ هایس لوپ نورق

ومال. هب

: متفگ درس

؟ یتخبدب مه وت هگم -

: تفگ مرگ

یتقو .ات هشاب یچ ووت نم رظن زا یتخبدب -ات

یگنشگ یراد اذغ همقل ،هی یراد رس باال فقس

شارب هک یشاب یکی قشاع یشاب ،سملا یشکن

سپ نا هدنز زونه تردپ و ردام و ینک جرخ تبحم

. یتسین تخبشوخ مزونه ،اما یتسین تخبدب

: متفگ و مدرک رت نابز اراب منابل

یازیچ یتخبشوخ هساو ینک یم رکف ینعی -



؟ میراد المز یرتهب

راخب دیچ. زیم یور ار نامشرافس یچ هفاک درم

ارهب منامشچ دش ثعاب هفاک یاکنخ یوت یاچ

. مزودب تشاد طالیی یاه هبل هک یدیفس ناجنف

رس متمس ارهب کشالیت کیک باقشب تسد اب داوج

: تفگ و داد

هگم . رایبرد متکنیع . یدروخن هناحبص منک رکف -

هفاک یکیرات وت هک نتشاک نوجمداب تمشچ یاپ

؟ یدز کنیع

لصو ار شهاگن . متشادرب متروص یور ارزا مکنیع

ما. هتسخ هاگن هب درک

: تفگ و دروخ شا ینتسب زا یمک

ساسحا هگا . نکن هیرگ یچیه هساو . نکن هیرگ -

صرح یلو تالشنک شساو ینک یمن یتخبشوخ

. روخن شوج و

: متفگ هدنزگ و خلت . مدیشون یاچ یمک



؟ مدرک هیرگ همولعم -

هرآ. -

؟ ینود یم یچ هخآ وت -

دز. دنخبل

یطولا #ن

مجنپ یس_ _ تمسق #

. میتسه یرهش نییاپ رسپ و رتخد هی ووت نم -

یب ضراوع و یلوپ یب . منکن تکرد هشیم هگم

. منودن شزا یزیچ نم هک تسین یقافتا یلوپ

منک. یم تکرد بوخ

. مدادن ار شباوج و مدیشون مارآ مارآ ار میاچ

: متفگ



. تسین یلوپ یب زا طقف نم یاخبدب یلو -

. یلوپ یب هب هشیم متخ یریگب وشلا بند هگا یلو -

. مرادن کش

. وگب لوپ نوا زا مهب طقف -ج

هفاک درم هب درک هراشا دز. هیکت یلدنص هب داوج

: تفگ دنلب و یچ

؟ هعونمم راگیس شاداد -

دمآ: یچ هفاک درم یادص

! شاب تحار شاداد -هن

ارزا شا یا هرقن نوتسنیو راگیس تکاپ داوج

: تفگ و دیشک نوریب شبیج

؟ شاهاب یرادن یلکشم -

: متفگ



یاه هلمج اب هدن شک ردقنیا ادخ ور وت طقف -هن!

و ندینش تحیصن دوم نماالنور . هبنلس هبملق

. متسین افرح نیا

نازرا کدنف کی اراب شراگیس . دیشک یهآ داوج

ار شدود دز. نآ هب قیمع یکپ و درک نشور تمیق

: تفگ دعب نم. فلا خم تمس هشوگ کی داتسرف

هی وهی میدرکیمن وشرکف تقوچیه دمحا و نم -

ادخ نگیم یدینش . نومتسد هب هسرب هبملق لوپ

نیمز ور هدرک ترپ نومسآ زا لوپ ینوگ هی شساو

. هدمحا و نم تیاکح ؟

: مدش واکجنک

بخ؟ -

هدرگرب هشیم روبجم تقورید دمحا بش -هی

یرس .هی ییاراد هتفر یم دیاب دعب زور . تکرش

. هرود ییاراد ات تکرش ریسم . هتشاد المز کرادم

هشن روبحم ات تکرش هریم بش نوا نیمه هساو



. اجنوا هدرگرب هرابود حبص

هدامآ شزیچ همه اه یرتشم زا یکی ی هدنورپ

قرب هنیب یم ریدم قاتا وت هراذب هک هریم . هدوب

. هدشن شوماخ مه متسیس و هنشور قاتا

جنپ و یس ادودح هنووج درم هی نومریدم نامرآ

باسح شزا دمحا و هکشخ و یدج یلیخ سهلا.

درب. یم

. داوج یسانش یمن ونامرآ وت تفگ مهب راب هی همدای

. هکانسرت یلیخ نامرآ

: متفگ

؟ دوب یچ شروظنم -

. مشاب شبظاوم تفگ عقوم نوا مهب طقف . تفگن -

؟ شدعب دش یچ بشنوا بخ -

وت ونم نامرآ متشادن تسود تفگ یم دمحا -

هی قاتا یوت . هکاکش تدش هب نوچ . هنیبب شقاتا



هاگتحارتسا تشپ نوا هک تس همین هفصن راوید

یلو . مدش میاق و تشپ نوا متفر تفگ یم . هنامرآ

. منومب تشپ نوا هرارق یک ات متسنود یمن ال صا

. همهفن نامرآ مدرک یم ادخ ادخ تفگ یم

نومه .رد شقاتا هدرگ یمرب ییوشتسد زا نامرآ

هراد تداع نامرآ . هروخ یم گنز شنفلت نیح

ور هراذب اتقو رتشیب ور نفلت ، هدنب شتسد یتقو

. رکیپسا

؟ دوب طخ تشپ یک -

زا درم هی یادص هیک. هدیمهفن تفگ یم دمحا -

بش 8 تعاس ادرف تفگ هک دموا نفلت تشپ

. نومدیدج ناکم هب هسر یم هلومحم

یادص هرابود . هتسرف یم وربکا هگیم شهب نامرآ

ور یدعب یات .هد درایلیم هن زا نیا هک دایم درم نوا

ننک. یم هدامآ نراد

هدینش ور یزیچ نیچمه یتقو تفگ یم دمحا



. هدوب هدموا دنب شنوبز

: متفگ

رو؟ نوا روو نیا هنکیم لمح راب امش تکرش هگم -

نتسرفب حلا صم نومتخاس رس ناوخب یتقو -

یمن تلا خد ازیچ نیا وت نامرآ . هناماس ی هفیظو

هک یا هلومحم هنک یم کش دمحا نیمه هساو هنک.

مسا مشدعب . هشاب هنوت یم یچ هزرا یم درایلیم هن

هنک. یم کش رتشیب دمحا هگیم هک ور ربکا

تس؟ هراک یچ هیک؟ ربکا نیا هگم -

اقیقد تکرش نوا وت ربکا مدیمهفن تقو چیه نم -

دراگیداب هی .دق هفرح ومک تکاس هنک. یم راک یچ

مدآ هب شهاگن و هراد هلضم هلضع و وزاب یا هفرح

و نامرآ اب هیاس نیع مه هشیمه . هیروج هی

. هناماس

هرب. نامرآ ات هنوم یم اجنوا ردقنوا دمحا بش نوا

تسار وهی نوریب دوب هدز تکرش زا طایتحا اب دعب



نم. شیپ دموا

دنوشک باوختخر زا ونم . مدیباوخ یم متشاد

نومایتخبدب ینیبب هک ییاجک داوج تفگ نوریب

تفگ ؟ یبش فصن هتربخ هچ متفگ . همومت هگید

ردقنوا هبش. لوا هزات ؟ رسپ دوب اجک بش فصن

. هحبص کی کیدزن تسنود یمن هک دوب لا حشوخ

هرت. مهم وحالل مورح متفگ وت لثم منم شلوا

شرد هتسد وراد و نامرآ نیا وراب ام دمحا متفگ

شزا یزیچ یاوخب هک تسین یسک نامرآ ! زادنن

. نتسه یا هدیچیپ یامدآ انیا متفگ . یدزدب

زادنن ور وشوام یخلا یب متفگ . هعمج نوشساوح

هدعب هک ولغش نیا ینوت یم نیبب متفگ . هصمخم وت

شوگ یلو ؟ میدب تسد زا میدرک ادیپ یراکیب یلک

و شفک هگنل هی وت دوب هدرک ریگ شغرم یاپ . درکن

.ات موناخ ترالن هشیمن ترواب . دموا یمن منوریب

ات درک زو وزو دنوخ یه نم شوگ ریز حبص دوخ

یتقو زا هک یتنعل رقف نیا شتسار . مدش یضار



یم متیذا دوب ماهاب متخانش ومپچ و تسار تسد

اج ره ربکا تفگ . هشاب متفگ . مدش هسوسو درک.

. شلا بند میریم تفر

بش ات8 تفگ یچ؟ همهفب رگا ، هکانرطخ متفگ

نم . سرتن ردقنیا طقف .وت میرن ول میشک یم هشقن

. تسه یچ همه هب مساوح مدوخ

یطولا #ن

مشش یس_ _ تمسق #

هیواز کف وحم نم و دزیم فرح تشاد داوج

هعجاف قمع هب متشاد هزات هزات راگنا و مدوب شراد

درم نیا مدیمهف یم متشاد مارآ مارآ . مدرب یم یپ

و گنشق یادص و لکش یلیطتسم یاهوربا نآ اب

یوت ار ناشدوخ دمحا اب روطچ شا یلمخم

دنا. هتخادنا گرزب یرسدرد



: متفگ و مدرک تشم ار میاه هجنپ

رارکت وهابتشا نومه اقیقد یاوخ یم .االن داوج -

؟ ینود یم . ینک

: تخادنا باال هناش یدیق یب اب داوج

. منکب لد هتخس . مدش هدولآ هگید یلو . منود یم -

؟ هخآ نیدرک وراک نوا یتارج هچ -اب

. دناشن شا یناشیپ یور یا هدنزگ مخا

. شمهم یاجنوا نتفگ هب میدیسرن زونه -

. مدرک توف ار مسفن یبصع

. هشاب هدرکن ادیپ خیب راک مراودیما طقف ... وگب -

. موناخ ترالن یلوجع یلیخ -

: دیزرل میادص

؟ یدیمهفن ونیا زونه ... هدرم دمحا -

ناکت رس فسات واب متشاذگ ما یناشیپ یور تسد



. مداد

نم یتسه هک وت تسین دمحا . رتخد شاب روبص -

. مینک یگدنز دیاب . متسه هک

: تفگ . مدادن ار شباوج

هکانرطخ یلیخ متفگ . متفگ ونیمه دمحا هب منم -

هی منک تربخ هک بش ات تفگ . درکن شوگ یلو

. مزیر یم یباسح هشقن

زا دمحا منود یمن هک نیشام هی 8اب تعاس کیدزن

. تکرش کیدزن میتسشن نیمک دوب هتفرگ یک

نیا دمحا متفگ دش. یبآ ناسین تناو هی راوس ربکا

هریم هراد تناو اب ربکا هک هیچ هه هلومحم

تفگ . شرس تشپ داتفا هار هتسهآ دمحا ؟ شتریگب

میرادن ندرک بآ رسدرد . هشاب لوپ دوخ هنک ادخ

. هگید

تولخ لگنج طسو اج .هی رگتیچ تمس تفر ربکا

تفاسم هی میدش روبجم .ام زمرت ور دز کیرات و



رون . شهب میسرب ات میرب هدایپ ور یمک یلیخ

. نومهب هنک کش دشیم ثعاب نیشام

؟ دوب اهنت -

کیدزن دوب. سرتن یلیخ بصم .ال اهنت یاهنت هرآ -

هی دعب . میدش میاق اتخرد تشپ هقیقد هد هب

نیشام نوا زا رفن هس .ود دموا یکشم نو نیشام

یلیخ . ندرک یتم سال قاچ ربکا واب ندش هدایپ

9 هک هیچ هلومحم نوا میمهفب دشیمن و دوب کیرات

. هزرا یم درایلیم

هس لوغ هرن درم هسات هک میدیمهف یردقنوا طقف

کاس نیا .زا تناو وت نتشاذگ وگرزب یلیخ کاس ات

هبعج ات دنچ . هشیم اج زیم زیچ ایند هی شوت هک اه

. ندیچ شور مه

در درم هسات نوا و ربکا نیب ییافرح هچ میدیمهفن

. نتفر شدعب دش. لدب و

ربکا . مینک مومت وراک و میرب دوب ام تبون هگید



نیشام راوس و متشگرب مه نم دشو تناو راوس

مورآ یلیخ ربکا . مدرک راوس هار رس ودمحا و مدش

تفر . نابوتا وت داتفا دعب . تشپ الک نیع . تفر یم

و غاب هچوک هی هب دیسر یکاخ هداج هی زا دعب و

یاراوید و ینهآ رد اب کیچوک هنوخ هی یولج مدعب

. تسب ورد وتو درب ور تناو . زمرت ور دز یلگهاک

یتقو نومب اج نیمه .وت داوج هشتقو تفگ دمحا

داوخ یم متسنود یمن ال صا وت. ایب مدز گنز کت

ینود یمن هک .وت هکانرطخ دمحا متفگ هنک. راک یچ

طقف تفگ . میرب ییات ود راذب . هربخ هچ وت نوا

مایم دعب . هربخ هچ منیبب مدب بآ شوگ ورس مریم

دمحا . مدوب هدیسرت . مینک راک یچ میریگب میمصت

. درگرب دوز طقف متفگ . تشاد تارج و لد یلیخ

باال تفر هنهک یلگهاک راوید زا هبرگ هی نیع و تفر

یم طقف تشذگ ردقچ منود یمن . طایح وت دیرپ و

وت دیرپ راوید زا دمحا دوب. وطالین یلیخ منود

دش. راوس و نیشام تمس دیود و غاب هچوک نوا



هراد . بقع ورب نک شیتآ تفگ نونز سفن سفن

. دایم

متفگ . ونیشام مدرک کراپ هنوخ نوا زا رترود یلیخ

؟ دوب ربخ هچ هنوخ وت دمحا دش یچ

و قاتا هی یوت تشاذگ وکاس هسات نوا ربکا تفگ

تس. هبارخ هنوخ .هی نوریب دموا

شساوح تسین هنوخ نیا وت سکچیه ینعی متفگ

.وت تسه رفن هی تفگ ؟ هشاب کاس هسات نوا هب

شاهاب مک هی ربکا دوب. هدرک نشور شیتآ طایح

مدموا نم نوریب دایب هکنیا زا لبق دزو فرح

. نوریب

؟ مینک راک یچ حاال بخ متفگ

مینیش یم تفگ درک. شتعاس هب هاگن هی دمحا

. هنوخ وت میریم هگید تعاس هی ات اجنیا

هب مینزب میرادرب ور اکاس وت میرب یروجنیمه متفگ

ییب هشقن نوا دوب نیا ؟ دمحا هشیم هگم ؟ کاچ



. هبقارم هک تسه رفن هی وت نوا ؟ تصقن

. مدید ویکی طقف نم رفن. ود مدیاش تفگ دمحا

یلیخ نم . میرب ایب وش یخلا یب ادخ ور وت متفگ

راک دزو داد مرس درک یطاق وهی دمحا . مسرت یم

نوا دمحا یلو هشن ترواب دیاش . دیشک ثحب هب

نوا وت میرب درک یضار ونم دوب روط ره بش

. هنوخ

مورآ راوید ور زا بش همین یود زا دعب خالهص

هدید وارب رود نوا سکچیه . طایح وت میدیرپ

زره فلع هملا هیع اب طایح وت یکاخ نیمز . دشیمن

دوب. هدش هدیشوپ

هک ییورای نیا هک دمحا شوگ رد مدز چپ هتسهآ

لخد لوا دیاب تفگ ؟ سپ ساجک یدز فرح شزا

. میرایب ونوا

. میدیشک کرس ور اقاتا و مورآ یلیخ راوید مخ زا

و یبوچ یاه هرجنپ ورد هکاب اقاتا وت سکچیه

. دوبن دوب، طایح هب ور هنهک



هیاس نوا هک دایم مرس تشپ یا هیاس مدرک سح

قافتا عیرس یلیخ شدعب . هشیم رتگرزب هراد یه

ربخ دمحا ایهب منوخرچب ومرس مدموا .ات داتفا

مرس ور تسد مرس. وت دروخ مکحم یزیچ هی مدب

واب مدیخرچ بقع دش.هب دنلب مخآ و متشاذگ

دوب هدنوشوپ ور شتروص هیفچ هکاب یدرم ندید

. متفر شوه زا

یطولا #ن

متفه یس_ _ تمسق #

درگ منامشچ و تفر بقع هب هدارا یب منت ناهگان

دش.

دز. دنخبل داوج

اه! یدیسرت -



یور ار شدنخبل نانچمه داوج یلو مدز. یدنخرهز

یم مه شا یلسع نامشچ درک. ظفح شنابل

. راگنا دندیدنخ

: متفگ و مدیشون دوب هدش درس هک میاچ زا یمک

. تشاد مرب سرت یدرک فیرعت یروج -هی

: تفگ فلکت نودب و هناتسود ینحل اب

؟ راکرس میرب میشاپ و مگن هگید یاوخ یم -

: متفگ

لو یاوخ یم ناتساد جوا اه.وت مه وت یراد رازآ -

؟ یرب ینک

روز ارهب شنابل و تفرگ یخوش گنر شنامشچ

. ددنخن ات تشاد هگن هتسب

. دیشک رپ شدنخبل دید هک ار ما هریت و ذفان هاگن

: متفگ

؟ دموا هچبالیی دمحا رس -



درک: یا هفرس کت داوج

هدز بوچ هکاب دوب نووج درم هی هنابهگن نوا -

یکشاوی دمحا مدش شوهیب هک نم مرس. وت دوب

هدید یتقو مه درم نوا اه. قاتا زا یکی یوت تفر

دمحا . دمحا غارس دوب هتفر مدش، شوهیب نم دوب

هیشوهیب یوراد هی هک نارولف لبق زا شدوخ اب

یکیرات وت دوب هتفر هرسپ یتقو تفگ دوب. هدروآ

و هرسپ غامد و نهد ور هراذیم ولا متسد دمحا قاتا

هرسپ هرخ باال ندش وگالزیو یتخبدب رازه اب

. هشیم شوهیب

. هرایب شوه هب ونم هنوت یمن هنک یم یراک ره لوا

. اکاس تقو رس هریم

: مدیسرپ الهن وجع

؟ دوب یچ کاس -وت

ات دنچ .اب یرازه دص لوارت . موناخ ترالن دوب لوپ -

. یمرگ 500 شمش



: دیرپ باال میاهربا تفج

طال؟! شمش -

درک. مخ ار شرس داوج

طال. شمش هلب، -

دش؟ یچ شدعب بخ -

مدموا شوه هب نم یتقو ور انیا مامت دمحا -

هدب نوکت وراکاس هتساوخ تفگ درک. فیرعت مساو

. هلصو بایدر اکاس هب هدید یسناش یلیخ هک

هوا! ؟ بایدر -

ربکا هدش یروجچ دیمهف هک دوب عقوم نوا هزات -

. هتفر و هتشاذگ ولوپ همه نوا تحار یلیخ

؟ هتسرد هدب. نوکت وراکاس تسنوت یمن دمحا سپ -

اروف ، نیشام وت تشاذ یم وراکاس رگا هلب. -

تسرد رکف هی دوب روبجم . نتفرگ یم ونومدر

نکمم هظحل .ره هدوبن تقو . هنکب شارب نومرد



زا یکی ای ربکا ثمال ای دایب شوه هب هرسپ نوا دوب

کچ ور عاضوا و هرسپ هب هنزب گنز نامرآ فرط

هنک.

؟ سپ دمحا هدرک راک یچ -

یور شهارمه نفلت ، دنزب فرح تساوخ ات داوج

. دروخ گنز و تفر هربیو زیم

درک: مخا هحفص ندید وهب درک مخ رس

. انیبب ولحم یب سورخ -

: متفگ

هیک؟ -

: دیزگ بل

! هظحل -هی

داد: باوج دعب

ارب ورود نیمه ... هگید منوریب ؟... ناماس قآ مناج -

3 تعاس یک؟...االن؟... ... تکرش یاراک لا بند



مک .هی مدموا هشاب . مایم ... رسپ هک دوب نومرارق

وت مشاب مدوخ دیاب ...هن مسرب ات نک شلطعم

... مایم مراد ... همدوخ تسد مشدیلک همزیم یوشک

عفال.

: مدرک هاگن شتروص یوت هناواکجنک

؟ نیرب دیاب -

ار شا یلدنص هکیلا دشوردح دنلب اج زا داوج

: تفگ دیشک یم زیم لخاد

. نیمز رس میرب دیاب هدموا یرتشم مرب. دیاب هرآ -

: مدش دنلب اج زا مه نم

؟ مینیبب ومه هرابود یک سپ بخ -

و یاچ لوپ و تفر قودنص رانک . دادن ار مباوج

.رد میورب هک درک هراشا نم درک.هب باسح ار کیک

هفاک زا نم ات داتسیا یرانک و درک زاب میارب ار

. مورب نوریب



. ندز مدق نابایخ تمس هب میدرک عورش مه رانک

: تفگ

ات تلا بند مایم دش مومت رتدوز مراک رگا بشما -

یقاب یاوخب هگا هتبلا . نوت هلحم ات تمنوسرب

. یونشب ور ارجام

: متفگ اروف

نامز و خیرات اب دیاب طقف . ماوخ یم هک همولعم -

دیاش دوب. یزور هچ اقیقد منودب . یگب مهب شتسرد

. هتشاذگ اجک وپالور دمحا ممهفب منوتب

درک: زیر ار شنامشچ داوج

یم تشاددای هشوگ هی تکرش مرب . یگیم تسار -

روگ مگو هک یتقو نومه منک رکف . مگیم تهب منک

.هد هدرک میاق وپالور متشگ یم شلا وبند دوب هدش

. نوتیسورع زا لبق زور هدزاود

. ازور نوا میدید یم ومه زور ره ابیرقت -



درک. شیراک هی هشیم سپ . هبوخ -

. متخادنا باال هناش

. منود یمن یچیه .عفال منود یمن -

دز. دنخبل زاب داوج

. تمنیب یم بش سالتم. هب ورب -

فلا خم تمس ود رد ود ره میدرک هک یظفاحادخ

. میداتفا هار

واکجنک و مدرک رکف وا یاه فرح هب بش ات نم و

. دیدزد اهار لوپ روطچ بش نآ دمحا منادب مدوب

یطولا #ن

متشه یس_ _ تمسق #

هک شمناخ اب یدوصقم یاقآ . میتفر اهباال هلپ زا

کزود کزب ملق دص ار شتروص و دوب ناوج نز کی



. دندمآ یم مرس تشپ دوب هدرک

یم رغ تشاد هک مدینش یم ار یدوصقم نز یادص

مه ریپ یدوصقم . دراد هلپ همه نیا اجنیا ارچ دز

لمحت . ملسع میسر یم "االن تفگ یم هنایوجلد

شیاه نتفر هقدص نابرق و شیاه نتفگ ملسع نک!"

هکرعم هچ یریپ رس دز. یم مه ارهب حملا تشاد

دوب. هتخادنا هار یا

یدوصقم هک دوب یگنلک ی هقبط کی ی هناخ کی

یم میتشاد وحاال دوب هدیرخ شنز یارب رادلوپ

طقف ای شمیبوکب . مینک هچ هناخ اب مینییب میتفر

موناخ لیوحت ورب لد ونووت مینک شریمعت

. میهدب

،هب دوبن مه هدات مه یور هک ییاه هلپ باالی

یم ناشن تقرس دض یبوچ .رد میدیسر نامتخاس

. دوبن یگنلک مه دایز هناخ داد

مداتسیا یرانک و مدرک زاب وردار متخادنا دیلک

: متفگ



. دییامرفب -

ار شتسد دوب، شتسد هایس یخن شکتسد هک نز

قت قت دشو هناخ دراو و تفرگ شناهد یولج

خیلا یاضف یوت شدنلب هنشاپ یاه شفک یادص

ریز هک دوب یزیچ نیلوا کاخ انو یوب . دیچیپ هناخ

دز. ما ینیب

لو و لش شا یتروص و دیفس نتاس یرسور نز

نیع شلا بند هب یدوصقم . داتفا شا هناش یور

. تفر یم قاتا نآ هب قاتا نیا زا کدرا هجوج

مدای ناماس هک روطنامه . ندز فرح هب مدرک عورش

اراب هناخ منزب فرح یروج کی دوب هتفگ دوب. هداد

نآ اب یلو . میهدب یدوصقم نز لیوحت تاریمعت

دوب لا حم یدوصقم ینز هتفر مه یوت ی هفایق

فاص طخ هب هک دوب ییاه نز نآ .زا دوشب یضار

یرتشم دوب مولعم ال ماک . دنهدب ریگ راوید یور

. هداتفا نامریگ یتخس



، تشگ هناخ یوت لماک رود کی هک یدوصقم نز

: تفگ ریپ یدوصقم

هیچ؟ ترظن ملسع -

درک. جوعم و جک ار شیاه بل یمک نز

هرتهب میزاسب ون هی میبوکب . دوصقم هنوغاد یلیخ -

اه.

هب ور دوبن یضار نز فرح زا راگنا هک یدوصقم

اروف . متفرگ ار شروظنم دز.اتهت یکمشچ نم

: متفگ

نوتتسد ور یدایز جرخ مه اجنیا ندیبوک یلو -

هرب. یم تقو مه هراذ یم

: تفگ و درب ارباال شنشور و نهپ یاهوربا نز

؟ هشک یم لوط ردقچ -ثمال

: متفگ

مین. و سلا کی نیاوخب سکلبود -



: تفگ یدوصقم

هرب؟ نامز ردقچ شریمعت -

: متفگ

. هشخاش ور هام 6-

، دشاب هتشادن ندرک رکف تصرف نز هکنیا یارب دعب

زاب ار تکرش هتخاس شیپ یاه حرط زا یگولا تاک

ور ییاریذپ سنلا گرزب ی هرجنپ هب تشپ نز . مدرک

رون ریز گالهس یاه گرب دوب. هداتسیا طایح هب

کل، ورپزا فیثک یاه هرجنپ تشم زا دیشروخ

. دندز یم قرب

: متفگ

هریزج هنوخزپشآ . میرایم رد نیاوخب یلدم -ره

عیلا طایح و سارت هب ور بذاک فقس اب نیاوخب

نوتساو . نرادن یراوید دمک اباوخ قاتا . هشیم

ای تکراپ فک . ینیباک ای هقبط هقبط لدم میرایمرد

تازیهجت اب نشیم ضوع همه اسیورس . گنس



و باوخ باال هنوخزپشآ و سنلا نییاپ . یجراخ

اراوید . یچیپرام اه هلپ درگ. هیهلا .اب سیورس

یم یس یو یپ ییاهاج وهی یراوید دغاک و گنر

. هشاب ادص قیاع مینز

درک: مخ رس هنیس هب تسد نز

نیبوکب دیاب ور هنوخ لک نیگیم امش هک یروجنیا -

. هگید

بوخ ونوشراک ام یاه هچب . تروص نوا هب -هن

کی ای سکلبود . هراد هشقن هب یگتسب اهتنم . ندلب

. هقبط

: دیشک یفوه نز

ور رگا هام 6 هساو . هدایز یلیخ مین و سلا کی -

. مینک یذغاک ونومرارق و لوق میرب نیتسه نوتلوق

یضار نز ندز هناچ و کچ نودب هکنیا زا لا حشوخ

. میتفر نوریب رد وزا مدرک مخ رس دوب هدش

نیلوا هک مدرک رکش ارادخ میتسشن هک نیشام یوت



شا هیقب . هلحرم نآ ماات هداد ماجنا تسرد ار مراک

دیاب طقف دوب. نارگید و تاماس ی هدهع هب مه

یتقو اه.ات لوپ ندرک ادیپ یور مدرک یم زکرمت

ات اقیقد هک شموناخ و یدوصقم اب نام هسلج

، تشاذگ نامخرچ الی بوچ دزو قن هظحل نیرخآ

دوب. هدش بش هن

دعب . متسشن مروتوم یور و مدز نوریب تکرش زا

هتسخ یادص قوب ود .اب متفرگ یترالنار هرامش

: دیچیپ مشوگ یوت شا

. داوج -سالم

یور یمک . شندز فرح فلکت یب زا دمآ مشوخ

: متفگ و مدش اج هباج روتوم

؟ ییاجک . ریذپان یگتسخ موناخ -سالم

منک. یم تفوک ومچیودناس مراد متسشن اج -هی

؟ هخآ تفوک ارچ -

راک یچ بش نوا دمحا مریگرد مدوخ اب رهظ -زا



. یتفر و یتشاذگ یرامخ وت ونم یروجدب درک.

مرس زا یگتسخ مامت دوشیم ناترواب مدز. ههقهق

؟ دیرپ

: متفگ

. ادرف ات نک ربص مبشما -حاالهی

دمآ: طخ فرط نآ زا دننام غیج شیادص

. وگب وش هیقب حاالایب نیمه ! دوخیب -

ما. هتسخ یلیخ -

ادیپ رترید وپالور مرو نوا زا یگب رترید یچ -ره

. مینک یم

. مایم مراد . هشاب -

. مدوب هار یوت هقیقد جنپ و لهچ وا هب مسرب ات

ینومسیس هاگشورف کی یاه هلپ یور دوب هتسشن

هکسلا هبک دوب هدز لز . ورتم هاگتسیا کیدزن گرزب

دز. یم دنخبل و یتروص یاه



. متمس هب دناخرچ ار شرس مدز هک شیادص

هباشون یرطب و تشادرب نیمز یور ارزا شا هلوک

درک. ترپ بزهلا گرزب لطس یوت ار شا

هتسشن روط نامه و مدرک شوماخ ار روتوم

رسو زا یگتسخ درک .سالمهک مدرک شهاگن

. دیراب یم شیورو

: متفگ و مداد شم سال

؟ یدش روتوم راوس -اتحاال

یطولا #ن

مهن یس_ _ تمسق #

: تخادنا مروتوم یاپاترس هب یهاگن

. مدش مییاد روتوم راوس مدوب هچب هک راب هرآ.هی -



راوس روتوم شیگچب . هنووج یلیخ تییاد یلو -

؟ هدوب

. دیدنخ یم گنشق اه. هچب رتخد نیع . دیدنخ

یم اه هراتس نیع هام رون ریز شیابیز تروص

بش نآ یلو . ددنخب مدوب هدیدن دایز . دیشخرد

دوب. کوک شفیک راگنا

: تفگ

. مگیم ومگرزب ییاد -

: متفگ

ریخ . حبص سکعرب . هنوخ یم سورخ تکبک -

. هشاب

داد: ناکت رس ترالن

دز. گنز مهب یآالن زورما هخآ -

هیک؟ -یآالن

. منامام -



. هتقیفر مدرک رکف ؟ نامام یگیمن تنامام -هب

. همنامام مه . همقیفر مه بخ -

. شفرح زا دمآ مشوخ

: متفگ

؟ یرادن یتسود چیه ینعی -

. هگید نماتسود ویآالن ریما . مراد -

: متفگ و متشادرب روتوم ی هتسد رانک زا کالیه

. تمنوسرب وش راوس -

: تفگ نم هب وور تخادنا هبکاله یهاگن

؟ مشب تروتوم راوس یگیم ینعی -

. میرب هدایپ وگب یتسین تحار یدید هگا بخ -

: تفگ للعت یمک اب

. مشن راوس مدیم حیجرت -

ارچ؟ -



: تفگ هدنک تسوپ و کر

. مبذعم هخآ -

: متفگ . تسیچ شروظنم مدیمهف

. میرب دعب اج هی مدنبب ومروتوم راذب -

غولش اه هچوک . رانماپ نییاپ تمس میداتفا هار

هتسد هک درگلو یاهرسپ و درم و نز .رپزا دندوب

یم ینتسب بش یامرگ یوت و دنتفر یم هار هتسد

. دندز یم مه ی هلک ورس یوت و دندروخ

: تفگ

؟ هبیجع یزیچ -هی

؟ هبیجع یچ -

؟ هتدای ور دوب ملا بند زور دنچ هک ههاقآ نوا -

بخ؟ هرآ. -



ملا. بند دایمن هگید -

. مدرک رت نابز اراب مبل

منک. یمن رکف یلو . تمنوسرتب ماوخ یمن -

؟ هملا بند ینعی -

. یمهفن وت هک یروج هی طقف هرآ. -

؟ ینود یم اجک زا وت هخآ -

نک. ربص . میسر یم مشاجنوا -هب

دمحا بش نوا . داوج مارب هراد فوخ تافرح -

درب؟ وپالور یروجچ

: مدیدنخ

. متبقارم نم ارچ؟ فوخ -

. وگب طقف -

شلوک ور دوب هتخادنا ونم لوا . مدوب شوهیب نم -

مخ دوب هدرب ونیشام ولج. یلدنص دوب هتشاذگ و



و ناهد واپو تسد دعب . هنوخ بقع تمس راوید

هی هک دوب هتسب ور هنابهگن هرسپ نوا یامشچ یتح

وپالو دعب هدن. شتسد راک دموا شوه هب تقو

نیا زا هکشب .هی هکشب هی یوت دوب هتخیر وراشمش

. شاه هدنگ

؟ هکشب -

. هلوک و جک . نراد رد هک یمیدق .دمالی هکشب هرآ -

؟ نیشام وت دوب هتشاذگ ور هکشب دعب -

. مدیدنخ

. دشیم ولبات ؟ هشیم هگم اباب. -هن

یچ؟ سپ -

هاچ هی یوت ورب رود نومه دوب هدرب ور هکشب -

دوب. هتخادنا کشخ

؟ هدوب هاچ اجنوا هگم -

و تخرد و دوب تخرد طقف هنوخ نوا ورب رود -



نوا نومتخاس ات دنچ هی هتبلا . کشخ نیمز هی

هک دوبن کیدزن یردقنوا یلو دشیم هدید رترود

. ندوب ینومتخاس روجچ میمهفب

ادج شزا وبایدر بخ ؟ نیدزن تسد وراکاس سپ -

؟ هیراک هچ درک؟ یم

هدرک رکف شدوخ دوب.اب شوهاب یلیخ دمحا -

مه هگید بایدر ات دنچ بایدر نوا زج هب هنکمم

. هشاب زاساج

دز: دنخزوپ ترالن

. دشیم یشوهاب سیلپ دشیم سیلپ هگا دمحا -

! فیح

: متفگ و مدیشک ییادص رسو رپ سفن

؟ هدش گنت شارب تلد -

شرس و درک شیوتنام یاه بیج یوت تسد ترالن

: تفرگ نامسآ ارهب



. متفگ غورد هرآ مگب هگا -

. نیدوب قوشعم و قشاع مدرک رکف -

: دیشک یهآ

صاخ ییاروج هی مدمحا و ونم یگدنز ی هصق -

دوب.

یلوضف مدآ ال وصا دوب. هچ شروظنم مدیسرپن

هک یرتخد یگدنز یوت دمآ یمن مشوخ و مدوبن

زا هک یرتخد منک. شاکنک مدوب هدش انشآ ابوا هزات

دوب. بذعم هبیرغ درم هنم رانک روتوم یور نتسشن

: تفگ دزو یگنس هولق هب یدگل

دش؟ یچ شدعب بخ -

: متفگ

مک وهی هاچ وت هراذ یم یوپالور هکشب دمحا -

راوس تعرس وهب شور هزیریم تخرد هخاش

یتقو نم . هشیم رود هقطنم نوا وزا هشیم نیشام



یم ونیشام نابوتا طسو دمحا هک مدموا شوه هب

. متروص رسو ور هزیر یم بآ یرطب وهی رانک هنز

تفگ دوب. هداسیاو مرس باال مدرک او هک ومامشچ

و ندرگ وت درد مداد نوکت هک ومرس یا؟ هدنز داوج

. دیچیپ م هلک سپ

. دموا یم نوخ تشاد مرس. تشپ هب مدز تسد

شاج تفگ دش؟ یچ .وپال زونه ما هدنز : مدیلا ن

یچ مدیسرپن هک درک یم درد مرس ردقنوا . هنما

و دامپ و لیرتسا زاگ هناخوراد زا درب ونم . هگیم

هتفه هی هدعب . تسب ومرس و دیرخ ترپ و ترخ

هک ووپالور میدرب کاس هسات وپال. غارس میتفر

شمش شدرایلیم وهی دوب یدص لوارت هتسب 80ات

. کاچ هب میدز مدعب . کاس وت میدنوپچ طال

؟ شتتشکن هک دمحا دش؟ یچ هنابهگن نوا -

؟ هلتاق دمحا هگم -هن!

: دیشک یتحار سفن هراچیب رتخد



. هشاب هداد شتسد یراک هی مدیسرت یم ش همه -

. مدرواین شیور .هب هدرم دمحا دوبن شساوح راگنا

یتح دنک یمن لوبق شفیطل حور . رگید تسا نز

. دشاب هدز ییاطخ هب تسد شا هدرم دزمان

: دیسرپ

؟ هیزور هچ ملا هیضق نیا -

هک یبش نوا امش. یسورع زا لبق هام کی تسرد -

هام کی اقیقد نوریب میدیشک هاچ وت زا وپالور

. نوتیسورع هب دوب هدنوم

؟ نیدرب اجک -وپالور

یطولا #ن

ملهچ _ تمسق #

دوب رارق هک ایگنلک هنوخ نیا زا یکی میدرب -



هسات . نتشاد اوعد شرس هثرو . شمیزاسب میبوکب

مهس نتساوخ یم اشاداد . رهاوخ وهی شاداد

هک تشاد اوعد نوشاهاب هدامود و ندن ور هرهاوخ

نیمه هساو . نیشکب باال ونم نز مهس نیاوخ یم یآ

.هی مینک عورش وراک اتام مهاب ندرک یمن قفاوت

تقو هی مینک میسقت وشلوپ میشورفب نتفگیم تقو

. شدوخ هب میدب ویک ره مهس میزاسب نتفگ یم

نم هرب یم رتمک مهس نز تفگ یم مه ارسپ زا یکی

یچ حاال راگنا . میدب دحاو هی شهب متسین یضار

انوملسم هب منزوس رس هی هک نوشینوملسم نوا وت

تمسق نیا قیقد نتساوخیم هک نتشاد ندوب هتفرن

مهس هتفگ ساالم نوچ هکاالوبال ننک تیاعر ور

ردق نومه ور شمهس دیاب امتح سپ ، هرتمک نز

مترهاوخ ، یراد هچب و نز وت هگا تفگیم دمحا . ندب

تمحز هک منئمطم هزات . هراد وشدوخ یگدنز

مشقح . هدیشک رتشیب ترهاوخ نوا وتردامردپ

.خالهص ندرک یمن شوگ یلو . ساهامش زا رتشیب

وپالور مهام خیلا. اجنوا دوب هداتفا هه هنوخ



. میرن ول وهی دوب نومساوح یلو میدرک میاق میدرب

درک دوع مسیدناپآ تشذگ هک یا هتفه ود هی ابیرقت

ریسا هتفه .هی لمع هساو مرب مدش روبجم

زا دعب یتقو . مدوب یتفوک درد نوا و ناتسرامیب

متفرگ وپالور غارس دمحا مدش،زا اپرس هتفه کی

وهی هدیسرت تفگ . هگید اج هب هدرب وپالور تفگ

تفگ اجک متفگ میش. هراچیب هنیبب هثرو زا یکی

یچ ینعی متفگ . مگیم تهب . هرتهب ینودن عفال

یکشاوی یدرک رکف هنکن ؟ یرادن دامتعا مهب ؟ دمحا

هک ییاجنوا . رسپ وگن دنرچ تفگ ؟ مرادرب مرب

ننک. یم کش . یرب وت هک تسین ییاج شمتشاذگ

زا داد افعتسا وهی . دموین زور هد وات تفر مدعب

شهب نامرآ هکاالن دش نیمه . نوریب دز تکرش

. هدرک کش

: تفگ ناش. هچوک هب میدوب هدیسر

؟ تسیئر نامرآ -

: شیور هب ور مداتسیا



وپال زا رادقم هی درک جرخ ، تفر میتقو هزات هرآ. -

دنک. وشدوخ روگ ور

: تفگ داد یم ینارگن یوب هک ینحل اب

؟ هتشک ودمحا نامرآ ینک یم رکف ینعی -

: متخادنا باال هناش

و تساجک وپال یاج ترالن. منود یمن یچیه نم -

لا بند هک ییانیا هک منود یم ونیا طقف هیک. لتاق

وپالن. بحاص نتسه ووت نم

؟ نراد رظن تحت مه ور وت یگیم ینعی -

هرآ. -

ش؟ هتسد وراد و نامرآ ینعی -

هرآ. -

و دیشک یفوه و تخادنا نییاپ ار شرس ترالن

: تفگ

ننک یم بیقعت ورام نراد ادص یب هک هنیمه -



هک نیا ینعی . تساجک وپال یاج نمهفب .هک هگید

ودمحا . نیتشادرب وپالور دمحا وتو ننود یم

. نتسه وت لا بند مه وحاال نتشک

. مینود یمن ور مودکچیه باوج اقیقد ام یلو -

رطخ وت ونم نوج هنافساتم و نم لا بند یدموا -وت

. یتخادنا

یرطخ زا هک مدوب نم نیا هشاب تدای . اقیقد -هن

تندزدب دوب نکمم . مدرک تهاگآ هتنیمک وت هک

امتح سپ یدمحا دزمان وت ننک یم رکف نوچ تنربب

نم وگب ایب یه .حاال تساجک وپال یاج ینود یم

. هشیمن نوشرواب انوا . منود یمن

منک؟ راک یچ .حاال ایادخ یاو. -

. نزب ولغش نیا دیق مگیم هک هنیمه هساو -

. داوج اقآ مهفب ونیا هشیمن . تفگ -زاب

هنوخ ورب .حاالم یناد دوخ . متفگ هگید وراینتفگ -

دمحا زا یکوکشم زیچ خیرات نوا وت نیبب نک رکف و



؟ هدنومن تدای

مرظن .هب نزب گنز مهب یدیمهف یزیچ تقو ره

یچ مینیبب دعب عفالات مینیبن ومه هگید هرتهب

. هشیم

بل رگید . دوبن لا حشوخ رگید نتفر تقو ترالن

ناراب هراتس شتروص و دیدنخ یمن شگنشق یاه

ین ین اررد نتسناوخن دشیم مه زونه . دوبن

دیاش تساوخ یمن ار جنگ نآ دید.وا شنامشچ

کی اما . دندوب هتشک ار دمحا شرطاخ هب نوچ

ار دازیمدآ هک رقف نآ هب تنعل دوب. نم اب مه شلد

! تنعل . دراد یمناو هک ییاهراک هچ هب

یطولا #ن

مکی _ لهچ _ تمسق #

لوغشم و متخیر ییوشفرظ غیام یمک جاکسا یور



دشو هناخزپشآ دراو مارآ ریما . مدش نتسش فرظ

. داتسیا کنیس رانک

مدوخ نک شلو . نوج ترالن ینک یم راک یچ -

یا. هتسخ باوخب ورب . مروش یم حبص

: متفگ منک شهاگن هکنیا نودب

رپ ییوشفرظ مرادن تسود مشدعب . دایمن مباوخ -

. هنومب هتسشن یافرظ زا

هنیس هب تسد دزو هیکت اه هسفق .هب تفگن یزیچ

نم. یاشامت هب داتسیا

: متفگ

؟ دیباوخ -ونرالن

اب هتعاسراهچ و تسیب یروجچ یآالن مدنوم هرآ. -

. هدروآرد ومردپ دز؟ یم هلک ورس رتخد نیا

یرادهگن داوخ یم وفالید ربص اعقاو . هلولعم نوا -

. شزا



. مرادن ورازیچ نیا ی هلصوح نم -

؟ هراد بت مزونه -

هرآ. یلو هرتمک -

. دیشک هآ ریما

مرب دیاب ونیشام هگید زور ترالن.ود مدش هتسخ -

منک. روج ولوپ متسنوتن یلو مرادرب هاگریمعت زا

. مدرک وا هب وور متشاذگ ناکچبآ یور ار باقشب

؟ هدب ضرق تهب دوبن سکچیه ینعی -

هگید . مراکهدب نومز و نیمز ترالن.هب یگیم یچ -

؟ هدیم ضرق مهب یک

؟ هدب مهب رتدوز ومقوقح مگب مراک باص هب مرب -

؟ هدیم ینعی -

. مسرپب شزا هشیمن مور -

داد: ناکت رس ریما



ونیشام و دموا متسد لوپ هک مضرف -حاالهب

بوخ شلا ح زونه ؟ مینک هچ .ابونرالن متفرگ

هنک، یم بت مروخ یم بنج شرانک .زا هدشن

. شباوختخر و سابل هب هنز یم دنگ هنکیم غارفتسا

ناکچبآ یور و مدروآرد متسد اهارزا شکتسد

. متخادنا

؟ ناتسرامیب شیدرب زورما ؟ هگیم یچ شرتکد -

و متخیر یاچ ناویل .ود تسشن زیم تشپ ریما

هبور و مدیشک نوریب ار یلدنص . متشاذگ زیم یور

. متسشن شیور

: تفگ ریما

بوخ ادرف ات هگا تفگ . شرتکد شیپ شمدرب هرآ. -

شندنوم هنوخ .وت هگید مینک شیرتسب دیاب دشن

. هکانرطخ

؟ میرایب اجک زا هخآ . هشلوپ یلک ! یتنعل -

ادخ ترالن؟هب دشیم یچ متشاد هبملق لوپ هی هگا -



دوب. لح نومت ال کشم

. دمحم ییاد هب نزب گنز -

درک: مخا ریما

متسد . مرادن هگیم هتشگرب ؟ مدزن گنز یدرک رکف -

. نکب شیراک هی تدوخ . هیلا خ

. مدیشک یفوه

: تفگ ریما

هک نم منک. یم شیراک هی مدوخ هرآ متفگ منم -

. هراذ یمن شنز منود یم

نیا ، نشکیم باذع اجنیا نراد شارهوخ تفج -

. هگیم یچ هنییب هک شنز لا بند هداتفا زونه

شیپ شمدرب رتکد دعب منز. یمن گنز شهب هگید -

یآالن.

. تفگ مهب هرآ -

؟ تهب دز گنز -



. مداد ناکترس

یلیفجنز یکلوپ کی و تشادرب ار یاچ ناویل ریما

: تفگ و دیشون هعرج کی و تشاذگ شناهد یوت

دروآرد یزاب یلوک .هی شمدوب هدربن شاک -یا

. یندید

؟ هگم درک راک یچ ؟ یدج -

مشرخآ داد. یم نوکت وشدوخ دز. یم غیج -

رو نوا .زا نیمز ور دش ترپ مراد شهگن متسنوتن

غیج ونرالن رو نیا دززا یم وشدوخ یآالن هشیش

. نابهگن درک ربخ ورفن دنچ دز. یم

یاپ و تسد ونرالن. هب دز شخبمارآ هی نادنز رتکد

مه هگید . نوریب امرفب نتفگ و ندرک عمج ونرالون

. اجنیا راین ونیا

. مدیشک یفوپ

. زورما یتشاد یدب زور سپ ! بجع -



شیرتسب میروبجم .ترالن زورما دوب یعقاو منهج -

نیا وت مدش هتسخ ومال .هب هروخ یمن اذغ . مینک

. مدرک عمج غارفتسا یاتفاثک و دنگ یه زور دنچ

مدز: وبل شتروص یوت مدش هریخ تیدج اب

؟ یراد لوپ ! ریما -

تشگنا . یزیمور یجنران یاه لگ هب دز لز ریما

: تفگ و شزبس یاه گرب یور دیشک

. هدرک زادنا سپ نموت جنپ لا رام هنن -

: مدرک چن وچن مدز هیکت یلدنص هب

. هشامشچ لمع لوپ نوا -

ندیشک رجز هنوت یمن ترالن. هراد رارصا شدوخ -

. هنیبب ونرالون

هنک. لمحت هنوت یمن هک همولعم . ریما یخلا یب -

هش. لمع رتدوز دیاب تفگ شرتکد یلو . هردام

. هرادرطخ



؟ لمع هساو هداد تقو یک -

. هگید هتفه -ود

داد: ناکت رس کالهف

ترالن. مشورفب دیاب ونیشام -

مدز: رشت هدرک هرگ یاه مخا و هفخ ییادص اب

ی هساک ؟ ینک راک یچ یاوخ یم شدعب ؟ یشورفب -

میروخب ولوپ و میریگب نومتسد منک هچ منک هچ

هرب؟ هش مومت

دش: قارب ریما

ولج مرهاوخ نیا مسیاو منک؟ راک یچ یگیم سپ -

هنومب نودنز وت مرهاوخ نوا هشو رپرپ ماشچ

؟ هسوپب

یم شیراک هی مدوخ نم . وراک نیا نکن . ریما -هن

منک.

: دیبوک زیم یور ار شیاچ ناویل ریما



یزیچ یکناب یرب ثمال؟ ینکب یاوخ یم راک یچ -

؟ ینزب

یوت ار میاچ زا همین و هفصن ناویل . مدش دنلب اج زا

هت راگنا نم. لا بند ریما نامشچ . مدرک خیلا کنیس

. منکب یراک مناوتب اعقاو دوب راودیما شلد

: متفگ

تساوح نک. مادص هگید تعاس .ود مباوخب نم -

! هربن تباوخ وهی . ریما هشاب ونرالن هب

: تشاذگ زیم یور رس هلصوح یب ریما

ال صا . مرادن باوخ هساو اج همزغم وت رکف ردقنوا -

هک نم .هن هتحار نوشلا یخ هک هییانوا هساو باوخ

. همایتخبدب مرگ و هغولش مرس

شا هداتفا ی هناش یور تسد . متفر شکیدزن

ما. هتشاذگ

منک. یم شیراک .هی ریما شابن نارگن متفگ -



قمحا ار وا درک یم رکف راگنا درک مهاگن یروج

تشاد شیاه مشچ نابز اب ییوگ ما. هدرک ضرف

"! یتدوخ "رخ تفگ یم

یطولا #ن

مود _ لهچ _ تمسق #

هناخزپشآ .زا مدرکن شرادانعم هاگن هب ییانتعا

هک منفلت یادص . متشاذگ مقاتا یوت واپ مدز نوریب

زا هاتوک مایپ کی . متفر میوتنام تمس هب دش دنلب

دوب: داوج فرط

؟" دموین تدای یزیچ ؟ موناخ دشترالن یچ "

ی هحفص هب مدوب هدز لز روطنامه مدز. یدنخزوپ

. منفلت

نیا متفگ یم مدوخ اب مدید یم ار داوج هک راب ره



دعب ی هعفد . منیب یم ار درم نیا هک تسیرخآ راب

سال هب ارام ریخ ارهب وت شمیوگیم دریگب سامت هک

. میتسین هراکنیا تم.ام

وونرالن یکاشریما و هناخ مدمآ یم هک راب ره اما

دوب هتفگ داوج تفر یم مدای مدید یم ار راد بت

رتولج هک راب .ره تسا نامناج اب یزاب ام راک نیا

نم و میوشب راچد دمحا تشونرس هب دیاش میورب

ی هزانج یپ اهزور ما هداوناخ هکنیا روصت زا راب ره

. دشیم تسار منت هب وم دنشاب ما هدش دوقفم

وزا مداتسیا هرجنپ رانک و مدیشک یدنلب سفن

بش نامسآ هب مقاتا هاتوک ی هرجنپ ی هشیش تشپ

. مدش هریخ

هار مه ناموت نویلیم اب200 نم راک ؟ درایلیم 8

. داتفا یم

و دریمب هکنیا زا لبق مدرک یم یرتسب ونرالنار

ات مداد یم ییآالنار هید . دراذگب ناملد یور غاد

اما کچوک یاه طسق دوش. اهر نادنز زا شتقو هب



ارزا شنیشام . مداد یم ار ریما نک بارخ هناخ

شلیوحت زیمت و پلا س نوریب مدیشک یم هاگ ریمعت

بوخ ناتسرامیب کی یوت ار لا رام هنن . مداد یم

گنر شا هدش وس مک یاه مشچ ات مدرک یم یرتسب

. دریگب یگدنز

ندرک پیات لوغشم و متفرگ متروص یولج ار منفلت

. مدش

هتشاذگ اجک دمحا ممهف یم هرخ .باال نکن هلجع "

وپالور."

دمآ: باوج اروف

مینک ادیپ ولوپ انوا زا لبق دیاب . تسین ملد وت لد "

". نما یاج هی میربب

ریرحت زیم یور ار نفلت . داتفا مناج هب هروشلد زاب

.نآ مدیشک زارد متخت یور و متشاذگ قاتا ی هشوگ

. دندوب نم لکشم مامت یتنعل یاهدرم

زا هرامش هس منک.اب رکف یزیچ هب متسناوتن



. مدرک زاب مشچ ییادص .اب مدش شوهیب یگتسخ

دوب. هداتسیا ریما حبش مرس باالی

هدش. دب ونرالنزاب ترالن.حلا وشاپ -

ابون تشاد مناد یمن هک مدینش ار لا رام هنن یادص

. شدوخ ای دزیم فرح رالن

. متخادنا مرس تشپ ار ما هتفاب یاهوم و متسشن

؟ ریما هشچ هگید هنن -

. تفر رد تمس هب ریما

وشاپ ؟ یمهف یمن . هدیم شحف ووت نم هب هراد -

ایب.

لا رام هنن قاتا یوت .ونرالن متفر نوریب قاتا زا

ود شرانک . دیچیپ یم شدوخ وهب دوب هدیشک زارد

لثم . متشاذگ شا یناشیپ یور تسد . متسشن وناز

هک مه یباسح و تسرد نابز کلفط دوب. غاد هروک

. دیوگب شدرد زا تشادن



: تفگ ناالن ریما

یآالن. هگیم ش همه -

: تفگ لا رام هنن

. یرولوا ، اناتسرامیب نیراپآ یمیغاشوا نورود --

دیربب وم هچب نیشاپ ؟( زیسامانآ ؟ زیسیملیب

نوتیلا ؟ح نیمهف یمن . هریم یم هراد . ناتسرامیب

؟) تسین

: تفر باال یمک شیادص ریما

وااله ناتسرامیب ریتسیا لوپ ؟ خاراپا اراه هنن هخا -

داوخ یم لوپ ؟ میربب اجک هنن هخآ ید.( موخوی

(. مرادن ادخ .هب ناتسرامیب

دز: شرس یوت لا رام هنن

اد نیغاباق نوموجوگ میغاشوا یک امیشاب لوک -

رب کاخ ). یدخوی مولوپ یرید مولغوا ، ریلیغاد

هنز یم رپرپ ممشچ ولج هراد م هچب هک نمرس

(. مرادن لوپ هگیم مرسپ



: متفگ

(! شاب مورآ .(هنن لوا مارا زاریب هنن -

دش.زا دنلب اج وزا تفر میارب یا هرغ مشچ هنن

ونرالن باوختخر رانک خی رپزا یبآ هساک یوت

. متشاذگ شیاهاپ یور و مدرک کنخ ار لا متسد

. تسشن باوختخر رانک ریما

هیوشاپ .اب هدرک تنوفع شندب رتخد نیا -ترالن

. هشیمن بوخ

. ریما نییاپ دایم شبت منک شفایش -

باال. هریم شبت دعب تعاس ود ترالن.زاب هیتقوم -

. هگید منک راک یچ یگیم -

نوشاپ و تسد هب نم . ناتسرامیب شمیربب وشاپ -

؟ نرادن بلق ؟ نرادن لد ینعی ننک. شیرتسب متفیم

شمکش یور ار لا متسد و مدز ونرالنارباال نهاریپ

اب متسد سامت زا هک دوب غاد شنت ردقنآ . مدیشک



دوب. هدش ممرگ ، شنت تسوپ

یم لا حدب ضیرم بش ات حبص ایا. هداس ریما -

هدش. یداع نوشارب هگید . ننیب

لا بند قاتا ی هشوگ یبوچ دمک یوت لا رام هنن

یکیتس پال نولیان دعب هظحل دنچ . تشگ یم یزیچ

و تفر ریما تمس . دیشک نوریب یدیفس ی هچغب زا

یولج و دروآرد ار شا یکناب باسح ی هچرتفد

. تخادنا ریما

: دیلا ن یروتسد و هوکش رپزا ینحل اب دعب

ندلا میغاشوا اناتسرامیب راپآ نانولوپ وب تگ -ود

شربب لوپ نیمه اب ورب وشاپ ). ریما یدید یتگ،ود

(. ریما وشاپ . هتفرن متسد مزا هچب ات ناتسرامیب

. تشادرب ار هچرتفد ریما

لمع اروس هتفه یکیا ، یدیک نیورلزوگ وبالر هنن -

هتفه .ود هتاشچ ملا انیا .(هنن هولیب خیشیملا یتقو

(. تارب میتفرگ لمع تقو هگید



. تفرگ هار لا رام هنن هدیکورچ تروص یور کشا

یمورمع نم . ریما مریمتسیا زوگ نم . مریمتسیا -

موزوگ ، مشیمروگ میدیغاجروگ هنمن .ره مشیملا

هدنیرخآ نومورمع مریمتسیا هنن. یدخوت

نم . ماوخ یمن ). مروگ ینیغاملوا رپ رپ نیمیغاشوا

وت یچ .ره مدرک ومرمع نم . ریما ماوخ یمن مشچ

یمن هنن. مریس هگید . مدید منیبب دیاب ایند نیا

(. منیبب وم هچب تدش رپرپ یرمع رخآ ماوخ

یطولا #ن

موس _ لهچ _ تمسق #

یک. یدخوی کناب یدیسیرای هجگ یدنیا هنن یخآ -

هک.) تسین کناب هبش. فصن هنناالن هخآ )

دز: شیاهوناز یور . تسشن هشوگ کی لا رام هنن



؟) مینک راک یچ سپ ؟( خانین سپ -

: تفگ ریما

ربص ؟( نوسلوا غآالام. یدنیا ماراراپا رحس زود -

بخ؟) . نکن هیرگ .حاال شمرب یم حبص نک

راگنا شلا یخ ریما فرح نیا ندینش اب لا رام هنن

دزن. قه رگید دشاب هدش تحار

یفایش ونرالن یارب و مدرک نوریب قاتا ارزا ود ره

. متسشن شرس باالی حبص دوخ .ات متشاذگ یوق

مدز. ادص ار ریما هک دوب هدمآ نییاپ یمک شبت

شوهیب یگتسخ ونرالنزا باوختخر رانک اج نامه

. مدش

یورهار طسو قودنص لیوط فص یوت ریما اب

نداتسیا اپرس دایز .زا میدوب هداتسیا ناتسرامیب

. دندوب هدرک یرتسب .ونرالنار مدوب هتفرگ درد رمک

شگرزب کنیع درک. دایرف و داد نامرس یلک شرتکد



دنچ یولج و تشادرب شتشرد نامشچ یور اررا

درک. نامراب دمآ رد شناهد زا هچ ره راتسرپ

یم درم یتقو نیتشاذیم . نیدروآ دوز هچ "

دموین نوتمرش اعقاو . انیتشاد تقو زونه . نیدروآ

ور نوت یگدنز یخلا یب امش هشکب درد کلفط نیا

؟" دینکب

یب اج همه زا رتکد نآ هب یزیچ کی متساوخ یم

" تفگ بل ریز . درشف ار متسد ریما هک میوگب ربخ

ترالن!) وگن یچیه ترالن!"(وت هملا سس نس

: متفگ درک. یم اپ ونآ نیا ریما

؟ هدش یچ ؟ ریما هیچ -

سامتلا و ندرک رو نوا روو نیا و همیب -ترالناب

. هسرب بش ود هب طقف لوپ نیا ، ناتسرامیب سیئر

لوپ نیا ؟ مینک راک یچ هشن بوخ ونرالن هگا

همک. یلیخ



. مدیشک یفوپ

یم فرح مراک بحاص اب مریم میرم اب زورما -

یاراک تفگ میرم هدب. لوپ مهب هنوت یم منیبب منز.

. تکرش نوا وت ننک یم ریخ

ولج. تفر مدق دنچ ریما . دیشک ولج یمک فص

هنکمم لا حم ؟ ندیم لوپ تهب تعرس نیمه -هب

ترالن.

یم طقف عقوم نآ یلو . متسناد یم مه مدوخ

. مهدب یرادلد ار ریما متساوخ

. دمآ اوعد و داد یادص فص یولج نآ زا ناهگان

ییاتسور سابل اب یدرم تمس هب دیخرچ اهرس همه

ودق دوب هداتسیا قودنص ناوخشیپ یولج هک

اب دناوتب رت تحار ات دوب هدرک مخ ار شدنلب

. دنزب فرح قودنص یدصتم

داد درم دوب. هتسشن لا سنایم ینز قودنص تشپ

دز: یم



زا ولوپ همه نیا نم . فاصنا هرذ هی هخآ موناخ -

؟ مرایب اجک

محر هرذ هی امش تقو نوا هریم یم هراد منز

؟ یرادن

درسنوخ یلیخ یغامد وت ییادص اب راد قودنص

: تفگ

. مریگ یم لوپ اجنیا طقف نم اقآ. نزن داد نم رس -

. تسین طوبرم نم هب شرادن و اراد

: دیشک هدبرع زاب درم

راک یچ وت هریمب نم ؟نز هراد طبر یک هب سپ -

؟ ینک یم

: تفگ یدعب رفن هب نز

. منیبب ولج ایب -اقآ

. بقع داد له ار شرس تشپ درم ییاتسور درم

. هدشن تتبون زونه . منیبب اسیاو تاجرس ورب -



. ییاتسور درم رس دز داد دشو ینابصع درم

؟ یدیم له ارچ ! یتاهد هکیترم ! یوه -

دز: داد ییاتسور درم

. تاباب و یتدوخ هکیترم . نزب فرح تسرد -

.ود تفرگ رد ادص رسو رپ ییاوعد دوز یلیخ

زا مه رفن دنچ . تمس نیا دندیود رد یولج نابهگن

هب هقی هک درم ود یاوعد نایم دندیرپ فص یوت

. دندوب هدش هقی

سنا رواژ تمسق زا مه درم رایهب و راتسرپ دنچ

هار ییاتسور درم هک یا هکرعم نایم هب دندیود

دوب. هتخادنا

. دیلا ن ریما . مدیشک یفوه

درم. مرهاوخ . دینک سب ایادخ -

یم فرح شدوخ اب تشاد راگنا مرس تشپ زا ینز

دز.



و لوپ یب یچ زور.ره ره اجنیا میراد یطاسب "

هدش. بارخ نیا نایم نشیم ساپ هراچیب تخبدب

ها!"

هاجنپ ادودح ینز . بقع هب مدناخرچ رس واکجنک

هک هدش یاهالتی ییاهوم و گنراگنر یسابل اب سهلا

اب تشاد دوب هتشاذگ شیاهوم یور ار شکنیع

نز دوب. هدروخرب نم هب یمک دز. یم فرح شدوخ

ضیرم قح ارقف راگنا حاال دز یم فرح یروج

دیابن دنوشب ضیرم تسا رارق رگا .ای دنرادن ندش

. ناتسرامیب دنیایب

دمآ: هوشع منک یم شهاگن ربورب مراد دید هک نز

. یگیم غورد وگب مگیم غورد -واال،

: متفگ

نرب . نشیم ضیرم یتقو نرب اجک وپال یب بخ -

؟ نریمب

: تفگ و دیچرب بل نز



یوب فرط نک. هاگن .هی نوشدوخ رهش نومه نرب -

. هتشادرب وناتسرامیب الیب لک شدنفسوگ و واگ

تقو نوا . هشوپب زیمت سابل هی هدرکن لقادح

. دروخ مه هب !حملا فیپ یمالد.ها. هدموا هدشاپ

نز هب نکش نادند باوج کی منک زاب بل متساوخ

خیب اوعد . یتمس دیشک ار متسد ریما هک میوگب

دوب. هدرک ادیپ

دز: داد ریما

. میشیم هل نوشاپ و تسد ریز االن رونیا -ترالنایب

دنتسناوت رایهب و نابهگن دنچ یتدم زا دعب هرخ باال

دننک مارآ ار هتخوس باتفآ و دنلب دق ییاتسور درم

زا ییاتسور درم . دنربب ورهار یاهتنا تمس وهب

یوت شتق ال عتم و دنفسوگ یوب دش در هک مرانک

. متفرگ مینیب یولج ار ما هعنقم دز. مینیب

فک . دروخ ییاتسور درم یاه شفک هب منامشچ

ناهگان دوب. هتسشن کاخ شیور و دوب یلگ اه شفک



اراه شفک نیا نم دز. هقرج منهذ یوت قزیچ

والیهب لگ هک یشفک دیاش .ای مدوب هدید ییاج

. مدرک زیر ار منامشچ . مدرک مخا دوب. هدیبسچ نآ

ییاه هنحص ناهگان دوب. دنفسوگ نهپ . دوبن لگ

دش. در میاه مشچ یولج زا ملیف لثم

... شفک

... یلها ناویح نهپ

... دنفسوگ یوب

... اتسور یوب

... هنادرم یراولش یور کاخ

... دمحا یوب

یطولا #ن

مراهچ _ لهچ _ تمسق #



تبث کرادم اهو مرف لماش هک یا هشوپ ناماس

یدود یا هشیش زیم یور ار دوب یرتشم اب هلماعم

یاقآ تمس داد رس ار نآ مارتحا تیاهن واب تشاذگ

. یریبک

و پچ تمس درم ود ره هب یهاگن یریبک یاقآ

و تشادرب ار یبآ ی هشوپ دعب و درک شتسار

اب شا یرانک درم دش.ود کرادم ندز قرو لوغشم

یم هاگن یریبک وهب دندیشون یم یاچ یدرسنوخ

. دندرک

زاب ار هحفص ، منفلت کمایپ ندش دنلب یادص اب

. مدرک

تراک . نزب گنز مهب دوز دوب:" هدیسر مایپ زاترالن

". مراد

هچ ناماس هک مدش مشچ و شوگ و مدرکن ییانتعا

. دیوگ یم

: تفگ کرادم یسررب زا دعب یریبک یاقآ



امش . هراد کیرش 11ات کیدزن االن نیمز نوا -

میسقت اکرش نیب ونومتخاس نیاوخ یم یروجچ

؟ دینک

شیاهوم و دوب رتریپ یریبک زا یمک هک راتخم یاقآ

: تفگ دوب هدش دیفس تسد کی

. بابک هن هزوسب خیس .هن هشفرع هک یروج -هی

: تفگ نامرآ

میرادن انیا و بابک و خیس و فرع هگید اجنیا -

یم اذغ رتشیب هدب لوپ رتشیب یک .ره راتخم بانج

. هروخ

داد: ناکت رس یریبک

. تسین یلکشم هک هیروجنیا رگا بخ -

. شا یرانک درمریپ وود یریبک هب متخود ار مهاگن

زا یشناد طاالعو چیه هک دوب صخشم ال ماک

کی دمحا زا هک دوب مدای . دنرادن زاس و تخاس

یرتشم نیا زا یضعب هکنیا . مدوب هدینش ییاهزیچ



هناخ دنا. هدش هتسشنزاب هک دنتسه ییاهدرمریپ اه

یراک یاه سلا لوط رد یزادنا سپ و ینیمز رگا ای

. دننک یم جرخ راک نیا یارب دنشاب هدرک عمج ناش

دوب. بوخ یا هقطنم رد مه کیرش 11 نیا نیمز

. رگتیچ هچایرد هب ور ییاج کی

: تفگ نامرآ

ات نومارب جرب نیا حرط زا تکام هی هرارق اه هچب -

جرب یقرش و یلا مش یاتمسق . نرایبرد هتفه رخآ

نورگ تبسن نومه وهب تس هچایرد هب ور تسرد

اهو پت هب ور مه یبونج و یبرغ یادحاو رت.

هرت نوزرا یمک تفگ هشیم و هراد دید لگنج اضعب

ازیچ نیا س. هتسب یمک شور هب ور یاضف نوچ

ی هیضق . دیسرب قفاوت هب نوتدوخ نیب دیاب ور

هحرطم رت هراوق شوخ هنوخ رتو لوپ رپ بیج

. ناتسود

یهاوخ رذع منفلت ی هرابود یادص ندش دنلب اب

. مدرک میظنت ادص یب تلا ح یور ار نفلت و مدرک



مهب مگیمن تهب هگم داوج دوب: هداد مایپ ترالنزاب

". همهم مراک . مرادن راشژ دایز نم نیبب ؟ نزب گنز

رگید یهاوخرذع کی اب نم و تفر هرغ مشچ نامرآ

مدز. نوریب قاتا زا

: تفگ مندید اب یلضفا مناخ

؟ همومت هسلج -

: متفگ ، متفرگ یم یترالنار هرامش هک ردحیلا

. هدشن مه عورش زونه -هن

دز: غیج طخ فرط نآ زا قوب کی زا دعب ترالن

. مرظتنم هتعاس ؟ود ینز یم گنز ارچاالن -

: متفگ دعب . مدرب بقع مشوگ رانک ارزا یشوگ

دش. ضرع -سالم

: تفگ رت مارآ یمک ترالن

؟ یدیمن لحم ارچ ، همهم مراک اباب -سالم.



: متفگ نانز مدق ورهار یاهتنا تمس هب

هب دیاب مشن اال نیمه . مراک رس . مراد هسلج ادخ -هب

؟ هدش یچ . مدب سپ باوج مسیئر

. مدرک ادیپ وپالور یاج منک رکف -

: متفگ دنلب یلا حشوخ اب

؟ اعقاو -

رود نآ یسک . مدرک هاگن فارطا وهب مدش لوه دعب

. دوبن ورب

مدز: بل راو چپ چپ مارآ

؟ موناخ ترالن یگیم تسار یدج -

رتکد دمآ:" طخ فرط نآ زا وگدنلب زا ینز یادص

"! سنا رواژ یدورهاش

وگ دنلب شارخ شوگ یادص نایم ترالنزا یادص

دمآ:

ومه دیاب هیچ. هب یچ منود یمن قیقد زونه هتبلا -



. هنای هدوب تسرد مسدح ممهفب مینیبب

؟ یناتسرامیب -االن

دش. هتسخ ناهگان شیادص

ولوپ نیا نم . تسین اتود یکی مه ام یتخبدب هرآ. -

ال لوپ یلیخ . هزودود یکی نیمه . داوج ماوخ یم

. هگنل یلیخ مراک . مراد مز

؟ هدش ضیرم یک -

. هدرک تنوفع شندب . هلولعم مراد خهلا -هی

؟ هشلا س دنچ اباب. -یا

. لهچ -

. هشیم بوخ شابن نارگن -

اجنیا بش هس ود شتیاهن . مرادن لوپ نم داوج -

. میراد شهگن

. هشخب یمن ور یآالنام دایب شرس هیبالیی هگا



شش تروص یور ار نفلت و راوید هب مداد هیکت

. مدنابسچ ما هدش هغیت

؟ مینیبب ومه یک -

. یایب مگیم تهب هرب ریما منز. یم گنز تهب -

: مدیشک یدنلب سفن

. مترظتنم . هشاب بخ هلیخ -

قاتا هب رد هب هقت ود واب مدرک عطق ار نفلت

. متشگرب

راب نیموس یارب نم و مدرک مخا یمک ناماس

. ناماس ناهد هب متخود مشچ و متساوخ ترذعم

******

رد ترالنزا ندید یارب یا هناهب هب دش مامت هک راک

ورس هب یهاگن روسناسآ یوت مدز. نوریب تکرش

سابل دوب بترم رکش ارادخ . مدرک مسابل و عضو



. میاه

صرح ارزا میاه بل مدرک زاب ار روسناسآ رد یتقو

هدز ار گنیکراپ ی همکد هابتشا .هب مداد راشف مه هب

وگب یادص مدنبب ردار متساوخ هک نیمه . مدوب

درک. بلج شدوخ ارهب مهجوت یسک یوگم

ثحب نز کی اب تشاد راگنا هک دوب نامرآ یادص

لگ میواکجنک سح هک دش هچ مناد یمن درک. یم

فرح اتهب متفر نوریب کقاتا زا هتسهآ هک درک

منک. شوگ ود نآ یاه

دوب. ینوتس ود نآ یور هبور تسرد کقاتا کیدزن

ویب دوب 3 یفنم ی هقبط . مدش ناهنپ نوتس تشپ

درک. یم کراپ ار شلیبموتا اجنآ هشیمه نامرآ کش

: تفگ هک مدینش ار نز یادص

االن یدوب هدرک عمج وتساوح هرذ هی طقف هگا -وت

. دوبن نومعضو نیا



یطولا #ن

مجنپ _ لهچ _ تمسق #

هب نز . مدیشک ولج نوتس تشپ زا یمک ار مرس

هنیس هب تسد دیفس ی هفاتناس کی بقع قودنص

تشاد و دوب هداتسیا شرانک نامرآ دوب. هدز هیکت

: تفگ یم

یم هچ . انادنام مدوب هدرکن وب ومتسد فک هک نم -

. هشب یروجنیا هرارق متسنود

: دیپوت دوب هدز ادص انادنام ، نامرآ ار شمسا هک نز

نک باختنا تسرد ور تفارطا یامدآ متفگ رابدص -

ننک. راک ابام نرادن هضرع ؟ نیک انیا هخآ . نامرآ

؟ یتشاد نوشهگن ارچ

دز: رشت نامرآ



هنیس ور مراذب مربب ونوشرس منک؟ راک یچ -حاال

؟ نوش

نک.خالص. نوشجارخا . یربب رس هدرکن -هنالمز

.اتحاال مدرک راک ربکا اب نم سلا همه نیا -

دوب. هدشن یروجنیا

. هروخ یمن ام درد هب هگید ربکا هدش. -حاالهک

؟ یراد غارس ویسک . شاج مراذب ویک -

. هگید مگیم هک مراد -

: دیشک یفوه کالهف نامرآ

یتیعضو ووتاالنوت نم . انادنام رادرب تسد -

وت میرایب سانشان مدآ میاوخب هک میتسین

. نومعمج

دیاب . یداد داب رب یکلا و تفم ولوپ همه نوا هه! -

. هشابن تلا یخ نیع

یخلا. یب . انادنام هدرایلیم ش9 همه -



: دیشک یا هفخ غیج انادنام

مارب لوپ ردقنیا فرح ینک یم رکف !وت نامرآ -

. مروخب صرح شرس هک همهم

. یتفرگ ونم هچاپ یه هتقو دنچ هتچ؟ سپ -

درایلیم 9 هکیترم نوا ینود یم بوخ متدوخ -

. هدروخ لوپ شارب

. منود یم هرآ -

ادیپ ودزد رتدوز هچ ره دیاب هک ینود یم منیا -

وپالور. هن مینک

شدوخ زا یدر چیه یتنعل یلو . انادنام منود یم -

. هتشاذن

؟ هگیم یچ مهب هدز گنز بشید ینود یم -

مدوخ هب ارچ ال ؟صا روهدنل هکیترم هتفگ یچ -

هنز؟ یم گنز وت هب ارچ هنز؟ یمن گنز

؟ هندش یتریغ تقو !االن نامرآ -



فرح تهب یزیچ همه یب ره دایمن مشوخ ! یمنز -

. هنزب

نوا باسح فرط نم مشلوا .زا نامرآ وگن ترچ -

. مدوب

. یشابن هگید سپ نیز ماوخ یم -

! نامرآ -

! وگب ونیا . هدرک روغلب هچ -حاال

مهاب وپالور ودزد نیراد تصرف هتفه هی تفگ -

الی نوتمزادن یم منک ادیپ مدوخ هنرگا . دینک ادیپ

منز. یم نوتشیتآ مهاب وپال

یاه هدنخ یادص ادص ورپ یبصع دز. ههقهق نامرآ

و گرزب گنیکراپ خیلا یاضف یوت شکرتسیه

یم منت هب هشعر و دیچیپ یم درمز جرب تشدنرد

. تخادنا

منت یاهوم مامت ییوگ نز نآ یاه فرح ندینش زا

مرس تسوپ . دندنازوس یم دنتشاد هناد هب هناد ار



. دنزرل یم میاهوناز مدرک سح و درک یم زج زج

هب زونه زور نآ هچرگ . مدوب هدرک یطلغ بجع

سپ اپ مدرب یم رگا هک مدوب هدربن یپ هعجاف قمع

نآ راتفرگ وهنترالنار مدوخ وهن مدیشک یم

. مدرک یمن میظع تبیصم

: تفگ دشو تکاس نامرآ

و نوا منک شادیپ منوتن نم هگا هدز. تفم -رز

. ننوت یمن مشاه هچون

: تفگ انادنام

نوا هگا . تسین مهم لوپ دوخ االن مهفب نامرآ -

ول یچ همه شلها ان تسد هتفیب اشمش و لوپ

. هریم

. هکرت یم هراد مرس ادخ ما.هب هتسخ یلیخ -االن

. مینز یم فرح مهاب مایم بش نم ورب

دمآ مساوح هزات داد. شندرگ هب یرق انادنام

. شیاجرس



یا همرس تسد کی دوب. هدیشوپ سابل هداس اپاترس

یا هوهق رف یاهوم . هداس درز شلا کی .اب گنر

دوب.زا هتخیر شندرگ یور شلا فرط ود زا شگنر

اما داد. صیخشت ار شتروص دایز دشیمن هلصاف نآ

دز. یم انشآ ردقنآ ارچ مناد یمن

کی لثم نم و درک هفاتناس راوس ار شمناخ نامرآ

گنیکراپ وزا روسناسآ تمس متفر هسآ هسآ هبرگ

مدز. نوریب

. مدوب هتشاذگ کی یفنم گنیکراپ یوت ار مروتوم

دوب هدرک جل نیمز مدرم اب یباسح زور نآ دیشروخ

. نارهت رهش رس یور دوب هتشاذگ ار شغاد ناتسد و

دوب. ضحم باتفآ غیت ریز یگناوید یراوس روتوم

ورب متفر یم رتدوز دیاب و دوب رصع جنپ تعاس

. متشگ یم

دوب هتفگ و دوب هتفرگ سامت ترالن لبق تعاس مین

راوس اروف . یروهمج نابایخ یوت یناتسرامیب مورب

. مدش یسکات



رکف شنز و نامرآ یاه فرح هب بوخ هار یوت

. مدرک

ینامه دنکن ؟ دوب هک ؟وا دنتفگ یم هچ زا دنتشاد

ارزا شیادص نامرآ قاتا یوت بش نآ دمحا هک دوب

؟ دوب هدینش نفلت تشپ

هدش لد ؟ود دوب هچ ناشنتفر ول زا شروظنم

یکانرطخ هار رد مدق هک متسناد یم بوخ . مدوب

. میور هب ور یا هدیچیپ یاه مدآ ماواب هتشاذگ

یلیخ نم لثم یرسدوخ یاه مدآ هک اجنآ زا اما

باال هناش یدیق ابال دندشیم اه هعونمم بذج تحار

: مدرک همزمز بل ریز و متخادنا

". هرید تشگرب هساو هگید هشب میچ "ره

نآ مدوخ یارب هک یا هناقمحا هیجوت زا دش مه نیا

. متخاس زور

یطولا #ن



مشش و لهچ _ تمسق #

و دوب هدرک نشور ار نیشام یویدار یسکات هدننار

کی شخپ طسو شقوش و قوذ ونآ یرجم یادص

و نامرآ زا ارم رکف یمک ابرلد نادنچ هن گنهآ

. دناوخ یم سورخ شکبک یرجم درک. ترپ انادنام

ندید . دروآ یم دجو رس ار مدآ شگنشق یادص

ژ اریو یسکات رانک زا هک مه باال لدم نیشام دنچ

اه لوپ یپ درک یم بیغرت رتشیب ار نم دنداد یم

منک. راونون ار ما یگدنز و مریگب ار

تداع قبط . مدش هدایپ یسکات زا ناتسرامیب یولج

یسک منیبب ات مدرک هاگن مفارطا هب هتقو دنچ نآ

ناتسرامیب رانک یور هدایپ ایهن. دنک یم بیقعت ارم

اضعب و هدیشک کلف هب رس رجشم ناتخرد اب

دوب. رذگهر یاهدرم و نز رپزا هاتوک ناتخرد

نوریب ی هطوحم تمس وهب متخادنا یاباال هناش

لکش یا هریاد ی هطوحم کی . متفر ناتسرامیب



دوب.

یمن هار ناتسرامیب ار یسک و دوبن تاق مال تعاس

. دنداد

ی هیاس ریز یگنس یوکس یور هک مدید ترالنار

هب ور وهب هتسشن رد کیدزن گرزب یربونص تخرد

شکیدزن دوب. هدز لز خیلا یاضف کی یوت شیور

درک. دنلب رس مدش هک

؟سالم. داوج اقآ یدموا -

؟ یتسشن امرگ نیا وت ارچ -سالم.

. هبوخ -هن

. مینزب فرح مینیشب اج هی میرب وشاپ -

ینتسب ناتسرامیب کیدزن دش. دنلب اج زا فرح یب

یبوچ یلدنص هزاغم نوریب دوب. یگرزب یشورف

و تسشن هرفن ود زیم کی تشپ .ترالن دندوب هدیچ

دش، هدامآ هک اه ینتسب . مداد ینتسب شرافس نم

شتمس ار یا هویم ینتسب و متفر شتمس هب



تشاذگ ار شجنرآ دزو حلا یب یرکشت . متفرگ

: تفگ . ینتسب هب دز ولز زیم یور

یا هتسپ و یتوتاش نم یتسنود یم اجک -زا

؟ مراد تسود

: متفگ

یم ینتسب میتشاد . تفگ مهب دمحا راب -هی

یتوتاش . مرخب ترالن هساو هشاب مدای تفگ میدروخ

. هراد تسود وشیا هتسپ زغم و

دز: دنخزوپ ترالن

. دیرخن مارب مراب هی یتح هه! -

: متفگ بجعتم

؟ یگیم یدج -

شبل ی هشوگ . دروخ ینتسب یمک و تسشن فاص

دش. زمرق

: تفگ



. دمحا تشاد دایز تروپ و تراه . مگیم یدج هرآ. -

: متفگ هنایوجلد

وگب مهب و روخب سپ . هگید مدیرخ شاج هب نم -

. یدیمهف ایچ

. ینتسب ندروخ هب درک عورش تذل ترالناب

تس. هزمشوخ یلیخ -

. تنوج شون -

. یسرم -

بخ؟ -

: تفگ یدج نم هب ترالنور

میاق ش خهلا تاهد وت وپالور دمحا منک رکف -

. هدرک

؟ روطچ -

منک.زا شادیپ متسنوتن بش هی یسورع هلبق -



شوماخ شیشوگ مدز. گنز شهب راب دنچ شحبص

. تشیپ مایم ادرف داد:" مایپ بش شدوخ رخآ دوب.

". تهب منزب گنز منوت یمن مییاج بشما

دموا رهظ کیدزن شادرف . مدشن شریگیپ نم

دوب. نوغاد و برد و هتسخ ش هفایق . نومنوخ

نهپ یوب و دوب یکاخ شراولش دوب. فیثک شاسابل

هنوخ یسک وونرالن نم زج داد.هب یم دنفسوگ

هرآ،زا تفگ ؟ تاهد یدوب هتفر متفگ شهب . دوبن

تفگ . مدش هفخ مومح ورب متفگ ؟ یدیمهف اجک

مداد وریما سابل . مریم مباوخب ما هتسخ یلیخ

نیشام وت متخادنا وشاسابل هنک. ضوع ات شهب

شاشفک مدید . طایح وت متفر مدعب . ییوشسابل

دوب. هدیبسچ نهپ ششفک فک اه. هلپ هب هدز هدنگ

. هشوگ هی متشاذگ مدرک زیمت شارب

تفگ تشگرب و مومح تفر دشاپ هک باوخ زا

هک وشراهان . مروخب هدب یزیچ .هی همنشگ یلیخ

؟ یدربن ونم ارچ ؟ یتفر اهنت دمحا مدیسرپ مداد



هشیمه . متشاد تسود یلیخ ور اجنوا نم هخآ

هراد ریپ هلا خرهوش و خهلا .هی میتفر یم مهاب

. نهام یلیخ

؟ تساجک ش خهلا تاهد -

. هنیوزق کیدزن -

هچ الور ؟صا میرب دیاب اجنوا ات ینعی ؟! نیوزق -

؟ ساجنوا وپال هک یگیم یباسح

یدص لوارت سانکسا ش همه داد. لوپ مهب هخآ -

دب یوب نوا مه ال وارت مدید مدرک تقد هک ادعب دوب.

. تشاد ور

دوب. ینموتدص لوارت نوم وپال اقیقد هرآ -

. ساجنوا سپ -

وپالور ینعی .حاالاالن موناخ ترالن یراد لویا -

؟ هدرک میاق هلیوط وت



دنچ دمحا ی خهلا هک تساجنیا هلئسم . منود یمن -

. هرادن ش هنوخ وت یلها نوویح هگید هک سهلا

؟ هشاجرس هلیوط -

هرآ. -

. میشب نئمطم میرب دیاب -

. هچغاب وت کاخ لثم دوب. یکاخ شراولش یلو -

. دنفسوگ و واگ نهپ زا یدر چیه نودب

دش. تخس -

روطچ میمهفب دیاش دعب . اجنوا میرب دیاب لوا -

درک. ادیپ وپالور هشیم

ونم ال صا ووت؟ نم ؟ رتخد یا هنوهب هچ هب هخآ -

. نسانش یمن

. مدرک رکف شهب مدوب ناتسرامیب وت یتقو اقافتا -

؟ یدیسر مه یا هجیتن بخ!هب -

. هرادن روخ در نم ی هشقن هرآ. -



رود و مداد هیکت یلدنص دوب.هب هدش مامت مینتسب

. مدرک زیمت یلا متسد اراب مناهد

و تشاذگ زیم یور ار ینتسب یخیلا هساک ترالن

: تفگ

. دیبسچ یلیخ . هتکن درد تتسد -

؟ یدروخن راهان .زاب تنوج شون -

یم اهتشا مدآ هساو هگم لکلا و رلک یوب اباب! -هن

. هراذ

اه. یتفیم .زااپ رتخد نکن وراک نیا -

هگم هگید دز. غوا طقف ونرالن بشید زا ادخ -هب

. مارب هنوم یم اهتشا

هت؟ خهلا نومه -ونرالن

هرآ. -

؟ یدازردام . هلولعم ت خهلا یتفگ -
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دز: وبل درک مهاگن مومغم

مومت نیع دوب. سملا یگلا ات7س کلفط اباب. -هن

لیاوا یلو دوب. لگ لثم شلا وس نس مه یارتخد

یدب یازن ال وفنآ هسردم تفر هک سیلا نومه رذآ

باال بش هس مگرزبردام دوب. باال یلیخ شبت . تفرگ

و هرب یم شباوخ کلفط یلو دوب. رادیب شرس ی

دایب مات هنن هنک. یم جنشت ونرالن مد نومه

ونر زغم و هرذگ یم راک زا راک ناتسرامیب شتنوسرب

تقو چیه م هنن . هشیم جلف و هتفیم راک النزا

وبش نوا ترسح هزونه هک زونه . دیشخبن وشدوخ

. هراد

: مداد ناکت رس

! یکلفط -



دش: دنلب اج زا

. ناتسرامیب مدرگرب دیاب -

: متفگ . ناتسرامیب تمس میداتفا هار هدایپ

. یمز ال لوپ یلیخ یتفگ -

منامام هید ونرالنو یرتسب یاه هنیزه هساو هرآ. -

. مراد المز لوپ یلیخ مییاد نیشام و

؟ هشچ تییاد نیشام -

. هداتفا راک زا شروتوم -

بخ؟ -

ونرالنور یروجچ هک هنیا طقف نم لکشم -االن

. تاهد مرب منوچیپب

. سپ هراد لکشم ت هشقن -

. میرب دیاب هنوبش هک مدرک یم رکف نیا هب متشاد -

هنوخ مرب دیاب مشلبق . هنیبن یسک ور وت

مریگب ربخ هی شهب ندزرس هنوهب هب مرهوشردام



. دمحا ی زاخهلا مه و دمحا زا مه

. نگیمن یچیه . متسه سیلپ ریگیپ مدوخ نم -

دمحا ی خهلا دروم رد اما س. هنامرحم نوچ

ثمال؟ یربخ هچ هیچ؟ تروظنم

اجنوا میرب هکنیا زا لبق حلا ره .هب منود یمن -

. مدب بآ یشوگ ورس هی دیاب

: مدیسرپ . ناتسرامیب هب میدوب هدیسر

؟ میرب یک -

میسرب یکیرات وت بش هک یروج .هی بورغ ادرف -

. مینک راک یچ مگیم تهب دعب . اجنوا

: تفگ . متمس هب دیخرچ دعب و داتسیا

؟ ینوت یم -

رد هب وور مدرک مراولش بیج یوت ار متسد کی

: متفگ ناتسرامیب یدورو

ینوت یم یچ؟وت منک.وت شفیدر منک یم یعس -



؟ یراذب اهنت تور خهلا

. هنومب ششیپ دایب مگیم متسود -هب

. شهایس نامشچ یوت دوب هداتفا رون . مدرک شهاگن

شیاه بل دوب. هتسشن شنامشچ ریز هریت یا هقلح

دوب. هریت شناشخرد هشیمه تروص و دوب کشخ

دوب. دایز راشف تحت .الدب تخوس شیارب ملد

: مدرک مخ رس

. منوم یم تسامت رظتنم نم سپ بخ. هلیخ -

. ظفادخ . هشاب -

: متفگ اروف

؟ یتسار -

. متمس دیخرچ

هلب؟ -

؟ هدرکن تبیقعت زاب یسک -



درک. هاگن شپچ و تسار تمس هب ناساره ترالن

: متفگ

؟ هدش یزیچ ؟ ینک یم یروجنیا ارچ -

؟ تسه یسک هگم . مدیسرت وهی یلو -هن

. هدوبن تلا بند یسک سپ -

. مدرکن تقد ال صا نم . منود یمن -

. مینیبن ومه دوب رارق -

. هشیمن . داوج هشیمن -

. متفر نم ورب. .وت هشاب بخ هلیخ -

******

دروخ مکحم یزیچ ناهگان متشذگ هک هچوک مخ زا

تمسق یور تسد و متفگ یخآ ما. یناشیپ هب

. متشاذگ یناشیپ کاندرد



ناطیش و سخت یاه هچبرسپ تمس تفر مهاگن

ابیرقت یکرسپ . متشادرب میاپ رانک ارزا پوت . هچوک

شپوت هب یهاگن دشواب کیدزن سهلا تشه تفه

: تفگ دوب هدرک شوخ اج ملغب یوت هک

هدب. وپوت -

دماین ملد هک دوب کمناب و هفایق شوخ ردقنآ کرسپ

منک. شیاوعد

: متفگ و مدز وناز شرانک

هیچ؟ تمسا -

: تفگ اروف کرسپ

-یمالد.

: متفگ

منیبب وگب . ینک شهاوخ دیاب لوا . نوج -یمالد

! یدلب

مدوب هتفگ وا هب هک راگنا درک. مهاگن یمالدربورب



مکحم اوه یب دوب. هدنام تام دفاکشب یزیچ یمتا

دعب اوه تمس هب دیشک هنامک پوت دز. پوت ریز

تمس دیود و تفرگ اوه یور ار یمالدنآ

. دندرک یم نامیاشامت دنتشاد رترود هک شناتسود

: متفگ بل ریز و مدیشک یفوپ

"! شیا ال! یزدوگ "

متفر مدق دنچ و مدرک یهاتوک شرپ پوج یور زا

گنز یور ار متسد . مدیسر دمحا ردام ی هناخ اتهب

یاهرسپ تمس دش هدیشک مهاگن و مدرشف

. شوگیزاب

: متخانش ار اروفص یادص دعب هقیقد دنچ

هیک؟ -

: متفگ دنلب

منم. اروفص نک -زاب

شرادلگ یبآ رداچ رد هدیچیپ اروفص دشو زاب رد



ردار نم ندید .اب دروآ نوریب ارزاالیرد شرس

هدش داشگ نامشچ زا هک یبجعت درک.اب زاب لماک

: تفگ دوب، ادیوه شا

ترالن؟ ییوت -

؟ اروفص یبوخ -سالم.

: تفگ شا یکرت ی هجهل نآ واب داد ناکت ار شرس

؟ یزیق کرت ارو نیا شیااال!زا هریخ . مبوخ -

لا وحا شهب منک سالم مدموا ؟ تسه ونابرهش -

. مسرپب

: دیخرچ شیاپ ی هنشاپ یور و درک زاب ردار

. هنیبب ور وت داوخب منکن رکف یلو وت. -ایب

. مدش طایح دراو

. ماوخ یم هک نم . داوخن بخ -

و دیشک شرس ارزا شرداچ و تسب ردار اروفص

. تخادنا هدش کشخ یاه سابل بانط یور



هب یدموا ترالنهک هدموارد فرط مودک زا باتفآ -

؟ ینزب رس ام

هک هنک یم عولط ییاجنومه زا هشیمه هک باتفآ -

یمن تقو راک رس مریم منم . دایمرد حبص زور ره

منک.

یدنلب زمرق ترشیت یوت مظعا . متفر اهباال هلپ زا

نم. هب دز لز مندید .اب دمآ رد یولج

: متفگ مظعا هب وور مدنک ار میاه شفک

یمن ونم هگید . مظعا یدوب رت بدا اب انلبق -

؟ یسانش

هب کش نودب و تفر و داد سالم درس یلیخ مظعا

. دیزخ شقاتا لخاد
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. مدش هناخ دراو اروفص زا رتولج و مدز یدنخزوپ

: تفگ اروفص دوب. هناخزپشآ یوت ونابرهش

(. هدموا ایبترالن یجبآ ید.( بیلگ لگترالن یجاب -

درک: مخا مندید .اب دمآ نوریب هناخزپشآ زا ونابرهش

-وت؟

نوچ هک ار ووا متفر شتمس وهب مدرک سالم

: متفگ و مدیسوب دوب یخی یا همسجم

؟ یبوخ ناج. ونابرهش هدنمرش -

درک: فت هملک دنچ روز هب ونابرهش

. نیشب امرفب -

یوت تفر اروفص . هرفن کی یلبم ور متسشن

: متفگ . هناخزپشآ

؟ نیرتهب -



داد: ناکت رس ونابرهش

گنس زا ملد وت لثم هک نم . متسین بوخ -هن

. تسین

؟ هگنس زا نم لد دینک یم رکف ارچ -

. هگید تاندیسرپ لا وحا -زا

بش ات حبص منم . هنادنز وت منامام نیدینش -الدب

هتسخ مبش منک. روج ور هید لوپ منز یم ود گس

؟ مارب هنوم یم یتقو هگید . هنوخ مریم هزانج

. مدینش هلب -

یم هرخسم ارم تشاد راگنا مدینش تفگ یروج کی

. متفگن یزیچ یلو مدش تحاران درک.

هدزای کیدزن دز. نوریب هناخزپشآ زا یاچ اب اروفص

. ناتسرامیب متشگ یمرب دیاب وات12 دوب حبص

ار شیاذغ دیاب مدوخ و دشیم ونرالن راهان تقو

. مدرک رکشت و متشادرب ار یاچ ناجنف . مداد یم

: متفگ



. متفرن راک رس هزور ود -االمن

: تفگ اروفص

؟ یراک هچ -

. ورتم وت یشورفتسد -

: متفگ دز. دنخزوپ اروفص

هک ییادگ و یدزد . اروفص ینز یم دنخزوپ ارچ -

. مرایمرد حالل نون مراد منک. یمن

: دیچرب بل اروفص

؟او! مدرک هرخسم یک نم -

: تفگ ونابرهش

؟ یریمن راک رس هزورود یگب اجنیا یدموا -حاال

دوب. هدمآرد دمحا ردام یگبیرغ همه نیا زا مرفک

مدز: دنخبل . متشاذگ رگج یور نادند زاب اما

.هی منزب رس نوتهب مدموا هک متفگ بخ. -هن



. مسرپب نوتزا یلا وحا

؟ راکرس یتفرن هزورود ارچ بخ -

: متفگ

مدموا منم دوب باوخ .االن هناتسرامیب -ونرالن

اسیلپ زا یتسار منک. یم تمحز عفر دوز . اجنیا

؟ دشن یربخ

: دیشک هآ ونابرهش

نشب لیلذ . ندرک رپ رپ وم هچب . یچیه نتفگ -

شیااال.

: متفگ

س. هنامرحم نوچ نگیمن نتفگ نم -هب

منک. یم ش هکیت هکیت ولتاق ننک ادیپ دوز طقف -

یچ حاال مدوب لتاق نم هک زورید "ات متفگ ملد یوت

هه!" ننک. شادیپ یرظتنم دش

هک یدرگ زیم تمس تفر مهاگن . مدیشون ار میاچ



مه نیهش خهلا سکع دوب. نآ یور سکع باق دنچ

: متفگ دوب. اجنآ

ربخ؟ هچ نیهش -زاخهلا

: تفگ اروفص

ننک. یم ونوشیگدنز نراد . یچیه -

: متفگ

. شندید مرب دیاش هدش. گنت شارب ملد -

: تفگ اروفص

ت یتسین ام سورع هگید یدیمهفن زونه هکنیا لثم -

رالن.

مشود یور ار مفیک ی هتسد . مدش دنلب اج زا

: متفگ و متخادنا

یشیم یکاش یه ارچ متسین نوتسورع هگید هگا -

؟ اروفص ینزب رس نومهب یایمن

: متفگ . تفگن یزیچ و درک کزان وربا و مشچ اروفص



وت مظعا مسرت یم مرب. هگید نم یاچ. زا نونمم -

هرب. رس ییاهنت ش هلصوح قاتا

ار ما یظفاحادخ باوج . دندادن باوج مادکچیه

نامه مدیشوپ یم ار میاه شفک یتقو و دندادن مه

اپ هک دشاب یراب نیرخآ نیا مداد لوق مدوخ اجهب

. مراذگ یم هناخ نآ رد

ینمشد نیا زا یدوز هب دمحا ردام هک متسناد یم

یقرف نم یارب رگید اما دوش. یم هتسخ شزابرید

ما.هب هتشک ار دمحا نم دنک رکف راذگب . تشادن

! منهج

و گنت ی هچوک نآ وزا مدیبوک مه هب مکحم ردار

. متفر نوریب غولش

یطولا #ن

مهن _ لهچ _ تمسق #



هب هک رهظ . تخیر مه هب ناهگان زیچ همه

و مدوب هتسشن ونرالن رس ،باالی مدیسر ناتسرامیب

هکاب یمظعا و هنیک رپزا یونابرهش هب متشاد

مدرکیم رکف درک، سبح قاتا یوت ار شدوخ مندید

و اهرتکد دش. سفن یگنت راچد ونرالن ناهگان هک

وی یس یآ شخب ارهب وا دندش روبجم اهراتسرپ

هجز و مدرک هیرگ ردقنآ شخب رد تشپ . دننک لقتنم

راطخا ریما وهب هدش ینابصع اهراتسرپ هک مدز

داد. دنهاوخن هار شخب هب ارم رگید دنداد

یلدنص یور الیب یوت درب. نوریب اجنآ زا ارم ریما

یم میاه هنوگ یور رایتخا یب میاه کشا . میتسشن

. تشادن ار مندرک مارآ ناوت ریما و تخیر

هک هشلوا یاترالن؟ایونرالنراب هچب هگم هخآ -

! هگید هسب وی؟ یس یآ هریم

یآ یارب یگنتلد رطاخ هب رتشیب هک تسناد یمن ریما

مدز. یم راز متشاد روط نآ هک دوب الن



: متفگ

. ریما تسین بوخ -حملا

یزاین نوچ دینومن اجنیا نتفگ . هنوخ میرب وشاپ -

. تسین نوتهب

یچ؟ هریگب ونم هنوب وهی هگا -

وشاپ . ندیمن هار ور وت هک رهحلا .هب هریگب بخ -

. هنوخ میرب

رود متخادنا تسد و مدش دنلب اج زا فرح نودب

. ریما یوزاب

یوت داتسرف ارم ریما . میتفر هناخ هب یسکات اب

یوت تفر مه شدوخ منک. تحارتسا یمک ات مقاتا

اذغ. نتخپ یارب هناخزپشآ

. متشادن ییاهتشا یلو دوب ما هنسرگ

یور راو هتخلش و مدروآرد ار ما یرسور و وتنام



منامشچ و مدیشک زارد متخت یور . متخادنا نیمز

و گنم دش. دنلب منفلت یادص دعب یقیاقد . متسب ار

و مدز گنچ نیمز یور ارزا میوتنام ساوح یب

. مدیشک نوریب شبیج ارزا منفلت

تخت یور ار مدوخ و مدیشک یفوپ دوب. داوج

. مدیشک ار زبس نوکیآ و متخادنا

مدز: چپ هتسهآ

-سالم.

درک. مرت یرفک و دشرپ مشوگ یوت داوج داش یادص

داش تیعقوم نآ رد سکچیه متشاد عقوت راگنا

. دریگب ازع نم لثم و دشابن

روج؟ هن نیفیک لا؟ وحا .حلا؟ موناخ -سالمترالن

؟) هروطچ تلا (ح

: متفگ

؟ یراد یراک . مرادن هلصوح ال صا اباب! حیلا هچ -



: تفرگ بجعت گنر شداش یادص نحل

؟ هتفرگ ارچ تادص هیچ؟ -

. متسین بوخ هک متفگ -

... هنکن ؟ هدش یزیچ هع! -

یچ؟ هنکن -

؟ هداتفا ناتسرامیب یوت یقافتا -

وی. یس یآ شندرب دش دب شلا -ونرالنح

ارچ؟ هخآ اباب! -یا

یمسج یاه لولعم زا دصرد دنچ تفگ شرتکد -

هب تبسن نوشندب راک و زاس نس، نیا وت هک دنتسه

. هشیم رتمک لبق

... ینعی -

. هریمب هنکمم . یدز سدح تسرد -

؟ یدرک هیرگ . هنکن ادخ خآ -خآ



کی دوب. شخب شمارآ یلیخ شا یلمخم یادص

بش دوخ ات یتشاد تسود دز یم فرح یروج

: متفگ . دهدب تا یرادلد

. داوخب تلد -ات

یسک هیرگ داوخ یمن ملد ال صا نم یلو هدنمرش -

. منیبب ور

زا هگید ریما مرس. ور مدوب هتشاذگ وناتسرامیب -

دوب. هدرک یطاق متسد

لقادح . مریم مشیم اپ منیبب نز هیرگ هک نم -

. مشیم رود فرط زا رتمولیک تسیب

. تفرگ ما هدنخ

یراذ یم فرط نداد یرادلد ضوع سپ ! بجع -

؟ یریم

ومدوخ دیاب یکی دایمرد مکشا دوز اباب. هرآ -

. نکن هیرگ هگید وت هک هدب یرادلد



: تفگ یروف . مدیدنخ زاب

؟ یدیدنخ -

. مدیدنخ تاترپ و ترچ -هب

ونم رتشیب دوب.حاال اجک ترپ و ترچ -هنواال!

س. هزیر .هی هکشجنگ هی دق ملد ینیب یم یسانشب

رخسمت ینشاچ رتشیب هک تسشن مبل یور یدنخبل

میرادرب ار لوپ دوب رارق . رگید زیچ ات تشاد

هچ . شراک لا بند دورب سک وره مینک شفصن

. داوج دوب یخلا شوخ

تسا رارق ارم حاالحاالاه لوپ نیا متشادن ربخ اما

. دنکب شدوخ راتفرگ عالفو

: تفگ نابرهم مدادن هک ار شباوج

؟ یبوخ -االن

: متفگ

. نونمم هلب. -



وپال؟ غارس اجنوا میرب مینوت یم زورما ینعی -

: متفگ

؟ عاضوا نیا -وت

هدازآ تتقو ؟االنهک رتخد هشچ خگم عاضوا -

؟ هتسرد . ناتسرامیب یرب تسین رارق .الدب میرب

. دینومب تسین یزاین نتفگ هرآ -

. سپ بخ -

؟ هخآ مگب یچ ریما -هب

راک. رس ورتم یرب یاوخ یم وگب -

منک؟ راک یچ وبش یچ؟ بش -

دمآ: ثکم اب یمک داوج یادص

. تتسود شیپ یریم وگب نزب گنز شهب تقورید -

. مرادن یتسود چیه نم -

.رد نکب شیراک هی رهحلا .هب یتفگ همدای هرآ -



هشیمن یکیرات وت نوچ . میرب رتدوز هرتهب نمض

تسدح مولعم اجک الزا صا داد. بآ یشوگ ورس

؟ هشاب تسرد

: متفگ و مدرک رکف یمک

. یگیم تسار هرآ -

داد: رس دنلب یا هدنخ داوج

. یدید وشاجک .حاال مگیم تسار هشیمه نم -

و درک فاص ار شیولگ مدیدنخن هک شفرح هب

: تفگ

هیچ؟ ترظن رخ -

. اجنوا الب.ایب قنا هاگتسیا رس مایم 3 تعاس -

هلح. . موناخ هلحترالن -

دز: رد هب ریما مدرک عطق هک ار نفلت

ترالن. راهان -ایب



رسو هب یبآ . مدش دنلب اج زا هتفوک یندب اب

هشیمه ریما تلما . متسشن زیم تشپ و مدز متروص

و یگدومخ نآ زا یمک داوج نفلت .اب تشاد ندروخ

نتخیر لوغشم هک .ردحیلا مدوب هدمآ نوریب مغ

: مدیسرپ مدوب مباقشب یوت تلما

وک؟ هنن سپ -

: تشاذگ شچیپ تلما نان الی زایپ یمک داوج

رب بش ات تفگ موناخ همطاف رتخد . هدموین زونه -

ور صحلا هداز ماما الدب. هتفرگ شلد -. ندرگ یمن

. هراد تسود یلیخ هک مه

یطولا #ن

هاجنپ _ تمسق #

: تفگ رپ ناهد اب ریما



. مراد کالس تفه ات جنپ هاگشناد مریم منم -

راک. رس مریم منم -

؟ تلا ح نیا -اب

. لوپ یپ مرب دیاب . ریما مبوخ -

متفر یم متشاد یتسار یتسار . متفگن مه غورد

. لوپ لا بند

دز: دنخزوپ ریما

هش. مومت رتدوز هرخسم یازور نیا مراودیما -

. هدموارد هگید مرفک

؟ میدب یروجچ ونرالون وی یس یآ لوپ ! ریما مگیم -

هگن شتسد یوت هک یا همقل واب داد ناکت رس ریما

: تفگ و داد هیکت یلدنص هب دوب هتشاد

ینوگ هی هش خاروس نومسآ ینک اعد دیاب طقف -

. نوملغب وت هتفیب لوپ

! هرخسم -



لوپ هک همولعم بخ هلاترالن؟ وس منیا هخآ -واال!

جرخ مینک هیهت لوپ رتدوز هچ ره دیاب و میرادن

فرح تراک بحاص اب یتسار . میدب وناتسرامیب

؟ یدز

؟ روطچ -

. هگید ماو نومه هساو -

هرآ. -

بخ؟ -

هام نیا . هیلا خ نوشلا وب تسد عفال تفگ -

هام هس .ات نتبون وت مرفن دنچ . هدوب دایز نوشجرخ

رپ نوشقودنص هگا منوا هتبلا منک. ربص دیاب هگید

. هشب

: تفگ یصرح ریما

. میرادن سناش . امرفب -ایب

. هشیم روج . شابن نارگن -وت



؟ یروجچ -

. اهانشآ غارس مریم -

میراد مرادلوپ یانشآ ام هگم ال یکترالن؟صا -ثمال

رت. هدز فالتک نومدوخ زا همه ؟

و متشادرب ناکچ بآ زا یناویل و مدش دنلب اج زا

مناویل و متشادرب ار بآ یرطب . مدرک زاب ار لا چخی

. متشاذگ ریما یولج زیم یور ار یرطب و مدرک اررپ

زا ونیشام نتخورف رکف مه .وت مریم مراد نم -

؟ یدیمهف نک. نوریب ترس

فولب مراد هک تسناد یم . دیوگب یزیچ ات مداتسیان

منز. یم

ما هلوک یوت بش کی یارب یصخش مزاول یمک

. متخیر

هدیشک زارد لبم یور ریما مدز، نوریب هک قاتا زا

شباوخ شا، هنیس یور نویزیولت لر تنک واب دوب

هتوس هس دوب. هتسخ یلیخ کلفط دوب. هدرب



شوماخ ار نویزیولت هتسهآ دوب. هدرب شباوخ

کیلیت رلوک . متخادنا شیور کزان ییوتپ و مدرک

راک رد مه یندرک کنخ هچرگ داد. یم ادص کیلیت

. دوبن

یاه یناتک ندیشوپ لوغشم و نوریب مدز رد زا

راک هچ درایلیم اب4 مدرک رکف نیا وهب مدش مکبس

درک. دوش یم

کیش ی هناخ کی مدرک رکف و متشذگ طایح زا

هک مینک یم نهر نارهت یوت اجنیا زا رتهب ییاج

هک دشاب هتشاد بوخ رلوک هی شیاه ناتسبات

ی هچوک رد واپ مدرک زاب ار طایح دنک.رد نامکنخ

. متشاذگ هتفرگ ورگ تولخ

رخآ مرخ یم کیش نیشام کی متفگ بل ریز دعب

مرب یم وونرالنار لا رام اهیآالنوهنن هتفه

تسین المز موشب رادلوپ رگا مدرک رکف دعب . شدرگ

و هاگشیارآ یوت اپ هگنل کی بش ات حبص مورب رگید

. لوپ زاغدنچ یارب متسیاب ورتم



هب مه یرکف کی ، میدرک لمع هک ار لا رام هنن مشچ

بوخرتکد دوب دایز هک یزیچ . مینکیم شیوناز حلا

و متشذگ کیراب ی هچوک مخ دوب.زا نارهت یوت

اب باتقآ . متشاذگ نابایخ غاد تلا فسآ یور مدق

یوت هک مدرک رکف نم دزو متروص رسو یوت تشم

.هن لیبدرا و زیربت فرط ییالقنآ میوریم ناتسبات

ینعی یگدنز میمهفن و میزوسب امرگ نیا یوت هک

هچ.

کی . مدنام رظتنم و مداتسیا سوبوتا هاگتسیا یوت

هس دش. در منامشچ یولج زا مارآ باال لدم نیشام

ابیز، و هدرک شیارا ییاه تروص اب ناوج نز

ههقهق دنتشاد تمیق نارگ و گنراگنر یاه یرسور

رد ادص شوخ یا هدنناوخ گنهآ یادص و دندز یم

دوب. هتخادنا نینط نیشام فارطا یاضف

المز مه قیفر و تسود ودات یکی مدز. دنخبل

فرط ونآ فرط نیا یدرگلو میورب اهنآ اب متشاد

. دمآ یمن ششوخ هن،یآالن اما . مینارذگب شوخ



یور و متفر باال شیاه هلپ زا دمآ هک سوبوتا

نم ارچ مدیلا ملدن یوت و متسشن خیلا یلدنص

. مرادن مدوخ وسلا نس مه قیفر و تسود چیه

ارچ؟

اراب ملا وس باوج مدیسر الب قنا هاگتسیا هب یتقو

مدز. داد منهذ یوت دنلب ییادص

تسود لوا مارب مردام نوچ مرادن یتسود چیه "

مردام شتقو هب هدش منس مه شتقو .هب هدوب

خیلا شاج نوچ متشادن جایتحا یتسود . هدوب

". هدوبن

و دوبن .یآالن مدرک یهابتشا هچ ممهفیم حاال یلو

.هک متشاد زاین مدوخ لثم بان قیفر کی هب نم

. مونش یم وگب دیوگب طقف مراد درد میوگیم یتقو

مراذگب ار مرس مه دعب . تحیصن هن دنک تواضق هن

تقو میاه هناش نک هیرگ دیوگب .وا شا هناش یور

. دنوش یمن هتسخ . دنتسه یوق یروبص گنس

یزاب مهوت و ویخلا رکف زا مدید هک ار داوج



. مدمآ نوریب

تشاد و شورف ید یس کی طاسب رانک دوب هتسشن

دز. یم پگ شورف ید یس درم اب

هک شیادص . دشن نم ی هجوتم . مداتسیا شرانک

و دیشاپ میور هب نابرهم یدنخبل درک. دنلب رس مدز

درک. سالم

: تفگ شورف ید یس درم

. دموا متدزمان هگید ورب -

: مدرک مخا

؟ دوب اجک دزمان ؟ هیفرح هچ نیا -او!اقآ

. دیکشخ شا هتخوس باتفآ تروص یور دنخبل

: تفگ و نم هب دز لز

! یجبآ هدنمرش -

: مدیشک ار داوج نهاریپ نیتسآ



دش. رید میرب -ایب

. دمآ ملا بند داوج

؟ یدش تحاران -

طقف . مدوب هدشن تحاران نوچ مدادن ار شباوج

. دنکن دب یاهرکف هک متفگن یزیچ

: متفگ

؟ یدرواین نیشام -

شهاگن و دمآ یم هار غولش یور هدایپ یوت مرانک

دوب. لفق درگ هرود یاه هدنشورف طاسب یور اما

: تفگ

نوا میسریم میرب مک .هی دشیمن هک نیشام نودب -

. مدرک کراپ هک هچوک

: متفگ و مداد نوریب میولگ زا یدنلب سفن

. میرب -



یطولا #ن

مکی _ هاجنپ _ تمسق #

ار شتشپرپ و دنلب یاه لیبس رس گیب الن صا ومع

ی ؛خهلا رهوگ نم. هب دوب هدز ولز داد یم بات

رظتنم و نایلق و یاچ طاسب رانک دوب هتسشن دمحا

هب داتفا یم ممشچ یهاگ .رهزا دشکب مد یاچ دوب

یاهزور دای دشیم ثعاب شلق لق یادص و روامس

. متفیب میدق نادنچ هن

دوب. هدیشوپ هایس اپ اترس . دیشک یم هآ مادم رهوگ

یتح و دوب تحار یلیخ شا خهلا نیا اب دمحا

دراد شتسود رتشیب مه شردام زا تفگ یم یهاگ

مه رگید ی .وداتخهلا تسا رت تحار وابوا

رهوش مه اج نامه . دندوب ناجنز یوت هک تشاد

اب اما رهوگ .خهلا دندوب هدش راد هچب و دندوب هدرک



هدمآ دوب هدنک لد شا هداوناخ مامت زا گیب الن صا

دوب.ان هدشن مه راد هچب . کچوک هد نیا یوت دوب

هب هدرک رارف لیماف نابز مخز زا دوب ادیپ هتفگ

هدرک باختنا ار ینیشن تلزع شا، ییازان رطاخ

نز ود نیا هب تسناوت یم ات دمحا نیمه یارب دوب.

اب مه ارم اه تقو رتشیب دزو یم رس اهنت درم و

. دروآ یم شدوخ

و دوب جنپ کیدزن . مدرک هاگن یراوید تعاس هب

. دیزو یم قاتا یوت یزاب هرجنپ زا یریذپلد یاکنخ

مدوب هدش کالهف گیب الن یصا هنازوسلد هاگن ریز

لگنج یوت هک داوج تمس تفر یم مادم مرکف و

بسانم تصرف رد ات دوب هدنام تاهد کیدزن

. تسکش ار قاتا توکس گیب الن صا منک. شربخ

دوب. تخمز شیادص و تشاد یکرت ی هجهل

؟ هشابن خیلا دمحا یاج ناج؟ اباب ربخ هچ -

مدز: دنخبل

الن. صا ومع نونمم -



ار شکشا ی هشوگ من هتخادنا ریز هب یرس اب رهوگ

: تفگ و درک کاپ

وانیب نم. میلا .هن یدلوا رپ رپ موقاشوا هللا! یه -

راک یچ نم دش. رپ مرپ هچب ادخ! .(یا میجابا

(! مرهاوخ هراچیب منک.

. دمآ تسد رود ییاج زا هریاد و فد یادص ناهگان

نآ یاه هناخ وهب تفرگ نم زا مشچ گیب الن صا

رهوگ و گیب الن صا ی هناخ درک. هاگن هد یوس

فرشم و دوب هد حطس باالرتزا هوک کیدزن تسرد

هد. یرجآ و یلگهاک یاه هناخ هب

: متفگ یواکجنک اب

. راگنا ننز یم فد ؟ رهوگ خهلا هیچ یادص -

: تفگ گیب الن صا

. هیلع نابرق رسپ یسورع بشما هلب، -

: تفگ رهوگ خهلا



. اضردیمح یارب نتفرگ ور دمم جاح رتخد -

: متفگ هدز تفگش

کالس اضردیمح هساو همجن ردقچ ؟ اعقاو -

دش. شنز هرخ باال سپ . تشاذگ

دز: یخلت دنخبل رهوگ

شیااال. نش تخبشوخ -

یگدنز و یسورع یارب شدنخبل یخلت متسناد یم

و دوب هدش مامت هدشن عورش هک دوب دمحا و نم

ملد ناهگان . ونابرهش و رهوگ لد هب دنام شغاد

ام رهوگ دیاش حاال دوب هداتفین قافتا نآ رگا . تفرگ

یباسح و تسرد ینامهم کی و دوب هدرک اشگ اراپ

دوب. هتخادنا هار

: متفگ و هدنکفا ریز هب رس مومغم

شیااال! -

باال. درب ار شیادص ناهگان گیب الن صا



هدموا رتخد نیا زورما نک.حاالهی سب رهوگ -

هب نوخ یشک یم هآ یه . هشب زاب شلد اجنیا

اباب! .یا ینک یم شرگیج

: تفگ بل ریز رهوگ

هچ . هریمن هک هریمن مدای ناج.زا ترالن شخبب -

منک؟

: تفگ الن صا

.ها! نزن فرح ردقنیا زیرب ییاچ -

: تفگ رهوگ

هد وت ورب وشاپ هنک؟ یم الیق خادب هراد یک -االن

! ورغرغ درمریپ . هربخ هچ نیبب نزب خرچ هی

. مریم یدب ییاچ -

یگنر شوخ یاچ ارزا داشگ ناهد یاه ناویل رهوگ

ام. یولج تشاذگ و درک رپ

وور دیشک تروه ار غاد یاچ دنت دنت گیب الن صا



: تفگ نم هب

. هربخ هچ منیبب یلع نابرق هنوخ تمس مریم -

: متفگ

؟ یسورع نیریم مه امش بشما -

. تفر هرغ مشچ نم هب عیرس رهوگ

یراد عقوت هچ نم .زا نشور ممشچ الترالن! کیراب -

؟ یسورع مرب مشاپ هایس سابل نیا ؟اب

: متفگ اروف

... طقف . متشادن یروظنم ناج. خهلا دیشخبب -

هنیآ یوت ار شدوخ تروص دشو دنلب اج النزا صا

بات یاه لیبس هب یتسد و درک زادنارب هچقاط یور

. دیشک شراد

هرارق هگم ؟ رهوگ هشیم طلغ ادخ نآرق میرب -حاال

روخب ور تماش نیشب هشوگ ؟هی یصقرب ینزب

یمن . وگب سورع ی هنن هب مکیربت .هی هنوخ درگرب



هک. یریم

: تفگ یزابجل اب رهوگ

ماش نومدوخ هک. مدنومن هنشگ . ماوخ یمن -

تحابق . هتشز . هگید هنومنومهم ترالمن هزات . میراد

الن. صا هراد

رگا مدرک رکف نیا هب نم و درک زاب ار قاتا النرد صا

الن وصا رهوگ تسین رتهب دشاب هناخ یوت اه لوپ

؟ دنشابن

ی هنشاپ و درک اپ ارهب شیاه شفک گیب الن صا

: تفگ و دیشک ارباال ششفک

هداوناخ ود نیا یانز راب دص هک هئوت راک تشز -

. ماوخ یمن یتفگ یه ووت یسورع ایب نتفگ ندموا

نیا یوت مه اه لوپ رگا یتح مدرک رکف هرابود دعب

الن وصا رهوگ تسه مدوب نئمطم هک دشاب هناخ

. یسورع دنورب بشما دیاب

: تفگ نم هب النور صا



ناج؟ اباب مگیم -دب

: متفگ یروف

خهلا؟هی هشیم یچ نیرب متعاس ود یکی -حاال

دوز و دیرب سورع لیماف مارتحا هب یتعاس

. هشیم هتسب همه نهد یروجنیا . نیدرگرب

شناهد هب یدنق و تشادرب ار شیاچ ناویل رهوگ

: تفگ و تشاذگ

. یداش نشج مراذیمن اپ دمحا ملهچ -ات

داد: ناکت رس الن صا

! دایز هن. مه مک نز. یقش هلک -

یطولا #ن

مود _ هاجنپ _ تمسق #

و منک شا یضار تفگ نم هب هراشا و امیا اب دعب



دورب بشما دراد یرارصا هچ الن صا متسناد یمن

. یسورع

. دشاب مدرک هراشا و مداد ناکت رس هتسهآ

: متفگ ، تفر النهک صا

یسورع هرب هراد تسود یلیخ یراگنا الن صا ومع -

خهلا.

معط . مدیشون یا هعرج و متشادرب ار میاچ ناویل

. تشاد یبوخ

: تفگ خهلا

همه نم میتشگرب نارهت زا یتقو هنم.زا ریصقت -

هلصوح . هگید ننیمه ادرم مدز. ورغ مدرک هیرگ ش

هی هرب هنز یم روز .االمن نرادن ونوشنز یاقن قن

. هرایبرد ازع زا یلد

زاب مک هی نوتلد اعقاو یلو . اهداین نوتدب -خهلا

ماش هساو یزیچ هی میشیماپ مهاب .االن هشیم

دینیشب دیرب تعاس هی ماش هدعب . مینک یم تسرد



. نیدرگرب نیگب کیربت

. هتشز ؟ مرب اجک مراذب ور وت -او!خهلا

؟ میراد فراعت مهاب هگم اباب. -هن

خ یاه ناویل . شروامس غارس تفر زاب رهوگ خهلا

تخیر یاچ وزاب تفرگ شوج بآ رود کی ار یلا

. نامیود ره یارب

نراد یسورع نووج ودات منیب یم هریگ یم ملد -

... دمحا وتو تقو نوا

: مدرک عطق ار شفرح

کش . دیرب هدش هک منم رطاخ خهلا.هب نیدن همادا -

تحاران ور امش هرادن تسود دمحا حور دینکن

یررض چیه ندوب یسورع نوا وت هقیقد دنچ . هنیبب

. هنوسر یمن یسک هب

. هنوخ نیدرگرب مدعب

وزابتال متفرن ور زا مه نم اما . تفگن یزیچ رهوگ



دروخ گنز هک منفلت منک. شا یضار ات مدرک ار مشا

دنلب اج دوب.زا داوج . هحفص هب متخود ار مهاگن

. مدش

. مدرگ یم خهلااالنرب دیشخبب -

متفر طایح تمس اههب هلپ وزا مدز نوریب قاتا زا

. مدرک رارقرب ار طابترا و

-ولا؟

دمآ: راو چپ چپ داوج یادص

؟ موناخ -ولاترالن

؟ یبوخ -سالم.

. هتفر رس م هلصوح یا؟ یبوخ هچ اباب. -هن

. هیسورع بشما -

بخ؟ ؟ یسورع -

. یایب تمگیم یسورع نرب النوخهلا صا -



؟ تساجک داماد هنوخ -

لک همسر هد. رس نوا هدز. ونوم هنوخ رد سناش -

. اجنوا نریم هد مدرم

: تفرگ جوا یمک داوج یادص

؟ هدمحا ی یخهلا هنوخ وپالوت ینئمطم -حاالوت

اب وترس مه امش . هدشن مریگتسد یزیچ زونه -

منک. تربخ ات نک مرگ اه هویم ندروخ

هک مشاهودرگ تخرد . مدرک ادیپ کشمت ات دنچ -

. نتخل

. دنوزوس دز راهب لوا یامرس و فرب هرآ -

. همنشگ -

منک. یم ومیعس همه نم . داوج اقآ رایب تقاط -

ثعاب لوپ همه نوا رکف طقف . هشاب بخ هلیخ -

منک. لمحت ور یگنشگ و ییاهنت اجنیا نم هشیم

.عفال. شاب مسامت رظتنم -



. تدج ور وت رتدوز طقف -

هناخ ورب رود هب یهاگن . مدرک عطق ار نفلت

دوب. هتسب شیبوچ رد هک دوب هلیوط کی . متخادنا

یرابنا کی اج. نآ مورب مدرک یم روج یا هناهب دیاب

دوب. طایح ی هشوگ مه

اج نآ رهوگ اهرت میدق هک دوب مه یلگهاک قاتا کی

هاچ دوب. هتسب مه اج نآ یبوچ .رد تخپ یم نان

و ییوشتسد دوب. ییاونان رانک مه یا هدیکشخ بآ

دوب. یرابنا رانک مه مامح

مه مک شدادعت هک طایح ی هلوک و جک یاه هلپ زا

قاتا یولج نکلا ب یوت ییولیز رهوگ . متفر باال دوبن

قاتا زا یتسد شیپ و هویم فرظ دوب.اب هتخادنا

: تفگ مندید .اب دمآ نوریب

. مرتخد روخب هویم مک هی -ایب

یرایخ ندنک تسوپ لوغشم و متسشن ولیز یور

: متفگ . مدش



ناج؟ -خهلا

. تشاذگ مباقشب یوت ولا بلآ دنچ رهوگ خهلا

ناج! خهلا مناج -

؟ اجنیا دوب هدموا شتوف زا لبق دمحا مگیم -

: تفگ خهلا

؟ یدرواین ارچترالون متفگ یه . دنوم مبش هرآ.هی -

. هراد راک اترازه . هنومیسورع ریگرد ،ترالن تفگ

؟ نیدیمهفن ؟ دوب هدموا یچ هساو -

شریپ ی خهلا هب ندز رس زج یراک هچ -هنواال.

ناج؟ ترالن

: متفگ درک. یم ادص چرخ چرخ منهد یوت رایخ

. اجنیا درک یم راک یچ منودب ماوخ یم بخ. -هن

؟ نوتلد رو دوب هتسشن وبش و زور لک ینعی

: تفگ دعب درک. زیر ار شنامشچ یمک رهوگ



زیمت ور اجنوا مک هی هلیوط وت تفر لوا بخ، -هن

درک.

یچ؟ هساو درک؟ زیمت -

یچ هراد منیبب متفرن هک نم خهلا. منود یم هچ -

هنک. یم راک

؟ شدعب بخ -

تفرگ و دروخ وشراهان دموا دش رهظ شدعب -

ییاونون نیا غارس تفر دشاپ هک باوخ .زا دیباوخ

نم.

ارچ؟ هگید اجنوا ؟ ییاونون -وت

هتقو دنچ متفگ دوب. نوبرهم ردقچ م هچب کلفط -

دعب رونت وت نریم رد ریز زا نایم هبرگ ات دنچ یه

یم نوریب نایم رد زا ربخ ویب تقو یب زور وهی

نوا . سرت زا هتسیمیاو نم بلق هنن ماپ. یولج نرپ

مرد ریز هنک. یم رپ ورونت هریم تفگ دموا هک هعفد

هلپ نیا مرادن وناز ، منیبب متفرن هک منم دیچ. رجآ



هن هیتقو دنچ االنهی رکش ورادخ . نییاپ مرب ور اه

یا. هگید رونوج هن تسه هبرگ

؟ دوب اجک الن صا ومع زور نوا -

نومرد و اود یپ نارهت دوب هتفر حبص النزا صا -

مشیپ دمحا هک دوب نم سناش . دموین مبش . شوناز

. مشابن اهنت دوب

یطولا #ن

موس _ هاجنپ _ تمسق #

. متشاذگ مناهد یوت هدش دوس رپلگ ولا بلآ دنچ

نم لد یوت و دمآ یم رود زا روپیش و لهد یادص

. تساجنیا :"وپال مداد مایپ داوج دوب.هب یسورع

یلا مش تمسق یاه هوک تمس ایب دش کیرات هک اوه

ورد . موس ی هنوخ هد، دجسم زا دعب رتم تسیب هد.

"! شاب بظاوم طقف . مراذ یم زاب تارب



******

و نزب و هدنناوخ یادص دوب. هتشذگ زا9 تعاس

ار نامماش وهد. هوک یوت دشیم وکا یسورع بوکب

: متفگ رهوگ خهلا هب .ور میدوب هدروخ

ترچ هی نم یدرگرب و یسورع یرب امش ات -خهلا

. منزب

: تفگ یزوسلد اب خهلا

؟ یدش هتسخ -

ومع . مشب لا حرس نیدرگرب امش ات مباوخب مک. -هی

. یسورع هتفر یرصع زا راگنا هک المن صا

یمن یسورع زا هرذگب یچ ره زا نوا اباب. هرآ -

هدموا شدوخ نگن مدرم ات مرب مروبجم منم . هرذگ

. هتشاذگ اهنت هنوخ وت ور شنز ، یشوخ

زاب ار طایح .رد مدرک یهار هرخ ارباال رهوگ



و یکیرات زا شتسار . قاتا یوت متشگرب و متشاذگ

مایپ . مدیسرت یم گرزب ی هناخ نآ یوت ییاهنت

هب متسشن قاتا یوت هدش. شتقو هک داوج هب مداد

تحار ملا یخ دمآ طایح یوت هک اپ یادص . راظتنا

اه هلپ زا اروف دوب. داوج . مدرک زاب ار قاتا دش.رد

: متفگ . مدیود نییاپ

. داوج اقآ شاب دوز -

: تفگ داوج

؟ ساجک هلیوط -

. مدرک هاگن متفر نم . تسین اجنوا وپال -هن

یچ؟ سپ -

. هییاونون -وت

؟ تسین هنوخ نیا وپالوت ینعی ؟! ییاونون یاو -

. هییاونون اجنوا . هقاتا هی ترس تشپ . تسه -

: تفگ و قاتا تمس تفر داوج



؟ ساجنیا ینئمطم -

. منئمطم هرآ -

راوید خیم هب هک ینشور سوناف نم و درک زاب ردار

داالن قرب یاه میس . متشادرب ار دوب نازیوآ طایح

نشور سوناف بش ره رهوگ و دوب بارخ طایح

: تفگ داوج . میدش ییاونان دراو ود درک.ره یم

؟ شدعب بخ؟ -

. متفر رونت تمس

. هرونت .وت تساجنیا . نیبب -

. هکاخ رپزا هک اجنیا -

و رتم کی رونت نیا قمع . رانک میزیرب ور اکاخ دیاب -

. داوج اقآ شاب دوز . تساجنوا .وپال هرتشیب مین

.االنخهلا میراد تقو رتمک مدیاش تعاس هی طقف

. هدرگ یم رب

دنچ قاتا یوت . تخادنا ورب رود هب یهاگن داوج



: تفگ داوج دوب. هچقاط

. منیبب هدب وسوناف نوا -

اهار هبنس خاروس مامت . مداد شتسد ارهب سوناف

ار سوناف درک. ادیپ هچلیب کی تبقاع و تشگ

.هد ندنک هب درک عورش . دنادرگرب نم هب هرابود

درک. ادص یقت و دروخ یزیچ هب هچلیب دعب هقیقد

اهار کاخ تسد واب تخادنا یرانک ار هچلیب داوج

دز. رانک

دوب.اب میخض یلیخ یا هچراپ نادمچ کی

. متفگ یلا حشوخ

. هشدوخ داوج هشدوخ -

و تشاذگ نیمز یور و تشادرب ار نادمچ داوج

.اب مدرب رت کیدزن ار سوناف درک. زاب ار نآ پیز

. دیدنخ داوج دش. درگ منامشچ لوپ همه نآ ندید

. موناخ ترالن مرگ تمد . میدرک شادیپ ادخ. یاو -

. نیرفآ . یشوهاب یلیخ



: متشاد هگن رونت ارباالی سوناف

: متفگ

. اتسه مزاب -

ندش هدیبوک یادص .اب رونت تمس تفر اروف داوج

داوج . میدرک هاگن رد تمس هب سرت زا ود ره رد

: تفگ

؟ هدموا هه -خهلا

: متفگ ینارگن اب

. هدشن متعاس مین زونه اباب. -هن

: تفگ داوج

هریم هشیم هتسخ هیک هرب.ره راذب . نکن -زاب

. هگید

. هیبوخ رکف -

شیپ اه یتحار نآ هب زیچ همه دوبن رارق راگنا اما

تفگ داوج دمآ هک طایح رد ندش زاب یادص . دورب



. شاب دوز . نوریب ورب ودب

ار یبوچ رد تفچ و متفر نوریب قاتا زا عیرس

. متخادنا

ار شیادص دش. طایح دراو زاداالن ناوج ینز

: شرس یور دوب هتخادنا

... رهوگ ؟ موناخ رهوگ ؟ موناخ رهوگ -

: تفگ نم ندید اب

-سالم.

شتروص یور ار سوناف رون و متفر رت کیدزن

ی هیاسمه . رغصا دیس رتخد دوب. هحیلم . متخادنا

. رهوگ خهلا راوید هب راوید

: تخانش ارم یروف

؟ ییامش موناخ -ترالن

. مداد ناشن لا حشوخ شندید ارزا مدوخ

؟ نیبوخ . موناخ هحیلم -سالم



درک. هسوب قرغ ار متروص و متمس دمآ اروف هحیلم

هب نوج ترالن مگیم تیلست . مدرگب ترود یهلا -

لیلذ یهلا . مدش تحاران یلیخ مدینش یتقو ادخ

... ودمحا یک ره هش

. دروخ ار شفرح ی هیقب

: متفگ

. نوج هحیلم نونمم -

. نوج ترالن هنک شتمحر ادخ -

هدش یچ هنک. تمحر مه ور امش ناگتفر ادخ -

؟ یتفرن ارچ امش . یسورع نتفر همه ؟ هحیلم

هب میتفر . هدموین نم هب یشوخ راگنا اباب! -یا

یه نم ی سهلا ود رتخد نیا میتسشن ات یلو ادخ.

یچ .ره هراد درد لد نتفگ دز. غیج و درک هیرگ

مرهوشردام . درکن هدیاف مداد غاد تابن و بآدنق

نیا .زاب هنوخ میدموا میدشاپ . ندز شمشچ تفگ



مرهوش ردام مدرپس ور هچب درک. هیرگ یه هچب

مومت نومغرم مخت زاخهلا. مریگب غرم مخت مایب

خهلا دیاش متفگ منم . درکن زاب ورد یسک هدش.

مدرک زاب ورد مدیشک ورد رانک بانط . هدرب شترچ

وت. مدموا

رد هب دوب هدرک لصو بانط دوب.خهلا هدمآ رد مرفک

. نییاپ دیایب اهار هلپ دوشن روبجم ،

: متفگ

. نوج هحیلم یسورع هتفر -خهلا

. میوزاب هب دز مارآ هحیلم

مخت مریم مدوخ نم . هشیم او شلد درک. بوخ -

. مریم مرادیمرب غرم

. ییاونان تمس تفر اروف دعب

: تفگ و تشادرب ردار تفچ

. اجنیا هکیرات ناج ترالن رایب وتسوناف نوا -



: متفگ هکوش

؟ یاوخ یمن هگم غرم مخت ارچ؟ اج؟ نوا -

. هگید تساجنیا اغرم مخت بخ . ماوخ یم ارچ. -

... مدیسرت

یطولا #ن

مراهچ _ هاجنپ _ تمسق #

ار شیاپ هحیلم رگا ! هملک یعقاو یانعم هب مدیسرت

هحیلم دوب. مامت نامراک ، تشاذگ یم ییاونان یوت

هد نآ یوت نز نیرت نکن شوگ فرح و نیرت لوضف

. تشاد راک مه اه هچروم نتفر هار هب یتح دوب.وا

یعس هکیلا ردح یروف . مدنابنج یم تسد دوز دیاب

: متفگ ، دزرلن ما همهاو رپزا یادص متشاد

.وت تسین اج نوا هک غرم مخت هحیلم هخآ -



. مدیم تهب باال میرب باالس.ایب نوا لا چخی

راوید یور فاکش یور تشاذگ ردار تفچ هحیلم

نم. تمس دناخرچ رس و

غرم مخت باال نوا زا یربوت !ات نوج !ترالن ووووا -

غرم مخت .هی رتخد هدش هالک نم ی هچب ، یرایب

شرس رود مینوخرچب مریم عیرس مراد یمرب

. هباوخب ش هیرگ هکلب . هدرک شمشچ یک مینیبب

. تفرگ متسد ارزا سوناف و متمس دمآ

داد: همادا

سورخ و غرم یلک رهوگ ؟ یرادن ربخ هگم مشدعب -

اجنیا هراذ یم هشیمه . هراد غرم مخت یلک ، هتفرگ

هلصا رهوگ یاغرم مخت اه. هیاسمه هب هدیم یهاگ

. لصا ؟ یمهف یم

مخت ": متفگ ملد یوت و مدیزگ بل . مدیشک یفوپ

مرس." وت هروخب لصا غرم

.اب قاتا یوت دوب هتفر هحیلم ، میوگب یزیچ مدمآ ات



غیج یادص .اب متشاذگ مناهد یور تسد یروابان

ریز مدز. یم نوریب ما هنیس زا تشاد مبلق هحیلم

دش؟!" یچ ادخ! :"ای متفگ بل

میور هبور ی هنحص ندید .اب قاتا یوت مدیود اروف

هداتفا نیمز یور شوهیب هحیلم . دمآرب مداهن هآزا

یا همسجم نوچ شرس باالی هچلیب اب داوج و دوب

هحیلم رانک سوناف . دروخیمن ناکت و دوب هداتسیا

مه یمک . درکیم تپ تپ و دوب هداتفا نیمز یور

اروف دوب. هتخیر نیمز یور سوناف نزخم زا تفن

هحیلم تروص هب کیدزن و متشادرب ار سوناف

. دروخیمن ناکت و دوب هتسب شنامشچ . متفرگ

: مدیلا ن

؟! یدرک راک یچ وت داوج ؟ داوج -

یور سوناف گنرمک رون . دادن باوج اما داوج

تسرد یکانسرت ی هرظنم و دوب هداتفا شتروص

شیوزاب یور تسد و متسشن هحیلم رانک دوب. هدرک



. مداد شناکت و متشاذگ

؟ نوج هحیلم ؟ هحیلم -

ار همهاو و سرت . مدرب باال داوج تمس ارهب مرس

هتخادنا شتروص یوت سوناف هک یرون دشاب یم

: متفگ هرابود دید. حوضو هب دوب

ارچ ؟ یدرک راک یچ مگ یم تهب ؟ یرک هگم ؟ داوج -

؟ یدیمن باوج

. تسشن نیمز یور شیاهوناز یور داوج

نم... ترالن. شمتشک نم نم... -

: مدیلا ون مداد تروق ار مناهد بآ

هن. داوج هن! یاو -

یم سرت و ناجیه تدش زا هک ییاه تسد اب اروف

هب ور یلا حشوخ .اب متفرگ ار هحیلم ضبن دیزرل

: متفگ داوج

. هدرمن . داوج هنز یم هنز. یم -



ورس ورپ تحار سفن و داد شدوخ هب یناکت داوج

ارالی شناتشگنا دعب داد. نوریب ولگ زا ییادص

. دیشک شا هدرک قرع یناشیپ یور و درب شیاهوم

یطلغ هچ .حاال ترکش ایادخ ! ترکش ادخ یاو -

دایب یتشاذگ ارچ ؟ یتفرگن وشولج ارچ هخآ ؟ مینکب

وت؟

. مریگب وشولج متسنوتن ! یدینش هک تدوخ -

دش. سیخ متسد فک . هحیلم رس تمس مدرب تسد

. متشاد هگن داوج یولج ار نآ

شعاضوا ینعی نیا . دایم نوخ هراد شرس -

. تسین دب ماردقنوا

: تفگ داوج . مدش دنلب اج زا

. مزیرب مرس وت یکاخ هچ نم االن بخ -

مدز: بل دنت دنت

ور انودمچ نیا . یزیرب کاخ ترس وت داوخ یمن -



ا بنجب . رونت وت زیرب ور اکاخ و نیشام وت راذب ربب

؟ مینک راک یچ نیا .-اب هدرگ یم رب رهوگ الن

. تسه شهب مساوح مدوخ . طایح وت شمیرب یم -

. شاب دوز ادخ وروت طقف

؟ یتشاذگ اجک ونیشام -

. ورانیا ربب . هکیچوک کراپ یاج هی هنوخ رانک -

ور. وت هنیبن یسک هشاب تساوح طقف

زا هک ینیشام یوت اهار نادمچ اروف داوج

یوت اروف اهار ونآ درب دوب هدرک ضرق شتسود

. ییاونان هب تشگرب و تشاذگ بقع قودنص

رس . میدروآرد شلوا لکش هبار قاتا ییات ود دعب

هحفص اراب دوب هدشرپ کاخ زا همین هفصن هک رونت

هک داوج هب .ور میدناشوپ یدود و هایس و یزلف یا

: متفگ دیزرل یم شناتسد مه زونه

دش. مومت بخ -

: تفگ داوج



ترالن؟ مینک راک یچ -حاال

: متفگ

مراذ یمن . هشیمن یچیه سرتن ! شاب مورآ لوا -

ربب ور انودمچ . نوریب هد زا ورب هنک. کش یسک

؟ اجک نک.- میاق مگیم هک اجنوا

هی هب یسریم یرب هک هد زا رتم دصیس تسیود -هی

. هداج نوا وت یزادنیم یلصا هداج .زا یکاخ هداج

هی انلبق س. هبارخ هنوخ هی یکاخ هداج نوا نییاپ

هدرم شبحاص . هدوب یفاب فنک و یسیر خن هاگراک

منم . اجنوا راذب ور انودمچ . نتسب ور اجنوا و

دیاب ونیشام . حبص ات نومب اجنوا .وت مایم تاهاب

. تلا بند مایم حبص . هنکن کش یسک ات مرایب

داد: ناکت رس دنت دنت داوج

. هیبوخ رکف -

و متفر اهباال هلپ زا طایح یوت مدیود اروف

هب داتفا ممشچ . مدیشوپ همین هفصن ار میوتنام



یفرظ یوت یزبس وکوکو جنرب یمک اذغ. ی هملباق

مه زونه هحیلم مدز. نوریب قاتا وزا متخیر

ورد مدیود نوریب هناخ زا تعرس دوب.هب شوهیب

. متشاذگ زاب ار

اروف ، متشاذگ هکورتم هاگراک نآ اررد داوج یتقو

هک دوب یمدرم زا الخیلا ماک .هد متشگرب هد هب

نآ تسرد یسورع نشج هب دندوب هتفر یگمه

داالن دراو رد .زا مدرک کراپ ار نیشام هد. فرط

متفر هک رتولج . دمآ یم یسک یادص . مدش طایح

ناشتمس هب اروف دوب. هتسشن هحیلم رانک ینزریپ

دوب. هحیلم رهوش ردام . متفر

یطولا #ن
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شمسا هک نز . متسشن هحیلم رانک .و مدرک سالم



: تفگ دوب هیفص

هتفرگ اجنیا هحیلم ارچ ؟ هدش یچ ؟ ییوت -ترالن

؟ هدیباوخ

هتفرگ دعب هریگب غرم مخت هچب هساو هدموا

؟ هدیباوخ

یوت هحیلم رتخد . میوگب هچ هیفص هب متسناد یمن

هب هحیلم هظحل نامه درک. یم نهلا زونه هیفص لغب

درک. زاب ار شنامشچ و دمآ شوه

: متفگ اروف

؟ یبوخ ؟ هحیلم -

: تفگ و درک هاگن فارطا هب گنم و جیگ هحیلم

نم..خآ! ؟ هدش یچ... -

. شرس تشپ تمس درب تسد

مرس. -خآ

: تفگ هیفص



؟ هشچ ترس ؟ هدش یچرتخد -

: متفگ هرابود . دنیشنب مدرک کمک هحیلم هب

؟ هحیلم هبوخ تلا -ح

تسد اب دعب . تخادنا ییاونان هب یهاگن هحیلم

: تفگ و ییاونان قاتا هب درک هراشا

هی درم.اب دوب...هی... رفن هی اجنوا ... اجنوا -

مرس. وت دیبوک یزیچ

اب هدمآرد هقدح زا ینامشچ اب هدز تهب هیفص

دز: شدوخ تروص یوت تسد

؟ هحیلم یگیم یچ ! نیسح ماما -ای

: تفگ نم هب ور هحیلم

؟ شیدید مه درم،وت نوا -ترالن

: متفگ یروف -

و داد له ونم قاتا وت مدموا .ات شمدید هرآ هرآ -

مدید هک ور .وت نوریب تفر هنوخ رد وزا دییود



دوب. هدرک رارف یلو شلا بند متفر نیمز ور یداتفا

: دیشک ینیه هیفص

؟ هحیلم هربخ هچ اجنیا عملا! راگدرورپ ادخ!ای -ای

؟ تسین هنوخ نیا وت سکچیه ارچ ؟ تساجک رهوگ

: متفگ

. هنوخ وت مدوب اهنت نم . یسورع نتفر ومع و -خهلا

: تفگ هحیلم هب ور هیفص

؟ دوب دزد ؟ دوب یک -

: دیلا ن هحیلم

مرس! ادخ درک؟یا یم راک یچ اجنوا دزد -

. متفرگ ار شلغب ریز و مدش دنلب اج زا اروف

. مدنبب وترس نوتنوخ تمربب وشاپ . هحیلم وشاپ -

. مینز یم فرح ش هرابرد ادعب وشاپ



رتخد ی هیرگ . مدرک شدنلب و متفرگ ار شلغب ریز

یوت ار هچب هیفص دوب. هدش عورش زاب هحیلم

داد: یم ناکت شلغب

. ریگب مورآ ! مکلفط . مناج . مناج -

یم ولت ولت مادم و تشاد هجیگ رس هحیلم هراچیب

یور ات مدوب هتفرگ ار شیوزاب ریز مکحم . دروخ

. دتفین نیمز

مدق ام ندید اب .خهلا میدید ار رهوگ خهلا هار یوت

غارچ ریت رون ریز هحیلم ندید .اب نامتمس درک دنت

: تفگ ینارگن درک.اب هتسب و زاب ار شنامشچ قرب

؟ هدب تلا ؟ح نیمز یدروخ ؟ هحیلم هدش یچ -

درک: یاو و خآ هحیلم

هدموا دزد نوت هنوخ دوب.وت دزد -خهلا...خهلا.

یم مراد . ردام یاو مرس.یا وت دز قامچ دوب.اب

. مریم



ور هکوش و هدز لوه دز. شتسد تشپ مکحم خهلا

: تفگ نم هب

؟ هگیم یچ هحیلم -ترالن؟

: مداد ناکت رس

. هگیم تسار خهلا هرآ -

دز: شرس یوت مکحم خهلا

یکترالن؟ ونم! هدب گرم ادخ -یا

. نیتفر امش هک تقو نومه -

: تفگ هیفص

فیرعت تارب یام.ایبترالن هنوخ میرب ایب رهاوخ -

یم شغ .االن هسیاو اپرس هنوت یمن رتخد نیا هنک.

اه. هنک

****



سارت یوت دوب. هتشذگ بش مین هدو زا تعاس

یسورع هب ربخ هک دیشکن تعاس .هب میدوب هتسشن

.زا دمآ هناخ هب نانز رس رب هلجع الناب وصا دیسر

مه دعب درک. هاگن و تشگ ار ییاونان فک ات فقس

: تفگ

؟ اجنیا هدموا هراد یچ هدش بارخ نیا هخآ -

اب ندز فرح زا دعب و دندمآ هد یاروش زا درم دنچ

هب شرخآ و دندرک هسلج تروص ار عوضوم نم

و هدوب انشآ الدب دزد بانج هک دندیسر هجیتن نیا

دنور یم رهوگ النو صا بشما هک هتشاد ربخ

دزد دنتشادن ربخ . هدنام خیلا هناخ و یسورع

هاگراک یوت شتسدمه و هداتسیا ناشیور یولج

و دندیشون یاچ مه دعب هدش. ناهنپ هبورخم

. دنتفر

دوز هچ . دمآ یمن رگید یسورع بوکب و نزب یادص

دش. مامت



داد: ناکت رس رهوگ خهلا

. متفر و متشاذگ اهنت ور ترالن.وت هشکب ونم ادخ -

مرس وت دیاب یکاخ هچ دموا یم ترس بالیی هگا

؟ مداد یم یچ تور هداوناخ باوج ؟ متخیر یم

. یدیرخ ونم یوربآ ترکش ادخ یا

: متفگ

هداتفین یقافتا . نکن تیذا وتدوخ ادخ ور وت -خهلا

. مبوخ نم هک.

: تفگ گیب الن صا هب ور خهلا

وشاپ یدرک رارصا یه اه. هئوت ریصقت ش همه -

مغامد زا یروجچ نیبب . امرفب .ایب، یسورع ورب

ونم. هدب گرم ادخ یاو! ؟ دموارد

اه هزوک هساک مامت دراد رهوگ خهلا دید النهک صا

دز: رشت ، دنکش یم وا رس ار

ود ورب وشاپ . هدشن یزیچ نک.حاالهک سب رهوگ -

دش.ها. کشخ منهد زیرب ییاچ ات



اج وزا تفر الن صا هب یساسا یا هرغ مشچ رهوگ

: تفگ دشو دنلب

ادخ. هب هیزیچ بوخ مبدا -

: دیرغ النزاب صا

؟ یتفگ یزیچ -

: تفر قاتا یوت رمک هب تسد خهلا

. متفگن یزیچ ریخ. -هن

کی ار غورد همه نآ بش نآ .اتهب مدیشک یفوه

. تشذگ ریخ هب دوب هچ ره یلو . مدوب هتفگن اج

نامسناپ ار شرس هدو یرادهب دندوب هدرب ار هحیلم

حبص ات دوب هتفگ رتکد مه دعب . دندوب هدرک

وا اروف تشاد عوهت رگا . هحیلم هب دشاب ناشساوح

مداد مایپ داوج هب مه نم . دنناسرب ناتسرامیب ارهب

. مدرک تحار ار شلا ویخ

بش نآ تسار فرح اهنت مدز. گنز ریما هب مه دعب

ی هنوخ هد مدموا ". متفگ ریما هب هک دوب نامه



". مدرگ یم رب حبص ادرف . دمحا ی خهلا

نم هب یگنتلد درک یم رکف دیاش ارچ. دیسرپن

نم ما.و هدروآرد هد رسزا هک هدروآ راشف یردقنا

مه زاب موشن روبجم ات دیسرپن هک مدوب شنونمم

. میوگب غورد

یطولا #ن

مشش _ هاجنپ _ تمسق #

همه زونه یتقو دوز، یلیخ حبص دعب، زور حبص

هدرکن تصرف اه سورخ یتح و دندوب باوخ

یب باوخ ارزا هد مدرم و زاوآ ریز دننزب دندوب

ووا مدرک یظفاحادخ رهوگ ،ابخهلا دننک باوخ

نم و درک یهاوخرذع راب نیمرازه یارب زاب

. مروایبرد شلد زا یباسح و تسرد متسناوتن

نم وزا دیسوب ار متروص رهوگ دوب. باوخ الن صا



: تفگ مه شرخآ . مورب ناشندید هب مه زاب تساوخ

. یشب ریگلد مرهاوخ زا تقو هی هنکن -ترالنخهلا.

هراد طقف یلو . منود یم . هدنت ، هخلت شنوبز

یهلا . راذن لحم شهب هنک. یم خیلا ور شصرح

ور تشاذگ ور مدمحا غاد هک ینوا هشب لیلذ

. شهب نیرفن و تنعل نومسآ تفه .دق نوملد

مه دعب . مدیسوب ار شیابیز زونه و نابرهم تروص

شنئمطم

. مراپس یم رطاخ ارهب شفرح هک مدرک

مرس تشپ بآ یا هساک وخهلا مدش نیشام راوس

. تخیر

فقوتم ار نیشام ، مدیسر هبورخم هاگراک هب یتقو

نوریب اروف داوج . مدرک شوماخ ار ونآ مدرک

. دیود

: تفگ مندید .اب مدش هدایپ نیشام زا

؟ موناخ ترالن یدموا -



: تفگ کوکشم . مدیدنخ

؟ یدنخیم یچ -هب

تلا یخ هک ترالن.حاالزاب یتفگ یم بشید هخآ -

. ممسا گنت ینوبسچ یم موناخ هی هدش تحار

یاپ و دوب بترم ان شیاهوم . دیشک یفوپ داوج

دوب. هداتفا دوگ شیاه مشچ

: تفگ

رکش یاج یلیخ دوب هدنوم مدای تمسا هک نیمه -

. هراد

ور یتخس بش بشید اعقاو نم . موناخ ترالن میرب

ومردپ اجنیا یارونوج و کج اهو هشپ . مدنورذگ

زاب ار بقع قودنص . مشیم هنووید مراد . ندروآرد

: متفگ و مدرک

. هگید هراد الوت کشم نیا مندش رادلوپ -

مدرک شکمک . تفر هاگراک لخاد وهب داد ناکت رس



زا یکی . میداد اج قودنص یوت اهار نادمچ و

. میتشاذگ بقع یلدنص یور مه اهار نادمچ

هتوس هس داوج . متفرگ هدهع ارهب یگدننار نم

درب. شباوخ

هب هار نایم . مدرک یگدننار یتعاس کی

. مدش هاگ تحارتسا دراو . میدیسر یهاگتحارتسا

هرابود یکاروخ دیرخ یمک و ییوشتسد زا دعب

دوب. باوخ تدم مامت داوج . متسشن نامرف تشپ

. میدرک دروخرب یلیوط کیفارت هب دعب تعاس مین

. مدرک هاگن مرب و رود یاه نیشام هب بجعتم

درک. زاب مشچ داوج

؟ یداسیاو ارچ -

درک. یم هاگن نوریب هب تشاد یمشچ کی

: متفگ

. یکیفارت بجع هدش. فداصت منک رکف -



. متفرگ شتمس ارهب اهدیرخ ی هسیک

. روخب یزیچ هی -ایب

؟ یدیرخ یکاروخ -

هلب. -

. میدوب هدش جراخ نیوزق رهش ی هدودحم زا

سیلپ دش. صخشم کیفارت تلع دعب یقیاقد

درک. یم یسراو اهار لیبموتا یضعب تشاد

: تفگ هدیسرت و تسشن فاص داوج

. دییاز نومواگ ادخ! -ای

یطولا #ن

متفه _ هاجنپ _ تمسق #

رپس هب مبوکب دوب کیدزن هک تشاد مرب لوه نانچ



زمرت و مدز زمرت یور اروف . ییولج نیشام بقع

. مدیشک ار یتسد

: متفگ

؟ هخآ نراد راک یچ ام ؟هب دییاز نومواگ یچ ینعی -

هدیرپ گنر تروص نیب مهاگن . دادن ار مباوج داوج

دوب. شدرگ رد اه سیلپ واو زاب ناهد و

: تفگ داوج

یم ور انیشام یضعب نراد . راگنا هدش یزیچ -هی

ننک. یم باوج لا وس و هداج رانک نشک

ناشرانک هک یدرم وود سیلپ دنچ هب مدز لز

زا یکی . دندز یم فرح دنتشاد و دندوب هداتسیا

و درک زاب ار درم لیبموتا بقع قودنص اه سیلپ

درک. نتشگ هب عورش

: تفگ داوج

. موناخ ترالن میتخبدب ندرگب ورام نیشام هگا -



؟ ندب ریگ ام هب دیاب یچ هساو هخآ بخ -

: تفگ داوج

مومت نک! هاگن .هی نیصاخ نیشام لا بند -الدب

.206 لدم همه رانک نشکب هگیم هک ییانیشام

: متفگ و مدیبسچ ار نامرف تفس

. داوج هشیش و تسیود هک مهام نیشام -

. دیشک یفوه دشو اج هباج یمک شیاج رس داوج

زااالن. منیا بشید زا نوا ! ایادخ یاو -

درک هراشا سیلپ دوب. دیارپ کی ییولج نیشام

لا دپ نازرل ییاهاپ اب نم دعب دنک. زاب ار هار و دورب

. متفر رتولج یرتم دنچ و مداد راشف مارآ ار زاگ

. مورب نابوتا رانک تمس هب درک هراشا سیلپ رومام

دوب هدرک هراشا تسد هکاب ییاج تمس ار نامرف

. متشاذگ زمرت یور واپ مدناخرچ

: تفگ داوج



و میدزمان ام هشاب تدای طقف . وگن یچیه -وت

. نارهت میدرگ یم رب رفس زا میراد

: مداد ناکت رس دنت دنت

. تسه مساوح هشاب -

و هچرتفد هکاب سیلپ رومام ندش کیدزن اب

اراب نیشام پالک هرامش و دوب شتسد هک یراکدوخ

نومداد هب ایادخ " ِنتفگ اب داوج درک، یم هاگن تقد

ار هلمج نیا یسک دشو هدایپ نیشام !"زا سرب

یاجک هک دیشک دایرف دنلب یادص اب منهذ یوت اروف

هک هدرک کمک شیاه مدآ هب یدزد یوت ادخ ایند نیا

؟! میشاب شرفن نیمود ام

هرامش رومام . مدش هدایپ نیشام زا ابقاعتم مه نم

باتفآ درک. تشاددای شا هچرتفد یوت پالکار

ارباالی شتسد داد. یمرازآ ار داوج ِنامشچ

: تفگ رومام هب وور تشاد هاگن شتروص

یلکشم ؟ بانج هدش یچ دیشابن هتسخ -سالم



؟ هدموا شیپ

: تفگ دوب ناوج نادنچ هن یدرم هک سیلپ رومام

کرادم افطل . ِیسرزاب . تسین یزیچ . نونمم -سالم.

. نیدب ور نیشام کرادم و ییاسانش

ارزا کرادم و دیخرچ نیشام تمس هب اروف داوج

رومام داد. رومام تسد وهب تشادرب دروبشاد

یسررب زا دعب و درک قیقد یهاگن داوج هب ناوج

: تفگ کرادم

؟ هتسرد تسین نوتدوخ یارب نیشام -

هلب. -

. تخادنا بقع یلدنص هب یهاگن رومام

. دینک زاب ور قودنص افطل -

یعس حلا نیع رد یلو . تخیر نییاپ ملد یره

: تفگ داوج . منکن هاگن داوج هب مدرک

؟ نابرق یچ یارب بقع قودنص هخآ -



: تفگ نم هب ور رومام

؟ موناخ نیایم اجک -زا

. مدرک هاگن داوج وهب مداد تروقار مناهد بآ

داوج . دنتفر نیشام بقع تمس هب داوج و رومام

ِبقع هب هک ردحیلا مه نم و درک زاب ار قودنص رد

: متفگ مدش یم کدزن نیشام

.زا میدرگ یمرب رفس زا میراد مدزمان و نم -اقآ

و ترخ مک هیو ننوماسابل یانودمچ منیا . نیوزق

؟ دینک هاگن نیاوخ یم یچ هساو . ترپ

یم ار مدآ هک یلا خوت و درس یهاگن اب رومام

: تفگ نم هب ،ور دناسرت

تس. هداس ِیسرزاب .هی موناخ تسین یزیچ -

: تفگ داوج هب ور دعب

اقآ! نک شزاب -

وبل تخادنا نم هب تشحو رپزا یهاگن مین داوج



: متفگ . دیزگ

اباب! ...یا ماوخن نم دیاش اقآ. تسین تسرد هخآ -

شنامشچ داوج درک. زاب ار لوا نادمچ رد داوج

و دیشک یفوپ . دناخرچ رس اروف رومام دشو درگ

: تفگ

نک! زاب ور یکی نوا اباب! -یا

هاگن تقد اب رومام درک. زاب ار مود نادمچ رد داوج

درک.

هیچ؟ انیا -

و خن گرزب یاه هرقرق ندید .اب مدرک جک ار مرس

زا رود و یکشاوی داوج . مدرک هاگن داوج هب فنک

: تفگ داوج دز. نم هب یکمشچ رومام مشچ

هدیسیر تمحز اب یلک ادخ هدنب هم. هنن ملا انیا -

. مرایب منک گنر شارب نارهت مربب

: تفگ رومام



؟ هنیمه منودمچ نوا ! شدنبب بخ هلیخ -

: تفگ داوج

. تسه مه مموناخ و نم یصخش مزاول هتبلا هلب. -

؟ دینیبب نیاوخ یم

! رتعیرس . دینک تکرح دییامرفب . هدرکن -هنالمز

: تفگ و تفرگ رومام رزا کرادم داوج

. نونمم -

یتحار سفن ، میتسشن نیشام یوت هک ود ره

مارآ ار نیشام و متشاذگ زاگ لا دپ یور .اپ میدیشک

دایز ار متعرس دعب . متخادنا مود ردالنی مارآ

. میدش رود شناراکمه و سیلپ وزا مدرک

وا هب مه نم . دیدنخ و تخادنا نم هب یهاگن داوج

یاه هدنخ مدز. هدنخ ریز یقپ دعب و مدرک هاگن

دایرف شیاه هدنخ نیب دش. ههقهق هب لیدبت داوج

دز:



ملد. ادخ! .یا اتشاد ندید ش هفایق ادخ! یاو -

. هدنخ زا مدرم

: متفگ

دش. بآ تلا جخ زا هراچیب -

؟ یدوب هدروآ اجک زا ور انوا -

. وشن وررپ هگید بخ -

ریز... سابل همه نوا . موناخ نمترالن نوج -هن

. تفرگ رگ میاه هنوگ . تلا جخ زا مدیزگ بل

یطولا #ن

متشه _ هاجنپ _ تمسق #

. دیسر منهذ هب وهی دوب. رهوگ وخهلا هحیلم -ملا

هرن هدش ثعاب یگنر یگنر سابل هکیت دنچ نوا



یمن دایز خن یاه هرقرق . موس نودمچ غارس

یلدنص هرب مدیسرت یم . هشاب نومتاجن هار تسنوت

مه ور یلدنص ریز هسرب شرکف هب وهی هدرگب وبقع

هنک. هاگن

متفر هار نیب ، یدوب باوخ وت یتقو نیمه هساو

. نودمچ وت متخیر ورانوا مدعب . ییوشتسد

داد: ناکت رس داوج

هگا دمحا ی وخهلا لوضف ی هحیلم نوا هراچیب -

هتفر تقرس هب نوشریز سابل ننیبب نشاپ حبص

؟ ینعی نگیم یچ

مشادص . نیمه . نگب ننوت یمن یچیه تلا جخ -زا

. نرایمن رد

اب دوب رهب نیلوا یارب . داوج یولج مدوب بذعم

مدرک ادخ ادخ . مدوب تحار همه نیا هبیرغ یدرم

. دنکن هراشا عوضوم نیا هب رگید داوج

.نآ میدوب هدرک زاساج بقع یلدنص ریز اهار لوپ



هد. نآ زا جورخ زا لبق رخآ ی هظحل رد تسرد مه

مه یرادقم . مدوب داوج یشیدنا رود نونمم نم و

میتخیر دوب بقع یلدنص یور هک ینادمچ یوت

. میتشادن ییاج رگید نوچ

متفگ مدوخ اب دوب هدیسرت لبق بش هک روج نآ

راگنا یلو . تسا تخس درم نیا اب هار نیا ی همادا

شلا یخ میتفر نوریب هد زا هک هظحل نامه طقف

فرط نیا ارزا هرقرق یلک حبص دوب.ات هدش تحار

هلصوح رس و دوب هدرک ادیپ هبورخم نآ فرط ونآ

دوب. هدیچیپ اه نآ اهارهب خن

ریز یاه سلبل عوضوم هب یا هراشا رگید داوج

. مدوب شنونمم نم و درکن

: متفگ

االن میدرک یمن میاق یلدنص ریز وپالور هگا -

هچ و یچ لا بند اقیقد سیلپ یلو دوب. راز نومراک



؟ دوب یسک

. تشادرب اه یکاروخ ی هسیک زا یا هویم بآ داوج

.ای هگید یدزد ایملا هدوب ردخم داوم ای -الدب

. یلکلا تابورشم مدیاش

. تشذگ ریخ هب دوب هک یچ ره

ور. شیموس هنک ریخ هب ادخ -

. میهار لوا . موناخ ترالن هدش عورش هزات -

هبوت هگید متفگ یدوب هدیسرت بشید هک روج نوا -

. ینک یم

گرگ .هی موناخ ترالن مگرگ نم . هگرم گرگ ی هبوت -

دروخ مماشم هب نوخ یوب . هنسرگ گرگ .هی یمخز

دیتب طقف همگنچ وت همعط .حاالهک شلا بند متفر و

منک. شپچ همقل هی

: مدنازرل ار مرس یشیامن تروص هب

. مدیسرت یاو -



درک. رکشت و دیشون ار شا هویم بآ داوج

: متفگ

. باوخن هگید اشهاوخ -

تفگ سیلپ هظحل .هی مباوخب منوت یم هگم هگید -

ات منک رکف مرس. زا دیرپ باوخ مدز هتکس رانک نزب

وت دایب هسیلپ مسرت یم . مباوخب منوتن هام هی

. مباوخ

: متفگ مدز. دنخبل

؟ میربب اجک -حاالوپالور

داد: ناکت رس داوج

. منود یمن -

مدز: غیج ابیرقت

؟ هخآ یچ ینعی ؟ ینود یمن -

: تفگ یدرسنوخ اب داوج



ایهن. هتسرد منود یمن طقف . مراد یرکف -هی

؟ رکف نوا هیچ -

. مگیم تهب میدیسر -

هیک؟ هساو نیشام -

. نامرآ شاداد . ناماس هساو -

: مدیلا ن هکوش زاب

هک وشدوخ لوچ یتفر لوپ بحاص نیشام -اب

؟ ینک میاق یربب یتشادرب یدیدزد

: دیدنخ داوج

هن؟ ملا حاب یلیخ -

. نومیفخم یاج نوا تساجک . یلیخ هرآ -

هساو لوپ رخ درمریپ هی هک یمیدق نومتخاس -هی

شراونون شمیبوکب هرارق . هدیرخ شنووج نز

هباج هگید زورود یکی اجنوا مراذیم مرب یم . مینک

منک. یم شاج



یلا. یخ یب ردقچ -

میدموارد نارهت زا یتقو .زا ینک یم رکف ادخ -هب

. هشک یم ونم هراد سرتسا

بخ. هیعیبط . هکانرطخ نومراک -

. یمورآ راگنا یلو -وت

. مسرت یم نم نم... نم؟هن. -

یچ؟ -زا

یمن هکنیا .زا تسین نوملا بند سکچیه هکنیا -زا

. دمحا لثم منم و ننک یم مادیپ یک منود

. مدادن همادا رگید

: تفگ داوج

یکشیه هک منیا . یگیم تسرد هتبلا یلو . سرتن -

. هکوکشم یلیخ تسین نوملا بند

: مدیلا ن



هیچ؟ تروظنم یچ؟ ینعی -

و هراک وت متسد نم ندیمهف هکنیا ینعی ... ینعی -

. نبسانم تصرف هی رظتنم

: متفگ هدز تشحو

؟ ننک راک یچ -ات

. منود یمن ترالن. منود یمن -

یطولا #ن

مهن _ هاجنپ _ تمسق #

دوب هدز ار شفرح داوج هک یا هناخ هب رهظ کیدزن

و نهپ یا هچوک یوت یمیدق ی هناخ کی . میدیسر

. داشمش گرزب یاه هتوب و توت ناتخرد اب تولخ

دوب. ینتشاد تسود تسب ینب هچوک نآ زیچ همه

یاهداشمش ، دیفس یامن اب هاتوک یاه نامتخاس



اهنت ار هچوک نآ شخب شمارآ توکس . گنر شوخ

ار لیبموتا داوج . تسکش یم اه کشجنگ چپ جپ

درک.رد فقوتم ور هدایپ یوت هناخ رد یور هبور

لخاد ارهب لیبموتا و درک زاب یدیلک اراب طایح

یوت یتشگ ، ددنبب ردار داوج یتقو درب.ات طایح

هنهک نآ رد یبلا ج زیچ مدز. هتخیر مه هب طایح

اهنت دوب. هدرم زیچ همه . تشادن دوجو هبارخ

و تشاد زبس یاه گرب هک دوب توت هاش ریپ تخرد

شیاه هخاش یور هک توت هاش یدایز رادقم

ار شا هویم و دیایب یسک ات درک یم ینیگنس

دنک. کبس ار شراب و دنیجب

: تفگ و داتسیا مرانک داوج

؟ یراد تسود توتاش -

: مدرک وا هب یهاگن مین

. یلیخ هرآ. -

دیاب هدش. مرید یلیخ وت. میربب ورانودمچ -ایب



. تکرش مدرگرب

نادمچ . متفاتش شکمک وهب متفرگ هچغاب زا هاگن

هیبش هک یدمک یوت و میدرب مود ی هقبط اهارهب

ناهنپ دوب، اه باوخ قاتا زا یکی یوت و دوب همخد

. میدرک

وطال تدم هب مه نآ ندرک ناهنپ یارب یبوخ یاج

یم اج نآ اهارزا نادمچ دوز یلیخ دیاب . دوبن ین

. میدرب

درک. ادیپ زیمت ی هسیک کی نیشام یوت زا داوج

توتهاش ندیچ لوغشم و تفر باال تخرد زا دعب

دش.

هاش دنت دنت و دوب هداتسیا دنلب یاه هخاش طسو

یم هسیک یوت و دیچ یم ار خرس یاه توت

. تخادنا

: مداتسیا تخرد ریز

؟ هشب دب نومارب هنیبن ور اهوت هیاسمه زا یسک -



دز: دنخبل داوج

؟ مینک یم راک یچ میراد هگم . هنیبب بخ -

یراذب یرایب دیاب وپالور وت ارچ منود یمن نم -

تس. هریش اقآ دوخ ی هنول اقیقد هک اجنیا

. دیدنخ

ریش؟ ی هنول -

یتشادرب ور هریش اقآ یاذغ ؟ یگرگ یتفگ هتدای -

. هکانرطخ یلیخ اج. نیا یتشاذگ یدروآ مه حاال

یبترم و دیفس یاه نادند . دیدنخ لبق زا رتدنلب

درک. یم رت گنشق ار شیاه هدنخ هک تشاد

: تفگ دعب

. هیبوخ یاج اقافتا . مداتفا تاناویح لگنج دای -

. ندرگب ونوشدوخ ی هنوخ نایمن تقو چیه انوا

ور هنوخ و نایم ارگراک هگید ی هتفه لوا زا هتبلا

. هگید یاج هی میربب دیاب ننک. یم بارخ



. هشاب هدرکن بیقعت ورام یسک رگا هتبلا -

. زادنن مدای -زاب

نومبیقعت یسک هگید وهی . هبیجع یلیخ ادخ -هب

. مسرت یم یلیخ هنک. یمن

یوت توت هاش بآ مادم . دادن ار مباوج داوج

شتروص یور یشیر .هت دیشاپ یم شتروص

یور باتفآ رون . دمآ یم وا هب هک دوب هتسشن

یلسع و تشرد یاه مشچ و دوب هدیبات شتروص

هدز لز وا هب فرح یب درک. یم رتابیز ار شگنر

ار شا هنادرم تیباذج ملد یوت متشاد و مدوب

و درک هاگن نم هب داوج ناهگان هک مدرک یم نیسحت

یرگید یاج ارهب مهاگن اروف درک. ریگلفاغ ارم

تنعل مزیه یاه مشچ و مدوخ هب لد ورد متخود

. مداتسرف

: متفگ تشذگ هک یمک

؟ یربب هرارق اجک وپالور مسرپب منوت یم -



شتروص رسو . دمآ نییاپ تخرد زا مارآ مارآ داوج

توت هاش خرس یاه هکل مه شسابل یور دوب. زمرق

دوب. هتخیر

: تفگ

! بوخ یلیخ یاج -هی

نیشام بقع یلدنص یور ار ونآ تسب ار هسیک رد

ار یبآ هکلف ینهآ رد طایح ی هشوگ . تشاذگ

ریش دعب،زا درک. زاب ار گنر زمرق ریش و تشادرب

وبآ تسش ار شتروص و تسد هچغاب رانک بآ

. دروخ

: تفگ نم هب وور تسب ار هکلف ریش هرابود

ترالن. میرب نیشب -

درک. زاب ردار داوج و متسشن نیشام یوت فرح یب

روطنیا نم و موناخ ترالن تفگ یمن نم هب رگید

. متسناد یمن مه ار شلیلد . مدوب تحار

هدنام رهظ کیفارت تشپ نابایخ یوت دعب یقیاقد



هب نیشام ی هنیآ و لغب ی هنیآ زا مادم . میدوب

یم بیقعت امار یسک ایآ منیبب مدرک یم هاگن بقع

مادم نایم .نآ دوبن یکوکشم زیچ اما ایهن. دنک

ار ملد و داتفا یم اه توت هاش ی هسیک هب ممشچ

درک. یم ییاوه

: تفگ داوج

ندرگ رسو و یدش هریخ بقع هب وت هک ردقنیا -

یم یراک هی داین نوملا بند مسکچیه ینوخرچ یم

. نشب کوکشم مدرم ینک

ددع یور هک رامش هیناث وهب متسشن میاج رس

. مدش هریخ دوب هدزون

اه! یتفگن -

: تفگ و دیشک یا هزایمخ هتسخ داوج

ور؟ یچ -

وپالور. یدعب دصقم -



منک. فیرعت تارب ناتساد هی لوا راذب -

؟ ناتساد -

ور. میردام لیماف ناتساد هرآ -

وسلا نس مه هک هراد هلا خرتخد هی منامام

قیفر و تسود یلیخ مهاب یگچب .زا هشدوخ

یلیخ نم یردام ی هداونوخ یگدنز . ندوب

هسات رسپ، ات شیش . ندوب هچب .هنات هشیمشاراق

. رتخد

م خهلا .هی ندش دیهش ههبج وت ماه ییاد وداتزا

نیب ات. شیش ندنوم و درم تفرگ هنیس ناطرس

ماب خهلا وهی مییاد هی طقف اه ییاد اهو خهلا

هی مودک ره هیقب . نتحار مهاب و نبوخ مردام

یلئاسم هی رس نوم هنویم . نراد ابام هلئسم

شمسا هک منامام ی خهلا رتخد نیا . هبآرکش

دوب. کناب نواعم هک تشاد رهوش هی ، ساقلحم

و ارسپ درم، یتقو . تشاد گرزب هنوخ هی مگرزبردپ



هک نوشهب هدب ماو ندروآ راشف دیجم اقآ هب ارتخد

یرجاتسم نیا زاو ننک نامتراپآ و نبوکب ور هنوخ

تفگ یم درک. یمن لوبق دیحم نش.اقآ خالص

. نیدب سپ تقو رس دینوت یمن ، هنیگنس شاطسق

یطولا #ن

متصش _ تمسق #

اقا نزردام نومه ینعی م خهلا هب همه هک خالهص

راشف منامام ی هلا خرتخد ؛ اقلحم نیا ردام و دیجم

فرط نویم نوا دوب هدنوم م خهلا هراچیب . ندروآ

. وشداماد و رتخد فرط ای هریگب وشاردارب و رهاوخ

روج ور ماو نوا تفگ دیحم وهب تسنوتن مشرخآ

هنک.

تشادن تسود و نواعم دوب هدش هزات دیجم اقآ



هب ور ماو هک هدب.خالهص تسد زا ور ماقم نیا

. تفرگ م خهلا رارصا

یریم ؟ تمربب اجک یتفگن یتسار . دیشک یهآ داوج

؟ ناتسرامیب ای نوت هنوخ

مدوب هدش شا هداوناخ یگدنز ناتساد وحم نانچ

. هناخ هب دناسرب ارم میوگب مدرک شومارف هک

. ناتسرامیب مریم شدعب . هنوخ مریم -

داد. رییغت ار شریسم نادرگرب رود کی زا داوج

: متفگ هناربص یب

دش؟ یچ شدعب بخ -

یب اب دیجم .اقآ هشیپ سلا هدزنوپ ملا هیضق نیا -

هنوخ انوا و ماه ییاد تسد داد ور ماو مامت یلیم

و حلا صم ندیرخ هب ندرک عورش و ندیبوک ور

. نداد تقو رس وراطسق لوا هام .ود هگید یازیچ

یه دیجم .اقآ داتفا بقع اطسق مک مک موس هام

هام .زا نیدب وراطسق تقو رس هک موغسپ و موغیپ



هدعب دشو تخادرپ نویمرد هام هی اطسق دعب یاه

. اطسق هساو نتشادن یلوپ هگید ماه ییاد هام ود

دیجم و اهوخهلا ییاد نیب دش یریگرد هک خالهص

م ابخهلا مه ماه ییاد زا یکی و منامام . اقلحم و

نیا اب مدوواد ییاد مه لوا .زا ندوب ههبج هی وت

ماه ییاد همه زا نوچ اهتنم دوب. فلا خم ماو

ییاد هکنیا .ات تشادن ورب شفرح دوب رتکچوک

ش هنوخ نم نامام هک هنیا شهار اهنت تفگ مگرزب

هام دنچ هساو ور طسق زا یرادقم و هشورفب ور

. هشب هدامآ هنوخ ات میدب

: متفگ بجعت اب

؟ نیدوبن رجاتسم امش هگم -

یگدنز میتسه هکاالن یا هنوخ نیمه -هن.اموت

ور هنوخ نوا یتخبدب رازه اب ماباب . میدرک یم

درک. توف هک دوب هدنوم یمک شاطسق .زا دیرخ

نم . میدب ور اطسق یقاب درک نومکمک دوواد ییاد

متفر یم دوب. هدش سملا تسیب هزات عقوم نوا



تشاذن یلو منامام . متفرگ یم یلوپ وهی یکیناکم

هی یوت ندرک راک اب ونم راک. نوا رس منومب دایز

زا تارب مگن . هاگشناد داتسرف یدنب هتسب هاگراک

یریگ یم درد رس . میدنورذگ یروجچ ساالهک نیا

ادخ. هب

ور هنوخ درکن لوبق منامام عقوم نوا هک مگب طقف

. هماه هچب .ملا منوت یمن . هشیمن تفگ . هشورفب

. همزرمایب ادخ رهوش سلا دنچ جنر ی هرمث

مه ماو نماض دش. عطق کال اطسق دشو نوشاوعد

ور اطسق تسنوت یم هن کلفط دوب. دیجم اقآ دوخ

ور ماو هک هنک یضار ورانیا تسنوت یم هدب،هن

ماو طسق یاه همیرج مه طسو نیا . ندب سپ

زا ندش روبجم ماه ییاد . دشیم رابنلت مه یور

ننک.هی شورف شیپ ور شاتراهچ ، دحاو شیش

ودات نوا . دیجم اقآ هب نداد ور لوپ زا یرادقم

ور شدوخ منامام . یعدم ات شیش و دنوم دحاو

. نوتدوخ .ملا مدیشخب ور ممهس تفگ . رانک دیشک



و ندرک وراک نیمه مه م وخهلا دوواد ییاد

دش بارخ نوش هطبار نویم نیا یلو . رانک ندیشک

روز هب راب هی سیلا .االمن ندرک هطبار عطق ابیرقت و

دوب یکناب نومه دنمراک مه اقلحم . ننیب یم ومه

شزا ور ینواعم تمس دوب. شنواعم دیجم اقآ هک

ماه ییاد زا تجامس اب اقلحم وطسق هیقب و نتفرگ

یلک طسو نوا یلو داد. سپ کناب وهب تفرگ

درک. شریپ اهاوعد نوا . دروخ شوج و صرح

اه هطبار یلو ندش مومت دعب سلا دنچ اطسق

دش لقتنم یتلود کناب نوا زا دیجم دش.اقآ بارخ

تشاذگ ور شراک مه اقلحم . رایرهش ی هبعش هب

. دوبن دایز شرمع دیجم دش.اقآ نیشن هنوخ و رانک

ور شدوخ اقلحم درم. و درک یبلق تسیا بش هی

روج و عمج شرهوش هساو یرادازع هام ود هدعب

هراد یروجچ نوا تسنود یمن سکچیه درک.

یم ام هب طقف . هرایمرد ور شیگدنز یاه هنیزه

. میشابن نارگن و هبوخ شلا ح تفگ



هدایپ دیاب نم و نامدوخ نابایخ هب میدوب هدیسر

متساوخ یمن و دوب کیراب و گنت هچوک . مدشیم

. دنیبب داوج اب ارم یسک

درک. کراپ نابایخ رانک ار نیشام داوج

ترالن. میدیسر -

؟ یگیمن وش هیقب -

ار شجنرآ . دناخرچ نم تمس ارهب شنت یمک داوج

شرس هاگ هیکت ار شناتشگنا و تشاذگ نامرف یور

: تفگ و درک مهاگن هدش جک یرس واب درک

و منک ضوع ومسابل عیرس مرب دیاب . همرید یلیخ -

میربب وپالور میتساوخ یتقو وش هیقب . تکرش مرب

؟ هشاب . مگیم تهب

وردار متخادنا ما هناش یور ارهب ما هلوک دنب کی

: متفگ و مدرک زاب

. مریم نم سپ . هشاب -



... یتسار -

بقع .هب مدیخرچ شتمس هب نیمز یور اپ کی اب

: تفرگ متمس اهارهب توت هاش ی هسیک دشو مخ

. مدیچ وت یارب ربب. منیا -ایب

: مدرک هاگن هسیک هب

نم؟ شملا همه -

وت. شملا همه -

یچ؟ تدوخ سپ -

یلیخ یتفگ . منیچ یم مریم ادعب . داوخ یمن -

ربب. . یراد تسود

: متفگ و متفرگ ار هسیک یلا حشوخ اب

. نونمم -

دز: بل شگنهآ شوخ یادص ونآ ینابرهم اب

. تنوج شون -



زا تعرس وهب داد ناکت رس ووا مدرک یطفاحادخ

واب متفرگ متروص یولج ار هسیک دش. رود نم

: متفگ قوذ

و لگشوخ یاتوتاش مرایب ونوتلخد ات هنوخ میرب -

. هزمشوخ

*******

یطولا #ن

مکی _ تصش _ تمسق #

مه رس تشپ مادم و دمآ یم مباوخ تدش هب

لیمکت اهار هشقن بش ات دیاب . مدیشک یم هزایمخ

مشچ . تسرپرس تسد مدناسر یم و مدرک یم

یم هابتشا کی ، هقیقد دنچ وره تخوس یم میاه

یم ملد . مدید یم ییاتود ور طوطخ . مدرک

. مدیباوخ یم تخت عقوم نیمه ادرف ات تساوخ



. روتینام ی هحفص یور تعاس تمس تفر مهاگن

هدامآ ار هشقن دیاب بش تشه وات دوب رصع شش

. مدرک یم

هدزن رس نم زا کچوک هابتشا کی یتح زور نآ ات

. مدرک یم یراک بارخ دیابن مه زور ونآ دوب

هوهق ناجنف ود تساوخرد و مدز گنز هناخرادبآ هب

ندیسر یادص . مراد هگن رادیب ار مدوخ ات مدرک

. منکب لد زیم زا دش ثعاب مهارمه نفلت هب مایپ

بش سالم. منوج شاداد دوب:" اهر فرط زا یمایپ

". میراد نومهم ایب. دوز

هیک؟" نومهم ": مداد باوج شمایپ هب

" اقلحم هلا خرتخد ": دیسر مایپ اروف

یدنخبل هب مبل . مدناوخ ار اهر مایپ رابود بجعتم

بوخ هچ هک مدرک رکف مدوخ .اب دمآ شک هاتوک

دش.



رگید مایپ دنچ و نیدنچ . مداد همادا مراک هب اروف

هک دوب اهر .الدب مدرکن هاگن نفلت هب هک دمآ مه

. مرخب میراد یرسک مکو ماش یارب هتفگ

هک یلضفا موناخ ی هوهق ناجنف ود نآ فطل هب

مرس زا باوخ دنک مد هوهق روطچ دوب دلب بوخ

بوخ دوب دلب طقف تکرش یچرادبآ دارم .اقآ دیرپ

جنپ تشه دنک.زا یراکزیمت بوخ و دنک مد یاچ

یرخآ هاگن دش. مامت مراک هک دوب هتشذگ یا هقیقد

هب زور نم و دوب بوخ زیچ همه . متخادنا هشقن هب

. دشیم رتشیب متراهم راک نیا یوت زور

متشادرب ار هدش چیپ هلول یاه هشقن یلا حشوخ اب

شقاتا یوت روتسم یاقآ . متفر نوریب مقاتا وزا

و تشادرب شنامشچ ارزا شکنیع مندید دوب.اب

: تفگ

دش؟ مومت -

هرابود ار شکنیع . متشاذگ شزیم یور ار هشقن

یم زاب ار هشقن هک دزوردحیلا شنامشچ یور



: تفگ درک

هتدای ونتشاد اوعد شرس هثرو هک هه هنوخ نوا -

؟ داوج

هکاب تفگ یم ار یا هناخ نامه . مدرک رکف یمک

نارگن . میدوب هدرک ناهنپ اج نآ اهار لوپ دمحا

اب ناماس دش. زاب رد هک دیوگب دهاوخ یم هچ مدش

هدنورپ رپزا یناتسد و شبل ی هشوگ یراگیس

دش. قاتا لخاد

راگیس و مدرک .سالم تشاذگ زیم یور اهار هشوپ

: تفگ و تشادرب شبل ی هشوگ ارزا

؟ داوج یروطچ -

: مدرک مخ رس

رکش. . متصلخم -

درک: هراشا اه هشوپ هب شکنیع زاباالی روتسم

؟ ناماس هیچ انیا -



تمس ارهب شدود دزو شراگیس هب یکپ ناماس

درک. توف فقس

اب هسلج ره هساو دمحا هک هشرازگ یرس -هی

تبث شخیرات وراب یچ همه و تشون یم ایرتشم

درک. یم

: تفگ واکجنک روتسم

بخ؟ -

روتسم هب ور دعب و تخادنا نم هب یهاگن ناماس

: تفگ

و ریز ور اج همه میراد . تسین اه هدنورپ زا یکی -

. مینک یم ور

؟ هدوب یک -ملا

: تفگ و درک رادانعم یهاگن نم هب زاب ناماس

همه نوا اب دمحا مگب ماوخ یم طقف . مانهب دنامب -

. مبجع رد هدرک مگ ارچ ور هدنورپ شعمج ساوح



؟ داوج هن هگم ! فیح دوب. یتسرد راک مدآ -

مدز: بل ساوح یب

. تسامش اب قح هلب... ناج؟... -

: تفگ ناماس

. هینابصع مه یلیخ تس. هدنورپ نوا لا بند نامرآ -

. تساجک میمهفب شاک

نامرآ و روتسم . متسه یدایز قاتا یوت مدرک سح

زا ناشتقافر . دندوب کیدزن مه هب یلیخ ناماس و

رفن هس نیمه مه ار تکرش دوب. میدق یلیخ

. دندوب هدرک سیسات

: مدرک فاص ار میولگ

منک. تمحز عفر نم نیدب هزاجا هگا روتسم بانج -

: تفگ روتسم

متشاد یچ . هدشن مومت مفرح زونه هک نم یلو -

؟ متفگ یم



: متفگ و مدرک روج و عمج ار مرکف یمک

یم نیتشاد اوعد شرس هثرو هک هنوخ نوا -زا

. نیتفگ

؟ یدیشک وت ور هشقن هتدای . نومه هرآ... -

؟ هدش یزیچ هلب... -

یلیخ . هتسرد میلیخ . هتسرد تراک مگب متساوخ -

؟ یراد ملپید قوف ینئمطم . هدموا نوششوخ

: مدیشک ییادص ویب تحار سفن

. مدب همادا دشن هنافساتم هلب. -

. یسدنهم حاالمش نیمه -

مرب نم هرادن یدروم هگا هشقن . نیراد فطل -

. مشن ناخ ناماس و امش محازم

داد: ناکت رس روتسم

. شیپ ریخ ورب. . هبوخ یلیخ . هبوخ . یسرم -



: متفگ ناماس هب ور

. همومت ماراک مرب. نم هزاجا -اب

: تفگ ناماس

. یشابن هتسخ -

هدرک قرع نت مامت مدرک سح مدز نوریب هک قاتا زا

. متسب وردار مدیزخ مقاتا یوت اروف . هتسب خی ما

هکنیا زا لبق . دروخ یم گنز تشاد زیم یور منفلت

دش. عطق گنز یادص مسرب مزیم هب

ینعی . هتفر تسد زا سامت دوب.هد یترالن هرامش

؟ تشاد مراک هچ

نآ ورد تشذگ یم نیوزق زا نامنتشگرب زا زورود

. شمدوب هدیدن زور ود

قوب نیلوا .اب متفرگ سامت ابوا ینارگن اب اروف

: دیچیپ مشوگ یوت شیادص

؟ داوج -ولا



: متفگ درک. یم هیرگ تشاد

ترالن؟ هدش یچ -

: دیلا ن دولآ باتع دوب. هارمه مشخ اب شیادص

؟ یدیمن باوج وتنفلت ارچ -

؟ ینک یم هیرگ یراد . مدوب مسیئر قاتا -وت

. ندرک هیرگ هب درک عورش دنلب دنلب دز. قه

: متفگ لبق رتزا نارگن کالهفو

؟ هدش یچ مگیم تهب هدب. ونم باوج -ترالن؟

شا هیرگ قه قه . دنزب فرح تسناوت یمن ترالن

. دشیم رتشیب و رتشیب تشاد

زا قرب لثم دعب و قاتا وزا متشادرب ار ملیاسو

ابترال متشاد هک روطنامه و مدش در یلضفا یولج

نوریب تکرش زا منک شمارآ ات مدز یم فرح ن

مدز.

بخ؟ ... مایم مراد . رتخد نکن هیرگ -



یطولا #ن

مود _ تصش _ تمسق #

ی هقبط یوت نیباک یلو مدز؛ ار روسناسآ ی همکد

. نییاپ مدیود اه هلپ زا راچان دوب. هدنام موس

شیادص یوت یا والهب زجع کی . دمآ ترالن یادص

. تخوس شیارب ملد مه و مدیسرت مه هک دوب

؟ داوج یایم اعقاو ؟ یایم -

؟ ییاجک .االن مایم مراد ادخ هب هرآ -

. مناتسرامیب -

. رتخد نک عطق . مدموا نک عطق -

مروتوم راوس و گنیکراپ هب مدیسر نانز سفن

هب گنیکراپ وزا متشاذگ مرس یور ار .کالمه مدش



. مدش جراخ تعرس

رد راتفرگ یاه نیشام نیب زا دایز یتعرس اب

مه هار راهچ ودات .زا مدیشک یم الیی کیفارت

بقع هب ارم اروف سیلپ اما موشب در متساوخ

. دنادرگرب

یاه هلیم ارهب روتوم ، مدیسر ناتسرامیب هب یتقو

دوب بورغ گنت . مدرک ریجنز ناتسرامیب ی هطوحم

یربخ دنک. رد یگتسخ تفر یم تشاد دیشروخ و

تشپ ی هدز تفت و غاد یوکس یور . دوبن زاترالن

ترالنواب نفلت و مدوب هتسخ . متسشن اه هلیم

دوب. هتشاذگن میارب رناژی رگید مندمآ هلجع

دمآ: شدولآ ضغب یادص متفرگ هک ار شا هرامش

؟ یدموا -

. مدیرپ نییاپ وکس .زا مدرک هاگن مرس تشپ هب اروف

شیاه کشا درک. مهاگن اه هلیم فرط نآ ترالنزا

. دیشخرد یم نامرس باالی قرب غارچریت رون ریز



: متفگ اروف

ترالن؟ هدش یچ -

شگنشق یادص . درشف مه ارهب شیاه بل ترالن

دوب. هتفرگ

درم. -ونرالن...ونرالن

. مدرک شهاگن زاب ناهد .اب متفر او

: تفگ ترالن

دش. تحار ... تفر نم! کلفط -

مناتشگنا و متشاذگ وکس یور ار میاه جنرآ تفج

. مدرشف میاه هقیقش یور ار

یس یآ زا یتفگ دوب. هدش رتهب هک نوا هخآ یک؟ -

دش؟ یدوجنیا وهی دش یچ . شخب شندروآ وی

: تفگ دزو قه ترالنزاب

هدش هتسخ هگید مگنشق ی .خهلا داوج دروآ مک -

دوب.



: مداتسیا هرابود

. مدش تحاران یلیخ -

: تفرگ شتسد ود اهاراب هلیم ترالن

. داوج یایب متفگن نیا هساو یلو -

: مدرک یزیر مخا

یچ وت؟ یگیم یچ منیبب نزب فرح یچ؟ ینعی -

زاب؟ هدش

درک: هاگن نامرب و رود ترالنهب

دز. گنز مهب هیرصع یکی -

بخ؟ -

دوب. دمحا ی هرامش دوب... انشآ ش هرامش -

: متفگ هدز تشحو

هک... دمحا یلو ؟... دمحا یچ؟! -

ادیپ سیلپ ور شلیابوم و نیشام متفگ تهب هتدای -



؟ هدرکن

. منود یم هرآ -

هدز. گنز مهب لتاق دوخ دیاش -الدب...

؟ تاهاب دز فرح -

هدیسرت یلیخ درک. عطق مدعب سالمو تفگ طقف -

شوماخ یلو مدز گنز هرامش نوا هب اروف . مدوب

دوب.

؟ دوب یتعاس هچ اقیقد -

هقیقد ود یکی مدز. گنز تهب هک عقوم نومه -

دوب. شلبق

دزن؟ گنز تهب هگید -

-هن.

دش؟ دب شلا ح یک ت -خهلا

. ماجنیا عقوم نوا .زا رصع -



؟ ساجک تییاد -

و عمج مک هی هدب.ات شلا ح نم زا رتدب کلفط -

یرادا یاراک تفر . دیشک لوط ور شدوخ هنک روج

. نفد هساو شمیربب ادرف هدب، ...ور هزانج لیوحت

س؟ هنوخدرس -وت

هرآ. -

. مگیم تیلست -

درک. کاپ ار شیاه کشا یدیفس لا متسد ترالناب

: تفگ

؟ مینک راک یچ -حاال

؟ یگیم ونفلت -

. مسرت یم یلیخ نم هرآ. -

دیاش هدز. گنز تهب طقف یکی هک. هرادن سرت -

. هشتسد دمحا نفلت هک هیسک مدیاش ای هلتاق دوخ

شنفلت دمحا ثمال هک هدرک ادیپ ور نفلت یکی دیاش



هشیم لیلد ات رازه . منود یم هچ . هدوب هدرک مگ ور

. دروآ شارب

. سیلپ شیپ میرب -

-ترالن!

ننک. ادیپ ولتاق درک کمک هشب دیاش هیچ؟ بخ -

؟ یروجچ -

یروجنیا . منود یم نم هنز. یم گنز هرابود -

. نریگ یم وشدر نوشاهاکتسد مدو نوا اب سیلپ

هگم . رتخد تسین ینک یم رکف هک ایگداس نیا -هب

نفلت اب هنود یمن ؟ هنود یمن ورازیچ نیا مدآ نوا

مشدعب . هنود یم ؟ هتفیم رسدرد وت هنکمم شندز

انیا . میتفیم رسدرد وت نومدوخ سیلپ شیپ میرب

هیبال نمهف یم هتوس هس نتسه ووت نم لا بند هک

. نرایم نومرس یی

مدرک زاب ار منفلت اروف . دیسر منهذ هب یزیچ ناهگان

. متفر هتفر تسد زا یاه سامت ی هحفص یوت و



هتفر هک هظحل نامه تسرد دوب. تسرد مسدح

و اهر زا ییاه هرامش ،الهبالی روتسم قاتا مدوب

. دندوب هدز گنز مه نم هب دمحا ی هرامش هناخ،زا

نیا هب متشاد مایپ کی مه اه مایپ تمسق یوت

: نومضم

"سالم!"

. چیه رگید و

: تفگ ترالن

؟ هدش یچ -

: مدیشک یفوپ و مدرک دنلب رس

؟ ندز گنز منم -هب

یک؟ ؟ اعقاو -

. هتشذگ تشه زا تسرد -

. رتدب هگید یاو -



هکا مرب. دیاب نم . اجنوا زا مربب وپالور دیاب بشما -

. وگب دایمرب متسد زا یراک

داد: ناکت رس ترالن

. هنوخ میرب هشیم شادیپ هگید ریما . نونمم -

: متفگ

. مایب ات نک ربص اج نیمه هظحل -هی

وود مدیود ناتسرامیب کیدزن ی هکد تمس هب اروف

. متشگرب ترالن دزن و متفرگ ینار هویمبآ

. متفرگ شتمس اهارهب هویمبآ ی هسیک

وتدوخ هنکن . یدش حلا یب یلیخ . روخب -ایب

؟ ینک ضیرم

نم. هب دوب هتخود مشچ صاخ یهاگن اب

زارد تسد ووا مدرک در اه هلیم نیب ارزا هسیک

. تفرگ نم ارزا هسیک نانک رکشت بل ریز و درک

نییاپ مولگ زا یچیه یلو . یرکف هب هک نونمم -



. هریمن

یش. ضیرم راذن . یراد راک یلیخ امتح ادرف -

. نوتکمک مدمویم دشیم هگا . ساهنت تسد تییاد

یطولا #ن

موس _ تصش _ تمسق #

دز. یقرب ترالن نامشچ

مرب رومام اب دیاب ادرف . نتسه نوم ال یماف . یسرم -

یکی یصخرم هساو مردام لا بند مربب همان و نادنز

داوخ یم ملد ننک. تقفاوم هگا هتبلا . هزور ود

و هنیبب وشکیچوک رهاوخ راب نیرخآ هساو لقادح

هنک. یظفاحادخ شاهاب

. ندب یصخرم شهب منکن رکف یلو . مقفاوم -

. هشاب هتشذگ شتیموکحم زا هام هس دیاب لقادح



اج. نوا هتفر هزات تردام یلو

. دنار بل رب کانزوس یاو!"ی ترالن"یا

؟ هشیمن ینعی -

؟ تعاس دنچ هساو یتح -هن..-

. تعاس مین وگب -وت

: تخادنا باال هناش ترالن

بارخ نوشرس ور ونودنز نوا . ندن هگا ادخ -هب

منک. یم

: متفگ و مدرک زاب ار مروتوم ریجنز

مدآ زیزع نتشاذگ ربق وت هخآ ترالن. روخن صرح -

. تییاد شیپ ورب . هتخس یلیخ . هراد ندید هگم

. هگید مریم مراد منم

: تشاد هگن اه هلیم نیب ار شتروص ترالن

ووال لوه و مدز گنز تهب یروجنوا شخبب -

منیب یم منک یم رکف .االنهک تنوج هب متخادنا



مدز. یم نویش یروجنوا نفلت تشپ دیابن

تقو .ره شابن نارگن . یدز گنز یدرک بوخ -

رگا هدب. ربخ مهب نداد مایپ ای ندز گنز تهب هرابود

نم هب هظحل نومه دوب تلا بند یسک و نوریب یتفر

؟ هشاب . هکانرطخ . یرن نوریب اهنت نک یعس . نزب گنز

. مسرت یم رتشیب یگیم یروجنوا -

. متشاذگ مرس یور وکالهار مدش مروتوم راوس

وپالهی هیضق نیا یلو . تمنوسرتب ماوخ یمن -

هرت. مهم لوپ زا هک هراد شتشپ ییازیچ

مربخ یب نم هک ینود یم یزیچ یچ؟وت ینعی -

؟ داوج

گنیکراپ یوت انادنام و نامرآ زور ینآ هملا کم دای

. مداتفا

رگا طقف منک. نوهنپ تزا ور یزیچ ماوخ یمن -

. مدوب تدوخ نارگن نودب متفگن تهب ور یچ همه



هک. ینز یم فرح ولهپ ود یراد -زاب

: متفگ مدز. روتوم ارهب چیئوس

هراد ازور نیا هک درایلیم 9 هساو مگب ونیا طقف -

. نشکب مدآ نایمن هشیم شزرا مک شاوی شاوی

.هب نتشکن لوپ رطاخ هب ور دمحا منز یم سدح

. نتشک مهم یلیخ زیچ هی رطاخ

یم ار وا رتشیب متشاد میاه فرح اب راگنا

نم. هب دوب هدز لز فرح یب . مدناسرت

. مداد ناکت شتروص کیدزن ار متسد

-ترالن؟

داد: تروق ار شناهد بآ

م هزبرج . متسین ییوسرت رتخد نم داوج نیبب -

مکروت رتخد هی نم . مراد منج درم هدات .دق هدایز

نم تباب ایند نوا شلا یخ هریمب تفگ یم ماباب هک

مرب هدیمن یزبس همرق یوب م هلک یلو . هتحار

شزا ندموا نوریب هک یهاچ وت مزادنب ومدوخ



. هشابن نکمم

مدز: دنخزوپ

راز نفلت نوا سرت زا یتشاد االن نیمه یدوبن -وت

؟ یدرک یم هیرگ راز

نماد ونرالن گرم ور نم سرت یلو . مدوب نم هرآ -

ریما زج مه. هب تخیر یچ همه وهی . مدروآ مک دز.

متشادن ور یسک هدش هلصوح مک ازور نیا هک

مدز. گنز تهب نیمه هساو منک. هیرگ شارب

یب داوخ یم ویکی اتقو یضعب مدآ . تممهف یم -

هنک هیرگ شارب هشاب انشآ ی هبیرغ ، هشاب فرط

هش. کبس

مسرتن هگا مگب منیا یلو . یگیم تسار هرآ. بخ -

هشیم ثعاب هک هسرت . مییاضف مدآ . متسین مدآ هک

. اتقو نیا مریگب تسرد میمصت نم

هیچ؟ تروظنم حاال بخ -

نداد تسد زا وپالهب نیا نتشادرب هرارق هگا نیبب -



رس دموا دمحا رس هک وبالیی هشب متخ نومنوج

. مینک ششومارف بشما نیمه دایب،ایب مه ام

انوا . نرادن یراک لوپ اب انوا ترالن. متفگ هک تهب -

نایب تقو دنچ یتقو نا. هگید زیچ هی لا بند

یم نوملو میربخ یب اج همه امزا ننیبب نوملا بند

هک مینک یم دیدهت ننک تیذا ناوخب شتیاهن ننک.

لوپ هب ردقنوا نک رواب مشدعب . سیلپ شیپ میریم

و یتخبدب .هب مدرک ادیپ یسرتن رس هک مراد زاین

سپ اپ هخآ .االن مراد یسح یب تلا ح شدعب گرم

؟ همگنچ وپالوت ؟حاالهک مشکب

زا منوت یم .هن هتخیر مه هب معاضوا . مجیگ نم -

. منوج زا هن مرذگب وپال نوا

ال لوپ االن یتسار . نکن خیلا منم لد .وت سرتن -

؟ یرادن مز

ربق ندیرخ ؟ هیتفم نفد و نفک ترظن ؟هب لوپ -

هرت خیلا هشیمه .االنزا داوخ یم لوپ یلک

. نومبیج



. مراد تراک شاب گنز هب شوگ حبص ادرف -

. هنکن درد تتسد مه هویمبآ تباب ورب. . هشاب -

هناخ تمس وهب مدرک یظفاحادخ و مدز تراتسا

نابایخ اهو هچوک سپ هچوک یوت تعرس .اب مدنار

ی هلصوح . مسرب هناخ هب رتدوز ات مداد یم زاگ اه

. متشادن ار نارهت هدننک هتسخ کیفارت

منارگن ، شرس تشپ مایپ و سامت ارچ،نآ غورد

هناخ نآ یوت هک مداتفا یزور نآ دای دوب. هدرک

یلدنص ریز طالارزا یاه شمش و لوپ میتشاد

ابترالن میدیچ یم اه نادمچ یوت نیشام بقع

کی .وا میدیشک یم هشقن اه لوپ ندرک جرخ یارب

شدوخ یارب تحار یگدنز کی و تساوخ یم هناخ

مدرک یم وزرآ ملد یوت اما نم . شا هداوناخ و

.خالف دتفین یدزد هب یسک راک ات دوبن رقف شاک

درایلیم 8 تحار یخلا هکاب مدوبن یا هفرح راک

. شیور مه بآ کی و مدزدب لوپ



نامام تاشرافس نامنابایخ رس یتکرامرپوس زا

اقل .هم مدیسر هناخ هب دوز یلیخ و مدیرخ ار ارهز

و شتروص و هاگن یوت تیدج نامه اب مندید اب

داد. ار سالمم باوج مالمی یدنخبل

وا هب تصرف رس ، متشگرب نیوزق زا هک یزور نامه

ووا متفگ وا ارهب زیچ همه لصفم مدز. گنز

تسرد تراک نکن درکن تحیصن و ارچ دیسرپن

دوب.. یشوهاب نز . تسین

یطولا #ن

موس _ تصش _ تمسق _ همادا #

دنک.حاال یم مربخ و دنک یم ار شیاهرکف تفگ

دوب. هچ شباوج مناد یمن . نارهت دوب هدمآ شدوخ

شراتفر یتح ای شهاگن .زا دوبن مولعم اقل هم راک

یمن زاب نابز یتقو وات درب شنورد هب یپ دشیمن



تسیچ شمیمصت و رکف دیمهف دشیمن درک

شندرگ رد تسد و دنتسشن شرانک اهرتخد

. دنتخادنا

. دنتشاد تسود یلیخ ار اقل هم اراس و اهر

شیاقل ارهب نتشاد رتخد یوزرآ هک اقل هم

وزا دوب شوخ ام یاهولقود اب دوب هدیشخب

درک. یم قوذ ناشرانک ندنارذگ تقو و ناشندید

. درکیم ناشداش و دیرخ یم یزیچ ناشیارب راب ره

یاه هدنخ و اقل هم یاه یخوش اب مه رود ار ماش

دوبن ملد یوت لد نم و میدروخ اهولقود لد هت زا

دوب رید . میوگب ار میاه فرح و موشب اهنت اقل هم اب

ندیشون و ماش ندروخ مااب یگتسخ . گنت تقو و

دوب. هدش رتمک یمک یاچ

وگب و دندرک ار ناشیاه تنطیش هک اهرتخد

اب نم هب ور اقل ،هم دندرک مامت ار ناشیاهدنخب

: تفگ دنونشب مه هیقب هک ییادص



؟ افصداوج -

: متفگ اروف

خهلا؟ مناج -

دوب رهاوخ زا رترهاوخ نوچ خهلا متفگ یم وا هب

. مردام یارب

ماوخ یم زادنب هار طایح وت ونویلق طاسب وشاپ -

. یصوصخ منوا . منزب فرح تاهاب

: تفگ ارهز نامام

؟ رهاوخ یصوصخ تبحص هچ -

داد: نوریب ولگ زا ادص رسو رپ یسفن اقل هم

یاه هبرجت و مگب اتقو نوا زا مک هی ماوخ یم -

. دروخ شدرد هب دیاش منک. ور شارب ومینووج

نوتارب مریم . مدینش و مدید ممدوخ هک ییانومه -

. مرایب هنودنه

: مدش دنلب اج زا اروف



؟ هبوخ خهلا. مراد لا قترپ عانعن طقف وکابنت -

. هبوخ هرآ. -

قافتا دیاب بش .نآ مدیود طایح تمس هب اروف

یم ار یمیمصت نامه اقل وهم داتفا یم بوخ یاه

وترالنو ارم هک ینامه . متساوخ یم نم هک تفرگ

یشوخ هب شرخآ هک درب یم ییاج اهارهب لوپ

فالتک. هار نایاپ .هب دسرب

یطولا #ن

مراهچ _ تصش _ تمسق #

و میدوب هتسشن اقل هماب طایح ی هشوگ تخت یور

یا همرس ینماد و تک وا. هب مدوب هدز لز نم

گنر یاهوم یور یا هزوریف ابشیلا دوب هدیشوپ

. شا هدش



نس 60سلا کیدزن و دوب مردام وسلا نس مه

هک نز نیا و اجک نم ی هتسکش ردام اما . تشاد

اب لقاع دوب ینز . اجک دوبن مه شلا س هاجنپ ییوگ

رگا هک دوب ییاه نز نآ .زا هناردتقم هشیمه یراتفر

هب دنداد یم وا ارهب ییاج ی هرادا تیلوئسم

. دمآ یمرب نآ سپ زا یبوخ

ار شدود و دیشک یم نایلق یصاخ شمارآ کی اب

یشوگیزاب اب دود یاه هقلح . داتسرف یم اوه یوت

. دندش یم وحم دعب و دنتفر یم نامسآ تمس هب

: متفگ یرارق یب اب

هیچ؟ نوترظن منودب داوخیم ملد یلیخ نم -خهلا

: تفگ و درک مهاگن اقل هم

؟ هردقچ یتفگ -

هنم. هساو شدرایلیم 4 طقف اهتنم -8ات.

دز: یدنخزوپ اقل هم



ورتخد نوا و وتدوخ نوج لوپ هرذ هی نیا هساو -

؟ یتخادنا رطخ هب

لوق هب نوا . ینود یم ونم تیعضو هک -خهلا.وت

نومیگدنز هب نوکت هی هنوت یم لوپ هرذ هی امش

هدب.

یاچ شیارب . تشادرب ندیشک نایلق زا تسد اقل هم

. یرولب ناویل یوت متخیر

: تفگ

. یزیچ هی دوب ییات تسیب هی هگا -حاال

. دینک مکمک ماوخ یم -

؟ تساجک -وپال

. هبارخ هنوخ هی -وت

؟ ینک جرخ وپالور نوا ینوت یمن هک ینود یم -

منک؟ نوشراک یچ سپ . منود یم -

. ینک ییوشلوپ دیاب -



؟ یروجچ ؟ ییوشلوپ -

. مدلب مشهار . مراد وشمدآ نم -

: متفگ یلا حشوخ اب

خهلا. مرگ تمد -

یاچ ندیشون لوغشم دزو یدنخزوپ زاب اقل هم

دش.

: متفگ

زور تسرد ادرمان . تشاد دزمان هی مقیفر -

وپالور شاهاب هک ومقیفر نوا ندز نوشیسورع

ادیپ ترالن کمک اب مه .وپالور نتشک میتشادرب

. میدرک

درب: ارباال شیوربا یات کی اقل هم

؟ شدعب بخ . یتفگ هک ورانیا -

. نمز ال لوپ یروجدب . هدرم ش -خهلا

: دیشک هتسخ یهآ اقل هم



جرخ یلک مشندرم هدعب مدآ . گرم نیا هب تنعل -

. هراد

یگیم یلو . شهب مدب لوپ نوا زا متساوخ یم -

. هگید هشیمن

. نریگب وپال نیمه اب ونوتدر هنکمم . هشیمن هرآ -

هک؟ یدید . تسه هرامش هی سانکسا ره یور

. مدید هلب -

قح هرب مینک در وپالور مینوتن یتقو ات سپ بخ -

. ینزب تسد شهب یرادن

یچ؟ ترالن سپ -

؟ هنکب هنوت یمن شیراک چیه ینعی -

و نس مه مشییاد . هنودنز شردام . هدرم شردپ -

منوا هک هنک یم راک نیشام .ابای هشدوخ سلا

. ههاگریمعت وت هبارخ

! یتک ابفال رتخد هچ هوا. -



نم هب بیرغ و بیجع یروط هظحل دنچ ات اقل هم

دز: بل دعب دش. هریخ

؟ یاوخ یم ردقچ -

منک رکف . هتفیب هار شراک مدب ییات هدزنوپ -هی

و ربق و نفد . ندادن لماک وناتسرامیب ی هنیزه زونه

خهلا. هراد جرخ یلک مدرم یایب و ورب منود یم هچ

تهب نم . شابن نارگن . یجرخرپ گرم هچ ! یتنعل -

. نوسرب شهب مدیم

: متفگ یلا حشوخ اب

؟ اعقاو -

درک: یا هزماب ی هدنخ خهلا

! اعقاو هرآ. -

چیئوس منک.خهلا رکشت وا زا روطچ متسناد یمن

: تفرگ متمس ارهب شنیشام

. میرب -



: متفگ بجعت اب

خهلا؟ مگب یچ هرتخد هنوخ مرب یبش فصن -االن؟

: دیدنخ اقل هم

وپال. غارس میرب . مگیمن ور اجنوا -

-وپال؟االن؟

. تسشن تخت ی هبل اقل هم

افص. داوج اینز یم جیگ یلیخ بشما -

خهلا؟ تسین تقو رید -االن

هار نوملا بند مرفنراهچ یرب زور وت یاوخ یم -

؟ یزادنب

. هگید وشاپ

هدش هدز ناجیه یروجدب . مدیشک یدنلب سفن

. مدیرپ نییاپ تخت زا اروف . مدوب

: متفگ اقل هم هب ور



؟ اجنیا میدرگ یم -رب

ارتخد و ارهز اب لبق نم.زا ی هنوخ میریم -هن.

تفیب وهار نکن ادص ورس سپ . مدرک یظفاحادخ

. میرب

میدش اقل هم نیشام راوس یتقو ارچ مناد یمن

دنک. یم هاگن امار دراد مشچ ودات مدرک سح

. مدوب هدش ساسح یدایز دیاش

اهار لوپ هک دوب هتشذگ بش همین یود زا تعاس

اهرب و رود نآ سکچیه . متشاذگ اقل هم نیشام یوت

هناخ راوید ای تخرد یور مه کالغ کی یتح دوبن

. مدیدن اه

میوشب جراخ نارهت زا یتقو ات ناهنپ هچ امش زا

بقع ی هنیآ زا مادم دز. یم مناهد یوت راگنا مبلق

. دشابن ناملا بند یسک مدرک یم هاگن نابایخ هب

: تفگ اقل هم تبقاع



یا؟ کالهف ردقنیا ارچ -

: متفگ و مدیبسچ تفس ار نامرف

ونم یکی زور دنچ درم،ات دمحا هک یتقو نوا -زا

هی دعب روط. نیمه مه درک.ترالنور یم بیقعت

یرارف دوب شلا بند هک درم نوا زا نمترالون زور

لا بند یسک هن هگید دعب هب زور نوا زا .خهلا مداد

لاترالن. بند هن هداتفا نم

ردقنوا . هلئسم نیمه زج هسرت یمن یچیه ترالنزا

. هتشاد مرب سرت منم هک ونیا تفگ نم هب

: دیزگ بل اقل هم

تسد وپال ننود یم . نتسین وپال لا بند سپ -

... هئوت

ونم و هدنوسرت ورتخد نوا هک هنیمه . هنیمه هرآ. -

. هشاب رطخ رد شنوج هنکن هک هنک یم نارگن مک هی

؟ بارخ هلک تسین رطخ وت تدوخ نوج ینعی -



؟ مسرت یمن مدایز نم هشیم ترواب -خهلا

: دیدنخ اقل هم

تندوب هتسجخ نیمه هب .وت هرادن میبجعت بخ -

افص. داوج یفورعم

. مدیدنخ و مداد ناکت تسار و پچ ارهب مرس

دوب. رت هتسجخ منم زا نوا خهلا یدیدن ودمحا -وت

داد. تسد زا وشنوج مه شتلصخ نومه هساو -

یطولا #ن

مجنپ _ تصش _ تمسق #

. مدیشک یدنلب سفن

هک دوب نیمه شلیلد هی دیاش . دیاش منود یمن -

وشدزمان تسد ات درک جرخ ودرایلیم هی تفر



ادرمان . دشن یلو . شیگدنز و هنوخ رس هربب هریگب

. نتشاذن

رس اب اروف . منامشچ هب دز یم رتشین تشاد مکشا

ونآ دمحا یارب ملد . متفرگ ار کشا من مناتشگنا

دوب. هدش گنت شا یگداس

: تفگ اقل هم

. سافص اب تلد . ییافص لها منود یم . افصداوج -

هار نیا هگید . یتشاذگ مدق یهار دب وت نودب یلو

یم س. هرهلد شاب همه هشاب ییافص هگا شوت

؟ ینود

. مدادن ار شباوج

داد: همادا اقل هم

داب. ترپزا هلک و ینووج . داوج یمدوخ نیع -

هن االنوت منود یم نوچ منک تتحیصن منوت یمن

. مگیم یچ یمهف یم هن یریذپ دنپ

: متفگ



. منود یم ور یچ همه نم هک ینود یم -

هک تسه منیمه هساو . منود یم . داوج منود یم -

هک منم طقف ینود یم منیا نوچ نم شیپ یدموا

منک. تکمک منوت یم

: متفگ و مدرک شخرمین هب یهاگن مین

نک. مکمک سپ -

: تفگ دعب دزن. فرح هقیقد دنچ

دش شتقو عقوم .ره هنوم یم نم شیپ -وپال

مه هرتخد نوا این.اب نم شیپ منک. یم تربخ

دینوت یمن عفال وگب شهب رو. نوا روو نیا خرچن

باوج هگید درک رارصا هگا . دینزب وپال هب تسد

هدن. وشانفلت

ینک یم رکف هک یروجنوا خهلا. هیلقاع رتخد -

. تسین

درک. نییاپ ارباالو شرس اقل هم



. هبوخ یلیخ . هبوخ -

. میدرک ناهنپ اقل یهم هناخ یوت اهار لوپ بش نآ

رقحم ییوالیی هناخ نآ یوت اقل هم متشاد ربخ

قاتا ریز یا همخد . دراد اه لوپ یارب یهاگ یفخم

واگ . تفر یم نییاپ هلپ دنچ هکاب دیجم اقآ باوخ

زا هتشابنا هک یزلف ی هسفق دنچ اب گرزب یقودنص

هدش هدیچ فقس ات فک زا هک دوب روطق ییاهرتفد

وهم مدوب ربخاب نم طقف همخد نیا .وزا دندوب

اقل.

مه .نآ مدوب هدرب زار نیا هب یپ یقافتا ال ماک نم و

. مدوب هدروآ هانپ اقل هم هب هام ود هک دوب یتقو

هم دزن دوب هداتسرف روکنک زا لبق هام ود ارم مردام

رگید موشن لوبق هاگشناد رگا دوب هدرک مدیدهت اقل.

اقل هم ار تخس هام .ود دهد یمن مهار هناخ هب

ندناوخ سرد زا یرارف هنم ات دنام مرانک زور هنابش



. دنکب ندناوخ سرد تخس هب روبجم ار

ار هناخ زا نتفر نوریب قح دوب. یتخس یاهزور

مندیباوخ و ندروخ و تحارتسا نامز . متشادن

ی همانرب زور. هنابش رد تعاس جنپ هب دوب دودحم

هتشر رد نم و درک ار شدوخ راک اقل یهم هدرشف

دوب ملپید قوف هچرگ . متفرگ ار یلوبق یشک هشقن

مرواب مه مدوخ دوب. یضار مه نامه هب مردام یلو

هاگشناد یوت ندناوخ سرد هامود هکاب دشیمن

. مشاب هدش هتفریذپ

زور کی هک دوب ندناوخ سرد تخس یاهزور نامه

متفر یم هار دیجم اقآ یمیدق قاتا یوت هکیلا ردح

یم ار یسیلگنا تاملک مدوخ یارب دنلب دنلب و

ریز میاپ ریز مدرک سح ، مدرک یم ظفح و مدناوخ

اقل وهم دوب رهظ زا دعب دنک. یم ادص یزیچ شرف

دز. یم ار شراهان زا دعب ترچ شقاتا یوت

شرف ریز میخض یتکوم . مدرک دنلب هک ار شرف

هب یبوچ یا هچیرد واب مدز رانک مه ار تکوم دوب.



داشگ ینامشچ .اب مدروخرب رتم مین باالرتزا داعبا

نآ دراو اه هلپ ندید واب مدرک زاب ار هچیرد هدش

همخد دراو قاتا زا هک یرون .زا مدش کیرات ی همخد

غارس . مدید اهار هسفق ونآ قددنص واگ دشیم

مسا زا یتسرهف زا دوب رپ ناشمامت . متفر اهرتفد

. هتفس و نفلت هرامش و سردآ اهو لوپ اهو

. دشیمن مرواب

واگ نآ اررد شیاه لوپ اقل هم هک دوب ییاج اج نآ

تشادن ربخ یسک .و تشاد یم هاگن گرزب قودنص

لوپ مدرم هب هک تس یراهق روخ لوزن اقل هم هک

ندنارذگ یارب هار نیرت فیثک نیا و دهد یم ضرق

دوب. هتخاب ار شزیچ همه هک تس ینز یگدنز

. شیاهانشآ و تسود و لیماف ، شلغش ، شرهوش

زا رمع مامت اقل هم هک دوب یزار نامه دوب. شدوخ

نآ هب یپ هقیقد دنچ ضرع رد نم و درک ناهنپ هیقب

. مدرب فیثک زار

هم متشاذگ قاتا یوت واپ متفر اهباال هلپ زا یتقو



یهاگن درک. یم مهاگن و دوب هداتسیا یا هشوگ اقل

درس. و خیلا وت

. مدوب هداتفا هتپ هتت هب شندید زا هکوش

: تفگ و درک مخرس اقل هم

تیلوضف هکنیا هن ینوخب سرد ینیشب متفگ تهب -

نییاپ نوا . یرایبرد مراک رسزا یاوخب و هنک لگ

؟ هچب یدرک یم یطلغ هچ

: مدیزگ بل وزرل سرت اب

... هزیچ نم... -

و تفر قاتارد تمس .هب تفرگ ارباال شرس اقل هم

: تفگ متمس هب هراشا تشگنا اب

یب یدروآرد نم زار رسزا حاالهک نکن مشرکف -

تعاضوا هظحل نیا .زا یشب ندنوخ سرد یخلا

. هشیم رت تخس



: مدیشک یفوپ

خهلا! یلو -

و تشاذگ هریگتسد یور تسد و تفر نوریب رد زا

: تفگ

وات شلوا یاج رس ینودرگ یمرب ور یچ همه -

رب تباتک رسزا مدرکن تادص ماش هساو هک یتقو

تیلوضف رطاخ هب یشیم همیرج بشما . یراد یمن

زا تست دصات و نابز زا تست هاجنپ و تسیود و

زار نیا و تشذگ بش .نآ ینز یم تاثلثم هسدنه

. دنام ما هنیس یوت سلا نیدنچ ینتفگان

میتشاذگ قودنص واگ یوت هک اهار شمش اهو لوپ

: تفگ اقل هم

و کاچ هب نزب رحس ی هدیپس و باوخب ریگب ورب -

؟ یدیمهف . داوج یایمن ارو نیا متفگن تهب یتقو ات



: متفگ و مداد ناکت رس دییات هبعالتم

خهلا. متسه مترکون . مشچ -

یطولا #ن

مشش _ تصش _ تمسق #

اقل هم زا وهن دوب هتشذگ بش نآ زا یا هتفه ود

. سیلپ زا اهوهن هدننک بیقعت زا هن دوب یربخ

و هرهلد اب میاه بش و دوب هدنکآ سرت اب میاهزور

کی مه راب .ره کانسرت اما هاتوک ییاه سوباک

هک مدید یم ار دمحا . مدید یم ار کانتشحو یایور

لوه کیرات یا هرد رعق ارهب وا هایس یباقن اب یسک

"! کمک ، کمک دنز:" یم دایرف مادم دمحا و دهد یم

و مدیباوخ یم مک اه بش اه سوباک رطاخ هب

. مدوب دولآ باوخ تکرش رد اهزور



قیرط زا اما مدوب هدیدن ترالنار هتفه ود نآ رد

هب یهاگ ارچ مناد یمن . مدوب شلا وحا یایوج نفلت

رود وزا ورتم هاگتسیا یوت مورب دز یم مرس

هار شلا بند یسک زاب مدوب نارگن . مشاب شبقارم

دنک. تسرد رسدرد شیارب و دتفیب

ناتیود ره ناج راک نیا دوب هدرک دیکات اقل هم اما

ربخ ناممادک چیه رگید . دزادنا یم رطخ ارهب

اهار لوپ دمحا هکاب یتقو نامه زا میتشادن

. هدرک رییغت ال ماک نامتشونرس ، میتشادرب

و یلضفا مناخ و ناماس .اب راهان تقو و دوب رهظ

سنلا هک نییاپ ی هقبط میتفر رگید رفن هس ود

یوت تکرش ود یارب کرتشم تشاد یا یروخاذغ

ناماس دوب. یا همقل بابک زور نآ یاذغ . عمتجم نآ

کش تفگ یم دوب یا همقل بابک اذغ هک راب ره

سب .زا دنهد یم ناشدروخ االغهب تشوگ درادن

. ندروخ لباقریغ و دوب تفس هک



. مدوب ندروخ لوغشم فرح ویب تکاس نم

و کچوک رتخد زا روتسم یارب تشاد ناماس

درک. یم فیرعت شیاه تنطیش

مهاب و دندوب هتسشن مناخ یاهراکمه زیم، فرط نآ

یروخاذغ سنلا هب هک یلوا نامه دنز.زا یم فرح

. دیاپ یم ارم مشچ ود مدرک سح ، مدوب هتشاذگ اپ

یوترپ مناخ هب زیم تمس نآ هب مهاگن اوه یب

و درک یم مهاگن تشاد دوب. شدوخ هلب . داتفا

دنک. ناهنپ نم ارزا شهاگن هک تشادن مه یعس

وهب مدش ادج رتدوز هیقب وزا مدروخ ار میاذغ

. متشگرب مقاتا

رپ هشیمه دوب. نامتکرش رادباسح رایتسد یوترپ

واب دوب تسود تکرش یاه هچب واب دوب فرح

هار هب شدنخب و وگب ادخ ی هشیمه یلضفا مناخ

دوب.

و تشادن ربخ سکچیه شا یصخش یگدنز زا اما

هتشاذگ شیور ار مانمگ زابرس بقل یلضفا مناخ



زج هب میدوب ربخ اب ابیرقت مه یگدنز زا همه دوب.

دوب. کژلا شمسا هک رتخد نیا و نامرآ

نیا زورما یوترپ کژلا هک دوب هدش هچ مناد یمن

یمن فرح ابوا دایز دوب. نم لا بند شمشچ همه

کژ رکف یوت هک میارب دوب بیجع نیمه یارب مدز.

ارم تشاد یواکجنک نآ زا رتدب و درذگ یم هچ لا

. تشک یم

وزا مدرک مامت ار میاهراک رهظزادعب شش تعاس

روسناسآ واب مدرک یظفاحادخ یلضفا مناخ

لفق متشاد . متفر گنیکراپ تمس هب میقتسم

درک: فقوتم ارم ییادص هک مدرک یم زاب ار مروتوم

ومالیی! بانج یشابن هتسخ -

زا بجعتم دوب. یوترپ . مدناخرچ بقع ار مرس

و روتوم صوصخم هک گنیکراپ تمس نآ رد شندید

: متفگ دوب هخرچود

موناخ دینک یم راک یچ اجنیا امش . نونمم یلیخ -



. هنوخ نیتفر مدرک رکف ؟ یوترپ

دز: هیکت شرانک نوتس هب هنیس هب تسد

. مدوب وت رظتنم -

. متخادنا ارباال میاهوربا

نم؟ -

دعب و درک نم هب هیفسردنا لقاع یهاگن یوترپ

دز: دنخزوپ

. تهب مدوب هدش خیم زورما یدیمهفن هک وگن -

؟ دوب تلا بند ممشچ یدوبن هجوتم

ی هسیک یوت و مدروآرد لماک ار مروتوم ریجنز

: متفگ یدرسنوخ و یدیق .ابال متخادنا شرانک

؟ متفرگ وتمشچ نم ؟ای ینعی یدش زیه -

تروص هب یهاگن مین و مدش روتوم راوس

. متخادنا شا هتخورفارب

: تفگ و دمآ ولج



هت. همعرهوش هک زیه -

خلا. یوت دوب هدز تسرد دوب. هتفرگ ما هدنخ

و نارچ مشچ روجان هک متشاد یا همعرهوش اقافتا

دوب. زیه

: دمآرد شصرح رتشیب یوترپ

؟ یدنخ یم تساو هگم مگیم کج -

ارچ امش مشدعب . اعقاو هزیه م همعرهوش هخآ -هن

؟ وهی یدش هلا خرتخد

شتاکرح . دیشک یفوه و تفرگ ارباال شرس یوترپ

شتلع متسناد یمن دوب. هارمه یگچاپتسد اب

. دیوگب دهاوخ یم هچ و تسیچ

: متفگ

هیچ؟ نوتراک -

: تفگ راو چپ وچپ درک هاگن شرب و رود هب

اج هی میرب . تسین رک هک مشوم هراد، شوم اجنیا -



. هگید

. دماین مشوخ چیه شراوروتسد نحل زا

: متفگ

؟ یگب هشیمن اج نیمه هک هیراک هچ -

: دروآرد ار ناد زیچ همه یاه مدآ یادا هرابود

. یمهف یم ادعب مشلیلد . هشیمن اجنیا هک متفگ -

: متفگ . مدیشک یفوپ

؟ مایب اجک . هشاب بخ هلیخ -

. اجنوا مایم منم هار راهچ هدعب کراپ ورب -

: متفگ

هک هشاب مهم یردقنوا تراک مراودیما یلو هشاب -

نوا ینوشک یم یراد امرگ نیا وت ور هتسخ هنم

. تمس

داد: ناکت رس



. شاب نئمطم . تسه -

هب گنیکراپ زا نم و تفر روسناسآ تمس هب یوترپ

. مدنار نوریب تمس

یتکمین یور مدوب هتسشن کراپ یوت دعب یقیاقد

یور هبور تسرد هک یریپ نونجم دیب تخرد ریز

ات مدوب هتفرگ مه ینتسب کی دوب. کراپ یدورو

فیرشت یوترپ دش مامت هک ما ینتسب . درذگب تقو

. دندش امرف

یتقو و مدرک دنلب تسد . تشگ ملا بند شهاگن اب

تکمین یور مرانک درک. دنت اپ متمس هب دید ارم

: متفگ و تسشن

؟ یدرک رید ردقنیا ارچ -

هکنیا نودب . تشاد مشچ هب یباتفآ یکنیع یوترپ

: تفگ درس و یدج یلیخ دنک، هاگن نم هب

؟ تساجک -وپال



یطولا #ن

متفه _ تصش _ تمسق #

هریخ وا هب هدش درگ ینامشچ و زاب ناهد اب هکوش

. مدش

: تفگ مهد یمن ار شباوج دید هک یوترپ

؟ یونش یم ومادص -

: متفگ بجعتم

؟ یتفگ یچ -

. متفگ یچ یدیمهفن سپ -

زا همه نآ زور نآ دز.اتهب متمس هب یخرچ مین

یشیارآ ویب تشرد نامشچ . شمدوب هدیدن کیدزن

گنر و نهپ یوربا ود ریز شنیدرمز نامشچ . تشاد

یلومعم یناهد و بل دوب. هدننک هریخ شا هدش

پچ تمس هب یمک شیاه نادند زا یکی و تشاد



دوب. هدش جک

: تفگ

مه یسراف نوبز ؟هب تساجک ...وپال... متفگ -

. یمهفب هک متفگ

: مدرک داد یم رخسمت یوب هک یا هدنخ

یچ ؟زا هخآ لوپ مودک ؟ لوپ هیچ؟ تروظنم -

؟ ینز یم فرح

داد: راشف مه ارهب شیاه بل کالهف یوترپ

پچ یلع هچوک هب وتدوخ . یشاب گنخ منکن رکف -

. نزن

و تفر یم لیلحت تشاد هظحل هب هظحل مباصعا

ار کرتخد تساوخ یم بیجع ملد متشادن کش

ار مدوخ دیاب ؟ دشاب هدرب ییوب ارجام زا دنکن . منزب

هار. نآ هب مدز یم

: متفگ



. هیرو مودک پچ یلع هچوک منود یمن ال صا نم -

پچ. یلع هچوک وت یتفر اقافتا -االن

. یگیم یچ ممهف یمن ال صا نم -

وت مرادن ربخ یدرک رکف . رسپ اقآ ینود یم مبوخ -

نیدرب مشدعب و نیتفر شک وپالور یرقاب دمحا و

؟ نیدرک شمیاق

نوا اب منود یمن نم یدرک رکف تدوخ اب دیاش ای

و نیدرک ادیپ یرس رسو مهاب دمحا دزمان هرتخد

وپال. هساو نیدیچ همانرب

زاب مناهد تشاد هک یتاع طاال همه نآ زا هکوش

دوب. هدنام

ندرگ ار شیاه فرح متساوخ یمن مه زونه اما

الزا وصا دناد یم ردقچ مدیمهف یم دیاب . مریگب

. دراد ربخ همه نآ اجک

: متفگ و مداتسرف مپل ریز ار منابز



امتح یراد تاع طاال همه نیا هک وت.وت الهب کیراب -

هیک. دمحا لتاق ینود یم

دز. دنخزوپ یوترپ

: متفگ

ورب نم؟ شیپ یدموا ارچ ییولج ردقنیا هک -وت

هدنب نوا دیاش وگب بخ. وگب نوشهب و سیلپ شیپ

. هدنورپ نیا زا نش خالص مه اهادخ

یتروص واب دیبوک نیمز یور ار شیاپ کی یوترپ

دز: رشت هتخورفارب

تاهاب نم یدرک رکف .وت راینرد یزاب هرخسم -

؟ مراد یخوش

: متفگ و مدش دنلب اج زا

و ترچ یدموا هک یدروآرد امش ور یزاب هرخسم -

. یگیم ترپ

یاه مدق یادص . مدش رود وا زا تعرس هب دعب



یاه ماگ اب مرانک . مدینش مرس تشپ ارزا شدنت

: تفگ دشو مدق مه مدنلب

شک وپالور هک ینک لوبق یاوخ یمن سپ ناهآ -

،هرآ؟ یتفر

کراپ یجورخ یاه هلپ زا منک شهاگن هکنیا نودب

. دمآ یم نانچمه ملا بند . مدش جراخ

دز: دایرف مرس و دیشک ار میوزاب یوترپ

. امتسه -ابوت

: متفگ و مدیخرچ شتمس وهب مداتسیا اج رد

االن نیمه ینوت یم مدزد نم ینئمطم اعقاو هگا -

. سیلپ شیپ یرب

دز: یدنخرهز یوترپ

وت ماوخب هگا نم . ینک یم تیذا یراد هه!دهند. -

. انادنام و نامرآ شیپ مریم تسار مدب ول ور



مداتسیا روطنیمه . مهدب ار شباوج هچ مدنام تام

نم! رب یاو ؟ تفگ یم تشاد هچ مدز. لز وا وهب

مرس هب یکاخ هچ نامرآ شیپ تفر یم اعقاو رگا

و میدوب هتفر ار هار رتشیب وترالن نم ، متخیر یم

رخآ هب میتشاد دنک. نامربخ ات میدوب اقل هم رظتنم

وهکی نز نیا .حاال میدیسر یم یلوپ ویب فالتک

نم اهارزا لوپ غارس و دوب هدش شیادیپ اجک زا

؟ تفرگ یم

زیر مشچ یوترپ . مدرک همزمز بل ریز یا یتنعل

درک:

؟ یدیسرت . یتفرگ ینوم هیچ؟الل -

. میدوب هداتسیا ور هدایپ طسو

: متفگ و مدرک مخ یرو کی ار مرس رمک هب تسد

ارچ؟ ینود یم . مدیسرتن -

: تفگ و داد ناکت نیفرط ارهب شرس

؟ تقو نوا ارچ ! یعاجش رسپ هچ یخآ -



تتسد فک مفت نامرآ شیپ یرب هگا نوچ -

. هزادنیمن

درک: یا هرخسم ی هدنخ یوترپ

... نامرآ شیپ مرب رگا نم ومالیی. یاقآ نیبب -

: مدرک عطق ار شفرح

زا وپالور یدرک رکف . هریگ یمن وتتسد یلوپ چیه -

هنک؟ یم تمسق ابوت هریگ یم نم

داد: ناکت رس فسات اب یوترپ

مهب هتفین نامرآ تسد وپال یاوخ یم رگا سپ -

؟ تساجک وپال وگب

هک مروتوم تمس هب یوترپ وداب هب یکی زا هتسخ

یتخرد وهب شمدوب هدرک کراپ ور هدایپ رانک

. متفر مدوب هدرک شریجنز

: تفگ و مرانک دمآ یوترپ

مدیم تلهم زور ود طقف ؟ یمهفیم زور، ود تهب -



نیبب . نامرآ شیپ مریم هنرگو . تساجک وپال یگب

تسد زا هساو یچیه حاالمش نیمه نم ، داوج اقآ

نامرآ اب تحار یلیخ منوتیم یلو . مرادن نداد

ترالن نوا وتو رس طسو نیا تقونوا منک. هلماعم

دش؟ مهفریش . هنوم یم کاله یب نوتموناخ

لفق و مدیشک نوریب مراولش بیج زا یکچوک دیلک

: متفگ و مدرک زاب ار

یم فرح نیچمه ؟ تقو نوا یچ رس ؟ هلماعم -

! ینود یم نم زا رتشیب راگنا ینز

: تخادنا باال وربا و درک مخو رس

! دیاش . هنود یم هچ یسک -

ی هناقداص نحل هک شنامشچ هب هریخ هظحل دنچ

: متفگ دندز یم دایرف ار شیاه فرح

منز. یم گنز تهب -

: تفگ دزو یا هنادنمزوریپ یدنخبل یوترپ



. ینک مربخ دوز یلیخ هتعفن .هب هشاب -

ضرع وزا دیرپ لودج یور زا تعرس هب مه دعب

. تفر نابایخ یوس نآ وهب تشذگ نابایخ

مروتوم رب راوس و مداد ناکت فسات تلا ح هب یرس

هلحم تمس وهب مدش اه لیبموتا دنک نایرج دراو

. مدنار نامدوخ ی

یارجام و متفرگ یم سامت اقل هم اب بش نامه دیاب

یم وا دیاش . متفگ یم شیارب ار یوترپ کژلا

منک. رس هب یلگ هچ دیوگب تسناوت

یطولا #ن

متشه _ تصش _ تمسق #

غولش ورتم هاگتسیا همه نآ ارچ زور نآ مناد یمن

یوت میورب دیاب دوب هتفگ میرم دوب. ماحدزارپ و



رغ یلک شرس تکرش ریدم . غولش یاه هاگتسیا

یارب دوب یکاش ؟ هدش مک ناتشورف ارچ هک دوب هدز

هار نآ هب دوب هدز ار شدوخ دیاش امو یشورف مک

تسد دهد یمن هزاجا مدرم هب یداصتقا عاضوا هک

دهاوخ یم ناشلد هچ وره دننک ناشبیج یوت

. دنرخب

مرح تمس هب هک مدوب ییاه هاگتسیا زا یکی یوت

طولخم . متخیر یم قرع رش رش . تفر یم رهطم

نم هب یدب عوهت تلا گالبح یوب و قرع دب یوب

دوب. هداد

هتشاد هگن متسد یوت وم یگنر یاه تفاب زا یفیدر

تیعمج رس ارباالی شا هنومن تسد کی واب مدوب

مدز: یم داد و مدوب هتفرگ

نیا زا نوترتخد هساو نوتدوخ هساو ، اموناخ -

. نلگشوخ یلیخ نیرخب یقرورز و یگنر یاتفاب

. نوزرا شتمیق . همدیدج یاراک

گنر و دندوب هدرک ما هرود مه رتخد و نز دنچ



هپوک یوس نآ ارزا میرم یادص . دندرک یم باختنا

: مدینش یم

و لیمیر . هشیم مومت هراد . دینک هلجع اموناخ -

و زبس و ینبراک . مراد گنر هس وت مشچ طخ

ایب بش رختسا وت حبص ورب رتخد هبآ. دض . یکشم

رخب راب .هی هشاجرس مشچ طخ و لیمیر نوریب

. تهب مدیم عیلا فیفخت وش متباث یرتشم

و رادشک یادص و دروخ یدب ناکت نگاو ناهگان

ار مدوخ مناوتن دش ثعاب شزمرت شارخ شوگ

رد رانک هک میاپ یولج ینز هب مکحم و منک لر تنک

شرس . متفیب دز یم ترچ وناز یور رس و هتسشن

وا وزا مدرک روج و عمج ار مدوخ درک. دنلب ار

دز: یدنخبل تیمولظم اب کلفط . مدرک یهاوخرذع

منک. یم شهاوخ -

.هب مدوب کالهف یباسح ، داتفا هار زاب هک راطق

ار مطاسب و دنب و هلوک و مدوخ هب یناکت یتخس

. مدناسر میرم ارهب مدوخ و مدرک روج و عمج



راد شخ شیادص هک دوب هدز دایرف ردقنا میرم

دوب. هدش

: متفگ ششوگ ریز

دب هراد .حملا میرم مشیم هدایپ هاگتسیا نیا نم -

. هشیم

درک: نم هب یهاگن مین میرم

هتچ؟ -او!

. مدش هدز امرگ منک رکف -

وش. هدایپ هشاب هدب. مگرم ادخ اوا. -

. داتسیا راطق

؟ یایمن -وت

مراد منم میرب . تسین یرتشم هگید . مایم ارچ -

. مشیم هفخ اجنیا

یوت زیمت یاوه متشاذگ نوریب هپوک زا هک ار میاپ

. دروخ متروص



راوید هب هدیبسچ گنر درز یاه یلدنص تمس هب

. متخادنا یلدنص یور ار مدوخ و میتفر

: تسشن مرانک میرم

ترالن؟ تطاسب وت یراد کنخ بآ -

اب مداد یم هیکت یگنس راوید ارهب مرس هکیلا ردح

مدز: بل حیلا یب

هرآ. -

تبرش هک ار یبآ هشیش مفیک یوت زا اروف میرم

زا یریگولج یارب لا رام هنن و دوب دنق و شرتومیل

و تشادرب دوب هدرک زیرف میارب ندشن هدز امرگ

: تفگ

؟ رتخد شیدروخن ارچ یراد ونیا هک .وت اشنیبب -

داد: متسد وهب درک زاب ار هشیش رد

یش. بوخ ات روخب . هکنخ زونه رکش ورادخ -

مه میرم . ندیشون هب مدرک عورش هعرج هعرج



: تفگ دعب و دیشون یمک

ترالن. دموا حلا مرگیج ! شیخآ -

: تفگ میرم . میتسشن اج نامه هقیقد دنچ

ترالن. تارب هرتهب اجنیا عفال ینومب وت منومگ -هب

دعب هاگتسیا وودات مریم دایب هک راطق نیا اب نم

. تشیپ مدرگ یمرب هرابود

زاب هکنیا روصت زا یلو دوب هدش رتهب حملا یمک

یم قرع رشرش و نگاو یوت متشگ یم رب دیاب

درک. یم میبصع یباسح متخیر

: متفگ

روجدب ادخ .هب مایمن طخ نیا وت هگید هک نم -

. مشیم ضیرم

شطاسب ندرک بترم لوغشم دشو دنلب اج زا میرم

دش.

راک نیا زیچ همه .هب نوج ترالن ینک یم تداع -



ادص رسو و امرگ و امرس .هب یریگ یم وخ مک مک

یازور .هب شیگتسخ .هب مدرم فرح و قرع یوب و

. نتخورف مک یازور وهب یبساک بوخ

ممهس داوج رگا مدرک رکف مدوخ .اب مدیشک یفوپ

تخس راک نیا هب تسین رارق رگید دهدب رتدوز ار

منک. تداع

تیعمج لیس دش. وکس دراو ناشک توس راطق

اه. نگاو رد تمس دندرب موجه

دسرب مشوگ هب هک یروط دنلب ییادص اب میرم

: تفگ

تر هشاب . مدرگرب ات نیشب اج نیمه . مریم مراد نم -

الن؟

: دیسرپ . دشاب متفگ رس اب

یرتکد تمربب یتسین بوخ هگا ؟ هبوخ تلا -ح

؟ یزیچ

: متفگ



درک. مبوخ هتبرش . مرتهب ورب -هن

: تفگ یلا حشوخ اب

. متفر نم سپ رکش. ورادخ -

نایمرد هک میرم . میداد ناکت تسد رگیدمه یارب

زاب راطق دشو هتسب رد دش راطق راوس تیعمج

دش. مگ لنوت نایم رد ناشک توس

بیج یوت تسد دوب. هدش تولخ یمک هاگتسیا

هتفه .ود مدیشک نوریب ار منفلت و مدرک میوتنام

رد هک ار یربخ نآ داوج مدوب رظتنم هک دوب یا

طقف راب ره اما . دهدب مدوب هالک شندینش راظتنا

. دیسرپ یم ار دزوحملا یم گنز

وربآ ونرالناراب مسارم شا واوخهلا فطل هب

. میدرک رازگرب

هتفرگ یسنا رواژ ماو تکرش زا متفگ ریما هب

اقل هم هب هک میراد ار ناملوپ دوب تحار ملا ما.یخ

. منامن راکهدب



هب مدوب هدرک تداع و دوب رهظ زا دعب 4 تعاس

3 تعاس سار زور .ره داوج ی هزور ره یاه سامت

نآ سار شا یلمخم یادص ندینش دز.هب یم گنز

؟ دوب هدزن گنز زورما ارچ . مدوب هدرک تداع تعاس

هب متشاد و هحفص هب مدوب هدز لز روط نامه

هک دوبن مساوح . مدرک یم رکف شنابرهم تروص

هدش. یرو کی هدنخ هب مبل

دوب. داوج . دیزرل متسد یوت نفلت ناهگان

یطولا #ن

مهن _ تصش _ تمسق #

مبلق یور تسد . ندیبوک مکحم هب درک عورش مبلق

زبس نوکیآ یلا حشوخ .اب مدیشک یفوه و متشاذگ

: متفگ و مدیشک ار



. داوج -سالم

: دشرپ مشوگ یوت شیادص

؟ یروطچ -سالمترالن.

ربخ؟ هچ . مبوخ -

اه. یتسه همهم ربخ نوا رظتنم یآ. -یآ

زورما هش. مولعم شفیلکت رتدوز شاک . روجدب هرآ -

. ورتم وت مدش تیذا یلیخ

دش: نارگن شیادص نحل

زاب هدرم نوا ؟ نتشاذگ تلا بند یچ؟زاب ینعی -

؟ هدموا

. مدش هدز امرگ اباب. -هن

. تفگ یناهآ داوج

. رتکد ورب وشاپ بخ -

وراسنج رتشیب فصن دیاب بش .ات هشیمن -



. میشورفب

؟ هبارخ یبساک و راک -

! یلیخ -

. شابن نارگن . هشیم تسرد -

؟ یدز گنز رید زورما ارچ -

. متشاذگ مناهد یور تسد اروف متفگ هک ار نیا

؟ مدوب هدیسرپ هک دوب یلا وس هچ نیا هچ؟ ینعی

تنعل مدیلا ملدن یوت . دماین هظحل دنچ داوج یادص

دوش. زاب عقوم یب هک یناهد هب

: تفگ

رتدوز وراک زورما مگب مدز گنز . مدوب ریگرد -

اقل. هم شیپ میرب دیاب نک لیطعت

: متفگ یلا حشوخ اب

هلح؟ لکشم هگید ؟ اعقاو -



دمآ: ریخات اب داوج یادص

. مگب یچ اباب. -یا

: دیکشخ مبل یور دنخبل

؟ هدموا وپال رس ؟بالیی هدش یچ -

هیضق زا هگیم هدش ادیپ یکی شتسار -هنترالن.

. هراد ربخ وپال

مدز: غیج ابیرقت

؟ هدش یچ وگب مهب یباسح تسرد ادخ! یاو یچ؟ -

هیک؟ نوا

یروجچ منود یمن . هتکرش رادباسح رایتسد فرط -

هار شاهاب هگا تفگ . داوخ یم یچ اقیقد و هدیمهف

گنز منم . هگیم نوشهب و نامرآ شیپ هریم میاین

هنوخ وت هتشاذگ هسلج هی بشما اقل. هم هب مدز

. همخم ور روجدب . دایب متفگ مه هرتخد نیا ش.هب

: مداد ناکت رس فسات اب



. داوخ یم وشمهس منوا الدب سپ ! بجع -

زوق باالی زوق دش منیا اه. هلوپ زاغردنچ -حاال

ام. هساو

؟ هنووج ؟ هرتخد یتفگ -

بوخ مه ور وت هزات . هیوترپ کژلا شمسا هرآ. -

. هسانش یم

تشاد نآ رب ارم مبلق یوت هتخانشان یسح موجه

. دمآ یم مدب وا زا هدیدن . مزگب بل هدارا یب هک

شوهاب و گنرز و ربز یرتخد دوب.الدب ابیز شمسا

. دنزب امار در دوب هتسناوت هک دوب مه

: مدیلا ن

؟ مینک شرس هب تسد هشیمن -

: تفگ داوج

رتشیب ام زا هک هنیا یتخبدب . همادخ زا منم -واال

. هنود یم



؟ هنود یم ور یچ -

یاج هب تقو نوا دوب. بوخ هک متسنود یم هگا -

. مدرک یم هلماعم نامرآ اب متفر یم مدوخ نوا

یتفگ هک انومه ؟زا ینز یم فرح یچ ؟زا هلماعم -

؟ همح صال هب منودن نم

هرآ. -

. ممهف یم هک هرخ -باال

نتفگ هساو یدایز زیچ هچرگ . مگیم تهب هشاب -

. تسین

. اجنوا المب.ایب قنا هاگتسیا 6وت تعاس -

عفال. سپ هلح. -

. ظفادخ . هشاب -

*****



نم. هب دوب هدز ولز دوب هتسشن زیم اقلباالی هم

نم . مدرک یم سح مدوخ یور ار شهاگن ینیگنس

مامت هک یمان موناخ کژلا هب مدوب هدش هریخ مه

ابیز دوب. هدرک بآ رب شقن یگنرز اب ارام یاه هشقن

شزبس نامشچ . دنلب دوب.دق ابیز مه یروجدب دوب.

شتروص یاضعا بیکرت . تشاد یصاخ یگنشق کی

دز یمن فرح یتقو ات طقف اما . تسشن یم لد هب

دوب. صقن ویب ابیز دشیمن هدید شجک نادند ونآ

دنخزوپ و دوب هتخود مشچ نم هب هنیس هب تسد

دوب. شیاه بل یور یظیلغ

وا زا هاگن اقل هم یادص و داوج ی هفرس کت اب

. مدرک هاگن اقل هم وهب متفرگ

: تفگ کژلا هب ور اقل هم

. وتافرح وگب . مونش یم . یوترپ کژلا موناخ بخ -

داد: ناکت شدوخ هب یمک کژلا

مدز. داوج هب ومافرح نم -



دوب! هدش ینامدوخ دوز هچ . مدییاس مه هب نادند

: تفگ و دیزگ بل داوج

رما بخ . اجنیا تمدروآ ، تساجک وپال یاج یتفگ -

؟ هگید

: دیشک ارباال شندرگ رسو کژلا

مدید رتش منک. یم تمحز عفر هگید نیدب وممهس -

. مدیدن

: تفگ اقل هم

؟ ردقچ -

: تفگ یلطعم یب کژلا

. درایلیم هس -

ناکت رس و دیدنخ مه داوج مدز. هدنخ ریز یقپ

: متفگ هدنخ نایم دش رتشیب هک ما هدنخ داد.

ادخ! هب یراد ور یلیخ -

. مدش تکاس درک ندز فرح هب عورش هک اقل هم



؟ یاوخ یم درایلیم هس امش لیلد هچ هب تقو نوا -

طسو نیا لوپ درایلیم 8. ندرک هیقب وراراک همه

یرفن مینک میسقت داعالهن میاوخب هگا هزات . تسه

. هسر یمن نوتهب مهات هس

شناتشگنا و تشاذگ زیم یور ار شیاه جنرآ کژلا

درک. یزیر مخا درک. لفق مه ارهب

جرخ وشدرایلیم ؟ود درایلیم ؟8 نیتفگ یچ -

؟ تعرس نیا ؟هب نیدرک

: متفگ داوج هب بجعت اب

؟ دوب درایلیم هن یتفگن هگم -

: تفگ داوج

دمحا و نم هک یلوپ نوا لک . مگیم مزونه -

دمحا وشدرایلیم کی دوب.هک درایلیم هن میتشادرب

8ات. هدنوم . هدرک جرخ

: تفگ . دیدنخ کژلا راب نیا



. نیراینرد یزاب هرخسم ادخ ور -وت

دش: یدج دعب

؟ همهفریش . مروخ یمن لوگ نم -

: تفگ داوج

نک. لوبق هردق نیمه مگیم یتقو . یوترپ موناخ -

. هدهاش .ترالن نزن مه یکلا تمهت

طال شمش ره تمیق متسناد یمن نم هک هتبلا

مدیمهف ونآ نیا زا لا وس دنچ اب یلو تسا ردقچ

ار سانکسا یاه هتسب دادعت ارو شمش ره تمیق

؟ تفگ یم هچ رتخد نیا سپ . میدوب هدرمش مه

: تفگ کژلا

؟ تساجک درایلیم هی نوا سپ یچ؟ ینعی -

: تفگ اقل هم

. هتشادرب لوپ نیا زا مه هگید رفن هی ینعی نیا -

. دمحا و داوج زا لبق یکی



: تفگ داوج

؟ هتشادرب ربکا ینعی -

: تفگ یبصع کژلا

... ینعی نیا -

یطولا #ن

داتفه _ تمسق #

: متفگ و مدش تبحص مه ابکژلا راب نیلوا یارب

ازیچ یلیخ زا مدینش . وگب ینود یم یزیچ هگا -وت

. یراد ربخ

ییاج شرکف ؛اما هتخود نم ارهب شهاگن کژلا

دوب. رگید

: تفگ



لوپ یاج یتح دیاش و امش زا نامرآ ینعی نیا -

. هراد ربخ

دز: گنچ ار شتلا ح شوخ یاهوم یبصع داوج

. مینود یم منومدوخ هک ونیا -

دز: باتع کژلا

هساو تحار یخلا اب تقو نوا و دینود یم -

؟ دینک یم لوپ میسقت نوتدوخ

: متفگ

؟ ایدادن ونم باوج -

: تفگ کژلا

. نوج ترالن ینودب یاوخب یچ هراد یگتسب -

مدز: یدنخبل

. نیگب مهب دینود یم داوج وتو هک یچ -ره

: تفگ داوج



لا بند انوا ترالن. متفگ تهب یلک هعفد نوا نم -

. نتسین لوپ

: تفگ کژلا هب ور اقل هم

؟ نتسه یچ لا بند ینود یم وت -الدب

: تخادنا باال هناش کژلا

. منود یمن یدایز زیچ -عفال

: تفگ داوج

وپال هیضق زا یروجچ الوت صا هلا وس یلیخ مساو -

. یدیمهف دمحا وترالنو نم و

: متفگ

. نومهب یگب دیاب هگید هک ونوا -

: تفگ کژلا

هی هب هیعیبط بخ . مرادباسح تکرش وت نم -

نوشاباتک رتفد و ماقرا و دادعا منک. کش ییازیچ

. هرایاشخ شیپ



: دیسرپ اقل هم

هیک؟ رایاشخ -

: تفگ کژلا

هی یقافتا یلیخ نم . تکرش یارادباسح تسرپرس -

هک مدروآرد رایاشخ متسیس وت زا لیاف یرس

. ندوب کوکشم

دز: دنخزوپ داوج

ادیپ تسد تکرش نوا ؟وت هشیم هگم ؟ یقافتا -

.وت هراد زمر . تسین یتحار راک تاع طاال هب ندرک

نوشتاع طاال ننک یم میاق شوم خاروس ات رازه

راد دروم و کوکشم وت لوق هب هگا اصوصخ ور.

. هشاب

دز: بل یدج یلیخ و دروآ رتولج ار شرس داوج

. یشاب هدرک که وت هکنیا هگم -

: تخادنا باال وربا کژلا



هگید . هگید مگیم مراد یتساوخ تاع طاال -وت

اقآ راک یچ یاوخ یم ور شندروآ تسد هب یروجچ

؟ رسپ

: تخادنا باال هناش داوج

. یفابن یزیچ یغورد تقو هی مشاب هتفگ هک متفگ -

ال ماک راک دنور وهب متراکمه تکرش نوا وت نم

. مدراو

دز: دنخزوپ کژلا

نیداد نتشک هب ودمحا نیدز دنگ . دراو وت نوبرق -

ودات. امش

دوب. لوجع دوب. شدوخ ریصقت -

: تفگ نم هب ور کژلا

یرس وهی مدرک ادیپ ماقرا و دادعا یرس هی نم -

یرتشیب زیچ متسنوتن زونه . نیمه طقف . مسا

دنچ دوب. مه مسا و نفلت هرامش ات دنچ .هی ممهفب

نامرآ نز . متفرگ رظن ریز ور ناماس و نامرآ یتقو



. سایاضق نیا یطاق یتح مه

: تفگ اقل هم

نوچیپن . نوج رتخد هیچ هیضق لصا وگب هملک -هی

. ورام

: تفگ دعب و دیزگ بل کژلا

! فیثک لوپ -

. تخادنا نییاپ ار شرس داوج . تفگن یزیچ یسک

. تلا جخ زا دیاش

هدیدزد ار فیثک لوپ ام مدرک رکف هظحل نآ نم

یارب فیثک لوپ نیا زا میتساوخ یم و میدوب

نام یتبکن یگدنز وزا مینک تسرد یگدنز نامدوخ

قرغ تفاثک رد ام اقیقد سپ بخ . میریگب هلصاف

دزد دنچ زا هک یعقاو دزد کی . میدوب دزد .ام میدوب

. میدوب هدرک یدزد رگید



داد: ناکترس فسات اب اقل هم

؟ ینود یمن ور شتایئزج -

داد: ناکت رس کژلا

هک منود یم ونیا طقف . منود یمن یزیچ -هن.عفال

یزیچ هی دمحا . نتشکن وپال رطاخ هب هب ور دمحا

. هدوب مهم شنیلتاق یارب هک هتسنود یم

: تفگ داوج

. هشن رسدرد نوشارب ات شنتشک سپ -

. دشیم اهدب فرح نیا ندینش زا تشاد حملا

.هن میدوب هتخادنا یگرزب رسدرد یوت ار نامدوخ

هک میتشاد تعاجش یردقنآ هن دیشک سپ اپ دشیم

. میورب رتولج

: تفگ کژلا هب ور اقل هم

لا بند یچ هساو یتشاد ربخ رسدرد نیا زا هک -وت



؟ یاوخ یم لوپ یداتفا هار اتود نیا

: تفگ کژلا

یمن تدوخ هساو وپال نیا زا یچیه امش ینعی -

؟ یاوخ

داد: باوج اروف اقل هم

-هن!

: دیدنخ همین هفصن کژلا

. متساوخ یمن مدوب امش یاج منم . نیراد قح -

: تخادنا باال وربا اقل هم

؟ روطچ -

: تفگ کژلا

یم ریس یگدنز زا ومدآ تدم هی هدعب یروخ لوزن -

. هراد دوخ یاج فیثک لوپ زا ترفن هگید هنک.



زاب یناهد اب نم دزو لز کژلا هب هیناث دنچ اقل هم

دوب. شدرگ رد اقل وهم کژلا نیب مهاگن

: تفگ اقل ؟هم دوب روخ لوزن اقل هم سپ

؟ یتسه یک -وت

: تفگ داوج داد. ناکت رس و دیدنخ فرح یب کژلا

و یسانش یم مور خهلا هک ؟وت یدیمهف اجک -زا

یم امتح سپ ، یدروآرد ور شیگدنز ربز و ریز

؟ دوب تشیامن منوا . تساجک وپال یاج یتسنود

: تفگ کژلا

متفر زورما تور، خهلا مسا یتفگ مهب هک بشید -

وت سهلا دنچ هک ینوا رهحلا .هب مدرک قیقحت و

مدآ یردقنوا هلوپ ندرمش و باتک و باسح راک

دنمراک ربز و ریز هنوتب هک هسانش یم شرب ورود

هب هسرب مشرخآ و هرایبرد ور تلم کناب میدق

. شافعتسا زا دعب راک و بسک

: تفگ اقل هم



یک وت مدیسرپ . یگب ونم یگدنز هچخیرات متفگن -

؟ یتسه

: تفگ کژلا

تکرش رادباسح رایتسد . متسه یوترپ کژلا نم -

. مریگ یم عیفرت یدوز هب داوخب ادخ هگا . زاسهب

. کیزیف داتسا مردپ و ناتسریبد یضایر ریبد مردام

: درشف بل کالهف اقل هم

. یلوپ لا بند هک یتسین مه هراچیب تخبدب سپ -

یطولا #ن

مکی _ داتفه _ تمسق #

توف مردام وردپ . رسدرد لا بند مدموا هک متسه -

دندوب و دنتسه تاملک زا نم نیدرکن تقد . ندرک

. مدرکن هدافتسا



مرب. هدب ونم لوپ نیا تدج ناج ور ناج.وت اقل هم

: دیشک یفوپ اقل هم

یمن .عفال هشیمن ؟ مرب هدب ؟ هکناب اجنیا هگم -

. مینک هدافتسا لوپ نیا زا مینوت

ار شکنکداب هک یا هچبرتخد لثم دش. هتفرگ حملا

ایند یاباب نیرتدقدنلب تسد هک اهرود نآ دربب داب

. دسرن نآ هب مه

: تفگ داوج

وهیبالیی منک ادیپ ولتاق داوخ یم ملد یلیخ -

. مرایب شرس

راک رسزا داوخ یم ملد بیجع رتشیب نوا وزا

. مرایبرد ش هتسد وراد و نامرآ

: متفگ

یراک هگید اشهاوخ میتسه رسدرد وت یفاک دح -هب

... نکن



رس هک بالیی متساوخ یمن . مدرک عطق ار مفرح

. دیایب مه داوج رس دمآ دمحا

: تفگ داوج

؟ نشکب منم هک منکن یراک -

: دیپوت اقل هم

. ریگب مورآ ! افصداوج -

رانک هدرپ . هرجنپ تمس دناخرچ رس کالهف داوج

داد. یم شناکت یبآ رلوک وداب دوب هتفر

: تفگ ضغب اب

! اتورم .ال مریگب ودمحا قح داوخ یم ملد یلیخ -

: تفگ کژلا

ارچ؟ وت تسه سیلپ یتقو -

درک: کژلا هب ءازهتسا رپزا یهاگن داوج

نتفگ هاگساپ متفر هک راب .ره ندرکن یراک چیه -



و نامرآ شیپ مرب هگیم هنوطیش . زونه یچیه

. مسرپب شزا میقتسم و فاص

: تفگ کژلا

یچ یرب مشدعب ادخ. ور وت هسب درم نوتیکی -

نم هب شساوح مسکچیه متسه مدوخ نم ؟ یسرپب

مهب. ننک یمن کش . تسین

: متفگ

فشک لا بند یچ هساو تدوخ امش تقو نوا -

؟ یوترپ موناخ یتقیقح

: تفگ کژلا

کژلا نومه ؟ ینزیم فرح یمسر ارچ -حاال

هتشاد متسد نوشزا وتآ هی دیاب نم مشدعب . متحار

رکف هچرگ هدب. ولوپ نگب ناین ادرف ایهن؟ مشاب

. نگب ممنکن

: تفگ داوج



شرطاخ هب هک تسه باال یردقنوا زار نوا تمیق -

. هدرم دمحا

دز: ینکشب کژلا

همک. مارب درایلیم هس هک یمهف یم !حاال وگنیب -

و مریگب نوشزا یباسح و تسرد یوتآ منوتیم

باال. مربب وتمیق یه و ماوخب جاب نوشزا

دز: رشت اقل هم

یضار مک نیمه .هب رتخد نکن یزاب ریش مد -اب

. شاب

اه! یدش ریس تنوج زا هکنیا لثم

: دیشک یهآ کژلا

وت یردام .هن مرادن نداد تسد زا هساو یزیچ نم -

. هروخب وم هصغ هک ییاباب ،هن همهار هب مشچ هنوخ

یم لقادح یلو . هشیمن راد ربخ یکشیه ممریمب

. منکب ریخ راک هی مندرم زا لبق منوت



: متفگ

. مرایمن رد رس تافرح زا هک نم -

یور ارزا شا یتسد فیک دش. دنلب اج زا کژلا

. تشادرب هرجنپ کیدزن یلبم

دیاب نم هیچ. مروظنم یمهفب ادعب دیاش ... ادعب -

ندنوچیپ رکف هن افطل سپ . مسامت رد نوتاهاب مرب.

. منوتاهاب هیاس لثم . یروخ کت هن دینکب نم

. ظفاحادخ

، دیبوک مه ارهب طایح ورد تفر نوریب هک رد زا

. دیشک یفوه اقل هم

. مرادن دامتعا هرتخد نیا الهب صا نم -

بیج هب تسد دشو دنلب زیم تشپ زا داوج

وهب تفر هرجنپ تمس هب شا یبآ نیجراولش

دز. لز نوریب

: تفگ



شاشچ زا هشیم ونیا . هگیمن غورد . هیروج -هی

داوخ یم ملد یلیخ . هزومرم یلیخ یلو . دنوخ

هیچ. لا وبند هیک اقیقد منودب

: تفگ اقل هم

شزا هنوخ ورب افص. داوج ریگب شرظن ریز -

موناخ نیا سرپب لحم وقچلا قبلا اهزا هیاسمه

منک. دامتعا شهب منوت یمن ال صا نم هیک. اقیقد

و کیج رسزا ات هداتسرف ونوا نامرآ دوخ هنکن

؟ هرایبرد ام کیپ

کی و دیزرل یم مندب و نت دمآ یم نامرآ مسا ات

. داتفا یم مناج هب یدب ی هروشلد

داتسیا اقل هم یور هبور و دمآ زیم تمس هب داوج

: تفگو

ماجنا طایتحا وراب تاراک . نکن دامتعا شهب -خهلا

امتح ینزب یزیچ یفرح یتساوخ یک ره هدب.اب

. شاب بظاوم



اروف . متخادنا مرب و رود هب یهاگن . مدش دنلب اج زا

. مدرب زیم ریز ار مرس

: تفگ داوج

؟ ینک یم یراد راک یچ -ترالن

یلدنص و زیم یسراو هب عورش و مدرک دنلب ار مرس

: متفگ و مدرک اه

لصو یزیچ یدونش منیبب منک یم هاگن مراد -

شوگ ونومادص هرب دعب هک اجنیا هب هشاب هدرکن

هدب.

درک: لوه داوج متفگ هک ار نیا

یتح . نیدرگب ور اج همه . نیدرگب نم. یاو -یا

. نوتفیک و سابل یوت

نامسابل و فیک و قاتا یسراو هب عورش داوج اب

. میدرکن ادیپ یزیچ چیه اما . میدرک

: تفگ اقل هم



فرح نوتاهاب ماوخ یم اه. هچب دینیشب نیایب -

. منزب

نتشگ زا تسد . میتخادنا مه هب یهاگن داوج و نم

. میتسشن اقل هم فرط ود زیم تشپ و میتشادرب

: تفگ و دیشک یدنلب سفن اقل هم

اب تدم نیا وت نم . مینک ییوشلوپ دیاب ور لوپ -

ننوت یمن عفال نتفگ نوشرثکا . مدرک تبحص ایلیخ

یلیخ ازور نیا اسیلپ ندروآ هنوهب ثمال ای

یردقنوا نوتلوپ . هدروم نیا عمج نوشساوح

مشکسیر هب یلو هشاب هتشاد رطخ یلیخ هک تسین

. هزرا یمن

دز: بل لوجع داوج

خهلا؟ هشیمن ینعی -

: درشف بل اقل هم

نک ربص ؟ افصداوج یدموا ایند هب ههام شیش -

. منزب ومفرح راذب



درب. نییاپ رس داوج

. دییامرفب خهلا. دیشخبب -

: تفگ نم هب ور اقل هم

نیا ی هلک ورس و هدموا شیپ هک یعاضوا نیا -اب

مه .زاب مینک طایتحا یلیخ دیاب هدش ادیپ هرتخد

. نیدب همادا مه ندیدن هب

منک. ادیپ دامتعا دروم مدآ هی منوتب نم ات

یطولا #ن

مود _ داتفه _ تمسق #

مدرک یم سح ، میدز نوریب اقل یهم هناخ زا یتقو

. دیاپ یم امار اهرب و رود نامه کژلا

. دیدنخ متفگ ار مرکف هک داوج هب



غاز دایب هشیمن اپ شدوخ مینود یم ام -حاالهک

هک. هنزب بوچ ونومهایس

هاگتسیا تمس میداتفا هار دوب. بش هن تعاس

اقل یهم هناخ کیدزن هک نارهت صوصخم یسکات

دوب.

: دندز یم داد اه هدننار

الب... ،قنا یدازآ -

دز: یم داد اه هدننار زا یکی

... ودب رفن البود رفن...قنا البود -قنا

: تفگ داوج

. هدیرپن نومتسد اتزا میرب -ایب

بقع یلدنص یور تشرد یمادنا اب قاچ یدرم

هک داوج ولج. یلدنص یور مه ینز و دوب هتسشن

دوب. گنت .اج متفرگ یاج شرانک مه نم تسشن

مه هب هکنیا یارب مادم داوج و نم دید هک قاچ درم



ارهب شدوخ ، میروخ یم لوو نامیاج رد میبسچن

شرس یباالی هریگتسد هب تسد و دنابسچ رد

: تفگ و تفرگ

. دیشخبب . ماوخ یم رذع نم -

درک. مخ رس داوج

. بانج نیشاب تحار -

یلا متسد اب مادم هراچیب درم . تخوس شیارب ملد

هروج همه یقاچ . تفرگ یم شا یناشیپ زا قرع

. تسا رسدرد

: تفگ مشوگ ریز داوج

یسرب رید ماوخ یمن یلو . هتحاران تاج شخبب -

هنک. کش تییاد

: متفگ

. هشیم بوخ یلیخ میسرب هد ات هگا -

ربخ؟ هچ تردام زا یتسار . شابن نارگن . میسریم -



: مداد ناکت فسات هب رس

اب نودنز وت شیپ زور .ود هنوغاد شیحور -حلا

. هرادن باصعا . یدارفنا شنتخادنا هدش ریگرد یکی

تشچ باال هگیم شهب یکی ات تفگ یم هنابهگن

هنک. یم یطاق یآالن هئوربا

.و هدرک توف ت خهلا نیتفگ یمن شهب ال صا شاک -

گرم ربخ ندینش هگید . هیطیارش دب وت شدوخ اال

. هراذ یمن مدآ هساو باصعا رهاوخ

: مدیشک هآ

یآالن هب تفگ یه دوب. ریما ریصقت . مدرک تیرخ -

. میدب ربخ

. تنوج زا رود -

فرح نامیاه یتخبدب و هصغ زا تساوخ یمن ملد

: متفگ و مدرک ضوع ار فرح سپ . مینزب

؟ سایروجچ . وگب مارب یوترپ موناخ نیا -زا



. مدوب هتسشنن داوج هب کیدزن همه نآ زور نآ ات

عورش ما. هدش شزاونلد یادص قشاع تشادن ربخ

کژلا هکنیا و تکرش ی هرابرد ندز فرح هب درک

هب مساوح یلو دوب وا هب مشوگ . تسا یمدآ روجچ

ردق نآ مه نآ شیادص ! یتنعل . دوبن شیاه فرح

یاه هفوکش غاب هب درب یم ارم ، مشوگ هب کیدزن

بیس تخرد ی هخاش یور یرانق ییوگ . بیس

دنک. یم یزاوآ شوخ

ویدار یوت تفر یم دیاب . دشیم رامعم دیابن داوج

و داش ی همانرب کی یوت رصع هب رصع دشیم یرجم

یم بوخ ار مدرم حلا هک گنشق یاهزیچ زا هدنز

دز. یم فرح دنک

: مدمآ مدوخ هب شلا وس اب

ترالن؟ هشیم یچ لوپ نیا امو تبقاع ترظن -هب

هیچ؟ تروظنم -

هی زور ره میدرک ادیپ وپالور ام هک زور نوا -زا



. هشب یچ هرارق تسین مولعم . هداتفا یا هزات قافتا

شیابیز نامشچ درک. مهاگن مه .وا مدرک شهاگن

. دیشخرد یم نابوتا رانک یرذگ یاه غارچ رون یوت

: متفگ

؟ یسرت یم -

: دیشاپ میور ارهب شگنشق یاه هدنخ نآ زا داوج

. هدرک لگ میلوضف طقف . دایز -هن

؟ دوبن یدج تهک یخهلا هنوخ وت افرح نوا -

یم مدوبن مارهاوخ و ردام نارگن هگا . منود یمن -

بارخ هلک . یتخانشن ونه ونم . تقیقح لا بند متفر

. هتسجخ لد خهلا لوق هب هتبلا و مافرح نیا رتزا

: مدیدنخ

و صرح یه نم لثم . هبوخ یروجنیمه ادخ -هب

هدب. یلیخ هدب. یروخب شوج

نم . نکن یطاق وتدوخ دعب هب نیا زا الوت صا -



منک. یم تسرد ور یچ همه مدوخ

. شاب تدوخ بظاوم مه -وت

دز: نابرهم یدنخبل داوج

. متسه -

مدوخ دیاب زاب نم دوب.و کیدزن دمحا ملهچ مسارم

کی منتفرن . اهزیچ یلیخ یارب مدرک یم هدامآ ار

. رگید یناتساد منتفر و تشاد یپ رد هصق

و شا یبطق هاگن و ونابرهش اب ندشور هبور ناوت

ار ناشلیماف و اروفص یاه هیانک و شین لمحت

. متشادن

اوه یب . مدرک یم هدامآ زور نآ یارب ار مدوخ دیاب

: متفگ داوج هب

؟ دمحا ملهچ یایم مه -وت

: دناشن شیوربا ود نیب یزیر مخا داوج

ادخ! دوز.یا ردقچ ؟ دیسر شملهچ -



. تسه تقو یزوردنچ هی زونه -

. هشاب دیاب یمهم زور دمحا ملهچ . مایم هرآ -

؟ روطچ -

امتح مه اسیلپ . نایم تکرش یاه هچب همه نوچ -

منک یم سح ارچ منود یمن . نتسه سوسحمان

. هیدب سح اعقاو . دایب هرارق مه لتاق

مدرک یم وزرآ تسناد یم ادخ طقف . متفگن یزیچ

. مشابن یتنعل مسارم نآ یوت نم دوشب یزیچ کی

هک دتفیب یبلا ج تاقافتا تسا رارق متشادن ربخ اما

. دراذگ یم ریثات نام همه تشونرس یوت زاب

یطولا #ن

موس _ داتفه _ تمسق #

اب متشاد و زیم یور مدوب هتشاذگ ار اولح سید



یم لکش روبلا د روبلا ارد شرود یروخیاچ قشاق

. مداد

اه وخهلا دوب غولش دمحا ردام کچوک ی هناخزپشآ

مسارم تامدقم دنتشاد دنت دنت دمحا یاه همع و

. دندرک یم هدامآ ار دمحا ملهچ

یراق یادص دوب. یدب یلیخ زور دوب. هتفرگ ملد

گرم درک. یم ما هدرسفا و دمآ یم نوریب زا نآرق

دیاش . تفر یمن اه لد زا شغاد . دشیمن هنهک دمحا

یارب مه دیاش ای دوب هدشن ادیپ شلتاق زونه نوچ

یزاب ار یدزمان شقن نارگید یولج دیاب هک دوب نیا

اه تدم ات دیاب و دوب دمحا قشاع هک مدرک یم

. دروخب ار شدزمان نداد تسد یزا هصغ

شا هزم . متشاذگ منابز یور ار اولح زا یمک

اب نم یدزمان نارود سکعرب تسرد دوب نیریش

و ماداب یاه خالل ندیچ هب مدرک عورش . دمحا

. اولح یور لیگران ردوپ نتخیر

هزات هک اه تقو نامه لبق. سلا هس هب تفر مرکف



دازحرف میدوب هتفر . میدوب هدرک دزمان دمحا اب

مدرک یم رکف هک مدوب یداش رتخد . میروخب بابک

هچ . دنتسه ریما ییاد و مردپ لثم اهدرم ی همه

رگید یاه مدآ همه لثم مه اهدرم متسناد یم

شدوخ تیبرت زرط خاالقو مه یمدآ وره دنتسین

. دراد ار

هب مادم ، دریگب شرافس دمآ هک تمدخشیپ کرسپ

دهدب رسپ ارهب شرافس ات دمحا درک. یم هاگن نم

یه دیسیونب شتلبت ی هچرتفد یوت ار نآ رسپ و

دش. دیفس و خرس

. مدیمهفن هک تفگ یزیچ بل ریز دمحا و تفر رسپ

زمرق یهام دنچ اب دوب تخت رانک کچوک ضوح کی

. مدوب هتسشن تخت ی هشوگ . دیفس یاه ابخلا

ناکت بآ یوت ار مناتشگنا یمک مدرک زارد ار متسد

مدیخرچ . لگشوخ یاه یهام هب مدز دنخبل . مداد

هک اهار یهام و ضوح نیبب میوگب هک دمحا تمس

هدز. لز شیور هبور هب هتخورفارب یتروص اب مدید



یتخت یور فرط نآ درم دنچ . متفرگ ار شهاگن در

. دندرک یم هاگن نم هب دنتشاد و هتسشن

دش دنلب اج زا ناهگان . دیشک یم سفن دنت دنت دمحا

درم هس نآ تخت تمس .هب دیرپ نییاپ تخت وزا

. دنتشادن هلصاف ابام رتشیب رتم دنچ هک تفر

یکی هب ور نیگمشخ یربب نوچ هک دوب دمحا یادص

دش: هدینش درم هس نآ زا

وتامشچ ؟ ینک یم هاگن یراد ور اجک هکیترم -

نک. شیورد

یکی . دندرک یم هاگن دمحا هب بحعت اب درم هس ره

: تفگ هس نآ زا

؟ ینعی مرادن ممشچ رایتخا اقآ؟ هدش یچ -

ار شرس و تشاذگ تخت یور ار شیاپ کی دمحا

: تفرگ ار درم ی هقی و درب کیدزن

یب ردقنیا یتقو دوب رتهب یدوب روک رگا . یرادن -هن

. همدرم سومان لا بند تمشچ هک یسومان



هقی درم . مدوب هدز لز درم و دمحا هب هدز تشحو

شلوه و دیشک نوریب دمحا تسد ارزا شسابل ی

دراد هگن ار شلداعت تسناوتن دمحا . بقع تمس داد

. داتفا نیمز یور تشپ وزا

. دمآ نییاپ تخت زا درم

ی هکیترم تدابآ دجو تفه و یتدوخ سومان یب -

تفوک یزیچ هی راذب تاجرس نیشب ورب . زوقلا

. مینک

: تفگ درم هس نآ زا رگید یکی

هدز. مهوت هشنشگ .الدب ششخبب امش شاداد -

. هراد لکشم شزغم هب یناسر نوخ

و متفر نییاپ تخت زا اروف دش. دنلب اج زا دمحا

دمحا تمس و مدیشوپ همین هفصن ار میاه شفک

. مدیود

: متفگ هنوگ شهاوخ و متفرگ ار شیوزاب

. نیشب ایب نک لو ادخ ور وت دمحا -



تسد درادرب درم هس زا مشچ هکنیا نودب دمحا اما

و کتک و درب موجه اه نآ تمس دز.هب سپ ارم

دش. عورش یراک کتک

رفن دنچ . اشامت هب مدوب هداتسیا توهبم و تام

مه اهارزا نآ یتخبدب رازه واب دمحا رس دنتخیر

نوخ و هدش هراپ شبل ی هشوگ دمحا . دندرک ادج

. دمآ یم

ار شتسد و مدز گنچ تخت یور ارزا مفیک و شتک

هار یوت . مدرب نوریب هناخ هرفس نآ وزا متفرگ

دز. سپ صرح اراب متسد

دز: رشت و درک مهاگن کانسرت ییاه مخا اب

نک. ملو -

درک: هراشا میرسور و اهوم هب

همه نیا هربخ هچ ولج. شکب مباحاص یب نوا -

؟ها. یدرک شیارآ

وا. یاشامت هب مدوب هداتسیا هکوش



: داتفا هار دمحا

. یدرک متفوک . منیبب .یاال هنوخ میرب تفیب هار -

نآ زا دعب دوب دایز بش نآ لثم یاه بش و بش نآ

مداد یم همادا هناقمحا یدزمان نآ هب قمحا هنم و

مه شلیلد . دمآ یم مشوخ دمحا زا نوچ طقف

تبحم اب متفگ یم لیاوا دوب. شیاه ندرک تبحم

شلد یلو دوب دنت شق منک.خاال یم شتسرد

و گنهرف اما دوب مقشاع تدش دوب.هب نابرهم

االیر سدرم یوس و تمس هب شا یتیبرت کبس

یم نم هب شا وهبعالهق تشاد یرتشیب شیارگ

وطال و دمآ شک هرخسم جاودزا نیا ردقنآ . دیبرچ

دوب. نکممریغ نآ زا ندمآ نوریب رگید هک دش ین

مندرگ هب یغوی لثم دش ناشتواضق و مدرم فرح

یم هچ منزب مه ارهب دمحا اب مجاودزا رگا هک

. نامرس تشپ دنیوگ

راب نیلوا یارب دمحا هک دش رتدب یتقو نآ عضو

ینامهم یوت هکنیا رطاخ هب طقف دز مشوگ یوت



مدیفس ندرگ و هتفر رانک ما یرسور شا همع

دوب. هدش مولعم

متشاد نم و دشیم رتدیدش راب ره دمحا یاه کتک

. متفریم شیپ جاودزا البنآ جنم رد لبق زا رتشیب

میمصت یسورع زور هک دناد یمن مه زونه یسک

و میوگب هن باوج دقع ی هرفس رس مدوب هتفرگ

مک ارم تمحز لتاق بانج اما منک. ارخالص مدوخ

ارم دمحا ردام هک دش رتدب یتقو نم عاضوا و درک

یزور هب تشگ یم رب تمهت نیا .و دناوخ یم لتاق

. مدوب نامهم دمحا ردام ی هناخ رد هک

یطولا #ن

مراهچ _ داتفه _ تمسق #

یوت شا وخهلا رهاوخ و ردام . دوبن ام زج یسک

یسومان یعوضوم رس زاب دمحا . دندوبن هناخ



ندمآ و دیسر رس شردام هک دز یم ارم تشاد

.نآ دمحا نتشک هب نم دیدهت دشاب نامزمه شردام

دمحا ردام و مدوب هدز تینابصع یور ارزا فرح

نم. رازآ یارب درک هناهب ار نآ

سید یور نوفلس ندیشک لوغشم و مدیشک یهآ

رهاوخ ایرث، ، دمحا گرزب ی .خهلا مدش اولح یاه

: تفگ و داتسیا مرانک اروفص

مه وراهامرخ نیا ناج.ایب ترالن هنکن درد تتسد -

. میرب دیاب هرید نک. تسرد

دعب و تشاذگ میولج هتسه نودب یامرخ یفرظ

. تشادرب زیم یور ارزا ودرگ فرظ

تسد ارزا اهودرگ زغم فرظ مخا اب اروفص ناهگان

: تفگ و تفرگ شرهاوخ

ماجنا میراد تسد نومدوخ . یجبآ هدرکن -المز

؟ یگیم نوا هب یچ هساو . میدیم

: تفگ دولآ باتع ایرث خهلا



دمحا دزمان اه. ؟ترالهن یگیم نویذه ارچ ! اروفص -

. هزرمایبادخ

: تفگ و تشادرب میولج ارزا امرخ فرظ اروفص

هدموا یچ هساو . میرادن نیا کمک هب یزاین ال صا -

؟ هخآ

: تفگ مدولآ ضغب و نیگنس هاگن ریز ایرث خهلا

؟هی دایب یک سپ دمحا مسارم داین !ترالن اروفص -

. شاب یقطنم مک

یور تشاد رگید شیاه یزاب یلوک ونآ اروفص

. دیشک یم ناهوس مباصعا

ارباال مرس و مدز هیکت رتناک هب هنیس هب تسد

: متفگ و متفرگ

هک متشاذ یمن ییاج وماپ دوب مدوخ هب هگا -واال

ننک. کیچوک ونوشدوخ یروجنیا ش هنوخ لها

ش همه انیا یرادن یریصقت .وت اروفص منود یم

تمسق دمحا حور ور وت یلو . هترهاوخ رس ریز



شتقو زورما . هنومب هتسب نهد نیا راذب مدیم

و هشب او تیعمج نیا یولج منهد راذن . تسین

. مگب وراه ینتفگن

. دیبوک زیم یور ار امرخ فرظ اروفص

ارباال شیادص هتخورفارب یتروص اب نم تمس هب

درب:

ناه؟ ؟ یگب یچ یاوخ یم ثمال منیبب نک -زاب

و بقع تمس دیشک ار اروفص یوزاب ایرث خهلا

: تفگ هفخ ییادص اب ینابصع

. وگن یچیه اه. تنهد وت منز یم اروفص -

: متفگ

موناخ ونابرهش هب ورب ؟ یگیم ارچ نیا هب -خهلا

ام. نوج هب هدز شیتآ هدرک زیت ومزیه نوا . وگب

هتفگ اروفص هب ییاهزیچ کی ونابرهش مدوب نئمطم

دنچ و مظعا و ونابرهش یام همهمه یادص دوب.اب



اب ونابرهش . دندش عمج هناخزپشآ رد تشپ رگید رفن

هیرگ زا ناشن هک زمرق یغامد و خرس ینامشچ

: تفگ تشاد شیاه

؟ دینک یم اوعد ارچ ؟ ایرث هدش یچ -

: تفگ مظعا هب ور ایرث

وربآ ام اباب هش. مورآ مک هی قاتا ربب ور اروفص -ایب

! هتشز . مدرم ولج میراد

وا ایرث دوب. هدز لز نم یخزرب تروص هب ونابرهش

. دنورب تفگ ار هیقب و

: تفگ دعب و داد نم هب بآ یمک

نوم همه هساو دمحا گرم . ریگن لد هب ناج -ترالن

ناج. خهلا هتخس

: مداد ناکت رس

وت نتفگ ندید ونم تقو ره هتشذگ زور لهچ -

. یتشک ودمحا



هیچ؟ شلیلد ارچ؟ بخ -

. مدیشک یهآ

فرح دمحا رس تشپ ماوخ یمن خهلا. یخلا یب -

. تسین تسرد . منزب

درک مهاگن یصاخ روج کی . تفگن یزیچ ایرث خهلا

: تفگ دعب و

نم؟ ی هنوخ یایب مسارم زا دعب هشیم -

: متفگ بحعت اب

امش؟ ی هنوخ -

. مراد تراک ایب. اهنت طقف هلب. -

. اهامرخ غارس تفر مه دعب

نم اب تسناوت یم راک هچ دمحا ی خهلا مدوب هدنام

. دشاب هتشاد



یارب ناتسربق یوت یا هداس و کچوک مسارم

خهلا رانک دش. رازگرب دمحا تشذگرد زور نیملهچ

و هایس ربق گنس وهب مدوب هتسشن ربق باالی ایرث

. مدوب هدز لز دمحا ی هزات

یاهزور اما متشاد شرانک یتخس یاهزور هکنیا اب

تیبرت یلو دوبن یدب مدآ اتاذ دمحا دوب. مه شوخ

بالی شندروآ االرراب سدرم و ونابرهش حیحص ان

ندروخ کتک درک یم رکف دمحا دش. نم ناج

یلومعم زیچ کی دیاش شزرمایبادخ ردپ زا شردام

رس کی نامه رطاخ هب نم و تساه هداوناخ یوت

ار دمحا اهرت دعب متشاد دصق وا هب ما عالهق نزوس

یلو . مزاسب ون زا یلوق ارهب ووا مروایب هار هب

ضوع مینادن مدوخ هلمج نم اهو یلیخ دیاش

ا سدرم . دشابن ریذپ ناکما زگره دیاش رفن کی ندرک

یوت یخیم هک دنام یم نیا لثم ناریا یوت الیر

یم اهار نآ شندروآرد و دنا هدرب ورف ناش ی هلک

زابللا ینعی ندوب درم ! شاب درم یلو ریمب . دشک

نز. نوچ یدوجوم هب ندرک هاگن



یمن ار ناشمادک چیه هک دندوب مه هبیرغ درم دنچ

هب رس هنیس هب تسد یا هشوگ داوج . متخانش

مارآ حادم نیگمغ یاون واب دوب هداتسیا نییاپ

یم ملد هظحل نآ ارچ مناد یمن . تخیر یم کشا

ادیپ وا هب یصاخ سح کی . مشاب شرانک تساوخ

باختنا شیارب یمسا متسناوت یمن هک مدوب هدرک

هداتسیا نم لیماف زا یکدنا دادعت و ریما منک.

. فرط کی دندوب

اب دمحا گرزب ی همع و مظعا و اروفص و ونابرهش

. دندوب هتخادنا الهار یواو و نویش دنلب یادص

ار ملد تیعمج ی هیرگ و حادم زیگنا نزح یادص

نامرس قرف یوت امرگ و دوب رصع درک. یم شیر

زا یباسح اروفص اب اوعد و دوب ممرگ . دیبوک یم

نیا رتدوز تساوخ یم ملد دوب. هتفرگ رناژی نم

اما درس. بآ شود ریز مورب و دوشب مامت مسارم

یخهلا هناخ مورب دیاب مسارم زا دعب داتفا مدای



. ایرث

یطولا #ن

مجنپ _ داتفه _ تمسق #

هناخ دندوب هتفر همه خیلا. ناتسربق دوب بورغ

. ریما و مدوب هدنام نم طقف دمحا ردام ی

هخاش داب هک نونجم دیب تخرد ریز یربق یور

درب، یم فرط ونآ فرط نیا ارهب شنازیوآ یاه

ریما . مدوب هدز لز اهربق فیدر وهب مدوب هتسشن

: تفگ انشآ و تسود ربق هب ندز رس زا دعب

. هنوخ میرب وشاپ ترالن. وشاپ -

: متفگ و مدیشک یهآ

. ییاج مرب دیاب نک. هدایپ ورتم هاگتسیا ونم -

. مدناکت کاخ ارزا میوتنام و مدش دنلب اج زا



. هکیراب هار یوت مداتفا هار

: تفگ نانز مدق مرانک ریما

یک؟ ؟اب اجک -

: متفگ . مدرکن شهاگن

. مگب منوت یمن . یزیچ سرپن -

نتشادن ، شنتفر هار زرط ، شیادص دوب. هتسخ ریما

. هدیرب دوب مولعم شا همه ناجیه و روش

هدش شاک . همیلا باذع امرگ نیا یوت یشکرفاسم -

. راطق هدننار مدوب

: مدیدنخ

مه. اهوت یاوخ یم ییازیچ یچ -

هدموین شاک . مرادن یراک چیه هلصوح -واال.

اج دش منوتسربق ادخ. هب متفرگ یگدرسفا . مدوب

؟ هخآ

ریما نیشام راوس و میدش جراخ ناتسربق زا



. میدش

شاک . متخود مشچ شا هتسخ و باذج تروص هب

ریما رگید و دشیم مولعم اه لوپ فیلکت رتدوز

اه نابایخ اسرف تقاط یامرگ نیا یوت دوبن روبجم

. لوپ زاغردنچ یارب دنک زگ ار

کی دوب. نارهت طسو ییاج کی دمحا ی خهلا هناخ

یاه هتوب و نوران تخرد هملا ع کی اب نهپ ی هچوک

ایرث خهلا یادص مدز هک ار هناخ گنز . داشمش زبس

دمآ:

. نوج -ایبباالترالن

گنیکراپ تمس هب طایح دش.زا زاب یکیت رداب

ارزا هقبط هس . تشادن روسناسآ نامتخاس . متفر

یصوصخ فرح هچ نم اب ایرث خهلا هکنیا لوه

. متفر باال دنت دنت دراد،



هتبلا دص و روج و عمج و دوب کچوک ناش هناخ

: متفگ درک زاب ردار ات .خهلا بترم و زیمت

. مدموا رید شخبب -خهلا

اجنوا االن نیمه .ات مدیسر هزات منم . نیشب -ایب

. مدوب

: متفگ و متسشن

خهلا؟ نیتفگن اج نومه هک دوب یفرح هچ -

. امرگ زا میدش هالک مرایب تبرش مرب . مگیم -االن

. متخیر قرع زورما نم نوتسبات لک دق

یمک و مدیشون خی هملا ع کی اراب جنرانراهب تبرش

: متفگ و متشاذگ زیم یور ار ناویل . دمآ اج حملا

؟ نیتشاد مراک یچ نیگب خهلا بخ -

هک یلبم رانک یلسع زا یذغاک یتکاپ ایرث خهلا

: تفرگ متمس و تشادرب دوب هتسشن

ناج. ماترالن هدنمرش اعقاو نم -



متخادنا ینآ هتسب رد هب یهاگن و متفرگ ار تکاپ

: متفگ و

خهلا؟ هیچ نیا . هدنمرش نوتنمشد -

لبق هتفه کی ابیرقت شتسار هیچ. منود یمن نم -

ور تکاپ نیا و نم شیپ دموا دمحا نوتیسورع زا

هبتر نیدب ونیا داتفا مارب یقافتا رگا تفگ مهب. داد

؟... دوب یچ شمسا . مقیفر تسد هنوسرب النهک

متسنود یمن ال صا نم دوب. داوج شمسا . ناهآ

یادخ هگم مدیسرپ نارگن طقف هیچ. شروظنم

گرم تفگ ؟هک تارب هتفیب یقافتا هرارق هدرکن

تزا مایم مدوخ مدنوم هدنز خهلا. سادخ تسد

یزاب هرخسم هرذ هی مشدعب . مریگ یم شسپ

دنچ نیا .وت هگیم یچ تفر مدای هککال دروآرد

مدب ور شیتناما دیاب هک مدرک شومارف نم هتقو

نیا هنومب زار دوب هتفگ دمحا نوچ مشدعب . تهب

. مگب تهب متشادن ور تنفلت هرامش نم و عوضوم

شزا زور نوا . دیشک لوط زورما ات نیمه هساو



هگب. هنوت یمن تفگ هیچ؟ تکاپ وت مدیسرپ

: مدیزگ بل

. هنکن درد نوتتسد خهلا نونمم -

: متفگ و مدش دنلب اج زا دعب

. هنوخ مرب هرتهب نم هدش بش -

شنونمم نم .و تسیچ تکاپ یوت تفگن و دیسرپن

. مدوب

دیاب و دوب تناما متسد نوچ مدرکن زاب ار تکاپ

واکجنک یلیخ یلو . داوج تسد شمدناسر یم

ربص ادرف ات دیاب سپ . تسیچ عوضوم منادب مدوب

. مدرک یم

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

یطولا #ن

مود _ لصف #



لوا تمسق #

لک یاناد : یوار #

یکنخ هب ور تشاد اوه و دوب هام رویرهش لیاوا

داد. یمن شرازآ امرگ اه بش رگید و تفر یم

نابایخ نآ یوت . نابایخ رانک دناشک ار لیبموتا

نآ دوبن بیجع نیا و دوبن کراپ یاج فورعم

اهو هفاک یوت ار ناشتقو مدرم بش زا تعاس

. دننارذگب شوخ اه ناروتسر

زا تقد داد.اب نییاپ ار هدننار کمک تمس ی هشیش

مشچ نابایخ فرط نآ هب راولب دنلب یاه هتوب نیب

. تخود

زگ اهار نابایخ مامت تعاس ود هک دوب ینامه هفاک

. شیارب دوب هدرک

" ایلماک هفاک "



بش .زا11 تخادنا شا یچم تعاس هب یهاگن

دوب. هتشذگ یمک

ریز فارطا نامه یا هچوک یوت ار شلیبموتا

ار شگنر یا همروس راد درک.کالههبل کراپ یتخرد

دوب، گنر مه شراولش و هاتوک نیتسآ زولب هکاب

وهب تخادنا فارطا هب یهاگن . تشاذگ شرس یور

. داتفا هار هب نابایخ یوس نآ تمس

زا نوریب یلدنص و زیم دنچ اه هفاک رتشیب لثم

اب راد روسنس و ییوشک .رد دندوب هتشاذگ هفاک

دش. ،زاب برد تشپ شروضح

رسو رپ تیعمج و یبوچ و درگ یاه یلدنص رانک زا

و وسرپسا یوب . داتسیا راب تشپ و تشذگ ادص

. دروخ شا ینیب یوت غاد یوئاکاک

تشاد هایس و دیفس مرف سابل اب ناوج یرتخد

ار دندوب ابرم یاه هشیش هیبش هک یرولب یاه فرظ

. تخادنا یم قرب



و هایس نامشچ و دیفس تسوپ نآ اب ابیز کرتخد

شیور هبور دنلب دق درم ندید اب ششیارآ رپ

دز: هناتسود یدنخبل

؟ نیگیم ور نوتشرافس . نیدموا شوخ -

: تفگ و تسشن دنلب هیاپ یلدنص یور

. مشاب هتشاد ور نوت یوژه تامدخ ماوخ یم -

تشپ زا یا هچرتفد دزو یرگید دنخبل کرتخد

. دیشک نوریب یا هلپ ود رتناک

؟ هناهام ای نیاوخ یم یگتفه -

. هرتهب هناهام . مدینش دایز ونوتفیرعت -

هب سناس . هشیم عورش 12 تعاس بش -ره

قرف زاب شاتمیق .هک هتعاس کی سناس .ره سناس

. هنموت رازه دصتفه تعاس کی .ره هراد

: تفگ و دیشک شه یکال هبل هب یتسد

. سناس هس یبش هنوهام . هبوخ -



بل ریز و تشون شرتفد یوت هدز قوذ کرتخد

دص. و نویلیم ،ود سناس هس ": تفگ

: دیسرپ دعب

؟ نوتفیرش مسا -

. یمتاح دماح سیونب -

؟ سانشآ تیلیماف هچ -

". مدموا تسرد ! لویا ": تفگ شلد یوت دماح

: تخادنا باال هناش

درک.الدب یفرعم مهب وراجنیا ماهانشآ زا یکی -

. نیگیم نومه هساو

هب .ور دناخرچ تسار تمس ارهب شرس رتخد -

: تفگ دوب یفخم دماح دید زا هک یصخش

؟ یسانشیم یمتاح مسا هب یسک اضعا زا دونهب -

دمآ: رود زا ییادص



. هگید هیمتاح یلع هرآ. ؟ یمتاح -

: تفگ رادشک یناهآ رتخد

هی هک نومه . دموا مدای . یگیم تسار هرآ هرآ -

نوتهب ور ام یلع . هراد شپچ هنوگ ور مخز یاج

؟ هدرک یفرعم

. دنارس رتخد یولج ار شرباع تراک دماح

هم. هلا خرسپ -

: تفر قودنص تمس و تشادرب ار تراک رتخد

. دینزب وزمر . اجنیا دایمن هتقو یلیخ -

یولج هاگتسد یوت درک دراو 9 کی هسات6و دماح

. ناوخشیپ

؟ مرب اجک -

داد. سپ وا هب یدیسر اراب شرباع تراک رتخد



کی. یفنم ی هقبط -

وهب درک تشاددای یدک و مسا یتراک یور دعب

: تفرگ شتمس

. نوتتیوضع تراک منیا -

. هدنوم هدزاود اج؟ات نیمه ای مشاب رظتنم نییاپ -

یم شرافس نتسه اه هچب مه نییاپ . نییاپ دیرب -

. نریگ

واب درک سمل ار شه کال هبل تداع قبط دماح

سنلا یاهتنا رد یروسناسآ تمس هب رتخد ییامنهار

. تفر WC دوب هتشون شیور هک یرد رانک

ی هقبط ژ ارتم هب دوب ینلا س کی یفنم ی هقبط

. هفاک یلصا

نادرم اب دروخ یم مشچ هب درایلیب زیم دنچ

لوغشم و دندوب هداتسیا زیم رانک هک یناوج

ود یاهزیم و لبم دنچ و دوب مک سنلا رون . تباقر

یوت تسد . دروخ یم مشچ هب رانک هشوگ هرفن



هک تفر یزیم تمس هب شنیج راولش کچوک بیج

. یشنم دوب هتشون شیور یا هشیش یتراک ابپال

یا هقیلج و دیفس نهاریپ اب ناوج دوب یدرم یشنم

هدیبسچ زیم کیدزن دماح درک. سالم وا هب هک هایس

یور درم یولج ار شتیوضع تراک . داتسیا نآ هب

یادص .اب تخود مشچ شفارطا وهب تشاذگ زیم

: تفگ درم

زیم ی هرامش منیا . یمتاح یاقآ نیدموا شوخ -

. دیشاب قفوم امش.

لکش وطالیی یضیب هبپالک یهاگن دماح

. تفه زیم . تخادنا

: تفگ درم هب وور دیشک نادند ارهب شنییاپ بل

؟ نیریگ یم امش مشرافس -

؟ نیراد لیم یچ هلب. -

. نیریش و کنخ زیچ .هی همرگ -



هگید تعاس مین . نوتارب نرایب مگب دییامرفب -

. هشیم عورش

؟ نیچ ننک یم یزاب نراد هک انیا سپ -

یا هفرح سناس .زا12 نوماه یدتبم . نینیرمت -

. هشیم عورش اه

درک. هشوگ کی هب هراشا تسد اب

. نتسه اقآ نوا مه نوتفیرح -

هرامش درایلیب زیم تمس وهب درک یهاتوک رکشت

رانک هرفن کی لبم وود زیم کی . داتفا هار هب تفه

دوب. خیلا نآ

اب تسشن هک گنر یلسع مرچ ی هرفن کت لبم یور

درک. هاگن سنلا یاه مدآ هب تقد

هک شنفلت اب تشاد . تخود مشچ شفیرح هب لوا

ارباالو شناتشگنا و تفر یم رو دوب هتفرگ یقفا

فا شلک تشاد .الدب هحفص یور درک یم نییاپ

یزاب قرغ همه نیا باالهک لول اب درک یم یزاب زنلک



دوب.

یطولا #ن

مود _ لصف #

مود _ تمسق #

یناویل ناوج یرسپ هک دوب ندز دید لوغشم

دشو مخ رمک زا یمک . تشاذگ شیولج یندیشون

و درب شیپ تسد . تفر رسپ و درک رکشت دماح

درس قرع یاه هناد دایز یکنخ زا هک ار ناویل

. دیشون یا هعرج و تشادرب دوب هتسشن شیور

. تشاد شتسود یلیخ هک دوب اکوم سیآ

. دیزرل شبیج یوت هربیو کی اب شهارمه نفلت

دوب: هدمآ مایپ درک زاب هک ار هحفص



؟" یدرک شادیپ "

داد: باوج تعرس هب

". مدش هدایپ دص ودو یلو هرآ. "

هدایپ یدحوم "، شدنب تشپ و دمآ هدنخ نوکیآ

وت." ،هن ونموت ود هدش

مارآ و تشاذگ زیم یور و تسب ار نفلت و دیدنخ

. دیشون ار شبوبحم یاکوم سیآ مارآ

: دینش تشاذگ زیم یور هک ار خیلا ناویل

-سالم.

باالی یدنخبل اب دید ار شفیرح درک دنلب هک رس

اج زا هدرک زارد تسد شتمس وهب هداتسیا شرس

داد. تسد وا دشوهب دنلب

: تفگ درم

. مرادنپ -

. یمتاح دماح . میمتاح -



و تسشن شیور هب ور هرفن کت لبم یور رادنپ

: تفگ

یلیماف ننز. یم ادص ومه مسا هب همه اجنیا -

. دایز هرادن دربراک

: تفگ و تسشن دماح

؟ اجنیا یایم هتقو دنچ -

یلع یانشآ وت منودب هک میمیدق اجنیا یردقنوا -

. یرداهب

هک تسیچ رداهب زا رادنپ روظنم تسناد یم

هب یلع ردقنآ تشاد ربخ . یلع هب دوب هدنابسچ

یبسانم بقل رداهب نزب هک تشاد عالهق ندز کتک

. دشاب شیارب

: تفگ

یمیدق مدایز اجنیا یلع یلو . یدیمهف تسرد -

. اتسین



دوب. سناشدب یلع هرآ. -

نوریب شبیج زا اناتنوم کرام اب یراگیس رادنپ

درک. شفراعت خن کی . دیشک

همه ءانثتسا نودب و دوب هتشادرب ار سنلا مامت دود

دشاب تعامج گنر مه هکنیا یارب . دندوب یراگیس

ال ونینوت کدنف کی اب رادنپ . تفرگ وا ارزا راگیس

دز. شتآ ار شراگیس ینیگروبم

: تفگ دزو راگیس هب رادناج و قیمع یکپ

. تهب هدب هگید یکی هک تسین یزیچ سناش -

. ینک هدافتسا تلقع زا دیاب تدوخ

ار شدود مارآ یکپ زا دعب دزو هیکت لبم هب رادنپ

لکش عبرم یاه هولاژن تمس داتسرف هقلح هقلح

. فقس

؟ هبوخ شلا ؟ح دایمن ارچ -

؟ شیسانش یم ردقچ -



یم ریگناهج اب رتشیب . دوبن روخمد دایز نم -اب

. دیرپ

. تفگ ادص یب یوگنیب کی دزو ینکشب شلد یوت

طا دنک رکف رادنپ هک دنک راتفر یروج تساوخ یمن

. تسا صقان شتاع ال

: تفگ

شمدیدن یلو . مارب هتفگ ناهج زا ییازیچ هی هرآ -

اتحاال.

؟ هبوخ . یتفگن ور یلع -حلا

. هیروج نومه . تسین -دب

؟ هیروجچ -

. هخرچ یم شدوخ هساو راکیب -

هگید نیمه هساو . یلع هدیشک هت تفگ یم ناهج -

. دایب هنوت یمن

موغیپ یلع زا شارب . بشما مدید یم وناهج شاک -



. هدیمن وشباوج ناهج هگیم . مراد

درک. هاگن فرطا هب یمک رادنپ

: تفگ

شتمیق اج. نیا درک ادیپ هشب تخس وناهج هگید -

هک هنیمه هساو هرپ.الدب یمن ابام هگید باال. هتفر

. هدیمن وشباوج

نیا . ددرگب بوخ ار ربورود دورب تساوخ یم شلد

یاه پوت و درایلیب زبس یاهزیم ومدو دود و سنلا

هدمآ شلا بند هار همه نآ هک دوبن یزیچ نآ شگنشق

دوب.

ایهن. دیشک فرح دشیم رادنپ نیا زا دید یم دیاب

ایهن. دوب نداد سپ من لها

: دیسرپ

اه باالباالیی نوا وملوپ هگیم . هیکاش یلیخ یلع -

. ندروخ



تسد درک. دماح هب دنخزوپ اب هارمه یهاگن رادنپ

سنلا. لنسرپ زا یکی تمس هب درک دنلب

هب یهاگن مین دش. کیدزن ناشزیم هب ناوج یرتخد

: تفگ رادنپ هب ور دعب و تخادنا دماح

. هشاب یرما . رادنپ اقآ هلب -

. یتومسا -ودات

. تفر و تفگ یمشچ رتخد

: تفگ رادنپ

کش یلو اه هچب . هناهج رتخد تسود ؟ یدید ونیا -

. شهب نراد

اه؟ هچب -

. هگید رداهب یلع و ناهج یاه یرب و رود -

بخ؟ -

: تفگ و دروآ کیدزن ار شرس رادنپ



. هدوب یلع اب هرتخد نگیم -

؟ هرتخد مسا -

شیعقاو مسا مراد کش یلو اپرالس. شمسا -

. هشاب

. دندیسر اروف اه یتومسا

هراشا مشچ واب تشادرب اهار ناویل زا یکی رادنپ

درک:

. هکنخ ات روخب -

ای دیوگ یم ار شتسار دراد رادنپ تشاد کش دماح

بانج ارهب وا ناوج یشنم نامه دوب شساوح هن.

دوب. هدرک چپ چپ ششوگ یوت و هداد ناشن رادنپ

وا. هب دز ولز تشادرب ار ناویل

دیاب ای دریگب مرگ ناخ رادنپ نیا اب بش نآ دوب دوز

اپرال؟... غارس تفر یم میقتسم



یطولا #ن

مود _ لصف #

موس _ تمسق #

اج زا رادنپ دوب. هدیسر یزاب تبون یشنم ابعاالم

دنچ . داتسیا وباالینآ تفر زیم تمس دش.هب دنلب

یارب هک یدیدج وضع هب دندوب هتخود مشچ یرفن

. دندید یم ار شا یزاب دوب راب نیلوا

شبیج زا لکش یلیطتسم مرف اب یبط یکنیع دماح

یک هبل هب یتسد دز. شتروص یور و دیشک نوریب

. دیشک شه ال

مدق زیم نییاپ یوس هب مکحم اما مارآ باال یرس اب

کی ار زیم تنسرولف یاه ابالپم فقس . تشادرب

دوب. هدرک نشور تسد

هدزوتا و فاص یرهاظ و پیت اب ناوج یرسپ

تکرح دنچ واب دنارس زیم طسو ار کار ی هحفص



درک. بترم نآ لخاد اهار پوت تسار و پچ هب

کون هب چگ ندیباس لوغشم نکیزاب ود ره

. دندش یزاب بوچ ییوچوئاک

یب دش. هریخ یزاب یارب شقایتشا و رادنپ هب دماح

ینکیزاب دماح درک یم رکف شدوخ وااب کش

دماح اما . یمتح لوا نامه شدرب و تس یدتبم

ناهج دوز یلیخ دیاب .وا دزابب ار یزاب تشادن دصق

اه. نآباالیی هب دیسر یم و دید یم ار ریگ

مشچ رادنپ بقع یاپ نتقرگ رارق ی هوحن هب

. تخود

رادنپ دیمهف دوز یلیخ وا پچ یاپ نتفرگ رارق اب

. تسا تسد پچ

هبرض و یزاب ی هدننک عورش رادنپ یشنم ابعاالم

یلیخ هن زیم هب شا هلصاف دوب. (break) کیرب ی

ی هتسد دشو مخ . کیدزن یلیخ هن دوب رود

و داد شپچ تسد ارهب بوچ لکش یطورخم



داد. رارق فده ار کوتیپ

هب ندز هبرض یارب رادنپ باختنا هب تقد اب دماح

هاگن فده پوت نامه بلا(objectball)ای تکجبآ

درک.

ار فده پوت ، برض کی و عیرس یتکرح اب رادنپ

درک. اه پوت تکاپ دراو

و تفرگ یم میمصت دوز دیاب دوب. یبوخ ی هبرض

درک. یم نییعت ار شدوخ یزاب ژی تارتسا

. داتسیا طسو هب کیدزن ییاج زیم لوط تمسق رد

یروط دشو مخ . تفرگ رارق رت بقع شتسار یاپ

پوت دعب و دروخ فده پوت هب کوتیپ هک دز هبرض

تکاپ لخاد و درک دروخرب زیم ی هراوید هب فده

. داتفا

رد دماح درک یمن مه ار شرکف . دیزگ بل رادنپ

دنک. یزاب بوخ ردقنیا هبرض نیلوا

یم شیپ دماح دوس هب هاگ ، رادنپ دوس هب هاگ یزاب



زیم رود هک ینایچاشامت دادعت رب هظحل وره تفر

دماح ندوب تسد هریچ وزا دندز یم هقلح

. دشیم رتشیب دمآ، یم ناششوخ

هب تعاس کی زا کی دعب ریگ سفن و ناجیه رپ یزاب

رادنپ دش. تباقر ینآ هدنرب دماح و دیسر نایاپ

. دیچیپ یم دوخ هب تینابصع زا تشاد اراکشآ

هب رادنپ داد. تسد وابوا تفر شتمس هب دماح

درک: فت یا هلمج رابجا

. یدوب سناش شوخ یلیخ یلو دوب. یبوخ یزاب -

. نیمه

میقتسم . دهدب ار شباوج دماح ات داتسیان مه دعب

دش. دیدپان دماح دید وزا تفر روسناسآ تمس هب

دش. ولو لبم یور و تشگرب شزیم تمس هب دماح

ناوج یرسپ . لنسرپ زا یکی هب درک هراشا تسد اب

دش. کیدزن وا هب



؟ نوترما -

رت کیدزن درک هراشا رسپ هب هبابس تشگنا اب دماح

هب رمک هکات رسپ شوگ ارهب شرس یمک . دورب

یوت یسانکسا و درک کیدزن دوب هدش مخ وا تمس

: تفگ و دناپچ شا هقیلج بیج

. هرایب مارب اپرال نیدب هگید یتومسا -هی

: تفگ و داتسیا تسار و درک شبیج هب یهاگن رسپ

. مشچ -

ار یتومسا دش. ادیپ یاپرال هلک رسو دوز یلیخ

: تفگ و تشاذگ دماح یولج

. نوتشرافس . دییامرفب -

یهاگن و درب باال لماک ار شرس . دیزگ بل دماح

و دیشک شکنیع ی هتسد هب یتسد درک. وا هب ارذگ

: تفگ

؟ هشیم مومت یک نوشیراک تعاس اجنیا یارتخد -



دز. وا هب یکمشچ دعب

کوکشم دماح هب شهاگن گنر درک. ثکم یمک اپرال

دوب.

هتشاذگ سنلا نیا یوت اپ هک یتقو نامه زا دماح

هلا خرسپ دنا هتشون شا یناشیپ یور درک سح دوب

تس. یلع ی

درب. نامز هقیقد کی زا رتمک اج نآ زاباالات شندمآ

نیا تیعمج مامت ات دوب یفاک هقیقد کی نامه یلو

سنلا دراو دراد رداهب یلع ی هلا خرسپ دنمهفب سنلا

دوش. یم

دوب. نیمه وا هب مه اپرال هاگن

. دنام باوج رظتنم و دیشون یا هعرج دماح

: تفگ دزو یدنخزوپ اپرال

؟ هروطچ هگید تعاس کی -

داد: ناکت رس دماح



رید ردقنیا رتخد هی هراد ینعم هچ . هرید یلیخ -

ش؟ هنوخ هرب

ار ششوگ رانک شوگیزاب و هایس یوم ی هرط اپرال

: تفگ دزو شا یباخرس شلا یوت

. یرتشم هرادن یطبر امش هب هگید شنوا -

. تخادنا شیاپ یور دزواپ هیکت لبم هب دماح

. هبوخ سپ یگیم وت هگا -

. تفر و درک مخ رس و تخادنا باال وربا اپرال

عورش . داتسرف یسکع درک. نشور ار شنفلت دماح

. پیات هب درک

ربخ مهب دموا نوریب هک رد .زا هشاب شهب تساوح "

هدب!"

: دیسر باوج

؟" هشیم مومت یک تراک "

: تشون



"! یدب ربخ مهب وت تقو "ره

هک یمود رفن دوب. هدرک ورزر تقو تعاس هس یارب

اما دوب. رادنپ رتزا یوق درک، یم تباقر ابوا دیاب

شی باال لمع تعرس و یکریز اب دماح دوب هچ ره

عفن ارهب یزاب و تخادنا هلت یوت ار شلباقم نکیزاب

درک. مامت شدوخ

لویا و" دندز یبترم فک شیارب زیم رود راضح

. دنتفگ دنلب "ی دماح

تکرح روسناسآ تمس هب شبیج یوت نفلت شزرل اب

درک. زاب ار شنفلت و درک

دوب: هدمآ مایپ

و تشگرب هرابود دعب . نوریب دموا هفاک رد -زا

" گنیکراپ یوت تفر

: تشون

". هشاب مهب تساوح . هبوخ "



یطولا #ن

مود _ لصف #

مراهچ _ تمسق #

اب کرتشم یگنیکراپ دوب. هفاک رانک تسرد گنیکراپ

. یزور هنابش ینامرد عمتجم

ور گنیکراپ دراو شرب و رود هب هاگن و طایتحا اب

. تشگ اپرال لا بند مشچ دش.اب زاب

هکیراب هار یاهتنا زا عمتجم ی هناخوراد زا کرتخد

. دمآ یم فرط نآ هب تشاد نامتخاس رانک ی

بیج یوت ار ونآ تشادرب شتروص ارزا شکنیع

. تشاذگ شنهاریپ ی هنیس یور

ی هشوگ یدنخبل . تشادرب مدق شتمس اپرالهب

دوب. شبل



هک دشیم در تشاد شرانک زا یگتسهآ هب دماح

هبور هب شهاگن . دیبسچ اپرالار یوتنام نیتسآ

دوب. اپرال ریسم تهج ردخالف یور

: تفگ کرتخد هب باطخ یمارآ یادص اب

. نییاپ نوا . هاگنومرد وت ورب -

مه الابوا صا ییوگ . تفر دشو در شرانک زا دعب

. دشاب هدشن کالم

هقبط تمس اههب هلپ دش.زا نامتخاس دراو دماح

دنچ و دوب نهپ یورهار کی . تفر فک مه ریز ی

زاب ورهار تسار تمس دوب. هتسب یگمه رد هک قاتا

اه هلپ زا طایتحا واب مارآ رت. نییاپ هب دوب هلپ دنچ

اپرالار شفک یاه هنشاپ شبوک یادص . تفر نییاپ

. دینش یم شرس تشپ

تشپ هب هک هگنل ود دوب یرد طقف نییاپ نآ

. دیسر یم نامتخاس

یاه مدق یادص دوب. لفق داد.رد نییاپ ار هریگتسد



دش. فقوتم شرس تشپ تسرد دشو کیدزن اپرال

و یلومعم مشچ ود .اپرالاب دیخرچ بقع تمس هب

ریز نآ کیرات همین یاضف درک. یم هاگن وا هب هایس

دنک. دصر ار شا هرهچ بوخ تشاذگ یمن هلپ

دز: اپرالبل

؟ اجنیا ات یدیشک ونم هک یدزد هگم -

: تخادنا باال وربا دماح

یتخادن یم وترس تحار ردقنیا وت زاب مدوب هگا -

؟ اجنیا یدمویم

: درشف اپرالبل

! وگب ور تراک . یشاب نم نارگن دایمن تهب -

دش: کیدزن وا هب دماح

میک. نم ینود یم هک منود یم -

یتح ؟ یدرک ضرف رخ ور ام اعقاو هلا؟ خرسپ هه! -

. یشومعرسپ یتفگ یم .اللقا هیکی نوتلیماف مسا



؟ یتسه یلع و ونم یلیماف گنل وت ینعی -

؟ مشاب دیاب ارچ -

یسرپب مزا هک یدموا نیا هساو طقف هک منود یم -

و نم ردام و ردپ یلیماف نمض .رد تساجک یلع

ییاروج .هی میلیماف هی زا همه نوچ هیکی یلع

. میشیم بوسحم موس لسن

: دیدنخ اپرال

لسن نیدموینرد بآ زا لوگنم رکش ور ادخ -

اه. یموس

دش؟ لح یلع اب نم تبسن لکشم حاال بخ -

. هراد هلا خرسپ تفگن ام هب تقو چیه یلع -

درک: یفوپ دماح

هنکن ؟ یدوب نسح هراک یچ ؟وت هگب تشاد یلیلد -

. هدوب ییاربخ یلع وتو نیب . نگیم تسار اعقاو

. دروخ اج حوضو اپرالهب



نیچمه وت هب الهک ثمال؟صا یربخ هچ ربخ؟ -

هدز؟ یفرح

تغامد وت تشگنا هکباال انومه اه. باالیی نوا -

. هچیپ یم دوز شربخ ینک یم

یچ؟ هک بخ -

. هدوب یچ یلع اب ترس رسو تسین مهم مارب -

. منیبب هشیم یروجچ وناهج وگب مهب طقف

: داتسیا هنیس هب تسد اپرال

ور هفحت نوا یدب جاب ور یلع . وگب سپ . ناهآ -

. منودب هچ نم ؟ ینیبب

مکحم و درب رساپرال ارباالی شتسار تسد دماح

. دیبوک راوید هب

. دیسرت یمک اپرال

. ینود یمن هک هللو .هب یفرط یک اب ینود یمن -

هتقو یلیخ وناهج نم . یرتشم یتفرگ هابتشا -



. مدیدن

اپرال راب نیا . دیبوک راوید هب رگید تشم دماح

. دیسرت رتشیب

. ینودب یلع زا یاوخ یم مدرک رکف -

درک: رکف یمک کرتخد

؟ یتسه یک -وت

******

: دینش قاتا یوت دز.زا رد هب هقت ود

وت. -ایب

. هدرک رید زاب دیمهف عمج ندید اب درک زاب هک ردار

دراو و داد هنابوجحم سالیم ریز هب رس هدنمرش

. تسب شرس تشپ دشوردار قاتا



یوسوم ناوتس رانک سالیم پیترس مرگ خساپ اب

یکمشچ الن سرا درک دنلب هک رس . تفرگ یاج

شا هلا وح رادانعم یدنخبل شدنب تشپ دزو شیارب

درک.

و دناخرچ مشچ . دناشن شا یناشیپ یور یزیر مخا

درک. شهاگن یلا وس

مشچ سالیم پیترس وهب تفگن یزیچ الن سرا

. تخود

: تفگ سالیم پیترس

ور هسلج هرتهب . ندموا هک مه ردصدرگرس بخ. -

. مینک عورش

: تفگ ردص هب ور پیترس

؟ اربخ هچ ناج. مانهب بخ، -

: تفگ درک یم زاب ار شبات بل هکیلا ردح مانهب

ور هسلج نوشیا نودب یچ؟ گنهرس سپ نابرق -



؟ مینک یم راذگرب

وور دیشک ولج ار شا هعنقم یمک یوسوم ناوتس

: تفگ پیترس هب

شرازگ گنهرس نودب . نگیم تسار ردص درگرس -

؟ میدب

: دیدنخ سالیم پیترس هب النور سرا

شرازگ رابود ی هلصوح نا. هتسخ اه هچب نابرق -

. نرادن ونداد

زا هک دیشک ناشن و طخ مشچ الناب سرا یارب مانهب

. دندش تکاس همه . دنامن رود پیترس دید

یادص دوب. هتشذگ رهظ زادعب هس زا یمک تعاس

هچیرد ندش نییاپ وباالو قاتا یوت یزاگرلوک وحم

دش. مگ پیترس ی هفرس کت نایم اه،

هثداح داتس هب هار یوت داد ربخ گنهرس شتسار -

. هدموا شیپ نوشارب یا



. دندرک هاگن پیترس هب ینارگن اب همه

: تفگ اروف یوسوم ناوتس

؟ نابرق هدش یچ -

. یزادناریت -

: دنتفگ هکوش ادص کی هس ره

؟ یرادناریت -

داد: ناکت رس فسات اب پیت رس

نوشیا نیشام هب رهظ کیدزن زورما هلب. -

هدش. یزادناریت

: تفگ مانهب

؟ هبوخ نوشلا -ح

نومرف تشپ یبارهم ناوتس . تسین ینارگن یاج -

نوج شبوخ نومرف تسد رکش ورادخ . هدوب

داد. تاجن ور گنهرس



: تفگ الن سرا

؟ نابرق هدوب یک راک ادخ. -ای

یطولا #ن

مود _ لصف #

مراهچ _ تمسق _ همادا #

درک. لفق مه ارهب شگرزب و تفلک ناتشگنا پیترس

هتسد وراد و نیهاش ،زج هشاب هنوت یم یک راک -

ش؟

: تفگ مانهب

! یتنعل هدش. دایز یلیخ شور هگید -

دز: هیکت یلدنص یتشپ هب سالیم پیترس

اعقاو . درگرس مینک ادیپ دوز شور هنویشآ دیاب -



نیهاش ی هدنورپ رس نیا زا رتشیب ماوخ یمن هگید

زا رطخ رکش ورادخ ... میدب تسد زا ور نوماضعا

وزورما هی متفگ شهب هدش. در گنهرس شوگ خیب

هدب. شوگ فرح منکن رکف یلو هنک. تحارتسا

قاتا یوت اپ یدحوم گنهرس دشو زاب رد ناهگان

درک. وسالم تشاذگ

یناشیپ و هنوگ یور تشرد و زیر یاه نامسناپ راثآ

. دروخ یم مشچ هب شا

. ماوخ یم رذع . مدرک رید دشخبب -

: تفگ پیترس

ناج. یدحوم هدب شوگ فرح . یاین متفگ تهب -

: تفگ دزو مانهب ی هناش هب گنهرس

. مونشن ودرگرس شرازگ و مشابن دموا مفیح -

: تفگ مانهب هب وور داد ناکت رس پیترس

ربخ؟ هچ نیهاش ی هدنورپ نک.زا عورش -



: تفگ یدحوم گنهرس

. مانهب وگب لوا زا افطل -

اب بات بل دش. دنلب اج وزا تفگ یمشچ مانهب

دوب. لصو یرتگرزب ی هحفص هب یهاگتسد

سکع نداد ناشن هب عورش و داتسیا روتینام رانک

درک. شدیدج یاه

رد یلتق هک دش عورش ییاج نوا زا ناتساد -

یرقابدمحا مان هب یدرم . داتفا قافتا هامریت رخاوا

دعب هتفه کی و هشیم دیدپان شجاودزا زور حبص

ادیپ نهموب کیدزن یا هرد رد موحرم نوا ی هزانج

وزا هشیم عورش دمحا گرم یارب تاقیقحت . هشیم

ود هب هیبش رایسب دمحا گرم ی هوحن هک ییاجنوا

مان هب ناتسرل لها یدرم مسا هب یا هگید لوتقم

ی هدنورپ دوب، رکاش مسا هب نووج یرسپ و دادادخ

هک تسه سیلا .ود ندرپس ام هب ور دمحا لتق

. مینک یم راک نیهاش ی هدنورپ یور میراد



دراو ور ییاه یذوفن لا سود نیا یط میدش روبجم

ول هکنیا یارب اما . مینکب دناب نیا یاه هورگ ریز

. میدرک ضوع ور اه هچب مادم میرن

نم یدحوم گنهرس ییامنهار و پیترس روتسد اب

.و میدش یزاب دراو نومدوخ بشید النزا سرا و

کیدزن نیهاش هب یلیخ یلیخ هک هنیا رطاخ هب نوا

. میدش

: تفگ یوسوم ناوتس هب ور مانهب

هتسباو تاقافتا و یرقابدمحا هب طوبرم شرازگ -

. نابرق ننود یم رتهب ناوتس ور نوا هب

درک: فاص ولگ یوسوم ناوتس

رد نومناراکمه تاقیقحت هک لبق سلا ود هلب.زا -

ناونع هب نم دش، عورش نیهاش ی هدنورپ دروم

. مدش مادختسا زاسهب تکرش رد رادباسح



درک: لگ شا یخوش النزاب سرا

؟ یبوخ ؟ موناخ کژلا لا وحا -

. دندز دنخبل گنهرس و پیترس

: تفر هرغ مشچ یوسوم ناوتس

! شاب یدج الن! سرا -

: تفگ گنهرس

. هاوخن یندشن یاهراک درگرس -زا

: تفگ مانهب

یم ادص ورس یلیخ وز. میت وت یتفر یم دیاب -وت

. ینک

: تفگ الن سرا

بخ یلو . هیگنشق مسا یلیخ کژلا شییادخ -

. هریگ یم م هدنخ متفیم شدای منک. راک یچ

: دیشک یفوپ مانهب



. افطل هدب همادا امش ناوتس -

: تفگ ناوتس

سهلا ود نیا وت روطق شرازگ هی نم شتسار هلب. -

ربخ همه هک متشون تکرش نوا یامدآ دروم رد

هک یدقن ی هلومحم دنچ زا یلوپ . شزا نیراد

تسد دشو دیدپان نامرآ تسد دیسر یم تشاد

و تسود ومالیی داوج ی یخهلا هنوخ رسزا رخآ

، ناکین ترالن نویم نیا . دروآرد یرقاب دمحا راکمه

هدش. یزاب یطاق مه دمحا دزمان

زا نامرآ منود یم مداد بآ نم هک یشوگ ورس اب

هنز. یمن یتکرح چیه یلو . هراد ربخ وپال

: تفگ پیترس

. مانهب وگب راد.حاالوت هگن اج نیمه ات بخ -

؟ نیدرک راک یچ الن سرا وتو بشید

درک: هراشا اه سکع هب مانهب

ور مدوخ . مدوب ایلماک هفاک یوت بشید نم -



یمتاح یلع ی هلا خرسپ . مدرک یفرعم یمتاحدماح

... رداهب یلع هب بقلم

: تفگ یدحوم گنهرس

... تایئزج .اب لوا نوا .زا وگب یمتاح یلع -زا

یطولا #ن

مود _ لصف #

مجنپ _ تمسق #

هک یلع سکع هب هراشا واب درک فاص ییولگ مانهب

: تفگ دوب، هدش هتفرگ یفلتخم یاه تیعقوم رد

هک دوب ییاه سناش نیرتهب زا یکی یمتاح یلع -

هام کی تسرد درک. ور ام هب نیهاش ی هدنورپ وت

زا یکی یرتن هبکال یلع ردپ ، دمحا گرم زا لبق

طیارش و شرسپ وزا هریم نارهت بونج قطانم



هنک. یم تیاکش شیگدنز تخس

شزا ام ناراکمه دوب. تحاران یلیخ هراچیب درمریپ

سانشناور رواشم هب شلکشم یارب ناوخ یم

همرجم مرسپ یتقو هگیم اما یلع ردپ هنک. هعجارم

شیتآ هب ور میگدنز و هراد هدوارم اراک وابخالف

زج . هنکب شارب یراک هنوت یمن مه ادخ هدیشک

. مرسپ زا منک تیاکش هک تسین یا هگید یاج اجنیا

هاتوک یمتاح یاقآ هنک یم یراک ره نومراکمه

. ندب شوگ شافرح هب نشیم روبجم هرخ .باال دایمن

هنک یم راک یچ مرسپ منود یمن هگیم یمتاح یاقآ

لوپ شردام و نم زا مادم هک هراد هطبار ایک واب

یدایز راشف راک یارب هیامرس ی هناهب .هب هریگ یم

. هدرک دراو دراو ام هب

ماما هب یدازآ طخ وت یسکات هدننار یمتاح یاقآ

ور شملپید هکنیا نودب یلع هنک. یم راک نیسح

بولا عقوم نوا وزا دایم نوریب هسردم زا هریگب

زادنا سپ لوا راب تفگ یمتاح یاقآ . هشردپ ندرگ



داوخ یم تفگ و تفرگ شردام تطاسو اب ونم

یراک هچ مدیسرپ شزا یچ هنک.ره راک شاهاب

. تفگن

داد: همادا و داد ناکت رس فسات اب مانهب

دش یچ سپ نسرپ یم یلع زا تقو دنچ هدعب -

تاعفد . نتشاذگ کاله مرس . مدروخ تسکش هگیم

هصق وزاب هریگیم ور شردام طالی هکیت دنچ دعب

یم ور یسکات ربخ نودب رخآ تسد . هشیم نومه

یاقآ هنک. یم لیم و فیح ور شلوپ و هشورف

یم اوعد شرسپ اب دوب هتفگ ونهلا کشا اب یمتاح

هدعب یلع اما . نوریب هنک یم شترپ هنوخ وزا هنک

زا دایرف و داد واب هدرگ یم رب هرابود تقو دنچ

هیاسمه و شردپ و یلع نیب . داوخ یم لوپ شردپ

یلع ردام . دایم شیپ یریگرد ندرک تلا خد هک اه

توف بش نومه هنافساتم و هنک یم یبلق ی هتکس

. هشیم

کال رفن هی منئمطم نم هگیم نومراکمه هب یلع ردپ



و وجتسج و قیقحت اب نومناراکمه . هدرک یرادرب ها

یمتاح یلع ، نشیم هجوتم یلع سوسحمان بیقعت

هی رکاش و دادادخ اب اقیقد هک هراد طابترا یناسک اب

. ندوب لصو ییاروج

داتس یوت ام نیرومام طاالع هب اعیرس عوضوم

زا یمتاح یاقآ تیاکش ی هدنورپ .و هسر یم

. هریگ یم رارق ام رایتخا رد شرسپ

تروص هب ور یلع هکنیا زا دعب ام یذوفن ناردارب

ایلماک هفاک هب دننک یم بیقعت یناهنپ و یرس ال ماک

. نسریم

هفاک نیهاش دناب یدورو ورد زاغآ هسر یم رظن هب

. تسایلماک

یدایز یاه هشقن ام هدنورپ نیا تیساسح رطاخ هب

نیهاش دناب . دشن اما مینک ذوفن دناب اتهب میدیشک

. نگنرز یلیخ نوشلماوع و

: تفگ سالیم پیترس



؟ تفر یم هفاک نومه هب طقف یلع -

: تفگ الن سرا

نیلوا هفاک نوا تفگ مانهب هک روجنومه نابرق -

. نشب در شزا دیاب دناب دیدج یاضعا هک هییاج

نیلوا هشیم رازگرب بش ره هک درایلیب یاه تباقر

تس. هلپ

: تفگ یدحوم گنهرس

یربب رگا طسو یراذب ینولک لوپ هی دیاب بش -ره

ننز یم عمج تدوخ لوپ اب مه ور هدنزاب نوا مهس

. ندیم تهب یلوپ وهی نرادیم رب ور هفاک مهس

راب تفه زا دعب طقف لوپ نیا هک هنیا شنوناق هتبلا

. هسریم هدنرب هب درب

: تفگ مانهب

تاق اهمال یتسد ابباال درب هلحرم زا7 دعب -هک

تساوخرد هشب دناب دراو داوخب رگا و هنک یم

. هدیم



: تفگ پیترس

هسرب هرارق هدنرب اقیقد هک میدش هجوتم -االنام

هنک؟ راک یچ باال نوا

: تفگ یوسوم ناوتس

اصخش رطاخ نیمه الناالنهب سرا و ردص درگرس -

ی هلحرم رد میمهفب .ات نشب یزاب دراو ناوخ یم

و دمحا شرطاخ هب هک هربخ هچ اقیقد متشه

ود مه یمتاح یلع و ندش هتشک رکاش و دادادخ

نارومام زا مودک چیه و هدز شبیغ هک تس هتفه

ننک. شادیپ ننوت یمن ام

: دیزگ بل پیترس

! بجع -

: تفگ مانهب هب ور

هیک؟ هرتخد نیا -

درک. هحفص یور اپرال سکع هب یهاگن مانهب



نیهاش دناب یامدآ زا یکی ریگ ناهج اب رتخد نیا -

یمتاح یلع اب مه یرس رسو راگنا اما هطابترا رد

ور ریگناهج ات مدش رظتنم یلیخ نم بشید . هتشاد

شهب هک ور رتخد نیا نیمه یارب . دموین اما . منیبب

. هفاک رانک هاگنومرد هب مدنوشک اپرال، نتفگ یم

یارب مداد شنوشن زبس غارچ درک رکف شلوا

هکوش مریگناهج لا بند دیمهف یتقو یلو . هطبار

مدب ربخ شهب یلع زا هگا مداد لوق شهب دش.

یم یزیچ هی .زا شریز دز اما هنک. یراکمه ماهاب

نم .هب تساجک یلع منودب ماوخ یمن تفگ . دیسرت

شهب نوشساوح اه هچب دش رارق . تسین طوبرم

رفن هی هک هدیم ربخ ریگناهج هب هک منئمطم . هشاب

. هشلا بند

ناکت رس ود ره سالیم پیترس و یدحوم گنهرس

. دنداد

درک: یوسوم ناوتس هب ور پیترس دعب

هچ اقیقد زاسهب تکرش نوا وت وگب مهب حاال بخ -



؟ دوب یچ شمسا ... دمحا قیفر نوا ؟زا هربخ

: تفگ ناوتس

الیی. ومداوج -

؟ یدش کیدزن نوشهب ردقچ -

ناوخیم و نربیم باسح مزا دیدهت هکاب یردقنوا -

،نز داوج ی خهلا یلو ننک. تمسق ماهاب ولوپ

هتشاد هگن شدوخ شیپ ور اهلوپ . هیگنرز و شوهاب

یرطخ هشن نئمطم یتقو ات شدوخ ی هتفگ قبط و

. هنزن وپال هب تسد هنک، یمن دیدهت ور ودات نوا

یطولا #ن

مود _ لصف #

مشش _ تمسق #

: دیدنخ الن سرا



. یشب رادلوپ هرارق سپ -

یوت هشیمه الن سرا . ناوتس زج هب دندیدنخ همه

یم هیقب بل هب دنخبل یفرح نتفگ اب تاسلج

الناب سرا ییوگ درک. یمن ضارتعا مه یسک . دناشن

. تفرگ یم اه نآ ارزا یگتسخ شیاه یخوش

: تفگ پیترس

. میتسه یلصا عوضوم هس لا بند االنام سپ -

هکنیا و نیهاش دناب اب زاسهب گرزب تکرش ی هطبار

دناب یلصا راک اقیقد هکنیا و نتسه یچ لا بند

اه؟ هچب هتسرد هنک. یم راک یچ و هیچ نیهاش

" هروطنیمه :"هلب دنتفگ بل ریز همه

داد: همادا پیترس

... موناخ نوا و داوج هب دیاب امش ناوتس -

: تفگ ناوتس



؟ نیگیم ور ناکین -ترالن

قبط و نیشب کیدزن نووج ود نوا هب دیاب هلب. -

زاسهب راک رسزا مگیم نوتهب یدوز هب هک یا هشقن

. نیرایب رد

بقارم یلیخ الن، سرا درگرس و ردص درگرس امش و

داتس هب دینک یعس و دیرب شیپ طایتحا .اب دیشاب

. دنشوهاب رایسب نیهاش دناب ناگدننادرگ . نیاین

شیپ بوخ اجنیا دز.ات بآ هب رادگ یب دیابن

. نیتفر

یمتاح یاقآ هب سوسحم ال ماک مرظن هب مانهب

. یسانش یم ور اه نوا وت ننیبب راذب . وشب کیدزن

دیاب زیچ همه ور. وت نریگب رظن تحت منک یم سح

یلع ی هلا خرسپ وت ننک کش دیابن هنک. هولج یداع

. یتسین

یلدنص دش. دنلب اج زا پیترس و تفگ یمشچ مانهب



: تفگ و داد له بقع ارهب

. دیشاب قفوم . همومت اج نیمه هسلج بخ -

قافتا هب دعب و داد تسد الن سرا و مانهب اب پیترس

. دنتفر نوریب قاتا زا گنهرس

دش. شلیاسو و بات بل ندرک عمج لوغشم مانهب

: تفگ الن سرا

یا؟ هراک یچ وزورما ، موناخ کژلا بخ -

: تفگ الن سرا هب درک.ور مخا یوسوم ناوتس

نهد هب نوبز هقد هی یتسنوتن . تفوک و -کژلا

؟ یرایبرد یزاب هرخسم دیاب یه وت؟ یریگب

. دیدنخ یم تشاد بل ریز مانهب

: دیدنخ یدیق النابال سرا

مدوخ هب مسا باختنا توت هقیلس یلیکو ادخ -

. نینزان هتفر

یم صرح نینزان و دیدنخ یم هناشوخرس الن سرا



. دروخ

داد: همادا الن سرا

؟ هشاب کژلا تمسا یتشاد تسود ردقچ هتدای -

: تفگ دشو دنلب اج زا نینزان

تکرش مریم نم همه. نیا نکن یگدول وشاپ هسب -

هنوخ مریم هگید تعاس .ود منکب وماراک زاسهب

؟ یایمن .وت رتکد مربب ونامام

: تفگ مانهب

؟ هدش نوشیروط موناخ جاح ! ناوتس هدن دب ادخ -

سرا وهب دادیم ناکت رس فسات اب هکیلا ردح نینزان

: تفگ درک یم هاگن الن

. نیسرپب هدزاش نیا دوخ -زا

: تفگ مانهب هب وور درک یفوپ الن سرا

یگلا 28س نس وت نم هنک یم رکف موناخ جاح -

نز هگیم یه نیمه هساو . مشیم بوسحم هدیشرت



یکلا شوج و صرح منوا . هشیمن مگیم نم ریگب

. هشیم ضیرم و هروخ یم

زا لوا نینزان ات داتسیا رانک و درک زاب ردار مانهب

هک ردارب و رهاوخ لا بند هب دعب دوش. جراخ همه

دش. جراخ قاتا زا دندوب ثحب ورج لوغشم

ارهب رگیدکی هک ود نآ ثحب رجو دهاش هشیمه

ی هلک ورس و یوت دوب. دنتشاد تسود تدش

هدنخ هب ناشبل زاب دعب یتعاس و دندز یم رگیدکی

. تسب یم نیذآ

شقاتا ی هرجنپ تشپ .زا تفر شقاتا هب تسار کی

دز. رانک یمک ار هرکرک دوب موس ی هقبط رد هک

و رداچ نودب و دوب هتفر یکژلا هتسوپ رد نینزان

تاداسلا نینزان ناوتس زا رود و بیرغ یرهاظ

شمشچ هب گرزب و یباتفآ یکنیع تشاد ، یوسوم

دشو پنسا زا یلیبموتا راوس دعب یمک دز. یم

یم شمشچ هک ییاج ات نابایخ یاهتنا رد نیشام

دش. وحم رظن زا دید



قاتا وزا درک عمج ار شکتسد و رتفد . دیشک یهآ

دوب شهارمه هشیمه هک یا یتشپ هلوک دش. جراخ

یارب ییاه ترپ و ترخ و سابل تسد کی نآرد و

یور دوب هتشاذگ نآ نورد ار دوب المز موزل عقاوم

ار همکد . تفر روسناسآ تمس وهب تخادنا ششود

. دیخرچ بقع النهب سرا یادص دزاب هک

: تفگ و دمآ شتمس هب هلجع الناب سرا

؟ یریم اجک . مانهب اسیاو -

نیباک نورد واپ درک زاب ار روسناسآ رد مانهب

. تشاذگ

: تفگ مانهب و داتسیا شرانک الن سرا

. مشب هدامآ بشما هساو دیاب -

. درشف ار فک مه ی همکد دعب

؟ دوب روطچ بشید تیزاب -

بشما هساو و رایهم شیپ مرب دیاب . مدرب تخس -



دیاب منیبب وناهج ماوخب هگا منک. نیرمت رتشیب

. تسد هس منوا . مربب بشما

درگش ات دنچ وگب شهب . هیراهق زاب درایلیب رایهم -

. مانهب یرب یم یشاب نئمطم هک هدب تدای

طقف .وت تسه یچ همه هب مساوح نوریب نوا نم

ربب.

. مربب دیاب مرب. یم -

هرن. تدای ؟ یتشادرب وکنیع -

تس. هلوک وت هرآ -

شریگ یتخبدب رازه .اب شاب شبظاوم یلیخ -

هنومن نیا . تسین ناریا شوت هنومن . مدروآ

. هزادن یم یرت تیفیک اب یاسکع هک هشیناملآ

ور کسامسام الن؟ سرا هدن نومول هکنیع نیا -

؟ تسین مشچ وت یدایز ش هتسد

و ترف یه یشن ولبات نک یعس مه اباب.وت -هن



. یریگب سکع ترف

هیک؟ رادنپ نوا یدیمهف -

و درک زاب ردار مانهب . دندیسر فک مه ی هقبط هب

ال سرا ، دنتشاذگ یم مدق نوریب هب ود ره هکیلا ردح

: تفگ ن

باال. هشکب هنز یم روز سهلا دنچ هک دوسح -هی

تلد هنز.ات یم اج رد رتشیب یلو تسین دب شیزاب

. هراد هلپ و لوپ داوخب

طایح رد اپ داتس یبوچ و گرزب ی هگنل ود رد زا

یوت ار ناشیاه یباتفآ کنیع .کالهو دنتشاذگ

کی رب راوس ود .ره دندوب هدرک بترم روسناسآ

. دندش رود داتس زا دیفس یایشرپ

یطولا #ن

لصف #



متفه _ تمسق #

ی هدننار دوب. هتشذگ رصع تفه زا یمک تعاس

یم شیپ نیگنس همین نابوتا رد یدنک اب یسکات

هک یباتفآ هب هدز لز یباتفآ کنیع تشپ .زا تفر

اما دز. یم یجنران وهب تخاب یم گنر تشاد

تشاد دوب. یقاب یتعاس زور گرم و بورغ ات زونه

نیرخآ اهزا تدم . دنیبب ار داوج ترالنو تفر یم

دوب. هتشذگ اقل هم هناخ رد ناشرادید

وا هب سالیم پیترس لبق. زور هب تفر شرکف

نومه . باتک رهش ایب جنپ تعاس دوب:" هداد یمایپ

". یگشیمه نوبایخ

ردق دیاب تشاد متح . دوبن یرگید حیضوت . نیمه

درز ییوتنام سپ . دورب پیترس رادید هب کژلا بلا

یسردآ هب یکشم وشیلا یخی و نیج یراولش اب



. تفر دوب هداتسرف شیارب هک

یاه هسفق کیدزن دید ار یرفن دنچ دش هک دراو

ندز قرو لوغشم و هداتسیا باتک ورپزا زارد

. دنتسه اه باتک

هب ناوخشیپ تشپ زا ربوور شوخ و ناوج ینز

شباوج یمرگ هب نز درک دز.سالمهک دنخبل شیور

داد. ار

. نیدموا شوخ -

رود هب نایوگ ساپس و درک مخ رس هنابدوم نینزان

و رود نآ پیترس دوجو زا یربخ درک. هاگن ورب

دش.اب اه هسفق نیبام لوا النی دراو . دوبن اهرب

سفن . یناریا یاه نامر یور دیشک تسد تذل

یوت دوب تقو دنچ تفگ شدوخ .اب دیشک یدنلب

زا دوب تقو دنچ ؟ دوب هتشاذگن اهاپ نامر یایند

یوت و دوب هتفرگن شتسد ییوداج ناکربلد نیا

؟ دوب هدشن اه هناقشاع یایند قرغ شدوخ تولخ



درک: اوجن بل ریز داد. ناکت رس

یداتفا یتقو .زا هتقو یلیخ . یزان هتقو یلیخ "

". تفر تدای وتدوخ یاه یشوخ ادب مدآ لا بند

پیترس حاالهک تفرگ میمصت دش. مود النی دراو

دروم یاه هدنسیون زا نامر ودات یکی هدرک رید

ی هیصوت قبط . درخب و دنک باختنا شا عالهق

شحور هب یتاظحل کی دیاب داتس، کشزپناور

درک.هب یم فیطل یاهراک داد. یم تحارتسا

داد یم شوگ یقیسوم درک. یم رکف بوخ یاهزیچ

ظفاح یاه لزغ . دناوخ یم هناقشاع یاه باتک و

شناتسود اب هدوارم واب درک یم همزمز بل ریز ار

وا اما . دنارذگ یم شوخ و درک یم یداش یقیاقد

دوب.حاال هدرک بیصن یب ار شدوخ اه نیا مامت زا

تساوخ یمن دوب هدش شبیصن یرابجا قیفوت هک

درک سمل تذل اراب باتک جنپ . دهدب تسد ارزا نآ

. تشاذگ راد قودنص زیم یور اهار ونآ

یا هچراپ یا هسیک یوت اهار باتک هک راد قودنص



: تفگ تشاذگ

ظفح هب هک متشاذگ یا هچراپ هسیک .وت دییامرفب -

. مینک کمک تسیز طیحم

زا پیترس ندماین زا بجعت درک.اب رکشت نینزان

: دیسرپ لنسرپ زا یکی

؟ هعلا طم یارب نیرادن ییاج یا هفاک اجنیا -

: تفگ ناوج یرتخد

مه یاچ و هوهق . تسه یلدنص و زیم یباال هقبط -

. نیدب شرافس دینوت یم

داد. رس یباال هقبط ارهب شهاگن نینزان

. نونمم . بوخ هچ -

و یچیپرام یاه هلپ زا نینزان دزو یدنخبل کرتخد

. تفر باال یبوچ

راوید رانک گرزب یعونصم یاه هچخرد نادلگ دنچ

نآ مه هرفن ود درگ زیم شش . دندوب هدرک شوخ اج



هتسشن اج نآ هک یدرم اهنت . دروخ یم مشچ اجهب

روطق یباتک یوت ار شرس هک دوب یدرمریپ دوب

مه رتخد دوب.ود هعلا طم لوغشم تخس و هدرک

. دندوب نتشون لوغشم و هدرک لا غشا ار یرگید زیم

شرافس دوب کچوک ی هفاک لوئسم هک یرسپ هب

.اب تسشن خیلا زیم کی تشپ و داد هوهق و کیک

نیلوا ندز قرو لوغشم بل یور یدنخبل و قایتشا

دش. باتک

زیم درمریپ و تفر رانک شیور هب ور یلدنص ناهگان

زیم یور ار حلص و گنج باتک شیور هبور یرانک

تشادرب هک ار شا یباتفآ کنیع . تسشن و تشاذگ

. دنزب هدنخ ریز یقپ دوب کیدزن نینزان

؟ نییامش نابرق -او!

. تشاذگ شا ینیب یور تشگنا پیترس

. نابرق وگن نم .هب ششیش -

خیلا یزیم تشپ و دمآ اهباال هلپ زا ناوج یدرم



. تسشن

هدنابسچ شنابل تشپ نهپ و تپ یلیبیس پیترس

شیب شکنیع و هتشاذگ شرس ییوپاش دوب.کالیه

دوب. گرزب دح زا

: تفگ نینزان

؟ نیداد هفایق رییغت -ثمال

: دیدنخ پیترس

. هسانشب ونم ممنز هگا ادخ -هب

ارچ؟ حاال بخ . نوتمتخانشن منم . اقیقد -

دز. شمشچ هب هرابود ار شکنیع

هساو . مدوخ هساو هن هتبلا کژلا. هدیسرت ممشچ -

. نومتامحز

گنهرس .هب طایتحا همه نآ هب داد یم قح نینزان

ای شناراکمه اتزا راهچ هس و دوب هدش یزادناریت

زا یزیچ دیابن . یمخز روجدب ای دندوب هدش هتشک



. تفر یم ول یتنعل ی هدنورپ نیا

: تفگ پیترس

؟ یدیرخ باتک . تمدید یم اصخش دیاب -

: تفگ یشوخ اب نینزان

. مرایبرد ازع زا یلد ماوخ یم اه تدم زا دعب هلب. -

: تفگ نینزان دیسر هک هوهق و کیک

؟ مدب شرافس نوتارب -

. مدروخ یاچ نم . داوخ یمن -

بخ؟ -

. داتس مدرگرب دیاب وخالص. مگیم دوز -

. مشوگ -هب

. ینیبب وترالنور داوج یرب دیاب -

بخ؟ -

. مگیم یچ نیبب نک شوگ بوخ -



**********

هب دوب هتسشن شرانک هک یدرم رفاسم یادص اب

دمآ: شدوخ

. مشیم هدایپ -اقآ

دمحم یولبات . نوریب ی هرظنم هب تخود ار شهاگن

ال سرا . دصقم ات هدنامن یهار دیمهف دید هک ار رهش

رهشرهم هب دورب وا نیشام اب دوب هداد داهنشیپ ن

و سوبوتا عفالاب دوب هتفگ گنهرس اما . جرک

هس ره هب هدرک دیکات .و تسا رت نما شیارب یسکات

ددرت ومک تولخ یاهاج هب هجو چیه اههب ینآ

. دنورن

رتهب درک رکف نیا هب ینعی . دوبن نما اقل یهم هناخ

. دنراد هگن رود رطخ ارزا اقل هم تسا

یطولا #ن



مود _ لصف #

متشه _ تمسق #

گرزب یاه غاب هفاک زا یکی یوت وترالن داوج اب

دوب. هتشاذگ رارق رهشرهم

وس حیحص ار وا دوب هدرک یط یسکات ی هدننار اب

یلیچ و برچ ی هیارک هک هدننار . دناسرب غاب هب ملا

دوب. هتفر و هتشاذگ زاگ لا دپ یور اپ دوب هتفرگ ار

یم یکیرات هب ور تشاد اوه دش غاب دراو یتقو

ار ود ونآ دیسرپ ار هار لنسرپ زا یکی .زا تفر

. تفای ندز پگ لوغشم

یابیز دنخبل ندید درک.اب ناشهاگن و داتسیا رود زا

یدنخبل هب شبل ی هشوگ ، داوج نامشچ و کرتخد

. دمآ شک رادانعم

. ناشتمس درک دنت مدق

ترالنزا درک سح . دندرک دنلب رس شندید وداب ره



. تشاد قح هتبلا . تسین لا حشوخ مه دایز شندید

رارق و دوب هدمآ دورف نامسآ زا راتفک لثم کژلا

ابوا. دنک میسقت ار همعط ترالن دوب

تخت یور ترالن رانک دزو یدنخزوپ شلد یوت

. تسشن

: تفگ داوج

؟ یدنوشک اجنیا ات ورام شرطاخ هب هک هدش یچ -

: تفگ کژلا

اذغ نیح . همنشگ یلیخ نم ؟ میروخب ماش لوا -

. مگیم نوتهب

: تفگ ترالن

ملد ادعب هک هشاب هدوب مهم یلیخ تراک مراودیما -

. یتخادنا یگدنز و راک زا ونم هزوسن

درک. همدخ زا یکی هب یا هراشا تسد اب کژلا

: تفگ هبترالن ور دعب



مشاب هدموا شاک ینک یم وزرآ تلد -الدباالنوت

. نوتدوخ ملا لوپ . مدش فرصنم مگب هک

: تفگ داوج

؟ رتهب نیا زا یربخ هچ ادخ. هب هرآ -

دش. تخت کیدزن مرف سابل اب یرسپ

. دییامرفب افطل . نیدموا شوخ -

و داد لصف وساالد یناطلس بابک شرافس کژلا

. هدرورپ نوتیز اب صوصخم هدیبوک وترالن داوج

و داد ینمکرت یتشپ هب هیکت کژلا تفر هک رسپ

شرس باالی نونجم دیب تخرد و نامسآ هب رس

: تفگ و دیشک یدنلب سفن

. ماوخ یمن نم امش. ملا لوپ . لوبق هشاب -

هریخ وا هب بجعتم داوج و هدز قو یهاگن ترالناب

. دندش

: دیزگ بل ترالن



یم هگید زیچ شضوع یاوخ یمن لوپ هک وگن -

. یاوخ

: تفگ و تخادنا هبترالن قیمع یهاگن کژلا

. یشوهاب یلیخ ییادخ -

. هدنخ ریز دز دعب دزو راد ادص یدنخزوپ ترالن

. یدروآرد وش هرخسم -

: تفگ داوج

ماش. هدعب هساو یراذب . یاوخ یم یچ یگن شاک -

: تفگ کژلا

تاهتشا مگب یزیچ هی نم یسرت یم هنکن هیچ؟ -

هش؟ روک

. اقیقد -

. مریم و مروخ یم وماش و مگیم . مرادن تقو -

. میونش یم -



. تخادنا ود ره هب یدج یهاگن کژلا

ساسا و هشیر زا لوپ نیا دینود یم ودات امش -

هک هگید یکی زا ندیدزد دینود یم ؟ هراد لکشم

؟ هرتدب هدیدزد هگید یاج زا شدوخ

: تفگ رارق یب داوج

هساو یدیمهف هزات امش هنکن . میتسنود یم هک -ام

؟ رانک یشکب یاوخ یم نیمه

یچ .ره نیایب هار ماهاب ماوخ یم طقف -هنواال.

. مشچ نیگب مگیم

: تفگ ترالن

؟ هشب یچ هک بخ -

دزد. هاش هب میسرب -هک

دز: بل بجعتم ترالنکالهفو

دزد؟ یچ یچ -

ور؟ هملک نیا یدینشن دزد.اتحاال هاش -



: تفگ داوج

لا بند یرب یا هراک هچ رتخد فلا هی وت تقو نوا -

؟ ینسح ی هراک هچ الوت دزد؟صا هاش

: تفگ زیمآ ءازهتسا ینحل ترالناب

هرب شدوخ لا بند هشکب مه ور ام داوخ یم هزات -

. هریگب ور هدزد اقآ

: تفگ داوج

؟امزا تکرش وت ینیب یمن ونامرآ بش ات حبص -

. ریگب وشرخ ورب . میدیدزد نوا

: تفگ یدرسنوخ اب کژلا

؟ دینئمطم اعقاو ؟ هدزد هاش نامرآ -هک

: تفگ ترالن

یاوخ یم یچ منیبب نزب فرح یروج هی نیبب -

و یتسه یک وگب اقیقد . یاوخ یمن ولوپ .وت یگب

؟ یاوخ یم یچ



شا ییاسانش تراک و درک شفیک یوت تسد کژلا

یوت ار تراک دش. کیدزن وهبترالن دیشک نوریب ار

: تفگ هدرمش هدرمش و تشاد هگن شتروص

تمدخ .رد متسه یوسوم تاداسلا نینزان ناوتس -

امش.

ینامشچ واب دیشک نینزان تسد ارزا تراک ترالن

کی و نینزان هب هاگن کی دزو لز نآ هب هدش داشگ

یم رد تشاد شیاه خاش هک یلا حرد داوج هب هاگن

: تفگ دمآ

! داوج -ج...

نآ هب هکوش و دیشک ترالن تسد ارزا تراک داوج

دز. لز

: تفگ و تفرگ داوج ارزا تراک دشو مخ نینزان

اباب! .یا مریم .االنول نیشاب تکاس -



هب درک عورش داوج درک. عمج ار شدوخ یمک ترالن

. نینزان ندرک زادنارب

یدنب یمن .خیلا یشاب سیلپ دایمن تهب وت... یلو -

؟ انایحا

. تخادنا شفیک یوت ار تراک نینزان

کژ شملا همه انیا همسابل و پیت تروظنم هگا -

داتس .وت منینزان هنوخ وت یلو نماالنکژملا هلا.

. میوسوم ناوتس

: تفگ ضغب ترالناب

. هنوخ مرب ماوخ یم نم -

: تفگ نینزان

ما؟ هروخروخ ولول نم هگم اباب! -یا

. ندرک هیرگ هب درک عورش ترالن

الزا صا . مرادرب وپالور متساوخ یمن نم ادخ -هب

هدن. ونم تروپار ادخ ور .وت متشادن ربخ شدوجو



... نمهفب م هداوناخ

ار شتسد . دناشک ترالن تمس ار شدوخ نینزان

: تفگ و تفرگ

هربب ور وت تسین رارق یسک ترالن. شاب مورآ -

هدب. لیوحت

یطولا #ن

متشه _ تمسق _ همادا #

دز: قه ترالن

؟ ییاجنیا یچ هساو سپ -

. دینک کمک ماراکمه و نم هب ماوخ یم هک... متفگ -

. نیمه

. امیروخب بابک میاوخ یم نک. کاپ وتاکشا االمن



: تفگ یصرح داوج

یاج .حاالهب نیگب ماش هدعب هک متفگ نوتهب -

. ناوتس موناخ مروخب تفوک دیاب بابک

: ندیدنخ هب درک عورش نینزان

وت هساو طقف ادخ ور افصداوج مسا شییادخ -

. هدرک تسرد

: دیچرب بل داوج

؟ روطچ -

وت هزیر یم کشا هلوگ هلوگ هراد هدیسرت -ترالن

؟ یبابک رکف

: دیدنخ داوج

هرب. شدای شسرت هک مدرک یم یخوش متشاد -

. متسین هک هدروخن بابک

: تفگ هبترالنو درک ور دعب

لا حشوخ هک. هدشن یزیچ ترالن؟ یدیسرت ارچ -وت



. تمسق هس هن هش تمسق ود هرارق نوممهس شاب

ادخ. هب هیلا ع شنیمه

: دیدنخ زاب نینزان

. یئوررپ یلیخ شییادخ -

: تفگ ترالن

ینود یم . میتفر ور.امول یگدول نک سب ! داوج -

یچ؟ ینعی

. منود یم هرآ -

داد: همادا و درک هاگن نینزان هب

صاصق سپ . هدزن ور شافرح ناوتس زونه یلو -

مینیبب دعب . روخب ور تماش لوا ور. تدوخ نکن

هگب.الدب نومهب هرارق یچ موناخ ناوتس نیا

هدب تصرف مه ام هب هک همهم شافرح یردقنوا

. مینزب ور نومافرح

: تفگ ترالن



؟ میراد مه یفرح ام هگم -

: تفگ داوج . دیسر عقوم نامه اذغ

. میراد فرح میلیخ . میراد هک هلب -

یطولا #ن

مود _ لصف #

مهن _ تمسق #

درک: مخ رس داوج هب رادانعم یهاگن اب نینزان

بانج نیایب هار نم اب دیاب هک نییامش نیا -عفال

ومالیی.

دز: یکروز یدنخبل داوج

نیا ؟االن ناوتس موناخ نیشیم یدج وهی ارچ -

ورام دوبن رگا اه.هک هریگ نوتراک هک نیتسه امش



یمن ور نومارب ور نوتتیوه و اجنیا نیدنوشک یمن

. نیدرک

هب ور شوهاب یدرم اب تسناد یم بوخ نینزان

هکاب واوره راک . تفگ یم تسار داوج . تسور

دوب. هدروخ هرگ یروجدب دوب، ریگرد نیهاش دناب

ود. نآ غارس دیایب تساوخ یمن وا زا پیترس هنرگا

داد. یم رونام تصرف اه نآ هب یدایز دیابن اما

درب: ارباال شیوربا یات کی

هراد ریگ رتشیب شراک هک نیا . منزب ور مافرح راذب -

. مینک یم صخشم ادعب ور

جنرب باقشب یوت بابک هکت کی و داد ناکترس داوج

. تشاذگ ترالن

. داتفا نهد ترالن.زا روخب -

لفق مه اررد شگنشق و فیرظ ناتشگنا ترالن

درک:



. مرادن اهتشا -

نوتیز لکش یثلثم ی هساک ینابرهم اب داوج

: دیشک شیولج ار هدرورپ

. هشیم زاب تاهتشا روخب لوا ونیا -

ات درک کیدزت ترالن شوگ هب یروط ار شرس دعب

تر شوگ .رد دشابن یناوخ بل هب رداق یتح نینزان

درک: همزمز الن

یم تسرد ور یچ همه مدوخ نم شابن نارگن -

؟ هشاب . مشک یمن طسو ور وت یاپ منک.

ندروخ لوغشم و تسشن شیاج رس هرابود داوج

دش.

ال ماک دوب. هدروخ اهتشا اراب شیاذغ فصن نینزان

وتر دروخ یم ییاهتشا یب اب داوج هک دوب هجوتم

دنک. یم یزاب شیاذغ اب مادم الن

کاپ یلا متسد اراب شناهد رود و دیشون بآ یمک

: تفگ و درک فاص ار شیولگ درک.



. هروخب یزیچ داوخ یمن موناخ ترالن راگنا بخ. -

دنلب رس . تشاذگ شباقشب یوت ار شقشاق ترالن

قرب غارچ رون ریز شتروص دز. لز نینزان وهب درک

. دیسر یم رظن هب هدیرپ گنر ناشتخت باالی

دز: بل رارق یب

؟ نیگب رتدوز هشیم -

: تفگ نینزان

فرح امش اتاب مدش رومام پیترس فرط زا نم -

. دینک یراکمه هکابام منزب

: تفگ و دیشون غود یمک داوج

هیچ؟ نوشمسا ؟ پیترس مودک -

. هنومب یفخم عفال نوشیا تیوه هرتهب -

؟ نیاوخ یم یچ ام زا اقیقد -

. میگیم نوتهب تایئزج اب نامز زورم هب ور شنوا -



نوش هیقب و نامرآ اب میرب یچ؟ ثمال ینعی -

؟ ندروآ اجک زا وپالور مینیبب میشب تسود

. دینک نومکمک دیاب یروج کی مودک -وتوترالنره

. هگید شور کی وهب ادج مودک ره

: تفگ ترالن

؟ دیاب -

اب یراد هفیظو هک یدنورهش هی امش بخ. هرآ -

. تسین رابجا بخ هتبلا . ینک یراکمه سیلپ

: تفگ داوج

منک؟ راک یچ دیاب نم وگب نم هب لوا -

نوا و نامرآ نیب طبار داوخ یم تزا پیترس -

. ینک ادیپ ور میتسه شلا بند ام هک ور یصخش

؟ یشلا بند امش هک هیک هیک؟ طبار -

هاش نوا و نامرآ نیب . میاوخ یم ودزد هاش -ام

هب هنوسرب ورام هنوت یم هک تسه طبار هی دزد



. هدنورپ نیا یلصا ی هتسدرس

طاال نیا وراب هیضق لک دیاب نماالن ترظن -هب

هاش ام مدرک رکف نم مدعب ؟ مشاب هدیمهف مک تاع

هک. دش دزد هاش رد دزد هاش . میدزد

. مدب تاع طاال تهب منوت یمن دایز نم -

شک ربکا زا دمحا وتو هک تسه طسو نیا یلوپ هی

کی هدش. مگ شدرایلیم کی درایلیم هد .زا نیتفر

وت لوپ هدش. هتشک و هدرک جرخ دمحا وشدرایلیم

یم مدآ نوتلا وبند هنود یم نامرآ . تسامش تسد

نوتهب نوشساوح سوسحمان و سوسحم . هتسرف

نامرآ هک مینود یم .ام نشیمن کیدزن یلو . تسه

هطبار دناب هدرکرس نیا اب نامرآ هیبش یاه یلیخ و

اه نوا راک اقیقد میرادن یفاک تاع طاال زونه . نراد

.هی دایم تسد هب یهار هچ اهزا لوپ نیا و هیچ

و هنومب هنامرحم دیاب هک تسه مه تاع طاال یرس

ور رفن هس لتاق دیاب .ام مگب امش هب منوت یمن نم

هطبار نیهاش دناب هکاب ینیلتاق ای لتاق . میریگب



هک میسرب یمدرم زا یهوبنا تیاکش وهب نراد

و مدرم نیا ی هیضق .حاال ناوخ یم ور نوشلوپ

. مگیم نوتهب شتقو هب مه ور نوشاه تیاکش

اما . مسرب دناب نیا اتهب متسه تکرش وت اجنوا نم

حرط نامرآ اب منوت یمن نم . مراد زاین تکمک هب

. ینوت یم وت اما . مزیرب یتسود

؟ منوت یم نم ارچ ارچ؟ -

کی لا بند نوا . داوخ یم ونیمه مه نامرآ نوچ -

دینوت یم وتوترالن هنک یم رکف هک همهم زیچ

نوا هب وت رگا هشیم رتهب هچ .وحاال دینک شکمک

هدش. راومه شهار هک هنک رکف نوا و یشب کیدزن

اما . دندرک یم رکف زیچ کی هب ود ره داوج ترالنو

یمن مه اب تروشم نودب هک دنتسناد یم مه ار نیا

یرارق راگنا . دنیوگب یوسوم ناوتس ارهب نآ دنناوت

بآ رگیدکی طاالع نودب هک دوب ناشنیب هتساوخان



. دنروخن مه

. دیزگ بل داوج

رطخ وترالنهب ونم نوج هنکمم . هیکانرطخ راک -

. هتفیب

دز: یدنخزوپ نینزان

رطخ وت یدیدزد ور لوپ هک یتقو نومه امش -

. ندیشک سپ اپ هساو هرید هگید .االن یداتفا

. هراد رطخ متفگ ؟ مشک یم سپ اپ متفگ نم هگم -

ور نومدوخ و میتشادرب .وپالور یگیم تسار هرآ

یدزد هگید یکی نیا یلو . لچه وت میتخادنا

تسین هب رس دمحا لثم مه ور ام هنکمم . تسین

ننک.

بخ؟ -

و طرش اب یلو منک یم وراک نیا نم بخ. هک بخ -

اه. هطورش



دوب، داوج تمس زا یفرح نینچ رظتنم هک نینزان

: تفگ

. مونش یم . وگب -

یطولا #ن

مود _ لصف #

مهد _ تمسق #

: تفگ نینزان هب ور دعب درک. هبترالن یهاگن داوج

بکترم یگرزب مرج وترالن نم هک منود یم نم -

میرب دیاب و میشیم موکحم شرطاخ وهب میدش

دنبتسد نومهب ینوت یم حاالمش نیمه . نودنز

یروجنوا . تسیئر شیپ نومیربب هتسب تک و ینزب

. تسین رطخ رد نومنوج مینئمطم اللقا

. نودنز میرب میرادن تسود وترالن نم بخ یلو



هب هکنیا طرش هب یلو منک یم کمک تهب نم سپ

تر ایاللقا هنک یشوپ مشچ ام مرج زا یگب تسیئر

. نودنز مریم شضوع مدوخ نم . هریگب دیدن النور

وهب نم بقارم هشب مومت متیرومام یتقو ات

یم نوتدوخ هگید .حاال نیشاب ترالن صوصخ

و مینک یم نوتکمک ای نودنز میریم .ای دینود

. هروخ یم وفع نومهب

: تفگ نینزان

فیفخت رادقم . هنکمم ریغ امش لماک وفع بخ -

هب منوا هنک یم صخشم یضاق ور نوتمرج یارب

رارق هگا . هراد یگتسب سیلپ اب امش یراکمه رادقم

سپ هدن سپ ور شناوات درک یدزد یک ره دوب

س؟ هراک هچ طسو نیا نوناق

: تفگ داوج

هیچ؟ شمکح نودنز مرب ماوخب االن نیمه هگا -

مه ش هیقب . نینودرگرب ور یدزد ملا دیاب امش -



هریگ یم میمصت یضاق

.ترالن دنتخادنا رگیدکی هب یهاگن وترالن داوج

: تفگ

یم قد منامام . نودنز مرب منوت یمن نم . داوج -هن

یم هتکس ملا رام هنن . هزاب یم وشدوخ مییاد هنک.

نک. لوبق ادخ ور هنک.وت

ارالی شا هراوق شوخ و گرزب ناتشگنا داوج

. دیشک شتلا ح شوخ و گنشق یاهوم

درک: اوجن بل ریز

. دشیم ملق متسد شاک ادخ. -یا

دز: بل نینزان هب ور

هنک.ام نومکمک وگب نزب فرح تسییر اب لقادح -

.و هشاب یاپایاپ دیاب هلماعم . مینک یم نوتکمک مه

. مامت همان الم سلا

: تفگ نینزان



. مدیم ربخ تهب . هشاب بخ هلیخ -

یزیچ یا هشقن هی منوتب منم ات وگب رتدوز مهب -

شاگن . شکن طسو ترالنور یاپ اشهاوخ اما . مزیرب

. هکوش وت زونه نک.

: تخادنا یهاگن هبترالن نینزان

یمرج هساو هشیم موکحم شدوخ یاج یک -ره

. هدرک هک

شناج هب هک یا همهاو و سرت همه نآ زا ترالنهک

: تفگ ، تشاد یدب سح دوب، هتخیر

.هن؛ امتسه ییوسرت رتحد نم دینکن رکف تقو -هی

مک هک مدوب راشف تحت ردق نوا هتقو دنچ نیا یلو

گرم . دایم رد مکشا یقافتا نیرتکچوک .اب مدروآ

وت نتفگ یم مهب شهک وخهلا ردام یاراشف ، دمحا

نودنز شدعب ، نوشافرح و مدرم محرت ، شیتشک

همه . یلوپ ویب مضیرم ی خهلا گرم ، منامام نتفر

مک متقاط . هدیم رجز ونم هراد هتقو دنچ نیا ش



نیا . نودنز مرب مرادن تسود ادبا الو صا هدش.

. مرایب بات منوت یمن هگید ور یکی

. دیشک ادص ورس رپ یهآ داوج

؟ یدرک لمحت یروجچ یلیکو ادخ -

داد: ناکت رس ترالن

ما. هتسخ . هنوخ مرب ماوخ یم . میرب وشاپ -

. یدروخن مماش هک -وت

؟ هریم نییاپ مولگ زا یزیچ االن ترظن -هب

شفک ندیشوپ لوغشم و تشادرب ار شفیک نینزان

دش. شیاه

: تفگ

خیس هن منک یم یراک .هی نوج رتخد سرتن -

. بابک هن هزوسب

تبیقعت یسک یدید رگا . روخن صرح یدوخیب سپ

نومه زا نم نمض .رد امتح هدب ربخ مهب هنک یم



.واال مدوب نوتبقارم وپال یپ نیداتفا مهاب هک یلوا

ال ماک منوا تسامش زا تبظاوم نم ی هفیظو مه ن

. مریم مراد نم . دیشابن نارگن سپ . سوسحمان

داد: ناکت رس داوج

هدب. ربخ . منوم یم رظتنم -

. هشاب -

رظن اهزا تخرد تشپ شمادنا و تفر هک نینزان

: تفگ دش،ترالن دیدپان

؟ داوج هتتسد زونه تکاپ نوا -

؟ هشاب اجک یتساوخ یم سپ هرآ. -

؟ یتفگن یزیچ شهب ارچ -

. هنومب یفخم دیاب زونه تکاپ نوا . هشیمن -هن.

دیاب لوا درک. هلماعم اسیلپ نیا اب شاهاب هشب دیاش

؟ هردقچ شتمیق مینیبب

: تفگ ترالن



ملا تسین مولعم ال صا . هدیلک هی طقف نوا -

. تساجک

خهلا هب هداد و تکاپ وت هتشاذگ دیلک هی دمحا ارچ

وت؟ هب هنوسرب شات

. دیشک شیپ ار هدروخن تسد نوتیز فرظ داوج

دوب. هزات و تشاد یبوخ معط

یم زار دیاب . همهم هک هییاج هی ملا دیلک امتح -

هتشاذگ مارب یزیچ هی ییاج هی دمحا دیاش . هدنوم

. هشدیلک نیا و

یچ؟ -ثمال

. منود یمن -

؟ دیلک نیا تساجک -ملا

ممشچ هب هک یرد وره ینکب وشرکف هک اج -ره

. مدرک ناحتما ور دیلک نیا دروخ

بخ؟ -



نوا مدرک شادیپ هک دعب . مدرگب دیاب .عفال یچیه -

ایهن. میگب هسیلپ نیا هب میریگ یم میمصت تقو

هدش. مرید . میرب وشاپ . هیبوخ رکف -

ینک مرگ هنوخ یربب ور تاذغ مریگب فرظ راذب -

. یروخب

. رتخد یدروخن یچیه

راشف دوب. اغوغ شلد یوت ترالن تفر هک داوج

نآ داوج یاه تبحم دوب. هدمآ وا هب یدح زا شیب

کی تشاد ، ناوتس یولج گنررپ و ولبات ردقنآ مه

سح درک. یم اج هباج شبلق یوت ار ییاهزیچ

و گنر هک یتبحم مه .نآ ندش تیامح دوب یبوخ

اما . تشاد قرف شا ییاد و ردپ تبحم اب شیوب

ای دوب تداع ؟ دوب ؟عالهق دوب یسح هچ نآ اقیقد

لولس هب دیشخب یم امرگ دوب هچ ؟ره یگتسباو

نایرج درک یم مرگ . شنوخ ی هتسب خی یاه

یامد . شبلق هب داتسرف یم ارو شیاه گرخرس

ژ اپمپ ار نوخ رتدنت شبلق باالو تفر یم شندب



درک. یم

یلسع نامشچ داوج درک. دنلب رس داوج ندمآ اب

: تفگ و تخود وا هب تبحم اراب شگنر

. فرظ وت مزیرب تارب راذب -

ترالناررد یاذغ هلصوح واب تسشن تخت یور

. تخیر فرصم رابکی و دیفس فرظ

: تفگ دعب

. موناخ ترالن تمنوسرب وشاپ -

یطولا #ن

مهدزای _ تمسق #

دوب. هتفر ورف ضحم توکس و یکیرات رد هچوک

ناشیاه هچب یارب اه کریجریج زجالالیی ییادص

رود هب یهاگن شتداع قبط . دمآ یمن یرگید یادص



ان یادص هن دید یکوکشم ی هیاس درک.هن شرب و

طایح رد واپ دناخرچ لفق رد ار دیلک . ییانشآ

ی هقبط تمس تفر شهاگن هدارا ویب تشاذگ

. مود

نانچمه لبق یاه بش لثم مود ی هقبط یاه غارچ

دوب. شوماخ

شفک . تفر ادصباال یب اه هلپ وزا دیشک یهآ

واپ درک زاب هتسهآ وردار دنک زااپ مارآ ار شیاه

. تشاذگ هناخ یورهار رد

؟ ردام یدموا -

: تفگ و درک نازیوآ یدیلک اج رد ار دیلک هتسد

؟ موناخ جاح یدیباوخن -

و تشادرب شرس ارزا شزامن رداچ مناخ ناروپ

درک. نشور ار هلا یوت رتسول دیلک

؟ یدروخ ماش درب. یمن مباوخ . ردام -هن



: تفگ ییوشتسد هار رد مانهب

هالمک. یگنشگ -هنواال.زا

حلا نامه ورد تفر هناخزپشآ تمس هب ناروپ

: تفگ

تقو رید ات ارچ هخآ ؟ هدنچ تعاس االن ینود یم -

؟ تدوخ هب یدیم یگنشگ

دوب هدرک رس ایلماک هفاک اررد بش نآ هک مانهب

: تفگ

ماش هگید دشن تقو اه. هچب اب میدروخ یزیچ -هی

. مروخب

ویوورکیام یوت ار ناجمداب کشک فرظ ناروپ

درک. میظنت ار نآ یامد و تشاذگ

نوغاد تاون ییب هدعم نوا یروخب ماش مرید -

. مرسپ هشیم

. دمآ نوریب ییوشتسد زا تسد رد یا هلوح اب مانهب



منک. یمن تقو هیچ. هراچ -

ناروپ . تسشن زیم تشپ دشو هناخزپشآ دراو

. تشاذگ زیم یور ار نان و ندروخ یزبس فرظ

وردحلا درک تسرد یزبس و نان یا همقل مانهب

: تفگ رپ ناهد اب ندیوج

؟ زورما یدرک اراک یچ ؟ موناخ جاح ربخ هچ -

. تشاذگ مانهب یولج ار ناجمداب کشک فرظ ناروپ

. تسشن و دیشک یلدنص

. دیشک وب علو اب مانهب

. موناخ جاح مرگ تمد ! هراد ییوب بجع . موه -

! یدرک هچ

یدج مانهب وهب درک لفق مهرد ار شناتشگنا ناروپ

: تفگ کشخ و

دوب. اجنیا اسیرپ زورما -

دش. کشخ اوه رد اسیرپ مان ندینش اب مانهب تسد



شناهد رد همقل دعب و دنام تکرح یب هظحل دنچ

. تشاذگ

ناهد هب دوب هدز لز شتشرد نامشچ نآ اب ناروپ

. شرسپ

؟ نییاپ ییایمن ؟ ینوطیش رخ راوس مزونه -

: دنارس شپل تمس کی ار همقل مانهب

ماج. باال نوا هبوخ -هن

: دیشک یفوه ناروپ

. مانهب هک اعقاو -

مدز. ومافرح بقال نم یخلا. یب نامام -

لثم مزونه هرتخد کلفط اه. هدشن رید مزونه -

! فیح اعقاو ! فیح . هتقشاع لوا زور

هکنیا لوا ؟ هیکلا جاودزا هگم ؟ مردام یچ فیح -

... امود دوب. هفرط کی نم هب اسیرپ قشع

.ره مانهب ورافرح نیا و قشع ادخ ور وت نک لو -



هشاب رگا مروک هریم یم شساو هک ینز هب یدرم

بآ شلد خی هرخ .باال هنومب هجوت یب هنوت یمن

. هشیم

و نیهاش ی هدنورپ لوغشم شرکف ردقنآ مانهب

اسیرپ هب ندرک رکف یارب ییاج هک دوب ایلماک هفاک

ی هیاسمه کرتخد . تشادن شا ییاروها قشع و

مه نآ وا هب شقشع فارتعا زا دعب یباالیی، هقبط

هدیشکن زور ود وهب هتفرگ در باوج عمج یولج

هک دوب هتشگرب زاب هام کی زا دعب دوب.وحاال هتفر

؟ دوش خی یور گنس هرابود هچ؟هک

کی نتشادن ارونآ شقشع ونآ اسیرپ دیمهف یمن

ار. رورغ نزوس رس

: تفگ ناروپ

. هریم هراد تفگ -

. هتفر هک ههام ؟هی هریم -

واب درک وا هب هیفس ردنا لقاع یهاگن ناروپ



: تفگ دشو دنلب اج زا یگتسخ

. هشیمه یارب . هریم هراد ناریا -زا

زا تخادنا یم مانهب هب درس یهاگن هکیلا ردح دعب

: تفگ و تفر نوریب هناخزپشآ

ریخ. هب بش .. ینک بترم وزیم هرن تدای -

.هت اسیرپ رد تیدج همه نآ رد دوب هدنام مانهب

یم راک هچ یلو دوب؛ تحاران کرتخد یارب شلد

دوب. یرگید ریگ مه شدوخ لد . دنکب تسناوت

دوب. هتسخلد یقشاع مه مانهب ، اسیرپ لثم تسرد

ار شقشع دوب هدرکن تارج زونه هک یقشاع

و تارج رگا درک رکف شدوخ دنک.اب فارتعا

نیا ار شماش دیاش حاال تشاد ار اسیرپ تعاجش

دیاش یدید هچ ار ادخ و دروخ یمن ییاهنت رد هنوگ

دوب. شلغب یوت هچب کی مه

وا دعب تقو دنچ .الدب دنکن رکف اسیرپ هب درک یعس

اب دوب یعقاو قشاع رگا . رگید درک یم شومارف ار



رارف و دروآ یمن رد یزاب سول در، باوج راب کی

هب تماقتسا شفرح یور و دنام یم درک. یمن

داد. یم جرخ

یاه فرظ و درک عمج ار زیم دروخ هک ار شماش

هب ندز کاوسم زا دعب و تشاذگ کنیس اررد فیثک

. تفر شقاتا

لوق هب کنیع و درک نشور ار شبات بل هلصاف بال

. دیشک نوریب شا هلوک ارزا شا ییوداج الن سرا

هتشاذگ راک کچوک ی هظفاح ی هشارت هکیلا ردح

یم نوریب فیرظ ینیچوم اراب کنیع ی هتسد رد

هب شبل درک، یم زاساج ناوخ مر نورد و دیشک

. دمآ شک قیمع یدنخبل

تباقر زا رفن هس دوب.ود شیارب یبوخ بش

یاه سکع دوب. هداد تسکش ار تردق ردق ناگدننک

ریگناهج تشاد کش هک یدرم زا دوب هتفرگ یبوخ

ریخ. ای دشاب



دیاب درک.حاال هریخذ بات بل یوت اهار سکع

درک. یم یسررب ار درم ی هقباس

یطولا #ن

مود _ لصف #

مهدزاود _ تمسق #

نفلت یوت اروف . دیزرل زیم یور ییادص اب شنفلت

دز: بل مارآ

الن. سرا -سالم

؟ هشدوخ دش؟ یچ سالم. کیلع -

. مدیسر هزات . نیدب تلهم اباب -

تاع طاال یاه هچب میدب داتس میرب دشیم شاک -

. ندب وشبیترت



یارب .االن داتس میرن تفگ پیترس هک یدید -

؟ هتفیش بشما . متسرف یم ینسحم

. هداوف تفیش بشما هرآ -

ینعی . هشاب شدوخ شاک . مانهب تسین ملد وت لد

هنک. پوک مشدوخ هک نیهاش سار هب میسرب یروج

دز. یدنخبل الن سرا ندوب لوجع هب مانهب

دز. اوه یور یتشم

. تسین یچیه الن. سرا تسین -

؟ هکاپ ش هقباس ینعی -

متسرفب وراسکع دیاب . هصقان نم هاگتسد -مدو

. ینسحم داوف هساو

. وگب مهب دش یربخ منک. یم عطق نم بخ. هلیخ -

. هشاب -

یور . داتسرف داوف یارب اهار سکع اروف مانهب

هب دز ولز دنام رظتنم ردقنآ . دیشک زارد تخت



درب. شباوخ هک شنفلت ی هحفص

مدآ فرط هک هداد مایپ داوف دیمهفن و درب شباوخ

. تسا کاپ شباسح و تسا یباسح

. دیرپ باوخ زا شهارمه نفلت یادص اب زامن تقو

. هتفشآ باوخ کی دید. یم باوخ تشاد

شیاج رس و درک شوماخ ار نفلت رادشه گنز

ار شنامشچ تسناوت یمن دایز یگتسخ .زا تسشن

. دراد هگن زاب

یم ار شدوخ و دناوخ یم ار شزامن دیاب اما

قاتا زا نوریب تمس ار شنت توخر .اب ییاج دناسر

شردام قاتا زاب همین رد هب هار رد شنامشچ . دناشک

. دناوخ یم زامن تشاد . دروخ

رس تشپ ، تفرگ وضو و تسش هک ار شتروص

شساوح اما شا هتفشآ باوخ . تسب تماق شردام

اه هیآ اج دنچ راب ود یکی و درک یم ترپ مادم ار

یولج یدرم ی هرهچ مادم . دناوخ شیپ و سپ ار



و پچ . شا هنوگ رانک یمخز اب دوب شمشچ

صاخ زبس گنر اما . دوبن شدای ار شتسار

متح هک دوب هدنام شنهذ یوت یروط شنامشچ

. دورن شدای رمع رخآ ات تشاد

یم هنابز مشخ زا هک هتسشن نوخ هب ینامشچ

ارهب شدرز یاه نادند دزو یم دایرف درم . دیشک

. دیشک یم خر

هنحص ود یکی نامه . تشادن دای ارهب شا یقاب

زامن و دنک ریگرد ار شنهذ زور دنچ ات دوب یفاک

. بارخ ار شمد هدیپس نآ حبص

، هدشن نشور اوه دروخ هک ار شا هناحبص

نشور و کیرات ورد درب نوریب رد ارزا شلیبموتا

دز. نوریب ناش تکاس ی هلحم زا هچوک

الن سرا . دنار ناشا هناخ یکیدزن النات سرا لا بند هب

. دیشک دنلب یا هزایمخ دش راوس هک

. تخادنا وا هب ارذگ یهاگن الن سرا



مباوخ شکن هزایمخ ردقنیا ؟ هربخ هچ وووا -

. تفرگ

حبص الن. سرا مباوخب هتفه هی داوخ یم ملد -

مه هب مباصعا ال صا مدید وداوف مایپ مدشاپ

. تخیر

؟ هشدوخ -

: تفگ و نادرگرب رود تمس دناخرچ ار نامرف مانهب

درک.زا یم نم هاگن هاگن یه واال. منود یم هچ -

مور شهاگن ینیگنس هفاک وت دموا هک شلوا نومه

دز. ادص وریگناهج مسا یکی همدای گنشق دوب.

زیم ور رمک .ات مدیمهفن ور دوب یک شبطاخم طقف

هیام زا شاباب . هتسرد ش هقباس فرط . مدوب مخ

انوا .زا هقباس شوخ یایرازاب نوا .زا هنورهت یاراد

هک انیا .زا نروخ یم مسق شرس هب رازاب لک هک

اضق نوش هزور و زامن و هنوشدوخ راک هب نوشرس

. هشیمن



ادش! بلا بخ؟ج -

اجنوا مرگا ای دوبن ریگناهج فرط ال صا -حاالای

. هتشادن راک نم هب هک هدوب یکی هدوب

؟ همدنچ رود بشما -

. همومت راک مربب . همتفه رود . مدرب رود شیش -

راک هدش دوویلا ه یاملیف نیا نیع . هیطاسب بجع -

ام.

هرخسم نیا مینک عمج دایب شاک . زورما دایب شاک -

. ورایزاب

داد. ناکت رس الن سرا

روخن صرح نک. ربص مزاب . یدرک ربص سلا -ود

مه دیاب . هگید ولج میریم شاوی شاوی . مشاداد

. ننکن کش ات میشب نوشتعامج گنر

ربخ؟ هچ ناوتس -زا

: دیزگ النبل سرا



. هگنرز فرط -

یک؟ -

منم نیرذگب نوم مرج زا هگیم . هگید داوج -اقآ

منک. یم کمک

؟ هتفگ یچ موناخ نینزان بخ -

هدب. وتباوج دیاب مرتگرزب . تسین نم تسد هتفگ -

تسد یسک بوخ ور پیترس همولعم . هبوخ -

هنک. هلماعم یروجچ هدلب . هتشاذگ

هشقن وت دایب دلبان مدآ دایمن مشوخ ال صا نم یلو -

یک هنک یراک بارخ ؟ هسیلپ نوا هگم اباب . نوماه

هنک؟ شعمج داوخ یم

هشیمه ونیا هنک. یمن کش یدوخ هی هب سکچیه -

وپالور داوج هدش رارق هکنیا اصوصخ . هنومب تدای

. نامرآ هب هدب

و زارد دوب یا هچوک . رانک دناشک ار لیبموتا مانهب



. تولخ و کیراب

تخرد یور هبور تسرد رت، فرط نآ هناخ ود

گنر هب یرد اب دوب کچوک یا هناخ ریپ یربونص

یلع ردپ ی هناخ هدش. هتسوپ هتسوپ و یسوط

. یمتاح

ار شدولآ باوخ ونت درک زاب قاط ار یلدنص مانهب

. شک زارد

. مباوخب ترچ هی نم الن. سرا هشاب تساوح -

. تفر یا هرغ مشچ الن سرا

. باوخب . مدمویم اهنت مدوخ دیاب ملوا -زا

شا هلصوح الن سرا ، تشذگ یدنک هب هک یتعاس

اهرب و رود نآ دشاب کوکشم هک یسک دوب. هتفر رس

دوب. هدیدن

برد کیدزن شوپهایس یراوس روتوم ناهگان اما

روتوم یور رفن .ود داتسیا یمتاح یاقآ ی هناخ

یتکساک ارابکاله ناشتروص رسو و دندوب راوس



. دندوب هدناشوپ هایس گنر هب

دش. هدایپ روتوم وربزا رود هب هاگن اب مود رفن

یوت هناخ راوید ارزا دوب.نآ شتسد رد یا هتسب

ال سرا دمآ هک هشیش نتسکش یادص . تخادنا طایح

دز. مانهب یوزاب یور مکحم ن

! شابدوز . وشاپ مانهب -

: تفگ لوه . دیرپ اج زا اروف مانهب

؟ هدش یچ -

یطولا #ن

مود _ لصف

مهدزاود _ تمسق _ همادا #

ی هدننار دشو روتوم راوس تعرس هب مودرفن

ار ود نآ هکنیا نودب شارخشوگ ییادص اب روتوم



. تشاذگ رارف ،اپهب دنیبب

: تفگ الن سرا

. مانهب نییاپ رپب -

یاقآ ی هناخ برد دش. هدایپ نیشام زا هکوش مانهب

زاب یمتاح

هناخ زا دیفس یراولش و زولب اب یدرمریپ دشو

. دندیود وا تمس هب مانهب النو سرا . دیود نوریب

الن سرا . دیزرل یم شناتسد و دوب هدیسرت درمریپ

: تفگ

؟ هبوخ نوتلا ؟ح ناجردپ هدش یچ -

و ادتبا هب شاکنک و هاگن زا تسد وم دیپس درمریپ

. تشادرب هچوک یاهتنا

: تفگ نازرل ییادص اب

هشیش دز گنس دموا دوب یک اقآ. منود یمن -

.یا مدینش روتوم یادص . تفر و تسکش ونومنوخ



. مدرک یم هتکس متشاد هنک. شتنعل ادخ

: تفگ مانهب

... راگنا یلو ؟ گنس -اب

هب یخن اب ذغاک هکت کی هک یرجآ هراپ یمتاح یاقآ

. دروآ ارباال دوب هدش هتسب نآ

. تساجنیا یزیچ -هی

دز: بل کوکشم و تخود ود نآ ارهب شهاگن

؟ نیتسه یک امش یلو... -

راد انعم یهاگن رگیدکی هب مانهب النو سرا

. دنتخادنا

: تفگ مانهب

؟ مینک تبحص نوت هنوخ لخاد میرب هشیم -

درک: هاگن ار ود نآ یاپاترس یمتاح یاقآ

؟ نیتسه یک امش متفگ ؟ هشب یچ -هک



بیج ارزا شتراک و تحادنا یهاگن فرطا هب مانهب

: تفرگ درمریپ تروص یولج و دیشک نوریب

لخاد میرب هشیم .حاال میدموا یهاگآ هرادا -زا

؟ مینزب فرح

یطولا #ن

مود _ لصف #

مهدزیس _ تمسق #

تشرد یاه لگ اب یا هوهق گنر هب یرداچ اب نزریپ

هب دوب هدز ولز قاتا ی هشوگ کی دوب هتسشن هریت

. هبیرغ درم ود

: تفگ الن سرا



؟ هراب نیلوا نیا اقآ جاح -

: تفگ حیلا یب اب یمتاح یاقآ

. مرسپ هراب نیلوا -

. تخادنا هدش هلا چم ذغاک هب یرگید هاگن مانهب

ار نزریپ و درمریپ نآ اما دوب هاتوک ی هلمج کی

دوب. هدرک نارگن لد یباسح

: تفگ ضغب اب یلع ردام

هتفه .االنود دینک ادیپ ونم رسپ ادخ ور وت -اقآ

هدروآ شرس بالیی هنکن . هنوخ هدموین هرتشیب

؟ نشاب

زا لبق مه رکاش و دادادخ و دمحا . دیزگ النبل سرا

. دندوب هدش روگ مگو یتقو دنچ ناشگرم

: تفگ هراچیب نزریپ یرادلد یارب مانهب

اب یلع ردپ و امش هگا . موناخ جاح نیشابن نارگن -

. میسر یم یلع هب رتدوز ام دینک یراکمه ام



: تفگ یلع ردپ

لوا گنس هب ندیچیپ نتشون هیچ انیا -االن

ور ام یقح هچ نم؟هب ی هنوخ وت نتخادنا یحبص

... ونومرسپ هک ندرک دیدهت

یزیچ یلع ردپ درک هراشا وربا و مشچ اب مانهب

یلع ندماین تباب شرسمه لد یفاک دح .هب دیوگن

دوب. نوخ

دشو دنلب اج زا یلع ردام دش تکاس هک یلع ردپ

دز. نوریب قاتا زا نانک قه قه

داد: ناکت رس فسات اب یلع ردپ

همان هک هدرک راک یچ نم رسپ هگم . درگرس بانج -

؟ نیک انیا ال صا ؟ نتسرف یم مارب دیدهت ی

: تفگ مانهب

دایز لا متحا هب هک نراکف خال دناب هی انیا . ناجردپ -

ک یدموا هک امش هدش. دناب نیا ریگرد مه امش رسپ

. هدموین شوخ نوشقاذم هب یدرک تیاکش یرتن ال



واب دیبوک شا یناشیپ هب تسد فک اب یمتاح یاقآ

: دیلا رادن ضغب ینحل

؟ مزیرب رس هب یکاخ هچ .حاال ارهز ی همطاف -ای

؟ مدب یچ وراظتنا مشچ ردام نیا باوج

: تشاذگ یمتاح یاقآ ی هناش یور تسد الن سرا

نوتکمک .امهب دینک شوگ نم یافرح هب اشهاوخ -

. اجنیا میایب دایز دعب هب نیا زا دیاش . میراد زاین

: تفگ مانهب

؟ هتسرد هراد دماح مسا هب یا هلا خرسپ یلع -

: دناشن یناشیپ یور یزیر مخا یمتاح یاقآ

؟ هگم روطچ ؟هلب. دماح -

ناریا زا نوشیا هیتدم میراد ربخ ام هک روط نوا -

. نتفر

و تسب وشراب دوب. یگنرز وربز هچب نوا هلب. -

ام. یلع سکعرب تسرد . تفر



یلع یاتسود وهب مدز اج دماح ور مدوخ نم -

. مدش کیدزن

: دیرپ باال شیوربا یمتاح یاقآ

یچ؟ هساو هخآ -

مه زاب رگا . دینک یراکمه ابام افطل . دوبن یا هراچ -

نم هب اروف ندرک نوت دیدهت و داتفا تاقافتا نیا زا

. نیدب ربخ یوسوم درگرس ای

یذغاک هکت یور ییاه نفلت هرامش اروف الن سرا

داد. یمتاح یاقآ تسد وهب درک تشاددای

زونه دندز یم نوریب هناخ زا دنتشاد ود نآ یتقو

یم شوگ هب هناخ زا یلع ردام زیر یاه هیرگ یادص

. دیسر

: تفگ و تسب ردار مانهب

. هشاب هدنز یلع مراودیما طقف . هراچیب نزریپ -



: تفر هرغ مشچ الن سرا

. نزن دب سوفن مانهب میرب نک شیتآ -

**

یراد ودب ودب همه نیا زا دعب یچ؟ ینعی هخآ -

... یگیم

و دنابسچ ششوگ نآ هب شوگ نیا ارزا نفلت داوج

: تفگ

هگیم هپیترس ورای نیا یچ ترالن؟ره هیچ هراچ -

. میدب ماجنا دیاب

یوت طخ تشپ ترالنزا یاه ندز سفن سفن یادص

دش. رپ داوج شوگ

هتخیر هشقن یلک لوپ نوا ور نم ؟ داوج هخآ -

ششومارف دیاب یدوز نیمه هب یگیم ینعی . مدوب

هدش بارخ نوا زا یروجچ ومنامام ... منامام منک؟



؟ نوریب مرایب

. مییاسیلپ تسد ووت،وت نم ترالن.االن میروبجم -

تلد رگا .حاالوت میدب ماجنا دیاب ناوخب یراک ره

ورب. نودنز یرب داوخ یم

هساو موربآ و نودنز مرب هدنوم منیمه یچ؟ هگید -

هرب. یچیه

درایلیم تشه تبحص اه. هدوبن میچیه نیچمه -

. هلوپ

نیا هب میدب یچ؟وپالور شدعب حاال بخ -

؟ شدعب هشیم یچ تقو نوا تسیئر

نوشاهاب هگا داد لوق هپیترس نوا . منود یمن نم -

نارود زا هنک تبحص یضاق اب میایب هار

هنک. مک نومتیموکحم

. نودنز میرب دیاب مشرخآ سپ -

. شابن نارگن . هئوت رتزا تخس مراک نم یلو هرآ. -

ننک. هئربت ور وت منک یم یراک یضاق یولج نم



شیر ار داوج لد طخ تشپ یترالنزا هیرگ یادص

درک.

شهاگن دزو یم مدق تکرش کیدزن ور هدایپ یوت

درک. لش ار شیاپ یترالن هیرگ دوب. ور هب ور هب

: تفگ و تسشن نابایخ رانک لودج یور

. ینک یم هیرگ هک -زاب

: تفگ نانک نیف نیف ترالن

یمن ... ینود یمن هک .وت داوج هیدب یاج نودنز -

گنر لبق هعفد زا منیبب یآالون مریم هک راب ره ینود

ترال هگیم . نووختسا و تسوپ هدش هدش. رت هدیرپ

نوملولس . تسین مولعم شبش و زور مدآ اجنیا ن

.دب نیدب یامدآ ماه یلولس مه . هدیم من یوب

ننز. یم تشز یافرح ش همه . نبدا یب . ننهد

. مریگ یم درد لد مروخ یم هدب.ات نودنز یاذغ

یزیچ منک یمن تبغر هگید هک مدز قوع ردق نوا

یم کتک یراک فیثک رطاخ هب مراب ره هزات . مروخب

؟ داوج هیچ ینود یم رتدب همه .زا مروخ



. ینیبب ور تزیزع ینوت یمن هگید اج نوا هک هنیا

هقیقد دنچ هی هساو ینزب هل هل زور ره دیاب

وشتسد هشب یک هک نیا هساو یشاب .هالک شندید

. یشاب هتشاد شمارآ شرانک و یریگب

: تفگ داوج

یطولا #ن

مود _ لصف #

مهدراهچ _ تمسق #

هک ینوا ینوتن یسرت یم هک هنیا تروظنم -

؟ هدیم تباذع نیا و ینیبب ور یشقشاع

هرآ. -

بخ ... مروظنم ؟ یراد تسود ور یسک -وت...

درم؟ ...هی هزیچ



دمآ: ترالن یادص

هرآ. -

نم! هب تنعل -

دز: قه ترالنزاب

؟ داوج -

هکنیا نودب و درک وزاب تسب ار شنامشچ داوج

: تفگ دشاب شساوح

؟ داوج ناج -

شتآ شلد داوج دش رتشیب قهترالنهک قه یادص

دتمم یاه قوب یادص دشو عطق نفلت دعب . تفرگ

. دیچیپ یشوگ یوت

هدز لز نابایخ هب دز یم دنت دنت هک یبلق اب داوج

دوب. هدیبسچ ششوگ هب راگنا نفلت و دوب

هچ دیمهف هزات . دروآ نییاپ ار شتسد . دیشک یهآ



ار شدوخ نفلت تشپ داتفا شا یراز ود هزات . هتفگ

. هدرک اوسر

قوب هس زا دعب . تفرگ ترالنار نفلت هرامش اروف

بل داوج . تفگ یمن چیه دش.ترالن رارقرب طابترا

: دیزگ

دصق . دوبن مساوح نم ! شخبب یاو -ترالن؟

مگب یچ هخآ ... هزیچ ادخ... هب متشادن تراسج

یش... مورآ

دز: قه و دیرپ شفرح نایم ترالنهب

. مراد تتسود -

ناج .اب هدینش هابتشا درک رکف . دنام تام داوج

: تفگ یندنک

-ت...ترالن؟وت...

تشک یم ار شدوخ تشاد طخ یوس نآ ترالنزا

شرطاخ و دراد شتسود دنک حیلا درم نیا هب هک

هکوش یروجدب ار داوج راگنا اما . دهاوخ یم ار



دوب. هدرک

: تفگ

؟ یایم ؟هرآ یایم . تمنیبب ماوخ یم -

: تفگ .ترالنزاب راگنا دوب هدش الل داوج

؟هرآ؟ دروخرب تهب ؟ یدش تحاران -

. متشادن وشراظتنا ... مگب یروجچ ینعی -هن...

؟ هراد تتسود هتفگن تهب سکچیه ارچ؟اتحاال -

-هن.

. هراد متسود هتفگن سکچیه اتحاال منم -هب

راگزآ سلا هس هک دمحا نآ یتح دیوگب تساوخ یم

مه لد رس زا چیه هک لد هت زا راب کی دوب شدزمان

رگید یدمحا . تفگن اما . دراد شتسود دوب هتفگن

دید. یم ار داوج طقف ووا تشادن دوجو

: تفگ داوج



. مگب یچ منود یمن نم -

راک یشاب هتشادن هچ یشاب هتشاد متسود هچ -وت

. هتشذگ راک زا

ی هناورپ دنچ دود. یم اهربا یور درک سح داوج

یادص .هن دننز یم بلابلا شبلق یوت مه دیفس

مشچ هن دونش یم اهار نیشام ی هدننک رک قوب

ت یادص طقف شیاه شوگ . دنیب یم ار مدرم شیاه

اهارترالن مدآ مامت شنامشچ و دینش یم رالنار

ینیچ همدقم دوب.هن شبل یور یدنخبل دید. یم

یشوگ یوت ترالن دوخ لثم داد. شتفل هن درک

درک: همزمز

. مراد تتسود -

**

هچوک نامه یوت هشیمه لثم ار شلیبموتا مانهب

و دوبن شلد یوت لد درک. کراپ ایلماک هفاک کیدزن



دز. یم لوو شلد یوت تشاد سرتسا اضق زا

نیا زا یکی یوت راب نیا اه یکیدزن نامه الن سرا

ماحدزا ورپ غولش یاه یدوف تسف ناروتسر

. دروخ یم ینورپپ یازتیپ اهتشا واب دوب هتسشن

.هب تفای بیرغ ار وج یمک دش هک هفاک دراو مانهب

هداتسیان راب تشپ یشگیمه رتخد . تفر راب تمس

تبحص لوغشم کرتخد یاج هب ناوج یرسپ دوب.

دید. یمن ار وا مانهب هک دوب یسک اب

. امگیم هک ورانیا یریگب ادرف هشاب تدای میلس -

دایب هتکرش نزب گنز .ای هلوجنوب سنج ش همه

رود. زیرب ای هربب

: تفگ مانهب ندید وراب هزبس والرغو ناوج رسپ

. تسین هدامآ نوم یهد سیورس بشما دیشخبب -

؟ نیایب ادرف هشیم

یرتشم زا خیلا سنلا هب یهاگن بجعت اب مانهب

. تخادنا



ارچ دوب. هلغلغ بش ره اجنیا اقآ؟ یچ ینعی -

؟ تسین سکچیه بشما

؟ نییاجنیا یرتشم امش -

. نییاپ مرب دیاب بخ.االمن هلب -

درک: شیاپاترس هب یهاگن درم

؟ نیدموا یراکزیمت هساو -

دز: صرح و بجعت اب هارمه یا هدنخ مانهب

؟ یراکزیمت -

ورفن ود ادرف مدوب هتفگ نم ؟ نیتکرش مودک -زا

؟ یدموا بش تقو نیا ارچ . نتسرفب

درک. یم هاگن رسپ هب زاب یناهد اب مانهب

داد: همادا رسپ

-اقآ...اقآ؟

: تفگ مانهب



هنم. رود بشما مدموا مگیم ونم؟ یدرک هرخسم -

. مرخآ رود

ال؟ صا نیگیم یچ یچ؟ رخآ رود -

تمس هب دوب هدز هک یسدح زا هدز تشحو مانهب

دز: دایرف رسپ . دیود روسناسآ

. منیبب نک ربص اقآ؟ اجک -

ی هقبط ی همکد دشو کقاتا دراو انتعا یب مانهب

هتسب تشاد .رد درشف راب دنچ دنت دنت ار کی یفنم

ی هقبط رد کقاتا رید. اما . دیسر کرسپ هک دشیم

ندید اب درک زاب هک ردار مانهب و داتسیا کی یفنم

. دمآرب شداهن هآزا شیور هبور ی هنحص

نت رازه ییوگ و دندوب هدش نیگنس هک ییاهاپ اب

و خیلا ردسنلا مدق ، دندوب هدرک لصو نآ هب هنزو

باال اروف روسناسآ کقاتا . تشاذگ هتخیر مه هب

. تفر

هب دز یم دنت دنت هک یبلق و زاب یناهد و بجعت اب



اهو لبم وداتزا یکی درک. هاگن شرب و رود

. دندوب هداتفا یا هشوگ یمظن یب اب هرفنود یاهزیم

نیمز یور خیلا یاه نتراک هکت و ذغاک یرادقم

دوب یربخ یشنم زیم زا .هن دندوب هدش وپال شخپ

. درایلیب یاهزیم زا هن

وا. تمس دناخرچ رس یچ هفاک رسپ دورو یادص اب

: تفگ تینابصع اب رسپ

منک؟ یم تادص مراد یونش یمن ؟ یرک هگم -اقآ

؟ اجنیا یدموا یچ هساو

. تفر شتمس هب اروف مانهب

؟ نتفر اجک -

ایک؟ -

یطولا #ن

مود _ لصف #



مهدراهچ _ تمسق _ همادا #

هرتخد نوا نا. هفاک نیا باحاص هک انیمه . انیمه -

مرخآ رود بشما . تفرگ نم زا نموت باال.ود نوا

طاسب و دنب نیا اباب ؟ تساجک هیشنم نیا دوب...

؟ هیلا خ ارچ اجنیا ؟ تسین ارچ

. تفر یم باالرت هظحل ره شیادص

: تفگ یدرسنوخ اب رسپ

رس یتسه یک یدرک رکف . منیبب نییاپ رایب وتادص -

؟ ینز یم داد نم

. دیشک یقیمع سفن . تسب ار شنامشچ مانهب

تشاد یچ هفاک رسپ درک. زاب هرابود ار شنامشچ

درک. یم شهاگن

اجنیا وگب مهب طقف منز. یمن داد . هشاب بخ هلیخ -

؟ ناجک اجنیا یلبق یامدآ ؟ هربخ هچ



اجنیا دیدج بحاص زا ور اجنیا .ام منودب هچ نم -

. میدموا هزات مزورما . میدرک هراجا

؟ دوب هدش هچ رخآ . دشیمن شرواب . تفر او مانهب

: کقاتا تمس داد له ار وا یچ هفاکرسپ

. نوریب امرفب اقآ. امرفب -

دز: داد مانهب

.ها. هگید مریم مراد ! یتنعل نزن تسد نم -هب

دشوات کقاتا دراو شرس تشپ یچ هفاک رسپ

مدق هب مدق دراذگب نوریب هفاک اپزا مانهب یتقو

دوب. شرانک

ردار یچ هفاک ، تشاذگ ور هدایپ رد اپ هک مانهب

درک. شلفق و تسب

دش. ولو هفاک یولج ی هلپ کت یور رد رانک مانهب

النار سرا ی هرامش . دیشک نوریب بیج ارزا شنفلت

نینط ششوگ یوت الن سرا لا حرس یادص . تفرگ



: تخادنا

؟ شاداد مناج -

. میتسشن هایس کاخ هب هک ایب.ایب وشاپ -

یطولا #ن

مود _ لصف #

مهدزناپ _ تمسق #

یهام رویرهش کنخ داب دوب. بش همین یود تعاس

. دیصقر یم قاتا یوت یزاب هرجنپ زاالهبالی

و طایح یوت هناخ زا نوریب رد زیگنا مهو یتوکس

رسوهت، وناکالیب دوب رهش زا جراخ هک یا هچوک

دوب. امرف مکح

هتسشن هرفن راهچ زیم کی رود نما ی هناخ رد

رت غمد همه .زا دندوب هدز لز رگیدکی وهب دندوب



هک هدزرس وا زا یهابتشا درک یم رکف هک دوب مانهب

یراک الدب درک یم رکف شدوخ .اب هداتفا قافتا نآ

شقن ناشیاه هشقن هدیسرن ییاج هب زونه هک هدرک

هدش. بآ رب

ی هحفص یور یدوخیب ار شا هبابس تشگنا

دنلب رس تارج و دیشک یم شهارمه نفلت شوماخ

. تشادن ندرک

. تسکش ار توکس هک دوب شدوخ مه تبقاع

. نابرق ما هدنمرش اعقاو نم -

: تفگ هتفرگ شخ ییادص اب پیترس

وت ریصقت هگم ؟ درگرس یشاب هدنمرش وت ارچ -

؟ هدوب

: تفگ الن سرا

؟ یروجچ هخآ ؟ میتفر ول ینعی -

: تفگ گنهرس



یدناب اب رهحلا منک.هب یمن یرکف نیچمه نم -

شوهاب هداعلا قوف سیئر کی هک میراد راک رسو

. هراد

درک: دنلب رس مانهب

. ندرک رارف انوا ؟ گنهرس بانج هیچ نوتروظنم -

هک نتفر ندرک وراج نیچمه . نشور زور وت منوا

. هدروخن نوکت بآ زا بآ

: تفگ گنهرس

؟ هدوب لبق یابش هک هدوب نومه هفاک یتفگن هگم -

؟ هدرک رییغت نیمزریز نوا طقف

: تفگ الن سرا

... ینعی نیا -

: تفگ و داد ناکت ینارود ار شرس پیترس

تسد ور ام دینکن رکف تقو هی هک ینعی نیا -

راب کی تقو دنچ ره نیهاش دناب . مناج .هن میدروخ



یم یزاس کاپ هنک یم هدافتسا هک ور ییاه ناکم

شرظنریز اج همه سیلپ هک هنود یم نوچ هنک

اه هام . هزادن یم رسدرد هب ورام راب .وره هراد

.و مینزب ور نوشدر مینوتب زاب هک هشک یم لوط

مرگ ورام رس یتدم هی ات هشیم ثعاب نوشراک نیا

نوشاه یراک تفاثک هب ننوتب تحار یخلا اتاب ننک

. ننوسرب

داد: ناکت رس فسات الناب سرا

هدوب نیمه یام سهلا ود ندنوود رس زار سپ -

. نابرق

درک: دییات رس اب گنهرس

هلب. هنافساتم -

: تفگ مانهب هب ور دعب

میشیم رت کیدزن اه نوا امهب راب ره شابن نارگن -

تکیچوک نوشزیرگ و رارف نیا ی هقطنم ی هریاد و

. هشیم رت



هب رتدوز ام هشب رت کیچوک هریاد نیا ردقچ وره

. میسر یم هریاد سار

: تفگ مانهب

ییاج هباج و نشور زور وت نوشندرک رارف یلو -

. نابرق هزیگنا تفگش اعقاو تعرس نوا هب مه نوا

: تفگ الن سرا

؟ نابرق هیچ فیلکت -

: دیشک یدنلب سفن و دیزگ بل پیترس

یلیخ زونه . طسو میزیرب ونوماه هتشاد دیاب -

ندرک ادیپ یارب نوشزا مینوت یم هک تسه ازیچ

. مینک هدافتسا اه نوا ی هرابود

داد: همادا گنهرس

ورام هک نامرآ وهی میراد ور زاسهب تکرش زونه -

. طبار نوا هب هنوسر یم

: تفگ پیترس



کی هب ورام هنوتب یمتاح یلع میراد دیما زونه -

تس. هدنز زونه نوا . هنوسرب ییاج

یناجیه اب اروف دشاب هداتفا شدای هزات راگنا مانهب

: تفگ دوب هتخیر شیادص یوت هک

. میراد ور رتخد نوا مه زونه -واپرال.ام

: تفگ پیترس

؟ ینود یم شزا یچ -

: تفگ الن سرا

هدنز شردام و ردپ سهلا. تشه و تسیب رتخد -هی

نامتراپآ هی یوت . هرادن یردارب و رهاوخ نا.

یگدنز یدازآ کرهش یوت هاگباوخ هی یوت کیچوک

و ردپ . شدوخ لثم نووج رتخد ود هنک.اب یم

خرهام شیعقاو مسا . نتسه هاگشیاسآ یوت شردام

راد وسلا نس یدرم اب لبق سلا شش . هیدیعس

.اتحاال هتفرگ طالق سلا هس زا دعب و هدرک جاودزا

هدمع . هدنورذگ ور شیگدنز تقو همین یاهراک اب



. هدوب اه هفاک وت یرگراک مه شاه لغش

: تفگ پیترس

. میشاب هدرکن مگ ور رتخد نیا مراودیما -

: تفگ مانهب

هنابش متشاذگ ور اه هچب .وداتزا دیشابن نارگن -

. هشاب شهب نوشساوح زور

: تفگ گنهرس

زا دیابن ولوچوک یهام نیا . نیرادنرب شزا مشچ -

. هروخب زیل نومتسد

: تفگ پیترس

یچ .ره میشاب مشچ وت رتمک مینک یعس دیاب -

. هرتهب مینک هدافتسا نوماه هرهم زا رتشیب

: دیسرپ مانهب

... رسپ و رتخد نوا نوتروظنم -



: تفگ الن سرا

وترالن. داوج -

: تفگ پیترس

یارب هک مداد تدعاسم لوق نوشهب -

هی یاپ مرادن تسود . مریگب فیفخت نوشتیموکحم

هراچ اعقاو یلو منک. زاب هدنورپ هب ور یماظن ریغ

. تسین یا

ور یدیعس خرهام ، رتخد نیا دیاب هکنیا لوا

هی شارب . میشاب هتشاد رظن ریز رت هنافاکشوم

. نیشکب هشقن

نوتهب دعب . منیبب ور داوج نیا ماوخ یم هکنیا مود

هدنورپ نیا . میبنجب تسد دیاب . دینک راک یچ مگب

. هدموا شک یدایز هگید

: دیشک یهآ گنهرس

یم هتسب رد هب میر یم یچ .ره هدرک م هتسخ -

اب مه مینک لمع عیرس مه دیاب راب نیا . میروخ



. طایتحا

دز: گنهرس ی هناش هب یتسد پیترس

. میگب یچ ام هگید یدب تسد زا وتیروبص هک -وت

داد: همادا و درک یا هدنخ

؟ یجاح یسرت یم تنوج زا هنکن -

دز: یدنخزوپ گنهرس

هدنورپ ؟ هراد یشزرا هچ هخآ نم نوج اباب! -یا

میراد تیاکش ردقنوا . هشیم رتروطق زور ره هراد

اه هدنورپ طقف مینک ادیپ اج هی دیاب منک رکف هک

. میدب اج ور

: تفگ الن سرا

زا فرح ادخ ور تم.وت سال نوتنوج نابرق -

. نیدب هیحور ام .هب دینزن یگتسخ

یطولا #ن



مود _ لصف #

مهدزناش _ تمسق #

. شیاه شیر یور دیشک تسد گنهرس

دنچ ار شتفلک تشگنا یور قیقع رتشگنا پیترس

: تفگ و دناخرچ یراب

تسب نب هب هدنورپ نیا رس راب دنچ -اتحاال

عورش ون وزا میدش دنلب هرابود دعب و میدروخ

لد ردقنیا اه. هچب هک تسین یا هزات زیچ ؟ میدرک

ناج؟ گنهرس تسین روطنیا . دیشابن نورگن

: تفگ پیترس فرح باوج رد گنهرس

اهامش هب نم . منود یم ورانیا ی همه . منود یم -

شزرا یلیخ مارب هشاب نوتساوح طقف مراد نامیا

نوا اصوصخ . هتفیب رطخ هب دیابن نوتنوج . نیراد

. نووج رسپ و رتخد ودات



امتح هک میریگب کمک هاپس یاه هچب و وپون زا هدش

مومت هدنورپ نیا ات مینک یم وراک نیا میریگ یم

. هشب

دوخ ناوت مامت دندش مسق مه درم راهچ ره بش نآ

. دنریگب راک هب نیهاش یزادنارب یارب ار

*******

اهریسم یولبات نیب ییاج راوید سپ ار شدوخ

ناهنپ وکس هب یهتنم یورهار یدورو شبن تسرد

یم شیدعب ریسم لا بند تشاد ییوگ و دوب هدرک

اه نز هک ییاج هاگتسیا فرط نآ هب شمشچ تشگ

دوب. ، یدعب راطق رظتنم دندوب هداتسیا پیک ات پیک

و نادنخ شبل دوب. لبق بش سکعرب ترالن

مه زونه دوب. یرگید تقو ره زا رتابیز شنامشچ

. دشاب هدرک قشع زاربا وا هب کرتخد دشیمن شرواب

هداتفا شنهذ ناج هب هروخ لثم کش لبق بش زا



لقع . دندوب هتفر رژه شزغم یوت لا وس رازه دوب.

. دندوب هتشاذگ یراگزاسان رس مه اب شلد و

هدز یفرح شلد رس ترالنزا دنکن تفگ یم شلقع

ییاهنت راشف و یگنتلد رس زا شقشع دنکن ؟ دشاب

؟ دشاب

قارف و ددرگرب شردام و درذگب هک یزور دنچ دنکن

؟ دورب و دراذگب ار ،وا شیارب دوشب تداع شن ونرال

اما . دروآ یم رد یاپ ارزا وا تشاد اهدنکن نیا

زیچ همه رتخد کی هک ترسرب کاخ تفگ یم شلد

یمن ردق ووت هدرک فارتعا ار شا عالهق هدمآ مامت

دتفا یمن هار روط نیمه نز کی هک یمهفیمن . یناد

دیوگب شبلق هت زا روط ونآ درم کی لا بند

یهاوخب ارم هچ وت دیوگب مه دعب . دراد شتسود

. یسانش یمن اهار نز .وت تسا نیمه یهاوخن هچ

ناشفرح یور شرخآ ات مقشاع دنیوگ یم رگا

ترالن. سنج زا ییاه نز اصوصخ . دنتسه

دهاوخ یم ار وت یسک یب رس زا تفگ یم شلقع



کرتخد راذگب تدوخ هب هدب نامز تفگ یم لد

دنک. تباث ار شدوخ

زا دعب راهچ کیدزن درک. شا یچم تعاس هب یهاگن

هک دوب هتفر راجنلک یتخس هب شدوخ دوب.اب رهظ

ییاوه ار شلد بوخ اماترالن ترالن. ندید دیاین

دوب. هدرک

زاب هکنیا دیسرت یم اما هدش. گنت شلد درک سح

یسک ای شلا بند دشاب هداتفا هار شوپهایس درم

ره تسد راک دیاپ یم ترالنار دراد وا دمهفب

. دهدب ناشیود

یم شلد بیجع ایهن. شتمس دورب دوب لد ود

شلد شوگ یوتسپ ورد دونشب ار شیادص تساوخ

شلد دنک مارآ یگنتلد تقو اراتهب نآ دنک هریخذ

ار.

کوکشم هک یصخش درک. هاگن ورب رود هب بوخ

. دیدن ار دشاب



شراولش بیج یوت شنفلت تشادرب مدق کی ات اما

. دروخ گنز

یور یکژلا هرامش . دیشک نوریب ار نآ اروف

دوب. هحفص

همزمز بل ریز . دیشک راوید تشپ ار شدوخ هرابود

درک:

"! یوسوم موناخ ناوتس هدش یچ "زاب

. دیشک ار زبس نوکیآ

: تسشن ششوگ یوت ناوتس یادص

ومالیی؟ -ولا

دز: بل و دیشک یفوپ داوج

؟ هدش یچ ؟ یوترپ موناخ هلب -

یتفر یدشاپ یچ هساو هخآ ؟ مگب یچ وت هب نم -

؟ اجنوا

یاه هلپ و وکس یور دنت دنت درگ ینامشچ اب داوج



دز. دید ار یقرب

؟ ینیب یم ونم یراد -

؟ یراد کش -

؟ نوترما .حاال راگنا یتفگ تسار اباب. -هن

وت نوج متفگن هگم ؟ نیبن عفال ترالون متفگن هگم -

؟ هتفیم رطخ هب رتخد نوا و

اه! یریگیم تخس یراد ادخ هب یلو هرآ. -

ناه؟ ؟ ییاجنوا یچ هساو ال صا -

... ینعی ... هزیچ -

؟ یراد شسود -

رگ یتروص و هدش درگ ینامشچ اب هکوش داوج

راوید سپ ارزا شرس . تفگن یزیچ یتاظحل هتفرگ

هاگتسیا دراو شارخشوگ ییادص اب راطق درک. جک

اب شیاه هدنخ هبترالنوهب دش هریخ داوج دش.

اه. مشچ نآ ندیسوب یارب تفر فعض شلد . میرم



دمآ: زاب ناوتس یادص

متفگ ؟ یدیمن ونم باوج ومالیی؟ دش یچ -

؟ یراد شسود

دز: بل داوج

هرآ. -

: دیسرپ نینزان

. مونش یمن وگب دنلب -

دز: داد داوج

. مراد شسود هرآ. متفگ -

.هگا کاچ هب نزب عیرس یراد شسود هگا سپ بخ -

ایب ودب هشزرا اب تارب یراد شسود هک ینوا نوج

هدیشوپ یا همروس راولش تک هک درم نوا . نوریب

؟ ینیب یم هراد شاهوم پچ تمس ور خلا هی

روسناسآ رد یولج تسرد درم . دناخرچ مشچ داوج

درک. یم شهاگن پچ پچ تشاد دوب. هداتسیا



بخ؟ هرآ. -

. پیترس شیپ ور وت هربیم نوا . نوریب ایب شاهاب -

منک. یم عطق . تفیب هار

شهاگن هکنیا نودب درم . تفر درم تمس هب داوج

: تفگ دنک

. نزن فرح منم ایب.اب ملا بند -

سح . تشاذگ یقرب ی هلپ یور اپ شلا بند هب داوج

رگیزاب درک یم ساسحا . تشاد یبیرغ و بیجع

رایتخا هن اضق زا هک هدش یسیلپ یلا یرس لوا شقن

دیشک شقشع اج ره دراد هزاجا هن دراد ار شلد

. دورب

یم رکف و تشاد ندوب لا حاب سح مه یفرط زا

وا دهاوخ یم تکلمم پیترس هک هدش مهم هچ درک

. دنیبب ار

نوچ شا یگدنز هک دورن شرکف درکیم یعس

. تسا تکرح ردحلا تشحو لنوت یوت یراطق



هک اه هچ لوپ نآ اب دروخن سوسفا درکیم تالش

درک. دشیمن

یطولا #ن

مود _ لصف #

مهدفه _ تمسق #

یم شلد هک دوب بسچ ولد بوخ ردقنآ اوه

عالهق دروم گنهآ . دورب هدایپ راک لحم ات تساوخ

هب دزودب مشچ بیج رد تسد و دنک شوگ ار شا

یاهرسپ .هب نادنخ و گنشق یاهرتخد ،هب مدرم

یاهوم و راد سکع داشگ هلگ یاه ترشیت اب خوش

سابل کیش یاه کیتوب .هب باذج و هایس یلوکوف

گرزب یاهرب یدت اهو یشورف یزاب بابسا و بش

ولا. مشپ و

تقو یمک . تخادنا شا یچم تعاس هب یهاگن



هدنامن یدایز هار سوبوتا هاگتسیا .ات تشاد هفاضا

سپ دنک. ناحتما ار نآ تساوخ یم شلد ووا دوب

واب دورب هدایپ یدعب هاگتسیا ات طقف تفرگ میمصت

. دصقم هب دناسرب ار شدوخ سوبوتا

رت تولخ ور هدایپ یمک درک در هک ار لوا هاگتسیا

درک یم ظح دزووا یم ههچهچ (Adel) لدا دوب.

والرغحاال. قباس قاچ ی هدنناوخ نز یادص زا

بسا رب راوس هزیم هزیر یکرتخد هب داتفا شمشچ

کرتخد . یشورف یزاب بابسا کی یور هبور یتروص

باال یشوخ ییوگ هک هدنخ زا تفر یم هسیر نانچ

و یکیتس پال عون زا مه نآ یراوس بسا رتزا

. درادن دوجو شینهآ

ار شهارمه نفلت درک. قوذ مه وا کرتخد قوش زا

ی هدنخ اتزا دیشک نوریب شیوتنام بیج یوت زا

شک هدنخ هب تشاد شبل . دریگب یسکع کرتخد زان

زا هیناث مدص زا یرسک رد نفلت ناهگان هک دمآ یم



زا یرفزدنه میس نآ بقاعتم دشو هدیشک شتسد

یوت و دندمآ رد ندروخ بآ یتحار هب شیاه شوگ

. دندش وحم شناگدید زا دزد لا بند هب اوه

یناکت . دیود تیعمج نایم اپزا زیت ییوهآ لثم درم

دز: دایرف دزو شرس یوت و داد شدوخ هب

... ملیابوم یاو دزد... دزد... -

.اپرال دندز هقلح شرود مدرم هدیشکن هقیقد هب

تیعمج ارزاالی دزد درک یم مشچ مشچ زونه

دوب. هتفر دزد اما دنک ادیپ

. تشاذگ شا هناش یور تسد و داتسیا شرانک ینز

وت نگیم یه نویزیولت و رابخا ردقچ مرتخد -

وتساوح ارچ . نیشاب نوتلیابوم بظاوم نوبایخ

؟ یدرکن عمج

دز: قه دمآرد هک شکشا دوب. هدرک ضغب اپرال

. یطسق منوا . مدوب هدیرخ هزات . مدش تخبدب -

حاال؟ مزیرب مرس وت یکاخ هچ یاو



: تفگ تیعمج نایم زا دق دنلب و ناوج یدرم

ورن. ییاج . موناخ نک ربص اج نیمه -

نایم وزا درک زاورپ و دروآرد بلا یقرق نوچ دعب

دش. اپرالمگ مشچ و تیعمج

یمن .اپرال دندش هدنکارپ یقیاقد زا دعب تیعمج

اج نامه دوب هتفگ ارچ درم ال صا دنک. هچ تسناد

رپزا هاگن و نداتسیا یدوخیب زا هتسخ . دنامب

لودج یور ناشیاه چپ وچپ اهراد هزاغم محرت

. تسشن نابایخ رانک

شیاه تسد نایم ار شرس . تشذگ هقیقد هد

. تسب ار شنامشچ و تفرگ

درک: زاب مشچ ییادص اب

. شریگب -ایب.

ناتشگنا و شنامشچ یولج مه نآ نفلت ندید اب

یا هدنخ هب شبل شیور هبور درم ی هدیشک و گرزب

. دمآ شک نیریش



: تفگ نانز سفن درم درک. دنلب رس

؟ هئوت .مهلا هگید شریگب -

. دیپاق درم تسد ارزا اپرالنآ

. هنکن درد امش تسد . نونمم یلیخ . ایادخ یاو -

. هشیمن مرواب هدب. نوتریخ ادخ

: درشف بل درم

رب هگید و متفر نم یدرک رکف ؟ هشیمن ترواب یچ -

؟ مدرگ یمن

میشاب هتشاد درمنووج مزونه مدرک یمن رکف -هن،

رهش. نیا وت

دز: دنخزوپ درم

بظاوم ارچ یراد تسود وتیشوگ ردقنیا هک -وت

؟ یتسین

. متفرگ یم سکع هچب هی زا متشاد -

نم لثم همه نوچ . نکن نتفرگ سکع سوه هگید -



. نتسین درمنووج

شیاپاترس هب قیقد یهاگن درم و داد ناکت رس اپرال

. تفر و دیشک ار شهار و تخادنا

شفیک یوت ار نفلت دش. دنلب اج زا تعرس اپرالهب

درک رکف نیا وهب دیشک مکحم ار شپیز و تخادنا

شتمیق دنکن تیذا ار ششوگ هک بوخ یرفزدنه

. تسا دنچ

مشچ ، نیشام ی هشیش هب هقت ود یادص ندینش اب

لفق درک هراشا دوب. هدرک مخ رس الن سرا درک. زاب

دنک. زاب ار

زرف الن سرا اردزو یزکرم لفق تعرس هب مانهب

. تسشن نیشام یوت

؟ شاداد دش یچ -

وت متشاذگ وبایدر . دیشکن مه هقیقد هلح.هد -

. شلیابوم



؟ یدرک راک یچ ور هرسپ -

مدرک شروبجم . دیئود یم گنلپ نیع ! یتنعل -

تفرگ هک وشلوپ . هنکن کش یسک هش رود یباسح

. متسه نم نیگب یراکره تفگ

دز: دنخزوپ مانهب

! امتح -

یرو مودک هرتخد منیبب وکسامسام نوا نک نشور -

. هریم

درک. نشور ار شهارمه نفلت اروف مانهب

یوت گنر زمرق یا هطقن دش، عفلا هک سا یپ یج

. برغ تمس هب درک یم تکرح هشقن

: تفگ الن سرا

. مانهب نک شیتآ و هیاپ ور شراذب -

ار نیشام نفلت هب شمشچ کی دزو تراتسا مانهب

. دنار تفر یم اپرال هک یریسم رد



: تفگ دعب

. هراد فقوت یه . هسوبوتا راوس منومگ -هب

یور ار شجنرآ . دیشک نییاپ لماک ار هشیش الن سرا

. تشاذگ رد

نوا هربب بشما نیمه ورام مولعم اجک -حاالزا

؟ میاوخ یم هک ییاج

هرب. یم زور هی هرخ باال هربن مبشما و زورما -

یاهاج هب هنوسرب ور ام دوز یلیخ مراودیما -

. بوخ

اب نفلت یوت یتاظحل زا دعب . تفرگ هرامش دعب

: تفگ اسر ییادص

هرامش ... ناهآ ؟... هرتخد تساجک ؟ ریما یروطچ -

... مدید هرآ هرآ... ... وگب وشک پال

درک: هراشا تسد اب مانهب هب

ورب . هنوراکام رز غیلبت شتشپ هک سوبوتا نوا -



. شلا بند

درک. مک ار شتعرس و داد ناکت رس مانهب

یطولا #ن

مود _ لصف #

مهدجه _ تمسق #

: تفگ ریما النهب سرا

ابوت وشاج هش هدایپ هاگتسیا وت وگب ایس -هب

زا منیا ادخ اه.هب همهفن هرتخد نیبب هنک. ضوع

میا. هراچیب هرپب نومتسد

: تفگ مانهب درک، عطق هک ار نفلت

وهی الن. سرا تسین نئمطم یلیخ مه هبایدر نیا -

نوا دز. ور هرتخد فیک یعقاو دزد هی میدموا

؟ مینک رس هب یکاخ هچ تقو



یلیخ و تخادنا ارباال شیوربا یات کی الن سرا

: تفگ یدج

! نودلگ کاخ -

زا راو نوزلح هک سوبوتا زا مشچ هکنیا نودب مانهب

، دیشک یم ولج ار شدوخ لوجع یاه نیشام نیب

: تفگ درادرب

! هرخسم -

یم هک یراک مومت . مانهب شابن هایس هقس -واال.

مادم هک مه ایس و ریما . هنیمه مینکب عفال مینوت

نوا ریدم اب هزات تس. هرتخد لا بند نوشمشچ

هب شساوح متفگ . مدرک تبحص مه نویسناپ

. هشاب هرتخد

ایهن؟ هراد تسب و تفچ شنهد -

ارگ یفنم وت لثم منک. یمن رکف شاج نوا -هب

. متسین

؟ هشیم یچ میشاب نیب شوخ -حاالثمال



. هشیم دیفس رترید نوماهوم طقف ، یچیه -

: دیشک یهآ مانهب

. مدش .کالهف هدیم تفل هسوبوتا نیا ردقچ ! یتنعل -

اتاالن. هداسیاو هعفد تسیب

هرب. ورتم اب مگیم شهب دعب هعفد -

متفیم شدای هزونه هک مزونه الن. سرا وگن یاو -

. هشیم خیس منت هب وم

هک یدرم لا بند هب زیرگ و بیقعت رد لبق سلا دنچ

ورتم هاگتسیا رد دوب یرارف سیلپ تسد اهزا هام

هیناث دنچ ورد تخادنا اه لیر یور ار شدوخ درم

زرط دشوهب یگتفرگ قرب راچد وا مشچ یولج

داد. ناج مد رد یعیجف

کرتخد تبقاع یاپرال، هتعاس کی بیقعت زا دعب

دش. هدایپ نیطسلف نادیم کیدزن یهاگتسیا یوت

رد اپ رخآ تسد و تفر هدایپ ار هتعاس مین یریسم



. تشاذگ هقبط وود گرزب دوف تسف کی

. ناروتسر هب دندوب هدز لز مانهب النو سرا

: تفگ الن سرا

هنک؟ یم راک اج نیا ینعی -

دوب هتخیر ورف یراوید نوچ هک یناجیه اب مانهب

: تفگ

! یتنعل . متسنود یم -

: تفگ الن سرا

مولعم یزیچ هک زونه ؟ یتسنود یم ور یچ -

هی رسزا هرتخد یتشاد عقوت زاب هنکن هیچ؟ . تسین

؟ هرایبرد هفاک

هب وشطبر هشب هک هشاب اج هی اللقا یلو -هن،

هساو مزونه مولعم اجک الزا صا . مینک ادیپ نیهاش

هنک؟ یم راک نوا

... هداس رگراک هی طقف هنکن



رس رسو ریگناهج و یلع اب دوب هگا . تسین -هن

؟ مانهب . تشادن

؟ موه -

. هشیم م همنشگ هراد شاوی شاوی نم -

یچ؟ ینعی -

دنچ لپت رگربزیچ هی وت نوا مرب ماوخ یم ینعی -

. هرتخد راک وت مرب مروخب هقبط

درهک .یآ مشکب یگنشگ دیاب لومعم قبط هک منم -

. تمکش نوا هب هروخب

: دیدنخ الن سرا

هصغ مرخ. یم یکی تارب . تیبرت یب . هنکن ادخ -

. روخن

عفال ام تسین رتهب یلو وت. یروخب تفوک -

هرب ایس نومه ؟ میدن نوشن هرتخد هب ور نومدوخ

هرت. هفرص هب هروخب چیودناس



درک: یچن الن سرا

ظملا. همنشگ هخآ اباب! -یا

. هرتخد نیا هب هدب ور تساوح الن. سرا نیشب -

طابترا ریما اب هرابود و داد ناکت یرس الن سرا

درک. رارقرب ینفلت

بخ... بخ ؟ یدج ؟... حیلا هچ رد شاداد -

: دیسرپ مشچ ی هراشا اب مانهب

؟ هگیم یچ -

: تفگ دزو یکمشچ الن سرا

هک ور .وت ریما شزا یرادنرب مشچ ... سپ بخ -

بخ... هلیخ ... ناهآ ؟... هدیدن

درک. عطق ار نفلت الن سرا

: دیسرپ مانهب

بخ؟ -



هی هتسشن . طقف هیرتشم اجنوا هرتخد هگیم -

. شیشوگ هب شمشچ هی هرد هب شمشچ .هی هشوگ

: دیشک یدنلب سفن مانهب

. هیسک هرظتنم موناخ اپرال یراگنا سپ -

هرآ. -

! یتنعل . ریما هب مدوب هداد وکنیع شاک -

یطولا #ن

مود _ لصف #

مهدزون _ تمسق #

و دیشون ار ناویل یوت کنخ بآ زا یرگید ی هعرج

راظتنا نآ زا تشاد رگید . دیبوک زیم یور ار نآ

هیکت ار شپچ تسد ناتشگنا . دشیم کالهف رادشک

هحفص هب تقو نتشک یارب و درک شا یناشیپ هاگ



یایند یوت ندیخرچ دش.زا هریخ شنفلت ی

دوب.اب هدش هتسخ مارگاتسنیا غولش و گنراگنر

یور یلدنص یاه هیاپ ندش هدیشک یادص ندینش

فاص یروف درک. دنلب رس ناروتسر یاه تکراپ

. تسشن

؟ هدنچ تعاس ینود یم ؟ یدموا هرخ -باال

درسنوخ و یلدنص هب داد هیکت شیور هب ور درم

. تخادنا تسار و پچ هب یهاگن

راک مرب ماوخ یم وگب عیرس ؟ یتشاد مراک یچ -

. مراد

: دیشک یفوپ اپرال

نتفر زا فرح هدموین سپ . ریگناهج همهم مراک -

. نزن

؟ یدادن شرافس اذغ ارچ -

. میروخب مهاب یایب وت مدوب رظتنم -



داد. رس ریگناهج تمس ار ونم

. یگنشگ زا مدرم نک باختنا ؟ یروخ یم یچ -

ارذگ یهاگن قایتشا ویب تشادرب ار ونم ریگناهج

درک. اهاذغ تسیل هب

شرافس منم یارب یریگیم تدوخ هساو یچ -ره

. عیرس دوز، دنت، طقف هدب.

تشپ دش. دنلب اج زا نانک دنلورغ بل ریز اپرال

ساالد گرزب فرظ کی شرافس و داتسیا قودنص

کی و داد ار دوب شقشاع ریگناهج هک ار وداگ

. تشگرب زیم تشپ دعب و هرفن ود صوصخم یازتیپ

: تفگ ریگناهج تسشن ات

بخ؟ -

و تشاذگ زیم یور ار شجنرآ تفج اپرال

یوت یدج ینحل واب درک مه تفچ ار شناتشگنا

دز: بل ریگناهج یاه مشچ

راک . مراکیب نم . ناهج تدوخ شیپ ربب ونم -



خ بآ رهش نیا .وت هشک یم هت هراد .وپالم تسین

خیب طسق یلک . ناهج باالس شجرخ مندروخ یلا

یم عمج ربخ یب وهی هنوتچ ال صا . هدنوم مشیر

؟ اهامش نیریم دینک

دز: راد ادص یدنخزوپ ریگناهج

؟ یرادن راک یگب ات یدنوشک ونم هار همه نیا ! یکز -

؟ رتخد ما یبایراک هاگنب نم هگم

. ایدش ضوع یلیخ ؟ یسانش یم ونم ال صا ناهج -

منم.اپرال! اباب ؟ یدش هبیرغ همه نیا اتحاال یک زا

؟ هتفر تدای ! تیلوگوس

: دیشک یفوپ ریگناهج

؟ موناخ یلگوس دوب نیمه تمهم راک -

داد. نوریب ولگ زا قیمع یهآ اپرال

؟ تساجک یلع -

تفج و تشاذگ زیم یور ار شناتسد ریگناهج



مخ رس و تخادنا ارباال شا هدیشک و نهپ یاهوربا

: تفگ هدرک

؟ دیشخبب ناج؟ -

یوا هطبار فعض هطقن یلع تسناد یم بوخ اپرال

. تسا ریگناهج و

داد: همادا ریگناهج

هراد یمنص هچ یمتاح یلع اب موناخ تقو نوا -

؟ هریگ یم نم زا وشغارس هک

هب درم نیا مه زونه سپ دز. لد رد یدنخزوپ اپرال

یم دیاش یلع مان دوب. یبوخ رکف . تشاد یسح وا

وا هب تبسن ار درم نیا ی هتفخ تریغ تسناوت

دنک. رادیب

؟ هیلکشم . شمنیبب ماوخ یم -

درک. ظیغ ریگناهج

؟ یراد شراک یچ متفگ -



شضوع و هدز شبیغ وهی ارچ منودب ماوخ یم -

؟ شاج هدموا ش هلا خرسپ

؟ یمتاحدماح هرسپ نومه یک؟ ؟ یلع یاج -

هرآ. -

مه بخ...ام یلو دوب. بوخ یلیخ شیزاب ! یتنعل -

. میدرک یم خیلا ور اج نوا تقو رس دیاب

. مرایمن رد رس تسیئر نوا وتو یاراک زا چیه -

. یرایبرد رس هرادن مه یموزل -

هلا خرسپ نوا ؟ تساجک یلع وگب مهب طقف ناهج -

. تفگن مشرخآ یلو . یلع زا هراد ربخ تفگ ش

؟ یدز فرح شاهاب هگم -

اج نامه .ات تسب ناهد یلو هرآ؛ دیوگب تساوخ

دوب. سب

دز. اپراللز هب کوکشم یهاگن اب فرح یب ریگناهج

: تفگ ریگناهج ینعم یب راتفر زا هتسخ اپرال



وشاتسود یاوه . هرتشیب وت زا شتفرعم زاب یلع -

. هراد

رت خرس و خرس یاپرال هلمج ره اب ریگناهج تروص

یم شیپ بوخ تشاد دز. نکشب لد .اپرالرد دشیم

. تفر

داد: همادا

یمتح یتخس وت مداتفا هنیبب هگا . هینوبرهم رسپ -

. هریگ یم ومتسد

یرفک دش. تشم شتسد ریگناهج هک دید واپرال

: تفگ

اباب! ...یا نوا تسد منک ملق منزب -

: دیچیپ شتشگنا رود ار شلا ش هشیر اپرال

هک وت .زا دماح هرسپ نوا غارس مرب دیاب سپ -

. دایمن رد یراخب چیه

: دیپوت ریگناهج



اپرال. مدرکن شفاص ات وتنهد دنبب -

: تفگ تشاد تداع ریگناهج تایبدا نیا هب اپرالهک

ال صا یلو . هریگ مراک مگیم تهب مراد بخ. -واال

هبیرغ شیپ مرب ینک یم مروبجم . تسین مهم تارب

. روخن اذغ مگب ممکش هب منوت یمن هک نم . هگید اه

ار یدک هگرب ریگناهج اذغ، شیف ی هرامش ابعاالم

نادند دشواب دنلب اج دزوزا گنچ زیم یور زا

: دیرغ هدش دیلک ییاه

. هتشادرب بات تخم اپرال. هتنشگ یدایز -

ار شیاه ،اپرالبل دریگب ار اذغ تفر هک ریگناهج

. ددنخن دنلب هک درک عمج

زیم یور مکحم شیولج ار اذغ ینیس ریگناهج

: دیبوک

یلع یلع یه وت هیچ تدرد منیبب میرب نک تفوک -

نم. هساو ینک یم



دز: یکمشچ اپرال

. مشچ . مرورس مشچ -

هتسشن یدمحمریما ناوتس رت، فرط نآ زیم هس ود

یم سکع ریگناهج تروص زا یکشاوی تشاد و دوب

الن:" سرا یارب داتسرف مایپ دعب تعاس مین . تفرگ

" مهاب یتفج . نوریب نایم نراد

درک. شمایپ همیمض اهار سکع مه دعب

و دناپچ شناهد یوت ار کیک ی هکت نیرخآ الن سرا

. دیشک رس هرس کی ار وئاکاکریش ی هدنام یقاب

،هب شنفلت هب کمایپ ندیسر یادص ندش دنلب اب

ندید دزواب گنچ دروبشاد یور ارزا نآ تعرس

: تفگ رپ ناهد اب ریما مایپ

. نایم نراد . مانهب نک شیتآ لویا -



یطولا #ن

مود _ لصف #

متسیب _ تمسق #

و تشاذگ کچوک ی هسیک یوت ار کیک یقاب مانهب

مشچ دزو تراتسا . تخادنا بقع یلدنص یور

. بایریسم هب تخود

اپرالو جورخ دوب نابایخ هب هک یمشچ الناب سرا

. تفرگ مانهب تمس ارهب نفلت درک. دصر ار ریگناهج

؟ مانهب شیسانش یم نیبب تس. هرسپ یاسکع -

یور هدش زیر ینامشچ واب تفرگ ار نفلت مانهب

درک. موز اه سکع

اتحاال. ونیا شمدیدن -هن.

نراد . ندش نیشام راوس . تفیب هار بخ. هلیخ -

. نریم



! هزاب ششین هچ هرتخد اگن

و نابایخ هب مشچ کی نئمطم یا هلصاف اب مانهب

هک ریگناهج لیبموتا رس تشپ نفلت هب مشچ کی

رب هظحل هب هظحل . دنار یم دوب زورک فا یج کی

. دشیم هفاضا نآ تعرس

کی دناب رد بیقعت تحت کیش لیبموتا یتقو

: تفگ الن سرا ، داتفا تمه نابوتا

ال هدب زاگ . مانهب هدب زاگ ! یتنعل هریم یچ ادخ -ای

. هزیل یهامرام نیع . بصم

: تفگ یرفک مانهب

نگل نیا ینکیم رکف الن؟ سرا مدب زاگ ور یچ یچ -

وت بایدر مشدعب ؟ هسر یم هنیفس نوا هب شروز

هک مرب دنت ؟ سپ میتشاذگ یچ هساو هرتخد یشوگ

؟ مینک مگ ور هرتخد هنک م همیرج دایب رسفا یچ؟

اسکع میسرب ات راذب سپ . دوبن شهب مدای هوا هوا -

و هیک ورای نیا ننیبب زکرم هساو متسرفب ور



هیچ. هرتخد نیا اب شمنص

زات هکی نانچمه ورابیز زورک هک دعب تعاس مین

زارد و تکاس یاه قرب غارچریت ریز هارگرزب یوت

نارهت مشلا نآ دنادب تشاد تسود مانهب ، دیود یم

. دنورب تسا رارق اجک

نفلت یوت الهن وجع الن سرا . دروخ گنز الن سرا نفلت

دز: بل

؟هک یدج ...هع... شاداد مناج -

مرگ.اقآ تمد بخ... بخ... ... هبوخ ... روطنیا

. شوخ تبش . میصلخم

هارگرزب دراو یفارحنا ریسم رد زورک فا یج

هب دش جراخ هک شیاین لنوت دش.زا ناتسدرک

دشو سردم هللا تیآ هارگرزب دراو قرب تعرس

کیدزن زارد و نهپ و تپ ینابایخ رسزا رخآ تسد

و دنلب ینامتخاس یور هب .ور دروآرد رطاش غاب

دش. فقوتم هراوق شوخ



زمرت یور ار شیاپ رت فرط نآ هناخ دنچ مانهب

داد. نوریب ولگ زا هدوسآ یسفن و تشاذگ

دز: شا هناش یور الن سرا

. نگل نیا وتو هب لویا -

: تفرگ شا هدنخ الن سرا یگدول زا مانهب

! هنووید -

منومگ .هب گنیکراپ وت دربن ونیشام هرسپ نیبب -

. هرابود نوریب نایب میش رظتنم دیاب

: دیشک شیاهوم الی تشگنا مانهب

زمرت کالج یه الن سرا متفرگ درد وناز هن! یاو -

. مدرک

هنومتخاس نیا هب یهاگن هی نییاپ رپب نایب -حاالات

. مدنزرف هش دول تاپ وربهار ممک .هی میزادنب

: تفگ مانهب . دندش ور هدایپ دراو طایتحا وداب ره

هیک؟ ورای ؟ نتفگ یچ تاع طاال یاه هچب -



. یدلا خ ریگناهج . هشدوخ -

لا حشوخ اما بجعتم . داتسیا شیاجرس مانهب

: تفگ

الن؟ سرا یگیم یدج -

یوجشناد سهلا. تشه و تسیب یدلا خ ریگناهج -

رطاخ .هب یتشهبدیهش هاگشناد یجارخا و قباس

باصعا ویب نهددب هدش. جارخا داتسا اب یریگرد

. تسین ناریا هک هراد رهاوخ هی . یراگنا هدوب

لحم لبق سلا ود زا شردام و هدرم شردپ

. همولعمان شیگدنز

ندرگب متفگ . مینود یم شزا دح نیمه عفالرد

ننک. ادیپ شزا یزیچ یسردآ

اه. میراد اپرالور نیا دش بوخ هچ . ترکش ایادخ -

هیاسمه زا هشب دیاش . تساجک اجنیا مینیبب میرب -

. دیمهف یزیچ اه

یباسح هک یرکف اب مانهب ، داتفا هار النهک سرا



تمس هب یدلا خریگناهج هب دوب هدش ریگرد

. تفر الن سرا لا بند هب رظن دروم نامتخاس

یطولا #ن

مود _ لصف #

مکی _ تسیب _ تمسق #

رانک ار شدوخ و درک زاب یدیلک رداراب ریگناهج

. دیشک

وت. ورب -

رس و تشاذگ یا هوهق یاه تکراپ یور مدق اپرال

کی کیش و تشدنرد تیئوس کی ندید درک.اب دنلب

. دیرپ باال شیوربا یات

شیپ و یکشرز سابل اب ینز تسبار رد هک ریگناهج

دش. رادومن کیراب یورهار کی مخ زا دیفس یدنب



. داتسیا ریگناهج یولج دنت و زرف

. نیدموا شوخ -سالماقآ

یور ار شنفلت و چیئوس و دیلک هتسد ریگناهج

یم قرب یزیمت زا نآ یور یدود ی هشیش هک یزیم

. تخادنا دز

؟ تساجک . یسرم -

. تخادنا اپرال هب یهاگن مین نز

نوشماش متساوخ یم . ندش رادیب باوخ زا هزات -

. مدب ور

رد کیدزن ییوشتسد وهب داد ناکت رس ریگناهج

. تفر یدورو

: تفگ اپرال هب ور نز

. هزاجا -اب

: تفگ بل ریز اپرال

منک. یم شهاوخ -



نوریب ییوشتسد زا تسد رد یا هلوح اب ریگناهج

راوید ردو هب علو اب تشاد زونه اپرالهک هب دز.ور

: تفگ درک یم هاگن

اپرال. نیشب -

یاه لبم و گنر یسای یاه هدرپ زا مشچ اپرال

: تفگ و تفرگ یسای و دیفس لیتسا

؟ ناهج تساجک اجنیا -

ترپ شدوخ هب کیدزن یلبم یور ار هلوح ناهج

درک.

. مایم نیشب -

یراوید یور هبور تسرد . تفر اه لبم تمس اپرال

نآ یور ابیز نز کی زا یگرزب سکع باق هک تسشن

دوب. هدش هتخیوآ

هکلم هب هیبش یسابل هک ینز زا هدش یشاقن ریوصت

باال شیاهوم . تشاد نت هب کیس کال یایناتیرب یاه

وبل دوب درس شهایس نامشچ دوب. عمج شرس ی



. دیدنخ یمن شخرس و کیراب یاه

دش. مگ شدید زا ورهار یوت ریگناهج

قاتا نورد اپ ریگناهج دشو زاب مارآ ییادص رداب

. تشاذگ کنخ و گرزب

مرن و یمشیربا یتخت ور یور هرفن ود یتخت رانک

. دمآ دورف

درک بترم شتشپ ار نزریپ یاه شلا ب راکتمدخ نز

زا ریگناهج ی هراشا اب دعب . دنیشنب ات درک شکمک و

. تفر نوریب قاتا

و تفرگ ار نزریپ درس و هدیکورچ تسد ریگناهج

: تفگ دزو نآ هب یا هسوب

؟ یبوخ -

ی هدش نیچ نیچ تسوپ دز. یدنخبل نزریپ

. دروخ ات رتشیب شتروص

. متسین بوخ -



درک. مخا ریگناهج

؟ حرف -

: دیشک یهآ نزریپ

؟ یدموین ارچ دوب. هدش گنت تارب ملد -

. دشن دوب. دایز مراک دوب. هدش گنت تارب ملد منم -

. تارب مراد شوخ ربخ هی یلو

: دیسرپ هناواکجنک حرف

؟ هنوخ میرب هرارق -

: درشف بل ریگناهج

؟ هشچ اجنیا هگم ؟ یدرک عورش -زاب

هساو ملد . مدوخ ی هنوخ ربب ونم . مرادن شسود -

. نومنوخ ضوح ، موناخ زیزع هساو هدش. گنت همه

. مدوخ قاتا هساو

. هرجنپ تمس تفر دشو دنلب اج زا ریگناهج



رانک یمک ار هدرپ ، شراولش بیج یوت تسد کی

رسو رپ یاه نیشام و دنلب نامتخاس دنچ زج دز.

ار حرف هک دوب سیلا .ود دوبن نوریب نآ یزیچ ادص

هب دوب هدروآ رهش نییاپ نآ زا شکچوک ی هناخ زا

یم رغ نزریپ ، شندید دمآ یم هک راب .ره جرب نیا

. تساوخ یم ار شدوخ ی هناخ و شناج هب دز

. حرف تمس دیخرچ

ت هلصوح هگید . تشیپ هنومب هک مدروآ ور یکی -

. هریمن رس

: دیسرپ واکجنک حرف

هیک؟ -

. رتخد -هی

داد: ناکت ار شنازرل ی هناچ حرف

؟ شمسانش یم نم -

. هنوبرهم . یشیم شقشاع یلو -هن،



کبس نت ریگناهج . قاتا رد هب تخود مشچ حرف

. تشاذگ رچلیو یور دزو لغب ار شهاک رپ نوچ

مشچ رتخد لا بند حرف درب. نوریب قاتا زا مارآ ار وا

یدنخبل دش. دنلب اج زا شندید درک.اپرالاب مشچ

درک. دزوسالم نابرهم اما هاتوک

ریگناهج درک. فقوتم لبم رانک ار رچلیو ریگناهج

تسشن هک

: تفگ ریگناهج . تسشن مه اپرال

. نوج حرف اپرالس نیا -

زا راکتمدخ نز درک. یم هاگن اپرال هب رب رب حرف

. دمآ نوریب ینیس کی اب کیش ی هناخزپشآ

هب نز تشادرب هک ار شا هوهق گرزب گام ریگناهج

و تشادرب ار شا هوهق ناجنف .اپرال دمآ اپرال تمس

درک. رکشت

،اپرالزا دزیم فرح حرف اب تشاد نز هک یمادام

: دیسرپ ریگناهج



؟ هتنامام هیک؟ نوشیا ناهج -

: تفرگ ار حرف تسد ریگناهج

یشیم . ینوم یم اجنیا وت بشما .زا همنامام هرآ. -

. شتبحص مه . شمدمه

درک: درگ مشچ یرفک اپرال

؟ نوشیا مدمه مشب نم نم؟ -

: تفگ ریگناهج

؟ یاوخ یمن هیچ؟ -

دز: بل مگردرس اپرال

ونم... ییوهی هخآ . مدش هکوش . مگب یچ منودیمن -

؟ یتشگ یمن راک لا بند هگم ؟ یراکیب یتفگن هگم -

بخ. یلو ... هرآ -

! شاب نم ی هنن بقارم هام رس ریگب ور تقوقح -

. نیمه



. مدرکن اراک نیا اتحاالزا نم یلو... -

نومه طقف هنک.وت یم شراتسرپ وشاراک همه -

. ینک یم ومتساوخ تزا هک یراک

. دیوگب هچ دوب هدنام . نزریپ هب تخود مشچ اپرال

ات حبص دیاب . تشاد بیع کی اما . دوبن یدب رکف

. دنام یم هناخ یوت ضیرم نزریپ کی اب بش

شلا یخ هلمج کی اب ریگناهج و تفگ دنلب ار شرکف

درک: تحار ار

. تسین یتحار راک اپرال. هراد ناوات ندنوم نم -اب

نودب هکنیا طرش دایم،هب تریگ یبوخ لوپ یلو

زا نتفر نوریب لماش نیا . یروخن بآ نم ی هزاجا

. هشیم مه هنوخ

و دورب و دنزب ار ریگناهج دیق دیاب ای درک رکف اپرال

کی لثم و دنامب ای دنک رس شیاه یتخبدب اب

دنک. یگدنز رادلوپ ینادنز

: تفگ تبقاع



. لوبق ، هشاب -

ینک، یمن تیاکش ینز، یمن گنز نم هب هار هب هار -

رس ینز، یمن داد شرس حرف، اب ینک یمن یقلخدب

طبر تهب هک میراک ،وت نوریب یرب یتفیمن هار دوخ

. ینک یمن تلا خد هرادن

یطولا #ن

مود _ لصف #

مود _ تسیب _ تمسق #

و راکتمدخ نز هب یهاگن یکریزریز و دیزگ اپرالبل

دش. دنلب اج زا ریگناهج درک. حرف

. زانحرف نیا وتو نیا اپرال. مریم مراد نم -

. دیسوب ار حرف تروص دشو مخ دعب

. مدرگ یمرب دوز . زانحرف نیشاب یبوخ یارتخد -



شیپ ی هعفد درک رکف دزو یدنخزوپ لد رد زانحرف

یم لوط هتفه ود "وا دوز دوب." هتفگ ار نیمه مه

. دیشک

ریگناهج ی هقردب یارب و دیرپ اج زا تعرس اپرالهب

. تفر رد تشپ ات

دز: چپ وا کیدزن هتسهآ

هنوخ وت ماه هلیسو . ناهج مرادن یچیه اجنیا نم -

ربخ نویسناپ ریدم هب دیاب . نوشمرایب مرب دیاب هم.

. مایم ادرف مریم بشما . مدب

داتسیا هک شرفگنس یورهار یوت ریگناهج

ینآ هتسب رادم نیبرود . دندش عفلا اهروسنس

روسناسآ یور هبور تسرد ورهار فقس ی هشوگ

دز. ود نآ تمس هب یا هجرد دنچ یشخرچ

یدلج و ورب حبص . هتفرگ شلد حرف . نومب وبشما -

. درگرب

دنک. ضارتعا اتاپرالزاب دنامن رظتنم دعب



هک ار مانهب النو سرا دیدن تشاذگ هک هچوک یوت اپ

، نابایخ هب نابایخ و دندوب هدش مشچ نت همه

. دننک یم بیقعت ار وا هچوک هب هچوک

*******

. تشاذگ طایح یوت واپ دناخرچ لفق یوت ار دیلک

شنیگنس ی هلوک . تشادن نتفر هار یان یگتسخ زا

یدیق یب اراب شیاه شفک و درک ولو اه هلپ یور ار

یورهار زا ناشکاپ . تخادنا یفرط وهب دنک زااپ

هنن یارب یتسد دشو در ناشکچوک ی هناخ کیراب

تشاد و دوب هتسشن نیمز یور هک لا رام

تسار کی و داد ناکت داد، یم ژ اسام ار شیاهوناز

. تفر هناخزپشآ هب

اب درک یم خرس ینیمز بیس تشاد هک ریما

درک. دنلب رس شندید

یبآ هشیش و تفر لا چخی تمس تسار کی ترالن

دش. شندیشک رس لوغشم و تسادرب ار



. دمآ شتمس هب ریما

یلکش نیا تتروص رسو ارچ ؟ هدش یچ -ترالن؟

؟ هدش

هملد نوخ . شا یمخز ی هنوگ تمس درب تسد

یتشز اما کچوک شارخ شا یناشیپ دوب. هتسب

. تشاد

شارخ دنچ دروخ یم بآ نآ اب تشاد هک یتسد

. تشاد هراوقدب و زارد

ار شناهد رود تسد تشپ دشاب باریس ترالنهک

: تفگ دنلب و درک کاپ

. ادوب م هنشت داد. حیلا هچ ! شیخآ -

: دیپوت ریما

ارچ ؟ هشعضو هچ نیا مگیم . امتسه -ترالنابوت

؟ یدش یلیز و مخز

. تسشن هناخزپشآ زیم تشپ داد. ناکت رس ترالن



ندز فرح یان . ریما هدب .حملا مریم یم مراد -

. مرادن

: دیرغ ریما

یروجنیا ارچ وت منودب دیابن نم هچ؟ ینعی -

؟ هنوخ یدموا

هاگ هیکت ار شتسد دز. هیرگ ریز ناهگان ترالن

و دیشک سپ ار شتسد ناهگان دعب درک. شا یناشیپ

. شمخز یور دوب هتشاذگ فاص . تفگ یخآ

تشاد اه ینیمز بیس زاگ. تمس دیود ریما ناهگان

هناخزپشآ .زا تشاذگ یرانک ار هبات . تخوس یم

. تشگرب هیلوا یاه کمک ی هبعج واب تفر نوریب

اه مخز یور مارآ و درک هتشغآ نیداتب ارهب هبنپ

. تفگ یمن مه خآ یتح .ترالن دیشک

. دوشب کبس هیرگ اب یمک تشاذگ

ترالن؟ هتچ -

دز: قه ترالن



نیا زا مدش هتسخ هدش. گنت یآالن هساو ملد -

ود گس زا یرادن زا یلوپ یب .زا ریما یتفوک یگدنز

ردزا زا مدرم هدش.زا بارخ یورتم نوا وت ندز

... مدیرب . ریما مدیرب . راوید

ملد... ملد...

؟ مرب تنوبرق یچ تلد -

رانک اههب نیا ی همه دیوگب دوب شنابز کون ترالن

ارچ ال صا هدز. کل داوج یادص ندینش یارب شلد

درک رکف دنک؟ یم هچ وا دنیبب دز یمن گنز کی

ره شیادص هتفگن وا هب هک تسا شدوخ ریصقت

هتفگن دنک. یم نامرد ار تسا نامرد یب درد هچ

. تسافص رخآ شیادص ، افصداوج

دز: بل

... همتسخ ، همنشگ ... ریما یچیه -

درک، مامت هک اه مخز نامسناپ اراب شراک ریما

دز: وناز ترالن یاپ یولج



. میروخب ماش ایب دعب نک. ضوع وتسابل ورب وشاپ -

یچ هنک یم رکف هتسشن نوریب نوا لا رام االنهنن

هراد هانگ وشاپ . ینک یم قه قه یروجنیا وت هدش

. کلفط

نوریب هناخزپشآ وزا درک کاپ ار شیاه کشا ترالن

هدیسرت کلفط وا. هب دوب هدز لز لا رام هنن . تفر

ار شتروص هدش. هچ دسرپب تشادن تارج و دوب

درک. ضوع سابل و تسش

هدرک ضغب ماش رخآ ات لوا زا هراچیب لا رام هنن

شردام گنتلد ترالن تفگ ریما رخآ تسد دوب.

شتروص رسو ارچ دوب هدیسرپ لا رام هنن . تسا

دوب. هتفگ ار تقیقح راچان مه .ترالن تسا مخز

یراک کتک کی اه هدنشورف اتزا دنچ اب هکنیا

مه اوعد . دندوب هتخادنا هار نگاو طسو یباسح

هتفرگ اهار ینآ هدودحم هکترالن دوب نیا رس

. هتشاد شورف مه یلک و دوب

هچبال دندیسر یمن شداد هب مدرم رگا دوبن مولعم



هاگتسیا نیرومام رخآ تسد . دمآ یم شرس ییا

رخآ ات دندوب هتفگ و نوریب دندوب هدرک شترپ

. دراذگن اه فرط نآ ار شیاپ شرمع

نابرق لا رام هنن . تخوس یم شبل ی هشوگ یگراپ

یوناز یور هرفس رس مه اج نامه . تفر شا هقدص

ریما یتقو دوب گنم و جیگ درب. شباوخ لا رام هنن

. دباوخب شقاتا یوت دورب دوب هدرک شیادص

دیسوب ار شتروص ریما ، دیشک زارد هک شتخت یور

. تفر نوریب قاتا وزا درک شوماخ ار پم وال

شنفلت گنز یادص دشیم مرگ تشاد هک شنامشچ

صخش اما . دهدب ار شباوج تساوخ یمن دش. دنلب

هلصوح یب دشواب دنلب اج دوب.زا جمس طخ تشپ

. دیشک نوریب شا یتسد فیک ارزا شنفلت یگ

دوب. میرم

یطولا #ن



مود _ لصف #

موس _ تسیب _ تمسق #

داد: باوج یگدولآ باوخ .اب دیشک زارد تخت یور

-ولا؟

؟ یدیباوخ -ترالن؟

. هزانج وگب ، گرم وگب ... باوخ وگن -

؟ یدید دب باوخ ؟ هدروخن ییاج تخم -او!

؟ مینزب فرح ادرف ما. هتسخ یلیخ -هن،

ریخ. هب بش سپ . شخبب هرآ. -

. شوخ تبش -

میرم شنامگ .هب تخادنا شا هنیس یور ار نفلت

هک دوب هتشذگن هیناث دنچ زونه دوب. هدش تحاران

. دروخ گنز زاب نفلت



داوج مان ندید اب اما . تسا میرم دیاش درک رکف

. تخیر شنت یوت بآ رپ یدور لثم دز.رناژی دنخبل

داد: باوج

-سالم!

یلا بکبس سح دش رپ هک ششوگ یوت داوج یادص

درک.

ناج یبوخ . اموناخ موناخ تهام یور -سالمهب

ملد؟

درک: همزمز و درک قوذ دزو یتلغ هدز قوذ ترالن

. داوج هدش گنت تارب ملد -

یشوخ وزا دزگ یم بل هک ار داوج دید یمن ترالن

. تساهربا یور

. رتشیب نم -

؟ تمنیبب مایب هشیمن -

زورید نم شتسار . مگنشق هشیمن ترالن. هشیمن -



. تمنیبب رود زا مدموا رس هی

: تفگ بجعتم ترالن

؟ یدموا ؟ اعقاو -

ناوتس هرتخد نوا . ندوب اجنوا اسیلپ یلو هرآ -

شیپ ندرب ونم مشدعب درک. ماوعد دز گنز

. نوشسیئر

بخ؟ -

رارق . ماوخ یم وتکمک تفگ نوشسیئر . یچیه -

. ندب شزومآ مهب ور ییازیچ هی دش

؟ یدرک لوبق -

. هشاب نتفگ . هنومه مطرش متفگ -

. مگب یچ منود یمن اعقاو . مگب یچ -

؟ هبوخ تلا -ح

. ونیا یسرپ یم یه -او!



هدش. تاوعد زورما مراد ربخ ... هخآ -

دش: زیخ مین بجعتم ترالن

؟ داوج -

: تفگ یگنتلد اب داوج

؟ داوج ناج -

... مزورما -

یچ نم لد اب منود یمن . یدرک رکف تسرد هرآ. -

ونم همه نیا مک تدم نیا وت هک رتخد وت یدرک راک

. یدرک هتسبلد تدوخ هب

و لوط . دیرپ اج دوب.زا هدش گرم قوذ ترالن

شناهد یور تشاذگ تسد و دومیپ ار قاتا ضرع

شکشا یولج تسناوتن اما . دنزن غیج یشوخ اتزا

. دریگب ار

دز: بل نفلت یوت دیزرل یم هک ییادص اب

! یدب یلیخ -



ارچ؟ هخآ -

. تمنیبب نم یدموین -

؟ ینک یم هیرگ یراد -

دز: قه هفخ ییادص ترالناب

هرآ. -

مدید . مدوب نگاو نومه وت زورما ادخ. ور وت نکن -

یسیلپ مزاب یلو ؛ تکمک مایب متساوخ . ندرک تتیذا

درب راطق زا ونم و دیشک ومتسد دوب مکیدزن هک

. نوریب

اج. نوا یرن هگید دشیم شاک ترالن

دز: یخلت ی هدنخ ترالن

.زا هرادیمن رب نومرس زا تسد یرادن و رقف -

یلو مراذن هدش بارخ نوا وت هگید وماپ همادخ

. تسین ندیشک سپ اپ تقو االن داوج

: دیشک یهآ داوج



اب مریم . مدیم تهب ونومه نم ندیم تهب ردقچ -

. تهب مدیم وتکرش قوقح فصن ، یشکرفاسم روتوم

. هنوخ نومب ورن. وت طقف

. یراد یتخبدب یلک تدوخ اه.وت ینز یم افرح -

هید لوپ هدش روج ره دیاب نم یلو . یراد هداوناخ

نم . ههار وت ادرف دش مومت زورما منک. روج یآالون

. مدب نوشن فعض مدوخ زا هک متسین یرتخد

منک. تکمک یروج هی دشیم شاک -

: تفگ . دیباوخ زاب قاط . دیشک زارد تخت یور ترالن

؟ داوج -

درک: همزمز هدرک ضغب داوج

؟ منوج -

نیع . هگنشق یلیخ تادص ؟ ینوخ یم مساو -

. تشهب طسو هنوم یم بآرشرش یادص

. یتفگ لا حاب هچ هوا! هوا -



ادخ. ور .وت هگید نوخب -

طقف . نکن رکف یچیه .هب دنبب وتاشچ سپ . هشاب -

. مراد تتسود نم ردقچ هک نک رکف نیا هب

: ندناوخ هب درک عورش داوج و درک قوذ ترالنزاب

وت ومغ نم ي هصق

هگرگت و يلگ هصق

ند وتزدنهوب سيب رت

هگرم اهي هظحل س رت

ند وب ربيابـاوت يا

نتشذگ ند وب زا دياب

هتفرگ يرا سـربـهبـيـد

نم ي هد باآول وخ ذنه



هتسب ـيرداهي لاخ مـوينقـاب هشي مـه

هتسشن يياي اپكوور تگنشق رطحادنما

ننيبب م اشچ دشيم اكش

هراد رطحادنماتـو

ه ريگيم وجن هشيم زدنه

هرا زيم اپوتيااتق

ت اهاپ يا دص دشيم اكش

تـوگـوشادولن هچیپ ب

طـرفادولنـبرگهد

ن ومان ود برگ رسآاتف

هچغاب ودابهر دشيم اكش

هشاب يوت اهلگ پـر

ميرم ديفس ي هچنغ

هش او وت شزا ابون



هشيمن اام دشيم اكش

ايبيودابهر هشيمن

نو دلگ توت داتس هشيمن

هرا ذب ميرم ي اهلگ

هشيمن اام دشيم اكش

زورگـاهر ايـنمـرما

وبد يگشيمه تنتف ر

نـدهرا... نتشگرب دهگي

ار شرمع الالیی نیرتزاون شوگ بش ترالننآ

ی هدیپس وات تفر ورف تحار یباوخ وهب دینش

... ندوب ابوت یایور دید. نیریش یاهایور حبص

یطولا #ن

مود _ لصف #

مراهچ و تسیب _ تمسق #



. تفر یم یکنخ هب ور تشاد اوه و دوب رصع

دعب یتعاس و دوب هدنامن شراک ندش مامت هب یزیچ

دنورب تشاد اهار یرتشم زا یکی اب تاق مال رارق

. هنهک ینامتخاس رس

دوب هداتسیا تکرش یوت شقاتا دنلب ی هرجنپ رانک

راگدای هب شیارب دمحا هک یدیلک هب دوب هدز ولز

و دناخرچ یم شتسد رد مادم ار دیلک دوب. هتشاذگ

چ هب تخس ار وا هک یراگدای دوب. رکف رد قیمع

دوب هدیسر شرکف هک اج ره دوب.هب هدیشک شلا

دوب. هدرک ناحتما ار دیلک و هتفر

روبجم ترالنار یتح . تکرش یوت یاه لفق مامت

دمحا قاتا یوت و دمحا ردام ی هناخ دورب دوب هدرک

شرطاخ ترالنهب هکنیا اب اما دنک. ناحتما ار دیلک

. دوبن مه اجنآ ملا دیلک اما دوب هدروخرب لکشم هب

هداد وا ارهب دیلک نآ ارچ دمحا دوب رکف رد تخس

. تساجک یارب دیلک و



ویخلا رکف ،زا شهارمه نفلت یادص ندش دنلب اب

دوب. هداتفا هحفص یور ناماس مان . دیرپ نوریب

دز: وبل دیشک ار زبس نوکیآ

ناخ. ناماس -سالم

درک. اررپ ششوگ طخ یوس نآ زا ناماس یادص

؟ رسپ ییاجک ؟ داوج -ولا

؟ نیتسین اجنیا هگم . هگید متکرش -

. نوریب مدز تسه یتعاس هی متشاد راک -هن،

؟ نابرق نوترما -

هک یسردآ نیا هب ایب ودب نیمز راذب هتتسد بآ -

. مگیم تهب

درک. مخا داوج

ناخ؟ ناماس هدش یچ -

راک ، قنعدب مراد یرتشم .هی طقف ایب دوز هک متفگ -

. شتسد زا هدب تاجن ونم ایب ودب . رسپ هتدوخ



هرسپ نوا اب هگید تعاس هی یلو . مشچ هشاب -

اه. میراد رارق ینارماک

؟ مودک -

. نارواین وت هه هنوخ نومه -

مزادنیم ورارق منز یم گنز مدوخ نم نک. شلو -

ور تدوخ عیرس طقف وت ناماس ناج . ادرف هساو

. نوسرب

. متفیم .االنهار شاداد هلح -

رد وزا تشادرب ار شروتوم دیلک و فیک اروف داوج

ار دمحا ییادها دیلک رخآ ی هظحل دز. نوریب رتفد

درک. لفق ار شرد و تشاذگ شراکزیم یوشک یوت

ار وا کمایپ ندیسر یادص هک دوب گنیکراپ یوت

ار سردآ ناماس . دزادنیب نآ هب یهاگن تشاد نآرب

دوب. هداتسرف



: دیشک یتوس سردآ ندید اب

.ها. هرود مردقچ ! یتنعل -

نیا هب دنزب دوب کیدزن هک درک هلجع ردقنآ هار یوت

نیب دش.زا در زمرق غارچ زا مه راب کی ونآ.

یاه شحف مه راب ود یکی و دیشک اهالیی نیشام

. باصعا یب یاه هدننار زا دروخ کیکر

دز یم گنز مادم هک دوب ناماس ریصقت مه شا همه

. نامهب وفالنو هدمآ رد مرفک و نک هلجع داوج

یا هناخ . رترود دازحرف زا دوب یترپ یاج کی سردآ

گرزب یرد و هنهک و یرجآ یاهراوید اب یوالیی دوب

هدش. هتسوپ هتسوپ و گنر زمرق و

، نوریب نآ زا هن دوب رد رانک راوید یور یگنز هن

نوریب شبیج ارزا شنفلت . دشیم هدید نامتخاس

قوب دنچ یادص دش. یریگ هرامش لوغشم و دیشک

دش. یرفک دادن ار شباوج ناماس و دینش هک ار

دش. زاب رد هک دنک یریگ هرامش هرابود تساوخ



.ردار دناشک رد تمس وهب تفرگ ار روتوم ی هتسد

تشرد یاه هسام و نش اب طایح فک درک. زاب اباپ

دوب. یرجآ و هنهک نامتخاس کی دوب. هدش هدیشوپ

رد یور دیخرچ شهاگن . دیشک طایح یوت ار روتوم

ردار تساوخ هک نیمه . هناخ یاه هرجنپ و هتسب

و سرت .اب دروخ شرس یوت مکحم یزیچ ددنبب

هب دیچیپ شرس یوت هک یهاکناج درد و تشحو

تفلک یبوچ اب یدرم تروص . دیخرچ بقع تمس

رتوحم هظحل هب هظحل هک دید ار شناتسد یوت

درم . تفر درم تمس هب ناروخ ولت ولت . دشیم

یوت راب ود ار گرزب و تفلک قامچ تسد هب قامچ

تشاذگ شرس یور تسد داوج . دناخرچ شناتسد

هکل درک. هاگن شتسد فک هب اروف یسیخ سح واب

یور و تفر جیگ شرس دید هک ار خرس نوخ یاه

. دیمهفن یزیچ رگید و داتفا نیمز

یطولا #ن



مود _ لصف #

مجنپ _ تسیب _ تمسق #

راب هس ود ار ونآ تخیر شناویل یوت خی یا هکت

اهو خی هب هک روط نامه . دناخرچ پچ و تسار هب

دز: بل دوب هدش هریخ ناویل یوت گنر درز عیام

هش؟ هلا خرسپ هتفگ -

لبم یور شدوخ هب یناکت زیم تمس نآ ریگناهج

: تفگ و داد گنر یردس و تحار

اقآ. هلب -

دز: یدنخزوپ ناهور

؟ یتحار نیمه -هب

دز. شراگیس هب قیمع یکپ ریگناهج

یلع یاباب هنوخ زا ندید یرابدنچ اه هچب -

. هدموارد



یور ار شتسد کی و تسشن لبم یور ناهور

و دیشون یا هعرج و تشاذگ شکزارد لبم یتشپ

: تفگ

! ناهج -

. تخادنا باال هناش ریگناهج

؟ شراک وت مرب یاوخ یم ؟ مینک شراک یچ -

؟ یسرپ یم نم -زا

. مدیدن شزا یکوکشم یزیچ ... نابرق هخآ -

؟ دوب بوخ شیزاب یتفگ -

ق متفه بش یلو . تخابن مراب دوب.هی هراک نیا -

و ایلماک هدموا نتفگ اه هچب . میتشاذگ شلا

هدش. ینابصع یباسح

. هزادنیم کش ونم شندوب ریگیپ نیمه -

. نرایبرد وشرامآ مگیم اه هچب اقآ.هب مشچ -

؟ هگید بخ -



.. نیراد نومهم بش ادرف -

رس ار شناویل تایوتحم ی هدنام یقاب ناهور

: تفگ و دیشک

؟ نایم نراد هرخ -باال

اقآ. هلب -

تسرد ینومهم هی نوشراختفا هب دیاب سپ -

. میدب نومرد

یزاب هی هساو مراذ یم هسلج هی هتفه نیمه رخآ -

. بوخ

. هبوخ -

و گرزب ی هناخ ورب رود دناخرچ مشچ ریگناهج

اهای قاتا زا ییادص دوب. تکاس یدایز . تشدنرد

. دمآ یمن هناخزپشآ یتح

نیرتدنلب زا یکی سووه تنپ یوت ناهور ی هناخ

یاهرتخد تسود زا هن بش دوب.نآ نارهت یاه جرب



هناخ راکتمدخ زا ییادص هن دوب یربخ شگنراگنر

دوب.اب هدش فرح مک بش نآ ناهور . دمآ یم

درک تارج دز. یم ار شفرح مجالت نیرتهاتوک

: دسرپب

اقآ؟ نییاهنت بشما -

دز. شتآ یراگیس ناهور

س. هتفرگ .حملا مشاب اهنت ماوخ یم بشما -

ار. ناهور حلا تسناد یم بوخ ریگناهج

دز: بل

... بشما . تسین بوخ مدایز ییاهنت -اقآ

درک: عطق ار شفرح ناهور

وشاپ همومت رگا تراک . تسین بوخ حملا هک متفگ -

. ناهج ورب

؟ نیدروخ ماش -

درک. رپ زاب ار شناویل دشو دنلب اج زا ناهور



. تسین م همنشگ -

دش: دنلب اج زا ریگناهج

نوتراشف ادخ .هب نیروخن ردقنیا ناهج نوج -

باال. هریم

غارچ و رهش . هدرپ نودب ی هرجنپ رانک تفر ناهور

نیشام زمرق و زیر رون اهو هناخ نز کمشچ یاه

کلوپ اب دوب بش هایس سابل کی هیبش نآباال اهزا

. ناشخرد یاه

: تفگ . دیشون یا هعرج و شراگیس هب دز يكپ

. دنبب ترس تشپ مرد ورب. -

ناهور بش نآ حلا دیمهف یم بوخ هک ریگناهج

ورب تفگ یم وا رگا دش. تعاطا هب روبجم تسا دب

اب هکنیا زا لبق درک یم مگ ار شروگ دوز دیاب ینعی

. نوریب شدزادنیب هناخ ارزا وا هدبرع کی

طقف . مرادیب نم نیتشاد یراک هگا اقآ. هشاب -

. دینزب گنز کت هی هیفاک



وا هب یهاگن مین یتح ناهور هکنیا نودب تفر دعب

. دنکب

هرجنپ یوت ار شراگیس دود ناهور دش، هتسب هک رد

و درگ سارت یوت دورب درک سوه درک. توف

یادص و درک زاب ار سارت ییوشک .رد شگنشق

ار شتسد دش.ود رپ ششوگ یوت اه نیشام

زا رتشیب . نابایخ هب ور هاتوک راوید یور تشاذگ

سفن و تخس یاه بش دوب. گنتلد یرگید بش ره

بات یب شیارب بشما هک ییوا ارزا وا هک یریگ

دوب. هتفرگ دوب،

نآ هب دنکن رکف تساوخ دز. یم گنچ شلد هب رفنت

اما دوشب حبص ات دیشک لوط لا سرازه هک بش

ار وا هتفرگ شا یزاب . تشاد ضرم راگنا شنهذ

. دهدب صرح

یطولا #ن



مود _ لصف #

مشش _ تسیب _ تمسق #

درک. یمن شومارف زگره ار شرمع بش نیرتزارد

یارب هک یمدآ ره یگدنز یوت تسه ییاهزیچ کی

شا هرطاخ . بلق و نهذ یوت دوش یم کح هشیمه

هرطاخ اما دسوپ یم هزانج دوش. یم راگدنام دبا ات

. دنرفس مه مه ایند نآ اهابوتات

نآ دای یبش وچمه رد مه زونه سلا شش زا دعب

یم یرادازع شیارب هاگآدوخان و داتفا یم قافتا

درک.

دوب. هتشاذگ یگلا س یس نس اپهب هزات اه تقو نآ

زا یکی شردپ . زونه دوب یناوج روش رپزا

دوب هدش هک دوب یرادرهش ی هبتر عیلا نادنمراک

رهش. یاروش ی هدنیامن

هب دز نافوط ادخ راگنا ناهگان هک دش هچ دناد یمن



یرادرهش دنمراک زا شردپ . ناشروک و توس یگدنز

زا مادک تسناد یمن مه دعب و رهش یاروش هب دیسر

یارب دورب هک شردپ یاپ تسشن یربخ یب ادخ

هس ود ناهور دنک. مادقا ندش سلجم ی هدنیامن

مامت ار قوقح هاگشناد یوت شسرد هک دوب سیلا

نیا هب یا عالهق چیه هک ییاج نآ وزا دوب هدرک

. دشاب یراک لا بند دوبن ددص رد تشادن هتشر

رود. یاج کی دورب ناریا زا دوب نیا شیوزرآ اهنت

هن دشاب راشف تحت ندناوخ سرد یارب هن هک ییاج

و راوخ ار وا هتعاسراهچ و تسیب هک دشاب یسک

ناوغرا وناالقی. تسا هضرع یب هک دنک فیفخ

دوب. هتفر هیکرت وهب هدرک جاودزا شرهاوخ اهنت

ی هتفاین تسد یاهوزرآ مامت تشاد عقوت شردپ

. دناشوپب لمع ی هماج ناهور ار شدوخ

عال ناشدوخ یارب اه مدآ ی همه هک ییاج نآ زا اما

اهوزرآ لا بند دنورب دنیآ یمن دنراد ییاهوزرآ و قی

ناش. نیدلا و یاه ترسح و



نیا دوب. هرجاشم شردپ واو نیب ادخ ی هشیمه

دنک؛اما مارآ اهار نآ درک یم یعس شردام نیب

. دندید یمن ار مناخ هحیلم ود نآ تقو چیه

تلود درم تشاد وزرآ یمیلسروپ نامحر بانج

و تسرد الت یصحت دوب هتسگاوتن اما . دوشب

تفرگ ار شملپید هک ناهور . دشاب هتشاد ینامرد

یتخس دش.هب قوقح ی هدکشناد دراو ردپ نذا هب

هچ دیمهف هزات هار یاهتنا ورد درک ساپ ار اهدحاو

نامحر جاح فرح هب هک هدش بکترم یگرزب هابتشا

. تشادن هتشر نآ هب یا عالهق چیه .وا هداد شوگ

. تشادن مه ار هار نیا ی همادا دصق

تسین ناهور هب یدیما دید هک یمیلس روپ بانج

هک یدنفرت ره واب درک لمع شتسود ی هیصوت هب

دش. تسایس یزاب دراو دوب

و دوب زاب نابز یدرم یمیلسروپ نامحر جاح

نیدنچ واب درک راوس هلیح و هقح اترازه . شوهاب

یتح درک. زاغآ یتسود ی هطبار سلجم ی هدنیامن



یتمدخ شوخ یارب هک تفر شیپ ییاج نآ ات

دنک. یسولپاچ نیا فرص ار شا ییاراد زا یرادقم

. دندرک یم یگدنز کچوک نادنچ هن یرهش رد

. تفرگ دای ونآ نیا ارهب شندناسانش مسر و هار

سپ یاه لوپ اب التقالیب یصحت کردم هسات ود

ندش سلجم ی هدنیامن یارب و درک روج شزادنا

درک. مان تبث

یردپ . تخانش یمن ار شردپ رگید اهزور نآ ناهور

یردپ دوب. هلصوح ورپ نابرهم دوب. شک تمحز هک

یب یرن ریش دوب هدش دوب،حاال رگ تیامح هک

یور اپ تشادن قح یسانلا دحا چیه هک هلصوح

رسپ دید یم ار ناهور تقو .ره دراذگب شمد

یم شیاه هیانک اهو کلتم محالت جامآ ار هراچیب

اما . نامهب وفالنو تسا هضرع یب ام رسپ هک درک

یا هرایس و خیرم رفس دورب هدنیامن فالن رسپ

زپ دیایب شردپ و دنک فشک اهرب و رود نآ دیدج

. دهدب مدآ و ارهبعملا شرسپ



فرصم یب سح لبق زا رتشیب زور هب زور ناهور و

درک یم عمج شنورد ار یمشخ و تشاد ار ندوب

دنک. ناروف شناشفشتآ یک دوبن مولعم هک

هاگن شردپ یاهراک وهب هداتسیا یا هشوگ ناهور

هب هرخ باال تشاد تشحو هک یزیچ نآ وزا درک یم

. دمآ شرس

عا سلجم ناگدنیامن تاباختنا یمسر ءارآ هک یبش

درک. یمن شومارف زگره ار دش الم

دوب هتفر هشیمه لثم یمیلسروپ نامحر جاح

لبق یاهزور دننام . ناشرهش یاروش لحم نامتخاس

هار ار دوخیب یرهش ورپژهی ود یکی شناراکمه اب

حرط یور دندوب هدز باتش رهم و دندوب هتخادنا

ثمال دعب . روخن درد یهب هدنام همین و هفصن یاه

ییاون ارهب رهش ی هراچیب مدرم شدوخ یخلا هب

و تشگرب هناخ هب بش هدرک دابآ ار رهش و هدناسر

و دیشوپ ار شبوبحم و داشگ هلگ هار یهار یپژهما

هراوقدب یاکتم هب داد مل نویزیولت یاپ شک زارد



هویم و یاچ و همخت هحیلم هک دز راوه و شا

یم هشیمه هناخ یوت هک ینامحر نامه دش . روایب

هناخ یوت رگید مه شس ژوکال یتسرپ نآ دوب.زا

تسناوت یم یلو دوبن هناخ وا هک هتبلا . دوبن یربخ

یم زاب ار شناهد شردپ دنک. روصت اهار نیا مامت

و دنت و درک یم اونیب ناهور راب راچیل ات راهچ درک

ات بش داد.نآ یم گنراگنر تاروتسد هحیلم هب دنت

نویزیولت یولج زا دناوخب ار ءارآ یرجم یتقو

. دروخن ناکت

رخآ . شضیرم تسود یپ دوب هتفر بش نآ ناهور

هناخ وهب درک ضوع شقیفر رگید اراب شیاج بش

هرابود و دنک ضوع یسابل هتفرگ شود ات تشگرب

. ناتسرامیب ددرگرب

یردام و ردپ داش ی هفایق ندید اب درک زاب هک ردار

دش رادربخ شتسش دوب، لا حشوخ همین هفصن هک

. هدیسر شیوزرآ هب شردپ



یطولا #ن

مود _ لصف #

متفه _ تسیب _ تمسق #

زا دعب . تفر شقاتا وهب تفگ بل ریز سالیم

یم مامح تمس هب تشاد تسد هب هلوح یقیاقد

: دینش هک تفر

؟ یگب کیربت مهب یاوخ یمن . ناهور یه -

درک شردپ هب یمشچ ریز یهاگن . دیشک یهآ ناهور

دش. مامح یهار و

هب یلحم ویب نتفگن کیربت هک تسناد یم بوخ

زا اما . درادن شیارب یبوخ بقاوع نامحر جاح

یم بوخ . دوبن لا حشوخ شردپ ندش هدنیامن

اجنآ اتهب هتشاذگ هناش دنچ یور اپ شردپ تسناد

. تساوخیمن ار شا هدنیامنردپ ناهور . هدیسر

اباب کی هک تساوخ یم ار شدوخ نامحر اباب نامه



نوریب شناهد زا اباب رمع اباب ناج اتدص تفگ یم

. دمآ یم

رد هب تشم ندش هدیبوک یادص درک زاب هک ار شود

. دمآ

ییاج هب تراک هگید ؟حاال هچب متسین ابوت هگم "

؟ یراذ یمن ملحم هدیسر

هب درک عورش و تخیر شرس یور ار وپماشزا یمک

ان یمک نامحر جاح یادص .زاب شیاهوم ندز گنچ

دش. رپ ششوگ یوت حضاو

طسو یایب دیاب !وتاالن وررپ رس هریخ ی هرسپ "

تاباب ینک ربخ ومدآ و عملا ینزب گنز ، ینزب نکشب

یم مه هفایق نم هساو .حاال سلجم هدنیامن هدش

!؟ فرش یب یریگ

هک ار شیاهوم داد. ناکت رس فسات اب ناهور

شدوخ .هب شا هتسخ نت هب دیشک فیل درک یشکبآ

ار هنیآ یور راخب یفک تسد دش.اب هریخ هنیآ یوت



درک. کاپ

دش. هدز مامح رد هب یرگید تشم

! منیبب نوریب !ایب قمحا ی هرسپ ماوت "اب

: دینش ار شردام یادص

مه مومح وت اباب ؟ ومچب یراد شراک یچ نامحر "

؟" ینک یمن شلو

. تندرک تیبرت رسپ نیا اب هحیلم نزن فرح "وت

، منوج بالی هدش هشاب متسد یاصع هکنیا ضوع

نوریب رخ!ایب هکیترم . محور ناهوس هدش

"! یضوع

ی هتسشن نوخ وهب هایس و تشرد نامشچ هب

.هب شگنشق تروص درک.هب هاگن هنیآ یوت شدوخ

،هب شتلا ح شوخ ناوربا .هب شا هلضع رپزا مادنا

یاه یناوج هیبش تسرد . شبیکرت شوخ ینیب

یمن شلد ناونع چیه درک.هب مخا دوب. شردپ

هدند کی دوب. اما . دشاب وا هب هیبش شتاذ تساوخ



. هاوخدوخ و یا هنیک . رورغم و

نایم ورد درک چیپ نت هلوح و تسش ار شدوخ

نوریب مامح زا شردام یاه سامتلا و ردپ یوهایه

دز.

: تفگ یروف شردام . دندش تکاس شندید وداب نآ

. ردام هشاب تیفاع -

داد: باوج ییور شوخ اب

. زیزع یشاب -سالتم

دش. ندیشوپ سابل لوغشم و تفر شقاتا تمس هب

: دینش ار موناخ هحیلم یادص رد تشپ زا

؟ ردام یدروخ ماش -

داد: خساپ

مرب. تنوبرق هرآ -

لوغشم هنیآ یولج و درک اپ ارهب شنیج راولش

یبش دش. شهاتوک نیتسآ نهاریپ یاه همکد نتسب



دوب.زا هدرک غاد وا اما دوب هامرویرهش یوت کنخ

. تخوس یم تشاد شردپ یاه فرح

. دروخ راوید هب مکحم دشو زاب رد

دز: هیکت رد هاگرد هب هنیس هب تسد شردپ

ینز یم وتدوخ ومادص یونش یم ؟ای ناهور یرک -

؟ ندوب رک هب

دز. هناش ارهبباال شهایس و تلا ح شوخ یاهوم

دز: بل . تشاذگ زیم یور ار هناش

. دایمن تشوخ نم زا وت منود یم منیا . مونش یم -

. تندش هدنیامن هساو شابن نم کیربت قاتشم سپ

یلیخ بدا یب یوت یلو ؛ متسین قاتشم نم -

. هتفر تدای ت هفیظو . ییوررپ

: تفگ دشو مخ ردپ یولج رمک ات ناهور

. ترضح واال مگیم کیربت -

دز: یدنخزوپ دشو تسار دعب



مرب. ماوخ یم رانک ورب یدش یضار هگا -حاال

تفر شتمس وهب دییاس مه هب نادند نامحر جاح

. دناباوخ ششوگ ریز یمکحم یلیس و

. تشاذگ شتروص یور تسد ناهور

: تفگ نامحر

. ینکن هرخسم وتاباب هشاب تدای هکنیا هساو نیا -

: دیلا ن هفخ یضغب اب ناهور

. رانک ورب -

: دروخن ناکت شیاج زا نامحر

هفصن تیدرگلو مود تفیش یرب یاوخ یم هیچ؟ -

؟ یبش

یفوه و درک هاگن فقس هب رمک هب تسد ناهور

. دیشک

. رانک ورب مراد راک -

رسمه یوگم وگب یادص ندینش اب زاب مناخ هحیلم



. قاتا تمس دیود شرسپ و

. هتشز . نباوخ مدرم اباب ؟ اتود امش زاب هنوتچ -

: تفگ شرسمه هب ور

باوخب ورب راک؟ایب رس یرب دیابن ادرف وت هگم -

. هگید

: تفگ ناهور هب ور دعب

؟ یدموین االن نیمه هگم ؟ یریم اجک هگید -وت

: تفگ ناهور

دیاب . مدرگ یمن رب مه حبص .ات نامام مراد راک -

مرب...

: دیپوت و دیرپ شفرح نایم هب نامحر جاح

. هنوخ نیا زا وشمگ هشیمه هساو ورب ورب... -ایب

نیا زا وشمگ . متساوخن راکیب و درگلو رسپ نم

. درگنرب متقو چیه هگید هنوخ

دش: دنلب هحیلم ی هدش هکوش یادص



یراد ؟ یگیم یراد یچ ؟ نامحر یچ ینعی -

؟ ینک یم شنوریب

. میدنخب مگیم کج مراد سپ، -هن

؟ نامحر هتیلا ؟ح هنوخ زا ینک یم شنوریب یراد -

هشیم هنوخ نیا دعب هب نیا .زا متفگ هک نیمه -

نیا دایمن مشوخ . یباسح یامدآ دمآ و تفر لحم

میریم مشدعب . ننیبب م هنوخ وت ور اپورس یب

یچ نم هترسپ نیا نسرپب مزا یتقو ال صا . نورهت

مگب ؟ مدب ونوشباوج یچ تس هراک یچ نگب ؟ مگب

شدوخ رتزا لذارا یاتسود اب بش ات حبص هراکیب

؟ هرادن راک زونه یلو هشلا س یس مگب ؟ هخرچیم لو

: دیرغ هحیلم

؟! نامحر -

و نمیشن یوت یاه لبم تمس تفر نامحر جاح

: دناخرچ اوه اررد شتسد

هرب هنوخ زا بشما دیاب ترسپ نیا اباب. نک نوملو -



. رتدوز هشمگ نم. هساو هگنن ت هچب نیا . نوریب

یطولا #ن

مود _ لصف #

متفه _ تسیب _ تمسق _ همادا #

. راگنا تشاد ییادخ سح شردپ . دیزگ بل ناهور

هدش،هب سلجم ی هدنیامن حاالهک دوب هدرک رکف

. مشچ دیوگب دیاب فرط ریمب دیوگب هک ره

اما شردپ رس دنک راوه راوه دنزب داد تساوخ

هدیاف نوچ . درکن ضارتعا دزن. دایرف . تفگن

شتسد بش نآ هک دوب هناهب لا بند شردپ . تشادن

دوب. هدمآ

یور شیاه سابل دمک یوت ارزا شا یشزرو کاس

یکی ندرک عمج هب درک عورش و تخادنا شتخت



زیم یور ارزا شردام سکع باق . سابل هکت ود

و تخادنا ششود یور ار ونآ تخادنا کاس یوت

: تفگ شردپ هب ور شردام یکشا نامشچ یولج

. یتساوخ هک روجنومه . هدنیامن بانج مریم مراد -

تیگدنز ور زا ییوربآ ویب گنن ی هکل نیا مریم

. هشب کاپ

هب یولج بش ات حبص نک، دابآ ورهش ورب مه وت

مهادرف نک. مخ رمک نورتهب ام زا تدوخ لوق

کوک تفیک ووت ننک مخ رس وت یولج هلبا مدرم

تسکع و ملیف یش فیک رخ ینک، قوذ مدعب هش.

یولج یدب زپ یه ووت ندب نوشن نویزیولت وت ور

یم رکف دعب هب نیا زا هک نومقمحا لیماف و کف

نوشت ال کشم همه ینوت یم یدش هک هدنیامن وت ننک

. ینک لح ور

نودب ونیا یلو ؛ یمیلسروپ بانج شاب شوخ ورب

یرسپ . هبارخ ت هنوخ ینک دابآ مردقچ ره ورهش

نوجمداب نوا . یداتفا تنز مشچ ،زا یرادن هگید



منیبب ایب هگید لا سراهچ ، نترود االن انیچ بتق رود

یم یسک ایهن.زاب هنوم یم غولش ترود مزاب

ایهن. هگیم تهب متصلخم ، مترکاچ ، متقشاع هنوم

یم شوماخ ت هنوخ غارچ دعب هب نیا زا هگید

تقو دنچ . ورانیا یمهف یمن االنهک هتبلا . هنوم

یلو مریم نم . هتشذگ راک زا راک هک یمهف یم هگید

و یدنوزچ ونم سلا همه نیا یشیم نومیشپ نودب

. نوریب یتخادنا هنوخ زا وتنت هراپ بشما

دشیم رتدنلب هیناث هب هیناث هحیلم یاه هجز یادص

رت. خرس هظحل هب هظحل نامحر جاح تروص و

دز: یم قه هحیلم

تاباب . وراک نیا نم اب نکن ادخ ور ،وت مناهور -

؟ ردام یدرک رواب ارچ .وت هگیم یزیچ هی هینابصع

وهب تخادنا ششود یور ار شکاس دنب ناهور

. تفر رد تمس

کشا و تفرگ ار شیوزاب . دیود شتمس هب هحیلم



درک: سامتلا نازیر

ورن. هحیلم نوج ور ،وت مرسپ ورن -

ارات شردام یاه کشا دنیبن ات دناخرچ رس ناهور

ار شمیمصت . تفر یم دیاب . شیاپ دوشن تسس

یلمع تشادن تارج اما دوب هتفرگ دوب تقو یلیخ

اهر داد تارج وا هب شردپ اما بش دنک.نآ شا

. دورب و دنک

هتفر رتدوز شاک هدن. مسق نم. ردام هدن مسق -

. مدوب

اراب هحیلم تسد دشو دنلب اج زا نامحر جاح

: دیشک دایرف و دیشک تنوشخ

راذب ؟ ینک یم شسامتلا یچ هساو نز. نک لو -

هرب راذب . نیمز مراذب تحار رس وبشما هی هرب

. نکن نهلا ردقنیا

دیشوپ ار شیاه شفک و درک زاب ردار اروف ناهور

دز. نوریب هناخ نآ زا هشیمه یارب و



کیرات و تولخ یاه نابایخ یوت نامد هدیپس ات

. تفر وهار تفر هار رهش

ادص رپ یهآ و درک ادج سارت یوکس ارزا شناتسد

داد. نوریب ولگ زا کانزوس و

زونه شردام یاه هیرگ یادص سلا، شش زا دعب

. دروخ یم گنز ششوگ یوت مه

رهش دنچ .دق دشیمن حبص بش. نآ دوب یبش بجع

دنک. هچ هک نیا هب دوب هدرک رکف دوب. هتفر هار

هک باتفآ . تفرن مه ناتسرامیب هب رگید یتح

، دروآ نوریب اه هوک تشپ ،زا اهرود نآ ارزا شرس

، تشادن و تشاد هچ دوب.ره هتفرگ ار شمیمصت

و تسش ار همه شتاقلعت ، شتارطاخ ، انشآ و تسود

. تشاذگ رانک

کی واب تخادنا بوج یوت ار شنفلت تراک میس

یهار و درک کرت ار رهش نآ هشیمه یارب طیلب

دش. نارهت



یطولا #ن

مود _ لصف #

متشه _ تسیب _ تمسق #

ب یور ار نز رس و درب مرن شلا ریزب مارآ ار شتسد

درک. زاب هتسهآ ار شنامشچ نز . تشاذگ شلا

دز. دنخبل شردام ی هتسخ تروص النهب سرا

نم؟ قشع یدش رادیب -

شرسپ یور هب نشور و ابرلد یدنخبل مناخ نیهم

: دیشاپ

؟ ردام یدموا یک -

بوخ دایز تلا ح زورما تفگ یزان . مدیسر هزات -

تبلق زاب؟ یراد درد ؟ موناخ جاح هدش یچ . هدوبن

؟ تسین بوخ



. مرسپ مبوخ -هن.

اب نینزان دش. زاب مارآ ورد دروخ رد هب یا هقت

دش. قاتا دراو اهوراد ینیس

. تسشن تخت یور شردام یاپ رانک

هیچ؟ تقو بخ،حاال -

: تفگ الن سرا

زا مدرم هدب ومماش وشاپ . مدب شهب مدوخ هدب -

. یگنشگ

دزو رود ار تخت الن سرا دشو دنلب اج زا نینزان

. تسشن نینزان یاج

: تفگ نینزان

درس ات ایب دوز طقف منک. مرگ ور تماش مریم نم -

. هدشن

یچ؟ نامام سپ -

هتشاذگ شتسد فک الن سرا هک یصرق مناخ نیهم



: تفگ و تخادنا شناهد یوت و تشادرب ار دوب

. روخب ورب .وت ردام مدروخ نم -

ار شصرق و تفرگ الن سرا ارزا بآ ناویل دعب

هناخزپشآ ،هب دناباوخ ار شردام النهک سرا . دیعلب

. تفر

هچاپتسد نینزان هب یهاگن و تسشن زیم تشپ

مه دیاش .ای تشاد هلجع راگنا شرهاوخ . تخادنا

دوب. یبصع

دیشک نادند هب هتشرب یتلتک و تشادرب نان یا هکت

ندرک روج و عمج لوغشم هک نینزان هب وور

: تفگ دوب هناخزپشآ

یا؟ کالهف ردقنیا ارچ ؟ یزان هتچ -

ار لا متسد تبقاع درک. تسد تسد یمک نینزان

شردارب یور هبور زیم تشپ و تخادنا راب یور

. تسشن

یلو مینزن راک زا فرح هنوخ وت دوب رارق -



الن... سرا

؟ یزان یچ یلو -

الیی... ومداوج -

دز: بل نارگن الن سرا

؟ هدش یچ داوج -

هدش. مگ -

: تفگ یصرح و داد ناکت رس الن سرا

ادخ! -ای

ی هشوگ و تشاذگ زیم یور ار شیاه جنرآ نینزان

. دیشک نادند ارهب شبل

. هتشگنرب و هتفر بورغ زورید -زا

ظفاحم شارب پیترس هگم ؟ یزان یچ ینعی -

؟ دوب هتشاذن

. ندوب شاهاب هیاس هب هیاس زور هنابش رفن ود ارچ -

اه هچب هار طسو هدموارد تکرش زا هک زورید اما



. ندرک شمگ

: تفگ هکوش الن سرا

. هتفنشن یاریچ قح ؟!هب ندرک شمگ -

.هن؟ هبیجع مه وت رظن ؟هب ینیب یم -

؟ هدش یچ منیبب وگب قیقد -

هلصاف اب نتشاد یهانپ ناوتس و یحلا ص ناوتس -

هی وهی .هک نتفر یم شروتوم و داوج رس تشپ

. نوشهب هنز یم تشپ زا سوب ینیم هی اب قمحا

؟ فداصت ! نیسح ماما -ای

. راولب طسو هشیم ترپ نیشام . هشیمن نوشیزیچ -

نیع داوج یلو . ندیدن همدص دایز رکش ورادخ

یم یهانپ ناوتس . هدروخ زیل نوشتسد زا یهام

هک نیشام زا نتسنوت یمن و نتشاد هجیگ رس تفگ

یولبات رخآ ی هظحل طقف . نوریب نایب هدرک پچ

. ندید ور دازحرف



درک. ترپ زیم یور ار شتسد یوت نان هکت الن سرا

؟ یدیمهف یک !وت یتنعل -

دز گنز شردام هک دوب رهظ . تکرش دموین زورما -

هب یچره . هدموین هنوخ بشید داوج تفگ و تکرش

نم اب داوج تیلوئسم . هشوماخ ننزیم گنز شنفلت

الن. سرا مدب یچ ور پیترس باوج منودیمن دوب.

. نتفگ رید منم هب یتح

ورای دش؟ یچ فداصت نوا . روخن صرح یدوخیب -

؟ نتفرگ ور سوب ینیم هدننار

مه ییامنهار سیلپ . هتفر رد اروف فرط اباب! -هن

ادهاش . هدوب یدمع ال ماک هدرک یسررب ور فداصت

هدوب سهلا هاجنپ ابیرقت درم هی هک هدننار هک ندید

رو نوا هتفر هدش، هدایپ نیشام زا یدرسنوخ اب

و هدش یسکات راوس یدرسنوخ اب مزاب نوبایخ

. هتفر

: تفگ هکوش الن سرا



... ینعی ؟! هتفررد -

داد: ناکترس فسات اب نینزان

یدمع فداصت هکنیا ینعی . یدز سدح تسرد -

ننک. رود داوج بیقعت زا ورام یاه هچب هک هدوب

. میدوب راکرس شن اال نیمه ات ینعی

هناخزپشآ یروخراهان زیم یور الن سرا نفلت یادص

نفلت ی هحفص هب یهاگن اروف الن سرا دش. دنلب

. تخادنا

. نینزان گنهرس هوا. هوا -

. دیزگ بل نینزان

ادخ! -یا

. دیشک ار زبس نوکیآ الن سرا

. نابرق -سالم

و هلصوح یب طخ یوس نآ زا گنهرس یادص



دش. هدینش یبصع

رقم. ایب رادرب ومانهب دوز ؟ درگرس سالیم هچ -

اه. یدموا دوز . روطنیمه مه ور ناوتس

درک. عطق ار طابترا اروف دعب

: تفگ یسپاولد اب نینزان

؟ شاداد تفگ یچ -

. میرب وش رضاح وشاپ -

. دیود شقاتا تمس اروف و تفگ "ی یاو "یا نینزان

تسد هب نفلت دیشوپ یم ار شیوتنام هک ردحیلا

دنک. ادیپ یا یرسور ات تفر دمک تمس

: تفگ نینزان دش مامت هک قوب هس یادص

مراد ؟... یدوب هدیباوخ ؟ یبوخ ... نوج هنازرف -ولا

شلا ح دایز ؟ نامام شیپ یایب هشیم رقم... مریم

هرآ ... مراذب شاهنت منوت یمن تسین بوخ

هدب. تریخ ادخ ... تتسد نوبرق هرآ...



رد تمس وهب درک اپ هب دنت دنت ار شیاه باروج

تشپ وو دیشک اپ ارهب شیاه شفک دیود یجورخ

، هنازرف یاپ یادص . تفر نییاپ اه هلپ النزا سرا رس

زا درک یم یگدنز مود ی هقبط رد هک هیاسمه رتخد

دز: بل مارآ درک. تحار ار نینزان یخلا اه هلپ

. متفر نم هنازرف -

درک: مخ نییاپ تمس اههب هدرن ارزا شرس هنازرف

. تحار تلا یخ . یزان ورب -

یطولا #ن

مود _ لصف #

مهن _ تسیب _ تمسق #

دوب هتخادنا ریز هب رس هک نینزان هب یهاگن گنهرس

و مانهب و درک یم یزاب شراکدوخ الناب سرا درک.



ار هتسب رادم نیبرود ملیف راب نیمهد یارب پیترس

. دندید یم

سوب ینیم ی هدننار هک ییاج ار ملیف پیترس

درک. فقوتم درک یم روبع نابایخ زا تشاد

هب یمشچ ریز و بات بل زا تفرگ مشچ اما مانهب

مگ اررد شدوخ هراچیب رتخد درک. هاگن نینزان

مادم ناشیاه هشقن . تسناد یم رصقم داوج ندش

لوا راب یارب اه قافتا روط نیا هچرگ . دشیم بارخ

سفن و تخس راک لبق ی هطقن هب نتشگرب اما دوبن

دیاب انئمطم و دوب رطخ رد داوج ناج دوب. یریگ

. دندرک یم تظفاحم ناکین زاترالن لبق زا رتشیب

: تفگ گنهرس

. تسانشآ مرظن هب اقآ نیا -

: تفگ الن سرا

تسه سیلا ود .هی نابرق میدروآرد شور هقباس -

هدش. دازآ نادنز زا



؟ شمرج -و

. فنع هب زواجت -

دز: دنخزوپ پیترس

. شسات ی هلک نوا .اب هدرسنوخ ردقنیا هک هنیمه -

: تفگ نینزان هب ور گنهرس

. نیتسه یبصع ردقنیا ارچ ؟ هنوتچ امش ناوتس -

. ممهف یم بوخ ونیا . تسین هک امش ریصقت

ناج هب دوب هداتفا روطچ نینزان دوب شساوح مانهب

. شگنشق بل تسوپ

نامشچ نآ یارب شلد مانهب و درک دنلب رس نینزان

. دیزرل یربا

. تخادنا ریز هب رس و دیزگ بل اروف

: تفگ نینزان

هار دیاب . هدوب نم زا یهاتوک و روصق نابرق -

. مدرک یم ادیپ داوج زا تبقارم یارب یرتهب



: تفگ پیترس

یدوخ نوا مرادن کش اه. هچب هیدوخ مدآ هی راک -

. نامرآ مه

. دنتخادنا وا هب لا وس رپ یهاگن الن سرا و مانهب

: تفگ مانهب

؟ نابرق دینئمطم اجک -زا

: تفگ پیترس

داوج هک دینیب یم دینک هاگن تقد اب ملیف هب هگا -

ربخ یسک هب نتفر زا لبق وهن هدایز شتعرس هن

هلجع چیه . هریم اجک هراد هنود یم هک راگنا . هداد

سپ . هتفرگن یصخرم مه تعاس نوا .وت هرادن یا

. تکرش راک هب طوبرم شنتفر نوریب نوا الدب

: تفگ گنهرس

پیترس . هدوب یک هتشاد هک یسامت نیرخآ دینیبب -

. نگیم تسرد



: تفگ الن سرا

یم ام زا ییازیچ هی امتح سپ هشاب نامرآ راک رگا -

. هنود

: تفگ پیترس

. دیشاب رتخد نوا بقارم دیاب -

: تفگ مانهب هب ور دعب

هفاک رگراک رتخد نوا زا منیبب وگب درگرس بخ -

؟ نیرایب ریگ نیتسنوت یزیچ ایلماک

: تفگ مانهب

. میدرک بیقعت شنفلت وت بایدر هی وراب هرتخد -

مه دعب درک. تاق مال ریگناهج اب ناروتسر هی یوت

. تساجنوا زونه هرتخد رهش. باالی هنوخ هی نتفر

.اب نویسناپ هب تفر زورما یتعاسود یکی هتبلا

. هنوخ نومه هب تشگرب نودمچ

دش؟ یچ ریگناهج نوا -



.هی هگید نومتخاس هی هب تفر بش نومه منوا -

یم قیقحت میراد .عفال نوریب ودز دوب یتعاس مین

. هربخ هچ اقیقد جرب نوا وت مینک

: تفگ الن سرا

متسیس دوب. ریگناهج دصقم جرب نوا سووه تنپ -

میتسنوتن زونه . نابرق باالس یلیخ شیتینما

. مینک که ور متسیس

؟ شدعب بخ -

تنپ نوا دارفا ای درف نوا اقیقد مینیبب دیاب -

. یدعب ی هشقن غارس میرب ات نمهم ردقچ سووه

: تفگ گنهرس

شور هنوخ رد همه نوا هک هشاب یمهم مدآ دیاب -

یمن مه هشپ هی یتح هک هتشاد هگن هتسب مکحم

. هشب هعلق نوا دراو هنوت

: تخادنا باال وربا الن سرا



. میشلا بند هک هشاب ینومه هنک ادخ -

: تفگ پیترس

دش؟ یچ ریگناهج -

. شوح و لوح نومه هگید نومتخاس هی هب تفر -

. میدیمهف هگید ونیا . نابرق هش هنوخ اجنوا

داد: ناکت رس فسات اب گنهرس

. میریم شیپ دنک میراد یلیخ . مفساتم اعقاو -

: تفگ دزو گنهرس ی هناش یور پیترس

.ام سافرح نیا رتزا هدیچیپ یلیخ هدنورپ نیا -

هیچ. نیهاش دناب نیا یلصا راک مینود یمن یتح

: تفگ گنهرس

نوج مادم طسو نیا یلو . یگیم یچ منود یم -

شیرخآ داوج انئمطم . هتفیم رطخ هب مدآ رکشل هی

دوب. دهاوخن

: تفگ یدج یلیخ یوسوم نینزان ناوتس



هیچ؟ روتسد االن نابرق -

: تفگ پیترس

هب ور شاه مدآ و تکرش نوا دیاب هک هحضاو -

تدوخ ور ناکین .ترالن میریگب رظن تحت تدش

. ناوتس یشاب شبقارم دیاب

نوا هب نوشساوح نانچمه دیاب مه الن سرا و مانهب

یمدآ و سووه تنپ نوا اصوصخ .و هشاب ریگناهج

. هدرک چیپ طال ور شدوخ هک

دینک عاالم تاع طاال یاه هچب هب رتعیرس هچ ره

که ور شیتینما متسیس بسانم تیعقوم هی یوت

رظن تحت هنوخ نوا دارفا جورخ و دورو ننک.

هب یمتاحدماح پیت وت دیاب نانچمه مانهب . هشاب

نوا نوج مرظن .هب دایب و هرب یلع ردپ ی هنوخ

دیاب دش المز رگا . هرطخ رد مه نزریپ و درمریپ

. نما ی هنوخ نیدب نوشلا قتنا

: تفگ گنهرس



. ممزاع بشما نم -

: تفگ الن سرا

؟ اجک مسرپب منوت یم نابرق -

هیضق . هدیسر رهش ات دنچ زا یدب یاربخ -

هیبش بیجع هک نراد یکاش یرس .هی هکوکشم

یلیخ یتنعل دناب نیا . ننیهاش ی هدنورپ یاه یکاش

. میدرک یم ور شرکف هک هینوا رتزا عیسو

. دروخ گنز یوسوم ناوتس نفلت نیح نیمه رد

: تفگ ینارگن اب اروف . هحفص هب تخود ار شهاگن

؟ مگب یچ شهب ترالن!حاال یاو -

: تفگ الن سرا

هیچ؟ تروظنم -

: تفگ پیترس

. وگدنلب ور راذب هدب باوج -



یطولا ##ن

مود _ لصف #

یس _ تمسق #

. دیشک ار زبس نوکیآ و تفگ یمشچ نینزان

-ولا؟

تکاس یاضف طخ یوس نآ ترالنزا ضغب رپ یادص

. تفاکش ار قاتا

؟ ناوتس -ولا

؟ نیبوخ . ناکین موناخ -سالم

یم مدز. گنز دیشخبب . متسین بوخ نم -سالم.هن

؟ نیرادن ربخ داوج زا امش مسرپب متساوخ

یفیلکت یبال هناشن هب یرس الن سرا هب ور نینزان

داد. ناکت

؟ روطچ ؟ داوج -



. تسین داوج . ناوتس تسین -

. منود یم هنافساتم هلب... -

یناشیپ یور دناشن مخا ترالن دننام غیج یادص

. تخادنا ارباال شیوربا یات کی گنهرس و پیترس

یچ نیگب مهب ادخ ور ؟وت ینود یم یچ ینعی -

؟ هدش

. درشف بل نینزان

ترالن. شاب مورا ادخ ور -وت

دز: قه ترالن

یمن ادیپ وداوج زورید ؟زا مشاب مورآ یروجچ -

... هنکن منک.

ارهب یا هدننک تحاران وج یترالن هیرگ یادص

دوب. هدروآ دوجو

داد: همادا نینزان

. منئمطم نم . هبوخ شلا ح داوج . نکن هیرگ -ترالن!



لوق ام هب اهامش . تسین میلا ح افرح نیا نم -

هروج همه داد لوق داوج هب تسیئر نوا . نیداد

. نوتلوق ریز نیدز اهامش . هشاب شبقارم

: دیپوت راب نیا نینزان

. مگیم یچ نیبب نک شوگ . ناکین موناخ -

قاتا یوت نانزریفن یترالن هتفرگ شخ یادص

. دیچیپ

یک اهامش تسین مهم مارب نک! شوگ وت -هن

رس زا وم هی هگا . مرادن دامتعا نوتهب هگید . نیتسه

. نیلوئسم اه امش هشب مک داوج

دز: قه هرابود دعب

... هنرگو هدرگرب سملا داوج دینک اعد طقف -

دش. عطق طابترا قت، دعب

: تفگ پیترس و گنهرس هب ور ناوتس

نیا ممهف یمن اعقاو . نابرق ماوخ یم رذع نم -



. ورتخد

ح دیمهف یم بوخ . تفگ یم غورد تشاد هک هتبلا

هیرگ نایم رد رای قارف زا هک یقشع لاترالنونآ

رخآ درک.راب یم شیر ار مدآ لد شکانزوس یاه

و دوب هدید کرتخد نامشچ ین ین رد ار قشع

دوب. هدرک سح هبترالن داوج دنخبل اررد تبحم

: تفگ عمج راظتنا ربخالف پیترس

ور. شلا ح ممهف یم نم یلو -

. دندش هریخ رگیدکی هب مانهب النو سرا

: تفگ پیترس

هشاب نوتساوح دوب. رپ شلد رتخد نیا . میرذگب -

ناوتس هدب. نومتسد راک هراینرد یزاب هنووید

شامدآ و هدنورپ نیا نومهفب شهب و نک شمورآ

نک حیلا شهب . هریذپ یمن ور رتخد هی یقش هلک

هرب. شیپ همانرب قبط و هنکن تلا خد

: تفگ یوسوم ناوتس



. هشاب تحار نوتلا یخ . نابرق مشچ -

فرح دشویب دنلب اج وزا درک مخ رس پیترس

. دنتفر نوریب قاتا زا گنهرس اب هارمه

******

یاهرجآ کت کت زا تبوطر انو یوب و دوب بش

ی هزوز یادص . دیسر یم ماشم هب قاتا ی هنهک

. دراذگب مه یور مشچ تشاذگ یمن نوریب نآ گس

تمس یندنک ناج ارهب شا یمخز و روجنر نت

هلوک و جک یرجآ راوید ارهب شرس و دناشک راوید

داد. هیکت

مه ارهب شلا ح شتروص یور هتسب هملد نوخ یوب

یقیمع اما کچوک یگراپ شبل ی هشوگ دز. یم

درک. یم کاندرد شیارب ار نتفگ خآ یتح هک تشاد

یم شرازآ شرس پچ تمس و یناشیپ یور مخز

دوب. هدش عطق یتخس هب شا ینیب یزیرنوخ داد.



ارزااپ وا تشاد هک دوب یگنشت رتدب اه نیا مامت زا

. دروآ یم رد

قاتا یوت ینهآ زاالیرد یمک رون و دوب کیرات قاتا

دوب. هتخاس یا هکیراب هار

قاتا نآ یوت هک دوب رتشیب تعاس راهچ و تسیب

یسک هچ ریسا اقیقد تسناد یمن و دوب ینادنز

ناماس هک دوب هدز لوگ مادم ار شدوخ هدش.

. درادن تراسا نیا رد یتسد

تمس درب یم دوب هک یدنفرت ره اراب وا شنهذ اما

. هدروخ تسد ور روجدب هکنیا

دنچ نآ رد ارچ هک یفیلکت نآبال زا دوب کالهف

. تسیچ شدرد دیوگب دمآ یمن یسک تعاس

. شکاندرد ندرگ نداد ژ اسام هب هتسهآ درک عورش

هب لیدبت هک گس یاه هزوز الهبالی درک سح

هزیرگنس یور ار یسک یاپ یادص دوب هدش هسانرخ

ساسحا درک تقد هک بوخ . دونش یم طایح یاه



. تسا رفن کی زا شیب اپملا یادص درک

دعب دش. کیدزن قاتا اپهب یادص درک. زیت شوگ

: تفگ یسک

نک! شزاب -

مشچ یوت رون دش زاب نانک یقژ یقژ هک ینهآ رد

دش. رپ داوج

دش... رهاظ رد نایم رد انشآ یدرم تبیه

یطولا #ن

مود _ لصف #

مکی یس_ _ تمسق #

وا زا کیرات و هایس یا ههلا درم رس تشپ زا رون

تسانشآ تفگ اعقاو دشیمن هک یروط دوب. هتخاس

یم ار وا هک درک سح طقف داوج اما هبیرغ ای



. دسانش

براض درم قامچ ی هبرض رطاخ هب شمشچ کی

هتسب هملد شکلپ یور نوخ و دوب زاب همین ابیرقت

هچ دنیبب ات درک زاب بوخ ار شرگید مشچ دوب.

وور دمآ رتولج درم . هدمآ شلولس ینامهم هب یسک

. داتسیا شیور هب

بجعت مه دایز تسیک وا هکنیا ندیمهف اب داوج

. درکن

دز: راد ادص یدنخزوپ

-وت!؟...

داد: ناکت رس فسات واب تسشن اپ یور درم

یشاب درمان همه نیا مدرک یمن وشرکف تقو چیه -

. داوج

دز: روایبرد صرح یدنخبل داوج

. ربکا مدرکن بجعت تندید زا چیه اما نم -



داد: ناکت ار شرس ربکا

! هبوخ -

؟ ننزب ونم ... ردقنیا هتفگ تهب ناماس -

هملک کی طقف . ینک لا وس وت تسین رارق اجنیا -

؟ ساجک یراک لصا نوا یگیم مهب

: دیدنخ زاب داوج

؟ ینود یمن وت ینعی -

. ینک یمن اشاح دایم مشوخ ال. کیراب ، هبوخ -

ینود یمن هک وگن . وگب غورد مک دایب تور هب فت -

. ساجک وپال

هرارق هک ینوا یلو نک. هرخسم ونم . هرادن بع -

؟ ینک راک یچ یاوخ یم ور یدب سپ باوج شهب

هرخسم نیا . دایب شدوخ داوخ یم باوج هگا -

دوبن ؟المز اجنیا نیدروآ نیتشادرب ونم هیچ ایزاب

هچب نیع . هشب هدولآ نم نوخ هب نوتتسد همه نیا



. مداد یم نوتهب ونوتلوپ یتفگ یم مدآ

نانچ . دیبوک شناهد هب مکحم یتشم ناهگان ربکا

شکف درک سح هک دیچیپ شا هراورآ رد یدرد

قاتا فک کاخ یور شناهد زا هبانوخ . هتکسش

. تخیر

ییاه نادند اب ربکا . تشادن مه نتفگ خآ ناوت یتح

: دیرغ هدش دیلک

نوا لثم هگید داد،وت شرس ور شنوج دمحا -

ور وت نوج تسین رارق وپال نوا . شابن قمحا

؟ ونیا یدیمهفن زونه . تخبدب هدب تاجن

.زا دنتشاد ربخ سپ . داتفا شیرازود هزات داوج

ناشیارب یزیچ کی شگرم زا لبق دمحا هکنیا

. هتشاذگ

. دنزب فرح دناوتب ات داد ناکت ار شکف یمک

: تفگ و داد ناکت ار شناهد یتخس هب

. ینز یم ... فرح یراد یچ زا... منود یمن نم... -



. تفرگ شگنچ یوت ار شرس یولج یاهوم ربکا

هک درک زاب رس راشف نیرتکچوک اب راگنا شرس مخز

دایرف ار درد تساوخ یم شرس یاه لولس کت کت

. دنزب

تدوخ نوج هگا . داوج مگیم یچ ینودیم مبوخ -

نیع ، یراد تسود ور هرتخد نوا تو خهلا نوا و

نومه تمتسرف یم هنرگو نزب فرح مدآ هچب

هکاالن ییاج نومه . تخادنا ین برع هک ییاج

. هدنوم نودرگرس دمحا حور

اراب داوج یاهوم و دیشک مکحم ار شتسد دعب

درک. اهر تنوشخ

ترال کش یب هک رتخد ونآ خهلا مان ندینش اب داوج

دش. خیس شنت یاهوم دوب ن

یانب شبلق داتفا نارود هب شرس دشو رتدب شلا ح

. دیشک هنابز شبلق یوت مشخ و تشاذگ ار ندیبوک

یاپ رانک دوب هبانوخ طقف ابیرقت هک ار شناهد بآ



درک. فت ربکا

تساوخ یم شلد . دیراب یم نوخ شنامشچ زا

هرعن یمخز یگنلپ نوچ . دوجب ار ربکا ی هرخرخ

: دیشک

دص .زا ربکا دروخن دروخ اتود نوا هب تتسد -

ادخ .هب یضوع یدشن در یدش در نوشیرتم

منک. یم هایس وتراگزور

: دیشک یفوپ ربکا

ندز تفم .رز داوج یدش ریس تنوج زا ادخ -هب

ینم ریسا اجنیا هشاب تدای . تارب هرادن یجرخ هک

خهلا هب .هن هسر یمن نوریب نوا هب تتسد . قمحا

داوخب ملد .رهبالیی تارهاوخ و ردام هب تهن

یروخب ینوت یمن یهوگ چیه مه وت مرایم نوشرس

لثم یشیم شرخآ ینزن فرح هدز. کلف تخبدب

. دمحا

. تسب درد ارزا شنامشچ داوج



: تفگ و درک زاب ار شنامشچ دعب

. یراد المز هدنز ونم نوچ ینک یمن یطلغ چیه -وت

یم بوخ ونیا یلو . نیتشک ودمحا ارچ منود یمن

منم ی هدرم دروخن نوتدرد هب دمحا ی هدرم منود

. هروخ یمن نوتدرد هب

هب رس و دیدنخ دعب درک. فت ار شناهد بآ هرابود

دز. هیکت راوید

هک یا هگید رخ وره ناماس و نامرآ هب ورب -

زا هدنز و سملا وماپ یتقو ات نک حیلا هتسیئر

هتیلا .ح هنوم یم هتسب منهد مراذن نوریب اجنیا

؟ ربکا

دناخرچ شناهد یوت یگف ارابکال شنابز کون ربکا

هظحل نآ وات هدمآ شهارمه هک یدرم هب وور

: تفگ و درک دوب هداتسیا فرح یب یا هشوگ

. منیبب هدب -

ارهب یراد همکد یقلت فیک و دیود ولج اروف درم



داد. ربکا تسد

سکع . دیشک نوریب سکع دنچ فیک یوت زا ربکا

درک. ترپ داوج یولج ار لوا

. دیزگ بل سکع ندید اب داوج

. ورتم هاگتسیا یوت دوب ترالن سکع

: تفگ ربکا

؟ هداتفا یتک هچفال هب ینیب یم . هدمحا دزمان نیا -

وشاسنج هنک یم سامتلا نوا و نیا زا بش ات حبص

هار ابام تساوخن شقمحا دزمان نوچ ارچ؟ . نرخب

. دایب

: سکع ی هشوگ تشاذگ ار شتفلک و گرزب هبابس

وت رگا هنم.حاال ی هچون نیا ؟ ینیب یم ودرم نیا -

هچبالیی ؟ هشیم یچ ینک یم رکف ینکن زاب نهد

؟ دایم ربخ یب اج همه زا رتخد نیا رس

. تفگن چیه داوج



و درگ یمک . تخادنا کاخ یور ار مود سکع ربکا

هک تخیر سکع یوت شردام تروص یور کاخ

. ییاونان فص یوت دوب ییاج کی . دیدنخیم تشاد

رذح یاوخ یم منیا .زا قمحا هتردام هگید هک نیا -

؟ ینک

شنامشچدرک زاب یتقو و تسب مشچ ضغب اب داوج

یاه وشلا دنلب یوتنام نآ اب اهولقود سکع ار،

دنتشاد شنامگ دوب.هب شمشچ یولج ناش یگنر

. یطایخ کالس دنتفر یم

: تفگ تلا ذر اب ربکا

. نلگشوخ یلیخ -

یطولا #ن

مود _ لصف #

مود یس_ _ تمسق #



دز: هدبرع شناوت مامت اب داوج

تفیثک نهد نوا دنبب لا! غشآ وش هفخ وش! هفخ -

. یضوع ور

. هتخوس نهد و هدروخن شآ دوب.زا هتفرگ شا هیرگ

دوب هتشاذگ شیارب هچ دمحا تسناد یمن یتخبدب

دنک. ارخالص شدوخ و دیوگب ربکا هب هکاللقا

هگرود ییادص .اب شتروص رانک تفرگ هار شکشا

: دیلا ن هدش

منود یمن نم اباب یسانش یمن هک ییادخ نوا -هب

واگ. االغ،رخ، یمهف یمن ارچ وت. یاوخ یم یچ

درک. هاگن رب رب وا هب هنسرگ یروخش ال نوچ ربکا

یور اهارزا سکع درک هراشا شا هچون هب تبقاع

دنک. عمج نیمز

یور ربکا درک. عمج اهار سکع دنت دنت درم

و هدیزرو مادنا و دوب دنلب شدق . داتسیا شیاپود



سات شا هلک و هدمآرب شمکش یمک . تشاد یتخمز

هدز قو شنامشچ و تشاد یکزان یاهوربا دوب.

شباتع دروم هک یسک ره ناج هب تخادنا یم سرت

. تفرگ یم رارق

: تفگ و درک شراولش بیج یوت تسد کی

تیلا ح دازیمدآ فرح هکنیا لثم . هشاب بخ هلیخ -

اقآ دمدب تتلود حبص ات نومب اج نیمه . هشیمن

. داوج

هچون دشو جراخ قاتا زا دنلب ییاه مدق اب مه دعب

درک. لفق و دیبوک مه هب مکحم ردار شا

بل ریز و درک هاگن هتسب رد هب نانک قه قه داوج

: تفگ

.ایب یتخپ مارب یشآ هچ هک ینیبب ییاجک دمحا "

"! یتنعل مریم یم مراد مدرک لدور نیبب

**



! زکرم هب رتوبک -زا

. مشوگ هب زکرم -

روتسد . هشیم جراخ هراد نم تیعقوم وسژهزا -

هیچ؟

. مامت . دینکن یمادقا چیه ، هلصاف اب بیقعت طقف -

الن سرا دش، مامت هک میسیب شخ شخ یادص

دز. یریما ناوتس ی هناش هب یتسد

یدعب تیعقوم وت ردص درگرس مش. هدایپ دیاب نم -

ومدوخ رس ییاج هی شرب و رود دیاب هریگب رارق

؟ نیدرکزاساج اجک ورابایدر . مسرب شهب ات منک مرگ

. اریات تمس ریگلگ یدوگ -وت

. نیشاب بقارم . داین نوشرس بالیی مراودیما -

هدایپ نو النزا سرا و تفگ یمشچ یریما ناوتس

. تشاد یبسچلد یکنخ کی اوه و دوب رصع دش.



. تفر یم هار لو و لش و دوب هدز پاه پیه پیت

داشگ یراولش اب داشگ هلگ و گنر یسوت یترشیوس

وکال دوب هدیشوپ گنر نامه هب گنت یاه هچاپ و

کی دوب. هتشاذگ شرس یور دیفس راد هبل یه

لیاتسا ات تخادنا شناهد یوت مه سمادآ

دوش. لماک شا ییاقیرفآ _ ییاکیرمآ

زا سک ره هک دوب ششوگ کی یوت مه یرفزدنه

شوگ پر گنهآ دراد درک یم رکف دشیم در شرانک

دوب. لصو شناراکمه هب طقف وا اما دهد یم

هیکت نهپ و تپ یتخرد هب غولش یور هدایپ کیدزن

. شرگید یاپ تشپ درک مخ ار شیاپ کی دزو

دراد دننک رکف نارگید هک یروج درک همزمز بل ریز

. دهد یم شوگ نآ هب هک دنک یم همزمز یگنهآ

؟ حیلا هچ رد مانهب -

: دینش ار مانهب یادص

هدموین ات هگید س.ایب هنودرم سابل کیتوب هی -وت



. نوریب

یقت و تخاس شسمادآ اب یتروص یکنکداب الن سرا

: تفگ رادشک و دناکرت ار نآ

. یکوا -

. تفر نابایخ تمس وهب درک شرب و رود هب یهاگن

شلوا مانهب . تفرگ یاج مانهب رانک و درک زاب ردار

درک. شهاگن رب .رب تخانشن ار وا

درب: ارباال شرس الن سرا

اباب. منم -

دز. هدنخ ریز یقپ مانهب

الن؟ سرا هیپیت هچ نیا -

دش. در ناشرانک زا ترپسا باالو لدم یلیبموتا

دوب. دنلب نآ پاه پیه گنهآ یادص

داد: شندرگ رسو هب یرق گنهآ متیر الناب سرا



؟ مدش پیتشوخ -

اراولش نیا زا ردقنیا . تفوک و مدش پیتشوخ -

وهی نوبایخ طسو منک یم سح ش همه . ادایم مدب

. نیمز نتفیم

: دناکرت مانهب شوگ کیدزن رگید کنکداب کی الن سرا

. یرب هک اج .ره مایب تاهاب ماوخ یم -

درگ مشچ و تفرگ ریگناهج و کیتوب زا هاگن مانهب

درک.

ناج؟ -

یلک . هسانش یمن یسک ونم یروجنیا هنووید -

اقیقد پاه پیه نیا منیبب مدیخرچ تن وت بشید

هک روگ و گنت یاسابل نیا زا شییادخ . هیتفوک هچ

. هرتهب نشوپ یم ایضعب

بخ؟ -

ومدوخ مرب دیاب بشما . شاداد هرادن بخ -



هیک. اقیقد منیبب روهدنل نیا هب منوبسچب

بوخ یاهاج هربب بشما ورام دیاب روهدنل نیا -

. میشف عال هزور هنابش جنپ اقیقد .االن بوخ

شیااال. هشب روگ هب روگ -

؟ هدشن یربخ داوج -زا

کش ربکا هرسپ نوا .هب هنوشراک وت روجدب نینزان -

. هراد

؟ ربکا -

. نامرآ ی هچون -

بخ؟ -

هنز. یم کوکشم مه نامرآ نز نوا -

الن. سرا هریم جیگ هراد لحنی ال یامعم نیا زا مرس -

س. هتسب یریگیم فرط ره زا

نک شیتآ . دموا نیبب هوا هوا . مانهب هنشور ملد -

. هریم ینوتسربق مودک مینیبب نک شیتآ



یطولا #ن

مود _ لصف #

مراهچ یس_ _ تمسق #

النو سرا بیقعت تحت دنادب هکنیا نودب ریگناهج

هتبلا . صخشم و رود یا هلصاف اب مه دوب.نآ مانهب

وود نو کی و دندوبن اهنت مانهب النو سرا هک

یاه هلصاف اب اجان سیلپ نارومام زا راوس روتوم

بیقعت رد یلومعم و یداع ال ماک یرهاظ و صخشم

. دندوب ریگناهج

وره دشیم ماجنا هفقو یب مامت زور دنچ راک نیا

. تفر یم شا هناخ هب بش رخآ ریگناهج راب

دنچ . دنار رهش زکرم تمس هب تعرس اب ریگناهج

رد رابود یکی و دنارذگ ار یعرف و یلصا نایایخ

رانک لوا دش.راب هدایپ شلیبموتا زا هار نایم



رانک لودج یور و درک کراپ ار شنیشام نابایخ

ینفلت یسک اب یا هقیقد هدزناپ و تسشن نابایخ

درک. تبحص

الن سرا دش. یشورف هرقن ی هزاغم لخاد مود راب

دوب. هدمآ رد شرفک

. هدرک شدوخ لچم ورام هتعاس انک.ود شاگین -

هنک؟ یم یطلغ هچ هگید اجنیا

درک: زیر مشچ مانهب

. هگید هنک دیرخ داوخ یم رتخد هی هساو -الدب

؟ هراد ندیسرپ منیا

اپرال؟ هرتخد نوا -

. دیاش . منود یم هچ -

یم . هشیم بش هراد . هگید هرخب رتدوز شربخ -

امع شزاب هنوخ زاب هرب هشاپ هنزب رود االن مسرت

اقآ. لا بند ادرف زا میش الف

یلدنص یتشپ اب راب دنچ مکحم ار شرس مانهب



: دیبوک

اپ مدوخ اه هنزن یتکرح هی هگا بشما ینعی -

. شمنز یم هروخ یم شات هنوخ رد مریم مشیم

: دیدنخ الن سرا

. مانهب ایدش باصعا یب ! بجع -

زاب هکنیا نارگن و مداوج نارگن الن. سرا منارگن -

. میروخب تسدور

دز: دروبشاد یور الن سرا

. تفیب هار . دروآ وشفیرشت شربخ -

رهش. نییاپ تمس هب دوب هدنار ریگناهج وزاب

ینابایخ یوت بش هدزای تعاس کیدزن تبقاع

هدش یرجآ یاهراوید اب گرزب اراگژی دراو ، تولخ

ار یبآ هنیهب فرصم حرط راوید فرط کی هک دوب

هدز گنر یبآ ار اهراوید و دندوب هدرک یشاقن

و راوید یور مه گنر یبآ و گرزب رد کیدزن . دندوب

هتشون گرزب یطخ باالیرداب ناغاد و برد یولبات



: دندوب

" یلیعامسا ناردارب هاگریمعت "

دز: میسیب مانهب

دیدج تیعقوم وسژهرد ، اهدحاو مامت هب باقع "زا

چیه . یلیعامسا ناردارب هاگریمعت هدش. فقوتم

" مامت . دیشاب گنز هب شوگ و دینکن یمادقا

. تفرگ سامت یریما ناوتس الناب سرا

داد: باوج اروف یریما ناوتس

. نابرق متمدخ -رد

لا نگیس رظتنم . هاگریمعت نیا یلا وح مریم مراد -

نک. دصر وهاگریمعت نیا تیعقوم دعب . شاب ماه

. نابرق هلب -

درک. بترم شرس یور ار شه النکال سرا



: تفگ مانهب

وت؟ یرب یاوخ یم ینئمطم -

هچ وت نوا اقیقد منیبب مرب دیاب شلبق یلو هرآ. -

. شاب مسامت رظتنم . هربخ

: تفگ مانهب

. ینک یم راک یچ منیبب ورب ! یلع -ای

هدایپ یوت ار شدوخ دشو هدایپ نیشام النزا سرا

و دنلب قاس یکشم یاه شفک .هب تخادنا ور

و لش و درک دنلب رس دعب . تخادنا یهاگن شراددنب

. هاگریمعت هب دیسر نانز مدق لو

. تشگرب هرابود و تفر رخآ ات هتسهآ . داتسیان اما

داتسیا ، تشاد یگرب رپ یاه هخاش هک یتخرد تشپ

دنچ هاگریمعت فرط .ود تخادنا فرطا هب یهاگن و

باالی تسد دوب. نییاپ ناشیاه هرکرک هک دوب هزاغم

یاهزرد ارالی ششفک کون و تشاذگ هاتوک راوید

هب یهاگن . دیشک ارباال شدوخ و داد اج یرجآ



ره هک دید ار یرفن هس .ود تخادنا هاگریمعت لخاد

الرغ یدرمریپ هک یکی . دنتسه یراک لوغشم مادک

ار یمیدق یلیخ تلر وش کی توپاک گنر تشاد دوب

دوب ناوج یرسپ یمود . دیباس یم ، ناهوس ذغاک اب

یموس دوب. نیشام کی ردنلیس نتسش لوغشم هک

یاه لا غشآ و تآ هک دوب یندرم الرغ یناوجون مه

ریگناهج نیشام درک. یم اج هباج ار نیمز یور

. دوبن یربخ شدوخ زا اما دوب کراپ یا هشوگ

رانک ی هزاغم تمس تفر . دیرپ نییاپ راوید زا

زود هنادرم کچوک یطایخ هاگراک کی . هاگریمعت

و هچراپ راورخ کی . هدیشک نییاپ یاه هرکرک اب دوب

طسو یگرزب زیم یور فرط ونآ فرط نیا مه خن

ار مانهب ی هرامش دوب. هدش اهر راو هتخلش هزاغم

داد: باوج عیرس مانهب . تفرگ

؟ شاداد مناج -

. تسشن هاگراک موس ی هلپ یور الن سرا



مه اراگژه مه هک انیا .زا اجنیا ههاگریمعت -

نیا زا یلو ننک. یم ون وجراخ هدر زا یانیشام

کراپ هشوگ هی شنیشام طقف . تسین یربخ هرسپ

وت. مرب دیاب هدش.

الن. سرا مدرک کچ ور فارطا نم ؟ هخآ یروجچ -

کی یاه هزاغم همه . لخاد نوا هرادن دید ال صا

نا. هقبط

وت. مرب دیاب . مانهب منود یمن -

؟ نئوت نوا رفن دنچ . مینک ربص دیاب -

هچب وهی نووج رسپ وهی درمریپ رفن.هی هس -

12سهلا. ابیرقت

ننک.با راک بش فصن هکات تسین رارق . سپ بخ -

ننک. یم لیطعت هک هرخ ال

بخ؟ -

دش تولخ هک اجنوا . هشیم یچ مینیبب نک ربص -



وت. میرب

یچ؟ دوب اجنیا منوش هنوخ هگا ینعی ؟ دشن رگا -

وت درگرب .عفال شارب منک یم یرکف هی تقو نوا -

. نیشام

راوید زا مود راب یارب درک، عطق هک ار نفلت الن سرا

درب. باال دوشن هدید هک ییاج ارات شرس . تفر باال

یم یاچ تشاد درم ریپ . دوبن ناوجون زا یربخ

ی هشوگ تخت یور تشاد ناوجرسپ و دیشون

یم اج اجهب یشلا وب وتپ اراگژ زابور ی هطوحم

درک.

یوت دعب هقیقد کی و دیرپ نییاپ راوید زا اروف

. تفرگ یاج مانهب رانک نیشام

یطولا #ن

مود _ لصف #



مجنپ یس_ _ تمسق #

: تفگ مانهب

بخ؟ -

ربص . هباوخب اجنوا بش هرارق هرسپ منومگ -هب

. هشیم یچ مینیبب مینک

دش. زاب ینهآ و گرزب دعب،رد هقیقد جنپ تسرد

. دمآ نوریب رد زا کچوک و هایس یکاس اب درمریپ

. تشاذگ ور هدایپ اپهب شقن زیر کرسپ شلا بند

: تفگ الن سرا

. نریم نراد هه هچب و هدرمریپ -

هنک؟ یم یطلغ هچ وت نوا ریگناهج -

. میدب بآ یشوگ رسو میرب دیاب واال. منود یمن -

الن. سرا نییاپ رپب -



.ره دنتفر هاگریمعت تمس هب مانهب قافتا النهب سرا

. دندیشک باال راوید ارزا ناشدوخ ود

دز: چپ هتسهآ الن سرا

. هدیباوخ هرسپ -

: تفگ مانهب

هک الهپم نوا زج ندرک شوماخ ور اغارچ همه -

. هکقاتا نوا رانک

درک: زیر مشچ الن سرا

. هییوشتسد اج نوا دیاش -

؟ هخآ سپ تساجک ریگناهج -

دوب هاگریمعت ی هطوحم ی هشوگ کچوک رتفد کی

هب ناوج و تخت رس تشپ و پچ تمس تسرد هک

تسد ورد هنهک نیشام .ود تشاد رارق هتفر باوخ

نیشام . دندوب هدش کراپ اراگژ طسو مه ریمعت

یولج تسرد و هطوحم تسار تمس رد ریگناهج



دوب. هدش کراپ کقاتا نآ

: دیسرپ الن سرا

؟ مینک راک یچ -

ندرک زیمت هب درک عورش و دیرپ نییاپ مانهب

. دمآ دورف نیمز یور شرانک الن سرا . شناتسد

. دیشک النار سرا یوزاب مانهب

رو. نوا میرب -ایب

: تفگ مانهب هاگریمعت زا رترود یمک

میرب دیاب دعب هش. نیگنس هرسپ باوخ مینک ربص -

وت.

منک. ضوع ومسابل دیاب سپ -

تراک هب بشما تپاه پیه هک تساو مریمب -خآ

. دموین

. دنخن ! تفوک -

؟ یزیچ یا هفاک میریم زاب یدرک رکف -



ینزب درایلیب تسد هی بشما متفگ هرآ. یتخبدب -

پیت یروط نفخ .ثمال هداد تدای یچ رایهم منیبب

. سناش یکشخ مدز.هب

. دیبوک وا یوزاب یور الن سرا و دیدنخ زاب مانهب

. هرخسم ! دنبب -

. دروآرد ار شنابز مانهب

. نزن رغ ردقنیا ودب -

درک. زاب ار لیبموتا بقع قودنص مانهب

صوصخم یتظافح نیرومام یاه سابل ود ره

هریت ینجل زبس تسد کی هک یوژهار ناگی تایلمع

یم ار ناشتروص هک ییاه .کاله دندیشک نت دوب،هب

یور ار دوب صخشم ناشیاه مشچ طقف و دناشوپ

رد ناشندشن هدید یارب راک نیا . دنتشاذگ ناشرس

دوب. هاگریمعت

کی الن سرا . دندرک کچ ار ناشیاه هحلسا ود ره

. یرتم یلیم یهن هچناپت کی مانهب و یرمک تلک



باال تخرد تشپ راوید زا هبرگ ود نوچ هتسهآ

فک . دنتخادنا طایح یوت ار ناشدوخ و هتفر

دوب. کاخ زا هطوحم

یم درک النحیلا سرا هب تسد ی هراشا اب مانهب

درک هراشا مه الن سرا . ریگناهج لیبموتا تمس دور

مامت اب مانهب . هطوحم ی هشوگ رتفد فرط دور یم

یوت . تشادرب مدق لیبموتا تمس هب هتسهآ ناوت

.زا دوبن یکوکشم زیچ . دیشک کرس نیشام کقاتا

نداد ناکت الناب سرا درک. هاگن الن سرا هب اجنآ

. تسین اج نآ یصاخ زیچ درک هراشا تسد

ریگناهج لیبموتا تشپ کقاتا تمس هب ود ره

یرد . دنابسچ رد ارهب ششوگ مانهب . دندرک تکرح

دوب. گنر زمرق و ینهآ

الن سرا دنک. شزاب درک هراشا . دیسر وا النهب سرا

. تخادنا تخت یور هدیباوخ کرسپ هب مشچ



هتخادنا مرها کی رود هک یتفلک لوتفم مارآ مانهب

دش. زاب .رد دیشک ار دوب هدش

یور بیج ارزا یکچوک ی هوق غارچ اروف مانهب

. دروآرد شیوناز

ییانشور و هوق غارچ رون کدنا نداتفا اب

: تفگ الن سرا ، قاتا رد ییوسروک

. شوت نتخیر رزنپ رزنخ هیرابنا هی طقف هک نیا -

و هراپ نهآ هکت دنچ . دناخرچ ار هوق غارچ مانهب

دوب. کچوک رابنا نآ یوت هنهک یاهریات

رسپ هب هرابود الن سرا . دندیشک نوریب رابنا رسزا

درک. هاگن هتفر باوخ هب ناوج

ات میرب . تسین یچیه اج نیا . مانهب میرب -ایب

. هدشن دنلب باوخ زا هرسپ

رکف شدوخ درک.اب هلوک و جک ار شیاه بل مانهب

. تساج نآ شنیشام و تسین شدوخ ریگناهج درک

بیجع یامعم کی و دوب یبیرغ و بیجع تیعقوم



یسک ار شجورخ اما هدش اج نیا دراو وا هکنیا رت

. هدیدن

ره دعب یا هقیقد . دندش جراخ هاگریمعت نآ زا اروف

ار ناشیاه .کاله دندوب هتسشن نیشام یوت ود

. دنتخادنا بقع یلدنص یور و دندروآرد

. دیبوک نامرف یور یتشم مانهب

. یریما ناوتس نزب گنز -

درک. رارقرب یریما ناوتس اراب طابترا الن سرا

؟ دموا تریگ یچ ربخ؟ هچ ناوتس -

. هرادن یداعریغ لا نگیس چیه اجنوا . یچیه هک -ام

یچ؟ هاگریمعت تشپ نومتخاس تشپ -

زیچ هتبلا .هک ینوکسم نومتخاس ودات طقف -

. میدیدن یکوکشم

کیدزن هاگریمعت نیا هب هک اج .ره هشاب نوتساوح -

. دینکن یا هگید راک اما . دینک کچ بوخ ور تسه



. نابرق هلب -

. دیشک یفوپ مانهب درک، عطق ار نفلت النهک سرا

شراک وت میرب یباسح دیاب . هشیمن یروجنیا -

. هربخ هچ اج نیا مینیبب

. دناباوخ یمک ار یلدنص الن سرا

زا ریگناهج نیا مینیبب مینومب رظتنم دیاب -عفالهک

. نوریب دایمرد خاروس مودک

رد هب هریخ مانهب و تسب ار شیاه مشچ الن سرا

نیا زیچ همه درک رکف شدوخ واب دنام هاگریمعت

دوب اج نآ لخاد یزیچ کی . تسا کوکشم هاگریمعت

دوب. هدرک لوغشم رکف ارهب وا تخس هک

یطولا #ن

مود _ لصف #

مشش یس_ _ تمسق #



مدآ نیب وزا درک روبع یلدنص نیج ود کی نیب زا

دنت ندرواین مک تقو و ندنامن اج یارب هک ییاه

ات دنادرگ ار شنامشچ درک. روبع دندز یم فرح دنت

نیرخآ تسرد تس. خیلا یلدنص مادک دنیبب

. یفرط نآ درک دنت اپ اروف دوب. خیلا یلدنص

.اب شیور هب ور هب هدز لز هتسشن دید ار شردام

و تسشن یروف دزوترالن نهپ یدنخبل شندید

. تشادرب ار یشوگ

-سالمیآالمن.

دمآ: رد هرجنح زا شردام ی هتسخ یادص

. مرتخد تهام یور سالمهب مدرگب ترود -

ویآالن هشیش تشپ تشاذگ ار شتسد ترالن

. شرتخد تسد اب درک سامم فرط نآ ارزا شتسد

یآالن. دوب هدش گنت تارب ملد -

ندید واب تسکش یم اه هلمج نایم شیادص



. تفرگ یم ناج هرابود شردام رهم رپ نامشچ

. تخیر شهاگن یوت قوذ یمک یآالن

؟ هبوخ ریما . دربن مباوخ تندید قوذ زا بشید -زا

؟ ردام رمع هروطچ لا؟ونرالن رام هنن

تشم دوب زیم ریز هک ار شتسار تسد ی هجنپ

درک.

هک دوب ینافوط و جاوم ییایرد مارآ رهاظ نآ تشپ

اه. هرخص هب دز یم ار شدوخ

. تیارب هدنامن یرهاوخ رگید دیوگب دمآ یمن شلد

: دیدنخ یکلا

هریم شنیشام اب بش ات حبص هک ریما همه. نبوخ -

و هیقب یلالو شیپ سنلا مریم منم . یشکرفاسم

. ورتم مریم رصع

. دناشن شا یناشیپ یور یزیر مخا یآالن

یتخس همه نیا هگید مراذ یمن نوریب مایب یتقو -



. یشکب

ظفح نانچمه ار شدنخبل یتخبدب رازه ترالناب

دوب. مغ و درد جامآ شلد اما درک یم

. هیرگ ریز .دز دراد هگن ار شدوخ تسناوتن تبقاع

بل شردام هک دید کشا نازرل ی هدرپ تشپ زا

ار شتسد یوت یشوگ و دنابسچ مه ارهب شیاه

. درشف رتشیب

ندز هجز روط ونآ شرتخد سیخ نامشچ ندید

. دروآ یم درد ارهب شلد یرگید زیچ ره زا شیب

مامت رد هک هچنآ مامت زا تساوخ یم شلد ترالناما

هتشذگ وا رب یندش ان مامت و یتنعل یاهزور نیا

. دیوگب یآالن هب دوب

هک یسک نیلوا دشیم هچ ره هک اه تقو نامه لثم

دوب. یآالن دشیم ربخاب

یدرم قشاع هدش. قشاع دیوگب تساوخ یم

هدش. تسین یزیگنا مغ روط هب هک نابرهم



شکرجز نیا و شا یرود زا دریم یم دراد دیوگب

. درادن یمامت شندش

بوخ هچ هک دیوگب شلا وح سح زا تشاد تسود

هدش هدروخرس ؛اما هدیمهف ار قشع یانعم هدش

دنا. هدرب ار شدرم لا صو زا لبق

هچغاب یوت کزان زره یاه فلع لثم دیوگب تساوخ

یم ار یکی بش و دننازیوآ و لش امرگ طسو هدش.

کاروخ و نوریب دنشکب خیب اهارزا نآ ای دنهاوخ

هشیر ی هناور کنخ یبآ ای دننک ناشدنفسوگ و واگ

. دننامب هدنز رتشیب یزور دنچ ات دننک ناش

. تفگن اما

تقو اما دوش. کبس یمک شرتخد تشاذگ یآالن

دوب. مک

دز: بل سپاولد و نارگن

!قآال نابروق نیرلزوگ ؟ میزیق لزوگ بولوا -هن

نوبرق ؟ مگنشق رتخد هدش یچ ). یدنای میگروا ام.



دش.) بابک ملد ! نکن هیرگ مشب تاشچ نوا

. دیدنخ هیرگ طسو ترالن

هچب ). مایلقآ نسیملا رواب نس . ماشوملوا قاشوا -

منک.) یم هیرگ نکن رواب .وت مدش

ال ونآ شردام گنشق تروص ی هتفر وت یاه هنوگ

زور نآ دز.اتهب یم قوذ یوت روجدب شا یرغ

دوب. هدیدن هدیکت همه نآ ار شردام

فیرعت شردام یارب فرط ونآ فرط نیا زا یمک

دش، عطق هک دیفس یاه یشوگ نیب طابترا و درک

یلیخ داد لوق و داتسرف شردام یارب هسوب دنچ

. دیایب شندید هب زاب دوز

اب دید ار یوسوم ناوتس دز، نوریب هک نادنز رد زا

هیکت هنیس هب تسد یوترپ یکژلا هتسوپ و پیت

دنک. یم هاگن وا وهب نیشام هب هدز



زادعب هس هب یمک درک. شا یچم تعاس هب یهاگن

دوب. هدنام رهظ

دورب و دشکب ار شهار . دراذگن شلحم تساوخ یم

رتخد نآ لیلد هچ هب دنادب دوب واکجنک . دشیمن اما

. هدنام شرظتنم نوریب ونآ هدمآ ار هار همه نآ

اج هباج یمک شا ینیب یور ار شا یباتفآ کنیع

درک. جک اپ کژلا تمس وهب درک

وترالنیب درک زاب ار نیشام یولج رد اروف کژلا

. تفرگ یاج یلدنص یور فرح

و شندوب ناوتس و کژلا .زا یکیلع هن سالیم هن

هک ار شمخا دوب. رازیب دوب سیلپ هچ وره سیئر

اهار شحف نیرتدب یسک یدرک یم رکف یدید یم

. هداد وا هب

ار نابایخ ضرع دزو هک تراتسا یوسوم ناوتس

دز، رود

: تفگ



؟ یبوخ -

درک: اوجن یبصع ترالن

. مرادن ندوب بوخ هساو یلیلد -

یلو... . مگب یچ منود یمن -

: دیرپ شفرح نایم هب اروف

یایب یدیبوکن هار همه نیا انئمطم . وگب ور تراک -

. یگب یچ ینود یمن یگب مهب هک

! شاب مورآ ؟ رتخد وت هتچ -

درک: نابایخ هب ترالنور

؟ ندیدزد وداوج -

هرآ. -

ایک؟ -

. میتسین نئمطم زونه -

؟ یرب یم یراد اجک ونم -



. پیترس شیپ -

. مایب ماوخ یمن . رانک نزب -

.ترالن دیشک ییادص ویب دنلب سفن یصرح نینزان

درک. یم شرت هلصوح مک تشاد قترس و شومچ

وا زا پیترس نوچ تشاذگ رگج یور نادند

دندرک یم یرج ار کرتخد دیابن نوچ دوب. هتساوخ

. دهدب ناشتسد راک

. هارگرزب هب دندوب هدیسر دعب هقیقد دنچ

داد: شیادص هب یسوسحم یمرن

ترالن! نیبب -

درک. نینزان هب زیت و دنت یهاگن و دیشک دایرف ترالن

؟ یدینشن رانک نزب متفگ -

. تفرگ جوا یمک نینزان یادص

. ریگب مورآ مگیم تهب -



یطولا #ن

مود _ لصف #

متفه یس_ _ تمسق #

درب تسد هتخیسگراسفا و یبصع ترالن ناهگان

. تسار تمس دناخرچ ار نامرف

یم دایرف مادم و دیشک یم کیرتسیه یاه غیج

دز:

. مشب هدایپ ماوخ یم متفگ ! یتنعل رانک نزب -

: ندز دایرف هب درک عورش ابقاعتم نینزان

. مینک یم فداصت !االن قمحا ونومرف نک لو -

دیسر شدوخ جوا هب یتقو رتخد ود نیب شکمشک

ار نامرف لر تنک هک ردحیلا تشاد یعس نینزان هک

له بقع ترالنارهب شرگید تسد دراد،اب هگن



یمن نینزان و دوب هدش هناوید اماترالن . دهدب

دنک. مارآ ار وا روطچ تسناد

یم شیپ نانز چیپ نیگمشخ یرام نوچ لیبموتا

ربخ یرانک و یبقع یاه لیبموتا قوب یادص . تفر

شثعاب هکترالن یرطخ و دوب اه هدننار ضارتعا زا

دوب.

میقتسم یطارص چیه ترالنهب دید هک نینزان

یوتنام ریز ارزا شا یرمک تلک تبقاع ، تسین

ی هقیقش یور و دیشک نوریب شترشیت و زابولج

. تشاذگ ترالن

دز: شارخشوگ یدایرف شلا بند هب

! قمحا مدرکن تمورح هلوگ هی اتاب تاجرس نیشب -

سفن ود درک.ره اهر ار نامرف و دیسرت مد ترالنرد

و دنتفر یم شیپ باال یتعرس اب نابوتا رد نانز

جراخ ود ارزاالنی لیبموتا هرخ باال تسناوت نینزان

. دبوکب زمرت یور واپ دناشکب هار دازآ ی هناش وهب



هتفر هناشن ترالن تمس ارهب هحلسا نانچمه یلو

یاه هدننار ات دیشک نییاپ یردقنآ ار گنفت دوب.

. دننیبن ار هحلسا یروبع

سفن ، شیوربا وود یناشیپ یور هدنزگ یمخا اب

: دیپوت نانز

تساو تدوخ نوج هگا ادخ. هب یقمحا یلیخ -

هعفد . منووج زونه نم نودب ونیا هرادن شزرا

رتخد یدروآ فرح سیلپ هی فرح ور هشاب ترخآ

ینک زان وت یچ ره ؟هک یتسه یک یدرک رکف . نوج

هرآ؟ ؟ مشکب وتزان نم

هحلسا هب ساره و سرت هب هتخیمآ ینحل ترالناب

دز: بل و درک هراشا

. فرط نوا ربب... وتگنفت ... نوا -

: دیرغ نینزان

. ینک فیلکت نییعت نم هساو هدرکن -المز



دز: رشت هرابود اردزو یزکرم لفق تنوشخ اب دعب

یروخیمن ناکت و تاجرس ینشیم مدآ ی هچب نیع -

؟ یدیمهف . میسرب ات

هب ور هب هدرک وقب داد هیکت یلدنص ترالنهب

درک: اوجن دیزرل یم هک ییاه بل دزواب لز شیور

. هشاب -

یتقو وات دروآرد تکرح ارهب لیبموتا نینزان

نیمه .هب دشن لدب درو رتخد ود نیب یفرح دنسرب

دش. ورات هریت ود ینآ هطبار یگداس

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

کی یبصع یتلا زیم.ابح تشپ دوب هتسشن مانهب

یم ناکت شیاپ نآ یور دوب هتخادنا هک ار شیاپ

دیاب هنوگچ ار یزاب نیا یامعم دیمهف یمن و داد

دنک. لح



ابوا. دنکب یتروشم و دیایب پیترس دوب رظتنم

هدز لز زیر ییاه مخا و هدش مخ یرس الناب سرا

نآ فارطا ی هتسب رادم نیبرود یاه ملیف هب دوب

اراگژ.

دیبوک مه هب یروط مکحم ار بات بل رد ناهگان دعب

دش. هراپ مانهب لد دنب هک

دز: رشت

. مدیسرت اباب؟ هتچ -

و تشپ مک هک ار شرس یاهوم درب تسد الن سرا

شوخ یاه بل درک. وباال نییاپ یدوخیب دوب هاتوک

هوهق و تشرد نامشچ . دیشک نادند ارهب شمرف

: تفگ و درب ارباال شرس و تسب ار شا یا

. مانهب مشیم هنووید مراد -

داد: ناکت رس مانهب

هرابود رد نومه زا حبص 4 هک دوب هتفر اجک هخآ -



؟ نوریب دموا

: تفگ الن سرا

یزیچ هي منئمطم نم . میرب بشما زاب ایب نیبب -

. تسه اجنوا

نوا منودب ماوخ یم طقف . تسه هک شندوب -

. اقیقد تساجک خاروس

خاروس مومت گنلک و لیب اب هدش . میریم بشما -

نوا نیمز ریز میرب مینکب اراگژو نوا یاه هبنس

. مینک یم وراک نیا ، مینک ادیپ ور هکیترم

هرسپ نیا بشما زاب مولعم اجک .زا منیبب نک ربص -

اج؟ نوا هرب هشاپ

هچ اجنوا میمهفب دیاب . هرادن یقرف هرن ای هرب -

ایهن؟ هربخ

. مینک ربص بش ات دیاب . هراهچ تعاس -االن

. ندیم ربخ نتفگ . تسه نوشساوح اه هچب -



مدق هتسهآ نینزان دشو زاب قاتا رد ماگنه نیمه رد

درک. وسالم تشاذگ قاتا یوت

،هک شیارآ اهو سابل نآ رد نینزان ندید اب مانهب

زا ییومرات تشاد یعس و دیشک یم تلا جخ راگنا

. تشاذگ ندیبوک یانب شبلق ، دوشن هدید شرس

یدنخبل الن سرا و داد ار شم سال باوج هنابوجحم

دز: زیمآ تنطیش

ارو؟ نیا ؟زا نوج کژلا یروطچ -

: تفگ الن سرا و درک مخا نینزان

. هگید نیشب -ایب

. قاتا زا نوریب هب درک مخرس نینزان

وت. -ایب

درگرس ود هب یمشچریز هک ردحیلا هتسهآ ترالن

درک. دشوسالم قاتا دراو درک یم هاگن



یطولا #ن

مود _ لصف #

متشه یس_ _ تمسق #

اپیلچ ار شناتسد دش. قاتا دراو تلا جخ ترالناب

دنلب رس تارج تلا جخ وزا شمکش یولج هدرک

. تشادن ندرک

اروف الن سرا دید. یم ار وا دوب راب نیلوا یارب مانهب

دیشک بقع ار یلدنص دشو دنلب اج زا شمارتحا هب

اپ یور ینعی هک دز مانهب یوزاب درک.هب وسالم

. دتسیاب

داد. سالمترالنار باوج دشو زیخ مین یمک مانهب

: تفگ الن سرا

. ناکین موناخ دینیشب دییامرفب -

و دیشک نوریب یا یلدنص و تسب ردار نینزان



: تفگ درس یلیخ

. نایم پیترس االن نیشب -

لیطتسم زیم کی و دیفس راوید ردو اب دوب یقاتا

یا هناخ رهش. طسو یا هناخ رد هرفن تشه لکش

اهار نآ رگید یاهزیچ و یگنهامه تاسلج یارب هک

درک. یم عمج مه رود

رپ قاتا یاضف رد ینیگنس توکس تسشن ترالنهک

اوه نوچ داد. یمن ادص قلت قلت مه رلوک رگید دش.

. شوماخ رلوک و دوب کنخ و بوخ

ارچ ترالن دیسرپ نینزان زا وربا و مشچ الناب سرا

؟ تسا شا یروج کی

واب دیشک یفوپ و تسب ار شیاه مشچ نینزان

داد. ناکت رس فسات

قاتا دراو پیترس دشو زاب رد هک دیشکن یلوط

رترید .ترالن دندش دنلب اج زا شمارتحا هب همه دش.

. هیقب زا



وردحیلا تخادنا هبترالن وطالین یهاگن پیترس

: تفگ ، تفر یم شا یلدنص فرط هب هک

. نراد فیرشت اجنیا مه ناکین موناخ هب! -هب

یوت زور نآ .اتهب دیوگب هچ تسناد یمن ترالن

هب کیدزن همه اجونآ کی ار سیلپ همه نآ شرمع

و درک یم ندوب مک ساسحا دوب. هدیدن شدوخ

فیعض تسیشوگرخ درکیم سح . تبرغ ساسحا

هدش. راتفرگ ینابصع ریش دنچ ی هقلح رد هک

مه ار شندید مشچ ؛اما دندوبن هنسرگ هک ییاهریش

. دنتشادن

.هب هیرگ ریز دنزب تساوخ یم شلد اه قمحا نیع

زا دزد مه شدزمان و دوب دزد کیرش هک رهحلا

مه رگید دزد کی قشاع اضق وزا دوب هتفر ایند

راتفرگ یرتدنم تردق دزد ناتسد رد هک دوب هدش

دوب. هدش

زاب ار شیور یولج ذغاک و هگرب ات دنچ پیترس

درک.



نیمه کرتخد درک سح درک. هبترالن یهاگن مین

کشخ شا هنیس هب هدیبسچ ندرگ هک تس حاال

. تشاد مه قح ار. وا دید یم هدز تلا جخ دوش.

: تفگ شندرک مارآ یارب

. رادید قاتشم امش؟ نیبوخ ، ناکین موناخ بخ -

مه ال صا نم یلو دیوگب تساوخ یم شلد ترالن

مه شی حاال نیمه . منیبب ار امش تساوخ یمن ملد

یم و مشود یور متخادنا یم ار ما هلوک دشیم رگا

بش ات رصع ره هک یا هدش بارخ نامه یوت متفر

. مدنک یم ناج

. تفگن یزیچ اما

: تفگ پیترس

یلیخ ام دعب هب نیا .زا مرتخد باال ریگب وترس -

. میراد راک مهاب

نادنز دنربب ار وا رگا تفگ شدوخ شیپ وزابترالن

الل زاب یلو . اهراک نیا هب هچ ؟امار تسین رتهب



. تفرگ ینام

ترالندز: یوزاب هب مارآ نینزان

اه. ندوب امش اب پیترس -ترالن!

درک. دنلب رس و دیشک نادند ارهب شنییاپ بل ترالن

یلوک و داد و غیج همه نآ زا هتفرگ شخ ییادص اب

: تفگ هار، یوت شیاه یزاب

. مسرت یم نم -

عوضوم درک هراشا دزو نینزان هب یکمشچ پیترس

؟ تسیچ

: تفگ یتسیابردور چیه نودب نینزان

یزاب یلوک نابوتا طسو . نابرق شمدروآ روز -هب

ور مشکب هحلسا مدش روبجم منم منم... . دروآرد

. هریگب مورآ ات شتروص

و تخادنا ریز هب رس و داد ناکت رس فسات اب دعب

: تفگ



. نابرق متشادن یا هراچ -

هب رس زاب وهبترالنهک داد هیکت یلدنص هب پیترس

درک. هاگن دوب هدنابسچ هنیس

ام؟ ؟زا یسرت یم یچ .زا ناکین موناخ -

: تفگ و داد تروق ار شضغب ترالن

وپالو بحاص ،زا مدرک هک یراک تبقاع امش،زا -زا

،وت نوبایخ ،وت ورتم وت بش ات حبص هک شامدآ

. نملا بند هیاس نیع رانماپ

رس و شا یناشیپ هب دنابسچ ار شتسد فک مانهب

. تخادنا ریز هب

تقو هی هکنیا ،زا شردام یافرح ،زا دمحا لتاق -زا

هکنیا منک.زا روج منوتن ور هید لوپ منک راک منوتن

وت لوپ نویلیم لهچ یس رطاخ هب دبا ات مردام

... یلوپ یب م.زا هیاس ،زا مدوخ ،زا هسوپب نودنز

دز: قه ناهگان دعب



هرابود الل منوبز منوتن هگید هک نیا ...زا هکنیا -زا

...نم... مراد تشحو منیبب وداوج

هبیرغ یاه سیلپ نآ تشادن مه ابا یتح رگید

هدش. داوج قشاع وا دنمهفب

تشاد شنامشچ هبترالنو دوب هدز النلز سرا

. رتخد نآ لد یوت مغ همه نآزا دشیم سیخ

.هب تفگ رقف هب ظیلغ یلیخ "یا یتنعل " شلد یوت

. دنکیم لیدبت ترسح زا یرابنا اهارهب مدآ هک رقف

. رسدرد دنوش یم دننک یم زیررس هک اه ترسح

هب دزادنا یم شتآ بالو دوش یم مه رسدرد

. یگدنز

دز: قه وترالنزاب

هی هنوتب تشاد لوپ یردقنوا دمحا هگا دیاش -

دز. یمن یدزد هب تسد ، هریگب دنموربآ یسورع

هداوناخ یگدنز جرخ تسنوت یم داوج رگا دیاش

زا شارهاوخ روکنک هیکالس هساو و هدب شور



... دیشک یمن تلا جخ نوشامشچ

تسد منم دیاش ... دیاش دوبن نودنز وت منامام هگا

مدز...رگا... یمن تشز راک نیا هب

: تفگ پیترس

. ننکب وراک نوا داوج و دمحا دشیمن لیلد مه -زاب

. میزادرپب لئاسم نیا هب میرادن تقو االنام هتبلا

هب یا همدص نیرتکچوک میاوخ یمن .ام سرتن ام زا

یتقو ات هتبلا همدرم نوج ظفاح سیلپ . هسرب وت

و ننک تیاعر ور نوناق ناوخب مدرم نیمه دوخ هک

. نزادنن رطخ هب ور نوشنوج

. پیترس ناهد هب دندوب هتخود مشچ همه

یطولا #ن

مود _ لصف #

مهن یس_ _ تمسق #



دش: اج هباج شا یلدنص یوت یمک پیترس

حالل تسین دزد ، هیباسح مدآ فرط نگیم یدینش -

هیتسرد و بوخ مدآ ردقنوا ؟ هشیم شرس مورح و

زا فرط نگیم مدرم و هزرا یم شنت هب شرس هک

؟ هنورتهب ام

: تفگ ترالن

. مدینش هلب -

ور مدآ تیصوصخ نیا . بوخ رتخد یلو . نیرفآ -

هفیظو هب طقف مدآ نوا نوچ ، هنکیمن نورتهب ام زا

نیب ور نوا هکنیا .هن هدرک لمع شیناسنا ی

قح یشاب مه ریقف رگا یتح هنک.وت یوژه نارگید

دروم نیا اصوصخ . یدزدب ور نارگید قح یرادن

یتخس و جنر هکاب همدآ رکشل هی قح اهلوپ هک امش

یم هریس نوشمکش هک هدع هی ور هدموا تسد هب

ننک. رت رپ یه ور نوشعمط هساک ات ندزد



ور تتشز راک هک هنیا ت هفیظو ییاجنیا هگا حاال

. ینک ناربج

: تفگ ترالن

هک مه یلوا زور نومه . متفگن یزیچ هک نم . هشاب -

هن مینک کمک نوتهب تساوخ داوج و نم زا ناوتس

دموا دمحا رس هک بالیی ماوخیمن ... داوج . میدرواین

... مدوب ینابصع نوتتسد .زا دایب مه داوج رس

هدیسر ملمحت . مدش تقاط مک یلیخ ازور نیا نوچ

رفص. هب

: تفگ پیترس

ور داوج و مینک ادیپ ور دمحا لتاق یاوخ یم -

؟ میدب تاجن رتدوز

لا متسد گرب کی ناوتس داد. ناکت رس دنت دنت ترالن

. تفرگ ترالن تمس وهب دیشک هبعج زا یذغاک

نک. کاپ وتاکشا . موناخ -ایبترالن



درک. رکشت بل ریز و تفرگ ار لا متسد ترالن

: تفگ مانهب

؟ ننک کمک ام هب یروجچ هرارق ناکین موناخ نابرق -

: تفگ الن سرا

رتشیب یزیچ ایآ ناکین موناخ منودب مقاتشم منم -

هدنورپ نیا هب یکمک هشب ثعاب هک ننود یم ام زا

؟ هنکب

اه سیلپ دوبن شدای دش. هراپ لدترالن دنب

هچ تسام زا وم ندیشک نوریب یارب و دنشوهاب

دنا. هدیدن هک اه شزومآ

ورد درب زیم ریز ار شتسد ود هتساوخان هک نیمه

دز. یکمشچ الن سرا هب نینزان درک، ناشتفچ مه

زیت هاگن زا شتاکرح ترالنو تروص کیمیم مامت

. دنامن رود شوهاب و زرف سیلپ راهچ نآ نیب

: تفگ پیترس



! ناکین موناخ -

درک. دنلب رس یروف ترالن

هلب؟ -ب...

اعقاو رگا . یشاب تسار ور ماهاب داوخ یم ملد -

لتاق ، میدب تاجن ور داوج هشب هک تسه یزیچ

ور هگید رفن دنچ و دمحا

، هشاب ولوچوک یلیخ خن رس هی رگا یتح ؛ مینک ادیپ

. یگب ام هب ور نوا هک مشیم نونمم تزا اعقاو نم

: تفگ ترالن

یچ؟ -ثمال

یم دمحا مدیاش ای هنودیم داوج هک یزیچ -هی

مه هدمحا تسود داوج هکنیا فرص و هتسنود

هتفگ مه وت هب نویم نیا و هشاب هتشاد ربخ هنکمم

، هشاب هتفرگ ناگورگ نامرآ طسوت داوج رگا . هشاب

. هتفرن یلو وپال. غارس هریم . تساجک وپال هنودیم

. ینود یم هک مه ونیا تس. هگید زیچ لا بند سپ



؟ ینودب هک تسه مه یا هگید زیچ

عوضوم دوب هتفگ داوج . دیشک یدنلب سفن ترالن

یتقو ملا نیا اما . دنامب ناشدوخ نیب دیاب دیلک

و نیلوا یارب . دوبن رطخ یوت داوج ناج هک دوب

تسار ور سیلپ راهچ نآ اب تفرگ میمصت راب نیرخآ

. تشادن نداد تسد زا یارب یزیچ رگید . دشاب

: تفگ مکحم و تفرگ ارباال شرس سپ

. منود یم هلب -

ترالن ناهد هب هناقاتشم رفن راهچ ره نامشچ

دش. هتخود

: تفگ ترالن

. دیلک -

دز: بل الهن وجع الن سرا

؟ دیلک -

: تفگ وا هب ترالنور



خ هب دوب هداد تکاپ هی شگرم زا لبق دمحا -

دیسر تکاپ نوا ملهچ مسارم زا دعب تسرد ش. هلا

داتفا مساو یقافتا رگا هتفگ دمحا تفگ نم. تسد

. داوج هب نیدب ونیا

. دیشک یفوپ پیترس

: تفگ وا هب ترالنور

ملا دیلک نوا مینود یمن .ام هنیمه طقف یلو -

. دروخن یلفق چیه .هب تساجک

. دیبوک زیم یور مکحم ار شتسد فک پیترس

. هشدوخ -

یطولا #ن

مود _ لصف #

ملهچ _ تمسق #



اج پیترس تسد مکحم دروخرب یادص ترالناب

: تفگ اروف مانهب و دروخ

؟ هشدوخ یچ نابرق -

شبل ی هشوگ . تخادنا هبترالن یهاگن مین پیترس

. دمآ شک یدنخبل هب

. نوتهب مگیم -

: دیسرپ هبترالنو درک ور دعب

؟ مرتخد تساجک دیلک -

داد: ناکت رس فسات ترالناب

نم هدش. انوا ریسا شدوخ هک .االمن داوج تسد -

. هتشاذگ اجک ور دیلک منود یمن

و مانهب و دنار بل رب رادشک یی اباب" الن"یا سرا

. دنداد ناکت رس نینزان

: تفگ پیترس

. تساجک دیلک میمهفب دیاب -



: تفگ الن سرا

؟ هشاب انوا گنچ االنوت هنکمم -

: تفگ مانهب

دیدج قافتا هی هک ندوب هدرک ادیپ ور دیلک رگا -

. داتفا یم دیاب

: تفگ نینزان

؟ هیقافتا هچ نوتروظنم اقیقد -

: تخادنا باال هناش مانهب

شیپ یرییغت .هی دشیم داوج زا یربخ -ثمالهی

. هقباس لثم زیچ همه یلو . دیدج قافتا .هی دایب

ترالن یولج تساوخن رگید . تسب ورف بل مانهب

ثمال ای دنشاب هتشک ار داوج تسا نکمم دیوگب

. دنشاب هدروآ شرس وبالیی هداد ار دیلک داوج

دنک. فیدر دشیم لیلد ات رازه

تشاد مه یروطنیمه دوب. کرتخد حلا نارگن اما



. داتفا یم سپ ینارگن زا

و دیشک شا یمدنگ وج نساحم هب یتسد پیترس

: تفگ

هک میراذب نیا رب ور ضرف دیاب همهم هک هچ نوا -

رتدوز دیاب .ام هسرتسد زا رود ییاج کی زونه دیلک

یارب دیلک نوا هک لا وس نیا باوج و دیلک هب

نیا . میسرب تسه یچ لفق نوا تشپ و تساجک

. هتیولوا ام یارب نامز نویم

هبترالن: درک ور دعب

ابام یتفرگ میمصت هکنیا و تکمک یارب منونمم -

کی هرابود یلو . یرب ینوت یم .االن ینکب یراکمه

نومناراکمه .زا مینیبب ورگیدمه دیاب یدوز هب زور

ت. هنوخ هب هربیم ور وت

: تفگ ترالن

رید االمن نیمه ات مراک الب. قنا ورتم مرب دیاب -

هدش.



ار وا درک هراشا نینزان داد.هب ناکت رس پیترس

دنک. یهارمه

وهب درک یهاتوک یظفاحادخ دش. دنلب اج ترالنزا

دش. جراخ قاتا زا نینزان لا بند

درک. یهارمه شراکمه نیشام رانک ارات وا نینزان

: تفگ هبترالن رد نتسب زا لبق

. یشابن تحاران متسد زا زورما تباب مراودیما -

: دیدنخ تشذگ واب نابرهم هشیمه ترالن

ورات هریت نوم هطبار یدرک یمن ییوجلد مزا رگا -

بذعم تمدید یم تقو ره منم تقو نوا . دنومیم

یزاب هنووید زورما شخبب مه .وت نونمم . مدشیم

. مدروآرد

اب نینزان و درک زارد نینزان تمس ارهب شتسد

. درشف ار شتسد دنخبل

: تفگ پیترس ، تشگرب قاتا هب نینزان یتقو



زور. دنچ نیا زا امش شرازگ غارس میرب بخ، -

؟ نیدرک راک یچ منیبب وگب امش ، یوسوم درگرس

پیترس تمس ارهب بات بل درک. فاص ولگ الن سرا

. دناخرچ

رهش. زکرم تمس اراگژ .هی دینیبب ور اجنیا نابرق -

. نوریب دموا حبص وتومد تفر بش رخآ ریگناهج

ینب چیه میدش اراگژ دراو مانهب و نم یتقو یلو

هدیباوخ تخت هک رسپ هی زج دوبن اجنوا یرشب

دوب.

هشوگ کچوک رتفد و یرابنا رد هب درک هراشا مانهب

اراگژ. ی

. دوبن یچیه رتفد و رابنا -وت

درک. هاگن بوخ پیترس

؟ اجنوا هتفر ریگناهج هک تسه یفخم رد هی ینعی -

: تفگ الن سرا



بش، نوا زا دعب نابرق . میدیدن یچیه هک -ام

ادیپ یزیچ میتسنوتن وام تفر ریگناهج مه بشید

طقف . میتشگ ورتفد و رابنا بجو هب بجو . مینک

دوب. راوید

درب. ارباال شیوربا یات کی پیترس

یچ؟ اراگژ تشپ -

هقبط راهچ ینوکسم نومتخاس هی طقف مه اجنوا -

. تشادن یا یداعریغ زیچ چیه هک دوب

ییاج هی دیاب امتح . نیدرگب مزاب . دیرب بشما -

. هشاب

تعاس دنچ نوا .وت هریم اجک هب درم نیا هک نیا و

هنک. یم راک یچ اقیقد

: دنتفگ نامز مه الن سرا و مانهب

. نابرق مشچ -

. یوسوم نینزان ناوتس هب درک ور پیت رس



؟ نیدرک راک یچ امش ناوتس بخ -

پیترس یولج سکع دنچ دشو دنلب اج زا نینزان

. تشاذگ

: تفگ و تسشن دعب

قبط دازحرف تمس هب هار راهچ نیا امزا نابرق -

هاگ یفخم ندرک ادیپ . میتفر شیپ نومراکمه هتفگ

رب ور ضرف . هیتخس راک عیسو ی هقطنم نوا وت

. ندرب رهش ی هیشاح هب ور داوج هک میتشاذگ نیا

یوت . میتشاذگ رظن ریز ور تکرش یاضعا کت کت و

ی هتسب رادم یاه نیبرود قبط اهو یسررب نیمه

، ربکا میدش هجوتم هار راهچ نوا یلا وح یراولب

هدید تمس نوا زور دنچ رهظ زادعب نامرآ ی هچون

. دایم نییاپ زاباالهب هراد شلییموتا هکاب هدش

هک ردحیلا نیمه یارب دوب. راب کی نومه طقف اما

، میدرگ یم ور هقطنم نوا ی هیشاح بجو هب بجو

. ربکا یور میتشاذگ ور نومزکرمت



داد: ناکت رس پیترس

نیا ی هطساو هنک کمک وت هب داوج دوب رارق -

. ینک ادیپ ور نیهاش دناب اب تکرش

و ندموا وهی . میدش ریگلفاغ . نابرق یچیه -

. شندرب

. هتشگرب رفس زا حبص زورما گنهرس -

. شناهد هب دنتخود مشچ قایتشا هساب ره

مامت وت نیهاش دناب . میدوب هدز سدح تسرد -

هیضق اما . اهرهش کالن اصوصخ . هراد هبعش اهرهش

زیچ چیه ،هن ناسنا قاچاق ،هن هردخم داوم هن

کی هب شاهاب هشیم دز سدح هشب هک یا هگید

. تشاد یکاش رورک رورک و دیسر یا هناسفا تورث

یزیچ دهاش هن نراد کردم اههن یکاش بلغا

. ندش دیدهت یتح .هن ندوب



یطولا #ن

مود _ لصف #

مکی _ لهچ _ تمسق #

: دیسرپ الن سرا

هیچ؟ نوشتیاکش یلصا لیلد هدمع نابرق -

روطچ اما . یمتاح یلع ردپ تیاکش لثم یتیاکش -

تیاضر وراب اهرسپ و اهرتخد نیهاش دناب

ننوت یمن مودکچیه هک یروط هپاچ، یم نوشدوخ

... هدوب نوشدوخ تیاضر اب نوچ ننک ضارتعا

. سامعم هک هنیمه

: دیسرپ مانهب

... لیلد دیاش ییوشلوپ مدرک یم رکف نم شتسار -

درک: عطق ار مانهب فرح پیترس

. تساهدناب ی همه رخآ ی هلحرم وت ییوش لوپ -



رتو یلیخ هنک یم هراد یراک ره نیهاش دناب اما

و تخس رهاظ رد هک یزیچ .هی هدیم شماجنا زیمت

... هشاب کنز لوگ ، هشابن راع و بیع

: تفگ الن سرا

. پیترس نیگیم یچ امش ممهف یمن هک نم -

ار شبل داد. هیکت یلدنص وهب دیشک یفوه پیترس

درک. هلوک و جک

. متسین نئمطم زونه یلو مراد ییاه کش -هی

: تفگ مانهب

طالیی ریحنز و لق اب یتینما متسیس یاقآ نوا -زا

؟ نابرق ربخ هچ

و تشاذگ زیم یور ار شیاه جنرآ پیترس

: دناخرچ شناتشگنا نیب ار شراکدوخ

اب یلو هیچ. تینما همه نوا لیلد منود یمن نم -

یگدنز یدرم هنوخ نوا یوت میدیمهف بجعت مکلا



نینکاس زا ور شتیوه ناونع چیه هب هک هنک یم

. هدرکن نوهنپ جرب

نامحر مسا هب هراد یردپ ، یمیلسروپ ناهور

سلجم ی هدنیامن شیپ سلا شش هک یمیلسروپ

اه قافتا یلیخ . سلجم وت دنوم لا سراهچ دش.

حاالوت یانووج لوق هب یمیلسروپ بانج ات داتفا

زا دعب .وحاال هشب شدوخ نامز خاش هطیح نوا

و هتشگرب یمیلسروپ نامحر بانج نیا سلا ود

هشب زاب دعب مین و سلا کی ات هشیم هدامآ هراد

. سلجم ی هدنیامن

و هندش ریزو نوشیا فده مدینش نم هک روج نیا

نم . هشاب یضار ندش هدنیامن هب منود یم دیعب

اقیقد ناهور بانج نیا منودب داوخ یم ملد یلیخ

. هراد نیهاش دناب و ریگناهج هب یطبر هچ

: دیسرپ الن سرا

نامحر نیا هیمدآ روجچ . نابرق شمسانش یمن -

ناخ؟



زا یچ همادا رد مینیبب .حاالات هبوخ هک ارهاظ -

. دایم نومریگ اقآ نیا

ردام یاوماک کالف لثم هدش یتنعل دناب نیا یامعم

تیاهن یب هک شوگیزاب و نوطیش ی هچبرسپ هی

هک هدش مگردرس ردام نوا هبکالفو هتخادنا هرگ

. تساجک شهت ، تساجک کالف نیا رس

تشگنا و نودند اب یکی یکی ور اه هرگ نیا دیاب ام

. هلصوح و ربص .اب مینک زاب

: تفگ یوسوم نینزان ناوتس هب ور

موناخ .اب ناوتس ینک وور ریز ور تکرش دیاب -

. همهم دیلک نوا ی هزادنا و لکش نک. تبحص ناکین

قاتا هب ینوت یم . شاب دیلک لا بند دعب و سرپب

؟ ینک ادیپ یسرتسد داوج

. دنتسه نیبرود هب زهجم اه قاتا ی همه نابرق -

نک. ادیپ تدوخ ور شهار سپ -

. نابرق -هلب



نوا یتح و داوج ردام ی هنوخ هب دیاب نمض -رد

مه هنک یم یگدنز رایرهش یوت یتفگ شهک خهلا

نوا دیلک ینک یم رکف هک ییاج ره .وای ینزب رس

. دینک ادیپ ور دیلک نامرآ زا رتدوز دیاب . هشاب اج

درک: مخ رس زاب نینزان

. نابرق امتح -

دیاب نم . نیسرب نوتاهراک هب نیرب نیشاپ -حاال

. مراد هسلج گنهرس اب مرب

هب تسار کی نما ی هناخ زا اروف مانهب النو سرا

اپرالرد هک یا هناخ دوب. ریگناهج هک دنتفر ییاج

درک. یم یگدنز اج نآ

. دنار رایرهش تمس هب تعرس هب مه نینزان

لحم ی هچوک رد دعب ی هقیقد یس و تعاس کی

کراپ رترود هناخ دنچ ار شلیبموتا اقل هم تنوکس

درک.

. دشاب هدرکن بیقعت ار وا یسک دوب بقارم تدش هب



درک،اب فقوت اقل یهم هناخ رد لباقم رد یتقو

یور تسد . تسا زاب طایح رد دش هجوتم بجعت

زاب ردار هتسهآ . دادن باوج یسک اما . تشاذگ گنز

. دیشک کرس طایح یوت و درک

. تسب هتسهآ .ردار دوبن یسک هچغاب و طایح یوت

کیدزن نامتخاس یدورو زاب اهورد هلپ هب هچ ره

کی . تفر یم مه رد رتشیب شیاه مخا دشیم

دوب. بیجع هناخ نآ یوت یزیچ

دز: ادص اه هلپ نییاپ نامه زا

یا؟ هنوخ اقل اقل؟هم -هم

رمک ارزا شا هحلسا . دینشن یباوج زاب اما

. تفر اهباال هلپ زا هتسهآ و دیشک نوریب شراولش

ادن درک.زاب زاب رتشیب ار زاب همین رد هحلسا کون اب

داد:

؟ تسین یسک ؟ ییاجک اقل؟ -هم

شنامشچ تشاذگ نمیشن رد اپ هک کیراب یورهار زا



هتخیر مه هب هیثاثا و بابسا و هناخ مامت دش. درگ

هب دندوب هدرک هلمح تورم یب دزد دنچ راگنا دوب.

تلا ح اههب لبم . دندوب هدش و ریز اه شرف . هناخ

یاهوشک تایوتحم مامت . دندوب هدش جک سکعرب

هدش اهر قاتا طسو نویزیولت زیم و لوسنک زیم

اهنآ لیاسو و زاب هناخزپشآ یاه هسفق مامت . دندوب

ییاریذپ ی هدرپ زا یمین دوب. ولو هناخزپشآ فک

ی هشوگ ی هناخباتک یاه باتک مامت و هراپ

دوب. وپال شخپ نیمز یور ییاریذپ

دز: دایرف راب نیا

اقل؟ -هم

هکیلا ،ردح باوخ قاتا تمس زا ییادص ندینش اب

هناشن قاتا فرط وهب هدامآ کیلش یارب ار هحلسا

درک. جک اپ تمس نآ هب دوب هتفرگ

لوه نیمز یور هداتفا ، نینوخ یاقل هم ندید اب

. دیود شتمس وهب درک



یطولا #ن

مود _ لصف #

مود _ لهچ _ تمسق #

شندرگ یور ار شتشگنا وود تسشن شرس باالی

هرامش اب تعرس دز.هب یم فیعض شضبن . تشاذگ

داد. سن ال وبمآ تساوخرد و تفرگ سامت ی115

راب کی هیناث دنچ ،ره دسرب سن ال وبمآ یتقو ات

درک. یم لر تنک ار شضبن

. دناوخ مان ارهب وا راب دنچ

هدب. باوج اقل ؟هم یونش یم ونم یادص اقل؟ "هم

نک!" زاب وتامشچ اقل هم

شرس تسار فرط دوب. شوهیب ال ماک اقل هم اما

نازیم زا ربخ . تشاد یزیرنوخ هک دوب یگدیرب کی



ادخ طقف . تشادن شا یلخاد یاه ناگرا هب همدص

یراب نیرخآ .رد دنامب هدنز هراچیب نز درک یم ادخ

دش هجوتم هناروابان درک یسررب ار وا ضبن هک

. درادن دوجو یضبن

هب درک عورش دوب هدید هک ییاه شزومآ قبط

ی هسفق یور سامم ار شناتسد فک . یبلق یایحا

. ایحا هب درک عورش و تشاذگ اقل یهم هنیس

هم ضبن درک اعد دینش هک ار سن ال وبمآ آژری یادص

. ددرگرب اقل

دز: دایرف نارایهب یادص ندینش اب

اج. نیا دیایب -

ناوتس اقل هم رس باالی نارایهب ندیسر ضحم هب

: دیشک بقع ار شدوخ یوسوم

. دینکب یراک هی رتدوز افطل هنز. یمن شضبن -

دندرک عورش ار یعونصم کوش راک اروف رومام ود

وهم داد خر هزجعم دنک، و رادشک یقیاقد زا دعب و



اما . تشگرب ایند هب کوش و وراد کمک هب اقل

دوب. شوهیب نانچمه

ندرک هدامآ لوغشم سنا رواژ نیرومام هک ردحیلا

ناوتس ، دندوب ناتسرامیب هب لا قتنا یارب اقل هم

سامت سیلپ یاه تیروف زکرم اب اروف یوسوم

داد. شرازگ پیترس هب مه دعب و تفرگ

ات دنام یم مرج لحم رد دیاب روتسد قبط

عوقو لحم هب یرتن کال نیرت کیدزن زا شناراکمه

. دنسرب مرج

یوسوم ناوتس ، ناتسرامیب هب اقل هم لا قتنا زا دعب

. تفرگ سامت الن سرا شردارب اب

دمآ: طخ تشپ النزا سرا یادص قوب زا دعب

؟ ناوتس مناج -

یم کرس تشاد هناخ رانک و هشوگ هب هک ردحیلا

یلعف تیعقوم رد یرییغت دوب شساوح و دیشک

دز: ،بل دیاین دوجو هب هناخ



ورات اقل .هم هتخیر مه هب یچ همه اج نیا درگرس -

. ندز کتک گرم دح رس

: دشرپ ششوگ یوت الن سرا ی هدش هکوش یادص

؟ تساجک یاو!االن یچ؟ -

شندرب تشگرب و ایند نوا تفر هکنیا زا دعب -

ا مدوب هدیسر رترید هقیقد هد طقف رگا . ناتسرامیب

دوب. هنوخدرس النوت

. ساسکان نوا راک -

؟ نییاجک امش -االن

. ریگناهج ی هنوخ یولج -

.ای هشب هلمح مه داوج ی هداوناخ االهب متحا -

. هشاب هدش رید اتاالن مدیاش

سامت پیترس اب دیاب نک. عطق . هرادن ناکما -هن!

. مریگب

درک. عطق ار نفلت اروف یفرح چیه نودب نینزان



نآ یتقو . تفرگ تسد ارهب شا یرمک تلک هرابود

، دندوب هدرک هاگن شا هحلسا هب بجعت اب رایهب ود

سنا رواژ نیرومام یارب ار شتیوه دوب هدش روبجم

. دهدب حیضوت

. تشگ اهار هبنس خاروس مامت اهو قاتا کت هب کت

دوب،هب اقل هم موحرم رسمه هب قلعتم هک یقاتا

ندروآ دای ابهب اروف دوب. هتخیر مه هب تدش

. دیود قاتا لخاد هب یبلطم

و هدش هدنک اج الزا ماک قاتا زا یتمسق شوپ فک

هچیرد لخاد ارهب شدوخ دوب. الزاب ماک هچیرد

. تسا هدش هدیدزد اهلوپ دیمهف یروابان واب دناشک

نیمز یور اه هچرتفد زا یرس کی و کرادم مامت

. دندوب شخپ

. تفر نوریب قاتا وزا دمآ باال هچیرد زا اروف

. دندوب هدیسر شناراکمه

هب عورش نیرومام اهو سیلپ وا یاه تبحص اب



هطقن هب هطقن رد صحفت و قیقحت و یراگن تشگنا

. دندرک هناخ ی

. تفر طایح دشوهب ادج صحفت هورگ زا نینزان

.هب دماین باوج اما . تفرگ سامت الن سرا اب اروف

. تفرگ سامت مانهب اب تعرس

دش،زاب رپ ششوگ یوت هک مانهب یلمخم یادص

. دزرلن شیادص ات دیزگ بل داد. ادص موب موب شبلق

هناوید شبلق دشیم تبحص مه مانهب هکاب هاگ ره

. دروآ یم رد یزاب

: تفگ و دیشک یدنلب سفن

. درگرس -سالم

هک یقافتا ؟ هبوخ نوتلا ؟ح نیبوخ . ناوتس -سالم

؟ هداتفین نوتارب

ربخ؟ هچ . دوبن یسک مدیسر یتقو نم .هن نونمم -

؟ دینکب یراک نیتسنوت

امش سامت ضحم هلب.هب رکش. ورادخ بخ -



لقتنم نما ی هناخ هب داوج ی هداوناخ نداد روتسد

یتقو . نیتفرگ سامت عقوم هب رکش ورادخ . هشب

تشپ زا کوکشم رفن ،ود لحم هب ندیسر اه هچب

. دندرک یم رارف دنتشاد ماب

؟ نییاجک امش . ندیسر یطالیی هظحل وت سپ بخ -

. ریگناهج ی هنوخ کیدزن -

؟ ناجک یوسوم درگرس سپ -

. هرخب یکاروخ هتفر لومعم قبط -

: تفگ و داد ناکت رس نینزان

. درگرس دیشاب قفوم -

دمآ: مالمی یمک مانهب یادص

. نیشاب نوتدوخ بقارم . نونمم -

نیلوا . درشف بل نینزان دش. عطق طابترا اروف دعب

ینارگن اب روط نآ ار شلا ح ردصدرگرس هک دوب راب

یم شلد یوت ینیریش ی هرهلد شنحل دوب. هدیسرپ



یخلا دهاوخب دوبن یتیعقوم رد هک فیح . تخیر

شتیرومام هب دیاب . یزادرپ ایور و دنک یفاب

درک. یم یگدیسر

یطولا #ن

مود _ لصف #

موس _ لهچ _ تمسق #

ووا تشاذگ شا هدش زارد یاپ یور ار شرس اهر

جاوم ناوسیگ شزاون هب درک عورش شتداع قبط

. شرتخد

درک: همزمز

اهر؟ وک تلق -

تعاس کی یاه هیرگ رطاخ هب شیادص هک اهر

: تفگ دوب هدش راد شخ شیپ



. هقاتا -وت

هنک؟ یم راک یچ -

یلو . هدیم شوگ گنهآ هراد ششوگ وت یرفزدنه -

. تسین گنهآ واب اجنیا شساوح هک منود یم

؟ ساجک سپ -

: دیشک زوس رگج یهآ اهر

. شاداد شیپ -

ی هدرپ هب هاگن و دیشک نیگنس یهآ مه مناخ ارهز

: تفگ ضغب درک.اب هرجنپ یبآ و میخض

هخآ ییاجک ؟ مرسپ ییاجک . تارب هریمب تردام -

؟ منوج هب تدرد

: تفگ نانک نیف نیف اهر

دایم نوشسییر بشما تفگ هسیلپ ، ههاقآ نوا -

. اجنیا

بخ؟ -



: تفگ هتسشن همین روطنامه دش دنلب اج زا اهر

؟ هدرک راک یچ شاداد نامام -

اهر. منود یمن اعقاو نم -

. هگید هدرک یدب راک هی -الدب

: تشاذگ شرتخد یاه بل یور تشگنا مناخ ارهز

. تسین یروج نیا نم داوج ! ششیش -

: تسشن شیاج رس یباسح تسرد اهر

س؟ هسیدق داوج هگم . نامام نزن لوگ وتدوخ -

. هتشاد لیلد هشاب هدرک مه یدب راک هگا یتح -

شاداد . هنمزیزع رسپ نوا هشاب مرجم رگا یتح

؟ یدیمهف . هئوت

: تشاذگ شردام یاپ یور ار شرس زاب اهر

اتزا دنچ هی دایب رتدوز شاک هدش. گنت شارب ملد -

مندب نوتس راهچ هنزب شدنلب یادادیب و داد نوا

تساوخ ردقچ ره هشاب سملا طقف ... طقف . هزرلب



. نامام دایب طقف . هنزب داد یجآ و نم رس

یم اذغ تشاد هناخزپشآ یوت هک ینز دزو قه

زاب تعرس هب دعب و دنادرگرب ور یا هظحل تخپ

دش. شراک لوغشم

: دیلا زابن اهر

. نومنوخ مرب ماوخ یم . مرادن تسود ور اج نیا -

: تفرگ ار اهر یاه کشا مناخ ارهز

. میریم دایب هک داوج . مرتخد میریم -

*********

. تفر یم اراگژ نآ هب هک دوب یموس راب ریگناهج

یم رظن هب یبصع هک ییادص و ناجیه اب مانهب

نامرف رود مکحم ار شپچ تسد ناتشگنا ، دیسر

دز: وبل درک لفق



. ریگناهج تس هدنک تربق بشما -

و یبصع همه نآ مانهب ارچ تسناد یمن الن سرا

نینزان نارگن مانهب تشادن ربخ . تسا تحاران

ییایلوخیلا م راکفا مادم . تسا

هچ درک. یم زوزو سگم لثم شنهذ ورب رود

دشیم هچ ؟ دوب هدیسر رتدوز یمک نینزان رگا دشیم

ناهگان نامجاهم رگا

؟ دندروآ یم شرس وبالیی دنتخیر یم شرس یور

شا هراچیب لبق یتعاس زا اهدشیم هچ زا یرکشل

دوب. هدرک

: تفگ الن سرا

هزات . شاداد شاب درسنوخ ؟ مانهب بشما وت هتچ -

. میراک لوا

رکذ هب درک عورش و نابایخ هب دناخرچ ور مانهب

. نتفگ

الن سرا ، دنتفر کرسپ و درمریپ هک دعب تعاس کی



: تفگ

مداد هک .عالتم مدب بآ یشوگ رسو هی مریم -

ایب.

. شاب بقارم ورب. هشاب -

هک تخرد تشپ راوید زا لبق بش ود لثم الن سرا

. تفر باال دوب راوید روک ی هطقن

تخت یور کناوج وزاب دوبن یربخ ریگناهج زا زاب

شهارمه نفلت نشور ی هحفص و دوب هدیشک زارد

دوب. هدرک نشور ار شتروص

یسررب مادم تعاس مین وات دیشک یفوپ الن سرا

راگنا ناوج درم اما ار. راوید فرط نآ عاضوا درک

. تشادن ندیباوخ دصق بش نآ

درک شوماخ ار شلیابوم تعاس کی زا دعب باالارخ

شرس یور ار وتپ دزو ششلا هبب هبرض دنچ و

. دیباوخ و دیشک

دوب. لبق یاه بش رتزا کنخ اوه بش نآ



النزا سرا ی هراشا اب راظتنا همه نآ زا کالهف مانهب

لبق تاعفد زا رتدوز راب نیا دش. هدایپ نیشام

ال سرا رانک . دندوب هدیشوپ ور ناشهایس یاه سابل

یور ار ناشیاه باقن ود ،ره داتسیا نهک

دنتفر باال راوید زا هناطاتحم و دندیشک ناشتروص

. دندمآ دورف راوید فرط نآ نیمز یور مارآ و

لثم ییاج اهراوید زا یکی دیاش دوب هتفگ الن سرا

طقف وثمال دشاب کرحتم ناتساب رصم یاه ملیف

کی دوشب راوید و دننک دراو راشف نآ هب مارآ دیاب

. رانک دورب و یگنس رد

یاه ملیف رتمک هک دوب هدیدنخ وا هب مه مانهب

باوج مه الن سرا . دنیبب ینوعرف رصع و یلیخت

دوب: هداد

. تسین یچیه میدرگ یم ور اج ادخ.ره "واالهب

روگ ومگو تسین یروجچ ریگناهج نیا هخآ سپ

؟" هدش

یمن یسک لقع هب هک ییاج کی زا دوب هتفگ مانهب و



. تسا هداس شباوج هک ردحیلا دسر

تقد واب دنداتسیا طایح ی هطقن نیرت کیرات رد

و یرابنا نیب . دندرک هاگن رانک هشوگ و طایح هب

یزیچ کی دوب. یرتم هدزاود ابیرقت فاکش کی رتفد

دوب. کراپ اج نآ رد هضارق ینیشام . کقاتا هیبش

.رد تشادن رد کقاتا نیا اما دوب یرجآ کقاتا فقس

دوب. راوید هس طقف تقیقح

درک: هراشا مانهب

اج. نوا میرب -

: داتفا هار هب نانز مدق شرانک الن سرا

. مانهب میتشگ هک ور اج نوا -

دز: چپ هتسهآ مانهب

تسه یچ ره هگیم مسح ش همه ارچ منود یمن -

. ساج نومه

نیشام رانک مانهب دندیسر اج نآ هب هرخ باال یتقو



دز. وناز

دوب. هدش کراپ سیورس چلا یور تسرد نیشام

دب یوب تدش .هب دروخ یم نییاپ تمس هب هلپ جنپ

. دمآ یم اج نآ زا نیزنب

یطولا #ن

مود _ لصف #

مراهچ _ لهچ _ تمسق #

: تسشن شرانک الن سرا

. مانهب تسین یزیچ . مدرک هاگن ور اج نیا بقال نم -

: تفگ مانهب

. نییاپ مرب راذب نک ربص . یدرکن هاگن بوخ دیاش -

ارال شا هوق غارچ مانهب . تخادنا باال هناش الن سرا



. تفر نییاپ مارآ و تشاذگ شیاه نادند یا

درک.هب هاگن بوخ ار سیورس چلا فرط راهچ ره

. دیشک تسد شیاهراوید و سیورس چلا یاج همه

.اب شراوید یور دیشک تسد چلا،. نآ یاهتنا رد

زلف یادص دز. نآ هب هبرض ود هبابس تشگنا تشپ

هتفرگ دود و هایس ردق نآ راوید . دروخ ششوگ هب

. یزلف ای تس یرجآ اقیقد دوبن صخشم هک دوب

داد: ادن النار سرا

الن؟ سرا -

دز: النچپ سرا

هیچ؟ -

ورس مک هی ماوخ یم . هشاب هرسپ هب تساوح -

منک. ادص

؟ هدش یچ -

. یمهف یم -االن



راوید یاه هشوگ مامت . راوید تمس درب شیپ تسد

یاهرجآ زا یکی درک سح ناهگان درک. یسررب ار

هب یراشف .اب تسا لو و لش چلا، یلوط تمسق

. دمآرد شیاج زا رجآ نوریب تمس

راوید یور دوب درگ یخاروس هیبش یزیچ کی تشپ

وردارهب درک درگ خاروس نورد تشگنا . یزلف

هرابود . دروخن ناکت رد اما داد. راشف شدوخ تمس

هیبش یزلف راوید داد. راشف تسار تمس ردارهب

فرط نآ راوید رگید فرط دراو و دروخ ناکت وشک

دش.

یزیچ کی . تخادنا فاکش نورد ار هوق غارچ

. تشگ رادیدپ شنامشچ لباقم رد لنوت هیبش

دز: ادص النار سرا لنوت نآ فشک زا یلا حشوخ اب

؟ هیکوا یچ همه -

درک: مخ رس الن سرا

هرآ. -



. متفای هک نییاپ -ایب

لنوت ندید واب دیشک نییاپ ار شدوخ زرف الن سرا

درب. باال نیرفآ ی هناشن ارهب شتسش تشگنا هایس

؟ یدرک شادیپ یروجچ ! لویا -

. هگنت تقو . مگیم تهب ادعب وت. نوا میرب ایب لوا -

. دندش لنوت دراو نشور یاه هوق غارچ وداب ره

لوط رد هدش مخ ییاهرس اب هقیقد ود هب کیدزن

ار یتفاسم ، دروخ یم بات و چیپ یهاگ هک لنوت

یم ماشم هب لنوت یکاخ ی هراوید انزا یوب . دنتفر

. دیسر

. رگید رد کی و دندیسر لنوت یاهتنا هب هرخ باال

مهبم و رود ییادص رد. هب دنابسچ ار ششوگ مانهب

ی هریگتسد کی .رد دمآ یم ینهآ رد یوس نآ زا

. تشاد قارب و درس و یزلف

هک یروط دیشک نییاپ ار هریگتسد طایتحا اب مانهب

کسیر دنک. دیلوت ار ادص رسو نیرتمک درک یعس



یزیچ هچ دوب رارق رد فرط نآ هک نیا دوب. یگرزب

. دننیبب ار

: تفگ بل ریز الن سرا

وت. یتفرگ ومنوج مانهب نک هللا!او مسب -

رس مشچ اب دناوتب هک درک زاب یدح ردارات مانهب

. دنیبب ار نوریب نآ

کرس الن سرا درک. زاب هتسهآ ردار هیناث دنچ زا دعب

. دیشک

؟ تسین یسک . مانهب ورب -

. هشیمن هدید یزیچ یلو . هکیرات -

مارآ ود .ره دنتشاذگ نوریب مدق طایتحا اب لنوت زا

. دندناخرچ تسار و پچ ارهب ناشیاه هوق غارچ

تشه تفه ابیرقت لوط هب دوب ضیرع یورهار کی

کی دوب. رد کی پچ تمس . ضرع رتم جنپ و رتم

نآ دوب.زا راوید تسار تمس . یبوچ رد



یوالیی یاه هناخ ماب تشپ هکباالی ییاهریگرون

. تشاد رارق ناشلباقم رد دوب یمیدق

یاه هشیش هک اجنآ زا یرون . دنتفر تمس نآ هب

عطاس ، تشاد یعافترا ومک کچوک و لکش عبرم

دوب.

ی هنحص ندید .اب دنتسشن نیمز یور هدرک مخ رس

دش. داشگ یروجدب ناشنامشچ ناشلباقم

یطولا #ن

مود _ لصف #

مجنپ _ لهچ _ تمسق #

. تشاذگ شناهد یور تسد الن سرا

انیا ادخ .هب نیا زا ریغ مدرک یم ویچ ره رکف -

نا! هنووید



داد: ناکت رس فسات اب مانهب

ام ریگناهج . هربخ هچ اجنیا ممهف یمن اعقاو نم -

ممنهذ .هب بیرغ و بیجع یایند هی وت هدروآ ور

هک ادخ .هب هشاب یروط نیا اج نیا درک یمن روطخ

. هللجم ی همخد هی

و میدید یچ اجنیا میگب پیترس هب هگا منود یمن -

داوخ یم یچ مینکب مینوت یمن مه یطلغ چیه

یا یهاشداپ هچ نیبب نیمز قمع وت ایتنعل هگب.

. نتخادنا هار نوشدوخ هساو

الن. سرا دموارد نومراک -

ارچ؟ -

. هگیم تهب پیترس -

ار شهارمه نفلت اروف و تخادنا باال هناش الن سرا

هک یا هیواز زا نتفرگ سکع هب درک عورش و دروآرد

ای سکع لخاد یاضف اهزا هشیش تشپ زا دشیم

هظفحم نآ فارطا شاکنک هب مه مانهب . تفرگ ملیف



دیشکن هقیقد کی .هب تخادرپ کقاتا و یا هشیش ی

تمس رد تشپ زا درم ود ندز فرح یادص هک

. دمآ تسار

درک: هراشا الن سرا هب اروف مانهب

. دایم هراد یکی . میرب ودب -

لا بند وهب تخادنا شبیج یوت ار نفلت الن سرا

نامه زا تعرس وهب دندش لنوت دراو رد زا مانهب

دعب . دنتشگرب سیورس چلا هب دندوب هدمآ هک یهار

.اب تشاذگ شیاج رس ار رجآ و تسب ردار مانهب

و تسا بترم عاضوا تفگ النهک سرا ی هراشا

و دنتفر نوریب سیورس ،زاچلا هدیباوخ کناوج

. دندمآ دورف ور هدایپ یور و هتفر باال راوید زا دعب

مانهب ، دنتسشن نیشام یوت نانز سفن ود ره یتقو

: تفگ

؟ مینک راک یچ دیاب -حاال

رواژ ی هسلج هی دیاب . نما ی هنوخ تمس نورب -



. میراذب یسنا

عاالم شناراکمه النهب سرا دز، تراتسا هک مانهب

یوژه هب هقطنم نآ مامت بقارم یمشچراهچ درک

سگم کی یتح . دنشاب نآ فارطا و تشپ اراگژو

. دشیم اج هباج هقطنم نآ رد دیابن مه

هب اروف تساوخ پیترس زا رگید نفلت کی اب مه دعب

. دنناسرب نما ی هناخ ارهب ناشدوخ گنهرس هارمه

زیم تشپ یگشیمه قاتا یوت یگمه دعب تعاس کی

پیترس و گنهرس ارهب دوخ تادهاشم و هتسشن

. دنداد یم شرازگ

ناهد هب مشچ هس ره نینزان و گنهرس و پیترس

. دندوب هتخود مانهب

درک: یم فیرعت بات و بآ اب تشاد مانهب

تسیود دودح گرزب یلیخ و درگ سنلا هی نابرق -

دوب؛اما اج نوا زیم ات دنچ منود یمن دوب. رتم

دنچ زیم ره رود . دندوب ییات یس اللقا تفگ دشیم



. ندوب هتسشن رفن

. ندیخرچیم ازیم رود هناورپ نیع همدخ هملا ع کی

متفر مدرک رکف هظحل هی مدید ور اجنوا هک شلوا

. ساگو الس

داد: ناکت رس گنهرس

! بجع -

هچ زا عوضوم دوب هدشن هجوتم زونه ییوگ نینزان

. تسا رارق

: تفگ الن سرا هب ور

ربخ هچ اجنوا اقیقد مدیمهفن نم نم... ! شاداد -

؟ یگب رت حضاو هشیم ؟ هدوب

درک: عمج هب یهاگن الن سرا

؟ ناوتس هبوخ تلا -ح

دز: بل رارق یب نینزان

یچ اج نوا نیگب منم هب افطل . درگرس دیشخبب -



؟ نیدید

هب درک یعس اما دوب. نینزان سپاولد و نارگن مانهب

. درواین شیور

: تفگ نینزان هب ور پیترس

هک دناب هی اماب مدوب هدز سدح هک روج نومه -

. میراد راک رسو هیزابرامق شیلصا راک

: تخادنا باال وربا نینزان

... ینعی ؟ رامق -

: تفگ الن سرا

دوب. ینیمزریز ی هنوخرامق هی اجنوا هرآ -

هنیس هب تسد دز. هیکت شا یلدنص هب گنهرس

: تفگ

رهش ات دنچ و ناهفصا و زاریش مدوب هتفر یتقو -

. ندوب یکی اه تیاکش مامت یاوتحم هگید

طقف میدرک یسررب ور عوضوم پیترس اب یتقو



. یزابرامق دز. دشیم سدح کی

. دیزگ بل نینزان

: تفگ پیترس

هام رد هنوشلغش یزابرامق هک یناسک دمآرد -

ره یهاگ . نراد باسح شدرگ درایلیم کی لقادح

هب هزیر یم لوپ نموت نویلیم دصراهچ کیدزن بش

. نوشباسح

دز: بل هکوش الن سرا

؟! درایلیم کی -

دز: بل مانهب

لا ثما و یمتاح یلع . مدشیم هسوسو مدوب منم -

. هلهس هک اه نيا

دز: دنخبل پیترس

؟ یدش هسوسو مه وت اعقاو ینعی -

دز: کمشچ الن سرا



هنک. یم دادیب ینورگ نابرق -

الن. سرا یخوش هب دندیدنخ عمج

: تفگ پیترس

دناب نیا هب رتشیب هک مینک ادیپ یهار هی دیاب -

میدیمهف یدودح هی ات طقف .االنام میشب کیدزن

و دمحا لتق اهزیچ نیا اما هیچ. دناب نیا یلصا راک

هنک. یمن هیجوت ور شتسود و دادادخ

میسانش یم ور نوشاه هدرکرس امهن اهنیا زا رتدب

یاهرهش وکالن نارهت رد هنافساتم . نوشاه طبار هن

ادیپ هک تسه ینیمزریز یاه هناخرامق رپزا هگید

سیلپ یاهزور نیا ی هغدغد .و هتخس نوشندرک

. تساه هناخرامق لضعم

: تفگ مانهب

هیچ؟ روتسد االن نابرق -

. دندرک هاگن رگیدکی هب پیترس و گنهرس



: تفگ گنهرس

هب طقف نوتشوگ و مشچ .عفال میدیم ربخ نوتهب -

. هشاب ریگناهج

ی همه هب ونیا . دینکن یراک چیه میدادن روتسد ات

. نیدب ربخ مه ینابیتشپ یاه هچب

. دندرک مخ رس لوبق ی هناشن هب مانهب النو سرا

: تفگ نینزان هب ور پیترس

؟ زورما دوب ربخ هچ ناوتس بخ -

. دیشک مارآ یفوپ نینزان

. نابرق هدروخ همدص روجدب اقل .هم مگب یچ -واال

شلا حط . هتسکش شاه هدند وداتزا تفگ شرتکد

ننک. جراخ ور شلا حط ندش روبجم . هدید بیسآ

ور یزیرنوخ نتسنوت هک تشاد فاکش شرس رانک

یلخاد یزیرنوخ هک رکشورادخ . نرایب دنب عقوم هب

. هرادن یا هگید



: دیسرپ گنهرس

. هدموا شوه -هب

اما... . زونه -هن

یطولا #ن

مود _ لصف #

مشش _ لهچ _ تمسق #

: تفگ گنهرس

؟ هداتفا یا هگید قافتا ؟ ناوتس یچ اما -

. ندوب هدیدزد وپالور نابرق -

دز: دنخبل پیترس

. ندز نودهاک هب انوا . ناوتس شابن نارگن -

هریخ پیترس ناهد هب هناقاتشم الن سرا و مانهب



. دندش

دز: بل نینزان

؟ نابرق نیدومرف یچ -

: تفگ گنهرس

وراب اه لوپ اه نیا زا رتدوز یلیخ ام ناوتس -

. میدرک ضوع یبلقت یاه سانکسا

یدنخبل ارهب پیترس هک دیشک تحار یسفن نینزان

. تشاداو گنرمک

ردقچ دینود یم دش. تحار ملا یخ . مبلق ادخ یاو -

؟ مدروخ صرح یبورغ زا

: تفگ الن سرا

ور وت مهس ناکین موناخ و داوج یدرک رکف هنکن -

؟ ندیم مه

هب مانهب . دنداد رس دنلب یا هدنخ گنهرس و پیترس

هظحل کی و دوب هدز لز نینزان یاه همرگس



. هتسشن یناسک هچ رانک و تساجک دوبن شساوح

اروف . تسابیز مه مخا عقوم یتح نینزان درک سح

نسحا هللا کرابت " بل ریز و تخادنا ریز هب رس

. تفگ "ی نیقلا خلا

: تفگ هک دینش ار ناوتس یادص

. متسه داوج ی هداوناخ نارگن نم نابرق -

: تفگ گنهرس

هشب صخشم هدنورپ نیا فیلکت یتقو اهات نوا -

. دنتسه ام ناراکمه تظفاحم رد

رظن تحت ور ناماس تدش هب هزور ود یکی نم -

. نابرق هنز یم کوکشم یلیخ . مراد

درک: زیر مشچ پیترس

هیچ تروظنم یلو . هکوکشم شاپاترس هک نوا -

؟ ناوتس



نیا هکیج وت کیج رتشیب ناماس اب ربکا شتسار -

ربخ هی اج نیا مایب هکنیا زا لبق نم مه دعب . ازور

. مدینش نراد رظن ریز ور ناماس هک ییاه هچب زا

؟ یربخ هچ -

. جرب نوا هب هتفر هک ندید ور ناماس نابرق -

: تفگ الن سرا

؟ سلجم هدنیامن هرسپ نومه شیپ -

. هتسرد . درگرس هرآ -

درک. هاگن پیترس هب مانهب

راک یچ اج نوا ناماس منودب داوخ یم ملد یلیخ -

هنک. یم

: تفگ الن سرا

یمیلسروپ ناهور و نامرآ نیب طبار ناماس هنکن -

. هشاب

: تفگ گنهرس



؟ روطچ -

درک: مخ رس الن سرا

و هشاب اه هدرکرس زا یکی هرسپ نیا دیاش بخ -

. دناب سار هلق.هب کون نوا هب هنوسرب ورام

: تفگ مانهب

هیک ینعی . هدرک لوغشم شدوخ هب ونم رکف یلیخ -

؟ اقیقد

دوب. شدوخ رکف یوت سک .ره تفگن یزیچ یسک

ییامعم یوترازه رد کانسرت و فوخم دناب نیا

دوب. ناهنپ هدیچیپ

: تفگ نینزان هب ور پیترس تبقاع

؟ یدرک شادیپ مارب ربخ؟ هچ دیلک -زا

ناتسد وهب تشاذگ زیم یور ار شجنرآ نینزان

درک. هاگن شا هدیشک و فیرظ



بقع یاهراک هکنیا ی هنوهب هب بشید نم -واال

تکرش وت تشاد هار هک ییاج ات مراد هداتفا

. مدنوم

رادم یاه نیبرود تکرش وت مرایتسد کمک اب لوا

دشیم هک ور اج ره دعب . مدرک لا عفریغ ور هتسب

هیبش هک یدیلک یلو . متشگ ور داوج قاتا اصوصخ

مهب ناکین هکترالن یتاصخشم هب

. مدرکن ادیپ دوب، هداد

: تفگ گنهرس

؟ هتسرد . هشاب یصوصخ هب دیلک دیاب دیلک نوا -

دوب شرانک یلدنص یور هک شفیک لخاد زا نینزان

گنهرس تمس ارهب .نآ دیشک نوریب کچوک یدیلک

درک: زارد

مداد ور دیلک نیا نم ترالن تافیصوت هب هجوت -اب

. نزاسب مارب

: تفگ پیترس



یلیخ یاه هبعج صوصخم یاهدیلک هیبش -

. هکیچوک

: تفگ الن سرا

؟ نابرق یروجچ ینعی -

هی دوب ینووجون نس وت مرتخد یتقو همدای -

هب اقیقد شدیلک هک تشاد تارطاخرتفد وهی هبعج

و تارطاخ رتفد دوب. لیامش و لکش و هزادنا نیمه

و کی رد تناس ود داعبا رد کیچوک لفق هی هبعج

ود داعبا رد دیلک تفج هی اب تشاد تناس مین

رتم. یتناس

دز: بل دشاب هتفرگ یا هزات ناج راگنا مانهب

. دیشوهاب یلیخ گنهرس بانج و امش شییادخ -

نیراد ور ندوب پیترس تقایل ظاحل ره زا اعقاو

. نابرق

بل رب هنارازگساپس یدنخبل گنهرس و پیترس

. دندنار



: تفگ الن سرا

؟ میشاب هبعج هی لا بند دیاب سپ -

: تفگ نینزان

یا؟ هبعج هچ اقیقد هخآ یلو -

: تفگ گنهرس

هنوخ مامت افطل . دمحا ردام ی هنوخ هب دیرب ادرف -

یتح . دینک یسررب ور زیچ همه . دینک وور ریز ور

. نیرذگن مه نایم شزرا یب رظن هب هک ییاهزیچ زا

: تفگ پیترس

. دینک تحارتسا و هنوخ هب دیرب هس ره بشما -

عاضوا بقارم ات مراذیم اراگژ کیدزن ور مدارفا نم

. نشاب

نومریگ سفن و تخس یاهزور هگید ادرف زا اما

. نشیم عورش

: تفگ الن سرا



دینک تحارتسا دیاب مه گنهرس بانج و امش -

. نیایم هتسخ یلیخ رظن .هب نابرق

: تفگ گنهرس

. میسرب شهب دیاب هک میراد یمهم راک بشما -

: تفگ مانهب

زا یکمک دیاش ؟ نابرق یراک هچ مسرپب منوت یم -

. دایبرب ام تسد

راد انعم یهاگن رگیدکی هب پیترس و گنهرس

: تفگ پیترس . دندرک

نیصخرم عفال بشما اما . هزاین امش کمک هب امتح -

اه. هچب

زا مانهب تمس زا یلمعلا سکع ره زا لبق گنهرس

: تفگ دشو دنلب اج

رناژی وبشما هی نیرب اه. هچب دیشاپ ! یلع -ای

. هدنیآ زور دنچ هساو دینک هریخذ



. دنتفر نوریب قاتا زا گنهرس هارمه هب پیترس

داد. شیاه تسد هب یسوق و شک الن سرا

. میباوخب میرب وبشما هی شیخآ -

. تخادنا شا یچم تعاس هب یهاگن مانهب

میرب تلا بند مایم حبص تشه ! رسپ هحبص یود -

. نومدیدج تیرومام یپ

دش. دنلب اج زا هدومخ الن سرا

هنوخرامق ! ایتنعل ما. هتسخ یلیخ . بنجب سپ -

. مرایبرد نم امش زا یردپ کی ؟ نیداد لیکشت

یطولا #ن

مود _ لصف #

متفه _ لهچ _ تمسق #



: تفگ و تشاذگ ونابرهش یولج ار یاچ ناویل

ییاجک ! رهاوخ شونب نس؟( نیایادراه . یجاب چیا -

وت؟!)

درک: دنلب رس یگنم اب دوب رکف رد قرغ هک ونابرهش

یچ؟) ؟( همن -

. تشاذگ شناهد یوت دنق هبح کی اروفص

درک. خی . روخب وتییاچ ؟ رهاوخ ساجک تساوح -

ناتشگنا یوت ار یاچ ناویل داد. ناکت رس ونابرهش

. دناخرچ شا هدرک مرو تسد

فیح . اروفص هنک یم هنووید هراد ونم دمحا رکف -

م. هچب دش

یمن . دشیم هتسب شناهد اه تقو روج نیا اروفص

دنک. مارآ ار شرهاوخ دیوگب هچ دنک. هچ تسناد

تخس هداد تسد زا دنزرف ردام هب نداد یرادلد

. تسایند راک نیرت



نینس نم میلیمن . نیسلا لمحت هنس. مولوا نابروق -

نم نک. لمحت مرب. تنوبرق ؟( یسامنای نیگروا یچ

؟) هزوسن تلد منکب منوت یم یراک هچ تساو

شضغب اب هعرج هعرج ار یاچ و دیشک هآ ونابرهش

داد. تروق

حبص تشه درک. یراوید تعاس هب یهاگن اروفص

. دندوب هدش رادیب دوز تداع قبط ود ونآ دوب

درک. ضوع ار فرح

؟ تساجک مظعا ؟( یملگ یسس ؟ یدادراه مظعا -

؟) دایمن شادص

(. هدیباوخ ). بویلوخوی -

. دندرک هاگن گنز هب ود ره هناخ رد گنز یادص اب

، دروآ یم رد ادص ارهب هناخ رد یسک هک راب ره

. تخیر یم نییاپ یره ناشلد

: تفگ ونابرهش



هیک؟) ؟( یدمیک -

: تفگ و دنلب اج زا اروفص

منود یم هچ ). یدمیک مورگ یوگ . یجاب میلیبن -

هیک؟) منیبب راذب . رهاوخ

: تفگ نوفیآ یشوگ یوت

هیک؟ -

. دمآ یدرم یادص

رد. یولج نیایب افطل . سیلپ -

هاگن باوج .رد تشاذگ شیاج رس ار یشوگ اروفص

: تفگ ونابرهش رظتنم

. ناوخ یم یچ منیبب مرب . رهاوخ هسیلپ -

دز. شیاپ یور ونابرهش

هنکن الر؟( پیپات یلیتاق ایملوا . نیسح ماما -ای

؟) ندرک ادیپ وشلتاق



هن میروگ ایپاق میدگ یوگ لُا. مارآ هللا نس -

منیبب رد مد مرب ریگب مورآ ادخ ور .(وت ریدبولوا

هدش.) یچ

یسابل بوچ یور ارزا شرداچ هلجع اب اروفص

ییاپمد . تخادنا شرس یور یجورخ رد کیدزن

اب نانک خل ،خل هدیشوپن هدیشوپ ردار یولج یاه

اب درم درک،ود زاب هک .ردار تفر رد تمس هب هلجع

. دندرک سالم هنابدوم شندید اب یلومعم سابل

: تفگ و داد خساپ بجعت اب اروفص

؟ منیبب ور نوتییاسانش تراک منوت یم دیشخبب -

اروفص ناشن ار ناشتراک اروف مانهب النو سرا

. دنداد

: تفگ مانهب هب ور اروفص

؟ درگرس نوترما بخ . نونمم هلب -



مانهب . تخادنا یهاگن هچوک فارطا النهب سرا

درک: چپ هتسهآ

یلو . میدش محازم حبص تقو نیا دیشخب یم -

. میدرگب ور موحرم نوا لیاسو دیاب

دز: هرگ وربا اروفص

؟ هداتفا یقافتا -

. هیسیلپ تاقیقحت طقف . یچیه زونه -

اروفص تروص یولج یا هگرب بات النیب سرا

: تفگ و تفرگ

. زوجم منیا وت؟ میایب مینوت یم -

. دیشک رانک هگرب ندناوخ اب اروفص

. دییامرفب -

رد مانهب . دندش طایح دراو ود ره مانهب النو سرا

درم ود نآ ندید زا درک ظح اروفص و تسب ار

. دیشر



. تفگ یی شاماال" " تداع قبط لد رد

: تفگ مانهب

؟ دینک ییامنهار ور ام هشیم -

شرداچ درک. عمج ار شنازیوآ ی هچول و بل اروفص

: تفگ و دنابسچ شیولگ خیب هب رت مکحم ار

مرهاوخ مشچ یولج زا ور شلیاسو همه -واالام

رود ور یچیه نتفگ نوتاراکمه . میدرک عمج

یم . نیمزریز وت میتخیر ور همه مه .ام میزیرن

؟ نیدرگ یم یچ لا بند مسرپب منوت

. یلقسف نیمزریز تمس دنارس ار شهاگن الن سرا

. هلطاب ذغاک یتح . تسین و تسه هک یچ -ره

. ینتخیررود لیاسو یتح

زاب درب.ردار نیمزریز تمس ارهب ود نآ اروفص

یوب ، دنتشاذگ نیمزریز رد اپ هک نیمه درم درک.ود

دز. ناش ینیب یوت ان



گنر درز یرون ، کچوک اردزوالپم الپم اروفص

: تفگ دعب . دنابات یرتم شش جنپ ی همخد نآ هب

دمحا لیاسو مامت هبعج و نتراک هسات نوا -

نیتشاد یلا وس رگا . مطایح وت نم دیشخبب . نتسه

. دینزب مادص

یاه هلپ زا ضغب اب اروفص و درک رکشت مانهب

زونه دهد ربخ ونابرهش اتهب تفر باال نیمزریز

. هدشن ادیپ دمحا لتاق

کی درک. زاب ار گرزب نتراک نیلوا هلجع الناب سرا

کت کت یوت راد. دنرب و یلومعم دوب. سابل یرس

یرس کی مود نتراک . دنتشگ ار ناشیاه بیج مامت

ترخ و نلكدا و رطع و سرب لثم یصخش لیاسو

. یناتک و شفک دوب. رگید یاه ترپ و

رادقم واب دوب دیسر رس دنچ رت کچوک یا هبعج رد

. فلتخم یاه هزادنا رد ذغاک یدایز

: تفگ الن سرا



هشاب یروخبدرد هب زیچ هنکمم اهدیسررس نیا -وت

؟ مانهب

سلا درک.ملا زاب ار اهدیسررس زا یکی مانهب

دوب. 1397

دوب. رت لبق یاه وسلا لا سما مهملا هیقب

. هشاب شوت یزیچ دیاش . نشب یسررب دیاب . میربب -

. هشور ینامتخاس تکرش مسا هک یکی نیا اصوصخ

؟ هنامرآ هکملا تکرش نیمه -

هرآ. -

هبعج یوت زا کچوک و مرچ یتسد فیک کی الن سرا

دنچ ، کنابرباع تراک ود فیک یوت . دروآ نوریب

تراک تخادرپ دیسر یدایز رادقم و تیزیو تراک

دوب. رباع

: تفگ بجعت اب مانهب

؟ هتشاد هگن ارچ ورانیا ؟ هربخ هچ ووووا -



. درشف النبل سرا

؟ مسرپب هرتخد نیا -زا

. سرپب هرآ -

یطولا #ن

مود _ لصف #

متشه _ لهچ _ تمسق #

یور رارق یب دوب. هدرک مارآ ار شرهاوخ اروفص

بات یب ار شیاپ کی و دوب هتسشن طایح یاه هلپ

. دیبوک یم هلپ یور

تمس اههب هلپ نییاپ نامه ارزا شرس الن سرا

: تفگ اه هلپ یور اروفص ندید .اب دناخرچ طایح

؟ رهاوخ دیشخب یم -

تمس اههب هلپ وزا دناخرچ رس دنت اروفص



. داتفا هار نیمزریز

؟ هدش یچ اقآ؟ هلب -

؟ نیرایم فیرشت هظحل -هی

: تفگ مانهب دش، هک نیمز ریز دراو اروفص

؟ هدمحا ملا تراک یاهدیسر نیا موناخ -

اه. هگرب هب تخود مشچ اروفص

؟ روطچ هلب. -

؟ هتشاد هگن هدروخ یم شدرد هچ هب مدعب . هدایز -

نوا یاهدیسر مامت هام ره رخآ تشاد تداع دمحا -

هنک باتک باسح دوب هدرک عمج لماک هک ور هام

همه دعب . هدرک جرخ اجک و هدرک جرخ ردقچ هنیبب

هک تسه یهام نومه ملا انیا رود. تخیر یم ور

. میتشاد هگن دش.ام هتشک دمحا

یزیچ اما . دیسر شرطاخ هب یرکف اروف الن سرا

. تفگن



: تفگ اروفص هب ور دعب

وراب دیسرس ات دنچ و شتایوتحم و فیک نیا -ام

. میرب یم نومدوخ

: تفگ بجعتم مانهب

مه؟ وراه دیسر -

داد: ناکت رس الن سرا

. مانهب مراد نوشمز ال هرآ -

: تفگ اروفص

لتاق هنک کمک امش ،هب تساج نیا هک یچ ره رگا -

. دیشاب تحار اشهاوخ دینک ادیپ مور هدازرهاوخ

. دیربب ور همه

هبعج زا یکی نورد دنتشاد هکالمز ار هچ نآ مانهب

وزا دندرک رکشت اروفص زا ود وره تخیر اه

رد هک اروفص . دنتفر نوریب طایح زا دعب و نیمزریز



طایح یاه هلپ یور و درواین تقاط رگید تسب ار

رسو یب مه درک.نآ هیرگ ریس لد کی و تسشن

ادص.

**

شتسد و درک هاگن دنت دنت یکی یکی اهار سکع

دش. فقوتم رخآ سکع یور

درک ترپ زیم یور ار نآ دعب دز. لز سکع هب یمک

شیاپ یور دزواپ هیکت مرن یلیخ و مرچ لبم وهب

دز: بل ناماس هب .ور تخادنا

بخ؟ -

فسات .اب دناخرچ ینارود یمک ار شس یگال ناماس

هاگن ناهور تروص زا ریغ ییاج وهب داد ناکت رس

درک.

. هربخ یب هگیم . یچیه زونه -



: دیبوک لبم یتشپ هب مکحم یتشم ناهور

؟ ناماس یدرک رواب مه -وت

زیگنا بعر ییادص اب ناهور . دیشک یفوپ ناماس

داد: رارق دوخ بطاخم ار وا

ور .وت نزن هفوکش نم باصعا هب نیبب ! ناماس -

ندیشک فرح ی هضرع ؟هک مدرک تیبرت یروجنیا

؟ یشاب هتشادن ور یترپز نووج هی زا

دوز یلیخ دیاب متفگ . مداد تصرف تهب نم ناماس

. تساجک اباحاص یب نوا یمهفب

. ناهور مشخ زا دوبک یاه بل هب دز لز ناماس

اپ هی شغرم هرسپ نیا میدرک یراک ره هللو هب اباب -

یاج یتح دمحا تفگ . مرادن ربخ نم هگیم . هراد

شادیپ یتخبدب رازه اب تفگ . تفگن مهب وپالور

. مدرک

؟ یدرکرواب مقمحا یوت -



. غورد یک هگیم تسار یک داوج نیا منودیم نم -

شهب ورخآ کتک ربکا ادخ .هب هربخ یب منئمطم

درم. یم تشاد ابشیرپ . هدرک شش وال شآ هدز.

. هنود یمن یزیچ تفگ زاب یلو

دش دنلب اج وزا درک توف ار شسفن یبصع ناهور

تسد کی و شراولش بیج یوت تسد کی واب

ندز مدق لوغشم شیاه شیر هت هب هنوگ شزاون

دش. نمیشن قارب شوپگنس فک یور

هملک کی طقف . دوبن شا اهحیلا فرح نیا وا

ار دندوب شلا بند هک یزیچ .نآ تساوخ یم باوج

. دشیمن اما . دندروآ یم گنچ هب دوز یلیخ دیاب

ناماس و ناهور دش. زاب هناخ قاتا جنپ زا یکی رد

زا اروف ناماس . دنتخود مشچ تمس نآ هب ود ره

دش. دنلب اج

ریخ. هب حبص -سالماقآ.

ندیشک اراب شا هدیلو ژ یاهوم هک ردحیلا درم



بترم دصق شیاهوم الی راو هناش شگرزب ناتشگنا

. دمآ اه لبم تمس هب تشاد ار ناشندرک

نومربخ ؟ یحبص لوا اهامش هنوتربخ هچ -

اه. میپکب میتساوخ

: تفگ ناماس

دوب. یروف اقآ. هدنمرش -

: دیشک شیاهوم الی تشگنا کالهف ناهور

ادخ. هب مشیم هنووید مراد -

درک: درم هب ور دعب

. هگید مداد در اعقاو . یسوم وگب -وت

باال دنلب یا هزایمخ و تفر ورف مرن لبم رد یسوم

. دیشک

هرب. دینک شلو -



: تفگ بجعتم ناماس

اقآ؟ هرب اجک هرب؟ -

درک: هناخزپشآ تمس هب یهاگن یسوم

. ناماس یدب مهب ییاچ هی شاک -

گنز هب شوگ زومآ شناد کی لثم اروف ناماس

، دروایب چگ رتفد زا دورب دیوگ یم وا هب ملعم یتقو

. تفر هناخزپشآ تمس هب قوذ اب

اقآ. مشچ -

. تشگرب نمیشن وهب تخیر یاچ ناویل هس اروف

: تفگ ناهور

. مدرک عمج مدوخ رود تیصاخ یب قمحا ات دنچ -

دنچ . یچیه هب یچیه نتشک ور هرسپ نوا ندز

هساو میخرچ یم نومدوخ رود یه میراد ههام

. شل نت ات دنچ تقامح رطاخ

: تفگ یسوم



. نیریگب فارتعا رسپ نوا زا شهار زا متفگ تهب -

هک دمحا لثم مدآ هی .زا دینک هلماعم شاهاب متفگ

هچ هب کرادم نوا تساوخ یم لوپ زاغردنچ طقف

نیتفگ . نیدرکن شوگ یلو ؟ دروخ یم شدرد

یلیخ . هنود یم یلیخ نیتفگ . هراد رطخ نومساو

. هتفر ولج

زج یسوم . دیشک نادند ارهب شنییاپ بل ناهور

. تفگ یمن تقیقح

یطولا #ن

مود _ لصف #

متشه _ لهچ _ تمسق _ همادا #

دعب . تشاذگ یسوم یولج یاچ یناویل ناماس

اب دوب سهلا تفه و هاجنپ یدرم وا. هب دش هریخ

یور هزبس تروص . تشپرپ و یمدنگ وج ییاهوم



یا هولق ییاه وبل دولا تشوگ یغامد اب تشاد یرپ

هب زیر؛اما هن دوب تشرد هن شنامشچ مرف. ودب

اب هشیمه هک یگرگ هیبش تسرد دوب. ذوفنرپ تدش

یم یلیچ و برچ یا همعط رظتنم یدرسنوخ

. تسشن

داد: همادا یسوم

ردق نوا ربکا نوا هنودب یزیچ هرسپ نیا هگا -االمن

نوتتسد امش وزاب دایب باال شنوج ات شتنز یم

. ودرگ تسوپ وت هنومب

و تحار یلیخ هنکمم تقو نوا هرب نیراذب یتقو

. همعط تمس هربب ور امش رسدرد یب

. دناد یمن چیه داوج درک رکف شدوخ اب ناماس

نیب دوب. هدرک وور ریز تکرش یوت ار شقاتا مامت

هدرکن ادیپ مه روخب درد هب زیچ کی یتح شلیاسو

هناخ رد هن یوا یخهلا هناخ رد اجهن نآ .هن دندوب

. شردام ی



درد یهب هلیسو دنچ طقف شراک زیم یوشک رد

دوب. شزرا یب یاه ترپ و ترخ و دیلک و روخن

دندرک یم اهر ار داوج دیاب تفگ یم تسار یسوم

اه یتسد .نآباال دوبن وا هدنریگ میمصت اما . دورب

دوب.زا هراک چیه .وا دنداد یم روتسد وا هب دیاب

قیفر رگید یفرط وزا دوب دزد کیرش فرط کی

. هلفاق

یب ار وا تسیک ناماس دیمهف یم یزور رگا نامرآ

. تشاذگ یمن هدنز متح

یطولا #ن

مود _ لصف #

مهن _ لهچ _ تمسق #

ی هقی ی همکد نیرخآ و داتسیا یدق ی هنیآ یولج

. دیشوپ ار شتک و تسب ار شسابل



نادنچ هن نامشچ دوب. هدیسر شدوخ هب یباسح

دز. یم قرب شا هنوگ قبش و تشرد

تسود و ورب لد اروت شتروص هزور هس یشیر هت

یتشوگ و گرزب یمک شغامد دوب. هدرک ینتشاد

. شردپ غامد هیبش تسرد دوب.

ناکما درکیم یسررب هنیآ یوت ار شدوخ هک راب ره

نامحر جاح دای شگرزب غامد ندید اب تشادن

ار شا ینیب دورب دزیم شرس هب یهاگ . دتفین

زا هکت نیرخآ و کیتس پال حارج کی هب دراپسب

رود. دزادنیب ار شا یردپ تاقلعتم

چم ارهب شا الهق عدروم سمره رطع یمک

دز. شناتسد

هربیو شقاتا قارب و دیفس تلا وت زیم یور شنفلت

. تفر

. دیشک ار زبس نوکیآ

؟ هدش یچ -



: تفگ طخ یوس نآ زا ریگناهج

نوت هدننار اب بشما مگب مدز گنز -سالماقآ.

. مایم رید مک هی نم . نیایب

و داتسرف شوگ نآ هب شوگ نیا ارزا نفلت ناهور

. شیاه شیر یور دیشک تسد هنیآ یوت

. هریخ -

. هشوخان مردام اقآ. -هن

ارچ؟ -

یه . هنوخ نیا زا دایمن ششوخ . هگید هگنتلد -

. نومیلبق هنوخ هساو هریگیم هنوهب

نم . تردام شیپ نومب نک. شلو . ناهج الاین صا -

. مریم یداه اب

نوتتمدخ رد دشن وبشما اه.هی هدنمرش -اقآ

. میشاب

تس؟ هدامآ یچ همه -



. تخت نوتلا یخ هلب -

... مدرکن یزاب هتقو یلیخ -

خیلا. ماج فوووا -

شیااال. هگید هعفد -

. هراختفا ثعاب -

. سپ نک عطق . هشاب -

هار یوت . هناخزپشآ تمس تفر تسار کی شقاتا زا

دز. گنز شا هدننار ؛ یداه هب

بآ یمک . دناسر یم ار شدوخ دوز تفگ یداه

دز.زا نوریب هناخ زا یا هلجع چیه نودب و دیشون

رب راوس دش نئمطم هک شا هناخ تینما متسیس

. تشاذگ اپ هبالیب روسناسآ

قوذ دید ار شردام ومان دروخ گنز زاب هک شنفلت

. تسشن الیب یتحار یاه لبم زا یکی یور و درک

نم! ردام -سالم



: ششوگ یوت دش وکا شردام ی هتسخ یادص

؟ یبوخ نم. مدرگب ترود -

؟ یروطچ .وت مبوخ . مدرگ یم ترود مدوخ نم -

س؟ هتسخ ارچ تادص

درک: یزیر ی هدنخ شردام

. تمنیبب اج هی ایب ادرف . هگید میدش ریپ اباب. -یا

یاج نومه .ایب تلا بند متسرف یم ور یداه -

ایب دعب صحلا. هداز ماما ورب یداه .اب یگشیمه

. مدوخ شیپ

. امدوب هدرک ترایز سوه ردقچ . رسپ وت نوبرق -آ

. هشاب هتفرگ تلد منیبن -

. هشیم نشور مبلق تمنیبب هک ادرف . تسین مهم -

. هدموین تاباب ات منک عطق هگید

. هدرم نم یاباب -

. ونیا وگن -



ات وگن سپ . هریم تدای یه وت مگیم هشیمه نم -

. مگن

زا دش ثعاب طخ تشپ زا شردام ندیشک هآ یادص

دوش. دنلب اج

نم. مشب تهام لکش نوبرق ایب دوز ادرف -

؟ یرادن یراک . مایم دوز هشاب -

ادخ. هانپ -هن.رد

ار شنیگمغ یعقاو دوخ و دیشک قیمع سفن دنچ

ریپ نابهگن اب یمک درک. ناهنپ داش یا هرهچ تشپ

بیج یوت یبآ سانکسا دنچ شتداع قبط دزو پگ

درمریپ تروص هب کمن اب یا هدنخ و دناپچ شتک

شنادند یب ناهد نآ اب مه ناملس .اقآ دیشاپ هتسخ

. شدنخبل باوج رد دیدنخ زیر زیر

یولج ار نیشام یداه ، تشاذگ هک نابایخ رد اپ

بقع مرن یلدنص یور اروف ووا درک فقوتم شیاپ



یارب هدننار ندرک زاب رد یاهادا نآ .زا تسشن

هک لیاوا نآ شدوخ . دمآ یمن ششوخ اه سییر

هشیمه و درک یم یگدننار دوب الابق کی ناوج کی

ریقحت دیمهف یم بوخ دوب. هدش ریقحت مه ادخ ی

. دراد یدرد هچ ندش

ناتسد اب یداه و درک شب و شوخ یداه اب

رهش. نییاپ تمس هب دناخرچ ار نامرف شتراهمرپ

یظفاحادخ لزغ تشاد رویرهش و دوب کنخ یبش

رهش شوگ یوت هنابش کنخ میسن ندناصقر اراب

نیشام ی هلولگ دض و یدود ی هشیش . دناوخ یم

هک داب داد. نییاپ رخآ ارات شا یدرایلیم مین و کی

دش. زاب شقطن دروخ شا هلک هب

و ردپ لا وحا و یداه اب ندز پگ هب درک عورش

هزماب کج ات دنچ مه یداه . دیسرپ ار شردام

. دروآ اج یمک ار ناهور وحلا درک فیرعت شیارب

چیه وااب .حلا نزوس رس .دق یمک طقف هتبلا

. دشیمن هار هبور و بوخ یزیچ



یور وهب دوب هدیسر یچوپ هب دوب تقو یلیخ

. دروآ یمن شدوخ

یم شرس مادم یداه دندش هک یدازآ نادیم کیدزن

. هنیآ هب دز یم باالولز تفر

دش. کالهف ناهور

. ینک یم هاگن وبقع یه ؟ یداه هدش یچ -

درک. رتشیب یمک ار شتعرس یداه

اقآ. هنوملا بند یکی منک رکف -

دهدب شرس و ندب هب یناکت هکنیا نودب ناهور

: تفگ درسنوخ

ونم هگم تسه میسک هخآ ؟ یداه ثمال یک -

؟ هسانشب

. نیراد نمشد یلک امش اقآ. نیراد رایتخا -

ردقنوا نم یانمشد . دیاش یدز مهوت نک. شلو -

. نتفیب هار ملا بند نتسین راکیب



. دایم هراد هتقو یلیخ ادخ.زا هب مدزن مهوت -

هیچ؟ شنیشام -

هیا. هرقن یایتناز -هی

غرم هجوج . دایب هنوت یم اجک ات منیبب ورب -عفال

. هئودب نیهاش لا بند هنوت یمن

ماپ. اپهب هداد زاگ هلک اتحاالیب نابوتا وت -اقآ

. تفگن یزیچ و دیزگ بل ناهور

. دناچیپب ار ایتناز تفرگ میمصت رخآ تسد یداه

تفر هک یا هچوک وره نابایخ ره یوت اج ره اما

درک. لا بند ار وا ایتناز

یسک هچ دمهفب تسناوت یمن هکنیا زا کالهف ناهور

شباصعا لر تنک تشاد هتشاذگ بیقعت تحت ار وا

داد. یم تسد ارزا

شمگ ورب ینوت یم اج ره ات ورب . نییاپ تمس ورب -

. یداه نک



یطولا #ن

مود _ لصف #

هاجنپ _ تمسق #

مود ردالنی هرابود درک. شا هلا وح یمشچ یداه

رکف هک یا هظحل .رد داتفا قرش تمس هب یهارگرزب

ناشرس زا تسد هدننک بیقعت ی هدننار درک یم

هب یردقنآ ایتناز دیمهف یروابان اب هتشادرب

یم یتحار هب یداه هک هدش کیدزن ناشلیبموتا

ار هدننار ینآ هتفر نییاپ ی هشیش زا تسناوت

درک. یم تکرح ابوا سامم تسرد ایتناز . دنیبب

مه هب مکحم هظحل کی رد نیشام ود ره لغب هنیآ

دش. زاغآ لیبموتا ود نیب شکمشک . دندرک دروخرب

هب روبجم . تشادن النی نآ زا رارف یارب یهار یداه

نیشام دتمم یاه قوب یادص دش. ندیشک الیی



یداه هظحل کی .رد درکن مک ار شتعرس رگید یاه

جمس یایتناز دشوزاب شتعرس ندرک مک هب روبجم

. تفرگ رارق شرانک رد

یدایرف یداه شدنب تشپ و دمآ ییادص ناهگان اما

جراخ شتسد زا نامرف هظحل کی . دیشک درد زا

دز: دایرف اروف دش.

. یلدنص ور باوخب -

مکحم شبلق . دیشک زارد یلدنص یور اروف ناهور

. دیبوک یم

دز: دابرف

؟ یداه هدش یچ -

. دنار یم تعرس اب نانچمه یداه

. هموزاب . مدروخ ریت ریت... -

: دیرغ ناهور

! یتنعل -



حلا یداه دش. یرپس لا ونم نیمه هب یقیاقد

. دیچیپ یم دوخ هب درد وزا تشادن یبوخ

اما . دشیم رتشیب و رتشیب تشاد شا یزیرنوخ

. دنار یم هارگرزب یوت نانچمه

رکف دور. یم زاحلا دراد یداه درک سح ناهور

یم مه اج نامه .زا هدروخن شیوزاب هب ریت درک

وا هک هدرک تباصا شا هدند هب ریت دنیبب تسناوت

هدش. مخ نامرف یور ابیرقت

یسررب ار نوریب تیعقوم ات دروآ باال یمک ار شرس

. دیدیمن ییایتناز یوردوخ چیه پچ تمس دنک.رد

تمس ارهب شرس . دیشک ارباال شنت رتشیب یمک

هشیش . دیشک باال لماک ار شندب و دناخرچ تسار

ات اما . دوبن مه تسار تمس یتح ایتناز دوب. نییاپ

لثم ایتناز ، دناخرچب یداه تمس ار شرس تساوخ

و تفرگ رارق تسار تمس تسرد شرانک وداب قرب

شتمس هب هک یا هحلسا و هدننار ندید اب ناهور

ندش شکزارد هب میمصت دوز دوب هتفر هناشن



دش اهر هحلسا زا ریت و دوب هدیبنج رید اما . تفرگ

. دمآرد شخآ دایرف و دروخ شفتک وهب

هک ناهور ندید درک.اب هاگن بقع هب اروف یداه

، دیچیپ یم شدوخ هب درد زا تشاد یلدنص یور

. دیشک یاباال همکد راشف اراب بقع ی هشیش اروف

: تفگ حلا یب

؟ هبوخ نوتلا -اقآ؟ح

داد. راشف مه یور درد ارزا شیاه نادند ناهور

یدوخیب و داد نوریب ولگ زا دنت دنت ار شیاه سفن

: تفگ

ورب! طقف . یداه ورب ... مبوخ -

ارچ درک شدوخ راثن یا یتنعل ایتناز ندید اب یداه

هشیش . هدرک یرکف یب ارچ . هدادن اهارباال هشیش

یم تاجن ار ود نآ ناج کش یب هلولگ دض یاه

داد.

هندب ارهب نیشام راب دنچ ایتناز ی هرابود ندید اب



لیردراگ اب ایتناز ی هدننار تبقاع . دیبوک ایتناز ی

اب کانرطخ سروک نآ وزا هدرک دروخرب مکحم

. دنام اج یداه نیشام

تمس وهب درک جراخ هارگرزب ارزا نیشام یداه

یمن دید. یمن بوخ رگید شنامشچ . دنار بونج

تشاد دایز یزیرنوخ دور. یم اجک هب دراد تسناد

داد. یم شتسد راک

ضرع رتومک هاتوک تشاد اه نابایخ اهو هچوک

. دشیم رت

هرامش و دروآرد شملا س تسد اراب شنفلت ناهور

قوب شش جنپ زا دعب اما . تفرگ ار ریگناهج ی

. دینشن یباوج رادشک

. دنام خساپ یب شنفلت راب،وزاب هس راب، ود

کیرات همین و تسب نب یا هچوک رد تبقاع یداه

رتولج یمک و درک دروخرب مکحم یقربریت هب ادتبا

هب هراک همین و تخاس ردحلا ینامتخاس رانک رد



یداه دش. فقوتم و درک دروخرب نامیس زا یا هپک

نیشام توپاک یولج .زا تفر شوه زا نامرف یور

ارهب شدوخ درک. دنلب رس ناهور دش، دنلب دود هک

درک. کیدزن یداه

؟ یونشیم ... ومادص ! یداه -اه...ید...

هدرم یداه دنکن هکنیا زا هدز تشحو و دیما ان

هظحل هب هظحل هک یدرد اردزواب رد لفق ، دشاب

نیشام ،زا دیچیپ یم شندرگ و فتک رد رتشیب

درک. زاب ار هدننار تمس دش.رد هدایپ

دز. یمن شضبن . تشاذگ یداه ندرگ یور تشگنا

دز: دایرف یروابان اب هکوش ناهور

یب یلیخ ال صا .وت یریمب ینوت یمن یداه ؟ یداه -

! یتنعل ینک یم اج

. شنداد ناکت هب درک عورش

تمربب ماوخ یم رونوا شکب ! یتنعل وشاپ -

؟ یداه . ناتسرامیب



هدش. هراچیب درک سح ناهور و دوب هدرم یداه اما

هچ االن هخآ ! یتنعل ریمن هرخ. وگب کج وشاپ -

؟ روعشیب هندرم تقو

شمشخ دش. هناوید ناهگان دز. شرس یوت دعب

. نداد شحف هب درک عورش درک. یم دادیب تشاد

وم هچب ؟ اتفاثک ارچ ارچ؟ اال. غشآ . اردپ یب -

... نیتفرگ مزا ومرسپ . نیتشک

چیه . دوبن تسب ینب هچوک نآ یوت راگنا یسک

رانک . دمآ یمن شدوخ یادص یوکا زج ییادص

دمآ دورف اه هسام و نامیس یور نیمز یور ریگلگ

دز. هیکت نیشام گرزب ریات وهب

مه نآ یداه گرم کوش و سرت زا هک دیشکن یلوط

. تفر ،زاحلا شنامشچ یولج

یطولا #ن



مود _ لصف #

مکی _ هاجنپ _ تمسق #

لبق تعاس ود

مراد هراک ود لیمیر ! دینک هجوت هظحل هی اموناخ "

هاگن ادخ. هب هیلا .ع کرت راک عیلا. کرام ، زورما

. هایس شفرط هی ینبراک یبآ شفرط .هی دینک

هی هدعب هرادن شزیر مدعب . هراد بات و درگ شسرب

دش مراد مه ییوم و یکی امژ مشچ طخ . تعاس

ور تعاسراهچ و تسیب . رختسا وت ورب نزب بآ.

اعقاو ماتمیق هگب. داوخ یم یک .ره هنوم یم تکلپ

"! هیلا ع

دش. دنلب نگاو طسو زا رتخد و نز دنچ یادص

الت؟" یمیر موناخ هدنچ "



: دیخرچ ادص فرط هب میرم

مومت ات ودب . هاجنپ طقف هبمملا. مدز شیتآ -

. هدشن

: تفگ هبترالن ور

؟ یشورف یمن ارچ وت یلگ -

دسرب هچ ، تشادن مه ندز فرح ی هلصوح ترالن

. ندز داد هب

. یمیرم تسین شسح زورما -

زا گنر شوخ ریرح یاه یرسور اب یرداچ نز ود

. دنتساوخ لیمیر میرم

، تخورف مشچ دادم وود لیمیر ودات هک میرم

: تفگ

ادخ .هب یغمد یه هزور دنچ وت؟االن هتچ -ترالن

تسین شسح ای هبوخ تلا ح وت هرادن یراک تکرش

. داوخ یم لوپ تزا . یشورفب



نآ یاه تعاس و تاظحل مامت لثم ار شضغب ترالن

داد. تروق زور دنچ

. مرادن هلصوح میرم نک ملو -

یلدنص ود دعب هاگتسیا .ود تخادنا باال هناش میرم

یلدنص تمس داد له ترالنار اروف میرم دش. خیلا

خیلا. یاه

وت. هتگرم هچ منیبب نیشب -

هیکت شرس تشپ ی هشیش هب رس و تسشن ترالن

داد.

ار شرود قرورز و دروآرد شفیک زا کشالیت میرم

. دناپچ ترالن ناهد رد کشالتار و درک هراپ

. هداتفا تنوخ دنق منک رکف روخب -

شلد یوت . داتسرف شپل ی هشوگ کشالتار ترالن

. دیلا ن

. تساجک مداوج ... مداوج -



دز: شیوزاب هب میرم

نوا شیداتسرف هئولآدرز هگرب هگم ترالن. روخب -

. منیبب شروخب ؟ هروخب سیخ هشوگ

دز: دنخبل میرم ، دیبنج شناهد ترالنهک

. هتنت تایروخولپ سابل . تمنیبب . رتخد ال کیراب -آ

مدیاش راک؟ای زا دعب یرب یاوخ یم ییاج ؟ هیربخ

؟ ینیبب وتنامام یدوب هتفر

زیمت رت بترم هشیمه . منیبب یآالون مدوب هتفر هرآ. -

. ششیپ مریم

؟ دوب روطچ شلا -ح

وراز. درز لبق. زا رترغ .ال هشیمه لثم -

یزیچ .هی اتسه تیزیچ هی وت یلو . مدرگب یهلا -

. رتدب

هیرهش . هشیمن روج هید لوپ . میرم مدیرب -



. منود یم . هضیرم منامام . وگن هگید هک ور هاگشناد

؟ یدرکن دحاو باختنا -

. سادرف سپ -

بخ. نیریگب ماو -

. رتخد همک -

ندید ورب رتشیب . هگرزب ادخ روخن هصغ اباب. -یا

. تنامام

نوریب شفیک ارزا نآ دمآرد ادص هب هک میرم نفلت

: تفگ و دیشک

مبوخ هرآ ... یجآ منوج ترالن...ولا؟ دیشخبب -

یلو... ؟ بشما یچ؟ بخ... ... هگید مراکرس ... یسرم

... مسر یمن مبش فصن هنوخ مرب هکات مرادن سابل

. ظفادخ هشاب ... هشیم یچ منیبب

رس و تشاد هگن شلپت ناتشگنا ارالی نفلت میرم

داد. ناکت



: تفگ ترالن

؟ میرم هدش یچ -

رب ادرف منامام همعرتخد . میتوعد ینومهم بشما -

همه هتفگ . هتفرگ یظفادخ ینومهم ، ندنل هدرگ یم

. میشاب مهرود بشما نیایب

؟ یتفرگ هفایق هیچ تدرد .حاال یتم سال هب بخ -

هدش رهش باالی مرب مشوپب سابل هنوخ مرب ات اباب -

نک. شلو ال صا . اسابل نیا اب هشیمن بش. هدزای

؟ یرب یراد تسود -

. هرذگ یم شوخ اج. نوا نعمج همه . همولعم -

. هگنشق وشملا وتنام . شوپب ونم یاسابل ایب بخ -

؟ هروخ یم تبشما درد هب

و زاب ولج یوتنام ترالن. تمس دیخرچ لماک میرم

کی اب دوب شنت یتفن یبآ گنر هب یداشگ ابیرقت

دوب. حرط شوخ مه شفیک یتح . یبآ و درز شلا



؟ یدیم متفیک -

. مدیم هرآ -

هک هشوگ نوا میرب وشاپ بخ هلیخ . هگید یمقشع -

. مینک ضوع هغولش

نگاو ترالنزا یاه سابل اب میرم دعب تعاس کی

مین دوب. هتخورفن یزیچ زونه دز.ترالناما نوریب

یتح هدش درک یعس حلا یب ییادص اب یتعاس

. تسناوتن اما . دشورفب رس لگ دنچ

. تشادن مه نتفر هناخ ی هلصوح یتح

یمک دشیم دیاش . تساوخ یور هدایپ یمک شلد

دوش. هار هبور شلا ح

یمن اجار نآ ، تشاذگ نابایخ رد اپ هک هاگتسیا زا

هبور فرط نآ هک ضرع مک دوب ینابایخ . تخانش

و هاتوک یاهراوید اب دوب کراپ کی هاگتسیا یور

راوید رانک دشو در نابایخ .زا هایس یاه هدرن

اج نآ یدایز مدرم . ندز مدق هب درک عورش کراپ



درک. شتعاس هب یهاگن دوب. مک دمآ و تفر . دندوبن

دوب. هدنامن یزیچ بش هد هب

شرس تشپ یسک درک سح تفر هک یا هقیقد هد

اه سیلپ درک رکف شلوا دیآ. یم ندز توس ردحلا

. دنیآ یم شلا بند هیاس هب هیاس زور ره هک دنشاب

کی دیاب درک رکف دعب دز. یمن توس هک سیلپ اما

نئمطم درک، در هک ار نابایخ ود . دشاب راکیب رسپ

ی هناهب دنک.هب یم بیقعت ار وا دراد یسک دش

درک. هاگن شرس تشپ هب شیاه یناتک دنب نتسب

اب تشاد نت هب یبآ یترشیت هک دوب دنلب دق یدرم

تشاد و هداتسیا رترود یمک درز. یاه یناتک

درک. یم شهاگن

ار درم یادص . نتفر هار دنت هب درک عورش سرت اب

: دینش شرس تشپ

. هلگشوخ ورب مورآ -

بشما اه سیلپ نآ سپ دیلا ن شلد یوت . دیزگ بل



؟ دندوب یروگ مادک

ار یوسوم ناوتس ی هرامش . دروآرد ار شنفلت

یمن باوج اما قوب جنپ قوب هس قوب .ود تفرگ

درادن ربخ و تسا مامح رد نینزان تشادن ربخ داد.

یم بیقعت وا یاج ارهب میرم شنارایتسد هکنیا زا

دوب. هداد شتسد راک سابل ندرک ضوع . دننک

یطولا #ن

مود _ لصف #

مود _ هاجنپ _ تمسق #

. ندیود هب درک عورش . تشادن هدیاف نتفر دنت

هرابود ؟ دوب تولخ نابایخ ارچ . دیدنخ یم درم

: تفگ درم



. مراد تراک اسیاو . ولوچوک موناخ سرتن ! یخآ -

مه وزاب تفرگ ار نینزان ی هرامش هرابود ترالن

دیمهف یمن هک دوب هدیسرت ردقنا . دینشن یخساپ

تخادنا ار شدوخ دود. یم تمس مادک هب دراد

. هدرک هابتشا دیمهف ناهگان اما . نهپ یا هچوک یوت

هیرگ هب درک عورش . تسب ونب دوب کیرات هچوک

هب نانچمه درم درک. هاگن ار شرس تشپ . ندرک

همین ینامتخاس رانک رتولج یمک . دمآ یم شلا بند

جک اه نامیس هپت یور باال لدم یلیبموتا هراک

یم کمشچ شبقع زمرق یاه غارچ و هداتسیا

راب نیا . تفرگ ار نینزان ی هرامش هرابود . دندز

داد: باوج نینزان

-ولاترالن؟

نیشام هب ور بقع وترالن دشیم کیدزن وا هب درم

: تفگ هرابود نینزان اه. نامیس یور فقوتم

؟ ینز یمن فرح ارچ -ترالن



دز: قه ترالن

؟ ناجک تاراکمه ملا. بند هداتفا یکی -

؟ ییاجک یچ؟وت ینعی -

دز: قه ترالن

... هکیرات اج نیا . منود یمن نم نم... -

؟ تسین ام یاه هچب -زا

هگیم نم هب یه . هدنخ یم یه . هدرز شاینوتک -

! هلگشوخ

ترالن... مگیم یچ تهب نیبب ادخ! -ای

درک. شنفلت هب هاگن دش...ترالن عطق نینزان یادص

دوب. هدرک خیلا یرطاب شنفلت . دمآرب شداهن هآزا

دز. ههقهق درم

. داتفا راک زا تنفلت ؟ یخآ -

یزیچ هب شیاپ ناهگان . تفر بقع بقع ترالن



... داتفا نیمز یور تشپ وزا دروخ

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

ار ششلا وب تشاذگ نیمز یور ار خیلا یاچ ناویل

. دراذگب نآ یور رس دشکب زارد هک درک میظنت یروط

زمرت وکالجو یگتسخ دوب.زا بش هد تعاس

و درد زا دیشک یم ریت شیاهوناز دایز یاه نتفرگ

دباوخب تساوخ یم شلد . درکیم قز قز شیاپ فک

رگید روج کی شا یگدنز دوش یم رادیب یتقو و

وترالن شدوخ هاگشناد ی هیرهش ی هصغ .هن دشاب

دناوت یم ایآ هکنیا تباب ینارگن هن دشاب هتشاد ار

ود گس بش ات حبص وره دهدب ار شرهاوخ ی هید

و کاروخ و دروخ و قرب و بآ لوپ سپاولد . دنزب

. دشابن رگید رامرهز و تفوک رازه

رادیب باوخ زا رگید نیمزرس کی یوت درک وزرآ

هیبش تسرد . هداتفا رود ی هریزج کی طسو . دوشب



یگدنز ی هصغ هن هک دنک یگدنز هیلوا یاه ناسنا

دنتسناد یم ال صا هن دنتشاد یحاالار هغدغد رپزا

رجز ار یمدآ ردقچ شدوبن و دوب یتنعل لوپ نیا

. دهد یم

تمس تفر شهاگن درک. شیاهرکف هب یدنخزوپ

اب تشاد و هداجسرس دوب هتسشن لا. رام هنن قاتا

سفن درک. یم اعد نامسآ تمس هب ییاه تسد

تمس داتفا شمشچ . دناخرچ رس و دیشک یدنلب

: دیشک ونرالن.هآ سکع باق

یدوب هدنز یتقو ونرالن.هن تلا ح هب شوخ -

یدرم حاالهک ،هن هربخ هچ ترب و رود دوب تیلا ح

. میراد حیلا هچ ام ینود یم

دوب یتقو دنچ درک. شا یناشیپ لئاح ار شتسد

هدش . شس هبکال درب یم درف یاهزور ار یرتخد

شدوخ لوق هب هک یرتخد یصخش ی هدننار دوب

. دنامب هاگریمعت یوت اه تدم ات دوب رارق شنیشام

یور تخادنا یم یکشم باق یوت گرزب زاس کی



رات. هس کالس دور یم تفگ یم شدوخ . شا هناش

یارب یقافتا یلیخ و دوب هدش بارخ شنیشام

ربخ یتنرتنیا یسکات کی شیارب شتسود راب نیلوا

دوب هتساوخ وا زا کرتخد مه دعب دوب. هدرک

دناسرب شلا بند دورب تعاس نامه یوت درف یاهزور

.و هناخ هب دنادرگ شرب مه دعب و رات هس هبکالس

شوخ و حیلم کرتخد یاه ندروآ و ندرب نیا

دوب. هدرب ار ریما ،لد نابزورس

همه نآ یوت شا یشوخلد مامت درک رکف شدوخ اب

ندید دوب، هتخیر شیارب راوید ردو زا وبالهک درد

دوب. رتخد

یادیش و اروهلا ریما دنادب هکنیا نودب زانورس

دوب. هدرک شدوخ

یمن ارچترالن درک. هاگن تعاس وهب زاب دیشک یهآ

؟ دمآ

.زا دیوگب ترالن یارب زانورس زا تشاد دصق بش نآ

رون ریز راشبآ ندید هیبش هک شگنشق یاه هدنخ



دوب. ابرلد و گنشق ، دیشروخ

. تفرگ یترالنار هرامش و تشادرب ار شنفلت

ی هقیقد .هد داتفا روش شلد یمک دوب. شوماخ

لا رام هنن درک. اشامت نویزیولت و درک ربص مه رگید

و دیشوپ ار شنهاریپ ، هدرک رید ارچترالن تفگ هک

. هچوک یوت تفر

یطولا #ن

مود _ لصف #

موس _ هاجنپ _ تمسق #

هدروخ نیمز شرطاخ هب هک یزیچ نآ هب تشحو اب

. نیشام هب دوب هدز هیکت ناوج یدرم درک. هاگن دوب

. دناخرچ مشچ

. دیسر شکیدزن ابیرقت درز یاه یناتک اب درم



تسد تشپ .اب سرت زا دز یم سفن سفن ترالن

درک. کاپ ار شیاه کشا

: تفگ و شوهیب درم هب ور داد ادن نانک قه قه

؟ دیونش یم ونم یادص -اقآ!اقآ

یمک . شیوزاب یور تشاذگ تسد دش. شکیدزن

. داتفا نیمز یور درم داد، هک شناکت

یغیج و تشاذگ شناهد یور تسد سرت ترالنزا

. دیشک هفخ

ی هناخ چیه . هچوک رسوهت هب دناخرچ رس دعب

طقف هچوک رساتهت .زا دوبن ورب رود نآ ینوکسم

نیچ راوید دای ار مدآ هک دوب هنهک یرجآ راوید کی

یب هزادنا نامه وطالین ردقنامه . تخادنا یم

یمامت هن تسیچ دوب مولعم نآ تشپ .هن نایاپ

دوب. هایس رد کی مه هچوک .هت تشاد

هچوک یاهتنا رد تمس هب تعرس دشواب دنلب اج زا

. ندیبوک رد هب تشم اب درک عورش . دیود



. دینک زاب ادخ ور .وت دینک -زاب

یوس نآ زا یسک تفوک وردار درک قتال هچ ره اما

. دهدب ار شباوج هک دوبن رد

تشاد هک یبش و هچوک نآ رد ییاهنت زا تشحو زاب

یور درک زاب هار شکشا ، دیسر یم اهتنا هب

. شتروص

هچ درک رکف . نیشام رانک دوب هداتسیا محازم درم

درم اب دورب دوبن رتهب ال صا . دزیرب رس هب یکاخ

دنک؟ مگ ار شروگ دیوگب دورب دنک؟ تبحص محازم

درک. یم رت تخس ار شراک تشاد سرت همه نآ

ضوع ار رگیدکی لیاسو درک. میرم فیک یوت تسد

دوب یزیچ دیاش . نتشگ هب درک عورش . دندوب هدرک

ئش کی هب شتسد فیک دوخ.هت زا عافد یارب

ناهوس کی . دیشک نوریب ار نآ اروف . دروخ یزلف

ناهوس درک. قوذ شا یسناش شوخ دوب.زا نخان

نآ دوب هدناماج فیک یوت کش ویب دوب میرم ملا

درم تمس وهب درشف شناتشگنا نیب مکحم ار



. داتفا هار محازم

: تفگ درم دیسر هک شا یرتمود هب

مینورذگب شوخ میرب .ایب هکیرات اج نیا . میرب -ایب

. هلگشوخ

مشچ وزاب تخود شوهیب درم ارهب شهاگن ترالن

. محازم درم تمس دناود

ایهن؟ یش مگ یریم -

یاج هی تمربب .ایب رتخد نکن تیذا مش؟ مگ -

. بوخ

. هشوهیب ! زادنب درم نیا هب هاگن !هی یناور هکیترم -

. دایب سن ال وبمآ نزب گنز اللقا یمدآ هرذ هی هگا

: تخادنا باال وربا درم

؟ مزادنب رسدرد وت ومدوخ ارچ هچ. نم -هب

هب عورش دنت دنت . تفر شوهیب درم تمس ترالنهب

شتسد درک سح یتقو درک. شیاه سابل نتشگ



سرت وزا تفرگ شتروص کیدزن ار نآ هدش سیخ

. دیرپ اج زا

دز: دایرف

. هیمخز نیا . سن ال وبمآ نزب گنز یتنعل ! نوخ -

. داتسیا شرس باالی محازم درم

درم رانک دیشک ار شدوخ درک. دنلب رس ترالن

. شوهیب

: دیپوت دعب

لا! غشآ نزب گنز -

ناهور کیدزن تسرد نیمز یور محازم درم

هب وطالین یهاگن و درک مخ ار شرس . تسشن

. تخادنا ناهور تروص

. اتارب هشیم رش میرب وشاپ . هدرم نیا -

: تفگ دیزرل یم شیادص هک ترالنردحیلا

؟ هدرم یچ؟ -



ناهور ندرگ ضبن یور اروف ار شتشگنا ود

دز. یم ناج یب شضبن . تشاذگ

نفلت ندرک ادیپ درک.اب شیاه بیج یوت تسد

داد. رس یداش دایرف لا حشوخ ناهور هارمه

یوت نایب ات سیلپ هب مدعب منز. یم گنز مدوخ -

. نربب ولا غشآ

دز: یهیرک ی هدنخ محازم درم

. ینز یم تفم فرح -

. ندروخ گنز هب درک عورش نفلت ناهگان

دش. رهاظ " مردارب ی" هملک هحفص یور

درب. ارباال نخان ناهوس ترالن

منک. تراکان منزب ای یریم -

. دمآ طخ یوس نآ زا ریگناهج یادص

اقآ؟ -ولا



. نفلت یوت تخیر ار شراد شخ یادص ترالن

-ولا؟

یم ترالنرب سپ زا هن دوب هدیمهف راگنا محازم درم

ناهگان شهاگن . هدرک باختنا یتسرد مدآ هن دیآ

شمشش سح . نامرف یور هداتفا ی هدننار هب دروخ

اه دعب کش یب دنامب نآ زا رتشیب رگا تفگ یم

دش. دهاوخ نامیشپ

دش. رود نیشام زاترالنو دنت دنت فرح یب سپ

دز: دنخزوپ ترالن

. تخبدب لدزب -

دورف ناهور رانک نیمز یور محازم درم نتفر اب

. تفر یم لیلحت تشاد شا .رناژی دمآ

دز: قه

ربب. راد شرب .ایب هریم یم هراد نوتردارب -اقآ

. دمآ ریگناهج ی هدز لوه یادص



؟ متفرگ هابتشا هنکن ؟ موناخ نیتسه یک امش -

هداتفا هیمخز درم تس.هی هدنگ نیشام هی اجنیا -

منک. راک یچ منود یمن نم... نم... . نیمز ور

: تفگ نانز سفن ریگناهج

یک .وت نزب فرح تسرد ادخ ور .وت موناخ -

هیک؟ یمخز هیچ؟ هدنگ نیشام ؟ یتسه

... هراد جوم شاهوم . هشنت راولش تک اقآ نیا -

. شتسد تمس درب تسد

. سانورگ نیا زا شتعاس -

؟ موناخ -

دز: دایرف ترالن

ایب مگیم تهب . تفوک و موناخ درد. و موناخ -

. شربب

مسا وگب مهب لوا . نزن داد . هشاب بخ هلیخ -

؟ هدنچ شک پال هرامش هیچ؟ نیشام



دش. دنلب اج ترالنزا

. دناوخ پالکار هرامش . نیشام یولج تمس تفر

دز: دایرف ریگناهج

نم.! رب یاو -یا

. داتفا هدننار هب شمشچ اوه ترالنیب

درک زاب هک .ردار هدننار تمسق تمس دیود اروف

دز. دایرف نفلت یوت

. تسه مه هگید یکی -

دز: بل ریگناهج

؟ هربخ هچ اج نوا ؟ هدش یچ ادخ! -ای

یم نیمز یور هدننار تسد ریز زا نوخ یاه هرطق

. دزیمن درک. ناحتما مه ار وا ضبن درب تسد . دیکچ

یطولا #ن



مود _ لصف #

مراهچ _ هاجنپ _ تمسق #

دز: بل نفلت یوت

مه یکی نوا . هریم نوخ شزا هراد ... هدرم -

س. هدنز یلو . روطنیمه

دز: دایرف ریگناهج

؟ ییاجک وت موناخ یاو! یاو...یا -یا

درک. فارطا هب یهاگن ترالن

گنز ماوخ یم . تساجک اج نیا منود یمن نم -

. تساجک اجنیا منود یمن یلو سن ال وبمآ منزب

هب بوخ منک یم شهاوخ هن. ناتسرامیب -هن...

نک. شوگ مافرح

: تفگ ترالن



منک؟ راک یچ -

؟ یدلب یگدننار -

هرآ. -

. نومرف تشپ نیشب -

. هدرم نومرف تشپ هدرم نیا هخآ -

هنیمز ور هک مه ینوا . درگاش یلدنص ور شراذب -

اجک مگب تهب ایب دعب . یلدنص ور شکزارد شراذب

. ییایب

... هخآ نم؟ -

و یدج و هنوگ سامتلا ینحل اب ریگناهج یادص

دش: رپ ششوگ یوت ذوفنرپ

تخس نک. کمک مهب تزا منک یم شهاوخ -

. نیبب ور اهولبات ایب. ییاج هی ات طقف .وت تسین

. ینک راک یچ مگیم تهب نم دعب

یمن کمک وا زا طخ تشپ درم رگا درک رکف ترالن



یم شدوخ حلا ارهب درم ود نیا وا ایآ تساوخ

هک شدوخ باوج ؟ شراک یپ تفر یم و تشاذگ

: تفگ ریگناهج هب باطخ دوب، هن

! نکن عطق . نومب طخ تشپ طقف بخ.... هلیخ -

یلدنص یور ار یداه حور یب نت ندنک ناج رازه اب

ندید .اب شرغ یال هزانج دوب نیگنس . دناشک درگاش

. تخوس شلد شناوج یلیخ تروص

دناباوخ یلدنص یور قتال یلک زا دعب مه ار ناهور

رانک ار نفلت . تسشن نامرف تشپ تعرس وهب

نآ وزا تشاذگ زاگ لا دپ یور واپ دنابسچ ششوگ

دش. جراخ تسب ینب هچوک

****

گس یادص درک. دنلب ار شکاندرد رس ییادص اب

هدمآ شدوخ یاپ هکاب یزور نآ دوب.زا طایح یوت

قاو یادص هتعاس راهچ تسیب شهاگ لتق هب دوب



دوب. هدش شبش و زور هنیمز سپ گس قاو

هب دز یم شین شندرگ تشپ زا هاکناج یدردرس

یم شا هناوید تشاد عوهت تلا .ح شیاه هقیقش

درک.

وب یدب همخد نآ رد هک تسا زور دنچ دوبن شدای

یم گرم یوزرآ طقف اه یرخآ نآ اما تس. ینادنز

درک.

هگن هدنز ار وا شبلق قامعا نآ رد هک یزیچ اهنت

و دوب شردام رظتنم و نابرهم نامشچ دوب، هتشاد

شبلق هک روهظ ون یقشع و شنارهاوخ یاه هدنخ

صلا وخ بان کاپ، یقشع . درکیم راداو ندیپت ارهب

رون. سنج زا

فاص بلق هت .زا تساوخ یم زاورپ شرارق یب لد

هدش هک مه راب کی یارب درک وزرآ شا هداس و

زاب رد هدیشکن هیناث .هب دنیبب ار شنازیزع تروص

رومام زور دنچ نآ رد هک قامچلق درم دش.ود



. دندش قاتا دراو ، دندوب شا هجنکش

هدیمر داوج دش. کیدزن داوج هب ود نآ زا یکی

. دیشک بقع

هدش چیپ بانط ناتسد فرح یب دز. یدنخزوپ درم

درک. زاب ار شا

: دیلا ن یندنک ناج وهب دیشک هآ داوج

ینوج هگید نیسح ماما .هب نزن تورم ال نزن -

. هدنومن مساو

دز: رشت شتخمز یادص .اب داتسیا رانک درم

! دنبب -

تمس هب یمود درم دز. هراشا یمود درم هب دعب

زا هدروخ کتک یا هچبرسپ نوچ داوج . تفر داوج

ریز درم دش. هلا چم دوخ رد سرت زا شنیگمشخ ردپ

کالیه یلوا درم درک. شدنلب و تفرگ ار شیوزاب

تشحو زا داوج . دیشک داوج رس یور دنلب و هایس



. ندز دایرف هب درک عورش

مرس زا تسد . دینک ملو ونم؟ نیرب یم نیراد اجک -

. نیرادرب

دز: داد ششوگ یوت یلوا درم

. تفیب هار وش هفخ -

زا سرت درک. یم راوه و داد نانچمه اما داوج

یسک درک سح دوب. هدرک نازرل ار شیاهاپ ندرم

اجک دنتشاد . دچیپ یم مه ارهب شیاهوناز دراد

ار. وا دندرب یم

: داتفا یراز هب

یمن یچیه نم ادخ .هب دیشکن ونم ادخ ور -وت

. مربخ یب نم ربمغیپ هب ریپ هب هللو .هب منود

نانچمه درم ود اما درکیم سامتلا و دزیم راز داوج

. درذگیم گس رانک زا دراد درک سح . دندوب رکوالل

دعب . دینش یم ار شیاه ندیشک هسانرخ یادص

ار. گس دنیبب دشن مه شرخآ دیلا ن شلد یوت



درک ساسحا هکنیا ات درک یم سامتلا تشاد زونه

ندش هتسب یادص دعب . دننک یم نیشام راوس ار وا

ار وا درم ود زا یکی . نیشام تکرح دعب و اهرد

ار شگرزب تسد . بقع یلدنص یور دوب هدناباوخ

. دروخن ناکت ات شیولگ خیب دوب هدنابسچ

یرخآ ومد دناوخ یم ار شدهشا تشاد مه داوج

درک. یم تیل حال بلط ادخ زا

دز: یم راز شلد یوت و تخیر یم کشا

ایادخ ، یدزد میتفر دمحا هکاب شخبب ونم ایادخ "

شخبب ونم ایادخ منک. یم هبوت ایادخ . مدرک طلغ

یاپ شخبب وروعشیب هنم ایادخ مدز. داد مردام رس

"... ایادخ . مایراکتفاثک طسو مدیشک ومدرم رتخد

یاهزامن یرس هقدص زا هک ار نآرق زا هیآ ات دنچ

طلغ ردنا طلغ و شیپ و سپ دوب دلب شردام

. دناوخ

فقوت نیشام ناهگان ؛اما تشذگ ردقچ تسناد یمن



مه کمک اب درم دش.ود هدایپ نیشام زا هدننار درک.

. دندرب نوریب نیشام ارزا داوج

دز: قه داوج

،تاقال. اتفاثک ، افرش ،یب ادرمان -

. دمآ دورف درس تلا فسآ یور مکحم درک سح دعب

مه ارهب شیاه وبل تسب درد ارزا شنامشچ

. تخود

ار نیشام روتوم یادص اما . دنام شگرم رظتنم

. رترود و رود . دشیم رود وا زا تشاد هک دینش

وکاله تسشن شیاجرس اروف . دینشن یرگید یادص

نآ سکچیه دید بجعت .اب دیشک نوریب شرس ارزا

. دوبن رگ هجنکش درم ود زا یربخ .و تسین فارطا

یطولا #ن

مود _ لصف #



مراهچ _ هاجنپ _ تمسق _ همادا #

. دیرپ اج زا یلا حشوخ اب

. نتشکن ونم . ترکش ایادخ ما. هدنز نم ادخ. یاو -

دوب. رهش زا جراخ ییاج کی درک. فارطا هب یهاگن

هب درک عورش . کشخ رادراخ هایگ دنچ و دوب هپت

دید. شهار رس ار یا هداج . نتفر هار

و خیلا بیج اب درک رکف تشاذگ هداج رد هک مدق

هناخ ارهب شدوخ روطچ هدز لوات ناتشگنا

ار شهارمه نفلت یتح هن تشاد یلوپ .هن دناسرب

. دندوب هدنادرگرب وا هب

رانک دش. لبق زا رتدب شعوهت تفر هار هک یتعاس

هدور و لد . غارفتسا هب درک عورش . داتسیا هداج

وا ربکا رگا درک رکف داوج و دیچیپ یم مه هب شا

. تشک دهاوخ امتح ار وا غارفتسا نیا هتشکن ار

رد دوبن مولعم . تسشن هداج رانک بارخ ابحیلا



شنامشچ . دندوب هدرک اهر ار وا یا هرد منهج مادک

نشور یاه غارچ هک تفر یم یهایس تشاد

درک. شوه ارهب وا رود زا یلیبموتا

دشو دنلب اج زا رازن و راز یمسج و یتخرک اب

. داتسیا هداج طسو تسرد

هک تناو . دشیم کیدزن وا هب تشاد هنهک یتناو

نیرخآ دش.رد ولو نیمز یور داوج دش فقوتم

دعب و دود یم شتمس هب هدننار هک دید هظحل

دش. هتسب شنامشچ

یطولا #ن

مود _ لصف #

مجنپ _ هاجنپ _ تمسق #

ریگناهج یارب یا همانرب مانهب النو سرا بش نآ



یضعب ریگناهج دندوب هدیمهف رگید .حاال دنتشادن

دنک. یم حبص هنوگچ ار شبش و دور یم اجک اهبش

دز. نوریب هناخ زا تعرس ترالنهب نفلت اب ریگناهج

داد وا هب نفلت تشپ هکترالنزا ییاه هناشن اب

. شدوخ ی هناخ تمس دناشک ار کرتخد تبقاع

دندرک یم بیقعت ار ریگناهج هک یسیلپ رومام ود

. دندرک فقوت شا هناخ زا رترود یمک

نامتخاس طایح لخاد فقوت نودب ار نیشام ترالن

دش، هتسب هک طایح درب.رد دوب، زاب شبرد هک

. دیود نیشام فرط هب ریگناهج

دش. هدایپ نیشام ترالنزا

راوس ششود یور ار ناهور تعرس هب ریگناهج

یمخز و شوهیب نت ات درک کمک وا درک.ترالنهب

اهدحاو زا یکی لخاد هب روسناسآ اراب ناهور

. دنربب

و یمدنگ وج یاهوم اب یدرم هک دیشکن یلوط



دش. رضاح رامیب نیلا ربب لا سنایم

یلبم یور ریگناهج ی هناخ رد قاتا زا نوریب ترالن

دوب. هتسشن

یم دوب. دعب زور دادماب و هتشذگ هدزاود زا تعاس

هدش شنارگن یباسح لا رام هنن و ریما هک تسناد

دنا.

یم شدوخ رود تشاد هناخزپشآ یوت ناوج ینز

یوت دنک. یم هچ نز تسناد یمن . دیخرچ

. تفر هناخزپشآ

: تفگ نز هب ور

؟ موناخ -

ار نامسناپ لیاسو تشاد هکیلا ردح هدز لوه نز

: تفگ ترالن یادص ندینش اب درک یم هدامآ

؟ یاوخ یم یچ -

و هدیسرت نز ارچ درک رکف شدوخ شیپ ترالن

درم تشاذگن ناوج درم نآ ارچ ؟ تسا هچاپتسد



؟ دندوب هک اه ؟نآ ناتسرامیب هب دناسرب ار یمخز

ال ؟وصا دوب اجک اج ؟نآ دندوب هدش یمخز ارچ

ره لثم بوخ رتخد کی لثم ارچ رسرب کاخ هنم

هچ تسب ینب هچوک نآ یوت ؟ هناخ هب متفرن بش

. رگید لا وس رازه و مدرک یم یطلغ

ترالن رانک وزا تشادرب ار لیاسو ینیس نز

. تشذگ

: تفگ اروف ترالن

. هشوماخ منفلت ؟ منزب گنز هشیم -

داد: باوج الق خادب دنک شهاگن هکنیا نودب نز

. هشیمن ریخ. -هن

ارچ ال صا تفگ شدوخ وکالهفاب ینابصع ترالن

شروگ و دورب و دشکب ار شهار تسین رتهب ؟ هدنام

دنک؟ مگ ار

دشابن تشز درک رکف و دوب یمخز درم نارگن اما

؟ دورب یظفاحادخ یب



نآ یوت یمخز درم هک یقاتا برد تشپ تفر

دوب. یرتسب

دوب. زاب قاتا الیرد

نت یور ار شرس شکتسد و کسام اب کشزپ دید

و تسناد یمن ار شمسا هک یدرم . هدرک مخ درم

ونز هداتسیا هشوگ کی دوب هدز فرح ابوا ینفلت

. تشاد ار راتسرپ شقن مه

شا هظفاح یوت ار یمخز درم خر مین حوضو هب

درک. تبث

مخادب ونز ناوج درم هاگن دز. رد هب هقت ود مارآ

درم. هب درک هراشا .ترالن دیخرچ رد تمس هب

. دمآ نوریب قاتا وزا تفگ کشزپ هب یزیچ ریگناهج

هتشرف هک درک هاگن ینز هب راب نیلوا یارب ریگناهج

دوب. ناهور تاجن ی

ال صا دیشخبب . موناخ منک یم یهاوخرذع نم -

. دوبن امش هب مساوح



: تفگ ترالن

؟ هبوخ نوتردارب -حلا

: دیسرپ بجعت اب ریگناهج

؟ مردارب -

؟ تسین نوتردارب اقآ نوا هگم -

؟ روطچ -

مرب. دیاب هدش مرید یلیخ نم . دینک شلو یچیه -

. همنارگن مییاد

: تفگ ییور شوخ اب ریگناهج

. منونمم نوتزا اعقاو نم . موناخ نونمم یلیخ -

مسرپب منوت یم . نیداد تاجن ور مسیئر نوج امش

هیچ؟ نوتمسا

. ناکین .ترالن متسه ناکین نم؟ -

یم ربخ نیشام هی نوتارب .االن ناکین موناخ هلب -

. مراد یشهاوخ هی نوتزا طقف . هنوسرب ورامش منک



؟ یشهاوخ هچ -

. دینکن تبحص سکچیه اب بشما قافتا زا افطل -

. دینک شومارف ور نیدید هک یچ وره مسیئر و نم

. نوتزا مشیم نونمم

. تخادنا باال وربا درم تساوخرد زا بجعتم ترالن

و دوب هتسخ ردقنآ اما داتفا شلد یوت کش مخت

رگید هک دسرب هناخ هب رتدوز تساوخ یم شلد

. دشاب تفگ طقف ارچ. دیسرپن

وترالن درک ربخ ینفلت یسکات شیارب ریگناهج

دوب نارگن و ینابصع ریما هک دیسر هناخ هب یتقو

رسزا دوب هدیسر رترید ترالن هقیقد دنچ رگا و

رد ینارگن طرف زا لا رام هنن دوب. هدروآرد یرتن کال

درک رکش ار ادخ لوا ترالن ندید دوب.اب گرم حلا

. دنلورغ هب درک عورش دعب و

رید ناتساد وم هب ترالنوم دیباوخ هک لا رام هنن

هب هتبلا درک فیرعت شریما ییاد یارب ار شندمآ

یباسح مه ریما . ریگناهج تساوخرد نآ زج



ار وت هک شردپ حور هب داد شمسق و درک شیاوعد

مه نآ یور هدایپ سوه دشاب تراب نیرخآ ادخ هب

. یدرک ییاهنت

هب مرگ بآ شود کی زا دعب و داد لوق ترالن

یزیچ اما داد. ار شا یتم سال ربخ یوسوم ناوتس

و داد اب نینزان . تفگن ناوتس هب بش نآ قافتا زا

سابل ندرک ضوع اب رگید تساوخ وا زا دادیب

تظفاحم هنرگو . دنکن هارمگ ار وا ناراکمه شیاه

دش. دهاوخ هدوهیب و تخس ناشیارب وا زا

چیه ندینش ی هلصوح هک دوب هتسخ ردقنآ ترالن

و مشچ تفگ کالم کی طقف . تشادن ار یتحیصن

زا دش شوهیب و داتفا باوختخر یوت مه دعب

. یگتسخ

یطولا #ن

مود _ لصف #



مشش _ هاجنپ _ تمسق #

؟ اقیقد دش یچ منیبب نزب فرح ربکا -

دعب . دروخ مه هب شلا ح هداج طسو اقآ.اقآ مشچ -

. ناتسرامیب هدروآ درک.االمن شراوس یتناو هی

دز: دنخزوپ ناماس

. نرسدرد لا بند هک ییامدآ نتسه مزونه -

و ارتکد هب هگب یچ داوج هراد یگتسب بخ -اقآ

یمسا امتح هک داوخب رسدرد زاب شلد هگا . اراتسرپ

هرب. یم امش زا

. هرادن تارج هه! -

نیا رتزا هتسجخ مدید نم هک یداوج نیا -

تفگن مولک هی هدش یفالنفالن هکیترم . سافرح

. تساجک کرادم

. کرادم شیپ هربب ور ام مینک شلو تفگ یسوم -



ینومه دص رد دص هشاب ششفک هب یگیر اعقاو رگا

یقرف مزاب هگب تسار هک مرگا . میاوخ یم هک هشیم

هگید لتق هی هک هنیا شلقادح هنک. یمن ام حلا هب

. نومندرگ هتفیمن

اقآ؟ نومارب هشن رسدرد -

هروخ یم نومدرد هب رتشیب ش هدنز نکن کش -

. ربکا

نوا هرب بشما هک شیشاب هدزن یروج وت رگا هتبلا

ایند.

. بصم ال دیشک یم ناهوس ومباصعا -

ربخ؟ هچ هنزریپ نوا -زا

. نیشابن نوا نارگن . هدموا شوه هب داوج ی -خهلا

. دیدن ور اه هچب زا مودکچیه تروص

کاله نومرس وپالیقالیب نوا .اب زومرام هکینز -

. تشاذگ



داد: ناکت یرس فسات اب ربکا

. هربخ هج منیبب ناتسرامیب وت مریم -

. کاچ هب نزب دوب بترم هک عاضوا هدب. ربخ مهب -

اقآ. مشچ -

دش.نت هدایپ نیشام زا شوپ هایس هشیمه ربکا

ار شراولش دنبرمک داد. یناکت ار شقاچ و هدنگ

ناتسرامیب سنا رواژ برد هب یهاگن و درک تفس

. تخادنا

سنا رواژ رد دش.زا ناتسرامیب دراو طایتحا اب

. رکیپ ردو ویب غولش سنلا هب دناسر ار شدوخ

. دبایب رسدرد رپ یانشآ نآ زا یرثا ات دناخرچ هاگن

زا یتمسق اه. قاتا یوت ندیشک کرس هب درک عورش

اهرایهب و اهراتسرپ هاگتسیا تسار تمس هک سنلا

مولعم رارق زا هک دوب هدش ادج یا هدرپ اب دوب

. دندوب ثداوح نارامیب



. دنیبب یزیچ تسناوتن اما . دیشک کرس اج نامه زا

ار داوج . تمس نآ تفر . دوبن وا هب شساوح یسک

هک ردحیلا دید شوهیب اه تخت زا یکی یور

رایهب کی هارمه هب یرتکد دوب. لصو وا هب یمرس

هزبس یدرم رترود یمک . دندوب هداتسیا شتخت رانک

هدز لز داوج وهب هداتسیا یا هشوگ نارگن ورو

دوب. راوس تناو یجان درم نامه شنامگ دوب.هب

ریجنز . داتسیا شرانک . تشادرب مدق درم تمس هب

وردحیلا دیشک نوریب شبیج یوت ارزا شا هرقن

تشگنا رود ار شریجنز و درکیم هاگن فارطا هب هک

: تفگ درم هب باطخ ، دناچیپ یم شا هبابس تفلک

؟ هتشاداد ؟ یجاح هدش یچ -

درک. هاگن ربکا هب ساوح یب درم

هلب؟ -

: دیسرپ هرابود و درک هراشا داوج هب ربکا

؟ هتشاداد . هنوغاد و برد یلیخ -



. مدرک ادیپ هداج وت ور ادخ هدنب نیا -هنواال.

. هگید هدرم متفگ میسرب دوب.ات دب شلا ح یلیخ

؟ هشچ -

. هدوبک شنت مامت . ندز شکتک هگیم شرتکد -

. دایب سیلپ نداد ربخ نتفگ . هکوکشم

. ردارب وتدوخ یدرک اباب!عالف -یا

: تفگ دشاب هدروخرب وا هب راگنا درم

یم یفرح ؟ هریمب هداج طسو متشاذ یم ینعی -

اه! ینز

؟ هنوم یم هدنز هدب.حاال تریخ ادخ . ردارب -هن

رتکد یافرح زا هک نم . منود یم هچ -

ننیبب ننک یم نکسا یچ یچ نتفگ . مدرواینردرس

. هشچ

. نکسا یتیس -

سیلپ و دایب شوه هب یتقو .ات نومه ناه. -



. مدرم نووج ادخ هدنب . منومب دیاب هنکب وشاراک

شش وال شآ شندز نیچمه هنک نوشتنعل ادخ

یچ؟ امش . ننیبن ریخ . ندرک

یچ؟ نم -

؟ هدش یچ امش یانشآ -

باالس. شراشف مردپ . تسین یزیچ -

هدب. یتم سال ادخ -

. هزاجا .اب یشاب -سالتم

. شیپ ریخ -

نوریب سنا رواژ وزا درک داوج هب رگید یهاگن ربکا

تبقاع دنیبب ات دکلپب ورب رود نامه دوب روبجم دز.

دش. دهاوخ هچ

یطولا #ن

مود _ لصف #



متفه _ هاجنپ _ تمسق #

درک. زاب مشچ شتسد ندش نزوس نزوس سح اب

لکلا یوب دعب . دمآ یم ندز فرح یادص . دیدیم رات

یتسد . تسب مشچ هرابود . دیچیپ شا ینیب یوت

رون و درک زاب ار شنامشچ درک. سمل ار شتروص

مشچ اروف . دیود شنامشچ یوت ار هوق غارچ

. تسب

دمآ: یدرم یادص

؟ یونش یم ونم یادص -

: دینش ار ینز یادص درک. زاب ار شنامشچ داوج

. هشوه هب رتکد -

دمآ: درم یادص زاب

؟ ینیب یم ونم -اقآ؟

دیفس یدرم شنامشچ یولج رات ریوصت نیب زا



. هایس یاهوم اب دید شوپ

شکشخ یولگ زا ادص داد. ناکت ار شکشخ یاه بل

: دمآرد

. منیب یمن بوخ یلو... هرآ. -

دش: دنلب زاب درم یادص

. یدوب شوهیب هزور .ود یشیم بوخ -

: تفگ یسک هب باطخ دعب

نکسم تعاسود هدب.ره شهب هگید یکمن مرس -هی

قیرزت شهب مه نویبورون یمک زود . دینک قیرزت

مه شندب بآ . هراد نیماتیو دیدش دوبمک نک.

رت ور شاه بل . هنغدغ هدش.عفالبآ مک یلیخ

هنک. غارفتسا هنکمم . هراد همضاهءوس . دینک

. وگب نم هب نک کچ تعاس کی ره ور شراردا

هک لا حشوخ و تساجک داتفا شدای مک مک داوج

هب یزیچ تسا زور دنچ دروآ دای .هب هدنام هدنز



گس . کشجنگ ی هریج دح رد بآ . هدروخن اذغ مسا

دوب. رتهب شتیعضو وا زا کش یب طایح یوت

حضاو مه زونه ار؛اما شرب و رود دنیبب درک یعس

دید. یمن

درک. کیدزن وا ارهب شرس رتکد

زا یکی . هدوبک تنت مامت . روخن نوکت دایز افطل -

هنک؟ یم درد تاجک .االن هتشادرب وم تاه هدند

. وگب مهب

. تسب ار شنامشچ داوج

... همنشت . مرمک مرس. -

دمآ: دوب راتسرپ کش یب هک شتخت رانک نز یادص

. نوتهب منزیم نکسم -االن

: دینش ار رتکد یادص

مراک منک. کچ ور یدوهرف رتکد ضیرم مریم نم -

هب نزب گنز ریگب ور شتاع نک.طاال مجیپ یتشاد



. نایب ش هداوناخ

دوب هتفرگ ار داوج تسد هکیلا ردح راتسرپ یادص

دمآ:

. رتکد مشچ -

وا هب باطخ دش. کیدزن تخت هب رگید یراتسرپ

. دیسرپ

اقآ؟ هیچ نوتمسا -

: تفگ دنک زاب ار شنامشچ هکنیا نودب داوج

...ومالیی. داوج -

گنز دیاب ؟ یدب نم هب سامت هرامش هی ینوت یم -

اج. نیا نایب ت هداوناخ منزب

دمآ: یلوا راتسرپ یادص

؟ یسانش یم ور ندروآ ورامش هک ییاقآ نوا -

. دروآ راشف شزغم هب



درم؟ ... مودک -

. هدروآ هدرک تادیپ هداج طسو -

-هن!

دمآ: مود راتسرپ یادص

اقآ. وگب نفلت هرامش -

هدیرب ار شردام ی هرامش تشاد هک یمک رناژی اب

شا هظفاح زونه هک بوخ هچ درک. همزمز هدیرب

درک. یم راک بوخ

ار شیاه بل هدش بوطرم زاگ یمک اب یلوا راتسرپ

درک. سیخ

هرب. یم تباوخ اقآ.االن نوتهب مدز نکسم -

. دیمهفن داوج هک تفگ یزیچ یمود راتسرپ

. دندش یم رترود و رود تشاد مک مک اهادص

مود درب.راب شباوخ هک دیشک لوط ردقچ دیمهفن

شرس و دید یمن رات رگید شنامشچ دش رادیب هک



. دیشک یم ریت درد زا رتمک

لثم شناهد . دندیکچ یم هلول یوت مرس یاه هرطق

و تسار هب دناخرچ رس . زونه دوب کشخ بوچ

یغامد و کیراب یاهوربا الرغاب یراتسرپ پچ.

درک. کچ ار شمرس دشو کیدزن تخت هب یتشوگ

؟ یرتهب -

دز: بل شیاهاپ و ناتسد رد یسمل سح اب داوج

... مردام -

منک. یم شادص .االن هدموا -

شتخت هب شوپ زبس یرومام هک تفر هک راتسرپ

دش. کیدزن

فرح ینوت یم . متسه یباحص ناوتس -سالم.

؟ ینزب

درک. یمن راک شرکف . دیوگب هچ تسناد یمن داوج

دز: بل



. دایز -هن

تکتک یک ؟ یدرک یم راک یچ هداج وت بش نوا -

؟ دوب هدز

... منود یمن -

؟ هشیم هگم -

مهزاب تساوخ یم شلد درک. هاگن فقس هب داوج

هب باطخ رومام . یربخ ویب باوخ یوت دورب

: تفگ یسک

ارچ شابل ؟ راتسرپ نیدب بآ شهب هشیمن -

هنز یم نوخ هنزب فرح ات منک رکف . هیروجنیا

. شبل زا نوریب

کانمن یلیرتسازاگ اب شیاه بل زاب دعب هظحل دنچ

دش. رت

: تفگ ناوتس

. ینک یراکمه نم هکاب هرتهب -



. داتفا یزیچ دای دعب . تسب ار شنامشچ داوج

: تفگ یباحص ناوتس هب ور

. رتولج نیایب افطل -

. دنابسچ داوج ناهد ارهب ششوگ ناوتس

ربخ شهب . دینک ادیپ ور سالیم پیترس افطل -

. هربخ هچ نگیم نوتهب نوشدوخ . ماجنیا نم نیدب

بل بجعتم ینحل واب دیشک رانک ار شرس ناوتس

دز:

؟ یپیترس یانشآ -وت

؟ نوشیسانش یم امش -

منک. کچ دیاب یلو -هن.

دش ثعاب انشآ ییاپ یادص . تفر نوریب قاتا زا دعب

نامام ندید .اب قاتا برد تمس دنک جک رس

مدق شتخت تمس هب ارهز درک. ضغب شیارهز

رانک . داتفا شیاه هناش یور شرداچ . تشادرب



دوب. سیخ کشا زا شتروص یباسح . داتسیا تخت

؟ مرسپ -

: دیشک هآ داوج

. نامام -

شمرن الرغو ناتسد یوت ار داوج دازآ تسد ارهز

داد: یاج

. مرسپ هنیبن یروجنیا ور وت هریمب تردام یهلا -

؟ یبوخ . وزور نوا هراین ادخ -

مهب نداد ربخ ناتسرامیب زا یتقو زا داوج ؟ بوخ -

. مدموا حیلا هچ واب یروجچ ینود یمن ، مایب

دز: قه

؟ هخآ یداتفا زور نیا هب ارچ ؟ یدوب اجک -

داد: ناکت رس داوج

مک مرب.هی تنوبرق شکن فرح ضیرم مدآ هی -زا



. همنشت هدب. بآ

کاپ شتسد یوت یلا متسد اراب شیاه کشا ارهز

. تفر نوریب قاتا وزا درک

: تفگ و تشگرب اروف دعب

. یروخب بآ هرطق دنچ طقف هگیم هراتسرپ نیا -

هنک. ت هنیاعم دایب رتکد دعب . مورآ مورآ

یطولا #ن

مود _ لصف #

متشه _ هاجنپ _ تمسق #

. داتسرف شیولگ هب علو اراب بآ هرطق دنچ داوج

زا تمسق نآ اما درک. یم درد تدش هب شیولهپ

یم درد رتشیب یترالن هناخ دوب هدش هک شا هنیس

نآ یوت یتح . شن ترال گنتلد دوب. گنتلد . دیشک



متح دوب. هدرکن شیاهر کرتخد قشع مه طیارش

شیاه ضرم و درد مامت دمآ یم وا رگا تشاد

دوب ءافشلا راد دوخ الترالن صا . دندش یم بوخ

دوب یدبنگ نودب حیرض ششو هام تروص . شیارب

هب ددنبب لیخد ار شناتسد تشاد تسود داوج هک

اور تجاح یک واات هب دنزب لز دنیشنب تسب و نآ

و کزان یادص نآ گنتلد دوب. شگنتلد دوش.

ناتسد ، شسرتن و روسج یاه مشچ ، شگنشق

هک شرگنوسفا یاهدنخبل ، شرگ تیامح و کیراب

یم تسم ار مدآ سهلا هدفه بارش هیبش تسرد

و دروخ لق شمشچ ی هشوگ زا یکشا هرطق درک.

. داتفا ششوگ ی الهل یور

: تفگ مناخ ارهز

؟ ینک یم هیرگ ارچ ردام، هشب تادف -

شنامشچ و درشف مه ارهب شکشخ یاه بل داوج

یم و هدنام هدنز زونه هک درک رکش ارادخ . تسب ار

. دونشب ار شردام رهم رپ یادص دناوت



. مدرگب ترود تسین یزیچ -

ناوتس درک. زاب مشچ . دمآ یرگید یاپ یادص

: تفگ مناخ ارهز هب ور ناوج درم دوب. یباحص

؟ ناجردام نیشاب قاتا نوریب هظحل دنچ هی هشیم -

و تفگ یمشچ داوج هب یلا وس یهاگن اب مناخ ارهز

و ناهد ارهب نفلت یباحص ناوتس . تفر نوریب

: تفگ و دنابسچ داوج شوگ

! نزب فرح . هپیترس -

شوگ داد ار ونآ درب نفلت تمس ار شتسد داوج

. شرگید

-ولا؟

درک: اررپ ششوگ سالیم پیترس یادص

؟ هبوخ تلا ؟ح داوج -

داد: تروق ار شناهد بآ داوج

نم... . مبوخ -



یباحص ناوتس اب نم . یگب یچیه داوخ یمن -

؟ یدرک رارف ای ندرک تلو وگب مهب طقف مدز. فرح

. ندرک ملو -

یسررب ور ناتسرامیب ی هتسبرادم یاه نیبرود -

؟ هشدوخ ؟ هتسرد . هدوب اج نوا ربکا . میدرک

. رادرک ال درک والمش شآ .دز پیترس هلب -

.هب یتشگرب هدنز هک هللدمحلا . مدیمهف بخ هلیخ -

نومساوح .ام هشن جراخ ناتسرامیب زا وگب تردام

زا نوشدصق منز یم سدح . تسه نوتارهاوخ هب

. هدوب یچ تندرک دازآ

ننم. یامشچ مارهاوخ ؟ پیترس -

یشوگ . هتفیب یقافتا مراذیمن هگید . شابن نارگن -

. یباحص ناوتس هدب ور

یشوگ ناوتس . تفرگ ناوتس تمس ارهب نفلت داوج

نوریب قاتازا هک روطنامه و دنابسچ ششوگ ارهب

: تفگ تفر یم



... امتح . مشچ ...هلب... دییامرفب رما نابرق -

یور داوج تخت رانک . تشگرب قاتا لخاد مناخ ارهز

. تسشن یلدنص

؟... هنکن ؟ دایم هریم یه ارچ هسیلپ نیا هنن. مگیم -

درک. هاگن شردام هب یرو کی داوج

یچ؟ هنکن -

؟ مرسپ یشاب هدرک یدب راک وت هنکن -

یدب راک هک هتبلا درک رکف . تشادن یباوج داوج

شرسدرد یوت هک دب یلیخ راک کی دوب. هدرک

یتخبدب شلا بند هب هشیمه فیثک لوپ دوب. هتخادنا

لوپ نآ یشاب رت هراچیب تخبدب هچ .وره دروآ یم

. دناشک یم یدوبان ی هطرو رد رتشیب ار وت فیثک

ریبدت مه ار هدرک دوخ . درادن ومد خاش هک یتخبدب

: دیشک یهآ . تسین

؟ دایم یک رتکد -



: تفگ یدج یلیخ مناخ ارهز

. داوج نکن ضوع وفرح -

: تسب ار شنامشچ داوج

ضیرم مدآ ؟اب نامام ینیب یمن هگم . مراد درد -

وت نزیرب نرایب یزیچ هی وگب . نکن ود هب یکی

. هخلت رامرهز نیع . منهد

و تسار شرس یور ار شرداچ دش. دنلب اج زا ارهز

: تفگ و درک تسیر

طقف . ردام نودب ینود یمن . داوج هخلت متق -خاال

لیلذ . مراد راک تاهاب یلیخ هک وش بوخ دوز

! هدرمن

اپ هرابود ناوتس هک تفر یم نوریب قاتا زا تشاد

و داد ناکت رس فسات اب مناخ ارهز . تشاذگ قاتا هب

. تفر نوریب قاتا زا کالهف

: دیسرپ داوج



؟ نیتفرن زونه -

یصخش سابل اب ظفاحم هی شلبق اما . مریم مراد -

و امش اتزا نایم نوریب مه رفن وود ناتسرامیب وت

دیاب . مریم نم نایب تقو ننک.ره تبقارم نوتردام

. متسشن نوریب نوا نم منک. گنهامه لنسرپ اب

عفال.

قاتا زا ناوتس و تفگ یمنونمم بل ریز داوج

. تخادنا شتروص هب ینیچ درد .زا تفر نوریب

. تشادن هرجنپ هک دوب یرتسب یکچوک قاتا یوت

نآ گس سراپ یادص درب، یم شباوخ ات مه زونه

هدبرع یادص دز. یم گنو ششوگ یوت هبارخ هناخ

یم رژه شزغم یوت شقامچلق نادرم و ربکا یاه

یم .هن شباصعا هب دندیشک یم ناهوس و دنتفر

رادیب هدوسآ تسناوت یم هن دباوخب تحار تسناوت

ینایاپ مه شدرد . رارق ویب دوب .کالهف دنامب

داد هزاجا وا هب رتکد دشو بش هرخ .باال تشادن

. دشابن لش و یکبآ هک مرن ییاذغ . دروخب اذغ



روضح نادرم شخب یوت هک دوب ینز اهنت شردام

گنهامه مه الاب ماک ناتسرامیب و سیلپ . تشاد

عوضوم زا لنسرپ زا یمک دادعت هک هتبلا . دندوب

درک. ربخ ار ناتسرامیب مامت دشیمن . دنتشاد ربخ

رگید داوج هک دوب هتشذگ بش هدزای زا تعاس

تفرگ ار شنفلت درک. ادص ار شردام . درواین تقاط

هب مناخ ارهز . دراذگب شیاهنت درک شهاوخ وا وزا

شخب زا ناتسرامیب ی هطوحم رد ندز مدق یاوه

دوب. هدش کوکشم بیجع اما دز. نوریب

*****

یطولا #ن

مود _ لصف #

مهن _ هاجنپ _ تمسق #



یم نوا هساو . هدحاو باختنا ادرف هک. متفگ -

. ماوخ

دمآ: طخ تشپ زا ماردپ یادص

؟ ناجریما ردقچ -

دز: بل تلا جخ اب ریما

. شاداد نموت .ود مترکون -

. وگب یاوخ یم مرتشیب رگا هلح. شاداد هشاب -

. ینکن فراعت شاداد نوج

مک .هی مریگ یم ییوجشناد ماو وش هیقب ! ییاقآ -

. هدنوم خیلا متسد مدش راتفرگ ازور نیا

. هشیم مومت شیااالهک -

ماه. هلوق و ضرق ریگ .عفالهک مگب یچ -

تسین یا هلجع چیه . شابن مشنداد سپ نارگن -

. ریما

رتدوز منک یم یعس هدب. تریخ ادخ . متنونمم -



. مدب شسپ

زیراو نم نک عطق سپ . تسین یا هلجع هک متفگ -

منک.

. یسرم . هشاب -

یتحار سفن و درک عطق ار نفلت یلا حشوخ اب ریما

. دیشک

هبترال داتفا شهاگن دعب . شیولج تشاذگ ار نفلت

. شیور هبور خیلا راوید هب دوب هدز ن.ترالنلز

دوب. نشور مه نویزیولت

شدوخ و دوب راوید تام . دوبن ایند نیا یوت راگنا

درک. یم ریس یرگید یایند رد

دزن. مه کلپ یتح اماترالن درک شیادص راب ود

هناش یور مارآ و تفر شتمس هب شیاهوناز یور

. شفرط دیخرچ شهاگن دز.ترالن شا

ناه! -



ترالن؟ تساجک تساوح -

. یچیه . ناهآ ناه؟... -

شهی همه . یغمد یلیخ هزور دنچ هتچ؟ -ترالن

؟ هدش یچ . تدوخ وت یریم ینیش یم هشوگ

. هدشن یزیچ . یچیه نم؟هن... -

هکنیا زا لبق نم . نیبب ونم نم. هب وگن غورد -

تگرزب ور وت نم ؟ هتفر تدای . متقیفر مشاب تییاد

بوخ تلا ترالن.ح تمظفح تدوخ زا رتهب . مدرک

یتح ای یآالهن رطاخ هساو وگن مهب طقف . تسین

ونرالن.

درک لغب ار شیاهوناز و تفرگ ریما زا مشچ ترالن

دش. سکع باق نودب دیفس راوید تام وزاب

. درشف بل ریما

-ترالن؟

. مگیم تهب هشب هک شتقو . ریما سرپن یچیه -



حاالهن. یلو

شیاج رس شهارمه نفلت گنیلد یادص اب ریما

نتشون هب درک عورش دوب. هدش زیراو لوپ . تشگرب

. ماردپ شا یس مهکال یارب یزیمآرکشت مایپ

: تفگ ریما دش دنلب ترالنهک هارمه نفلت گنز یادص

هنز.ترالن؟ یم گنز تهب هراد هیک نیبب ورب وشاپ -

: تفگ گنم و جیگ ترالنزاب

ناه؟ -

درک: هراشا شقاتا هب مخادب ریما

اباب! .یا هگید ورب . تشک وشدوخ تنفلت -

نفلت . تفر شقاتا دشوهب دنلب لبم یور ترالنزا

.اب تفر یم هربیو شریرحت زیم یور راو هریاد

تداع داد. سامت در اروف انشآ ان یا هرامش ندید

یور . دهدب باوج انشآ یان هرامش هب تشادن

دعب . دروخ گنز زاب نفلت اما . دیشک زارد شتخت



اج زا یصرح راب نیا . دروخ گنز دش.وزاب عطق

نفلت یوت و دیشک ار نوکیآ دوب. هرامش نامه . دیرپ

دز: داد

راک ؟ یشیم محازم بش تقو نیا هیچ اباب؟ هیچ -

؟ یرادن یگدنز و

... ترکش ایادخ -

دش. مدالل رد داوج یادص ندینش ترالناب

-ا...ولا؟

نیا منوت یم مزاب هک ترکش هبترم رازه ایادخ -

. مونشب ور یتشهب یادص

؟ دیدیم باوخ تشاد دنکن دوب. هدز شکشخ ترالن

؟ دندینش یم هابتشا شیاه شوگ دنکن

دمآ: هرابود ادص

-ترالمن؟

ات تشاذگ شناهد یور تسد . دیکرت شضغب



دز: قه دعب . دورن نوریب شیادص

ترالن. ناج -

یطولا #ن

مود _ لصف #

متصش _ تمسق #

: دیکرت شضغب داوج

؟ یبوخ -

: دیسرپ راو لسلسم و درک نیف نیف ترالن

تادص ارچ ؟ هبوخ تلا ؟ح ییاجک ؟وت داوج -

؟ هملا س تاپ و تسد ؟ هیروجنیا

تخادنا نینط شا هیرگ نیب داوج ی هدنخ یادص

ترالن: شوگ یوت



نارگن . هنما ماج . مبوخ . یکی یکی . رتخد نک ربص -

. شابن

هدنز هنکمم تفگ . تندیدزد تفگ پیترس -

.االن تشذگ نم هب یچ ینودب هگا .خآ یدرگنرب

؟ ییاجک

. مدرگب ترود نکن هیرگ -

. تمنیبب مایب ماوخ یم -

بش؟ تقو نیا -

بش. تقو نیمه . داوج هرآ -

ومه مینوت یمن مزونه مرب. تنوبرق هشیمن -

. هکانرطخ . مینیبب

یزیچ ینعی دیوگ یم هک رطخ دیوگب تساوخن

وراد و نامرآ . تسا ندش شک رجز ؛ گرم زا رتدب

. دندوبن ناسنا شا هتسد

دوشب اه نآ ریسا و راتفرگ ترالن هکنیا روصت زا



. تخوس شتشپ ی هریت

دز: قه هفخ ییادص ترالناب

ور هدنوماو لد نیا باوج منک؟ راک یچ نم سپ -

. هگنت تارب ملد ؟ مدب یچ

شا هنوگ یور شکشا یاه هرطق . تسب مشچ داوج

. تفرگ هار

هدیدن شاک مدرک یم رکف متشاد ؟ ینود یم -

ترالن. تمدوب

مدمویمن تسکش یم ماپ ملق زور نوا شاک

نم. هب تنعل . تغارس

یچیه رگا نم . یدرک بوخ اقافتا . وگن . داوج وگن -

طقف مبش و زور . همرگ وت قشع هب ملد اللقا مرادن

ایتخبدب نیا ی همه زور هی هک هرذگ یم نیا هب

. میشکب تحار سفن هی مینوت یم وام هشیم مومت

: دیشک هآ اما داوج



طقف فیثک لوپ . تفگ یم تسار سالیم پیترس -

. هرایم یتخبدب

: دیشک زارد شتخت یور ترالن

بخ؟ . نزب فرح بوخ یازیچ -زا

قاتا رد تشپ هک دید ار شردام دز. دنخبل داوج

؟ درادن زاین یزیچ دیسرپ اج نامه .زا هداتسیا

داد. ناکت رس داوج

: تفگ هبترالن باطخ

روگ مگو مدوخ یشوگ . همنامام ی هرامش نیا -

گنز تهب مدوخ ترالن.زاب ینزن گنز تقو دش.هی

منز. یم

؟ ینک یم یظفادخ یراد -

نوریب یریم هنوخ زا هشاب تساوح طقف هرآ -

. شاب بظاوم

زا داوج رگا درک رکف و داد ناکت رس فسات ترالناب



. تفگ دهاوخ هچ دمهفب ششیپ بش ود راکهاش

شا هنیس یور ار نفلت درک یظفاحادخ هک داوج

باوخ یتقو وات نتفگ رکذ هب درک عورش و تشاذگ

همزمز راب نیدنچ بل ریز ددنبب ار شیابیز نامشچ

" ترکش ایادخ درک:"

******

هتسهآ دوبن رادرب تسد شمسج زا هک یتوخر اب

درک. عمج شمکش تمس ارهب شیاهاپ

ار شرس دوب. هدش چیپ لتآ جنرآ ات ندرگ زا

هب ور وا هب تشپ ریگناهج . هرجنپ تمس دناخرچ

نفلت تشپ صخش اب تشاد هدرپ نودب ی هرجنپ

درک. یم چپ چپ

ییادص واب شبیج یوت دوب هتشاذگ ار شتسد کی

. دینش یمن وا هک تفگ یم ییاهزیچ مالمی

هب دیخرچ یاپ هنشاپ یور دش مامت هک شنفلت



. شتمس

اقآ؟ نیدش رادیب -

: تفگ حلا یب ناهور

. مدرک فعض نرایب یزیچ هی وگب . همنشگ هرآ. -

. تفر نوریب قاتا وزا تفگ یمشچ ریگناهج

قاتا دراو تسد هب ینیس راکتمدخ نز دعب یقیاقد

درک. دشوسالم

. ینیس هب دز ولز داد ار شباوج ناهور

ملق؟ پوس مزاب -

درک: مخ رس نز

اقآ. هراد توق نوتارب -

مدش مشب بوخ اباب.ات هبرچ مرو. هی هب توق -

. لیف

: تفگ نز هب دش.ور قاتا دراو ریگناهج



منک. یم شلح مدوخ نم دیرب امش -

هب درک عورش . تسشن تخت یور ناهور رانک دعب

. پوس ندز مه

: تفگ ناهور

. مروخ یمن هدن تمحز تدوخ -هب

. نوتشیپ مایمن مه هگید مریم منم دیروخن هگا -

. تسه یسوم این. بخ -

. تسین -

؟ تساجک -

. یبد هتفر -

. دایب مگیم ناماس -هب

. هدرگ یمنرب مه هگید هتفه کی وات ناهفصا هتفر -

یچ؟ هک بخ -

درک. کیدزن ناهور ناهد ارهب قشاق ریگناهج



. دینک شوگ فرح دیاب مه امش و منم طقف سپ -

. دیروخب

و سخت یاه هچبرسپ نیع . دناخرچ رس ناهور

دوب. هدش سول

: تفگ ریگناهج

دش؟ یچ بش نوا نینودب نیتساوخ یمن هگم -

درک. شهاگن زیت و دنت اروف ناهور

. وگب -

. مگب ات دیروخب -

. ناهج تتاذ هب فت -

: نتفگ هب درک عورش ریگناهج و درک زاب ار شناهد

مدنوم اپرال. وسلا نس مه دوب. نووج رتخد -هی

راک یچ تسب نب هچوک نوا وت بش تقو نوا

. درکیم

. یدیسرپ یم شزا بخ -



تشپ هرتخد مدز گنز نوتهب یتقو . تشاد هلجع -

دز. یم ونم تشاد یشوگ

: دروآرد ترالنار یادا و درک کزان ار شیادص

ایب مگیم تهب درد و موناخ ، تفوک و موناخ "

" شربب

. هدروخ ار هساک فصن دوبن شساوح ناهور

: دیسرپ

داد؟ تاجن ونم یروجچ -

دوب هتشاذگ ور امش یروجچ ادخ هدنب منود یمن -

و شوهیب منوا امش لکیه دقو نیا .اب نیشام وت

دوب. الرغ یلیخ هرتخد ، نیگنس

دز: رانک ار هساک دروخ هک ار قشاق نیرخآ ناهور

. شمنیبب ماوخ یم -

یطولا #ن



مود _ لصف #

مکی _ تصش _ تمسق #

ار ینیس . تشاذگ ینیس یوت ار هساک ریگناهج

داد. یاج تخت رانک زیم یور و تشادرب

اقآ؟ ارچ -

ی هتشرف ماوخ یم هک هراد یلیلد هچ ترظن -هب

؟ منیبب ور متاجن

دز: دنخبل ریگناهج

! تاجن ی هتشرف -

نک! شادیپ -

اقآ... یلو ؛ هتحار هک نوا -

یم درد یلیخ متسد هدب یزیچ ینکسم هی وشاپ -

هنک.



؟ دایب رتکد منزب گنز ؟ هدایز نوتدرد -

هدب. صرق . داوخ یمن -

اقآ! مشچ -

یور هبور تلا وت زیم یور یاهوراد دبس زا ریگناهج

درک.اب ادج گرب زا یوق نکسم صرق کی تخت

. تشگرب تخت تمس هب بآ ناویل

ارهب بآ ناویل و تشاذگ ناهور تسد فکار صرق

درک. زارد شتمس

هب تسد رابدنچ . ندز گنز راب دنچ نوتردام -اقآ

. ندرک کش مشن اال نیمه ات یلو . مدرک نوشرس

.هن، دایمن هگید هتفه ود ات وگب . یبد تفر وگب -

مدوخ رایب ونفلت مدش رادیب باوخ نک.زا شلو

ضیرم مدایز مادص هگید . منزب فرح شاهاب

. تسین

اقآ. مشچ -



. یرایب ور هرتخد هرن تدای -

زا اقآ مشچ نتفگ واب تشادرب ار ینیس ریگناهج

. تفر نوریب قاتا

****

یگرب هن زونه اما دوب. زییاپ لصف زا زور نیلوا رهظ

ال خرب دوب. یزییاپ و کنخ اوه دوب،هن هدش یجنران

بسچلد و کنخ اوه هک رویرهش رخآ یاهزور ف

زونه اهرلوک و دوب مرگ اوه رهم لوا زور دوب،

. دندوب اه هناخ ندرک کنخ لوئسم

مانهب درک. رتشیب ار نیشام رلوک ی هجرد الن سرا

هارگرزب دراو و دناخرچ تسار تمس ارهب نامرف

دش.

: ندز رغ هب درک عورش الن سرا

هکیفارت ردقنیا هربخ هچ . هیدوخیب یاوه هچ -

؟ مانهب



تس. هسردم لوا زور -

نوا یحبص وگن . ادوب هتفر مدای لک هب هوا هوا -

. هسردم نتفر یم نتشاد هلقج ات دنچ

. دمآ شک هدنخ هب شبل ی هشوگ مانهب

هار نتشاد یتشپ هلوک ات دنچ نوم هلحم وت حبص -

. نتفر یم

. هدنخ ریز دندز شغ شغ الن سرا هارمه

: تفگ الن سرا

قارب و لچک یاه هلک اب نومدوخ هسردم لوا زور -

یم هدبرع هلک هی همظان . دوخیب مرف یاسابل نوا و

یم داد یه . نسیاو فص اهوت هچب هک فص رس دز

درک. یمن شوگ مسکچیه .اقآ نیش تکاس دز

: دیدنخ مانهب

امظان نیا رت تخس سیلپ لغش زا یلیکو ادخ -

اب دایم رد نوشدابآ دجو تفه ردپ هک نتسه



. نوطیش یاه هچبرسپ

سیلپ هکنیا زا لبق نینزان یتسنود یم واال. هرآ -

؟ هشب هسردم مظان تشاد تسود هشب

؟ یدج -هن!

. مظان هشب یتلا جخ نینزان نک روصت طقف یاو -

. هنوشیسورع زور ره هسردم یاه هچب

مانهب تسناد یم هچ الن سرا درک. توکس مانهب

هدش. نینزان ی هنارتخد یایح و مرش نیمه قشاع

نزریش کی ی هزبرج دوب. سرتن و یوق شتقو هب

دوب. فیطل و نابرهم شنامز ورد تشاد ار

ار شقشع نینزان هب دورب دزیم شرس هب یهاگ

رطاخ تسا تقو یلیخ دیوگب دنک. فارتعا

یاه مشچ ونآ شتباجن هاوخرطاخ هدش. شهاوخ

هدشن مه راب کی یتح . دیسرتیم اما . شیابرلد یگنر

هب یسح دنک تباث هک دنیبب نینزان زا یزیچ دوب

در سفن هب دامتعا ارچ دوب بجع .رد دراد مانهب



مه یفرط .زا تشادن ار نز کی بناج زا ندش

النهب سرا اب شراد ناج و صلا خ یتسود دیسرتیم

یقطنمو نابرهم تیاغ هب یدرم الن سرا . دروخب مه

هتشاذگن هاگ چیه شا یعبط خوش عقوم یتح دوب.

زا تشاد ربخ مانهب اما دنک. راتفر یقطنمریغ دوب

دیاب . شرهاوخ اهنت یور الن سرا بصعت نازیم

دراد لوبق ار النوا سرا یردقنآ ایآ دشیم نئمطم

یتسیاب یم دنک؟ لوبق شرهاوخ ارهب وا قشع هک

نینزان رگا ار. شساسحا درکیم حیلا نینزان هب لوا

هزات دعب دهدب ناشن زبس غارچ وا هب راب کی طقف

الن. سرا ندرک یضار غارس تفریم دیاب هزات

یهاگن دوب شتسد رد هک یذغاک ی هگرب النهب سرا

. تخادنا رگید

. هشاب هنیزنب پمپ نومه منک رکف نک. ربص مانهب -

دیفس یارزآ کی تشپ دشو هاگیاج دراو مارآ مانهب

دز. زمرت یور

هتسرد نیبب . زادنب زادرپدوخ هگرب هب هگید هاگن -هی



ایهن.

ار زادرپدوخ دیسر ی هگرب دنچ زا هگرب کی الن سرا

وهب تشادرب ، دندوب هدرک ادیپ دمحا لیاسو زا هک

درک. هاگن نیزنب پمپ مان

. ساج نیمه هشدوخ هرآ -

میرب هروخب نوکت هی هنیشام نیا راذب بخ. هلیخ -

. نومارب نراد یچ مینیبب رتفد

مانهب دش. زاب هار تفر رتولج هک دیفس یارزآ

ود درک.ره کراپ هاگیاج رتفد کیدزن ار شلیبموتا

ییاهراوید اب کقاتا کی هک رتفد تمس وهب هدایپ

. دنتفر دوب یبآ گنر هب یزلف

هک دندش ور هب ور ناوج یدرم اب دندرک زاب هک ردار

یم سانکسا تشاد و دوب هتسشن یزیم تشپ

. درمش

: تفگ ناشندید اب درم

؟ نیتشاد یراک -



ناشن ار ناش ییاسانش تراک ود النره سرا و مانهب

اج زا دوب هدش ریگلفاغ هک ردحیلا درم . دنداد درم

: تفگ دشو دنلب

؟ نوترما . درگرس دییامرفب -

داد: ناشن درم ارهب دیسر الن سرا

؟ نیا ههاگیاج نیمه -ملا

درک: هاگن دیسر ی هگرب هب تقد هب درم

؟ نابرق هدموا شیپ یلکشم . هشدوخ هلب -

: تفگ مانهب

هک؟ هملا س نوت هتسب رادم یاه نیبرود -

هلب. -

یاملیف . ههامریت طساوا ملا شخیرات هگرب نیا -

شوح و لوح ؟ نیدرک کاپ ای نیراد ور زور نوا

. رهظزادعب راهچ تعاس

هب درک عورش سوم .اب تسشن روتینام تشپ درم



. روتینام یوت یلیاف ندرک زاب لا بند

ور هام هس نوا یاملیف لصف ره رخآ ام شتسار -

... نیدب هزاجا هظحل .هی مینک یم کاپ

یطولا #ن

مود _ لصف #

مود _ تصش _ تمسق #

و تشادرب دیلک هحفص رانک زیم یور ارزا شنفلت

: تفگ تفرگ یم هرامش هک ردحیلا

ای هدرک کاپ منیبب مراکمه هب منزب گنز دینک ربص -

هن.

دز: بل نفلت یوت دعب

هامریت یاملیف شاداد ؟ یروطچ ... تجح "ولا

یم شادیپ هشاب هک.هن؟... یدرکن کاپ ور هاگیاج



منک.

ارباالو سوم یمک روتینام ی هحفص یوت درم

درک. نییاپ

: تفگ و درک زیر مشچ دعب

هنک. کاپ هدرکن تقو زورما یسناش . هشدوخ -

. دناخرچ الن سرا و مانهب تمس ارهب روتینام

. درگرس ههامریت ملا لیاف نیا -

: تفگ الن سرا

منک. شادیپ منیشب نم نیشاپ تمحز یب -

. داتسیا یرانک و درک تعاطا اروف درم

ایهن. دسرپب دوب لد ود دعب

یطبخ هاگیاج ؟ هدموا شیپ یلکشم دیشخب یم -

؟ هدش بکترم یزیچ

. داتسیا الن سرا رانک مانهب



کچ دیاب ور یزیچ هی طقف . دیشابن نارگن -هن

. نیمه . مینک

دز: دنخبل دشاب هدش تحار شلا یخ راگنا درم

رد نیتشاد یراک . نوریب مریم نم . ادخرکش بخ -

. درگرس بانج میتمدخ

تقد وداب .ره تفر نوریب درم و درک رکشت مانهب

هرخ باال تعاس کی زا دعب . دنتخود هحفص هب مشچ

دمحا . دندرک ادیپ ار دندوب شلا بند هب هک یریوصت

دش. هدایپ یا هرقن شش و تسیود لیبموتا زا

دش. شش و تسیود نیزنب کاب ندرک رپ لوغشم

هدننار رانک یصخش درک. رت گرزب ار ریوصت الن سرا

هب هک دوب یعیبط نیا و دوب باال هشیش دوب. هتسشن

. دشاب اهباال هشیش نیزنب دنت یوب رطاخ

یم رو شهارمه نفلت اب تشاد هک دوب ناوج یدرم

هاگیاج رگراک اب کاب ندرک رپ ردحلا دمحا . تفر

دز. یم پگ



: تفگ مانهب

الن؟ سرا هتسشن نیشام وت هیک نیا نییب -

ریوصت اما درک. کچوک و گرزب ار ریوصت الن سرا

دوب. مهبم

: تفگ الن سرا

هیک. تسین مولعم -

: متفگ مانهب

. میرب رادرب رایبرد ور هام هس لک ملیف مگیم نم -

دیاش . مینک هاگن بوخ ور لبق یازور مینیشب دیاب

هیک. فرط هش مولعم

شبیج ارزا یکچوک یرومم شلف اروف الن سرا

یریوصت لیاف مامت ندرک یپک لوغشم و دروآرد

دش. یرومم شلف یور

ار هاگیاج بحاص درم مانهب دش، مامت هک شراک

دش: کقاتا دراو اروف درم درک. ادص



؟ هدش یزیچ . نوترما هلب -

: تفگ مانهب

. دینیبب وملیف نیا نیرایب فیرشت افطل -

شندز پگ و دمحا ندش هدایپ تمسق یور الن سرا

درک. پتسا رگراک اب

؟ نتسه االن نوترگراک نیا -

درک. زیر مشچ . روتینام تمس درک مخ رس درم

دوب. تفیش بشید اقآ .هن هزیورپ نیا -

؟ هشیم عورش یک بش تفیش -

بش. وهن تشه ابیرقت -

. میایم زاب ام سپ بخ. هلیخ -

دز: بل نارگن درم

؟ هدرک یهابتشا راک زیورپ ؟ هدش یروط -اقآ

شهب یزیچ ام .زا نیشابن نارگن هک متفگ اباب. -هن



. میایب هدزرس میاوخ یم . طقف نیگن

ارات مانهب النو سرا و تفگ "یا هشاب " لدود درم

درک. هقردب قاتا زا نوریب

: تفگ الن سرا تسشن نامرف تشپ هک مانهب

شتعاس و هخیرات نومه اقیقد هگید دیسر هی -ور

. هتشذگ جنپ زا

؟ ساجک -ملا

. دمحم یکدی مزاول . هیکدی مزاول -هی

. تساجک مینیبب میرب هلح. یکوا -

مین .هی هنوبایخ هتسار نیمه مدز.وت گنز -بقال

. ههار یتعاس

. ودمحا هسانشب یکی نیا شاک -

درک: همزمز بل ریز الن سرا

ور. یمتاح یلع دیاش -ای



زا جراخ دوب گرزب یا هزاغم دمحم یکدی مزاول

زا دعب تسرد . شکیفارت رپ یاه نابایخ و نارهت

60 هک دابآ سمش مان هب یا هقطنم ، نیزنب پمپ

هب دنتشاد رگید ابیرقت دوب. رود نارهت زا رتمولیک

. دندیسر یم دابآ سمش

. تخادنا شتسیل هب یهاگن الن سرا

. هسانشب بوخ ودمحا دیاب -

و کت وهب هداج ی هیشاح هب هک ردحیلا مانهب

: تفگ درک، یم هاگن اه هزاغم کوت

؟ روطچ -

. هدرک دیرخ اج نوا زا راب هس -

. هشیمن لیلد -

. مانهب مراد کش -

. مینکن در نک هاگن -

درک: هراشا تسد الناب سرا



مزاول هب میسر یم ینغور ضیوعت نوا هدعب -

. هیکدی

و دناشک هداج رانک هب هتسهآ ار نیشام مانهب

درک. فقوتم ار نیشام هزاغم یور هبور تسرد

وج یاهوم اب قاچ دوب یدرم یکدی مزاول بحاص

شنیتسآ نودب یاهوزاب و ندرگ تسوپ هک یمدنگ

دوب مرگ یناوج یرتشم اب شرس دوب. لش و نازیوآ

. تخورف یم وا ارهب عمش ریاو دنچ تشاد هک

رومام درک.ود دنلب رس مانهب النو سرا ندید اب

داد. باوج یدرس هب درم و دندرک سالم سیلپ

: تفگ دعب

. دییامرفب -

یور ار شیاه جنرآ و تفر رت کیدزن الن سرا

یکدی مزاول رپزا شریز هک یا هشیش ناوخشیپ

: تفگ و تشاذگ دوب تشرد و زیر

؟ نیسانش یم یرقاب دمحا مسا هب یسک امش -



تمیق یرتشم هب درک.ور شهاگن یگنم اب درمریپ

هار ار یرتشم راک دوز یلیخ و تفگ ار سنج

. تفر نوریب درم و تخادنا

. تشاذگ ناوخشیپ یور ار دمحا سکع مانهب

هب دنب هکاب ار شکنیع و تشادرب ار سکع درمریپ

دز. شمشچ یور دوب نازیوآ شندرگ

: تفگ رارق النیب سرا

بخ؟ -

سنج مزا دموا یراب دنچ .هی شمسانش یم هرآ. -

. دایمن هگید هک تسه یهام ود یکی اما . دیرخ

دعب . دنادرگرب شبیج یوت و تفرگ ار سکع مانهب

: تفگ

. نیراد یبوخ ی هظفاح هچ -

یطولا #ن



مود _ لصف #

موس _ تصش _ تمسق #

. تشاذگن باوج یب ار مانهب ی هیانک درمریپ

لثم مزونه مزغم هدش. دیفس ماهوم نکن هاگن -

. نووج هنک یم راک بوخ امیسکام روتوم

دز: دنخبل الن سرا

. ناجردپ یدموا بوخ ورامیسکام -

: تفگ درمریپ

هنوچ یباسح هشیمه نوچ همدای بوخ وراقآ نیا -

شهب مراد مه مود تسد هگا تشاد رارصا دز. یم

. مدب

: تفگ الن سرا

؟ نوتزا دیرخ یم ایچ بخ -



. دینک یم لا وس ردقچ ؟ نیتسه یک امش -

هکنیا نودب دید هک اهار نآ ییاسانش تراک درمریپ

: تفگ دوش داجیا یرییغت شتروص کیمیم رد

؟ هدش یچ . هکوکشم هیضق -

: تفگ مانهب

. هدیسر لتق -هب

لز مانهب هب یتاظحل . دیرپ حوضو هب درمریپ گنر

کزان ییوتپ هکاب یا هیاپراهچ یور مارآ دعب دزو

. دمآ دورف دوب دش هدیشوپ

ششوگ کیدزن . تفر یا هرغ مشچ مانهب النهب سرا

دز: چپ

؟ نموم درم نگیم یروجنیا ور دب ربخ -

کیدزن ار شدوخ یمک الن سرا . درشف بل مانهب

: دیشک درمریپ

؟ هبوخ نوتلا -اقآ!ح



داد: ناکت رس درمریپ

هنک.هی یم دیرخ تشاد قوذ راب ره ردقچ -

دمویم مریگ وسملا مود تسد سنج هگا ییاتقو

درک. یم قوذ مرتشیب مداد یم شهب

: دیسرپ الن سرا

امش ؟هب تساوخ یم یچ هساو وسنج همه نوا -

؟ تفگن یزیچ

. مدیسرپن منم . تفگن یزیچ نوا -هن

: تفگ مانهب

؟ هبوخ نوتلا .ح مدرک نوتتحاران دیشخبب -

: تفگ مانهب وهب درک دنلب رس درمریپ

! فیح دوب. یبوخ ی هچب . نووج نک ادیپ وشلتاق -

! فیح یلیخ

وزا دندرک یظفاحادخ درمریپ زا مانهب النو سرا

. دنتشاذگ نوریب اپ هزاغم



: تفگ مانهب

. دادن نومتسد یصاخ زیچ هک منیا بخ -

ییاه نیشام و نابایخ هب بیج یوت تسد الن سرا

دش. هریخ دندرک یم روبع تعرس هب هک

نومیدعب دصقم دیاش . مانهب هخنرس شدوخ -

. هدوب یچ دمحا راک نیا لیلد میمهفب

؟ ساجک نومیدعب دصقم بخ -

دوب. شیرخآ یکدی مزاول نیا ادیسر نیا -واالوت

اج نیا زا دعب اقیقد مینیبب میدرگب نومدوخ دیاب

. هتفر یم اجک

. سپ تسین هزاغم هدوب اج -ره

هرآ. -

ای نودرگربرود ای هار راهچ وارب رود نیا دیاب -

. هشاب هدایپرباع ولپ رذگ ور لپ یتح

؟ مینک کچ دیاب مه ورانوا یاه نیبرود -



اجک رسزا میمهفب مینوت یم قیرط نیمه زا طقف -

. هدروآرد

. نارهت میدرگرب . هسب زورما هساو بخ هلیخ -

****

اب مانهب دوب. هتشذگ بش همین ود زا تعاس

هب دوب هدز لز هتسشن نوخ وهب هتسخ ینامشچ

ناشناراکمه هک ییاه لیاف دادعت . روتینام ی هحفص

دابآ سمش ی هقطنم ی هتسب رادم یاه نیبرود زا

. دندوب دایز رایسب ، دندوب هتشاذگ ناشرایتخا رد

تشاد ار مانهب طیارش یرگید یزیم تشپ الن سرا

دنتشاد میمصت دولآ باوخ ود درک.ره یم هبرجت

زا یا هناشن و سردآ ادرف حبص ات هدش روط ره

. دننک ادیپ اه ملیف یوت دمحا

ار دمحا نیشام یپالک هرامش یسناش شوخ اب

هرامش نآ اب ینیشام چیه هظحل نآ ات اما . دنتشاد



. دندوب هدرکن ادیپ اه ملیف یوت

. دیشک دنلب یا هزایمخ الن سرا

؟ تسین یچیه ارچ . دایم باال هراد منوج ادخ -یا

شا هبابس و تسش تشگنا اراب شنامشچ مانهب

داد. ژ اسام

. رسپ دش روک مامشچ -

تعاس ود یکی .حاال میباوخب مک هی ایب مگیم -

؟ هگم هشیم یچ رترید

درک. شهاگن پچ پچ مانهب

متفگ ؟ مینک ادیپ دیاب حبص ات یتفگ یدوبن -وت

؟ همهم راک هیچ باوخ یتفگ مک هی میباوخب

داد: ژ اسام ار شندرگ و داد هیکت یلدنص النهب سرا

. متفگ یزیچ هی مدوب غاد یلیکو ادخ ! مدرک طلغ -

؟ یدرک لوبق ارچ وت

ادخ. هب مدش لخ -



تخت یور ار شدوخ و تسب ار بات النبل سرا

. تخادنا

زامن هساو . میباوخب .ایب دایم مباوخ ردقچ -خآ

. شرس مینیشب میدش رادیب هک حبص

ناکت رس مانهب . دیشک شرس یور ار وتپ مه دعب

داد:

! رازآ مدرم -

یا هجیتن زا کالهف اما درک. هاگن ملیف هب یقیاقد

. تسب ار بات بل دشن شدیاع هک

شا هدنخ الن سرا فپ رخو یادص ندینش اب

. تفرگ

درک: همزمز بل ریز

. مباوخب تخت ور دزن مفراعت !هی هتسجخ هکیترم -

الن سرا قاتا و دندوب الن سرا یردپ ی هناخ یوت

شلا ب اجک زا تسناد یمن دوب. روج و عمج و کچوک



. تشادن یدمک قاتا . درادرب باوختخر و

یور توش کی الناراب سرا تساوخ یم شلد

. دباوخب شمرن و مرگ تخت یور و دنک ترپ نیمز

رتهب درک رکف دز. نوریب قاتا وزا دیشک یفوه

. دباوخب لبم یور تسا

شرس ریز اهار نسوک زا یکی . دیشک زارد لبم یور

غارچ اما دمآ یمن نینزان قاتا زا ییادص . تشاذگ

نتشگ یاج هب تساوخ یم شلد دوب. نشور شقاتا

و نابایخ نیا ی هتسب رادم نیبرود یاه ملیف یوت

تروص هب دنزب لز حبص ی هدیپس هار،ات راهچ نآ

زور هب زور قشع نیا دوب بجع .ورد نینزان هام

دای . شبلق دوپ و رات رد دریگ یم هشیر رتشیب دراد

یم اذغ دنتدنت اهتشا الناب سرا . داتفا ماش تقو

هب یدج یلیخ دعب درک. یم هچهچ هبو وهب دروخ

یلیخ تتخپ تسد یجبآ " تفگ و درک ور نینزان

". میدب ترهوش هشتقو هگید . هبوخ

و خرس تروص دای یتقو دمآ شک دنخبل هب شبل



دش بآ شلد یوت دنق و داتفا نینزان ی هدش دیفس

و دیشک دوب.هآ هدرک شهاگن اوه یب نینزان یتقو

. دشاب هتشاد رظن وا هب نینزان درک وزرآ شلد یوت

یطولا #ن

مود _ لصف #

مراهچ _ تصش _ تمسق #

. دمآ نینزان قاتا رد ندش زاب یادص تقو نیمه رد

دز. باوخ ارهب شدوخ و تسب ار شنامشچ اروف

نشور یمک ار نمیشن هولاژنباالیراب یروزیپ رون

زا دعب . دینش یم ار نینزان یاپ یادص دوب. هدرک

. دزادنا یم شیور ییوتپ یسک درک سح یقیاقد

دوجو زا ربخ شماشم رد هنانز یرطع یوب شزیر

داد. یم شرس باالی نینزان

کرتخد و دینش یم ار وا یاه ندز سفن یادص



داد شدوخ هب یناکت مانهب . دورب تشادن دصق راگنا

درک. زاب ار شنامشچ و

شتروص هب دوب هدز لز یگنر مشچ ود نآ اب نینزان

. کیدزن یا هلصاف زا مه نآ

: تفگ مارآ ییادص اب مانهب

؟ ناوتس -

دز: بل مارآ نینزان

؟ مانهب اقآ نیدیباوخ اج نیا ارچ -

هدناوخ مان ارهب وا نینزان هکنیا زا بجعتم مانهب

دزو رانک ار وتپ شا، یدرگرس ناونع هب هن دوب

. تفرگ یاج شرانک لبم یور نینزان . تسشن

بوخ متلا جخ ! تیبرت یب الن. سرا نیا تسد -زا

؟ نیباوخب اج نیا دیاب امش ارچ واال! هیزیچ

نم هرادن یلا کشا . ناوتس مدرک نوترادیب دیشخبب -

ادخ. هب متحار اج نیا



درک: مخا نینزان

. نوتنتفگ ناوتس ناوتس زا همولعم هرآ -

: دیزگ بل مانهب

. هگید مدرک تداع دیشخبب -

. تسام هنوخ . تسین داتس هک اج نیا -

: تسکش ار توکس مانهب . داتفا ناشنیب توکس یمک

؟ نیدیباوخن ارچ ... هزیچ مگیم -

: دیشک ییادص رسو رپ سفن نینزان

. مدرک یم رکف مدیدج راگتساوخ هب متشاد -

؟ شراگتساوخ دوب. هدش ریگلفاغ یباسح مانهب

ال سرا فرح یانعم دیمهفن ارچ . دیزگ بل هدروخرس

. هدوب نیا شا ینعم ماش تقو ن

اما دیوگب یزیچ دنک ناج مانهب درک. شهاگن نینزان

: دیوگب تسناوت طقف



! هکرابم -

دعب دز. یدنخزوپ درک. هاگن شیور هبور هب نینزان

: دیسرپ

؟ نیدرک ادیپ یزیچ -

: دیسرپ ساوح یب مانهب

ور؟ یچ -

. هگید دمحا -

. یچیه زونه .هن. ناهآ -

دش. دنلب اج زا نینزان

ریخ. هب بش . دینک ادیپ دیاب ینعی . دینک یم ادیپ -

دشواب دنلب اج زا یتلا جخ ردص مانهب درگرس

داد. خساپ ار نینزان ریخ هب بش یگچاپتسد

عورش و دیشک زارد دش هتسب هک نینزان قاتا رد

دیاب نینزان ارچ دیسرپ شدوخ .زا ندرک رکف هب درک

روطنآ ارچ ؟ دشکب شیپ ار شراگتساوخ فرح



تسناوتیم و دوب نشور اجنآ شاک ؟ درکیم شهاگن

. دربب شراکفا هب یپ شهاگن گنر و تروص زا

مه یلیخ لبم دش. ولهپ نآ هب ولهپ نیا زا یتعاس

بیجع راتفر رکف زا تسناوتیم هن ووا دوبن تحار

هرابود .کالهف دباوخب تسناوتیم هن دیایبرد نینزان

دش. هریخ نینزان قاتا ی هتسب برد وهب تسشن

یرفک . هدوب هچ نینزان راک لیلد دیمهف هزات هزات دعب

ریز یظیلغ " زغم لش ی هکیترم " کی و تسب مشچ

دیشک زارد لبم یور صرح درک.اب شدوخ راثن بل

. دربن شباوخ اما . تخادنا شرس یور ار وتپ و

تشگرب . شبات بل غارس دورب تفرگ میمصت تبقاع

وات نتشگ هب درک عورش هرابود النو سرا قاتا یوت

هلحم دجسم ی هتسدلگ زا حبص ناذا یادص یتقو

. تشادنرب هحفص زا مشچ دوش دنلب

راک زا تسد تفرگ میمصت هک یا هظحل تسرد

یانشآ پالک هرامش ، دریگب وضو دورب و دشکب

ریوصت یور اروف درک. بلج ار شهجوت ینیشام



. دمحا نیشام دوب. شدوخ درک. پتسا

زا هک ییادص اب دنت دنت دشو دنلب اج زا اروف

: تفگ دوب هدش دنلب ناجیه

. مدرک شادیپ وشاپ . وشاپ الن سرا الن! سرا -

ییادص واب درک زاب یمک ار شنامشچ الن سرا

: تفگ دولآ باوخ

؟ هدش یچ ناه؟ -

ودمحا نیشام اباب!در .یا مگیم تهب وشاپ -

. متفرگ

بل تمس تشادرب زیخ و دمآرد یگنم النزا سرا

. بات

: تفگ هحفص هب ور

؟ هریم هراد اجک نیا -

تمس هریم هراد دابآ سمش نومه ؟وت ینیب یمن -

. انیشام نوتسربق



دش. الزاب ماک شنامشچ الن سرا

ارچ؟ اج نوا . انیشام نوتسربق یچ؟! -

! شاب دوز . میرب نوخب وتزامن وشاپ -

یطولا #ن

مود _ لصف #

مجنپ _ تصش _ تمسق #

ار نینزان دمآ نوریب هک ییوشتسد زا دعب یقیاقد

دنز. یم فرح الن سرا اب دراد دید

دیشک یم نییاپ ار شیاه نیتسآ هک ردحیلا

ناشرس ردارب و رهاوخ و داد دش.سالم ناشکیدزن

وا. تمس هب دیخرچ

هب ور ووا داد ار شم سال باوج بلر یز نینزان

: تفگ الن سرا



؟ شاداد هدش یچ -

. تخادنا شرهاوخ هب یهاگن الن سرا

. هشیم صخرم ناتسرامیب زا زورما داوج -

؟ دینارگن ارچ اهامش . هبوخ هک نیا بخ -

: تفگ نینزان راب نیا

. تکرش هدرگرب هداد روتسد شهب پیترس -

: دیرپ باال شیاهوربا مانهب

؟ شدشکب تشاد دصق نامرآ هک راگنا هنراگنا ینعی -

: تخادنا باال هناش الن سرا

دیاب داوج . هکوکشم یلیخ شنتشکن هک نیا -

ش هدهع هب هک ور یتیرومام و تکرش هدرگرب

هیک. طبار نوا میمهفب دیاب هنک.ام مومت هتشاذگ

هک. هیرطخ اباب! -یا

: تفگ تفر یم هناخزپشآ هب هک ردحیلا نینزان



درک. لوبق اج رد مه داوج -

هناد لوغشم هداجس رس هک النردحیلا سرا

: تفگ دوب حیبست نتخادنا

. رسپ نیا هراد ریش رگیج -

دش: دبس یوت نان نداد شرب لوغشم نینزان

مخز گرگ هی نوا ؟االن دوب اجک ریش رگیج -

. هریگب ماقتنا داوخ یم هک هکانرطخ ی هدروخ

: داتسیا هناخزپشآ کیدزن مانهب

؟ موناخ نینزان دینود یم اجک زا امش -

لز مانهب هب بجعتم یتروص اب هیناث دنچ نینزان

یم مان ارهب وا تشاد راب نیلوا یارب مانهب دز.

: تفگ دعب . دناوخ

مدز.زا فرح شاهاب ناتسرامیب وت مدوخ بشید -

شافرح گنر و دیراب یم نوخ طقف شاشچ

دوب. یماقتنا



داد: ناکت رس مانهب

ادخ. هب هرسپ نیا هدیم نومتسد راک -

دش. دنلب هداجس یور النزا سرا

ردص. درگرس یدرک ادیپ یچ منیبب میرب نوخب -ایب

درک دز یم دنخبل بل ریز هک نینزان هب یهاگن مانهب

. تسب تماق و داتسیا همرت ی هداجس رس و

ار هناحبص زیم ات درک کمک نینزان النهب سرا

یادص دوب. مانهب هب شمشچ کی اما نینزان . دنيچب

و شدنلب تماق ندید و درب یم لد شربکا هللا

زامن . دروآ یم رد هزرل ارهب شبلق شیاه هدجس

درم نیا زیچ همه ال صا . تشاد تسود ار شندناوخ

وا هب مانهب تسناد یم بوخ . تشاد تسود ار

دنک. یمن ور اما دراد ییاه سح

رپ هب درک عورش دهشت نتفگ هب درک عورش هک مانهب

: تفگ الن سرا هب یاچ.ور یاه ناویل ندرک

هراد منک رکف . هناحبص دایب نک رادیب ونامام ورب -



هنز. یم ترچ

داد: ناکت رس الن سرا

؟ هدنوخ وشزامن -

نک. شادص ودب ؟ هنوخن هشیم هگم -

درک. عمج ار هداجس و تفگ ار شم سال مانهب

اپ هناخزپشآ وهب تسب شتسد چم ارهب شتعاس

ار شهاگن و تشادرب ار یاچ ینیس . تشاذگ

یاچ. گنر شوخ یاه ناویل هب تخود

: تفگ دونشب نینزان هک یروط

هنوتجاودزا تقو هگید هگ. یم تسار الن سرا -

. نوتراگتساوخ نوا هناب یلو . موناخ نینزان

و تشادرب ار رینپ فرظ و شاپ رکش نینزان

دوب هدیشک شیپ هک یفرح و مانهب زا بجعتم

: تفگ هنایذوم و دناشن بل یور سوسحم یدنخبل

. هرذگب شتقو زا مسرت یم -



: دیوگب ات دنک ناج . دیزگ بل مانهب

. مراذ یمن نم -

هب نینزان . نوریب دیود ابیرقت هناخزپشآ زا مه دعب

دیوگن دنلب ات تفرگ ار شا هدنخ یولج یتخس

. مینک فیرعت و مینیبب

**

و دنار اه شرفگنس یور هتسهآ ار نیشام مانهب

دز. زمرت یور اپ یکقاتا کیدزن تسرد

یعقاو یناتسروگ واب دندش هدایپ نیشام زا ود ره

نیگنس و کبس یاه نیشام وطالین فوفص زا

. دندش هجاوم

رد ناشندوب نیگنس و کبس بیترت اههب نیشام

رپ یناتسروگ . دندوب هدش کراپ مظنم ییاه فیدر

. گنراگنر یاه تلکسا زا

و اهرسپ ینامز هک دیفس و زمرق و درز یاه ناکیپ



یاه نابایخ یوت اه نآ رب راوس داش یاهرتخد

. دنتخاب یم قشع درن و دنتخات یم نارهت

یارب اهار نیشام دنتشاد اج نآ یرفن دنچ

. دندرک یم هدامآ عمق و علق و ندیربرس

: تفگ مانهب

؟ اجنیا هدمویم یچ هساو دمحا ینعی -

. دیشک کرس کقاتا یوت الن سرا

وت. میرب .ایب هشیم مولعم -االن

هایس یاه شیر زا هوبنا یتروص اب ناوج یدرم

تشاد و گنر ییودرگ یزیم تشپ دوب هتسشن

درک. یم تشاددای یزیچ

درک. دنلب رس درم درک سالم النهک سرا

؟ دییامرفب -سالم.

: تفگ مانهب

؟ ییاجنیا ریدم امش -



: تخادنا ود ره هب یهاگن درم

؟ نیروهار رومام ؟ نیتسه یک امش -

درم تروص یولج ار شا ییاسانش تراک الن سرا

: تفگ و تفرگ

نوشیا . ییانج ی هریاد زا متسه یوسوم درگرس -

. نتسه مراکمه ردص درگرس مه

: تفگ بجعتم درم

یقافتا . دییامرفب . متسه تمدخ رد یرورس منم -

؟ درگرس بانج هداتفا

درم تمس و تشذگ زیم یور ار دمحا سکع مانهب

. دنارس

؟ دیسانش یم ور اقآ نیا -

. تخادنا سکع هب یهاگن یرورس

. شمسانشب مراد کش یلو . تسانشآ ش هفایق -

یچ؟ نوتاراکمه -



نوا . هسانشب دیاش لولهب اقآ یلو . منود یمن -واال

هدشن بورغ نم . تساجنیا هتعاسراهچ و تسیب

. هنوخ مریم

مینوت یم یروجچ ور لولهب اقآ نیا تقو نوا -

؟ مینیبب

پالهک. قاتا وت دایز لا متحا .هب هحبص رس -االنهک

؟ تساجک پالک قاتا -

رتم هاجنپ هی تسار تمس نوریب دیرب قاتا زا

. همولعم . دیرب میقتسم

یطولا #ن

مود _ لصف #

مشش _ تصش _ تمسق #

نوریب قاتا زا ود وره داد تسد یرورس الناب سرا



ییادص . دندز رد دندیسر پالکهک قاتا .هب دندز

وت." "ایب تفگ

هسفق زا فقس ات فک هک دندش یقاتا دراو ودره

نیشام پالک نارازه هک دوب هدش هدیشوپ ییاه

رد گرزب یزیم . دندوب هدش هدیچ مه یور مظنم

زیم تشپ هدنورپ رپزا یا هسفق و رتفد ی هشوگ

و لفق هک راد وشک کچوک دمک کی دوب. هتفرگ رارق

دوب. هرجنپ ریز تسرد مه تشاد تسب

و دیفس یاهوم اب یدرمریپ مادنا دشو زاب رد

درم دش.ود نایامن یرد هناتسآ رد مشچ هب یکنیع

. دندرک سالم درمریپ هب ناوج

ییادص هیبش تسرد . تشاد تخمز ییادص درمریپ

. دشاب هدش تفلک دایز ندیشک راگیس زا هک

! امرفب . نووج -سالم

زیم تشپ درمریپ . دندرک یفرعم ار ناشدوخ ود ره

. تسشن



؟ نووج منکب تهب یکمک هچ -

: تفگ مانهب

؟ شسکع منیا ؟ نیسانش یم یرقاب دمحا -

درک: یرذگ یهاگن سکع هب لولهب اقآ

یچ؟ هک بخ هرآ. . هدمحا -

: تفگ راب نیا الن سرا

ور؟ نوشیا نیسانش یم ردقچ -

دز: دنخزوپ درمریپ

اج. نیا هدموین ههام االنود تفرعم ییب هرسپ -

.حاال دروخ یم ونم خم دوب اج نیا هرس کی شلبق

. دموین هگید و تفر دش روج شراک ات

. دنتخادنا رگیدکی هب یهاگن مانهب النو سرا

: تفگ الن سرا

هدش. یچ نیرادن ربخ هکنیا لثم -



درک: درم ود یدج تروص هب یهاگن درمریپ

؟ هدش یچ -

. شیپ هام ود تسرد . هدیسر لتق هب دمحا -

: تفگ نانک هتپ هتت . دیرپ لولهب اقآ یور زا گنر

و ردپ یب مودک ؟ هخآ یچ ینعی ؟ یگیم یدج -

یچ؟ هساو هخآ ؟ هتشک ودمحا یردام

: تفگ مانهب

یتخس هب مه ور اج نیا . میشلتاق لا بند مه -ام

. میدرک ادیپ

"یا یه و داد ناکت رس یه و درک ضغب لولهب اقآ

درک. همزمز بل ریز ادخ!"ار ادخ!یا

هب نووج ارچ؟ ودمحا هخآ ! تنعل شردپ رب -یا

؟ شنتشک یروطچ ! یبوخ نوا

: تفگ الن سرا

هرد. وت شنتخادنا مدعب . ندز شکتک -



شیوناز یور تسار تسد اب راب دنچ لولهب اقآ

: دیبوک

. مدرم نووج هنک. نوشتنعل ادخ -یا

: تفگ مانهب

اج؟ نیا دمویم یچ یارب دمحا -

. تفرگ مد دعب و درک توکس هظحل دنچ لولهب اقآ

داد: نوریب ولگ زا ادص رسو رپ یهآ

لا سراپ . مینک یم یطاسقا ور انیشام ام اجنیا -

دایز ش هندب دوب. نو هی ندروآ نیشام هی نوتسبات

شیلصا یازیچ یرس وهی شروتوم اما . دوبن دب

دوب. رتهب هیقب هب تبسن یلو درک. یمن راک بوخ

هنک تسرد دروخ دروخ ور نو داوخ یم تفگ دمحا

نیشام روتوم طاسب و دنب زا یلیخ هنک. شاپرس و

سدنهم تشاد وزرآ هشیمه تفگ یم دوب. شیلا ح

.هی دوبن یوق دایز شیضایر یلو . هشب کیناکم

هتشاد شدوخ زا یلدم نیا تساوخ یم نیشام



و وخهلا ردام .اب دهشم نرب یعمج هتسد هشاب

. شدزمان و شرهاوخ

: دیسرپ الن سرا

یم تفرگ یم دمحم یکدی مزاول زا ور تاعطق -

درک. یم نو راوس دروا

. نووج ینود یم سپ ییازیچ -هی

؟ یدش انشآ دمحا اب یروجچ -

دعب اج. نیا دمویم میجبآ رسپ اب لیاوا دمحا -

رصع هبترم هس ود یا هتفه ارثکا شدوخ هگید

. تفر یم رو هضارق نوا اب دمویم

هیچ؟ نوت هدازرهاوخ مسا -

. یلع -

: دیسرپ اروف مانهب

؟ یمتاح یلع -

درک: مخ رس لولهب اقآ



؟ روطچ . هشدوخ هلب. -

؟ نیرادن ربخ یلع -زا

. دمویم رتمک اه یرخآ . اجنیا دایمن هتقو دنچ منوا -

. هغولش مرس تفگ یم

دز: دنخزوپ مانهب

مگ هتقو یلیخ یلع . نیربخ یب یلیخ یراگنا -

هدش.

دز: لز درمریپ

مرهاوخ اب نم هخآ هش. الل منوبز ... منوا ... هنکن -

نم زا شبهذم کشخ رهوش . مرادن دموا و تفر

ارچ؟ هخآ ؟ هدش مگ یلع . دادیب داد .یا دایم شدب

. هبوخ شلا ح منئمطم . نیشابن نارگن -

؟ یگیم تسار -

. هروطنیمه هللاهک اشنا -

اه. هدش یتخبدب بجع -



: دیسرپ الن سرا

دش؟ یچ دعب -

هعفد دش.ره ور نوا هب ور نيا زا وهی ایرخآ نوا -

هب شسابل و تخیر . دمویم کیش نیشام لدم هی اب

یم مزونه اما دوب. هدرک رییغت نورتهب ام زا یامدآ

هنک. اپرس ور نو نوا تساوخ

: دیسرپ مانهب

؟ نیدیدن شزا ایرخآ نوا یکوکشم زیچ -

درک: رکف یمک لولهب اقآ

وهی . شیسورع هب دوب هدنوم هتفه هی زور هد -هی

دوب. هچاپتسد اج. نیا دموا ربخ یب بش رس

. تشاد ووال لوه شراتفر

متسد داد اراد لفق نیا زا یبوچ کیچوک هبعج هی

منک. شمیاق اج هی تفگ و



ومیگدنز هک یزیچ هی تفگ ؟ دمحا هیچ نیا متفگ

. وشروظنم مدیمهفن منک. یم رامق شساو مراد

مدموین هگید تقو هی هگا هنومب تدوخ شیپ تفگ

هیک؟ور تقیفر متفگ . مقیفر هب هدب ور هبعج نیا

داد درک تشاددای مسا وهی هرامش هی ذغاک هکیت هی

. متسد

؟ دوب یچ شقیفر مسا -

! افصداوج -

. دیشک یفوپ الن سرا

ام؟ هب نیدیم ور هبعج نوا -اقآ

داد: ناکت رس لولهب اقآ

هب طقف . دایب نیگب داوج دوخ هب دیرب . مدیمن -هن.

. مدیم نوا

دز: یدنخرهز مانهب

هیفاک طقف ؟ یگیم یراد یچ نموم درم هخآ -



او نوشاپ راک خالف رکشل هی اجنیا دایب داوج

نک. راب یلا قاب رایب اج.حاالرخ نیا هشیم

: تفگ هنایوجلد الن سرا

! شاب نیا زا .ابامهب مینوناق رومام ام ناج ردپ -

: تفگ هناراکبلط یتلا ابح لولهب اقآ

قبط نم تسد تناما . مرسپ شاب هک یسیلپ -

. داوجاقآ تسد هسرب دیاب موحرم نوا تیصو

دز: یزیمآ ءازهتسا یا هدنخ مانهب

. امیدرک یریگ -الالهلا...

یطولا #ن

مود _ لصف #

مشش _ تصش _ تمسق _ همادا #



هدش هدیچ مظنم یاه پالک غارس تفر لولهب اقآ

تمس و تشادرب زاپالکاهار یکی اه. هسفق رد

: تفرگ مانهب

نم شیپ انیا ؟ درگرس بانج ینیب یم ور انیا -

یطاسقا شنیشام هک ییادخ هدنب نوا . نتناما

هگا ادعب ات نم شیپ هنوم یم شک اجپال نیا هشیم

ونیمه هربب ور شک پال دایب هرخب ون نیشام تساوخ

پالوک منوت یمن هک نم . شدیدج نیشام هب هنزب

هشبحاص هساو طقف پالک نیا . هگید یکی هب مدب

یمان یافصداوج مسا هب مه هبعج نیا . هشمسا هب

شوت یصوصخ زیچ هی دیاش . هتناما نم شیپ

. دایب داوج دوخ وگب ورب . هشیمن چن. . هشاب

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

دز: چپ مانهب شوگ ریز درک. اپ اپونآ نیا الن سرا

اب میرب . هراد اپ هی شغرم . مانهب تسین هراچ -



؟ موه . میایب داوج

ندز هنوچ و کچ هلصوح . هگید میرب هلح. هشاب -

. درمریپ نیا اب مرادن

: تفگ لولهب اقآ هب النور سرا

زا ریغ سکچیه هب ور هبعج نوا اشهاوخ طقف -

؟ هیلکش هچ دینود یم ال صا . نیدن داوج

اتحاال. شمدیدن . مناج -هن

ارهب داوج سکع درک. زاب ار شهارمه نفلت الن سرا

داد: ناشن درمریپ

. ناجردپ هنیا -

: تفگ لولهب اقآ

ایب. شدوخ اب ورب هلح. ال. کیراب -آ

پالک قاتا نآ وزا تفرگ النار سرا تسد مانهب

. دنتفر نوریب

داد: ناکت رس هنارکفتم الن سرا



نیا زا منک دنلب ولیبیس و شیر نیا ادرف زا مگیم -

؟ مراذب لوغم ناخردنکسا نیع ایقامخچ لدم

: دیدنخ مانهب

ثمال؟ هشب یچ تقو نوا -

: دیشک شا هتشادن شیر و لیبیس هب یتسد الن سرا

هرذ هی هدرمریپ بصم .ال یروجنیا مرادن هبذج -

. نومزا دربن باسح

دز: دنخزوپ مانهب

ادخ! هب یا هنووید -

شمشچ کی درک. مانهب یاپاترس هب یهاگن الن سرا

درک. زیر ار

: تفگ مانهب

هیچ؟ ناه، -

یلوسوس ردقچ ها .ها یرتدب منم زا وت یلیکو ادخ -

رو لگرت و کیراب . ینومیم دمال نیا نیع . رسپ وت



لگ.

درک: شهاگن پچ پچ مانهب

. وگب هگید راب ؟هی یتفگ یچ مدینشن -

و دیدنخ دنلب دنلب دید یرطخ ار عاضوا النهک سرا

. دیود مانهب نیشام تمس و تشاذگ رارف اپهب

: تفگ ناود ناود شلا بند هب مانهب

. وگب هگید راب هی یراد تارج . وررپ هچب اسیاو -

. منیبب اسیاو

ناوج سیلپ ود دهاش هرجنپ تشپ زا لولهب اقآ

دشاتهب جراخ قاتا وزا داد ناکت رس فسات دوب.اب

. دسرب شیاهراک

یطولا #ن

مود _ لصف #



مهن _ داتفه _ تمسق #

و دناخرچ تسار و پچ هب یمک ار نیبرود الن سرا

گنراگنر یاه یندیشون اهو یکاروخ زا گرزب یزیم

دید. اج نآ ار

یچ؟ هک بخ . مدید هرآ -

نومه هشیم دراو نکیزاب ناونع هب هک سک -ره

بحاص باسح هب صخشم لوپ رادقم هی دیاب لوا

هنک. زیراو هنوخرامق

؟ هشیم یچ هلوپ -

اه یندرک دود و یندیشون و یکاروخ و اذغ هساو -

. هشیم هدافتسا

؟ ینرکدود -

یدورو رد رانک نوا کیچوک زیم .هی سارگ -ثمال

. هرباع تراک هاگتسد هسات شور . نیبب



؟ دعب بخ . مدید هرآ هع. -

ور ایکاروخ زا شمهس دیاب هشیم دراو یک -ره

لوط 12 ادرف ات هنکمم یزاب نوچ هنک. زیراو

. هشکب

نورگ باالو شهاگتسد مدو دایز اجنیا نیبب

. هربخ هچ نیبب نورهت رهش باالی نوا ورب . تسین

ییاربخ هی مه هرسپ نیا جرب نومه وت مرادن کش

. منود یمن هدحاو مودک طقف . تسه

هچ . ازیم رود نتسشن همه نیبب . شراک وت میریم -

هم هرد طسو راگنا . نتخادنا هار مه یمد و دود

. هظیلغ

رفن دنچ زیم ره رود . هشیم عورش یزاب حاال هرآ -

رادقم الهی ومعم و هنکیم شخپ تراک یکی . نتسشن

ننک. رامق شور هک تسه طسو نوا لوپ صخشم

؟ ردقچ -ثمال

دصدال زیم نوا ور نیبب باال. ورب نویلیم کی -زا



. نتشاذگ یرا

؟ دود نیا طسو ندز کنیع نوشمه ارچ انیا -حاال

همهفن فیرح ننزیم فولب یتقو هک هنیا هساو -

ینزب فولب رگا یزاب نیا ننک.وت یم ناخاچ نراد

هکنیا نودب ینیب یم وهی ، هتتسد بوخ تراک هک

. یدرب ور یزاب هشاب تتسد سآ ثمال تراک اعقاو

نیا هک سایروجچ حاال بخ ؟ هیروجنیا سپ هع -

نوشاه هچب هک میراد هدنورپ و یکاش مدآ همه

؟ نداد داب هب ونوشیگدنز

هنوخرامق نیا بحاص و یا هفرح یازابرامق نیا -

مک یارسپ رتخد نیا یرگ هلیح و کلک رازه اهاب

دیعو هدعو ات رازه و اجنیا ننوشکیم ور هبرجت

نیما و دلبراک مدآ یرس هی دعب . ندیم نوشهب

یاه هچب نیا یور هب وور اجنیا نرایم ونوشدوخ

نیا ات نزابیم ادمع رابود یکی و نراذ یم دلب مک

هرابود و نشیم هسوسو اه هچب نیا . نربب اه هچب

اتخبدب نوا اما لبق. زا رتشیب طسو نراذیم لوپ



نوشبیج راب نیا هیچ هب یچ نمهفب هکنیا نودب

دیاش ات ننکیم وراک نیا یه دعب . هشیم خیلا

تداع نوشارب تدم هی ادعب . نربب و نرایب سناش

بحاص هک هشیم یروجنیا . نشیم هتسباو . هشیم

یارسپرتخد نیا و هشیم رترادلوپ یه هنوخرامق

هار نیا وت ونوشاباب هنن رادن وراد مامت تخبدب

. نشیم لوپ یب مشرخآ و ننک یم جرخ

یزابرامق مه انز هگم .حاال هیطاسب بجع فوووا -

؟ ننک یم

نوشایضعب و نیبوخ یلیخ یانکیزاب اباب. هرآ -

. نراد رکوپ ی هنوخ

اجک زا ورانیا . هگید نتفر تسد زا همه شاماال -

؟ مانهب یدروآرد

هدرکن هتخت ور هفاک نوا رد هگا ! ایتنعل . رایهم -

رد ونوشیگدنز و راز مدوب نییاپ نوا نماالن ندوب

. مدروآ یم



ننک. یم شخپ نراد ور اه نوت نک.ژ هاگن

: دیرپ مانهب فرح نایم النهب سرا

و هیمیلسروپ ناهور هرسپ نوا . نیبب ور اج نوا -

وت. نایم نراد شتسد رانک ریگناهج منوا

: دناخرچ ار نیبرود مانهب

. سهنلا طسو تسرد هک یزیم تمس نریم نراد -

دعب و زیم نآ تمس هب دندناخرچ نیبرود ود ره

رگسح اب یساکع نیبرود کی اب درک عورش مانهب

مدآ و زیم نآ زا نتفرگ سکع یا،هب هفرح Aps-c

. شیاه

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

: تفگ ریگناهج شوگ ریز ناهور

اج. نیا هیبش ییاج هی دروآ ونم راب نیلوا یسوم -

.هی ندرک یم وراک نیمه اقیقد یلو دوبن نیمزریز



نیلوا وزج اج نوا . نارهت قرش وت کیچوک ی هنوخ

دوب. نارهت وت رکوپ یاه هنوخ

درک. مخ رس ریگناهج

داد؟ دای نوتهب شدوخ -

. مدش شداتعم منم هرآ. -

. ناجنوا شهارمه و راولوس دیعس زیم نوا رس -اقآ

. ینکب دیاب راک یچ هشاب تساوح -

. بشما ربب طقف امش اقآ. مشچ -

دش. کیدزن زیم هب ریگناهج تعیاشم رد ناهور

.ود دندش دنلب اج زا شندید اب ناوج ینز و دیعس

قاتشم تدش هب ناهور هک ییاه نامه رگید درم

. دندش دنلب اج زا شیاپ شیپ زین دوب ناشندید

دوب رهچیرپ شمان هک رتخد ونآ درم هس ره اب

درک. شب و شوخ و داد تسد

. دندرک یفرعم یحفاص و رکاش ار ناشدوخ درم ود



یاه هچون ار.زا درم ود تخانش یم بوخ ناهور

لوپ یور لوپ دندوب هدش رومام هک دندوب شردپ

و بوخ ار شردپ رامآ . دنارذگب شردپ مارح یاه

شردپ ی هیاس دوب خالیف هک اج .ره تشاد لماک

ات دوب بشما رظتنم ردقچ .ووا تشاد دوجو اجنآ

وهب دسرب شردپ وهب دریگب ار درم ود نیا در

دنک. هفاضا وا هیلع کرادم

دوب ینکپ ناوج کی درکیم شخپ ار اهتراک هک یدرم

هتسکش واپ تسد ار یسراف . یماداب ینامشچ اب

تشپ زا کی ره هک نانکیزاب هب .ور دزیم فرح

دز: ،بل درکیم دصر ار یرگید نآ تشاد کنیع

؟ نایاقآ درک عورش ردقچ -اب

: تفگ دیعس

ات. تسیود -

گنر یتروص اب دومن یم سهلا لهچ ینز هک رهچیرپ

یات کی دوب، یجنران رژیبل ششیارآ اهنت هک هدیرپ



درب. ارباال شیوربا

مشچ ناهور هب مادم و تشادن مشچ هب کنیع

: تفگ ناهور دوب. هتخود

یناجیه تباقر نویاقآ نیا اب مینک شات دصراهچ -

. هشب رت

و یحفاص و دندرک هاگن رگیدکی هب رهچیرپ و دیعس

: تفگ یدنخشین اب یحفاص . رگیدکی هب مه رکاش

! میربب یروجچ ورامش میدنوم عفال هک -ام

. دیدنخ یرکاش

یطولا #ن

مود _ لصف #

داتشه _ تمسق #



بش.هب کی یارب دوبن یلوپ مک نویلیم دصراهچ

اما لآ. هدیا و وعیلا دوب زیگنا هسوسو یفاک دح

هک تسین یسک ناهور دنتسناد یم بوخ اه نآ

درک: رارکت ینیچ درم دش. شفیرح دوشب

؟ نویاقآ دش هچ -

: تفگ دیوگ یمن یزیچ یسک دید هک ناهور

ات. تسیود نومه -

: تفگ اروف دیعس اما

. اتدصراهچ . لوبق -

: تفگ دیعس . دننک ضارتعا دنتساوخ هیقب

نوتتسد یگمه رکشورادخ . میربب میدموا -

وپال ندش مک هب سپ . هسریم نوتنهد هب یروجدب

نم هتبلا . دینک رکف شندش دایز .هب دینکن رکف نوت

یور ردقنیا دعب دینک شخپ ور تراک لوا مگیم

. ناهور بانج دینک رارصا یدنب طرش نازیم



: تفگ ناهور

بشما ی هدنرب رهحلا .هب تسین مهم مارب -

. هصخشم

درک عورش ینیچ درم و دنار بل رب یدنخزوپ دیعس

. تراک ندرک شخپ هب

و زیم طسو یاه تراک هب هاگن اهاب نکیزاب ی همه

یشنکاو نداد ناشن تارج ناشتسد یوت یاه تراک

نامه یزاب ندرب یارب گنرین اهنت . دنتشادن دوخ زا

هب یزاب لوا تاظحل دش. عورش یزاب دوب. فولب

دنک رود یور داتفا یزاب دعب . تفر شیپ دیعس عفن

. دندش کالهف یباسح رکاش و یحفاص و

تسد اه تراک نیرتدب دیمهف تقد یمک اب ناهور

تسناوت یم یگنرز یمک اب رهچیرپ و تسا رکاش

. دشاب وا یلصا بیقر

رناژی ندرک یزاب اه تعاس و دندوب هتسخ همه

دایز دیعس هک اصوصخ ددب. هتشاذگن ناشیارب



داوم یوت تشاد ابیرقت یحفاص و دوب هدیشون

دز. یم تلغ ردخم

یاه تراک و شتسد یوت یاه تراک هب یهاگن

درک. طسو

شسناش نیرخآ و شتسد تراک اهنت تکرح کی اب

خلا ندید اب رفن راهچ ،ره تخادنا زیم یور هک ار

ریگ سفن تعاس تشه زا دعب . دمآرب ناشداهن هآزا

. یتحار نیمه .هب دندوب هتخاب

سنلا نآ رد یتعاس ، ساگو الس یاهونیزاک مسر هب

یتح . دننیبن اهار هبرقع تکرح نانکیزاب ات دوبن

زا قرع و دوب توکس . دشیمن هتخاون مه یقیسوم

یتفگنه لوپ یارب تخیریم نانکیزاب تروص رسو

. دنربب ای دنزابب دوب رارق دیاش هک

هب یلا نگیس ات دوب شوناخ اضعا ی همه هارمه نفلت

. دسرن سیلپ

دنتشاد دصق هک یناناوج زا یلیخ یگدنز بش نآ

اوه وهب دشیم دود ، دنورب هبش کی ار سهلا دص هار



و درب زا یسپاولد حبص مد ات بش .نآ تفر یم

یبل اهاب هدنرب اهنت و دروآ یم اررد همه ردپ تخاب

دنتفرگ یم هناخرامق بحاص ارزا دوخ مهس نادنخ

. دنتفر یم نوریب نیمزریز نآ وزا

دود یراگیس دزن.هن یفرح ناهور دوب. مامت یزاب

تشادن تداع دوب. هدز بورشم هب بل هن دوب هدرک

یارب تشاد یتقو مه یندیشون ومد. دود هب

یمن رادزغم کشالت دنچ ندروخ اب اهنت . شدوخ

اهنت مه کنخ بآ . دتفیب نییاپ شنوخ دنق تشاذگ

دوب. شا یندیشون

دز. نوریب اج نآ زا ریگناهج اب یفرح چیه نودب

: تفگ ناهور ، دنتسشن هک نیشام یوت

هدامآ ، یتفرگ روخ تفم اتود نوا زا هک ییاسکع -

. ادابم زور هساو نک

درک: میظنت ار هدند ریگناهج

اقآ. مشچ -



ما. هتسخ یلیخ ورب. هگید -حاال

یطولا #ن

مود _ لصف #

مکی _ داتشه _ تمسق #

اب هارمه . متسه یوسوم مکی ناوتس نابرق -

. میتسه وسژه بیقعت ردحلا یرغصا مود ناوتس

: تفگ گنهرس

. مریذپ یمن ور یهابتشا چیه همک. تصرف ناوتس -

ایب بوخ یاربخ واب هدب شماجنا تسرد افطل

. داتس

ندیشک سفن یسپاولد و سرتسا زا هک نینزان

: تفگ و دیشک یدنلب سفن دوب، هدش تخس شیارب

. نابرق هلب -



یرغصا هب وور دنارس شیوتنام بیج یوت ار نفلت

: تفگ

رب مشچ هایس رد نوا ورو هبور زا ناوتس -

. یرادیمن

: تفگ درک یم هاگن رد هب هک ردحیلا یرغصا

یلو . یوسوم ناوتس مییاج نیا هتعاس هس -االن

؟ ندریب دایم دینئمطم . تسین یربخ

میدرک نهپ نوشارب ام هک یماد .اب منئمطم هلب -

. نراذب تسد ور تسد هنکمم هلا حم

دوب. هلصوح یب یمک بش .نآ تفگن یزیچ یرغصا

ناشرتخد هک دوب هدز رغ شرس زور مامت شرسمه

باوخ تعاس دنچ هب زاین ووا دزوس یم بت یوت

هب یوسوم ناوتس یاپ اپهب هک دوب اهزور . دراد

نیا و دیود یم نیهاش ی هدنورپ نامرجم لا بند

لد کی ار شکرتخد یتح دوب هدرکن تصرف رخاوا

لبق ار وا طیارش شرسمه رگم درک رکف . دنیبب ریس



و تقو سیلپ کی هک دوب هتفریذپن جاودزا زا

دنچ ره ارچ سپ ؟ تسین شدوخ ملا شا یگدنز

؟ دیشک یم طخ شباصعا یور راب کی تقو

دش.زاب دنلب شنفلت گنز یادص دعب هظحل دنچ

داد. سامت در وا وزاب دوب شرسمه

: تفگ نینزان

یم هدیدان هراب نیمدنچ نیا ؟ یدیمن باوج ارچ -

. شیریگ

. هنزب رغ هنزیم گنز مموناخ . ناوتس تسین یزیچ -

. هراد بجاو راک تاهاب دیاش ینود یم اجک -زا

ایب هنک دادیب داد داوخ یم ش همه ؟ یراک هچ -

. یراد هچب زا مدش هتسخ هنوخ

؟ نتسین اجنیا ش هداوناخ هگم -

میلا قتنا لا بند . ندزی نومراک و سک همه -هنواال.

ادخ. هب مدیرب رو. نوا میرب



گرزب هچب اهنت تسد . تسین تموناخ ریصقت -

بخ. هتخس ندرک

یهاگن نینزان . دمآرد ادص هب ناشیاه نفلت نامز مه

: تخادنا هحفص یور ومالیی مان هب

. یرغصا هدب باوج -

تبحص شرسمه اب درک عورش نانک چپ چپ یرغصا

: دیشک ار زبس نوکیآ نینزان . ندرک

سالم. -ولا

دمآ: طخ یوس نآ زا داوج یادص

؟ دینک تبحص دینوت یم . ناوتس -سالم

؟ هدش یچ . وگب هرآ -

نیا . مدینش نامرآ نوبز زا ییازیچ هی نم زورما -

رد زونه . هراد یمنرب نم رس زا تسد تس هنووید

. ورام فرح هدرکن رواب وپال دروم

بخ؟ -



. تکرش دموا امش نتفر زا دعب زورما نامرآ نز -

هکیا نم اب اوعد طسو . نوشقاتا وت ندرک ادص ونم

اجک وپالور هدش فالنفالن یوت و وگب وشتسار ال

و هگیم تسار نیا دیاش اباب تفگ انادنام وهی ، یدرب

؟هک نیا هب نیدرک دیلک یه ارچ . هتفگ غورد نوا

. تسین هراک نیا یسوم دیرپ شنهد زا ناماس

درک: مخا نینزان

؟ شیسانش یم هیک؟ یسوم ؟ یسوم -

. مونش یم یمسا نیچمه هراب نیلوا -

؟ شدعب بخ دش. بلا -ج

یروف هداد یفاگ هچ دیمهف ات ناماس هگید یچیه -

ور هیضق یوت هت مدوخ نم . ونیا دینک لو اباب تفگ

. نوریب نتخادنا قاتا زا ونم اروف مدعب . مرایمرد

وپالور نوشارب هک هنومه یسوم نیا ینعی سپ -

؟ هداتسرف

نفلت تشپ زا دمحا هک ییادص نوا . مرادن کش -



. هدوب یسوم یادص امتح دوب هدینش

. یتفگ هک نونمم ولج. میداتفا مدق .هی هبوخ -

مقاتا وت دموا ناماس . مدش جارخا نم نمض -رد

! یره ورب نک عمج تفگ

؟ نراد تمز ال نتفگن لبق هعفد هگم -

هدش. ضوع نوش هشقن الدب یلو هرآ -

اج چیه . ینکن یراک چیه نک یعس سپ . هشاب -

وت ننک یم رکف .االن رانک شکب وتدوخ .کال یرن

وپال. غارس یریم

ربخ؟ هچ اقل هم -زا

و ردام هب تساوح .وت نما یاج هی شمیدرب -

. هگید منک یم عطق . داوج هشاب تارهاوخ

: تفگ اروف داوج

. مگب متساوخ یم یزیچ ...هی ناوتس دینک ربص -

. وگب یگب یاوخ یم یچ -



... هشیمن ... موناخ ؟زاترالن مگب یروجچ شتسار -

: دیدنخ نینزان

شلا ...ح یگب یاوخ یم یچ منود یم ؟ داوج -

مهاب یطابترا چیه دیابن دینوت یم وات هبوخ

. نیشاب هتشاد

... هخآ -

؟ یرادن یراک -

طابترا و درک یهاتوک یظفاحادخ بل ریز داوج

دش. عطق

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

یکی دنک. روج و عمج ار شراکفا درک یعس نینزان

ناهور ی هناخ هب ناماس دوب هدید یرابود

؟ دشاب یسوم نامه ناهور دنکن . هتفر یمیلسروپ

رفن کی رفن ود نیا رگا درک رکف شدوخ اب دعب



اب یمیلسروپ ناهور . دشاب طبار دناوت یمن ، دنشاب

و نامرآ نیب ندوب هطساو هب هچ ار شزوپ و کد نآ

اه. شمش اهو لوپ ی هدنتسرف

تکرش نیا زا لماک شرازگ کی تدم نآ مامت رد

لیمکت تمسق طبار ندرک ادیپ و دوب هدرک هدامآ

یقاب و دوب اج نیمه واات تیرومام دوب. هدنورپ

دوب. مانهب النو سرا ی هدهع هب راک

درک. هاگن ناماس ی هناخ ی هتسب رد هب یگف ابکال

یتکرح کی دوب شرظتنم راگزآ زور هنابشراهچ

. دنکب

: تفگ یرغصا ناوتس

. یوسوم ناوتس تسین یربخ راگنا بشما -

. دیشک ادص یب یا هزایمخ نینزان

هک تسه هرامش .هی مدرک کچ وشانفلت تنیرپ -

مراد کش یلیخ . مریگب شزا متسنوتن یدر چیه

. هشاب طبار نومه



یطولا #ن

مود _ لصف #

مود _ داتشه _ تمسق #

هایس و گرزب برد نزباالی کمشچ غارچ ناهگان

دنلب یساش یلیبموتا و زاب هتسهآ دشورد، نشور

یاهتنا تمس دشوهب جراخ طایح زا یفدص و

درک. تکرح هچوک

: تفگ نینزان

. ناماس نیشام . هشدوخ . ناوتس تفیب هار -

هب صخشم و نمیا یا هلصاف اب یرغصا ناوتس

یقیاقد زا دعب و دنار یم ناماس لیبموتا لا بند

و نهپ نابایخ و زمرق غارچ دنچ زا روبع و رادشک

و گرزب یا هفاک لباقم ار شلیبموتا ناماس کیراب

فقوتم نارهت قطانم نیرت یلا مش زا یکی رد کیش



درک.

: تفگ نینزان

اج هی هفاک وت ورب .ایب شلا بند مریم نم یرغصا -

. نیشب

زا اروف دوب هدیشوپ یصخش سابل هک یرغصا

دش. هدایپ نیشام

یور گنر طالیی یاهوم اب یسیگ کاله نینزان

هب ییولا رژبلآ یمک . دیشک شا هدش هتسب یاهوم

دوب. شنت یبذج و هاتوک یوتنام . دیلا م شیاه بل

رود ار شدنلب هراوق گنر یرگج نتاس یرسور

زا یا هرط و داد لدم نآ دزوهب هرگ شندرگ

یکنیع . تخیر شتروص رود یرو کی ار شیاهوم

هب گنر یتروص گرزب و درگ یاه هشیش اب

شتسد مه ار شا یرگج ینرو فیک دز. شنامشچ

دش. هدایپ نیشام وزا تفرگ

دوب. هدش هفاک دراو و هتفر وا زا رتولج یرغصا



نابایخ زا طایتحا اب شدنلب هنشاپ یاه شفک اب

. تفر باال هفاک یاه هلپ کدنا وزا درک روبع

رطع و هوهق یاهوب زا یطولخم درک زاب هک ردار

راگیس و یربولب نایلق یوب دز. شا ینیب یوت خلت

هیلوا تاظحل یارب ار ندیشک سفن نوتسنیو

درک. فارطا هب یهاگن تقد درک.اب تخس شیارب

و هتسشن هرفن راهچ یزیم تشپ دید ار ناماس

تبحص ردحلا ناماس اب نینزان هب تشپ یدرم

بل هرفن ود یزیم تشپ دید ار یرغصا . تسا ندرک

نآ هب نینزان داد. ناکت تسد شیارب . هتسشن هرجنپ

یرغصا هب .ور تسشن زیم تشپ و تفر تمس

: تفگ

هلح؟ دش؟ یچ -

درک. هاگن ناماس زیم هب یمشچ ریز یرغصا

ومدوخ مدش روبجم . مدرک لصو ور دونش هرآ -

ودونش منم درک. مکمک ناماس . نیمز ور مزادنب

زیم. ریز مدنوبسچ



وا. هب داد ار یرفزدنه میس دعب

هفاک دز. ششوگ ارهب یرفزدنه میس اروف نینزان

و دیچ زیم یور و دروآ ار یرغصا شرافس یچ

و تشادرب ار گالهس هفاک ناویل نینزان . تفر

داد ناکت ار شا هلک یدوخیب دشو ندروخ لوغشم

دنک. یم شوگ گنهآ نیرتداش هب دراد راگنا

. دینش ار ناماس یادص

یلیخ لخ هرسپ منک. مورآ ونامرآ منوت یمن نم -

. هیطاق

.حاال دناخرچ پچ تمس ارهب شرس یمک نینزان

. دنیبب ار ناماس یور هبور درم تسناوت یم بوخ

: دینش ار درم یادص

کاله نوترس اتحاال نم هگم . هینابصع دوخیب -

یترپز هرسپ نوا فرح ؟ هشاب ممود راب هک متشاذگ

؟ نیدرک رواب ور

مرخ و شوخ االن مدوب هدرک رواب هگا ترظن -هب



؟ مدروخ یم هوهق تاهاب مدوب هتسشن

؟ اهامش هنوتگرم هچ سپ بخ -

نم هگیم داوج نوا ؟ تساجک وپال سپ مگیم مراد -

. متشادنرب

میاق وپالور دمحا نوا نوچ هگب. تسار منومگ هب

هتشاذگ ور یبلقت وپالی الدب مشدوخ دوب. هدرک

. شیلصا یاج

رواب وداوج هرسپ نیا فرح مدوب وت یاج هگا نم -

او وشنهد لفق هسر یمن نوت هضرع . مدرک یمن

؟ دینک

. تفر اباب. درک شجارخا نامرآ -

هریم هرخ باال هشاب هتفگ غورد هگا . شلا بند ورب -

شک وپال زا مربکا نیتفگن هگم نمض وپال.رد غارس

. هگید ریگب منوا هقی ورب بخ . هتفر

. هتفر هداد .وپالور هشیمن -



: تفگ یسوم

؟ ناماس یاوخ یم یچ نم حاالزا بخ -

مایب ماوخ یم . مشب ادج نامرآ کالزا ماوخ یم -

نیا زا رتشیب یلیخ شدمآرد رامق . تدوخ شیپ

. هداد فاگ یلیخ نامرآ مشدعب . سایشورفب زاسب

خپ وتکرش و شرس نزیرب اسیلپ هک سازور نیمه

ننک. خپ

دز: دنخزوپ یسوم

. هچب شاب مدآ . ترس ریخ هتردارب -

هگم هشیمن مدآ شاداد تقو چیه ینتان شاداد -

. متخاس شایراوخ و تفخ مومت .اب هشاب مدآ هکنیا

. همسب هگید . شهوگ خاالق اب

هدافتسا وا توکس زا ناماس . تفگن یزیچ یسوم

درک:

رده مینووج مگیم مدوخ اب منیب یم وناهور -

زا رتولج یلیخ وسلا نس نیا اب هرسپ نیا . تفر



. منامرآ رکون زونه نم تقو نوا هشدوخ یاقآ هنم.

ابوت شناتساد نوا . نکن هسیاقم نوا اب وتدوخ -

. هراد قرف

؟ یسوم یناتساد هچ -

لا بند هن هراد عمط و صرح هن ناهور . شاباب -

س. هدنیآ نتخاس

ومد لوپ همه نیا . یگیم یچ ممهف یمن -

؟ هشاباب هساو شهاگتسد

ندرب نیب زا هساو یدش هجوتم هابتشا . مناج -هن

. هشاباب

دز: دنخرهز ناماس

بایرد ونم . شللو ال صا اباب اه. مه ورای نیا هلخ -

ماوخ یم نم هدب مدای وراک مچ مخو . یسوم

باال. مشکب

حاال. منیبب دیاب -



نیگنس راب مدیم لوق ریگب ومتسد .وت نکن تیذا -

. مشابن تساو

داد: ناکت رس یسوم

دنچ منیبب ایب شلبق یلو . تسین یفرح هشاب -

یج. حال هدرم

دعب. مراذ یم رارق و لوق شلبق طقف

؟ هشیم یچ وپال فیلکت طقف ! لویا . مترکون -

. هدوب نوتدوخ یگضرع یب .زا ناماس هچ نم -هب

. نیرذگب شریخ ایزا دینک شادیپ نیرب ای

. دندرک کرت ار هفاک ناماس و یسوم دعب یقیاقد

درک. جراخ ششوگ ارزا یرفزدنه میس نینزان

لا حشوخ اما دوب. هدرک قرع سیگ کاله ریز شرس

دنا. هدرک ادیپ ار طبار دوب

دش: دنلب اج زا

منم . تموناخ شیپ ورب .وت یرغصا میرب وشاپ -



. همومت . مسیونب ور شرازگ مرب

یطولا #ن

مود _ لصف #

موس _ داتشه _ تمسق #

و مانهب و دوب هتشذگ رهظزادعب راهچ زا تعاس

الن سرا لوق هب هاتوک تحارتسا کی یارب الن سرا

. دندوب مانهب ردام ی هناخ "،رد حیرفت گنز "

ذغاک ی هگرب و هدیشک زارد مانهب تخت یور الن سرا

هتشاد هاگن شنامشچ یولج ار دمحا ییاذک زمر نآ

دوب.

مجالتهب راب نارازه زا شیب مگردرس کالهفو

یزیچ دیاش ات دوب هدناوخ ار ییادتبا و هداس رهاظ

. تفرشیپ یا هرذ زا غیرد اما . دروایب رد رس نآ زا



یور کچوک یا هلوح اب مانهب دشو زاب قاتا رد

دش. قاتا دراو شسیخ یاهوم

: تخادنا وا هب یهاگن مین الن سرا

. هشاب تیفاع -

: تفگ و داتسیا بوکراوید ی هنیآ یور هبور مانهب

؟ یدیمهف شزا یزیچ دش؟ یچ . یشاب -سالتم

یاهوم تداع قبط و تسشن تخت یور الن سرا

. تخیر مه ارهب شهاتوک

یاه هچب داد یم ونیا گنهرس شاک -هنواال!

. اشگزمر

درک. کشخ ار شیاه شوگ مانهب

س. هنامرحم هدنورپ نیا زیچ همه تفگ هک یدید -

. میمهفب نومدوخ دیاب

ودات. ام ندرگ هزادنیم وتخس یاراک مه هشیمه -

ادرف ات هدش روط ره دیاب س. هسلج بش ادرف -



. مینک ادیپ وباوج

هب درک ترپ و درک هلا چم ار ذغاک ناهگان الن سرا

. شیور هبور راوید تمس

: تسشن یلدنص یور مانهب

! ایرادن باصعا اباب؟ هتچ -

تایبدا ملعم متفر یم هک متشاد . هگید مرادن -

. متفگ یم رعش مدشیم یزیچ یرعاش و مدشیم

شردام درک. زاب ردار مانهب و دروخ رد هب هقت ود

یور شکلد یدنخبل و دوب شتسد یگرزب ینیس

اج النزا سرا و تفرگ ار ینیس اروف مانهب . شبل

دش. دنلب

بابسا هدنمرش . موناخ جاح هنکن درد امش تسد -

. میدش تمحز

: تفگ مانهب

. هنیگنس یلیخ ؟ مربب مایب یدرکن مادص ارچ -



دیروخب . مدرک تسرد یدنه کفپ الو یفپ مک -هی

. نوتنوج شون

درک: اه هلوه هله گرزب فرظ هب یهاگن مانهب

. هبرچ شاکفپ مردقچ -

چرخ وت هنک یمن داب اوه نیا منکن شبرچ نزن -رغ

. ینک فیک یروخب تنودند ریز چرخ

: دیدنخ الن سرا

درد نوتتسد . مدیم وشبیترت مدوخ موناخ جاح -

. هنکن

. مرسپ تنوج شون -

: مانهب هب درک ور دعب

نم اب یراک . مرهاوخ ی هنوخ اپ کوت هی مرب نم -

؟ مرسپ یرادن

درک: شا یهار و دیسوب ار شردام تروص مانهب

؟ تمنوسرب -



. مریم یسکات اب مدوخ داوخ یمن -

هک .رد تسشن شیاج رس و درک رکشت النزاب سرا

و تشاذگ شیاپ یور ار یدنه کفپ فرظ دش هتسب

ندروخ لوغشم و تخیر شناهد یوت تشم تشم

دش.

درک: شزاب و تشادرب ار هدش هلا چم ذغاک مانهب

رت! مورآ . یشن هفخ -

؟ یروخ یمن تس. هزمشوخ یلیخ -

. هریمن نییاپ مولگ زا یچیه اعقاو نم روخب -وت

هدنورپ نیا هکات هیروج معاضوا مگب تهب ینعی

. مرادن کاروخ و باوخ هشن مومت یتفوک

صرح . هگید هنیمه مام یگدنز یخلا! یب اباب -یا

. یشیم ریپ روخن

. تسار و پچ هب داد ناکت رس مانهب

نیا ی هملک هب هملک مینک رورم .ایب ورانیا نک لو -



. وذغاک

و لوپ و نز هدز فرح مهم زیچ هسات زا لوا

. نیشام

یمن و هدوب شدزمان سلا هس هک ترالهن شنز

هنک. یسورع شاهاب یلوپ یب رطاخ هب هتسنوت

. هنکب لد شزا هتسنوتن هک هدرایلیم هد نومه لوپ

. ممهف یمن ونیا ؟ نیشام

و هدرواین تقاط هک هدوب نیا شروظنم دیاش -

. هدیرخ نیشام هتفر

. هطبر یب اباب. -هن

ش. هیقب بخ -

هدش، نفد هدرم درم هی یوزرآ هک ینوتسربق -وت

. هراذ یمن اپ ینز چیه

چیه هک هدوب شرظندم ییاج هی منک یم رکف نم -

. هریمن اج نوا ینز



دش. هریخ لبق مجالت هب مانهب

ور هدش نفد یوزرآ نوا ... موا هگا... ... سپ بخ -

، نیشام و لوپ و نز ینعی لوا تمسق هب میدب طبر

. نیشام و لوپ هنوم یم ، هشیم فذح نز

درک: زیر مشچ الن سرا

؟ هنفد اج نوا نیشام ای لوپ نیا هک ییاج ینعی -

دز: ینکشب مانهب

هک یراب نیرخآ تفگ داوج نیبب . هشدوخ . وگنیب -

دوب هدموا دنلب یساش نیشام هی اب هدید ودمحا

سپ . هنیشام نومه دمحا روظنم دیاش . شندید

. نیشام هنوم یم . هیفتنم ش هیضق لوپ

. هدرکن ادیپ دسج رانک ونیشام سیلپ -

؟ مینک شادیپ دیاب هک تسه اج هی نیشام سپ -

؟ تساجک شروظنم هدش. نفد هگیم -

وش هیقب . مانهب هدرک گنه مخم اعقاو . منود یمن -



. نوخب

یمن مه ور یلوپ چیه هگیم . هشاب بخ هلیخ -

ایند. نوا یربب تدوخ اب ینوت

دایب شرس هیبالیی هرارق هتسنود یم نیا نیبب -

اب هنوت یمن وپالور هریمب رگا هتفگ نیمه هساو

ایند. نوا هربب شدوخ

نفک وت هنوت یم ور یراک لصا یلو هتشون شدعب -

. شلها تسد هسرب ات ینک شمیاق هدرم

هک هنومه یراک لصا . هداوج همولعم هک شلها -

. میشلا بند وام نامرآ نوا

هب ودمحا نوج هک یزیچ هیچ؟هی یراک لصا نوا -

ات هتخادنا ووال لوه هب ور نامرآ و هتخادنا رطخ

ننک. شادیپ

. تسین یا هگید زیچ و داوم و شمش و لوپ -

دیاب هیچ. میمهفب مینوت یمن هک مینیبن ات ونوا -

. اجنیا هیچ هدرم نفک زا روظنم میمهفب



.هی هدرک میاق یا هدرم نفک وت ور یراک لصا نوا -

. هراذب اپ شوت هنوت یمن ینز چیه هک اج

ییاج . میدرگب دمحا نیشام لا بند دیاب ام... سپ -

. هسر یمن اجنوا شاپ ینز چیه هک

هگرب وکالهف تفرگ فقس تمس ارهب شرس مانهب

. تخادنا ریرحت زیم یور ار

ادخ! یا مدش هنووید -

یطولا #ن

مود _ لصف #

مراهچ _ داتشه _ تمسق #

و تشادرب ار ینیس یوت ی هویم بآ ناویل الن سرا

. دیشک رس سفن کی

یوت و درک ارات ونآ تشادرب نیمز یور ارزا ذغاک



کاپ یذغاک لا متسد اراب شتسد . تشاذگ شبیج

درک.

یناور ات وشاپ . مانهب میرب وش رضاح وشاپ -

. میدشن

؟ میرب اجک -

اجک رسزا مینیبب میدرگب میرب منودیم هچ -

. میرایمرد

، یقوتاپ هرخ .باال میسرپب داوج شتسود نوا زا

شقیفر نیا هک هتفر یم ییاج ینوبایب ،ربو یغاب

. هگید هشاب هتشاد ربخ شزا

یسکچیه .عفال هنزب فرح شاهاب ناوتس وگب -

. هشب شکیدزن دیابن

تشپ دعب هقیقد وود دیشوپ سابل هتوس هس مانهب

. دنار یم مولعمان یا هطقن وهب هتسشن نامرف

تشپ کیراب و ددرترپ یاه نابایخ زا یکی رد

یوت رسپ زومآ شناد دنچ . دندوب هدنام کیفارت



هب دوب هدز النلز سرا . دندز یم مه ی هلک ورس

کی یاه مرفینوی ،هب اهرسپ یوم ومک لچک یاهرس

نارود ودای ناشتفیک یب گنر یا همرس تسد

ار اهرسپ مشچ اب مانهب دوب. هداتفا شا هسردم

زا دنتشاد هغدغد ویب داش هچ هک درک لا بند

ور هدایپ رد اپ یتقو .ات دنتفر یم هناخ هب هسردم

زا اهرسپ زا یکی . تشادنرب اهنآ زا مشچ دنراذگب

هاگریمعت تمس تفر دشو ادج شناتسود ی هتسد

یکیناکم دوب هتشون هاگریمعت .باالی نیشام

هک یدرم هب دروخ شهاگن اوه یب دعب . اضرلا دبع

رمک ات ینغور و گنر و هایس یسابل اب هاگریمعت یوت

. نیشام روتوم یور دوب هدش مخ

اب تشاد هک کرسپ و درم هب دوب هدز لز هدارا یب

یوت یا هقرج ناهگان درک. یم شب و شوخ وا

دش. نشور شنهذ

ابیرقت و دیبوک دروبشاد یور مکحم ار شتسد فک

دز: دایرف



. مدیمهف رسپ ! مدیمهف -

یروجدب مانهب دایرف اب شتارطاخ بابح النهک سرا

: تفگ هدز لوه دوب، هدیکرت

؟ مدیسرت مانهب هتچ ! رامرهز -ها

: تفگ هدز قوذ و لا حشوخ مانهب

یمهف یم . هدوب یچ دمحا روظنم مدیمهف الن سرا -

؟ مگیم یچ

: دیرپ اج زا نانز نکشب یلدنص یور الن سرا

؟ تساجک مرگ.وک؟ تمد ! لویا -

*******

هزات دمآ هک لا رام هنن ندناوخ حبص زامن یادص

هک سب . باوخ یارب دش یم مرگ شنامشچ تشاد

مارح شنامشچ اررب باوخ دوب هدرک ویخلا رکف

دوب. هدرک



دوب تقو یلیخ اما دناوخب زامن تساوخ شلد

. تفر یمن یراک چیه هب شلد و تسد

ینت خیلا.اب شتخت رانک چراپ و دوب شا هنشت

دز. نوریب قاتا زا هتفوک

اب لبم یور نمیشن یوت دوبن زامن لها هک مه ریما

یور شیاپ گنل کی و دوب هدرب شباوخ زاب ناهد

دوب. نازیوآ لبم یتشپ

یور ار وتپ و دیشک زارد و شقاتا تفر و دروخ بآ

مرگ تشاد شنامشچ اعقاو رگید . دیشک شرس

دش. دنلب شنفلت یادص هک دشیم باوخ

نآ هک ییوا ی هفیاط و ریت هب زاب مشچ کی اب

داد. رادبآ شحف دنچ دوب هدز گنز حبص تقو

.اب دیشک نوریب ششلا ریزب ارزا شنفلت نانک رغرغ

شرس زا باوخ یشوگ هحفص یور داوج مان ندید

قرب میس یور زا کشجنگ هتسد کی هک دیرپ نانچ

. یناهگان و عیرس روطنامه . دنرپ یم هچوک یوت



. دیبوک شناهد یوت مکحم

ترالن!" یشب "الل

دز: چپ نفلت یوت هتسهآ

؟ داوج -

دمآ: شا یلمخم یادص

؟ یدوب هدیباوخ ! داوج ناج -

؟ هدش یچ ؟ هباوخ تقو هچ -هنواال.االن

درک. ییاوه ار شلد و دیدنخ زیر داوج

. تمنیبب نوریب ایب وشاپ -

هچوک یکیرات یوت . دیود هرجنپ تشپ و دیرپ اج زا

. دیدن یزیچ

؟ ییاجک وت هگم -

. نوت هنوخ رد تشپ -

: تفگ هدز تشحو



همهفب درگرس هگا . نکن وراک نیا ادخ ور ؟وت داوج -

ورب! . ههایس نومراگزور

یم هچ انوا ؟ هراد یطبر هچ گنهرس و درگرس -هب

نم ی هدنوماو لد ننود یم هچ نم؟ زاحلا نمهف

. هدرک م هراچیب هدش وت ریسا

یامدآ هگا . هکانرطخ ؟ داوج یگیم یراد یچ -

ناوتس هرتخد نوا ال صا ننک...ای تادیپ نامرآ

... نینزان

تیذا ادخ ور هدش.وت هرذ هی تارب ملد -ترالن.

رس شکمدآ و یناج دصات اب بش ات حبص انیا . نکن

نمهفیم هچ هیچ؟ قشع ننود یم یچ ننزیم هلک و

شزا ندنوم رود هراد، وت لثم ربلد هی درم هی یتقو

. تسادخ منهج

دیکرت ملد تمنیبب هرذ هی .ایب نکن تیذا داوج نوج

. نیسح ماما هب

. مسرت یم یلیخ یلو ؛ هگنت تساو ملد منم بخ -



نزوس رس هی ؟ایب مدرگب ترود یسرت یم یچ -زا

. منومب هدنز مریگب نوج تمنیبب

هنن درک اعد و دیشک نت ارهب شیوتنام هدز ناجیه

. دشاب هدزن ار شیاه کعمس لا رام

یوت تفر شیاه یربا ییاپمد اب نیچرواپ نیچرواپ

. طایح

درک، زاب ردار هک نیمه و داتسیا طایح رد تشپ

شا ینیب یور تشگنا داوج دید. رد تشپ ار داوج

. تشاذگ

! سیه -

طایح یوت ار شدوخ و داد شلوه بقع هب مارآ

. تسب ادص نیرتمک ورداراب تخادنا

نیمزریز یوت ترالن تسد رد تسد هدیشکن هیناث هب

هدیبسچ یرتمیلیم دنچ ی هلصاف هب داوج و دندوب

وا. هب دوب

همه نآ کرتخد هک ار شگرزب و هنادرم تسد



: تشاذگ شغاد تروص یور تشاد تسود

ملد . تمنیبب نم هراذ یمن هک ینوا تاذ هب فت -یا

ترالمن. دوب هدش هرذ هی تساو

هب تخود مشچ و داد تروق ار شناهد ترالنبآ

. داوج یاورپ یب هاگن

ندرگ گر رتزا کیدزن ، شقشاع هاگن ، شنت رطع

یم ار شرطاخ ردقنآ درک. یم شدوبان تشاد

واونآ راک یوت دوب هدنام مه ادخ یتح تساوخ

ایند .هک تساوخ یم ار درم نیا ردقچ .هک قشع

. تشادن ندرک یگدنز وا یب

یطولا #ن

مود _ لصف #

مجنپ _ داتشه _ تمسق #



: تفگ شلیم الف خرب و دیلا ن

زاب هگا ورب. وشاپ ادخ ور .وت داوج مسرت یم -

. مریم یم نم تنربب

لبق نک. نم جرخ فاصنا مک ؟هی رتخد مرب اجک -

هی راذب شلبق یلو مریم هشب نشور اوه هکنیا زا

ی هوق غارچ نیا راذب . هکیرات . تمنیبب ریس لد

منک. نشور ور ولوچوک

و تخادنا ترالن تروص یوت ار هوق غارچ رون

. دیپت هنیس رد تخس الهنو وجع شبلق

یور ششوگیزاب نامشچ دوب. اوه هب رس شهاگن

. دیزغل یم ترالن نامشچ اهو بل

دوب.ایآ نیمزریز رد هب مادم شهاگن ترالناما

هناخ ناشتریغ کرت یاهدرم تشاد ربخ داوج

؟ تسا نک بارخ

ناش هدنز دنیبب اج نآ ار ود نآ ریما رگا تشاد ربخ



؟ دراذگ یمن

: تفگ

... دایب ریما هگا داوج -

مه ارهب شیاه بل غاد یا هسوب اب اما داوج

ترالنهب شوگ یوت ار شرامخ یادص و تخود

: داتسرف هدش هدنار تشهب

ور هنومب تندیسوب ترسح مریمب مسرت یم -

ملد...

تشاذگ سودرف غاب رد اپ داوج ی هسوب وترالناب

دش. ریما تریغ و نیمزریز برد یخلا ویب

یزاب قشع ترالنو هاگن مرش و غاد یاه هسوب زا

تفرن رتارف هسوب دنچ نامه زا هک داوج ی هنایشان

هچ ره دنتشاد تقو تعاس کی هدادلد ،ود میرذگب

. نوریب دنزیرب دنتشاد یگنتلد

یاه هنوگ اب هدز مرش داوج تسد رد تسد ترالن

: تفگ هتخادنا لگ



یکشاوی یروجنیمه ؟ مینیبب ومه مینوت یم مزاب -

. اللقا

دز: دنخبل داوج

درگرس ورب وشاپ یتفگ یم یتشاد االن نیمه -ات

هک. هنک یم تتفخ دایم

. داوج مدیشک یچ زور دنچ نوا نم ینود یمن -وت

. شخبب ونم -

. زگره . نوشمشخب یمن -

منوتیمن . هشب هک روج .ره تمنیبب مزاب ماوخ یم -

هعفد منود یمن طقف . مشیم هنووید ترالن. تمنیبن

ومه. مینیبب هشیم یک دعب

؟ نودنز نومنربب ازور نیمه هنکن -

داد. تروق ار شناهد بآ داوج

هب طقف . شابن نارگن . نربب ییاج ور وت مراذ یمن -

هدب. لوق نم



؟ یلوق هچ -

مرظتنم و ینومب یوق مینیبب ومه هرابود یتقو -ات

؟ مدش تقشاع ارچ ینود یم ال صا . یشاب

زاب ناوسیگ الی درب تسد داوج . تفگن یزیچ ترالن

رارق بطاخم ار وا شزاون شوگ یادص ترالن.اب

داد:

. یتماقتسا رپزا بادرم وت یارفولین نیع نوچ -

یم نافوط ات رازه اب تییاهنت ،وت یشک یم درد

یم تقشاع نم . یرایمن وربا هب مخ یلو یگنج

؟ هشاب . مینیبب ومه زاب ات نومب یوق مه وت منوم

رد شضغب رد ار شنازرل و هدزمغ یادص ترالن

شلد و تشاد فرح رازه شرارق یب هاگن . تخیمآ

مد یاه فرح نیا و رادید نیا زا یبوخ یاهربخ

تساوخن . یزیچ تفگن اما داد. یمن داوج یرخآ

نیب شوخ تشاذگ ار. شا یفنم یاهرکف دنک رواب

. شلد دنامب



: تفرگ شمشچ ارزا یذوم کشا هرطق

. مدیم لوق -

رد یرغصا ناوتس ، تشذگ هچوک چیپ زا هک داوج

هنهک و یرجآ راوید اب یا هناخ راوید هب هک حیلا

. داتسیا تسار شندید اب دوب هدز هیکت

مدق شکیدزن هتسخ اما دنلب ییاه ماگ اب داوج

درک. تسس

: تفگ یرغصا ناوتس

؟ شیدید ؟ همومت -

: تفگ مومغم داوج

وتیراوگرزب مراد رمع ادخ.ات هب متصلخم -

منک. یمن شومارف

. دیبوک یرغصا ناوتس ی هناش یور تسد دعب

. نتفر هار هب درک عورش شرانک یرغصا



. داوج هدنک وملک همهفب یوسوم ناوتس -

. همهفب راذن . یدرک یگنودرم -

: تفگ اردزو تومیر یرغصا دندیسر هک نیشام هب

ههار یلک نیوا وشات راوس بنجب طقف . هشاب -

. رسپ

رکف نیا دشوهب نیشام راوس و دیشک یهآ داوج

ار شربلد یرود دناوت یم یک ات نادنز نآ یوت درک

! دروایب تقاط

یطولا #ن

مود _ لصف #

مشش _ داتشه _ تمسق #

نهپ یاه گرب یور هنوگ شزاون ار بوطرم لا متسد

ال شیاس یادص .اب دیشک شبوبحم سوتلیف نادلگ



دناخرچ رس کقاتا نوریب یکاخ نیمز یور کیتسا

و درک مخا هدننار ندش هدایپ .اب هرجنپ تمس هب

؟!" هربخ هچ هرابود "زاب تفگ بل ریز

دز. نوریب کقاتا وزا تشاذگ زیم یور ار لا متسد

درک: دنلب تسد دید، ار الناتوا سرا

. یشابن هتسخ ! لولهب -سالماقآ

باوج و داد ناکت رس لولهب و درک سالم مه مانهب

داد. مرگ نادنچ ارهن ناشم سال

؟ هدش یچ هرابود ؟ نییامش هک -زاب

. دنتشادرب مدق شکیدزن ود ره مانهب النو سرا

: تفگ الن سرا

درک یم راک شور دمحا هک ینیشام نوا میدموا -

هنک شتسرد تساوخ یم هک ینومه . مینیبب ور

. دهشم هربب وش هداونوخ

درک. مخا لولهب



شیپ هقیقد دنچ نیمه امش هگم هچ؟ ینعی -

؟ شنربب نایب یداتسرفن تدوخ

: دندیلا ن هدز قو ییاه مشچ الناب سرا و مانهب

-ام؟!

: تفگ لولهب

درب. ونیشام دموا تراکمه اباب -

: تفگ هکوش الن سرا

یچ؟ یک؟ ؟ مراکمه مودک ؟ مراکمه -

: تفگ هدز لوه مانهب

هدب. تاصخشم ؟ شندرب یک -

دوب نووج رسپ .هی هشیم یا هقیقد هد ابیرقت -

. مدید مشتراک دوب. شنت اسیلپ سابل

: تفگ الن سرا . تسشن نامرف تشپ اروف مانهب

. وگب ودمحا نیشام پالک هرامش -



. هیسوط مشگنر . هرادن پالک هرامش -

تمس هب لولهب دش. نیشام راوس اروف الن سرا

: تفگ الن سرا وهب دیود نیشام

س. هدننار تمسق رد ور مشفنب ی هکل -هی

ناتسربق زا تسناوت یم هک یتعرس نیرخآ اب مانهب

. دنار نوریب اه نیشام

تتمحر ادخ دمحا داد:" ناکت رس فسات اب لولهب

وت؟" یدرک راک یچ هنک.

مامت .زا تخادنا هار ار شمیسیب اروف الن سرا

دندوب اه نآ هب کیدزن ی هدودحم رد هک شناراکمه

. دننک فقوتم پالکار نودب نو تساوخ

هب تسناوت یم هک دوب هار سیلپ اهنت طیارش نآ رد

دنک. کمک ود نآ

راظتنا دشیم هک ینابایخ و هداج اهنت لوط رد مانهب

اب دشاب هتشاد ددرت اج نآ زا نو ی هدننار تشاد

تدش النهب سرا و دنار یم روآ ماسرس یتعرس



نیا دوب. شناراکمه فرط زا نو تیور ربخ رظتنم

دش عاالم ود نآ وهب دوبن وطالین مه یلیخ راظتنا

هب يهارگرزب رد کوکشم یتعرس پالکاب نودب ینو

تکرح ردحلا موس دناب رد قرش هب برغ تمس

. تسا

دراو چیپ رپ ینادرگرب رود زا دعب ار لیبموتا مانهب

یلا زغ نوچ دیفس یایشرپ درک. رظن دروم هارگرزب

تس یعیبط و دیشک یم اهالیی نیشام نایم اپزیت

تعرس زا رتشیب یلیخ مانهب یایشرپ تعرس هک

. تشاد لکشم شروتوم هک دوب ینو

هارگرزب زا یا هطقن رد مانهب هرخ باال یقیاقد زا دعب

. دنیبب ار نو تسناوت یم یتحار هب هک تفرگ رارق

یور ار سیلپ نزآژری کمشچ و زمرق غارچ الن سرا

دش، دنلب هک آژری یادص . تشاذگ نیشام فقس

مک تعرس یگمه ود دناب و کی دناب یاه نیشام

. دندرک زاب ار وهار هدرک

اب دوب تکرح ردحلا ود دناب رد هک نو ی هدننار



دناب دراو اروف سیلپ نیشام آژری یادص ندینش

مود دناب دراو کی دناب زا تعرس اب مانهب دش. موس

. دنار نو یولهپ هب ولهپ تسرد دشو

شتسد مانهب و دیشک نییاپ ال ماک ار هشیش الن سرا

درک هراشا هدننار النهب سرا . تشاذگ قوب یور ار

هزبس الرغو دوب یناوج هدننار دنک. فقوتم ار نو

قوب و شزیخ و تسج النو سرا هب ییانتعا ور.

شتعرس رب درک یعس . درکن مانهب یپ رد یپ یاه

. دیازفیب

دز: داد تینابصع الناب سرا

. هتسیمنیاو .. انیبب ور یرازود هکیترم -

: تفگ مانهب

عیرس یلیخ ؟ هتشاذگ نو نیا روتوم ور یچ دمحا -

. هریم

هرذ هی هکیترم . مرایمرد ور لولهب نوا ردپ نم -

. مینکب مینوت یم راک یچ مینیبب دزن فرح



. تفر یم نانز تخات و دوب هدش رتشیب نو تعرس

. تفرگ هلصاف نو زا یمک ایشرپ

دز: داد الن سرا

هدب. زاگ ، مانهب هدب زاگ -

منک. یم وراک نیمه مراد هک ینیب یم -

مانهب . وگدنلب غارس دورب تفرگ میمصت الن سرا

صوصخم یاه لیبموتا لثم تسرد ار شیایشرپ

یوت الن سرا . وگدنلب هب دوب هدرک زهجم سیلپ

دز: دایرف وگدنلب

هرابود . ردارب رانک نزب پالک نودب یسوط نو -

. رانک نزب منک. یم رارکت

نآ یارب ار شتسش مامت تهاقو اب نو ی هدننار اما

داد. ناکت اوه رد ود

دز. ههقهق مانهب

. مرایمرد وتردپ تمریگب هگا نم -



داد: ناکت رس الن سرا

نک ربص ؟ یدیم نوشن وتتسش تکلمم سیلپ -هب

. تارب مراد

یکمک و ینابیتشپ یورین تساوخرد اروف الن سرا

نیلوا زا هیناث زا یرسک رد نو ی هدننار درک.

دش. یعرف ینابایخ دراو یجورخ

یطولا #ن

مود _ لصف #

متفه _ داتشه _ تمسق #

دش. جراخ هارگرزب زا نو لا بند هب تعرس اب مانهب

درک: یفوپ الن سرا

هدیاف انمت و شهاوخ . هکیترم نیا هتفرگ شیزاب -

. ینکن شمگ مانهب . هرادن



: تفگ مانهب

. تسه مساوح -

. دیشک نوریب شتک بیج ارزا شتلک الن سرا

. هرایم اج وشلا ح گنفت و پوت -

الن. سرا شماوخ یم هدنز -

ورب. رتعیرس -

. دشیم کیدزن گرزب یهار راهچ هب تعرس هب نو

: تفگ الن سرا

هنک. یم در وهار راهچ هراد مانهب هدب زاگ -

رتشیب ار شیاپ و تفگ بل ریز "یا یتنعل " مانهب

رد مانهب دتمم یاه قوب داد. راشف زاگ لا دپ یور

یتوص یگدولآ اه لیبموتا رگید یاه قوب نایم

دوب. هدرک هداجیا ار یگرزب

هب دوب تلع رب دیزم مه نو واو یاه نداد ژ اریو

مه یرفن دنچ وطالین. و میظع یکیفارت داجیا



یاه نفلت واب دندوب هدرک مک ار ناشتعرس

مجح وهب دندوب یرادرب ریوصت لوغشم ناشهارمه

. دندوزفا یم کیفارت

یم روبع تعرس اب تشاد ردحیلا هار راهچ زا نو

تشپ رد هدنام یاه لیبموتا زا یمیظع لیخ هک درک

روبع هار راهچ زا هلجع اب دنتشاد دصق زمرق غارچ

دشو هابتشا راچد نو ی هدننار لیلد نیمه .هب دننک

ی هندب تمسق هب دوب دایز شتعرس هک یزورکدنل

نو دناوتن نو ی هدننار دش ثعاب و دیبوک نو پچ

یب یاهزمرت یوراپ زورکدنل ی هدننار دنک. لر تنک ار

دنچ اما نو دش. فقوتم مد ورد تشاذگ شصقن

دش. فقوتم هرخ وباال دیخرچ شدوخ رود رود،

. تفرگ رارق نو زا هلصاف نیرتمک رد مانهب یایشرپ

کی دشواب مخ لیبموتا ی هشیش زا رمک النات سرا

یکی ریت کیلش اب هدش باسح و تسرد یریگ هناشن

زا مه زاب اما نو ی هدننار درک. خاروس ار اهریات زا

الن سرا هک تشاد ندرک تکرح دصق و تفرن ور

درک. دوبان یرگید کیلش اراب نو بقع و مود ریات



نوریب نیشام النزا سرا دزو زمرت یور اروف مانهب

تمس ارهب هحلسا و دیود نو تمس وهب دیرپ

. تفر هناشن ناوج ی هدننار

. نییاپ ایب مدآ هچب نیع و ترس ور راذب وتاتسد -

*****

هب هقطنم نیرت کیدزن رد یماظتنا یورین گنیکراپ

هدرک ریگتسد ار نو ی هدننار هک یهار راهچ نآ

هب لیقثرج اراب نو دشیم هک دوب ییاج اهنت ، دندوب

درک. لقتنم اج نآ

و هدش همیرج یاه نیشام زا وطالین یفیدر

هک دوب یدارفا دادعت زا ربخ گنیکراپ رد هدیباوخ

تیاعر یلیلد ره ارهب یگدننار و ییامنهار نیناوق

. دندوب هدرکن

درک. زاب ار نو ییوشک دزورد رود ار نو مانهب

یاه یلدنص فیدر دنچ کت هب کت هک ینیح رد



: تفگ الن سرا هب باطخ درک، یم دنلب ار بقع

همه نیا ریز تشپ نیا اج نیا منود یم دیعب -

. شاداد هشاب یزیچ یلدنص

یاج رد ار توپاک هلیم و درک زاب ار توپاک الن سرا

. روتوم یوت درک مخ رس و درک لصو شدوخ

میاق هتساوخ یم هک ور یزیچ نوا دمحا یتفگ -وت

هبنس خاروس ره سپ . هتشاذگ نیشام نیا وت هنک

. درگب هراد یا

: تفگ نانک نه نه مانهب

اب شاه هنوشن مومت . ساج نیمه مرادن کش نیبب -

. هراد ینوخمه ذغاک نوا یوت یاه هلمج

اج نوا ینز چیه هک هییاج نومه انیشام نوتسربق

یساش نیشام نوا . هنیمه منیشام . هراذ یمن اپ

یچ ره لا بند منئمطم طقف . ندرک شبآ اعطق دنلب

. تسین لوپ زیچ نوا میتسه

وت هراذب درب یمن ولوپ همه نوا هنرگو بخ. هرآ -



هک منوش همه . هروک هد نوا شوت یخهلا هنوخ

. ندوب لصا

. دیشک یفوه مانهب

ور ولج یاه یلدنص مایم الن. سرا تسین اجنیا -

. مدرگ یم

یلدنص . تشگ تقد ارهب هدننار یلدنص مانهب

. تشگ ار دوب نو کقاتا رد هک هچ مهوره درگاش

نو بقع قودنص . تفاین هجوت روخ رد یزیچ اما

. دراد رارق نآ یولج رد رگید یاه لیبموتا سکعرب

نانچمه الن سرا و تفر قودنص غارس هب مانهب

دوب. نو روتوم ندرک نییاپ باالو ریگرد

دایرف الن سرا درک، زاب ار قودنص رد مانهب هک نیمه

دز:

. مدرک شادیپ ایب مانهب -

هشوپ کی . دیود نو بقع تمس هب تعرس هب مانهب

هدش هلول تروص هب گنر یسوط یقلط کچوک ی



دوب. الن سرا تسد رد

؟ دوب اجک هیچ؟ نیا -

. مدرک شادیپ اوه رتلیف ریز هیچ. منود یمن -

و دندیبوک مه ارهب ناشیاه تسد فک سیلپ ود ره

داد: رس یداش دایرف مانهب

! لویا -

رود دوب. هایس نغور و کاخ و درگ هب هتشغآ هشوپ

ال سرا دوب. هدش هتسب یبآ گنر هب یفنک یخن هشوپ

ناتسد هب هناقاتشم مانهب و درک زاب ار خن اروف ن

دز. النلز سرا

و دادعا اب ییاه هگرب ، سکع یدایز دادعت هشوپ رد

دوب یصاخشا یلیماف و مان یدادعت و یکناب ماقرا

. تسیچ دنتسناد یمن مانهب النو سرا هک

ندید اه.اب سکع ندز قرو هب درک عورش الن سرا

و دیرپ یم باال درم ود یاهوربا سکع ره

. دندش یم داشگ ناشنامشچ



ریگناهج هک دوب یمیلسروپ ناهور زا لوا سکع

روضح زا موس و مود سکع . تفر یم هار شرانک

. تشاد تیاکح ناماس رانک رد دمحا و یمتاح یلع

النوا سرا و مانهب هک دوب یدرم زا یدعب یاه سکع

.و یسوم زج دوبن یسک ووا دنتخانش یمن ار

یدرم اه. برع سابل رد دوب یدرم زا رخآ سکع

تدش هب هک هایس ینامشچ وراب هزبس و ناوج

. دومن یم رورش و ذوفنرپ

یطولا #ن

مود _ لصف #

متفه _ داتشه _ تمسق _ همادا #

: تفگ الن سرا

هار . هنومتسد ازیچ یلیخ هگید دش.حاال بلا -ج

ودات نیا میمهفب دیاب . پیترس شیپ میرب تفیب



ملا امسا نیا و نیچ اددع نیا و نتسه یک درم

. هیدارفا هچ

: دیشک یدنلب سفن مانهب

. یزاب نیا رخآ هب میسر یم میراد . ترکش ایادخ -

ردحلا لیدب یب یشمارآ اب نامرف تشپ مانهب

دوب. ندنار

: تفگ الن سرا

یک ور هرسپ نیا منودب داوخ یم ملد یلیخ -

؟ ندیمهف اجک الزا وصا نو یپ داتسرف

و نم لا بند یسک مسرت یم الن. سرا مسرت یم -

هنک. یراکبارخ داوخ یم و هئوت

نوا زمر یدیمهف دوز وت میدروآ سناش هک هللو -هب

. میدرک یم ادیپ ونو نیا ارمع هنرگو هیچ؛ ذغاک

همه نیا . تشادن نوپالک هک دوب نیا شیبوخ -

رهش. وت هتخیر نو



؟ نیوا ندرب ور داوج یراد ربخ یتسار -

ارچ؟ ؟ یدج -

وت طقف هاگداد تقو ات تفگ دوب. گنهرس روتسد -

. هشاب نما هنوت یم داوج یاج هک هنودنز

. ناکین یچ؟ترالن هرتخد سپ -

دعب . هشب صخشم هدنورپ نیا فیلکت ات هدازآ -عفال

نوشیراکمه هساو اال متحا . هشیم رازگرب شهاگداد

رتمک ور نوشمکح و دایب هار نوشاهاب یضاق

. هریگب

هب داوج نداتسرف اب گنهرس منک یم رکف نم یلو -

. هراد یزیچ یا هشقن هی نودنز

. گنهرس زا تسین دیعب ! فوووا -

اه سکع ی هرابود ندرک هاگن هب درک عورش الن سرا

: تفگ نانک اوجن و

! برع درم نیا ای هدرمریپ نیا ای ناهور -



؟ ننیهاش دناب سییر نوشمودک

: تخادنا باال وربا مانهب

! مودکچیه مه دیاش -

یطولا #ن

مود _ لصف #

متشه _ داتشه _ تمسق #

یباسح زور دنچ زا دعب مه نآ نینزان ندید زا مانهب

دنت شبلق . دناوخ یم سورخ شکبک و دوب لا حرس

نیا دیاب روطچ تسناد یمن ووا دیبوک یم دنت

وواو هدشن عورش زونه هسلج دنک. ینلع ار هطبار

و گنهرس زا رتدوز لومعم قبط نینزان و مانهب

یارب دندوب قاتشم تخس و دندوب هدیسر پیترس

الن سرا نفلت . دیدج روتسد نتفرگ و شرازگ هئارا



الن سرا . دیخرچ وا فرط هب شرس ، دروخ گنز هک

و دنام دز.وا نوریب قاتا وزا تفگ یدیشخبب

تاشرازگ رورم لوغشم تخس نینزان . نینزان

شیپ تصرف زا دوب لوجع مانهب و ووب شدوخ

دنک. هدافتسا هدمآ

: تفگ و درک یا هفرس کت

شنفلت وهی . ناوتس هدش کوکشم ادیدج الن سرا -

. هشیم میج هروخ یم گنز

دش. هریخ مانهب هب بجعت واب درک دنلب رس نینزان

: تفگ مانهب

؟ هیربخ -

داد: ناکت رس نینزان

ات هرت کیدزن امش النهب سرا منک. ضرع هچ -واال

. هبنج یم ششوگ رسو نم.الدب

دز: بل تلا جخ یمک واب دیدنخ مانهب



؟ هدش قشاع نم لثم نم... لثم ینعی -

هنوگ واب دیپاق اوه اررد مانهب فرح اروف نینزان

: تفگ و دیزگ بل زمرق یاه

قشاع رگا الن سرا یلو ؛ منود یمن ور امش لثم -

هنک. یم ربخ ورهش مدرم هتوس هس هشب

: تفگ نانز دنخبل مانهب

. تسین یتلا جخ نم لثم . سپ شلا ح هب شوخ -

. تسب ار هدنورپ نینزان

. نیشابن مه امش بخ -

فرح دنک یم هراشا وا هب دراد نینزان دیمهف مانهب

هب تخانش یم ار نینزان هک ییاج .ات دنزب ار شلد

یم بوخ دوب.و هدادن شوخ یور یدرم چیه

یدج طیارش رد هک ییاهدرم زا نینزان هک تسناد

دنتسین کسیر لها و دننک یم تسد تسد

یم زاب قاتا هب یدوز النهب سرا دیآ. یمن ششوخ

یم ارخالص شدوخ هلمج کی رد دیاب ووا تشگ



درک.

رظتنم نامشچ ین ین ورد درک دنلب ار شرس

دز: بل نینزان

هیچ؟ نم دروم رد نوترظن -

درک. لفق مه رد ار شفیرظ ناتشگنا نینزان

رد شراگن و شقن شوخ یرسور باق رد شتروص

دوب. ینتساوخ رداچ نایم

دز: بل ییورشوخ اب

هرب. منک در ومراگتساوخ هک هتبثم مرظن یردقنوا -

مه هب زیم ریز شناتسد و ددنخن درشف بل مانهب

. فقس تمس هب دنزبرپ دوشن بلا درک تفچ

: تفگ نینزان

اما... -

اب هارمه قوش تساوخ یمن هک ردحیلا هدز قوذ

دنک ناهنپ ار "اما"یوا ندینش زا دعب یسپاولد



: تفگ

یچ؟ اما -

. نوتدوخ اب شندرک یضار الن... سرا -

: دیچرب بل مانهب

نم. ندرگ نیزادنن وتخس یاراک -

: دیدنخ یسنجدب اب نینزان

. دشک ناتسودنه روج دهاوخ سوواط هک -ره

الن سرا هظحل نامه داد.رد ناکت رس و دیدنخ مانهب

هاگن مانهب و نینزان دنخبل هب کوکشم دشو دراو

درک.

. تسشن زیم تشپ

. میدنخب نیگب مه ام ؟هب هیربخ -

: تفگ نینزان

؟ ندموین . تسین یزیچ -



. نهار -وت

؟ هتعاس ود یدز یم فرح یک -اب

. هترکس مشدعب . ادوب هقیقد شود همه -

الن. سرا یارب دیشک ناشن و طخ مشچ اب نینزان

هب گنهرس و پیترس دشو زاب رد ماگنه نامه رد

زا مارتحا هب هس .نآ دندش قاتا دراو یدرم هارمه

دش، مامت هک اه یسرپلا وحا .سالمو دندش دنلب اج

: تفگ گنهرس هب النور سرا

؟ دینک یمن یفرعم نابرق -

وا هب ابیرقت هک درم هب درک هراشا تسد اب گنهرس

: تفگ و دشاب سهلا لهچ دروخ یم

زا یکی ییانج ی هریاد زا نتسه دجم درگرس -

وت ندیشک تمحز مزورما . زاریش رهش یاهدحاو

. نوشتاحیضوت هساو ندرک ادیپ روضح هسلج

: تفگ و درک مخ رس دجم درگرس



جیاتن هب دوز یلیخ مراودیما منک. یم شهاوخ -

ریخ هب متخ ور هدنورپ نیا هلئاق و میسرب یبوخ

. مینک

: تفگ پیترس

؟ هگید نیدموا رپ تسد ربخ؟ هچ اه، هچب بخ -

: تفگ مانهب . دندز دنخبل مانهب النو سرا

یامعم ودات یکی . نابرق یرپ تسد هچ منوا -

هدش. هفاضا هدنورپ هب دیدج

. دندرک همزمز یمارآ "اباب"ی یا پیترس و گنهرس

: تفگ الن سرا

. هتشاذگ نومارب بوخ یازیچ یلیخ دمحا یلو -

نو رد هدش ادیپ کرادم مامت یوتحم یتکاپ مانهب

گنهرس اب هارمه ووا تفرگ پیترس تمس ارهب

. دندرک کرادم یسررب هب عورش

اه سکع تمس ارهب شا هبابس تشگنا مانهب



: تفرگ

.هی نیزادنب هاگن هی وراه سکع تشپ نابرق -

هدش. هتشون ییازیچ

زتنارپ .وت یسوم هتشون اه سکع زا یکی تشپ

وج شاهوم هک ینومه . هسردم مظان هتشون

ینام هتشون مه برع درم سکع نوا .و هیمدنگ

. رتسچنم زتنارپ .وت باهو

: تفگ اروف نینزان

؟ منیبب هشیم ور یسوم سکع -

بل نینزان داد. نینزان تسد ارهب سکع گنهرس

دز:

تس. یسوم . هشدوخ -

: تفگ پیت رس

. ناوتس هدب شرازگ افطل -

پیترس تسد ارهب شتسد ریز ی هدنورپ نینزان



یاه تسیل و سکع نیدنچ یواح هدنورپ داد.

یقوقحریغ و یقوقح صاخشا لیماف و مسا لیوط

دوب.

: تفگ نینزان

وت نم هک هلا سود یکی نیا تاقیقحت هب هجوت -اب

ردارب ود ناماس و نامرآ مدیمهف متشاد تکرش نیا

سلا جنپ ور ینامتخاس تکرش هک نتسه ینتان

هدافتسا اب تکرش نیا تیلا .عف ندرک سیسات شیپ

رکاش و دادادخ و دمحا هک تکرش یاه زادالل

یم نامتراپآ ور یگنلک یاه هنوخ و نیمز ، ندوب

ات بخ . دیسر یم نوشدوخ هب دحاو دنچ و ندرک

هک مدیمهف نم اما . دوبن یلکشم راک یاج نیا

زا یدورو لوپ نوا اب یدایز نوشاباتک باسح

. هراد قرف زاس و تخاس

یطولا #ن



مود _ لصف #

مهن _ داتشه _ تمسق #

میدیمهف نوشتاقیقحت و یدحوم گنهرس کمک اب

هن منوا . هیرادربه کال زاسهب تکرش یلصا راک هک

زا هدافتسا اهاب ناتسرهش یوت هکلب نارهت یوت

یوت یعیسو میت و رکاش و دادادخ لثم یدارفا

لوپ نامتراپآ تخاس لوق اب ناریا یاه ناتسرهش

نتفرگ یم شیپ لوپ ناونع هب مدرم زا ینولک یاه

و ندرک یم عمج ور نوشطاسب عیرس یلیخ دعب و

زا یرثا چیه هک زیمت رتو یروط . نتفر یم

زا یمسا مه تقو چیه . نتشاذ یمن نوشدوخ

ممهفب متسنوت نم . هدوبن نویم نیا ناماس و نامرآ

مدرم بیج ندرک خیلا نوششقن رکاش و دادادخ هک

. نامرآ و ناماس باسح وهب نوشدوخ مسا هب هدوب

: تفگ نینزان یاه فرح ی همادا رد دجم درگرس



هدمع میداد ماجنا ام هک یلصفم تاقیقحت -اب

نکسم لوق و هدوب یبونج یاهرهش وت نوشتیلا عف

ور لوپ مب رهش وت صخش ینعی . هگید یاهرهش وت

وتفالن شارب هدرک یم رکف و دادادخ هب هداد یم

راد هنوخ تسه مب زا رتهب شتیعضو هک رهش

. یگداس نیمه .هب هشیم

: تفگ نینزان

دراو یسوم یرادربه کال نیا زا دعب . هروطنیمه هلب -

ماجنا رتزیمت ورت یلیخ ور ییوشلوپ و هشیم یزاب

هتخیر یقیقح یصاخشا باسح اههب لوپ و هدیم

هتفیم بایسآ اهزا بآ هک سلا کی زا دعب و هشیم

. نامرآ تسد هسر یم

مه یا هفرح زابرامق هی یسوم نویم نیا حاال

یصخش مه نامرآ و یسوم ییانشآ باب و تسه

هی شدوخ و هنامرآ رسمه هک تسانادنام مان هب

هی نم . جرک وت هراد رکوپ هنوخ و هراهق زاب رکوپ

یگمه هک مدرک ادیپ ودک نفلت هرامش و مسا یرس



. یسوم هب هشیم متخ

سهلا ود یکی نیا وت ور یسوم یاه سامت مامت

ناریا هکملا تسه نفلت هرامش .هی مدرک یسررب

. تسین

ردص درگرس هک باهو ینام نوا هب منک یم رکف

. هراد طبر ندرک هراشا

هدش ادیپ دمحا نو زا هک ار یا هگرب دنچ گنهرس

داد. نینزان هب دوب

هنک؟ یم ادیپ طبر امش تاقیقحت هب انیا دینیبب -

اب دعب . تخادنا یماسا هب یلا مجا یهاگن نینزان

درک: هسیاقم شدوخ تاقیقحت یماسا تسیل

. نتسه یکی اه مسا . نابرق هلب -

: تفگ سالیم پیترس

وت دایز لا متحا هب هک باهو ینام اب یسوم سپ -

. هطابترا رد هنک یم یگدنز رتسچنم



: تفگ نینزان

یسوم هتبلا . رتسچنم رهش و هسیلگنا یارب دک هلب -

و تاراما ، تیوک یاهروشک هب هک ییاه هرامش اب

. هتفرگ سامت مه هطوبرم اکیرمآ و دنه

ربماتپس ات تسوگآ هام زا ینامز عطقم هی ثمالوت

هام وت مه رس تشپ ییازور هی ووت دنه روشک اب

یج هتکن هدش.هب رارقرب سامت ربماسد ات ربماون

سامت نیا یسررب و هسیاقم اب نم هک یهجوت بلا

ییاه خیرات وت یسوم هک هدوب نیا مدیسر اه

ینام اب رکاش و دادادخ و دمحا لتق هب کیدزن

. هدوب سامت رد باهو

: تفگ الن سرا

؟ هراد طبر باهو ینام نیا اههب لتق یگیم ینعی -

درک: جک رس نینزان

. هکوکشم یلیخ یلو ؛ متسین نئمطم -

: تفگ مانهب



ط یاه شمش و دقن لوپ درایلیم هد دنچ نوا سپ -

راد هنوخ هب نتشاد دیما هک هیمدرم الوملا

یسوم دعب و نشیم نوهنپ اه لوپ نیا . ندش

نودب یکناب باسح هی هب هنک یم لیدبت نوشارب

. لکشم

: تفگ الن سرا

رکاش و دادادخ گرم زا دعب میریگ یم هجیتن سپ -

دمحا .الدب نتفرگ ور نوشاج شاه مدآ و یسوم

تمسق نیا هک هریگب ور ادادخ یاج هدوب رارق مه

نشور مه زونه دمحا لتق تلع و تسامعم زونه

. تسین

: تفگ پیترس

نوهنپ تلع و هدرک ادیپ یروجچ ور کرادم نیا -

. رکاش و دادادخ و دمحا لتق تلع و نوشندرک

. میمهفب دیاب ورانیا

باهو ینام نیا زا لصفم قیقحت هی روطنیمه



و ردص درگرس نیرایب رد مارب شور هقباس . دینکب

. یوسوم درگرس امش

مارب ور یسوم ی هقباس مه امش یوسوم ناوتس

. نیرایب

مراد کش و هدشن ادیپ زونه یمتاح یلع نویم نیا

تس. هدنز دصرد وهن دون لا متحا .هب هشاب هدرم

نیا زا یرثا مینوت یمن اجک چیه ارچ هبیجع مارب

. مینک ادیپ هچب

: تفگ ناوتس

وت تلع هچ هب داوج لا. وس هی طقف . نابرق هلب -

؟ نیراد یفده گنهرس و امش ؟ایآ هنودنز

: تفگ یدحوم گنهرس

داوج یریگتسد .اب میراد یفده نومراک نیا زا هلب -

. نراذ یمن تسد ور تسد ناماس و نامرآ انئمطم ،

تحار ورام راک و ننز یم یتکرح هی مرادن کش

ننک. یم



دز. مانهب هب یکمشچ الن سرا

؟ نابرق یتکرح هچ -

. ندیشک باال مدرم زا هک ییاه لوپ غارس نریم -

: تفگ دجم درگرس

مه یسوم طسو نیا . نابرق یبوخ رکف هچ -

. هنوم یمن تکاس

: تفگ مانهب

س هراک یچ طسو نیا یمیلسروپ ناهور نیا سپ -

؟

: تفگ گنهرس

داوج طسوت . نتسه نیهاش دناب وزج نوش همه -

. میربب یپ ازیچ یلیخ هب مینوت یم

درگرس . نیرادنرب نوشزا مشچ ماوخ یم نوتزا

ننک. یم کمک و نتسه ام رانک یوناث طاالع ات دجم

: تفگ هنابوجحم دجمدرگرس



. دییامرفب رما . نابرق متمدخ -رد

امش.هی هب مراپسب ور یمیلسروپ ناهور ماوخ یم -

یب نیمه و دناب نیا وت هیتکاس ی هرهم ییاروج

. هنوسرت یم ونم رتشیب شندوب هیشاح

: تخادنا باال وربا دجم درگرس

. هشیم تعاطا . نابرق مشچ . اقیقد -

قاتا زا یظفاحادخ زا دعب و دندش دنلب اج زا یگمه

. دنتفر نوریب

قاتا رد سالیم پیترس و یدحوم گنهرس اهنت

. دندوب هدنام

دمحا هک دوب هتخود مشچ انادنام سکع هب گنهرس

دوب. هداتسیا رادانعم یدنخبل وااب رانک

یطولا #ن

مود _ لصف #



مدون _ تمسق #

هب یر هار رس مق، یقرش مشلا یرتمولیک داتشه رد

تس ییارسناوراک ، ریوک یلم کراپ لد مق،رد رهش

ندید دیون و ریوک ییابیز هچ رگا . نیچگرید مان هب

یریگلد بورغ درب،اما یم لد شا هراتس رپ نامسآ

رد یاپ هک یرگید تقو ره زا رتریگلد وا. یارب دوب

. هتشاذگ ابیز نیچگرید نآ

ندش قرغ و ویخلا رکف ارزا وا نایدام ی ههیش

. دیشک نوریب شیاه یتخبدب رد

یمک و بسا یابیز و دنلب یلا یور دیشک تسد

. تخیر شروخآ یوت هزات ی هجنوی

هنسرگ تمغ مهو همه . نوویح تلا ح هب شوخ "

یاه نش ور نتفر همتروی تیگدنز مومت و هندنوم

. نوتسربق رو نوا یاه هپت

بشید . هگید مشیم هنووید مراد یچ؟ نم اما



زا دوب.حملا یدب باوخ هچ . مدید وزیزع باوخ

و درم نامام هک یتقو زا رتدب هدب. اتحاال بشید

هتفاب یاهوم دوب. نوشیرپ زیزع درک. مقاع ونم اباب

هتفرگ ریش هشیش دوب.هی هتخلش شلگشوخ ییانح

ییاپمد نودب نوم هلحم یاه هچوک وت شتسد دوب

. هبابک مرگیج درک.خآ یم ادص ونم و تفر یم هار

. نکن مرگیج هب نوخ ردام یلع ! یلع تفگ یم یه

"! ردام ینومن هنشگ .ایب مدروآ ریش تارب ایب

هب دوب هدز لز شتشرد و هایس مشچ نآ اب بسا

نییاپ باالو ییادص اب یرابود یکی ار شرس . یلع

درب.

زیمت . نایدام هبیلا دیشک سرب و دیشک یهآ یلع

دوب. یوا هدهع رب موس وتاالر گرزب لبطصا ندرک

دیشروخ . تفر نوریب دش،زاتاالر مامت هک شراک

ریوک کاپ و زیمت نامسآ یوت اه هراتس و دوب هتفر

. دندرک یم یزات هکی و دندیشخرد یم

مدق . شردام رادازع زونه و دوب شزیزع گنتلد



نیب دوب.زا شا هنسرگ . یناویا راهچ تمس تشاذگ

نیرت هشوگ ،رد ارسناوراک ی هرجح راهچ و لهچ

قاتا مه لوسر مان هب ادخ لها یدرمریپ اب هرجح

دوب.

و ربکا و نامرآ و نارهت زا هک دوب هام هس زا رتشیب

هانپ ارسناوراک نیا وهب هتخیرگ شا هتسد وراد

درک یم یرگراک ناتسبش و لبطصا یوت دوب. هدروآ

و تخادنا یم قرب اه تسیروت یارب اجار همه و

هب ناشک هزانج بش و تفرگ یم یقوقح کدنا

. تشگ یم رب هرجح

اقآ اب ناش هناریقف یاذغ هب یلیم هن اما بش نآ

مه یور مشچ تسناوت یم ،هن تشاد لوسر

. دیدن ار لوسر اقآ تشاذگ هک هرجح رد .اپ دراذگب

طخ اب همان کی و دوب هچقاط گنت یسدع هساک کی

نآ. یور جوعم و جک

اه ینویعا ناتسبش ایب روخب ور تاذغ ناج یلع "

بش سوه نورتهب ام زا یارفاسم بشما هدب. کمک



". نراد یدرگ

اپ بش همین ات دیاب دوب. هدمآ رد شراک درک. یفوپ

لد یوت تفر یم مغ یب یاهرسپ و رتخد یاپ هب

و رام دشاب بظاوم دنوشب هتسخ یتقو وات ریوک

. دنوشن روگ مگو ای دنزن ناششین برقع

یخ هدعم هب نان یا هکت اراب یسدع زا قشاق دنچ

. دشاب هتشاد ار نتفر هار یان ات داتسرف شا یلا

دش هک اه نیشن نایعا یصوصخ ناتسبش دراو

هدزناپ گرزب هورگ کی . دندوب تکرح ی هدامآ هورگ

هرفن جنپ کچوک هورگ کی و دندوب یجراخ ی هرفن

درک. دنلب تسد یلع ندید اب لوسر . یناریا ی

هار مینوت یم هگید . نوملگ یاقآ یلع زا منیا -

. میتفیب

. دیخرچ وا تمس یگمه رس

درک. دنت مدق یلع

. فرط نیا زا دییامرفب -سالم.



ردیل . ییامنهار هب درک عورش یجراخ هورگ مجرتم

. نتفر هار هب یلع رانک درک عورش مه یناریا میت

یم باوج دیاب یلع و دندیسرپ یم لا وس مادم

راک نیا هب بش نآ ردقچ تسناد یم ادخ اما داد.

. تسا لیم یب

تشاد زاین . تساوخ یم ار شدوخ تولخ شلد

. شیاوه رداپ ی هدنیآ شا،هب یگدنز دنک.هب رکف

. دوبن وا بش بش، نآ راگنا اما

زا یلصا رد تمس زا یضیب جرب ود زا یکی نایم زا

ناتسربق رانک .زا دندش جراخ نیچگرید یارسناوراک

نارفاسم یارب تشاد میت ردیل ، دندش در هک یمیدق

هتفر و تفگ یم ارسناوراک ی هچخیرات زا قاتشم

. یناساس نارود هب دوب

نش یور عمج زا رود ییاج ینش یاه هپت کیدزن

ندینش ی هلصوح . دیشک زارد مرگ و ناور یاه

ار یجراخ هورگ مجرتم و روت ردیل یاه یجارو

. تشادن



دنتشادن ابوا یراب و راک و یلا وس اه نآ یتقو ات

دنک. رد یگتسخ تفرگ میمصت

یم بوخ درک. یم شا هناوید تشاد یفیلکت بال

دنک. یم قد شا یرود زا زیزع تسناد

زا دمحا ی هتسشن نوخ هب نامشچ نآرب عالهو

زور و بش وره تفر یمن رانک شمشچ یولج

دوب. هدش شا یگدنز سوباک

بسا نهپ دنک؟ یگدنز اج نیا دیاب یک ات درک رکف

دنک؟ راک هنارکاچ اهرفاسم یولج و دنک زیمت

یرگراک و دنام یم اج نیا مه رمع رخآ ات رگا ال صا

اهوهیت اهو غشلا بش یاه هزوز قیفر و درک یم

یم هچ ار دمحا اه، نایدام تسود اهزور و دشیم

درک؟

. شرس باالی یاه هراتس نویلیم هب دز لز شکزارد

ربکا بد شتسد ود ناتشگنا واب درب ارباال شتسد

: تفگ بل ریز و تفرگ باق ار رغصا بد و



نوا دیاش . منزب فرح لوسر اب دیاب ادرف . ادرف "

هیچ." هراچ هار هگب مهب

یلیخ یمتاح یلع و دیسرن حبص هب بش نآ اما

دنک. هچ دیاب دیمهف دوز

یطولا #ن

مود _ لصف #

مکی _ _دون تمسق #

نارفاسم ینارذگ تقو ندز دید هب مامت تعاس هس

دوب هدز لز . تشذگ یریوک بش ندید زا هدز قوذ

زا هک ییاهرسپ اهو رتخد لد هت زا یاه هدنخ هب

و دندروخ یم لق شکزارد مرن و ینش یاه هپت

.هب دندیدنخ یم شغ شغ و دنتفر یم نییاپ



ناش.هب هنادنمرنه ندزراتیگ و ناشنتسشن مهرود

مرن یاه نش یور اه نآ یاپ هباپ هک ییاه یجراخ

یم ار ایند فیک و دندیصقر یم شفک نودب یاپ اب

هب ناش هتعاس کی یاه ندش هریخ .هب دندرک

. ایرث یاه هراتس ندرمش و نامسآ

یلع ، دندرک ار ناتسبش هب نتشگرب مزع هک هورگ

. دیشک یتحار سفن

هتسخ ییاهاپ ،وااب دنتفر ناشیاه قاتا هب هک همه

شیاپ و تسد . تفر همشچ شش زا یکی تمس هب

شا یکاخ ودرگ تروص رسو هب یبآ و تسش ار

یادص درک سح درک، هک هیوشاپ یوت ار شیاپ دز.

و درک زیت شوگ بوخ . دروخ ششوگ هب ییانشآ

.زا دناخرچ بقع هب رس تشحو اب دعب یتاظحل

. دینش ار وا روفنم یادص اه تلا وت زا یکی

هب دیود هلجع ،اب هدیشوپن هدیشوپ ار شیاه شفک

یاهاپ نآ زا هک یتعرس نیرتشیب رد.اب تمس

ریز دش. رود همشچ زا تشاد راظتنا دشیم هتسخ



نیرت هشوگ رد یتشخ و درگ یاه جرب زا یکی

نانز سفن و داتسیا راوید مخ ارسناوراک تمسق

. تشاذگ شا هدیمر بلق یور تسد

زا سرت و تشحو و دیراب یم شیور رسو زا قرع

یم ار وا تشاد هدرک ادیپ ار وا ربکا هکنیا رواب

. تشک

کش . دزیرب رس هب یکاخ هچ دیاب تسناد یمن

ونآ دوب هدمآ ریوک نآ هب راک کی یارب ربکا تشادن

یلع اما . سب و دوب یلع ندرک تسین هبرس مه

هک تشاد دایز هدرکن یاهراک . دریمب تشادن دصق

و دنام یم هدنز هدش روط ره دیاب . دهدب ماجنا

دنامب یقاب شرمع زا زور کی دوب رارق رگا یتح

. دناسر یم نارهت ارهب شدوخ دیاب

شدوخ ربکا مشچ ریز ریوک نآ زا دشیم روطچ اما

دنک؟ دیدپان ار

رود و دروآرد ار دوب شبیج یوت هک یزمرق گنل

یاه هچاپ . تسب شیاه مشچ ریز ات شناهد



ار شیاه شفک ی هنشاپ و دیشک نییاپ ار شراولش

. دیشک باال

خاروس وزا داد فارطا هب یباسح ار شساوح

دندوب دلب ارسناوراک لها واو طقف هک ییاه هبنس

نیرتمک .اب تفر لوسر اقآ اب شکرتشم ی هرجح هب

شلد رد رتشیب هظحل هب هظحل هک یا هرهلد و ادص

اراب شروج و عمج و کچوک کاس دز، یم جوم

نیمه و تشادرب دوب هدرک زادنا سپ هک یلوپ مامت

: دینش دورب نوریب رد زا تساوخ هک

؟ هگید هشتقو ؟ یریم یراد -

و هدیشک زارد ولهپ هب هک لوسر هب دناخرچرس یلع

. دندوب هتسب زونه هک ینامشچ

دز: چپ مارآ

نک. .حالمل لوسر اقآ مترکاچ -

کشت یور تسشن دشو دنلب اج زا لوسر اقآ

. شکزان



؟ هتلا بند یسک ؟ سپ یا هچاپتسد ردقنیا ارچ -

. هدموا ربکا هرآ... -

. تخیر مه ارهب شتشپ مک یاهوم لوسر اقآ

؟ یرب یاوخ یم یروجچ -الهلااالهلل.

. لوسر اقآ مرب دیاب یلو . منود یمن -

کش و دوب ربخاب یلع یگدنز مامت زا لوسر اقآ

. دراذگ یمن هدنز دنیبب ار وا ربکا تشادن

؟ هکیترم نوا تساجک -االن

ور ارسناوراک هراد .الدباالمن شمدید همشچ -وت

رس هب یکاخ هچ هنک. ادیپ ونم هنک یم وور ریز

؟ لوسر اقآ مزیرب

دش. دنلب اج زا لوسر اقآ

نیوزق هپت،زا نوشیدرب بشما هک هورگ نوا -

وربکا رس مریم نم . نریم هگید تعاس .هی ندموا

ور مخز یاج هی یتفگ ورب. نوشاهاب منک. یم مرگ



؟ هراد شتروص

دز: قه و درک لغب ار لوسر یلع

مدرگ یمرب منومب هدنز نک اعد ادخ. هب مترکون -

. تیسوب تسد

درک: ادج دوخ ارزا وا لوسر

ور هگید و ینک یگدنز تسرد یریگب دای مراودیما -

. ینکن رامق تیگدنز

. تخادنا ریز هب رس تلا جخ زا یلع

ما. هدنمرش ادخ .هب لوسر اقآ مارب دینک اعد -

هویگ و تشاذگ یلع ی هناش یور تسد لوسر اقآ

ار نآ اروف درک؛اما زاب ردار یلع . دیشوپ ار شیاه

. تسب

: تفگ بجعتم لوسر اقآ

؟ یتسب ارچ دش؟ یچ -

: تفگ وزرل سرت واب داتسیا قاتا طسو یلع



نوا فرش یب ربکا نوا . هنوریب نوا . تساجنوا -

. هداسیاو نوریب

داد: ناکت رس فسات اب لوسر اقآ

منیبب مریم . نومب اج نیمه اه!وت هیرونوج بجع -

؟ نیچگرید رس نوا شمشکب منوت یم

؟ یگب شهب یچ ؟ ینک راک یچ یاوخ یم -

متفر هک فرط ره نک هاگن طقف . هشابن تیراک -وت

ینومن .اج هورگ نوا هب نوسرب دوز ور تدوخ وت

. متفر نم . یلع

نوریب مدق هرجح زا یدرسنوخ اب لوسر اقآ

. تشاذگ

و درگ طایح رد اپ دنک هجوت بلج هکنیا نودب

. دییاپ یم ار ربکا یمشچ ریز . تشاذگ تشدندرد

هدرک فیرعت شیارب بقال یلع هک دوب روط نامه

زا ترارش هک دوب راگزور یاه کب هدنگ نآ دوب.زا

. دیراب یم ناشتروص رسو



نآ تشاد بیج یوت تسد شوپ هایس هشیمه ربکا

هک یدرمریپ ندید .اب دیکلپ یم فارطا و رود

هتسهآ ار شدوخ تفر یم هار سالهن سالهن تشاد

. دناسر وا هب

! یجاح ! یاهآ -

لوسر دش. کیدزن وا هب ربکا درک. دنلب رس لوسر

: تفگ وا هب وور درک زادنارب ار شیاپاترس

اقآ؟ ینم -اب

ساجنیا هگید یسک مه اموش زج ؟ میک اب سپ هرآ -

؟

هلب مشدعب . متسین یجاح نم هک ینم اب رگا -

. تسه اج همه ادخ ادخ! . تسه

یطولا #ن



مود _ لصف #

مکی _ _دون تمسق _ همادا #

دز: یدنخزوپ ربکا

. ورافرح نیا نک لو -

هار؟ هدرک مگ ای یرفاسم -

رفن. هی یپ مدموا . مودکچیه -

هیچ؟ شمسر هیچ؟ شمسا -

. یرفرف یاهوم اب هرغ ال رسپ .هی یمتاح یلع یلع، -

. شمسانش یم هرآ ؟ یگیم ور اقآ یلع . ناهآ -

. هنومرگراک

دش. لا حشوخ حوضو هب ربکا

؟ ساجک بخ؟وک؟ -

؟ یتسه یک وت وگب لوا -



؟ یراد راک یچ شنوا -هب

. داتفا هار لوسر

الیق! خادب مردقچ . ششیپ تمربب ایب!ایب ملا بند -

؟ یشلیماف

دش: مدق مه ابوا ربکا

؟ تساجک ! ینک یم لا وس ردقچ -

سایوت هفولع رابنا .ایوت شنایدام شیپ هتفر -

.ایب. تمرب یم ییاج هی .ات لبطصا

اه هرجح مامت درک.رد هاگن فارطا و رود هب ربکا

هرجح کت کت لخاد تساوخ یم شلد دوب. هتسب

تحار دوشب هک دوبن ییاج اج، نآ اما . ددرگب اهار

. داتفین رسدرد یوت و دیشک کرس

نآ تشادن ررض . دیوگ یم تسار درمریپ درک ضرف

. ددرگب مه اهار فرط



شلا یخ دینش هک ار هفولع رابنا و لوسر یادص یلع

راد .کالههبل دنابنج یم تسد دیاب دش. تحار یمک

ار شدوخ هسآ هسآ و تشاذگ شرس یور یهایس

اه. ینیوزق هورگ هب دناسر

، دشیم رود ریوک زا تشاد نو رب راوس یتقو

تفر یم تشاد . شتروص یور تفرگ هار شکشا

طقف . دوشب هچ تسا رارق تسناد یمن و نارهت هب

هب تشاد هک یراک ونآ دنامب هدنز درک اعد

رطخ ارهب شناج و درک یم کرت ار ریوک شرطاخ

نارهت هب نتفر . دهد شماجنا یبوخ هب تخادنا یم

دوب. ریش ناهد یوت نتفر تسرد

یطولا #ن

مود _ لصف #

مود _ _دون تمسق #



هک وردحیلا درب ارباال شیاچ ناویل الن سرا

: تفگ درک، یم تبحص مانهب هب باطخ

ییاچ . نومنوخ میتشگرب زاب هک ترکش ایادخ -

. مینک یم ناج شون وداتس گنرشوخ

. تخادنا فسات رس زا یهاگن شبترمان زیم هب مانهب

نیا زج هنک یم رییغت هراد زور هب زور ایند همه -

هی ندرکن . شور هتسشن یکاخ هچ هاگن . رتفد

. شور نشکب لا متسد

ینیب هب ینیچ ، تسا مد هنهک یاچ دید النهک سرا

. دیبوک زیم یور ار ونآ تخادنا شا

و نومدوخ هنوخ میتشگرب هک نیمه اباب. نزن -رغ

نک. رکش میتسین انوبایخ نولیو بش ات حبص

هیچ؟ زورما همانرب حاال بخ -

دز: دنخزوپ الن سرا

زا فرح ؟ تسه یزیر همانرب مه ام راک وت هگم -



نومارب راوید ورد زا نکن کش االن، دموارد تنهد

. هشاب هار وت بوخ یاربخ مراودیما طقف . هراب یم

دز: کمشچ الن سرا ، دروخ گنز هک زیم یور نفلت

دش. عورش ، امرفب -ایب

. تشادرب ار یشوگ مانهب

درگرس نک...سالم لصو یک؟... ... نونمم -سالم.

... هتسرد هلب... . متسه ردص

: دیرپ اج دش.زا درگ مانهب نامشچ

فطل ... درگرس نونمم یاو ؟!... اعقاو هلب، هلب -

...عفال. اجنوا مایم مدوخ ...هن... نیدرک

: تفگ و دیبسچ زیم هب یواکجنک الناب سرا

؟ مانهب هدش یچ -

یکاله هفاضا هب زیم یور یزاب هدنورپ اروف مانهب

تمس هب هلجع واب تشادرب ار شنیشام چیئوس و

: تفگ و تفر قاتا رد



وتکال یمتاح یلع . بوخ یاربخ الن سرا بنجب -

. هتشادزاب یدازآ یرتن

. مانهب لا بند هب دیود یلا حشوخ الناب سرا

ارهب نآ مانهب و دنتسشن نیشام یوت هک ود ره

: دیسرپ قاتشم الن سرا ، دروآرد تکرح

نتفرگ یروجچ ور یمتاح یلع هیچ؟ نایرج مانهب -

؟ اجک یک؟ ؟

صخشم ادعب اجنوا میرب دیاب . منود یمن نم -

. هشیم

یرتن کال کیشک رسفا قاتا یوت ود ره دعب یقیاقد

. شناهد هب دندوب هدز ولز هتسشن یدازآ

شیر یهوبنا اب دوب هداتفا اج یدرم کیشک رسفا

. گنر ییانح و دنلب

هی حبص تشه تعاس شوح و لوح حبص زورما -

یلع تفگ درک. یفرعم ور شدوخ نووج رسپ

ور شدوخ یرقاب دمحا لتق رطاخ وهب هیمتاح



. هدرک میلست

ال سرا . دندرک هاگن رگیدکی هب هکوش الن سرا و مانهب

: تفگ ن

؟ هدرک فارتعا لتق هب ینعی -

نم هب یصاخ زیچ . هراد یدایز تاع طاال هگیم -هن،

فرح هدنورپ سرپزاب اب داوخ یم تفگ . تفگن

. هنزب

. دیشک یتحار و دنلب سفن سوسحم مانهب

. هشیمن مرواب ادخ. یاو -

داد: همادا رسفا

هدز تشحو و هدیسرت یروجدب . هتشادزاب -االنوت

. هنومب اپرس ات میداد شهب دنق بآ ناویل هس تس.

: دیسرپ مانهب

ارچ؟ -

یکی تفگ . مینک شتشادزاب درک یم سامتلا -



. شدشکب داوخ یم هشلا بند

: تفگ مانهب هب یلا وس یهاگن الناب سرا

. مانهب شمینیبب دیاب -

ردحلا تسد هب دنبتسد یمتاح یلع دعب هقیقد ود

دوب. نارهت برغ کرهش هقطنم یرتن هبکال لا قتنا

درک. یم هاگن یمتاح یلع هب هنیآ زا مادم مانهب

هاگن فرط ونآ فرط نیا هب مادم یسپاولد اب یلع

: درواین تقاط تبقاع مانهب درک. یم

یا؟ هچاپتسد کالهفو ردقنیا ارچ ؟ یلع هتچ -

هدنابسچ ار شدوخ یلع درک. هاگن بقع النهب سرا

. زابرس هب دوب

: تفگ زابرس

و راولش هب هدز دنگ رابود سرت زا زورما نابرق -

. هاگتشادزاب

. تخادنا ریز هبرس تلا جخ زا اروف یلع



یدیشخبب زابرس و تفر هرغ مشچ زابرس النهب سرا

. تفگ بل ریز

: دیسرپ یلع النزا سرا

؟ یتسه یچ نارگن -

: تفگ تشادن ور هب گنر هک یلع

نومرس تشپ . هشاب ملا بند زونه مسرت یم ! ربکا -

. منود یم . دایم

النهب سرا . دندرک هاگن مه هب مانهب النو سرا

درک. هاگن بقع یاه لیبموتا

هشاب نوا هیبش هک یسک .االن مدید وربکا نم -

! رسپ نک عمج وتدوخ . یلع سرتن . تسین نوملا بند

تدوخ یاپ اب تدوخ هک یتشاد منج یردقنوا

. نوناق هب رپسب وش هیقب ام. شیپ یدموا

شتروص تمس ارهب دنبتسد رد ریسا تسد یلع

درک. کاپ ار شکشا و درب



؟ منکب یشهاوخ هی نوتزا هشیم -

: تفگ مانهب

! وگب -

****

و یرقابدمحا لتق ی هدنورپ سرپزاب ، یحلا ص

تهبا هک دوب دنلب یدق الرغاب یدرم رکاش و دادادخ

اب لوا راب نامه ار اهراک خالف مامت شهاگن

. دناسرت یم شندید

یمدنگ وجو و هاتوک یاه یرتچ و هاتوک یاهوم

شتروص هب یصاخ تیباذج شمک نس الف خرب شا

ار شلکش لیطتسم و یکشم رود کنیع دوب. هداد

هدنورپ زا هاگن و درک نییاپ باالو شا ینیب یور

دوب هدش هلا چم دوخ رد هک یلع وهب تفرگ

. تخادنا

دوب هتفگ مانهب ار. کرسپ حلا دیمهف یم بوخ

رپزا یلع راگنا اما . درادن یبوخ یحور عاضوا یلع



یمن ارخیلا شدوخ و تفگ یمن وات دوب فرح

. دشیمن بوخ مه شلا ح درک

داد. یم ناکت دنت دنت ار شیاپ کی و دوب یبصع

: تفگ سرپزاب

. نوج هچب سرتن . یتبقارم تحت اجنیا -

: تفگ زیت و دنت یلع

یم وربکا رگا مه امش . سرپزاب متسین هچب نم -

یم یهبلابلا هدنک رپ غرم لثم نم نیع نیدید

باالی ربکا مداتفا هاچ هت راگنا ادخاالن .هب نیدز

. هشکب ونم داوخ یم هداسیاو هاچ

ربکا لثم ات رازه یلو مشاب هدیدن دیاش وربکا نم -

نایرج ینک فیرعت یاوخ یم . مدید ربکا زا رتدب و

ایهن؟ وربکا

شدنلب و یرفرف یاهوم الی درب تسد یبصع یلع

. دیزگ وبل درک یفوپ . تخیر مه ارهب ونآ



؟ مگب اجک .زا مگب ماوخ یم هرآ -

. وگب لوا -زا

یطولا #ن

مود _ لصف #

موس _ _دون تمسق #

. مدرک یم ومیگدنز متشاد هک دوب یتقو شلوا -

یم لو راع ویب راکیب االن. یانووج هیقب نیع

. دمویم مدب ندنوخ سرد .زا دوبن راک . مدیخرچ

نوترواب منک. هیامرس تشادن هلپ و لوپ ماباب

یارگراک لغب متفر یم حبص هب حبص یتح . هشیمن

اکلم باص . دوبن منوا یگ. هلمع مرب هک یناغفا

نتفگ یم . ندوب یناغفا یارگراک لا بند رتشیب

.وت هبرچ یم مه یکیناکم لیب هب یتح نوشروز



مقیفر اب هکنیا .ات یروخ یمن درد .هب یتسه یترپز

اجنوا میتفر یم . ندرج وت هفاک هی دش او ماپ

شجرخ . اشامت منم و درک یم یزاب درایلیب مقیفر

. مدرک لددرد یکی اب هفاک نوا وت هکنیا دوب.ات دایز

. متسین دلب متفگ . هرامق و رکوپ وت لوپ االن تفگ

تفگ . منیش یم هایس کاخ هب مزابب . هیسناش رامق

باال یمیدق هنوخ هی درب ونم . مدیم تدای مدوخ

دوب. زیمت رت روج و عمج تیئوس .هی نورهت رهش

هلبز انادنام هنوخ اجنیا تفگ ؟ تساجک اجنیا متفگ

زاب رکوپ هی هلبز انادنام و دوب رکوپ ی هنوخ تس.

هی رامق یاتیاس نیا وت رابود یکی .بقال راهق

. مدوبن دلب وراک مخ مچو یلو . مدوب هدید ییازیچ

مود .راب منودند ریز تفر لوپ هزم مدرب هک لوا راب

. متخاب موس هعفد اما . مدرب و متفرگ لوپ منامام زا

. مشب رادلوپ متساوخ یم و مدوب هدش صیرح

راشف یه و متخاب یه . متفرگ لوپ م هیاد زا شدعب

. ماباب هب مدروآ



دز: قه یلع

تسد زا یتنعل رامق نیمه رس ور م هراچیب ردام -

و لا چخی هک مدوب هدش تخبدب ردقنوا . مداد

ماباب هک مشورفب متساوخ یم مه ور هنوخ شرف

. نوریب تخادنا هنوخ زا ونم و تشاذن

درک. یمن لوبق هنک. مکمک متفگ . انادنام شیپ متفر

ربکا . ربکا شیپ داتسرف ونم منوا . مدرک شسامتلا

. مدیم تهب یبوخ لوپ شاب نم ی هچون تفگ

خ متسنود یم . متشادن نداد تسد زا هساو یزیچ

یم راک یچ متسنود یمن اقیقد یلو . نراک الف

ننک.

درک. رپ زیم یور یزلف چراپ ارزا بآ ناویل سرپزاب

. ریگب سفن و روخب بآ مک هی -ایب

. دیشک رس سفن کی ار بآ یلع

: دیسرپ سرپزاب



درک؟ یم راک یچ اقیقد ربکا -

یلو دوب. ناماس و نامرآ رکون و هچون ارهاظ ربکا -

طقف شف خال انادنام درک. یم راک انادنام هساو

و نامرآ یلو دوب. ش هنوخرامق و رامق نومه

و دادادخ . ندرک یم خیلا ومدرم بیج ناماس

لصو نوش همه انیا . ندرک یم راک نوشارب رکاش

نامرآ هب یکریز ریز ناماس هتبلا . یسوم هب ندشیم

و دادادخ . یسوم هب دوب هدیبسچ و درک یم تنایخ

قرش، مشلا، ، بونج . ندوب رهش هی وت هام ره رکاش

یمن یلیخ نم و دوب یروجنیمه یچ همه . برغ

ات نراذ یم کاله مدرم رس یروجچ اقیقد مدیمهف

. تکرش نوا وت ندموا داوج و دمحا هکنیا

زیزع دش هتوس هس دوب. گنرز یلیخ دمحا نوا

یم دقن هب تسد یرتشم . ناماس و نامرآ ی هدرک

. تفرگ قنور تکرش زاس و تخاس راک و دروآ

یدرک یم راک یچ تکرش نوا وت اجنوا اقیقد -وت

؟ یلع



و یکناب یاراک یرس .هی مدوب ربکا یوداپ نم -

.ثمال مداد یم ماجنا ونوشایب و ورب و یرادرهش

وهی نداد یم کرادم و تاصخشم و مسا ات دنچ

وت منک زاب باسح اه مسا نوا هساو هک تلا کو هگرب

. کناب

؟ هدروخن تشوگ هب باهو ینام مسا -

هیک؟ نوا ؟هن. باهو ینام -

. وگب وش هیقب نک. شلو یچیه -

مهب یقوقح .هی تفر یم شیپ بوخ زیچ همه -

وهالک مدوب مردام رادازع و گنتلد طقف . نداد یم

، مردام زا رتشیب . هدرک گرزب ونم نوا م. هیاد ندید

زا شبلق دوب. یفیعض نز مردام . هدرک یردام مارب

طقف نم شدوخ لوق .هب تشاد لکشم یگچب

شنتشک هب نم مشرخآ . مدوب هزجعم هی شارب

ونم. هنک تنعل ادخ . مداد



هدب. همادا . یلع نکن هیرگ هنک. شتمحر ادخ -

درک: نیف نیف یلع

داللزا یلو دمحا دوب. عیلا شیشک هشقن داوج -

دوب. هدموا ایند هب ردام مکش

یلک . مینورذگب شوخ میرب شیسورع زور دوب رارق

ضوع ییازیچ هی هک مدید یم یلو . تشاد قوذ

هدش.

؟ هتروظنم یک امش؟ -

. رکاش و دادادخ و ونم -

بخ؟ -

دوب. هتفر تکرش زا دمحا دوب یتقو دنچ هتبلا -

.اب شمدید یقافتا یلیخ زور ارچ.هی متسنود یمن

نیع دوب. هدش ضوع شاپاترس دوب. شدزمان

تمیق نورگ نیشام و دوب هدیشوپ سابل اینویعا

ایب. امتح همیسورع هگید زور هد تفگ . شاپریز

داوج شاب هنویم مدرک یم سح دوب. هداد متراک



دوب. تحاران . داوج دوب یروج .هی هدروخ مه هب

دوب. باصعا ویب غمد

یلو . یشورفلگ متفر شیسورع زور هک خالهص

دوب. شوماخ شیشوگ میدز گنز یچ .ره دموین

و ادادخ دشیم یزور هد .هی نوش هنوخ تفر داوج

مدزیم گنز نوشهب مه یچ .ره مدوب هدیدن ورکاش

دوب. شوماخ نوشتفج نفلت

یم مارب هک یسردآ هب مایب تفگ دز گنز مهب ربکا

. هتسرف

؟ دوب اجک -

. نهموب وت دوب غاب هنوخ -هی

؟ یسورع زور نومه -

هلب. -

دنچ؟ تعاس -

منک. رکف کی کیدزن دوب. رهظ -



؟ یتفر یک -اب

. اهنت مدوخ -

و نوتس هی هب نتسب ودمحا مدید مدیسر یتقو -

. شننز یم یه

ایک؟ -

. ندوب لوغ وهنیع . هدنگ درم وودات ربکا -

؟ دوب مه هگید یسک -

. دموا رصع ناماس -

؟ ندز یم ودمحا یچ هساو -

بشما دمحا ؟ هدش یچ مدیسرپ ربکا -زا

؟ شینز یم ارچ هنک؟ یم راک یچ اجنیا . هشیسورع

یطولا #ن

مود _ لصف #



مراهچ _ دص_دون _ تمسق #

شتروص رسو . ندوب هتسب هچراپ اب ودمحا نهد

رسپ . متشاد تسود یلیخ ودمحا نم دوب. ینوخ

ربکا هوگ خاالق یردقنوا تدم نوا اما دوب. یبوخ

. منزب فرح متشادن تارج هک دوب هدرک متیذا

وشلیماف لک نم یلو ؛ هشیسورع بشما تفگ ربکا

داد یه هتسب نهد اب دمحا . منوشن یم شازع هب

. مدیمهف یمن هک تفگ یم ییازیچ دزوهی یم

هرب مراذ یم هنزب فرح مدآ هچب نیع هگا تفگ ربکا

یلو . هشب دامود بشما و شلگشوخ دزمان شیپ

لیوحت تفم فرح و هزادنب کتفج زاب هیفاک طقف

. همنهج طسو شاج تقو نوا هدب. نم

یرب تفگ یچ هساو وت دش؟هب یچ شدعب بخ -

؟ اجنوا

نوریب نتفر قامچلق ودات نوا . مدب ینابهگن -هک



. نتخاس یم ونوشدوخ دیاب و ندوب داتعم غاب. وت

. گنم و رامخ نوشدوخ نیع و دوب هتسخ مربکا

نیب مدید یتقو غاب. هت ندوب هدرک نشور شیتآ

مک .هی مدرک زاب ودمحا نهد ، نیرادیب و باوخ

هدز ایتنعل دوب. دب یلیخ شلا .ح مداد بآ شهب

بوخ تسنوت یمن . ندوب هدرک شش وال شآ ندوب

رود تعامج نیا زا ورب ورب. یلع تفگ . هنزب فرح

. نتشک ورکاش و دادادخ ، ناماس و ربکا تفگ وش.

همه نوا هدعب ماتود نوا . نرادربه کال انیا تفگ

یم تفگ . هتخوس ی هرهم ندش ندیشک هک یتمحز

تفگ . مدرکن لوبق نم نوشاج نراذب ونم نتساوخ

درایلیم .هد مدرک میاق مراد کردم نوشزا هملا هیع

هی ربکا تفگ . مدیدزد نوشزا طال شمش و لوپ

ور وت یچ هساو سپ متفگ . هتشادرب وشدرایلیم

شیپ مریم مدرک نوشدیدهت تفگ ؟ دمحا نتفرگ

نزابرامق . ندزد انیا . نوشهب مدیم وکرادم و سیلپ

. ندروخ ومدرم لوپ درایلیم درایلیم روخ. مورح و



نم . نشکب فرح مزا ناوخ یم و اجنیا ندروآ ونم

و مدیدزد یمن ولوپ نوا هنرگو متشادن ربخ

هدنز هگا . مدرک میاق .وپالور مدرک یمن شجرخ

و متشادرب یچ .ره اسیلپ مدیم ور همه منومب

تفگ . منومیشپ گس ثم ادخ هب تفگ یم . ومدروخ

یم هدولآ مه ور وت ربکا رود. یاج هی نک رارف ورب.

شیپ ورب یدنوم هدنز زور هی رگا و نک رارف هنک.

. هشاب هبترالن شساوح وگب داوج هب تفگ . سیلپ

. ندرک هیرگ هب درک عورش یلع

بش نیرتدب ادخ. یاو . هریمن مدای وبش نوا -اقآ

دموا بش رخآ تفاثک ناماس نوا دوب. میگدنز

ییاتود دوب.زاب هدش لا حرس یباسح ربکا . اجنوا

تفگ هظحل نیرخآ ات دمحا . دمحا نوج هب نداتفا

همه دز یم داد منز. یمن فرح نم یلو نیشکب ونم

هب داتفا ینهآ هلیم اب ربکا . کرد هب نیرب نوت

مشرخآ . شرس وت ودز دنوکش وشاه هدند . شنوج

منوا . ندرک ش هفخ شیدامود نهریپ تاوارک اب



نم. یامشچ ولج

ش همه . مدیباوخن تحار بش هی بش نوا زا

زا لبق دمحا یامشچ . یتخبدب ش همه سوباک

اقآ. هنزیم شیتآ هزونه هک زونه ومرگیج شگرم

درک عورش دنلب یادص واب درواین تقاط رگید یلع

. ندیلا ون ندز قه هب

راوید یوس نآ زا یدحوم گنهرس و مانهب النو سرا

و دنداد یم شوگ یلع یاه فرح هب یا هشیش

. دندوب شندز هجز دهاش

شبیج یوت زا یا هچراپ یلا متسد یحلا ص سرپزاب

داد. یلع تسد وهب دیشک نوریب

نک. کاپ وتاکشا .ایب یلع نکن هیرگ -

واب درک کاپ لا متسد اراب شسیخ تروص یلع

داد: همادا راد شخ و هتفرگ ییادص

کیدزن هرد هت نتخادنا ندرب ور هزانج بش نومه -

غاب.



؟ یتعاس هچ -

. منومگ هب دوب هس -

درک؟ هفخ تاوارک اب ودمحا یک -

ششکب تفگ داد. وشروتسد شهب ناماس اما . ربکا -

هش. هدنز زا رتهب ش هدرم

؟ سیلپ شیپ یتفرن شادرف نومه ارچ -

درک. یمن راک مزغم ال صا اقآ. مدوب هدیسرت -

دعب . اسیلپ شیپ متفر یم نوشمشچ ولج یروجچ

یوت . ریوک متفر مدرک رارف فالتک رازه اب هام هی زا

یگنشگ اتزا مدرک یرگراک . مدش میاق ارسناوراک هی

و اجنوا هدموا ربکا مدید بشید هکنیا .ات مریمن

. هدرگ یم ملا بند

دش. بلا -ج

بشید نومه یلو هدرک مادیپ یروجچ مدیمهفن -

کی و نارهت مدموا و مدش یرگشدرگ روت نو راوس

. هشک یم ونم همهفب رگا ربکا . یرتن کال متفر تسار



یلیخ سرتن . هدرک یدایز طلغ ربکا ؟ هیکلا هگم -

. میریگ یم مه ورانوا دوز

تینما مدآ منودنز وت مدید املیف نیا وت هخآ -

. نشک یم نودنز وت وفرط ندیم لوپ . هرادن

؟ نوج رسپ هکشک هگم . ملیف یگیم یراد متدوخ -

بال داوخب هک هنوم یمن هدنز . همادعا شمکح ربکا

. هرایب ترس یی

یارب تخوس شلد سرپزاب . تفگن یزیچ یلع

دوب هدروآ یلع رس هچبالیی ربکا .نآ هراچیب ناوج

گرم ندید هچرگ ؟ تشاد تشحو وا زا همه نیا هک

یناسنا ره ناور و حور عیجف تروص نآ هب دمحا

. دیشاپ یم مه ارزا

دز: ادص ، تسب هک ار هدنورپ

! نابهگن زابرس -

دش ییوجزاب قاتا دراو هلصاف بال شوپ زبس یزابرس

داد: یماظن وسالم



. نابرق هلب -

زیچ هی شلبق هتبلا . هاگتشادزاب ربب ور ینادنز -

دعب . داتس هاگنومرد شربب و هروخب هدب نیریش

. شلولس هب شربب

شوه زا تشاد ابیرقت هک یلع و درک تعاطا زابرس

درب. نوریب قاتا ارزا تفر یم

یطولا #ن

مود _ لصف #

مراهچ _ _دون تمسق #

شا، یرانک ی هجاب ینز هیرگ یادص ندینش اب

یور ار شرداچ نز پچ. تمس دیخرچ شرس

ار شتروص دشیمن دوب هتشاد هگن یروط شرس

ملا رداچ دوب صخشم کورچ و هنهک رداچ دید.زا



. تسین شدوخ

ور. هبور هب دیخرچ شرس هشیش هب هبرض یادص اب

هدیکت الرغو شتروص . شلباقم دوب هتسشن داوج

هچغاب یوت یاه فلع لثم شیاه شیر دوب. هدش

و هداتفا دوگ شیاه مشچ ریز دوب. تلا ح ودب دنلب

اه نیا مامت . دوبن باداش هشیمه لثم شیور و گنر

یم لمحت نادنز اررد یتخس تاقوا تشاد ینعی

هراشا ناماس وهب تشادرب ار یشوگ داوج درک.

. درادرب ار یشوگ درک

داوج یادص . دنابسچ ششوگ ارهب یشوگ ناماس

: دینش ار

؟ یدرک مگ هار ارو؟ نیا !زا ناماس اقآ هب -هب

. منزب فرح تاهاب تمنیبب مدموا . مدرکن مگ هار -

؟ تنتفرگ یچ هساو

دز. ءازهتسا رپ یا هدنخ داوج

اه. ینک یم وساالیی . باوخب و روخب هساو -



کیدزن هشیش ارهب شرس ، تفر رد هروک زا ناماس

درک.

هچ اج نیا .وت داوج نزب فرح مدآ هچب نیع -

؟ ینک یم یطلغ

: تفگ و درک هاگن فقس هب داوج

مراک باص زا هدنگ لوپ هی اشیپ تقو دنچ ... موا -

. سیلپ ماد وت مداتفا یسناشدب زا یلو ... مدیدزد

: تخادنا باال هناش دعب

. مشکب وشسبح مدموا -حاالم

یور یا هبرض هدش دیلک ییاه نادند اب ناماس

دز. هشیش

! یتنعل -

دوب. هداتسیا زارد یورهار ی هشوگ نابهگن زابرس

هاگن درک سح دخرچب شرس هکنیا نودب ناماس

. تسوا یور زابرس



هک داوج هب درک.ور زاب ار ونآ تسب ار شنامشچ

: تفگ دوب شبل یور دنخبل نانچمه

یم یچ وره ینکن زاب ور تنهد هک هتعفن -هب

بآ مراذ یم اج نیا نکن رکف . داوج یگب ینود

هرب. نییاپ تولگ زا شوخ

نیرادرب کاله نامرآ وتو مگب ؟ مگب یچ -ثمال

؟ نیدیشک باال ومدرم لوپ درایلیم درایلیم

ودمحا زیچ همه یب ربکا نوا و اهامش مگب ثمال ای

هب رس یروجچ ورکاش و دادادخ یتسار ؟ نیتشک

؟ نیدرک تسین

نامرآ نز مگب هاگداد یوت یضاق ثمالهب ...ای موا

و... هیا هفرح زابرامق هی

: دیبوک هشیش یور هرابود ناماس

وش! هفخ ! یتنعل وش هفخ -

: تفگ درسنوخ یلیخ داوج



هگن ومسفن هتقو یلیخ . ناماس مشیمن هفخ -

زا نم . هگید هنوتسب . مدنوم الل مدزن فرح متشاد

. مرذگ یمن دمحا نوخ

دز: یدنخرهز ناماس

هرآ؟ هکنیا لثم تلد ریز هدز یشوخ -وت

هگید منک. لیاز ورامش یشوخ ماوخ یم اقافتا -هن

یتخس ممک .هی نوتیگدنز هدش یلبلب و لگ یدایز

. نیشب درم دیاش نیشکب

: تفگ نئمطم یلیخ . تخادنا باال وربا ناماس

نم ولج و ییاجنیا امش نراد ربخ موناخ -ترالن

؟ ینک یم یدایز رزرز یراد یتسشن

. شلد یوت داتفا سرت ترالن مسا ندینش اب داوج

اما . تسناد یم وا زا اهزیچ یلیخ راگنا ناماس

. درواین شدوخ یور وهب دنامب راددوخ درک یعس

درگرس طسوت ناماس اب شا هملا کم تشاد ربخ

شلا یخ دوش. یم دونش یوسوم ناوتس و ردص



یبیسآ سیلپ تبقارم دوجو ترالناب دوب تحار

. دنیب یمن

درک: ظفح ار شدنخبل سپ

. هرادن یطبر وت هب شنوا -

ینک، زاب وتنهد هیفاک طقف .وت هراد طبر اقافتا -هن

یخلا اب هنوت یمن هگید نوتموناخ ترالن تقو نوا

رس لگ یآ هنزب داد و یشورفتسد ورتم هرب تحار

یآ... مراد فالن .یآ تفم مراد

: شفرح نایم دیرپ داوج

داوخ یم یطلغ ره تلد ناخ،وت ناماس نیبب -

شاداد نوا هب نوریب یتفر هک اج نیا زا طقف . نکب

دوز یلیخ هتسشن نوخ هب لد یامدآ هآ وگب تقمحا

اسیلپ هب منود یم یچ ره نم . هریگ یم وشنماد

. هسب هگید یروخ هوگ . شزایپ ات ریس .زا مگیم

تاق مال یورهار رد دشوزا دنلب اج زا مه دعب

دش. جراخ اه ینادنز



رس .ات دیبوک هاگتسد یور مکحم ار یشوگ ناماس

دید. شرس ارباالی زابرس دناخرچ

مورآ ؟ یرایم رد یشوگ رس وتصرح هتربخ هچ -اقآ

رت!

تمس هب هک وردحیلا داد له بقع ارهب وا ناماس

درک: همزمز بل ریز ، تفر یم یجورخ رد

! هشوخ تلد اباب! ورب -

*****

یمن و دنار یم هارگرزب یوت تعرس اب ناماس

ربخ نامرآ هب دورب ای یسوم شیپ دورب لوا تسناد

. دهدب

ناش همه نامدود درک یم زاب ار شناهد داوج رگا

. تفر یم داب هب



نامه دربب ار ترالنووا غارس دورب لوا درک رکف

.ات دندرک شتسین هبرس و دنتشک ار دمحا هک ییاج

دیایب اج شلا ح دسرب هک داوج شوگ هب ربخ دیاش

. شناهد هب دنزب لفق و

یمک رهظ .زا تخادنا شا یچم تعاس هب یهاگن

دوب. هتشذگ

هرامش لوغشم و دروآرد شبیج زا ار شنفلت اروف

دش. یریگ

یطولا #ن

مود _ لصف #

مجنپ _ _دون تمسق #

و تفس شیاه هناش یور ار شا هلوک ی هتسد

ره رتزا غمد دش. هدایپ سوبوتا وزا درک مکحم



ارهب داوج دوب هدینش یتقو دوب.زا یرگید زور

اوه وهب هدش دود شدیما مامت دنا، هتخادنا نادنز

رد داوج دشابن تحاران دوب هتفگ نینزان دوب. هتفر

یمن وا هب نامرآ تسد و تسا رت نما شیاج نادنز

دریگب مارآ یمک وا دوب یفاک هلمج نیمه اهنت . دسر

غولش یور هدایپ یوت . دوشب تحار شلا ویخ

یوت هک زور ود زا دعب . نتفر هار هب درک عورش

، دورب راک رس دوب هتسناوتن و تشاد کالس هاگشناد

ار شتبیغ زور ود نآ هدرک مزج ار شمزع زور نآ

دنک. ناربج

یکی ی هلپ یور شا یناتک ی هدش زاب دنب ندید اب

نآ. نتسب هب درک عورش و تسشن اه هزاغم زا

رتم دنچ درک سح هک دوش دنلب شیاج زا تساوخ

دش دنلب اج دنک.زا یم هاگن وا هب یدرم رت فرط نآ

دوب. انشآ شیارب درم تروص ردقچ درک رکف و

. هدید سوبوتا یوت ار وا دیمهف درک تقد هک بوخ

و بجعتم . هدید ار درم مه نآ رتزا لبق یتح



شلا بند تشاد درم درک. هاگن بقع هب هدز تشحو

. دمآ یم

دیفس و هایس نامسیر زا هدیزگ رام هک ییاج نآ زا

ارزا شنفلت درک. رتدنت ار شیاه مدق ، دسرت یم مه

یطالیی هظحل کی ورد دیشک نوریب شبیج

. یشورف ریز سابل ی هزاغم یوت تخادنا ار شدوخ

درک. سالم دید ار اتوا هدنشورف نز

. نیدموا شوخ -

تمس وهب داد یکلوه لوه ار شباوج ترالن

روط نیمه ار یرفسف زبس ینیکیب . تفر نیرتیو

داد. هدنشورف ناشن یدوخیب

؟ موناخ هدنچ نیا -

: تفگ ییور شوخ اب نز

نوا ارچ . هگرزب هرومن هی امش هساو ؟ هزبس نوا -

؟ دینک یمن ناحتما ور یجنران ینیکیب

یور ار نفلت و تفرگ ار یوسوم ناوتس ی هرامش



: تفگ نز هب باطخ و تشاذگ ششوگ

؟ هراد ورپ -

-هنواال.

تسرد شسدح درک. هاگن هزاغم زا نوریب ترالنهب

شتشگنا رود یا هرقن ریجنز دوب. وا لا بند درم دوب.

زا یوسوم ناوتس دوب. وا رظتنم و دناخرچ یم

: تفگ طخ تشپ

ترالن؟ مناج -

تشادن دید نوریب زا هک هزاغم زا هشوگ کی ترالن

یاه سابل یسراو لوغشم ار شدوخ و داتسیا

درک. خاروس خاروس و یروتروت باوخ

اراکف خال شهب هفایق . هملا بند یکی ؟ ناوتس -ولا

. هروخ یم

: تفگ اروف یوسوم ناوتس

؟ اقیقد ییاجک -االن



هزاغم هی یوت . یبونج علض الب قنا نودیم تمس -

ریز. سابل

ربخ اه هچب نماالنهب . نومب اج نومه بخ هلیخ -

. مدیم

تفس دوب هداد ربخ وا بقالهب مانهب هک تفگن هتبلا

. دنشاب ترالن بظاوم تخس و

وا هب هدنشورف نز دید درک عطق هک ار نفلت ترالن

تقو دشات ریز سابل دنچ باختنا لوغشم هدز. لز

. نینزان یارب درخب

دیشکن یلوط دوب. هزاغم زا نوریب هب شمشچ کی

ار درم ندز مه هب مشچ کی رد نینزان ناراکمه هک

. دندرک هرصاحم

.اب تشادن مه لمعلا سکع تصرف یتح درم

رومام هس ی هرصاحم رد تسد هب دنبتسد یروابان

دش. هدرب اج نآ زا سیلپ

دز. گنز وا هب نینزان درک، ار شدیرخ ترالنهک



وات هنوخ درگرب یرغصا ناوتس اب نک لیطعت وراک -

نوریب هنوخ زا نم ی هزاجا نودب متفگن مه یتقو

این.

: دوشگ ضارتعا هب ترالمبل

راک. رس ، هاگشناد مرب دیاب نم ناوتس هخآ -

زا حاالمش نیمه . راین نم فرح ور فرح رتخد -

اشهاوخ . میداد تتاجن نامرآ یاه هچون گنچ

نک. شوگ فرح

: دیزگ بل ترالن

ادخ! -ای

دایب ناوتس ات نومب . سایروجنیا . موناخ هلبترالن -

. تلا بند

یطولا #ن

مود _ لصف #



مشش _ _دون تمسق #

دراو هلجع واب درک زاب ار نآ ندز رد نودب ناماس

یاهربخ یایوگ شبهتلم و خرس تروص دش. قاتا

. دوبن یبوخ

دش: زیخ مین نامرآ

؟ ناماس -

و زارد رادوشک دمک فرط هب تعرس هب ناماس

. تفر کیراب

. میدش تخبدب نک عمج وشاپ نامرآ -

: تفر ناماس تمس هب شزیم تشپ زا نامرآ

؟ تفگ یچ داوج یچ؟ ینعی -

ورب رود هب یهاگن درک. زاب ار وشک نیلوا ناماس

درک.

: تخود مشچ نامرآ هب



. نرایب هبعج ات دنچ وگب -

دز: داد وخ دنت و یبصع و دمک هب دیبسچ نامرآ

؟ تفگ یچ داوج مگیم تهب -

: قاتا رد تمس تفر ناماس

یم ور یچ همه نوا ؟ هگب یتساوخ یم یچ -

هب ور یچ همه تفگ . هراد ربخ یچ همه .زا هنود

. هبوخ هشاب هتفگن .اتحاالمش هگیم اسیلپ

دز: داد اج نامه وزا درک زاب ار قاتا رد

. منیبب اجنیا ؟یاالایب نسح -

. تشگرب قاتا هب هرابود

هب نزب گنز منک عمج ور اکتسد رتفد نیا نم -ات

. هرطخ وت منوا . انادنام

شهارمه نفلت و دیود زیم تمس هب هدز لوه نامرآ

هرامش هب درک عورش نازرل یناتسد واب تشادرب ار

. یریگ



دش. قاتا دراو تکرش یچرادبآ نسح

؟ تسه یرما اقآ؟ هلب -

: تفگ دنت دنت ناماس

هلجع . رایب ریگ خیلا نتراک ات دنچ مساو عیرس -

نک.

اقآ. مشچ -

دوب. هداد ربخ انادنام هب نامرآ ، تفر هک نسح

: تفگ ناماس

لکشم نومارب هک تسه تمتسیس نوا وت یچ -ره

. نامرآ نک شکاپ ای یرومم وت زیرب هزاس

یتشم و درب شیاهوم الی تسد کالهف نامرآ

: دیبوک زیم یور مکحم

یم دیاب یتشک ودمحا هک یزور نومه ! یتنعل -

هدش رید .االن کاچ هب میدز یم دیاب . میتفر

. ناماس



هقس . مونشب ور انیا ماوخ یمن . یتنعل وش تکاس -

. میرب نک عمج طقف . شابن هایس

ات رازه ونامتراپآ و نیمز همه نوا قمحا هخآ -

؟ میرب اجک میراذب ورامرهز و تفوک

یم االمن یلو . میداتفا یم رکف هب رتدوز دیاب -

. میراد تقو زونه . میربب مینوت

درک یم شوگ ناماس یاه فرح هب ینیبدب اب نامرآ

نوریب هب هرجنپ ارزا شدوخ تساوخ یم شلد و

یم تقیقح هب تشاد شا یگدنز سوباک دنک. ترپ

نآ تساوخ یمن شلد یا هرذ یتح ووا تسویپ

دنک. رواب ار خلت تقیقح

اج. نیا دایب وگب یوترپ هب شاب دوز -

درک: شهاگن یلا وس ناماس

؟ یگب شهب یچ یاوخ یم -

. مینک بآ یروف ور یچ همه هشاب یهار هی دیاب -

لا وما و ملا همه هنیبب ماوخ یم . تمیق ریز منوا



مینوت یم ور شامودک . هشیم ردقچ اقیقد

. مینوت یمن ور شامودک و میشورفب

. هرادباسح نوا هشاب یچ ره

یتقو . نکن دامتعا سکچیه .هب نامرآ وشن قمحا -

. نیا دش نومراگزور میدرک دامتعا داوج و دمحا هب

. دیبوک زیم یور ار شیاه تسد فک نامرآ

مرب ماوخب مه ایند یاج ره نم . ونیا مهفب ناماس -

. منوم یمن هدنز لوپ نودب . مربب لوپ مدوخ اب دیاب

نیا یدرکن لبق زا یدرک هابتشا وت نم ردارب هخآ -

. هرید هگید .االن وراک

ات خیلا تسد . تسین میلا ح افرح نیا نم -

. مریمن منیمارو

ار شتسد کی و تشاذگ دمک یور ار شجنرآ ناماس

داد: ناکت اوه یوت

هچ. نم .هب نکب داوخ یم تلد یطلغ الره صا -



هس نیدز هک نیشاب نوتدوخ رکف ربکا نوا -وتو

میشب راتفرگ مه رگا انادنام و نم . نیتشک ورفن

هتیلا .ح تسین امش مرج ینیگنس هب نوممرج

. نیتشک مدآ اباب ! لتق . نیدرک لتق ایهن. ناماس

هک یتقیقح زا نامرآ هب یپچ پچ یهاگن اب ناماس

،بآ دنشاب هدیبوک شرس یور زیت یشکچ نوچ

داد. تروق ار شناهد

. هدرک یور هدایز دیمهف نامرآ

نم رظتنم ورب نک. رارف ورب. . هچب نکن درز -حاال

منک. یم تادیپ مرب هک اج .ره نومن

دوب. یبصع هدش. مامت شیارب ایند درک سح ناماس

مدق یارب درک یمن شا یرای شنهذ و دوب هچاپتسد

. یدعب

دورف مرچ لبم یور دوب. هدش سح یب شناوناز

. دمآ

؟ منکب یطلغ هچ حاال ایادخ -



قاتا دراو ربکا دشو زاب رد دعب . دروخ رد هب هقت ود

دش.

: تفگ اروف ناماس

؟ ینک یم راک یچ اجنیا ؟وت هدش یچ -

درک. ور ناماس هب زاب دعب و درک هاگن نامرآ هب ربکا

. میریگب ور هرتخد میتسنوتن -اقآ

زا دنامب راد دوخ تسناوت یمن رگید هک ناماس

هدبرع ، تعاس دنچ لوط رد دب ربخ همه نآ ندینش

دز:

یترپز الرغ رتخد هی سپ ؟زا نیتسنوتن یچ ینعی -

؟ نیدموین رب مه وبنادرز

ریز. سابل هزاغم هی وت دیپچ وهی . هدنمرش -اقآ

و لدبع رس نتخیر رومام هسات وهی . نوریب دموین

. شندرب نوشدوخ اب

دیرپ اج زا رنف لثم ناماس



؟ سیلپ یچ؟! -

دوب. هرتخد هب نوشساوح روجدب -اقآ

داد: ناکت رس فسات اب نامرآ

دیدهت هرتخد اب ونوا و یتفگ یزیچ داوج هب -الدب

! یدرک

ربکا هب دعب . دیخرچ شدوخ رود رود، دنچ ناماس

: تفگ

. میدش تخبدب هک میرب . ربکا میرب -

دنچ اب نسح دعب یتاظحل ، دنتفر نوریب هک رد زا

. دمآ قاتا یوت نتراک

. تشگ ناماس لا بند مشچ اب

منک؟ راک یچ ور انتراک نیا -اقآ

. انتراک نوا وت زیرب تسه اهوشک نوا وت یچ -ره

اقآ. مشچ -



ناوتس قاتا هب تسار کی و درک کرت ار قاتا نامرآ

ی هزاجا و ندز رد زا دعب . تفر یوسوم نینزان

. تسب دشوردار نینزان قاتا دراو دورو

درگرس هب یلا حشوخ اب نینزان هک دیشکن یلوط

هداتفا هلت یوت نامرآ داد ربخ شردارب و ردص

. تسا

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

شا یناشیپ یور ار شتسد و هدیشک زارد لبم یور

دوب. ندرک رکف لوغشم تخس و دوب هتشاذگ

یطولا #ن

مود _ لصف #

متفه _ _دون تمسق #



رد اپ یسوم دشو زاب ادص اب یدورو رد ناهگان

. تشاذگ هناخ

. تفر شقاتا تمس هب هلجع زااپاب هدنکن شفک

. دیرپ اج زا ناهور

؟ سیئر هنوخ وت یدموا شفک هکاب -زاب

هتشاذگ زاب ار شقاتا .رد دادن ار شباوج یسوم اما

نآرب ار وا دمک یاهرد ندروخ مه هب یادص دوب.

دوش. دنلب اج زا تشاد

ینیب هب ینیچ داد. یم رازآ ار وا شفتک درد زونه

. تفر یسوم قاتا تمس وهب تخادنا شا

: تفگ دزو هیکت هاگرد هب

؟ یرب یم فیرشت رفس ناخ. یسوم ریخ هب روقوا -

. دیشک نوریب شتخت ریز زا یگرزب کاس یسوم

. تخادنا تخت یور ار ونآ درک زاب ار شپیز

: تفگ . هچاپتسد و دوب لوه



. هگید مدرگنرب نک اعد . مریم مراد هرآ -

. دناشن شگنشق یوربا ود نیب یزیر مخا ناهور

؟ سیئر هدش یچ یچ؟ ینعی -

داد. نومانف هب قمحا ناماس نیا ! اسیلپ -

یور شیاه ییاپمد یادص دش. قاتا دراو ناهور

درک. ادص پت پت گنر یناوختسا یاه تکراپ

؟ ینک یم یخوش -

درک: وا هب ینیگمشخ یهاگن یسوم

مراد اباب منک؟ یخوش هروخ یم نم هفایق -هب

.هب هنودنز وت قمحا داوج نوا . میتفر ول مگیم

. مگیم ور یچ همه سیلپ هب هتفگ ناماس

کاس یوت ار شا یرورض لیاسو و سابل دنت دنت

. دناپچ

: دیزگ بل ناهور

؟ هنود یم یچ هگم ور؟ یچ همه -



وناماس . هنود یم نوا وندروخ انیا هک یهوگ -ره

همه زا لوا ور ووت نم مسا مرادن کش نریگب

. هگیم

زیچ. همه یب هکیترم هدرک اج یب یلیخ -

. ناهور کاچ هب نزب نک عمج اج! اجایاب یب -

دیاب هش. ضوع دیاب اجنیا ووت نم یگدنز لصف

. موس لصف میرب

. تخادنا ششود یور ار ونآ تسب ار کاس پیز

. ناهور ورب و نک خیلا ور اج نیا عیرس یلیخ -

؟ هتفر تدای . مراد مومتان راک یلک زونه ؟ مرب اجک -

. یرب دیاب طقف .االن ناهور ورافرح نیا نک لو -

هتفرن ول اجنیا حاالمش نیمه نک.ات ضوع وتاج

. یدرک راکهاش هشاب

. تفر نوریب قاتا زا دعب

دش. جراخ قاتا زا شرس تشپ ناهور



اباب! همنشگ ؟ هدموین زورما ارچ یلگ نیا -

و درک زاب ار لا چخی .رد تفر هناخزپشآ هب یسوم

. تخادنا شکاس یوت یکاروخ هتسب دنچ

اسیلپ مگیم مراد نم . رسپ یلا یخ یب یلیخ -

؟ هتنشگ یگیم ،وت ننوملا بند

وت مشدعب . دایمن مندرک رکف خیلا مکش هرآ.اب -

. متسین هلک یب اهامش لثم نم . شابن نم نارگن

سیخ هک نوریب مشکب بآ زا وممیلگ یروجچ مدلب

. مشن

هگید متفگ مه یلگ .هب سپ تلا ح هب شوخ هه! -

شرظتنم . شتراک هب متخیر مشباتک باسح . داین

. دایز تز . میتفر .ام شابن

هب ناهور و تفر یجورخ رد تمس هب یسوم

. شلا بند

، یچام ، یلغب وخیلا!هی کشخ یروج نیمه -

! یچوم



. تشاذگ ناهور ی هناش یور تسد یسوم

. شاب تدوخ بقارم -

. شاب تدوخ رکف نک. لو متاباب نوا " دیوگب دمآ

تسرد رت هدنگ رسدرد تدوخ هساو . تیگدنز رکف

اپ ناهور . درادن هدیاف تسناد یم بوخ ."،اما نکن

دمآ یم نآباال زا مه ادخ هک دوب هتشاذگ یهار رد

داد. یمن شفرح هب شوگ نکن، تفگ یم و

شکرتشم ی هناخ هب راب نیرخآ یارب و درک زاب ردار

ورد تخادنا یظفاحادخ گنر اب یهاگن ناهور اب

. تسب شرس تشپ ار

یور زا تفر یم هناخزپشآ هب هک ردحیلا ناهور

دز: داد تداع

اذغ... ! همنشگ یلگ -

تشگناراهچ دیآ. یمن رگید یلگ داتفا شدای اما

شرس بقع یاهوم یور راو شزاون ار شپچ تسد

درک: همزمز شدوخ .اب دیشک



میرب دعب و هدعم هب مینزب یزیچ هی لوا میرب بخ -

. نوم یتخبدب لا بند

یطولا #ن

مود _ لصف #

متشه _ _دون تمسق #

هنن سنوم دوب. هدش نیشن هناخ هک دشیم یزور ود

دوب؛ لا حشوخ هچرگ وا ندنام هناخ زا هک یلا رام

هنن دید. ار یسپاولد گنر دشیم شنامشچ هت اما

ندوبن مامت ناربج زور ود نآ رد تساوخ یم لا رام

یاه هچولک شیارب . دریگب وا ترالنارزا یاه

ار شجاوم و گنشق یاهوم . تخپ یم یدجنک

یارب ترالن یگنتلد تقو و تفاب یم دزو یم هناش

. دناوخ یم یکرت زاوآ شردام



نس یدصاق نیمیرای نس

مشی مئدــ یاچ هنس شلیا

ید ـب یردنؤگ ینیلا یخ

مشیمئد یاو خآ نم یک سب

ـما شیمامتای رل هجئگ خآ

مشیمئد الیـالی هنس نم

ـه موزؤگ نم یلا تای نس

ـم شیمئد یاس الیر زودلوا

یئدـــه زودلوا هنس سکره

مشیم ئدــ یآ هنس موزؤا



نم یحـهتا ارنوس ندنس

( رایرهش ـم...( شیمئد یاز هسید نیریش

زایآال رود همه نآ ار شدوخ و دیشک یم ترالنهآ

یوت شزیزع دنک.ود روصت تسناوت یمن داوج نو

ار ییاهنت و تبرغ دنتشاد ییاج کی رهش نیمه

شوغآ هالکرد ردقچ ووا دندرک یم لمحت

دوب. اه نآ یودره ندیشک

هدش خرس یاه ناجمداب هب یهاگن و درک مد ار یاچ

دوب هدنام و دوب هدرک مد ار هتک جنرب . تخادنا

ناجمداب یور دراذگب دنک هقلح هقلح اهار هجوگ

تسوپ هب درک عورش دز. یم روش اما شلد اه.

رکف نیا وهب شا یزاریش ساالد یارب اهرایخ ندنک

ار. تقیقح دیوگب ریما هب روطچ درک

هکنیا زا بجعتم هاگشناد تفر یم تشاد هک حبص



دوب: هدیسرپ هناخ یوت هدنام ترالن

رس یرب یاوخ یمن مزورما ؟ ییاد هربخ هچ -ترالن

راک؟

لبق زور غورد دناوت یمن تسناد یم بوخ وترالن

و دراد دردرس دوب هتفگ زورید دنک. رارکت ار

و گنر یتح اما زورما دور. یم یهایس شنامشچ

دوب. بوخ مه شیور

دوب: هتفگ

. مگیم تهب بشما -

دوب: هدرک مخا نارگن ریما

ادخ ترالن.هب یدز یدنگ هی هک وگن طقف اشهاوخ -

طقف . هراب یم نومیگدنز یور رسو زا یتخبدب

. امدیرب هگید نم . هشب هگید زیچ هی هیفاک

دوب: هداد شا یرادلد یدوخیب وترالن

دنگ لوغشم زور ره نم راگنا زاب، یگیم نیچمه -



. مندز

طقف دوب. تیگدنز دنگ نیرتگرزب تندش دمحا نز -

. دروآ نومساو یتخبدب

ملهچ مسارم زا دعب بش کی داتفا شدای وترالن

نودب و هاتوک یگدنز زیچ همه دوب گنتلد هک دمحا

ریما و دوب هدرک فیرعت ریما یارب ار شقشع

وا درک یم رکف هک دوب هدرک شنزرس ار وا یباسح

. دشاب یلقاع رتخد

.نآ نادنز دورب دیاب تفگ یم روطچ بشما حاال

هام شش زا رتشیب و دشاب محر لد یضاق رگا مه

. دنکن مکح شیارب

. تشادرب اهزایپ دبس زا یزایپ و دیشک یهآ

نآ تبیصم هب دیمهف ریما نتفگ سالم ندینش اب

هدش. کیدزن بش

. دیشک ووب دمآ هناخزپشآ هب اروف ریما

نانک هچ هچ هبو هب ریما و درک شم ترالنسال



داد. ار شباوج

ترالن. هدش نم عفن هب تندنوم هنوخ هکنیا لثم -

دز: ناج مک یدنخبل ترالن

. مزادنب هرفس روشب تسد ورب . ومکش هرآ -

تر یعونصم ی هدنخ نآ زا تشادن یبوخ سح ریما

ت لیلد دوب هدیسرپ شدوخ زا راب رازه حبص الن.زا

. دشاب دناوت یم هچ رالن

"هب ییاجنیا هک مزونه " تفگ ترالنهک یادص اب

. تفر ییوشور تمس

ی هدنیوگ یادص ی هنیمز سپ اب فرح یب ار ماش

و تسش اهار فرظ .ترالن دندروخ نویزیولت ربخ

بش ره لثم ریما ات دهدب شتفل تساوخ یم شلد

هب خیم ار ریما اما . دربب شباوخ نویزیولت یولج

. تفای یسیلپ لا یرس نویزیولت ی هحفص

یاه سرخ ، یشک ریت تفه و ریگب و دنبب همه نآ اب

درک رکف دعب . دنباوخب دنتسناوت یمن مه راغ یوت



. موش وخالص میوگب راذگب

هقیقد .هد تفر نمیشن وهب تخیر یاچ ناویل ود

یاج شرکف هچرگ دید، ریما اراب لا یرس رخآ ی

دوب. هدیباوخ لا رام هنن دوب. رگید

: تفگ ریما دش، مامت هک ملیف

تنتفرن راکرس نیا ی هصق . مرظتنم ترالن. بخ -

نوریب هنوخ زا زور ود نیا الوت صا هگیم هیچ؟هنن

! یتفرن

ریما وهب دیشک رانک ار یاچ خیلا ینیس ترالن

. تسشن رت کیدزن

! هرطخ رد منوج نوچ متفرن -

. دیرپ باال ریما مرف شوخ و نهپ یاهوربا تفج

؟! هرطخ رد تنوج یچ ینعی -

. هملا بند دمحا لتاق ینعی -

هبتر هدنام زاب یناهد و هدش داشگ ینامشچ اب ریما



دش. هریخ الن

مافرح هب بوخ و شاب مورآ طقف ادخ ور وت ریما -

بخ؟ هدب. شوگ

: دیرپ ریما یور زا گنر

ادخ!وت...وت... -ای

: دیرب ار شفرح ترالن

هی شتسود و دمحا . وگن یچیه هدب. شوگ طقف -

. درایلیم هد دودح . ندوب هدیدزد یلوپ

. دیبوک شا یناشیپ یور مکحم ار شتسد فک ریما

یاو! -یا

ارچ منود یمن قیقد نم . نوشتکرش ریدم زا منوا -

ادیپ وپالور شتسود نوا و نم یلو ؛ نتشک ودمحا

یلو نومیگدنز مخز هب مینزب میتساوخ یم . میدرک

. دشن

: تفگ نانک هتپ هتت . تفر او ریما



! وگب هرابود ؟ یدرک یطلغ هچ -ترالن...وت

نهد هب نوبز ادخ ور .وت ریما یشاب مورآ دش رارق -

. مگب نم ات ریگب

؟ تسه مزاب هگم -

نومه یلو ش. خهلا شیپ رایرهش میدرب -وپالور

منم مهس تفگ دموا دمحا تکرش رادباسح عقوم

. هسیلپ میدیمهف تقو دنچ زا دعب . نیدب

یطولا #ن

مود _ لصف #

مهن _ _دون تمسق #

: دیبوک شنار یور تشم اب راب نیا ریما

. میدش تخبدب ادخ! یاو -



... مینک یراکمه نوشاهاب ندرک نومروبجم اسیلپ -

ات...

یچترالن؟ -ات

: تخادنا ریز هب رس ترالن

. هشب رتمک نومسبح -ات...

ضرع و لوط مگردرس دش.کالهفو دنلب اج زا ریما

شتشپرپ یاهوم الی درب تسد درک. یط ار نمیشن

نآ زا شیب درواین تقاط . تخیر مه ارهب ونآ

دنک. لر تنک ار شدوخ

شدنلب و هتفاب ناوسیگ درب. شروی ترالن تمس هب

اب شرمع رد راب نیلوا یارب و تفرگ شگنچ یوت ار

: دیرغ ششوگ یوت هفخ ییادص

تر تمشک یم ادخ ترالن؟هب یدروخ یهوگ هچ -وت

ترالن.ترالن منک یم وراهوم نیا هنود هنود الن.

ترالن... یدرک نوم هراچیب

: دیلا ،ن تخوس یم شرس تسوپ هک ترالنردحيلا



ادخ... ور .وت ریما مدرک اج یب ! ریما مدرک طلغ -

تخبدب ؟ یدرک راک یچ هتیلا .ح قمحا وش هفخ -

؟ مگب یچ وت هب نم هخآ

اب ریما . تفرگ هار شتروص یور ترالن یاه کشا

اهر ار وا یاهوم اروف شنیرتزیزع یاه کشا ندید

رد تمس تفر درک. شندرگ ارقالب شتسد و درک

دز. نوریب هناخ وزا

. تفر هرجنپ تشپ درک. کاپ ار شیاه کشا ترالن

یور هتسشن هدیمخ یرمک و هداتفا یرس اراب ریما

دید. اه هلپ

و تسشن شرانک درب. وا یارب کنخ یبآ ناویل

: تفرگ شتمس ارهب ناویل

. روخب بآ مک هی !ایب شاب مورآ ادخ ور !وت ریما -

. هدشن مومت مافرح زونه نم

هب ناویل هک دیبوک ناویل ریز ار شتسد نانچ ریما

و داتفا اه هلپ یور دشو اهر ترالن تسد زا تعرس



. تسکش

دش: دنلب شقه قه یادص

یتنعل یانوبایخ نیا وت امرگ ریز نم هک عقوم نوا -

وت بآ اتوتوهنن مدرک یم ضوع لا ودپ هدند

ارچ هخآ ؟ یدوب یدزد یپ ،وت هروخن نوکت نوتلد

تردام و نم یوربآ اب ارچ ترالن؟ یدرک وراک نیا

! روعش ییب هرتخد یدرک یزاب

بش ات حبص نم راگنا ینز یم فرح نیچمه -حاال

مدز.ود یم داب ومدوخ متشاد مدوب هتسشن هنوخ

. هایس لوپ زاغردنچ هساو مدز یم ود گس هتفیش

هچ ینیبب یدرک یشورفتسد ورتم اتحاالوت

یوب نوش هدرک قرع نت هک ییامدآ الی هیتبیصم

و ندموا انیا زاب هک ام هب ننزیم رغ یه و هدیم دنگ

لوپ نورق ود هساو یچ؟ ینعی ندرک گنت ور اج

نوا وت نداسیاو اپرس تعاس دنچ ؟ هتفرگ درد تکف

یه و یدنوم اپرس نزخیم رام نیع هک ییانگاو

؟ نرخب وتاسنج نایب مدرم هب یدرک انمت و شهاوخ



هدش هتسخ هگید نم مسق ماباب حور هب ریما هرآ؟

و لوپ همه نوا اج کی مه وت رگا دیاش . مدوب

هک وگن . یدشیم هسوسو یدیدیم طالور شمش

حملا هگید نوچ مدیدزد لوپ نم . ریما یسیدق

نوچ . دروخیم مه هب یلوپ یب نیا زا تشاد

دوب. یمنهج و تخس مساو هگید ندیشک ترسح

تقو ووت نم و هنودنز وت زونه ؟یآالن یدید

ارچ . مینک روج ش هید هساو ولوپ همه نوا میرادن

نوا زا نومیچ ؟ مینکن یگدنز مدآ نیع ووت نم

؟ ریما هرتزمرق انوا نوخ هنکن ؟ هرتمک هفرم یانووج

،هب تدوخ .هب نکب یتفوک یگدنز نیا هب هاگن هی

سپ . مینک یم راک محلا هی لثم میراد زور نم.ره

روز هب منومبش نون . نومرس وت هروخب زادنا

زا مدوب هدزلد و هتسخ طقف نم نم... . میرایمرد

نودب یگدنز معط متساوخ یم . ریما یگدنز نیا

... متساوخ یم ... مشچب وترسح

نداد تسد زا تمیق ؟!هب یتنعل یتمیق هچ -هب



. هرمع هی شدوخ ادخ هام؟هب شیش یگیم ؟ توربآ

یم سلا هی دق نودنز وت شزور ره ندرک یگدنز

و لتاق تشم هی .اب نجل هشیم تیگدنز . تارب هرذگ

رخآ ات نوریب یایم . یشیم هنوخ مه راد لکشم نز

هب ننوبسچ یم راد هقباس نز بسچرب رمع

یم ور نودنز یابش سوباک یراد رمع .ات تینوشیپ

نیا ؛ ندیم نوشن تسد وراب وت یرب اج .ره ینیب

مشدوخ ، لوپ رطاخ هب نتشک وشرهوش اه، هنومه

... شرهوش نیع دزد... دش

دز: قه ترالن

نک! سب ادخ ور ...وت ریما نک سب -

کشا هب درک عورش و تفرگ شناتسد یوت ار شرس

هنوگ نیا دوب هدرم مه شردپ یتقو یتح . نتخیر

لوپ . تفگ یم تسار ریما دوب. هتخیرن کشا

؟ تمیق هچ هب نتشاد

یگدنز دوشب انشآ دمحا اب هکنیا زا لبق درک رکف

؟ تخس و راب فالتک ردق نیمه ؟ دوب روطچ شا



دوب ناحتما و سرد شا هغدغد اهنت اه تقو هن،نآ

دوب. ونرالن یاه ندرک بت ندید شا هصغ اهنت و

: تفگ ریما

وگب مهب هدب. مه یلیخ هدب. ترالن.حملا نکن هیرگ -

؟ تساجک دمحا تسود

درک. کاپ ار شیاه کشا ترالن

. نودنز -

ارچ؟ ؟ نودنز -

راب هی نوچ دوب. رطخ وت نم لثم شنوج نوچ -

ات ندرک شلو دعب . شندز گرم دح رس وات شنیدزد

هک یمهم زیچ نوا یپ هرب یم ورانوا داوج نمهفب

؟ نشلا بند

؟ هداوج شمسا -

هرآ. -

؟ یمهم زیچ هچ -ثمال



نتفگ . هرتهب ینودب رتمک نتفگ نم .هب منود یمن -

ود نوچ . نوریب یراذ یمن وتاپ ینوم یم هنوخ وت

. ندزدب منم نتساوخ یم شیپ زور

داد: ناکت رس فسات اب ریما

وت. یدرک یتقامح هچ نیبب ادخ! -یا

مرس. وت ونیا بوکن یه . ریما منود یم مدوخ -

هسب ادخ ور .وت مدرک تیرخ منود یم مدوخ

. نزن تفوکرس ردقنیا

تدوبک و هایس دنبرمک اب دیاب . هتمک هک تفوکرس -

قمحا یسوپب ات نیمزریز نیا وت تمزادنب منک،

! یلیخ دوب. کانرطخ یلیخ یدرک وت هک یراک . نوج

هسیلپ نوا مسا یتفگ . سیلپ شیپ مرب ماوخ یم

؟ دوب یچ

! یوسوم نینزان ناوتس -



یطولا #ن

مود _ لصف #

مدص _ تمسق #

هدش راوس مه یور و گرزب یاه گنس هیلا اهتنم رد

هدز همتابمچ تشادن دید هک ییاج لحاس رانک ی

نآ یوت دوب. هدرک عمج شمکش رد ار شیاهاپ و دوب

ار وا تسناوت یمن یسک لحاس زا کیرات تمسق

ندش مامت دصق هک دوب وطالین یبش . دنیبب

.زا تخادنا شچم یور تعاس هب یهاگن . تشادن

ود تسرد ووا دوب هتشذگ هقیقد جنپ حبص هس

گنس الینآ دوب هتسشن هنایفخم دوب مامت تعاس

مشلا. رد یردنب لحاس رانک گرزب یاه

،ها" هگید ایب یتنعل دز:" رغ بل ریز

و دیزو یم شتروص یوت ایرد تمس زا کنخ یداب

. تخیر یم مه ارهب شا یرتسکاخ و هاتوک یاهوم



نآ زا جاوما یزاب یادص نایم رد ییاپ یادص

وا دوب رارق هک دوب یطبار کش یب . دینش یکیدزن

دوب نیا ناشرارق . دربب اه سور یتشک هب قیاق اراب

. دنهدب عالتم مه هب راب هس هوق غارچ اب

داد. مهعالتم وا درک تفایرد هک ار تسرد زمر

هایس اپاترس یداب سابل دش. کیدزن وا هب طبار درم

. شرس یور زمرق راد کالههبل کی و دوب درم نت

هک درک رت نئمطم ار یسوم درم یلا مش ی هجهل

. تسا طبار دوخ

دیاب هقیقد هس ضرع رد طقف . میرب نیایب دوز -

یتشک هب شدعب تعاس مین و نیشب قیاق راوس

. میسرب

. تخادنا ششود یور ار شکاس یسوم

. هرید هک تفیب هار درم. تفیب هار -

لحاس رد مدق و دندش جراخ اه گنس تشپ زا

مامت رد هک یسوم . دندش قیاق راوس . دنتشاذگ



نیا زا رهش نآ هب رهش نیا زا تحار یخلا اب شرمع

شلد هک ورهخالیف هدرک رفس روشک نآ هب روشک

هداد ماجنا باهو ینام هتساوخ قبط دوب هتساوخ

یدب سح دوب. هتشاد شرب سرت یباسح دوب،حاال

ارهب شا هدعم دزو یم گنچ شناج دوپ و رات هب

سپاولد دنک لوبق تساوخ یمن . دناچیپ یم مه

. هدروآ ومک تسا هدنیآ

و شتسد یور دوب هتخیر ار یکاپ بآ باهو ینام

دنتسه ینآ زا رتولج یلیخ سیلپ دوب هدرک ناعذا

و درادن محر یسک هب لپرتنیا . دنناد یم اه نآ هک

زا رود یلیخ ییاج دورب هنایفخم دوب روبجم وا

بآ لثم باهو ینام مه وا مه .حاال رتسچنم

. دندوب هدش هراوآ ندروخ

کی لثم و دوب هدرک راک ینام یارب رمع مامت یسوم

و یراک ردخالف شرکب یاهرکف اب عیلا رشابم

دوب. هدرک دنمتورث و رادلوپ ار ینام تیانج و مرج

نهذ هب دیسر یمن مه ناطیش رکف هب هک یراک ره



. مارح لوپ هب ندیسر یارب دوب هدیسر یسوم

هب شتسرد هار اررد شوه و نهذ نآ رگا کش یب

تیرشب یایند یاه نیرتهب زا یکی دوب هتفرگ راک

. دشیم

، ناتسودنه یاه ناکم نیرتهب رد باهو ینام

کلم یسوم تیارد فطل هب تیوک ، سیلگنا ، تاراما

دوب. هدز مه هب دایز دادعت هب وماالیک

و دوب هتخوس باتفآ یتروص اب ناوج یدرم

یم یاه لدم هیبش رتشیب . هدیشک و یلسع ینامشچ

راک. خالف کی ات دوب الین

یم هدنگ یاه خالف رتشیب ناریا رد یسوم هچ ره

درک. یم هفاضا رتشیب شتورث هب باهو ینام درک،

مایق ارات وا یسوم دوجو وااب یا هناسفا تورث

دوب. هدرک زاین یب تمایق

سپ یسوم کمک اب نیهاش دناب سیئر باهو ینام

حاالرد هانگ یب مدرم قوقح لواپچ اه زاسلا



هدش ژنپا یاکاسوا دراو رگراک کی لیامش و لکش

اج نآ ار یتدم هفایق رییغت اب تسناوت یم دوب.

دوبن یسک یسوم . ددنویپب یسوم هب دعب ات دنامب

دنک. ششومارف دناوتب هک

تفه زا نتشذگ زا سپ ود ره دوب رارق وحاال

یاه لگنج یلا.هب مش ی هرک هب دنسرب متسر ناوخ

هدرب رادم رب یگدنز نوناق هک اج نآ گنای گنویپ

اب شمدرم ی هطبار هک اج .نآ دیخرچ یم یراد

دوب. عطق نوریب یایند

نآ هب مه لپرتنیا سیلپ و نج لقع هک ییاج دیاش

. دیسر یمن اج

رواب دزووا یم شالق یسوم تروص یوت داب

ناش یعقاو منهج یلا مش ی هرک رد یگدنز تشاد

دوب. دهاوخ

ناشفیثک یاهراک مامت صاقت کش یب منهج نیا و

دوب. دهاوخ



و دمحا هک ونز درم نیدنچ یگدنز نتفرگ صاقت

ینابرق دایز دادعت زا ینابرق هس رکاش و دادادخ

هانگ یب مدرم یگدنز جارات اهو یرادرب کاله یاه

. دندوب

تمس ارهب شقیاق نار قیاق هک دیشکن یلوط

شوماخ ار روتوم درک. کیدزن سور یراب یتشک

ادص رسو نیرتمک واب تشادرب ار شیوراپ و درک

داد. تکرح یتشک تمس ارهب قیاق

درم دوب. یرورض المزو مه اج زمر،نآ زا هدافتسا

. دنابسچ یتشک ی هندب ارهب قیاق نار قیاق

زاباالهب یبانط ، رادشک ییاه هیناث نتشذگ زا دعب

دش. باترپ قیاق تمس

یطولا #ن

مود _ لصف #



مکی دص_ _ تمسق #

: تفگ نار قیاق درم

طقف باال. تنشک یم . ترمک هب مدنب یم وبانط -

. راینرد تدوخ زا ییادص

: دنابنج رس یسوم

هلح. -

تسب یم شرمک رود ار بانط هک ردحیلا درم

: تفگ

خاروس .وت هترظتنم رودوت مسا هب درم هی اجنوا -

لوا طقف هنک. یم تمیاق یتشک روتوم یاه هبنس

هدب. ور لوپ شهب

، رتمک .هن مدیم میدرک قفاوت هک یرادقم نومه -ور

. رتشیب هن

و دیشک نوریب دیفس یتکاپ کاس یوت زا مه دعب



: تشاذگ درم تسد فک

وت. ترجا منیا -

ار هتسب و دیشک نییاپ ار شا یداب تک پیز درم

باال شندرگ خیب ارات پیز و تخادنا شسابل یوت

. دیشک

هریخ یسوم نتفر هبباال هاگن واب دیشک ار بانط

دش.

دش. رود نانز وراپ هرابود دعب

نشور و کیرات ،رد تشاذگ هک هشرع رد اپ یسوم

دیسر یم رودوت رظن هب هک یدرم تروص هب هشرع

: تفگ و درک هاگن

؟ رودوت -

: تفگ گنر ییانح لیبس و شیر اب درم

؟ یسوم -

داد. ناکت رس یسوم



: تفگ یسیلگنا هب رودوت

!firstmoney-

نوریب شکاس بیج زا یرگید ی هتسب اروف یسوم

تایوتحم ندید اب رودوت داد. رودوت وهب دیشک

دز. داشگ هلگ یدنخبل تکاپ

!followme-

. دندش یتشک روتوم دراو رودوت لا بند هب یسوم

ی هدننز یوب و هناخروتوم شارخ شوگ یادص

. دنازوس ار شیولگ و ینیب یتفن داوم و نغور

اما درک. یم دادیب یتشک نیریز تمسق نآ رد امرگ

. راوشد یاه تعاس نآ لمحت هب دوب روبجم

واب تشاذگ دید زا رود ییاج ار وا رودوت

اقیقد یسوم داد. ناشن ار هد ددع شناتشگنا

دز سدح اما تس. یموهفم هچ هب هد ددع دیمهفن

ار ردنب مادک .هب دشاب تعاس هد دیاش رفس لوط

شرخآ تسا رارق تشاد ربخ اما . تسناد یمن مه



. هیسور هب دسرب

یاج .هن دنیشنب اجک تسناد یمن ، تفر هک رودوت

وطالین یاه تعاس تسناوت یم هن دوب نتسشن

راظتنا سهلا هاجنپ درم کی زا حلا ره .هب دتسیاب

دشاب یوق یردقنآ شیاهاپ چم و ناوناز تفر یمن

دنچ هب جایتحا و دمآ یم شباوخ . دتسیاب اپرس هک

رود هب یهاگن تفرگ میمصت . تشاد باوخ تعاس

. دنیبن ار وا یسک هک ییاج ات طقف هتبلا . دنکب ورب

هک یمک . تشاد چیپ رد چیپ یاه هار هناخ روتوم

دشو هتسخ تفر هار ددعتم و لیوط یاه هلول نیب

راگنا . شلوا یاج رس ددرگرب تفرگ میمصت . داتسیا

بقع هب تساوخ هک نیمه دوب؛اما رت کنخ اج نآ

رارق شندرگ یور درس یزیچ درک سح دخرچب

. تفرگ

یسوم هشیم خاروس تندرگ هنرگو ! روخن نوکت "

ناخ!"

داد. تروق ار شناهد بآ یسوم



دش: وکا ششوگ یوت ردص مانهب درگرس یادص

. ترس ور راذب رببباالو مورآ وتاتسد "

داد. تکرح باال تمس ارهب شناتسد مارآ یسوم

یوت درب تسد هدشن ینیب شیپ ی هظحل کی رد اما

ورد دیشک نوریب ار شا هحلسا و شتک بیج

قاس هب مکحم یا هبرض ششفک فک اب حلا نامه

. دیبوک مانهب یاپ

هظحل کی و دیچیپ مانهب یاپ رد هاکناج یدرد

کی تشپ اروف اما دش. لش شتسد رد هحلسا

دش. ناهنپ اه هلول زا فیدر

اب شرس تشپ یسک ندیدن واب دیخرچ یسوم

مانهب فتک ندید دش.اب هریخ شرب و رود هب تقد

ریت و درک کیلش ار ریت نیلوا اه هلول نیب زا

. تفر ورف مانهب تسار تسد یوزاب رد میقتسم

ندینش اب هناخروتوم زا یرگید یاج النرد سرا

دش. مشچ و شوگ نت همه ، هلولگ کیلش یادص



هدینش تمس نآ ارزا ادص هک ییاج تمس هب دیود

یسوم تمس هب هلولگ ود کیلش اب مانهب دوب.

یسوم دید سرریت زا هک ییاج دناشک ار شدوخ

یکی رد هشیمه هک یا هچراپ راون درک.اب یم ناهنپ

، تشاد شراولش یوناز تمسق یور یاه بیج زا

. تسب شیاه نادند و پچ تسد کمک اراب مخز

یاپ یادص . تفر یم وا زا تشاد یدایز نوخ

. دونشب تسناوت یم ار یسوم

هحلسا دش. اج اجهب یمک و دیخرچ ادص تمس هب

مدق هک یسوم ندید واب تفرگ اه هلول نایم اررد

شیور هبور تمس ارهب شا هحلسا هکیلا ردح نانز

اما درک. کیلش وا تمس هب یریت دوب، هتفر هناشن

ریت . دروخ اه هلول زا یکی وهب تفر اطخ هب شریت

. دروخ رگید ییاج وهب دیشک هنامک

اه هلول تشپ رگید ییاج ار شدوخ اروف یسوم

درک. ناهنپ

. دنیبب ار مانهب و یسوم تسناوت یم النحاال سرا



دشوره عورش درم هس یزادناریت هظحل نیمه رد

. تفر یم اطخ هب ناشریت مادک ره راب

هناخروتوم زا یرگید زا سپ یکی اه کیلش یادص

نارگراک و همدخ یمامت . دیسر یم هشرع تمس هب

لنسرپ و ناریا سیلپ یلبق یگنهامه اب هناخروتوم

ندناشک زا فده . دندوب هدش هیلخت یتشک دشرا

دنتسناد یم هک دوب نیا هناخروتوم هب یسوم

تسا هدید شزومآ یا هفرح و بوخ یردقنآ یسوم

ار رفن دنچ ناج هحلسا کی نتشاد اب دناوت یم هک

اج نیرتهب هناخروتوم سپ . دریگب نآباال یتحار هب

دوب. وا یریگلفاغ یارب

یطولا #ن

مود _ لصف #

مکی دص_ _ تمسق _ همادا #



ار مانهب تسناوت یم هک دوب هداتسیا ییاج الن سرا

درک هراشا وا دش.هب نارگن شیوزاب ندید .اب دنیبب

هظحل کی رد دناوتب اتوا دنک ترپ ار یسوم ساوح

. دزادنیب هلت رد ار وا یطالیی

هب یرابگر یزادناریت هب عورش و داد ناکت رس مانهب

درک. یسوم تمس

. دماین ییادص چیه رگید دشو شوماخ ناهگان دعب

ارهب شدوخ مانهب یزادناریت نیح النرد سرا

ور هبور هب شساوح هک یسوم دوب. هدناسر یسوم

یریجنز اروف الن سرا . دیمهفن النار سرا روضح دوب

ندیشک هب عورش و تخادنا یسوم ندرگ رود یزلف

کی نوچ ار شیاپ کی حلا نامه درک.رد ریجنز

هبرض و داد تکرح باال تمس هب یا هفرح راکشزرو

ار یوا هحلسا دزو یسوم تسد ریز هب مکحم یا

درک. ترپ رگید یتمس هب

رود ریجنز نآ دنب زا هک دوب قتال رد تدش هب یسوم

هظحل ره شتروص . دبای یص خال شقلح و ندرگ



. دشیم دوبک تشاد لبق زا رتشیب

ار هحلسا . دناسر ود نآ ارهب شدوخ اروف مانهب

لش ار ریجنز الن سرا . تشاذگ یسوم یناشیپ یور

. دناچیپ مه هب تشپ ارزا یسوم تسد وود درک

هار تسناوت مه رس تشپ یاه هفرس اب یسوم

دنک. زاب ار شسفن

دز: بل هناروسج و مکحم مانهب

لتق و یرادربه کال مرج .هب متسه ردص درگرس -

. روخن نوکت ! یتشادزاب

دز. مانهب هب روآ شدنچ و یرو کی یدنخبل یسوم

درک. ریجنز دنبتسد ارهب یسوم ناتسد الن سرا

ناهد هب مکحم یتشم یسوم دنخبل زا یرفک مانهب

هشوگ زا نوخ دشو هراپ یسوم بل . دیبوک یسوم

دش. ناور شبل ی

. هنومب تدای . تاج ییب هدنخ هساو مدز ونیا -



داد: لوه ولج ارهب یسوم الن سرا

تفیب هار . یدروخ تسد ور یروجدب هک تفیب هار -

ناخ. یسوم بانج میراد مهاب فرح یلک هک

هب ندیسر یوزرآ و درک یا هچورق نادند یسوم

کی مرگ ی هناخروتوم نآ رد هشیمه یارب ار هیسور

. درپس کاخ هب یسور یتشک

یطولا #ن

مود _ لصف #

مود دص_ _ تمسق #

دوب. هدیباوخ هرس کی ار نارهت ات رابدور ی هداج زا

دوب هتفر شنس دوب. هدرک مه فپ ورخ تشاد متح

هتسب نانچمه ار شیاه مشچ . تشادن یبجعت باالو

. دینش یم بوخ شیاه شوگ اما دوب هتشاد هگن



شیاهاپ و ناتسد دوب. سیلپ صوصخم نو راوس

درک. زاب هتسهآ ار شنامشچ دوب. هدش ریجنز و لغ

رود هب ریجنز هک یدرگرس نامه شیور هبور تسرد

عمج یساوح و زاب ینامشچ اب دوب هتخادنا شندرگ

وا. هب دوب هدز لز

درک. یسوم ی هلا وح یدنخزوپ الن سرا

اه! هشوخ تلا ح یلیخ ! باوخ تعاس -

یا هدنخ الن سرا . دیشک باال دنلب یا هزایمخ یسوم

هب رتدرسنوخ درم نیا دز.زا وا هب رخسمت رپ

دوب. هدیدن شرمع

: تفگ یسوم

و لغ دیریگب دینوت یم ممباوخ نیدرک رکف هیچ؟ -

؟ دینک ریجنز

داد: ناکت ار شتسد الن سرا

رارق رهحلا .هب شاب تحار منک. یم شهاوخ -هن

.زا یشاب هتشاد شوخ باوخ دعب هب نیا زا تسین



نک. هدافتسا بوخ تعاس دنچ نیا

: دیسرپ الن سرا فرح هب انتعا یب یسوم

ونم؟ دیرب یم اجک نیراد -

داد: خساپ درس و یدج الن سرا

. نودنز مشدعب داتس، ، نارهت مشسردآ ینومهم -

الن سرا تمس ارهب شنت دزو دنخشین یسوم

درک: کیدزن

شاجنوا هب راک . نکن قوذ دوخیب ! نووج نیبب -

نم . نیرادن نم زا یکردم چیه اهامش . هشک یمن

. مدرکن یراک چیه

: تفگ و درک قالب شندرگ تشپ ار شتسد الن سرا

؟ یدرک یم رارف یتشاد ارچ یدرکن یراک رگا -

. یدرک اراک یلیخ ینعی یدرکن یراک یگیم هک نیمه

نوا ای هدب تتاجن دایب باهو ینام یرظتنم هنکن

؟ یمیلسروپ ناهور



هک تشادن یزیچ . تفگن یزیچ . دیزگ بل یسوم

دوب. ندز فرح زا رتهب شتوکس . دیوگب

زاب بل زا بل دنسرب داتس و نارهت هب مه یتقو وات

. درکن

*****

الن سرا ندیسر رظتنم شقاتا رد یدحوم گنهرس

ار یوسوم الن سرا درگرس دورو نابهگن زابرس دوب.

. تفر رانک رد یولج زا گنهرس نذا درک.اب عاالم

دازآ و یماظن سالم زا دعب دشو قاتا دراو الن سرا

یور زیم کیدزن تسد هب هدنورپ گنهرس شاب

. دمآ دورف یلدنص

: تفگ هلصاف بال گنهرس

؟ درگرس ربخ هچ بخ -



شهارمه یسک دوب. اهنت اما . میتفرگ ور یسوم -

. دوبن

؟ تساجک -االن

. نابرق یدارفنا تشادزاب -وت

شلا ربخ؟ح هچ ردص درگرس رکش.زا ورادخ بخ -

؟ هروطچ

نوا نیسانش یم بوخ هک امش . نابرق مگب یچ -

لوبق ناتسرامیب وت هنومب متفگ یچ وقش.ره هلک

وشدوخ دوخ رس . هنارهت هار وت مه .االن درکن

. هدرک صخرم

ال سرا رانک دزو رود ار زیم دش. دنلب اج زا گنهرس

. تسشن ن

. مدرک نیسحت ور شیریذپ تیلوئسم نیا هشیمه -

وت هراد تسود یلیخ منئمطم . شابن نارگن

. هشاب امتح یسوم زا ییوجزاب

. نارهت هسرب درگرس ات منوم یم رظتنم نم سپ -



النزا سرا و داد ناکت رس دییات تم هبعال گنهرس

دش. جراخ قاتا

****

اهزادنا تسد و اهریگ تعرس زا نیشام هک راب ره

ثعاب و دیچیپ یم شفتک یوت درد دش، یم در

. دراشفب مه ارهب شیاه نادند دشیم

نوریب شراولش بیج یوت زا یرگید نکسم صرق

یلدنص رد هک یکچوک یبآ هشیش واب دیشک

. دیعلب ار صرق تشاد یاج شرانک

یب . دباوخب تسناوت یمن دمآ،اما یم شباوخ

یسوم النزا سرا قافتا هب دوب رظتنم هناربص

. دننک ییوجزاب

قیاق درم نامه درک یم یگدننار شرانک هک یزابرس

دوب. هدناسر یتشک ارهب یسوم هک دوب ینار

هک یناسک اب شتاملا کم مامت تشادن ربخ یسوم



تحت دننک جراخ ناریا زا یقاچاق ار وا دوب رارق

دوب. سیلپ لر تنک

الناب سرا و دوب داتس یوت یتعاس زا دعب هرخ باال

درک. یم شهاگن تشاد هدرک هرگ یاه مخا

؟ یدرک تفتک هب هاگن .هی مانهب یزابجل یلیخ اعقاو -

: تفگ بناج هب قح مانهب

ثمال هشب داوخ یم یچ ، مدرک مشهاگن میریگ -حاال

؟

دناب یتسشن نم رانک س هقیقد جنپ االن رسپ -

. هریم نوخ تزا هراد هدش. زمرق تدیفس

رایب رادرب ور هداز مورح نوا الن. سرا یخلا یب -

. ناتسرامیب مریم شدعب . مراد راک شاهاب یلیخ

درک: یچن وچن داد ناکت رس دنت دنت الن سرا

! رسپ وت یشیمن مدآ -

نابهگن زابرس تعیاشم رد تسد هب دنبتسد یسوم



ود رگ تتامش هاگن ریز دشو ییوجزاب قاتا دراو

. تسشن زیم تشپ درگرس

و تشاذگ شیوناز یور ار شا هدز دنبتسد ناتسد

. دنام رظتنم و درک هاگن درگرس ود هب

: تفگ و درک زاب ار شیور یولج ی هدنورپ الن سرا

. مینک یم عورش بخ -

: تفگ راوروتسد مانهب

. وگب وتتاصخشم و مسا -

مرادن یفرح چیه نم نمض تس.رد یسوم ممسا -

. دایب ملیکو ات منزب

: تفگ الن سرا

نتفگ ام هب هک روجنوا . شابن راودیما مدایز -

تیعقاو مسا هک وت تلا کو زا هداد فارصنا تلیکو

. یناوارس اضرلا دبع

یا یبصع کیت . دیرپ شمشچ کی حوضو هب یسوم



یم تسد وا هب شندش هکوش تقو اههب سلا هک

دوب. هتشگرب بشید زا داد

داد: همادا مانهب

س هاجنپ یناوارس اضرلا دبع . درگرس وگب مش هیقب -

... ردام مان ... رامع ردپ مان . نامرک دلوتم هلا

باال: درب تسد یسوم

هک بخ . نیسانش یم ونم مدیمهف حاال. بخ هلیخ -

ات نیدنوشک یسور یتشک نوا وت زا ونم یچ؟

؟ منود یم ممدوخ هک نیگب مهب ور ییازیچ اجنیا

. یدرسنوخ همه نآ زا دمآ رد شرفک مانهب

لر تنک شباصعا رب دناوتب ات دیشک یقیمع سفن

. دشاب هتشاد

یطولا #ن

مود _ لصف #



موس دص_ _ تمسق #

منک. صخشم وتفیلکت هللا مسب لوا نیمه زا راذب -

هن هنک تیامح تزا دایب هک یراد یلیکو هناالن وت

فرح .اب ینزن فرح و ینومب تکاس ینوت یم

. ینک یم رت تخس ور تدوخ راک طقف تندزن

اوه یوت ار زیم یور یزاب هدنورپ ی هشوگ دعب

داد: ناکت

هدنورپ نیا یوت وت هیلع کرادم و دهاوش مامت -

. ینک یراکمه ابام دیاب طقف .وت هدوجوم

: تفگ یسوم

مزایپ رس هن نم . درگرس ینک یم فلت وتتقو یراد -

. زایپ هت هن

یور ار شتسد کی دزو هیکت یلدنص النهب سرا

. شنار یور ار شرگید تسد و تشاذگ زیم



زایپرس باهو ینام هگا . یزایپ طسو !وت اقیقد -

یشیم زایپ،وت هت ناماس و نامرآ و ربکا و هشاب

. نورگید اب ینام نیب طبار . طسو

و تشاذگ زیم یور ار شیاه جنرآ تفج الن سرا

شنامشچ ورد دیشک یسوم تمس ارهب شدوخ

: تفگ دشو هریخ

ینوت یمن هگید میدرک ریگتسد وتسیئر یتقو -

ام. یارب ینک ینوبز لبلب ردقنیا

دز: دنخزوپ مانهب

هک هدایز و لماک ت هیلع رب کرادم ردقنوا هتبلا -

یضاق . تسین باهو ینام روضح هب یزاین ال صا

هدنورپ نیمه اب یفاک دح هب سرپزاب و کیشک

وت. هب مکح نداد هساو نشیم باجم

. تسه نوملا وب تسد وت دهاش داوخب متلد ات

. یرگید تمس دناخرچ ار شرس یسوم

. مگیمن یچیه منم . دینکب نیراد تسود یراک -ره



راگنا .هن؛ دندرک هاگن رگیدکی النهب سرا و مانهب

. تشادن ندز فرح دصق یسوم

شا هتسخ . دندز فرح یسوم اب مامت تعاس کی

نیا یارب یسوم دوب صخشم ال ماک اما . دندرک

روطچ .هک هدید شزومآ ال ماک ییاهزور نینچ

. دنزن فرح و دنک لمحت

زابرس وهب درک زاب وردار تسب ار هدنورپ الن سرا

داد: روتسد نابهگن

. شربب !ایب یریما ناوتس -

داد: ناکت رس فسات الناب سرا ، دندرب هک ار یسوم

وت میتفگ حاال راگنا اه! هراد ییور هچ ایادخ -

. یدازآ ینکن فارتعا

دش. دنلب اج زا مانهب

یروجچ مدلب ونیا نوبز لفق نم . شابن نارگن -وت



ناوخ یم شنایفارطا منیبب مرظتنم منک.عفال زاب

رتدوز شیریگتسد ربخ نکن کش . ننزب یتکرح هچ

فارتعا هی بش ادرف .ات نارهت هدیسر شدوخ زا

. متسین مانهب متفرگن نیا زا روطق ی همان

. ینومب هدنز بش ادرف ات هگا -حاال

! هنووید یزیچ الیل منوبز یا هدرکن ادخ -هی

تمربب تفیب هار . هتشذگ هدرکن یادخ زا هگید -

. ناتسرامیب

الندز: سرا ی هلک رسو یوت یخوش هب مانهب

تخت یور هلصوح . امنوم یمن دایز مشاب هتفگ -

. مرادن ندرک هاگن مرس وهب ندیباوخ

. ینزیم فرح یراد یلیخ هگید تفیب هار -

! وررپ هچب -

****



ناتسرامیب یوت مانهب هک دوب یمود زور حبص

رس شا هلصوح هملک یعقاو یانعم دوب.هب یرتسب

نینزان دیاش دشات کشخ رد هب شمشچ دوب. هتفر

: دزیم رغ شلد یوت و دوب شگنتلد . شتاق مال دیایب

درم نیا ینودب شاک ؟ یایمن ارچ فاصنا یب هخآ "

"! ینودب هگا .خآ هتندید هالک ردقچ

. دندوب هدمآ شندید هب راب دنچ شردام النو سرا

دوب. هدیباوخ شرانک بش ود النره سرا

مه شردام . داتس دوب هتفر گنهرس روتسد هب حبص

. شندید دیآ یم زاب تاق مال تعاس دوب هتفگ

مادم و سیلپ رومام دوب هدش هک یلوا یاهزور نآ

ار تشگ یم والشرب شآ و تفر یم تیرومام هب

دشیم نارگن شردام درک. یمن شومارف تقو چیه

. تخیر یم کشا اهزور و

دروآ یم رد یزاب هرخسم ردقنآ الن سرا راب ره اما

نیا وهب دراد ناج ات تفه ترسپ ناج خهلا هک

نیا رورم هب هک دوش یمن وا هب یزیچ یناسآ



دوب. هدش یداع رگید شردام یارب اه ندروخریت

هتساوخ راتسرپ وزا دوب هدروخ ار شراهان هزات

یتعاس دناوتب وا هک دنک میظنت یروط ار تخت دوب

. دنیشنب

هکاب هطوحم یوت مدرم وهب دوب هدز لز هرجنپ هب

. دناخرچ رس ییاپ یادص

و دروخ اج نانچ رد یولج نینزان تماق ندید اب

درد . دوبن شفتک هب شساوح هک تسشن خیس

شنتفگ خآ یادص و دیچیپ شا هناش رد یدیدش

دش. دنلب

: تخت تمس درک دنت مدق نارگن نینزان

؟ یراد درد دش؟ یچ -

داد: هیکت هرابود دعب . دیشک قیمع سفن دنچ مانهب

اه! یرتهب راگنا امش یلو . مبوخ -سالم.هن

ریز ارزا ورسنک یاه یطوق ی هسیک نینزان

تخت نییاپ زیم یور و دیشک نوریب شرداچ



. تشاذگ

یچ؟ ینعی نم؟ ؟ مرتهب -

،هن یدمآ هی ،هن ینفلت هی .هن هگید هتحار تلا یخ -

... یتفر هی

. تسشن تخت کیدزن یلدنص یور نینزان

؟ ینعی مدموا رید -

. هنکن درد امش تسد . یدموا دوز میلیخ -هنواال

. یدیشک تمحز

؟ مدموا رید ینود یم اجک حاالزا بخ -

امش دش کشخ رد هب نم مشچ هک ییاج نوا -زا

ش همه هک منم . ینزب رس هی کولفم نم هب یدموین

. ییاهنت تفر رس م هلصوح . مراد درد

. نشیم ورغرغ یضیرم تقو ادرم نگیم تسار -هن

. موناخ نینزان ... ینعی . نینزان نکن ضوع وثحب -

رپ شیارب مانهب دزولد یگنشق ی هدنخ نینزان



و حرط شوخ دنلب هراوق نتاس یرسور . دیشک

دوب. هدرک رس یگنشق

: تفگ نینزان

هدموا رتدوز همه زا نم ورغرغ درگرس بانج یلو -

رخ یادص . یدیدن ونم . یدوب باوخ امش اما . مدوب

دوب. هتشادرب وشخب لک تفپ و

یطولا #ن

مود _ لصف #

موس دص_ _ تمسق _ همادا #

ارزا نآ تسناوتن هتبلا دش. هدز قوذ یمک مانهب

دنک. ناهنپ نینزان نیبزیت نامشچ

؟ یدرکن مرادیب ارچ سپ ؟ یگیم تسار -

ال سرا . تخوس ملد یدوب هدیباوخ وت هک یروجنوا -



نیمه رطاخ .هب یدیباوخن ک هزور ود تفگ نا

؟ یرتهب .حاالاالن مدرکن ترادیب

االن نیمه ونم هشب شاک یلو . نونمم . مبوخ -

. یربب

؟ هشکب ونم الن سرا یاوخ یم یچ؟ هگید -

؟ یاوخ یمن تدوخ ای الین سرا نارگن -

یرب اجک . یدشن بوخ زونه . ماوخ یمن مدوخ -

؟ هخآ

نوا زا دیاب . نوریب مرب دیاب ادخ. هب منوت یمن -

. مراد راک اترازه . مریگب فارتعا یسوم

دعب. وش بوخ لوا . هدشن رید زونه -

؟ ندش یچ ش هتسد وراد و نامرآ یتسار -

پیترس زونه اما قتال. هب نداتفا یروجدب -

. ندادن یروتسد

؟هک نیمهفب باهو ینام نوا زا یزیچ نیتسنوتن -



؟ هدناب نیا ی هراک یچ

سیئر نوا . تسین تخس شدروم رد ندز سدح -

منوا .هک میربخ یب تایئزج زا طقف . هنیهاش دناب

هگب. یسوم دیاب

نینزان زا مانهب ، مایپ ندمآ یادص ندش دنلب اب

. دهدب شتسد ارهب نآ تساوخ

ندید اب شنامشچ درک زاب ار مایپ یتقو مانهب اما

دش. درگ مایپ

: تفگ نارگن نینزان

؟ هدش یچ -

درک. دنلب رس مانهب

سابل هنک مکمک دایب نک ربخ وراتسرپ افطل -

مرب ناتسرامیب زا رتعیرس هچ ره دیاب . مشوپب

. نوریب

قاتا زا تعرس دشوهب دنلب اج زا اروف نینزان



زا یزیچ . دیود یراتسرپ هاگتسیا تمس وهب جراخ

کی یارب تصرف دوب هتفرگ دای نوچ . دیسرپن مانهب

ییاقآ راتسرپ .زا تسا رتدنمشزرا مه زاطال سیلپ

کمک تساوخرد دز یم پگ شراکمه اب تشاد هک

درک.

و جراخ ناتسرامیب زا دوز یلیخ سیلپ رومام ود

. دندش رود ناتسرامیب وزا دندش نیشام راوس

یطولا #ن

مود _ لصف #

مراهچ دص_ _ تمسق #

شرانک نینزان . تفرگ النار سرا ی هرامش اروف

هچ هب مانهب دنادب دوب واکجنک تخس و دوب هتسشن

ناتسرامیب ارزا شدوخ هلجع اب ردق نآ لیلد

. تسا هدرک صخرم



داد: باوج قوب هس الناب سرا

؟ شاداد مناج -

. جرب تمس ایب عیرس یلیخ الن سرا -

؟ جرب مودک ؟ جرب -

. یمهف یم تدوخ تفیب هار -

: دیسرپ طخ تشپ زا بجعتم الن سرا

؟ نوریب یدز ناتسرامیب زا ؟زاب هدش یچ مانهب -

. هداد مایپ مهب یمیلسروپ ناهور هرآ. -

طخ تشپ زا تسناوت یم النار سرا یاپ یادص

نیشام قوب یادص مه دعب . دیود یم تشاد . دونشب

. دمآ تراتسا اهو

هراد اجک زا ور وت هرامش ؟ یروجچ یک؟ وت؟ -هب

؟ هخآ

تراک ایب هتشون ایب. عیرس طقف . منود یمن نم -

. مراد



: دیشک یتوس الن سرا

؟ مانهب هشابن هلت یخلا. یب اباب -

هچ منیبب دیاب . اجنوا مریم یوسوم ناوتس اب مراد -

. هربخ

: دیسرپ نینزان درک. عطق ار نفلت مانهب

؟ هداد مایپ تساو نوا اعقاو -

هرآ. -

هیچ؟ شروظنم -

یم ملد یلیخ طقف . میمهف یم میدیسر یتقو -

هتفیب دیاب ارچ نم نفلت هرامش نیا منودب داوخ

. زابرامق راکف خال هی تسد

. ینک شضوع یروبجم -

هب مراد تیرومام تقو هب هک ینفلت هرامش نوا -

ی هرامش اما . تسین یسرتسد لباق ناونع چیه

. مدرک ضوع راب وراتحاالهد میصخش



ردحلا هشیمه . درگرس هگید هنیمه ام یگدنز -

. رارف

دندیسر تشاد رارق نآ رد جرب هک ینابایخ هب یتقو

اب هار رد لبق درک.زا کراپ رترود ار نیشام ،

گنهامه دنتشاد لر تنک تحت ار جرب هک شناراکمه

. دوبن اهرب و رود نآ یکوکشم زیچ چیه دوب. هدرک

. تسویپ ود نآ وهب دیسر مه الن سرا دوز یلیخ

ناشندید اب نابهگن درمریپ ، دندش هک الیب دراو

. تسشن خیس

: تفگ درمریپ هب ور مانهب

طاالع نوشهب افطل . میراد رارق یمیلسروپ یاقآ -اب

. نیدب

! افطل ییاسانش تراک -

شتروص یولج ار ناشیاه تراک نامز مه هس ره



. دنتفرگ

دش. دنلب اج زا یدرسنوخ اب درمریپ

هدش. گنهامه .بقال درگرس باال دییامرفب -

درمریپ . دندرک هاگن رگیدکی هب بجعت هساب ره

. تخادنا الن سرا هب انشآ یهاگن

. درگرس ماوخ یم رذع -

دز: درمریپ ی هناش یور الن سرا

. توق ادخ . هبوخ تراک . ناجردپ تسین یلکشم -

. دنتفر باال تمس هب روسناسآ رب راوس هس ره

: تفگ الن سرا

. متفگ یک نیبب . هکوکشم طسو نیا یزیچ -هی

: تفگ نینزان

کشخ یروجنیمه یمیلسروپ ناهور هشیمن مرواب -

. هنیبب ورام داوخب سرت نودب و وخیلا



دوب. سوواه تنپ هب ندیسر رظتنم هناقاتشم مانهب

رد ،اب دنتشاذگ گرزب یورهار رد اپ هک روسناسآ زا

. دندش هجاوم هناخ زاب

. دندیشک نوریب رمک ارزا ناشیاه هحلسا هس ره

، شرپ ریت تفه کون .اب تفر ولج طایتحا اب مانهب

ادص رسو یب هس دش.ره زاب داد.رد لوه ردار

هناخ خیلا سنلا ندید واب دندش هناخ دراو

دز. ناشکشخ

. دندیدن اج نآ ار یسک دندرک هاگن هک فرط ره هب

. دوبن یربخ مه هیثاثا و بابسا زا

. دوبن اج نآ یسک . دنتشگ اهار قاتا هناد هب هناد

دز: راب یور یمکحم تشم الن سرا

اه. میراک رس متفگ ! یتنعل -

دش. دنلب اه قاتا زا یکی زا نینزان یادص

. اجنیا نیایب افطل ! درگرس -



. دندیود قاتا تمس هب هلجع الناب سرا و مانهب

درک هراشا مشچ دوب.اب هداتسیا هنیآ یولج نینزان

: هنیآ هب

همان هی اجنیا نوتارب ناهور راگنا ردص! درگرس -

. هتشاذگ

کی ی هرادنا هب یذغاک درک. هاگن هنیآ هب اروف مانهب

دوب. هدیبسچ هنیآ یور راهچ یآ هگرب

ندناوخ هب عورش دنزب همان هب تسد هکنیا نودب

درک: همان نتم

یوت نم ندیدن زا مراودیما ردص. درگرس "سالم

یب نابزیم ال وصا . یشاب هدشن تحاران م هنوخ

و کر . دایب مشوخ منومهم زا دیاب اما . متسین یبدا

یامدآ .زا دایمن مشوخ تزا چیه مگب تسار

ندروخ بآ نیع اراگژو نوا هک وت لثم یشوهاب

ومافرح ات یایب متفگ اما . دایم مدب ننک یم ادیپ

ونیا تعاجش یگب تدوخ شیپ دیاش . منزب تهب



هابتشا .هن منزب فرح تاهاب ور رد ور هک متشادن

نیا مامت . مدرکن یدب راک نوچ . مدیسرتن نم . نکن

هشب یوق ماتسد یردقنوا متساوخ یم طقف تدم

یهی هشیر ندز هساو هشب ربت هی هب لیدبت هک

هیچ. مروظنم ینود یم هک منئمطم . یمس تخرد

نیا و تورث نیا هساو نکن شنزرس ونم سپ

هک هدن نم لیوحت ور هشیلک و یرارکت یافرح

لوپ روز هب نم . هیتشز راک یروخ مورح و مورح

نوشدوخ یاپ اب نوشدوخ انوا . متفرگن ور یسک

لقع نوشهب ادخ . هنوشدوخ ریصقت سپ . ندموا

هک اجنیا یایب تمتفگن اما . ناین نتساوخ یم ؛ هداد

نیهاش دناب یدوبان هساو مراد ربخ . مگب تهب ورانیا

،هن همهم دناب هن نم هساو یلو . نیدرک اراک یلیخ

مفده هب طقف نم . شت ال یکشت و سیئر ،هن شامدآ

تقو چیه .وت نکن هتسخ وتدوخ منک. یم رکف

هیده هی تساو اما . زگره . هسر یمن نم هب تتسد

تتسد هب دوز یلیخ م هیده نک. ربص طقف . مراد

". هسر یم



یطولا #ن

مود _ لصف #

مجنپ دص_ _ تمسق #

: دیشک دایرف دزو یدنلب ی ههقهق الن سرا

اه! هیکلومرام بجع ! ایادخ -

دوب هدنام هریخ همان هب نانچمه زاب ناهد اب مانهب

یوت ار همان و درک شتسد هب شکتسد نیمزان هک

شناراکمه طسوت ات تخادنا یکیتس یپال هسیک

یوت تفر یم دیاب کردم . دوشب یراگن تشگنا

. هدنورپ

ورد درک تکرح یجورخ رد تمس هب اروف مانهب

: تفگ حلا نامه

. دینک ربخ ور اه هچب نیشابدوز -



: دیود شلا بند النهب سرا

؟ ینک راک یچ یاوخ یم -

باال میایب هکنیا زا لبق . نزب فرح هنابهگن اب ورب -

هنود یم یچ هدش.ره گنهامه شاهاب بقال تفگ

. نوریب شکب شنوبز ریز زا ور

دز: ار روسناسآ ی همکد نینزان

ندیدن ور ناهور زور دنچ نیا وت نتفگ اه هچب -

. نوریب هراذب هنوخ زا وشاپ

: تفگ الن سرا

. هدروخن نوکت ش هنوخ وت زا مه ریگناهج -

: تفگ مانهب . دندش کقاتا دراو هس دشوره زاب رد

وت مزونه منئمطم . نیدرگب وجرب فک ات کون -زا

. ننومتخاس

و درک فقوت روسناسآ کقاتا مجنپ ی هقبط

. تشاذگ نوریب اپ اروف ردصدرگرس



ناهور لبق ی هعفد هک داتسیا یدحاو نامه یولج

مه دحاو نآ دوب.رد هدید نآ هب دورو ردحلا ار

خ ناهور ی هناخ لثم تسرد دوب.و زاب قاطراهچ

دوب. یلا

قاتا .هب دیود روسناسآ تمس هرابود و دیشک یفوپ

.رد تفر جرب ی هتسبرادم یاه نیبرود صوصخم

دیدج دنمراک ود واب درک زاب باتش اراب قاتا

دش. هجاوم

سیلپ اب تساوخ ود نآ وزا درک یفرعم ار شدوخ

. دننک یراکمه

وسلا نس داد یم ناشن هک درم ود زا یکی

: تفگ دراد شراکمه هب تبسن یرتشیب

؟ دایمرب ام تسد زا یکمک هچ درگرس -

همه ماب تشپ ، روسناسآ ، گنیکراپ اه، هلپ هار مامت -

ممهفب دیاب زور. دنچ نیا وت دینک کچ ماوخ یم ور

؟ تساجک و هتفر یک یمیلسروپ



: تفگ رت ناوج درم

سوواه تنپ وت هک نومه ؟. یمیلسروپ نیتفگ -

هنک؟ یم یگدنز

. هشدوخ هلب -

. نتفر اجنیا زا هک هزور هس یمیلسروپ یاقآ نابرق -

. ندرگرب هک مدیدن نم

: تفگ بجعتم مانهب

نم یاراکمه زا مودکچیه یلو زور؟ هس یچ؟ -

. هشاب هدش جراخ جرب زا یمیلسروپ هک ندیدن

: تفگ دوب، یدادح شمان هک یلوا درم

. مزادن یم هاگن نماالنهی نیدب هزاجا -

اهارباالو ملیف درم وود مانهب مامت تعاس کی

. دندرک نییاپ

. دنتسویپ اه نآ هب نینزان النو سرا

: دیسرپ مانهب



دش؟ یچ هنابهگن -

شهب رفن هی شیپ تعاس ود تفگ طقف ؛ یچیه -

هدب هزاجا اج. نیا دایب هرارق سیلپ هتفگ هدز گنز

. نیمه باال. نرب

: تفگ نینزان

دیاش هتبلا . تسین سک چیه . میتشگ ور اج همه -

. میدرگب ور ادحاو کت کت لخاد هرتهب

: تفگ مانهب

هرخ. باال هشیم مولعم -

: تفگ یدادح

. دینک هاگن ور اج نیا درگرس بانج -

و تک یدرم بش، تشه تعاس رد لبق زور هس

دوب. هدش جراخ ناهور ی هناخ زا شوپ راولش

: دیسرپ مانهب

؟ شیسانش یم هیک؟ نیا -



: تفگ یدادح

. شمدیدن اتحاال نم -

: تفگ ناوج درم هب ور

؟ شیسانش یم وت یلع -

درک. فقوتم درم ندش جراخ یور ار ریوصت یلع

. اقیقد هیک منود یمن یلو . سانشآ ش هرهچ -

: تفگ الن سرا

اقآ. یلع ریگب تنیرپ سکع نیا -زا

درک. شهاگن یلا وس مانهب

: تفگ الن سرا

یسک دیاش . مدب نوشن اه هیاسمه هب ماوخ یم -

. هشاب هدید ور درم نیا

: تفگ نینزان

. درگرس منک یم تکمک منم -



هب .ور دنام یقاب یلع و یدادح رانک نانچمه مانهب

: تفگ یلع

. هریم اجک درم نیا منیبب ولج هرب نزب وملیف -

درک. یلپ ملیف یور و درک تعاطا یلع

هک یمدنگ وج ییاهوم شوپ راولش و تک درم

دوب، یراتس شیاه شیر . تشاد دوب هریت شرتشیب

.ک تشاد مشچ هب هایس و یلیطتسم مرف اب یکنیع

یرتسکاخ راولش و تک گنر مه ییوساکیپ الیه

یور ات ابیرقت ینآ هبل هک دوب هتشاذگ رس هب شا

دوب. هدمآ نییاپ کنیع

تدم مامت شوپ راولش و تک درم دش هجوتم مانهب

هدز. لز روسناسآ لخاد ی هتسب رادم نیبرود هب

اقیقد درم هک دوب رکف .رد دیزگ وبل درک یزیر مخا

حضاو درم تروص دنک. یم ار راک نآ تلع هچ هب

درم دنک یم سح ارچ تسناد یمن مانهب اما . دوبن

پیت نیا زا درک رکف شدوخ .اب هدید ییاج اربقال



و تسا هدید نابایخ هچوک رد روفو هب هفایق و

دنک. یم هابتشا دراد دیاش

دنچ ندرشف اب یدادح دش. هدایپ روسناسآ زا درم

درک. میظنت گنیکراپ ی هنحص یور ار روتینام همکد

ردال وزا داد ناکت یتسد نابهگن درمریپ یارب درم

دش. جراخ یب

یجورخ رد یور هاتوک فقس ی هشوگ رد ینیبرود

یاپ و تشاذگ نابایخ رد اپ درم . تشاد رارق جرب

دش. رود هدایپ

دز. لز روتینام هب هنیس هب تسد مانهب

. تفرگ سامت مانهب الناب سرا دعب هقیقد دنچ

. دنابسچ ششوگ ارهب نفلت مانهب

! درگرس مناج -

. میدرک شادیپ مهن. ی هقبط ایب مانهب -

ویک؟ اقیقد -



یبیرغ بیجع یازیچ هی یلو ور. وساکیپ بانج -

. هگیم

زا دعب . ددرگ یم رب هک درک هراشا درم ود هب مانهب

دش. جراخ قاتا

الن؟ سرا هگیم یچ -

یطولا #ن

مود _ لصف #

مشش دص_ _ تمسق #

و نینزان النو سرا دش، جراخ هک روسناسآ کقاتا زا

دید. اهدحاو زا یکی رد یولج ار درم و نز ود

: تفگ شندید الناب سرا



. اجنیا ایب درگرس -

. داتسیا اه نآ رانک مانهب

؟ هدش یچ -

درک: درم هب هراشا الن سرا

یلو هنم. هیبش سکع یوت درم نیا نگیم نوشیا -

. متسین درم نوا نم

تسد وابوا درک یسرپلا وحا سالمو درم اب درگرس

داد.

شرانک هک ینز درک. یفرعم یقداص ار شدوخ درم

: تفگ دوب هداتسیا

ممهف یمن نم ؟ هدموا شیپ یلکشم درگرس -

؟ نگیم یچ نوتراکمه

: تفگ یقداص هب ور نز لا وس هب هجوت یب مانهب

باوج افطل یقداص بانج منک یم لا وس ات دنچ -

. نیدب



زا دعب زا8و لبق ، شیپ زور هس بش 8 تعاس امش

؟ نیدوب اجک نوا

: تفگ یقداص

مموناخ اب نم بش نوا . متفگ مه نوتراکمه -هب

نتفگ ندز گنز یساکع .زا یساکع میدوب هتفر

. دیربب دیایب س. هدامآ نوتاه سکع

؟ نوریب نیتفر هنوخ زا یتعاس هچ -

دوب. هتشذگ تفه تعاس -زا

: تفگ یقداص نز

هساو وساال نیا دوب. مین و تفه . همدای بوخ نم -

؟ هدرک راک یچ نم رهوش هیچ؟

: تفگ نینزان

نم هظحل هی نیدب هزاجا . نیشاب مورآ موناخ -

. مدیم حیضوت نوتارب مدوخ

: تفگ مانهب



؟ هنوخ نیتشگرب یتعاس هچ موناخ -

هی میتفر یساکع زا دعب هخآ . ابیرقت دوب هن تعاس -

. مینک دیرخ ماش یارب مک

: تفگ الن سرا

هنوخ بش اتهن مین و تفه تعاس زا امش سپ -

؟ نیدوبن

. دنداد ناکت رس ود ره شنز و یقداص

: دیسرپ هرابود مانهب

؟ دیسانش یم ور یمیلسروپ ناهور یاقآ امش -

درک. رکف و درک زیر مشچ یمک یقداص

؟ یمیلسروپ -

: تفگ یقداص نز

. رخآ هقبط .وت دماح هگیم ور هرسپ نوا -

: تفگ یقداص



سلجم هدنیامن شاباب نگ یم هک نومه . ناهآ -

. شمدید راب هی طقف . هدوب

: تفگ یقداص نز

نووج رسپ هی هکاب شمدید وتالیب راب دنچ نم -

هن درک یم تکرش تاسلج وت هن تقو چیه . ندوب

؟ نیدیسرپ ارچ یلو . تشاد هدوارم اه هیاسمه اب

: تفگ الن سرا

ی هنوخ زا شیپ بش هس 8 تعاس امش رهوش -

. ندش جراخ نوشیا

یقداص . دندرک هاگن مه هب بجعتم ود ره درم و نز

: تفگ

یم . مدوبن هنوخ متفگ نوتهب هک نم . هرادن ناکما -

. دیسرپب یساکع زا دینزب گنز دینوت

: تفگ یقداص نز هب ور نینزان

. نیدب نم هب ور یساکع نفلت هرامش و سردآ افطل -



نینزان هک ار هچنآ ات تفر هناخ لخاد اروف نز

. دروایب دوب هتساوخ

: تفگ الن سرا

؟ نوترس نیراذ یم کالهور نوا هشیمه امش -

: تفگ یقداص

هلب. -

: تفگ و دیشک یرانک النار سرا مانهب

ملیف یوت درم نوا یلو . هئوم مک شرس اقآ نیا -

وملیف هرابود مریم نم دوب. رتشیب شرس یاهوم

. منیبب

. نرن نوریب جرب زا هشاب تساوح

روسناسآ دراو هرابود مانهب و تفگ یا هشاب الن سرا

دش.

وا ارهب ملیف هرابود تساوخ یلع و یدادح زا

. دنهدب ناشن



7هب تعاس یاه دمآ و تفر و مهن ی هقبط لوا

دوب. هتفگ تسار یقداص . دندرک یسررب ار دعب

رب راوس شرسمه قافتا هب تعاس نامه رد تسرد

. دندوب هدش جراخ جرب زا روسناسآ

جراخ ناهور ی هناخ زا هک یدرم هب هرابود مانهب

سکع ندرک موز درک.اب هاگن تقد هب دوب هدش

یتوافت چیه اما درک. هاگن وا هب راب دنچ و نیدنچ

درک تقد هک بوخ دعب اما . دیدن اهوم نامه زج

ار شتسد روسناسآ زا ندش جراخ عقوم درم دیمهف

تسد الاب ماک درم تسد دنک. زاب ردار ات دروآ باال

و هاتوک ناتشگنا یقداص . تشاد قرف یقداص

هدیشک ملیف یوت درم تسد اما . تشاد ییولا تشوگ

دوب. والرغ

. دیشک نوریب شبیج ارزا شهارمه نفلت اروف

ی هسیاقم .اب تشاد ناهور زا دق مامت یسکع

تس. یکی ناهور اب ملیف یوت درم دیمهف اه سکع



قاتا رد نینزان النو سرا و مانهب دعب تعاس کی

. دندوب گنهرس

: دیشک یفوپ گنهرس

دز. نومرود یروجچ نیبب ! یتنعل -

: تفگ الن سرا

. هتفر هک هتفر . میراد لر تنک تحت وجرب مزونه -

. تسین

: تفگ مانهب

هچ هیچ؟ هتشون نومارب هک یا همان زا شروظنم -

؟ هخآ یا هیده

ندز مدق هب عورش قاتا ضرع و لوط رد گنهرس

درک.

. هنزب دیدج دنگ هی داوخ یم منئمطم -

؟ درگرس هراد رظن تحت وراهامش نیدیمهفن ارچ



: دیزگ النبل سرا

ام هتسنود یم تدم نیا مومت کلومرام هکیترم -

. میشبقارم

. تسشن شزیم تشپ هرابود گنهرس

نوا هب هنوشکب وراهامش هتساوخ یم ینعی نیا -

ش. هنوخ هب یتح ،ژ اراگ

: تفگ الن سرا

؟ ینامز هچ نوتروظنم ؟ یروجچ -

ش هنوخ هب ناکین ترالن ندرب اب منک یم رکف -

ازیچ یلیخ زا هک هنومهفب نومهب تساوخ یم طقف

طقف ناکین .ترالن میدشن هجوتم ام اما . هراد ربخ

اهامش زا نم هگب هک دوب ام هب کیچوک ی هراشا هی

. مداتسیا رتولج

. هتسنود یم اراگژ نیتفر یم نیتشاد هک مه یتقو

دز: دنخشین الن سرا



. هراد یسرتن رس بجع بصم ارچ؟ال هخآ -

: تشاذگ زیم یور ار همان مانهب

نم هیچ." نم فده ینود یم "وت هتشون اج نیا -

. مدشن تمسق نیا ی هجوتم

: تفگ الن سرا

هک تسه یا هیده نومه نیا منک یم رکف نم -

نیا ينامز هچ هتفگن اما هنز. یم فرح شزا هراد

. هدیم ور هیده

: تفگ گنهرس

هی هک هکنیا زا لبق هیچ. شروظنم میمهفب دیاب -

. میریگب وشولج دیاب هرایب باال یدنگ

یطولا #ن

مود _ لصف #

متفه دص_ _ تمسق #



: تفگ مانهب

؟ هشکب ویکی داوخب هنکن -

هکاب اصوصخ . تسین دیعب زیچ چیه درم نیا -زا

یسوم یاه یرب و رود مامت . نتشاد هدوارم یسوم

ماوخ یمن هگید ادخ .هب نوش همه . نکانرطخ

زا وشنوج یتنعل ی هدنورپ نیا هساو سکچیه

هدب. تسد

: تفگ نینزان هب ور گنهرس

؟ ناوتس ربخ هچ تکرش -زا

: تفگ نینزان

. نابرق نیدب تلهم مهب ادرف -ات

.رد مینکب شریگتسد رتدوز دیاب . ناوتس بنجب -

هنوخ ؟زا تسه ناکین هبترالن تساوح نمض

. ناوتس وش نئمطم ونیا . داینرد



. تسه مساوح . نابرق هلب -

: تفگ الن سرا

ومالیی داوج و یمتاح یلع نوج نارگن نم نابرق -

. متسه نودنز وت

زیم یور ار شناتسد فک دشو دنلب اج زا گنهرس

: دیبوک

یتقو وات نیراد هگن یدارفنا وت ور نوشودره -

. نشاب هتشادن تاق مال سکچیه اب مدادن روتسد

: تفگ الن سرا

. نابرق مشچ -

**

وهب دیشک باال تمس ارهب نادمچ ییوشک ی هتسد

. داتفا هار هب نامرآ لا بند

رت. هتسهآ مک .هی نامرآ یریم دنت یلیخ -



: تفگ و درک اهر هداتسیا ار شنادمچ نامرآ

شوخ الحملا صا . نزن رغ ادخ ور وت انادنام -

. تسین

طسو مه س.ام هگید تعاس کی زاورپ -

تعاس کی دیاب مورآ هچ یرب دنت هچ . میهاگدورف

. مینومب رظتنم

یتقو ات نم . میدب لیوحت ور انودمچ میرب -

. هشیمن تحار ملا یخ هرپن امیپاوه

یوت دش، مامت هک اه نادمچ لیوحت و یرادا یاهراک

ندروخ رهم و تیوه یسررب وطالین فص

. دنداتسیا اه تروپساپ

: تفگ انادنام

همه ادخ .هب نامرآ نیمز نوبکن وتاپ ردقنیا -

. مینک یم رارف میراد ام ندیمهف

نیمز فک هب ششفک کیمتیر ندیبوک زا نامرآ

. داتسیازاب



زا هک اه بآ دنتشاد میمصت دوب. هیکرت ناشدصقم

. دنورب اجک هب دنریگب میمصت تقو نآ داتفا بایسآ

دوب هتسشن زیم تشپ یدرم هک یا هجاب هب انادنام

درک. هاگن درک یم یسررب اهار تروپساپ و

یزور نینچ یارب هک دندوب قمحا ردقچ درک رکف

. دندوب هتخیرن هشقن

: تفگ نامرآ

ناماس لثم مه ام شاک . انادنام هنز یم روش ملد -

یم میاق دنمریه وت یتح ای بونج اجوت هی ربکا و

. میدش

یگدنز یروجنوا ینوت یم ردقچ یچ؟ هک بخ -

؟ ینک

نافوط و داب ای ینک لمحت ینوت یم وبونج یامرگ

اتحاال؟ یدوب نیشن نوبایب ؟ وریوک

. ریوک هن هتفر بونج هن ناماس مشدعب

؟ اقیقد تساجک ادج؟ -



. اریاشع شیپ بسالن. نتفر -

دز: دنخزوپ نامرآ

. ورام تخادنا یرسدرد هچ وت نیبب . قمحا هکیترم -

. هشودب زب ریش هتفر حاال

هن یدرک رکف تسرد هن تقو چیه تیگدنز یوت -

. نامرآ یدرک لمع تسرد

و نیبرود مشچ وت اقیقد منوا . مینک یم رارف میراد

نگیمن نیا .هب رامرهز و تفوک ات رازه و نابهگن

. تقامح زا دعب تیرخ نگیم رارف،

. میدرگرب .ایب هگید مگیم ونیمه مراد منم -

.وپالور میداد لیوحت ورانودمچ ؟ میرب اجک -

. سیئوس میداتسرف

فرط هی ؟زا یگیم یراد یچ یمهف یم ال -صا

یراد مه یفرط ،زا هتیرخ نتفر روج نیا یگیم

؟ میرب یگیم



هک متشاذگ نیا رب ور ضرف نوچ میرب مگیم -

هب نوا دیدهت دیاش . هتفگن اسیلپ هب یزیچ داوج

. هدنبب وشنهد هشب ثعاب هرتخد رطاخ

داد: ناکترس فسات اب نامرآ

زا یفرح داوج هک یگیم یروجنیمه یکلا وت ینعی -

؟ هدزن ام

نودنز وت شارب هك یا همانرب نوا بخ.اب -هن

یم الل رمع رخآ ات شنوبز هک هسرتب نانچ مدیچ

. هنوم

: تفگ هدز تشحو نامرآ

؟ انادنام یدرک یطلغ هچ -وت

: دیدنخ هنایذوم انادنام

یزاب شنوبز اب مک هی متفگ طقف ادخ. هب یچیه -

ننک.

. تفگ بل ریز ظیلغ یقمحا نامرآ



: دیدنخ انادنام تفر رتولج هک فص

یوت ووت، نم هیچ هب یچ نمهفب نایب ات سرتن -

یم یلوگنش بآ میراد نوملگشوخ لته وت ریمزا

. مینز

یطولا #ن

مود _ لصف #

متشه دص_ _ تمسق #

نیوا نادنز لبق، تعاس جنپ

دوب. ینادنز یدارفنا یوت هک دوب یتعاس دنچ

دنادب دوب واکجنک تدش وهب تسناد یمن ار شلیلد

شلقتنم همخد نآ هب شگرزب لولس زا دیاب ارچ

. دننک



دندوب ناهد ودب جارو درم چنپ شیاه یلولس مه

یکی درک. یم راک ناشنابز مه باوخ عقوم یتح هک

دز یم فرح شدوخ اب یکی ونآ دید یم سوباک

چپ مه شوگ ریز مادم مه رفن .ود دربب شباوخ ات

. دنتشاد نادنز زا رارف مهوت و دندرک یم چپ

و ییاهنت زا رتهب دوب هچ ره ؛اما دوبن یتحار یاج

دوب. یدارفنا لولس نآ رد ندنام

وهب درب ارباال شیاهاپ و دیشک زارد نیمز یور

دنابسچ راوید

هرخسم یاهزیچ .هب شیاهاپ ناتشگنا هب دز لز

. تسا گرزب ردقنیا شیاپ تسش ارچ درك.ثمال رکف

.هب تسا والرغ یناوختسا شیاپ چم ارچ ثمال ای

عوضوم ات رازه .هب شردپ ایهب هتفر شردام

رکف اتهبترالن درذگب تقو ات درک رکف یدوخیب

یادص ترالن،هب یابیز نامشچ هب ندرک رکف . دنکن

و هایس ناوسیگ ،هب شندز فرح ،هب شیورب لد وت

درک. یم تخس شیارب ار نادنز لمحت ، شگنشق



کی طسو هدیکشخ هاچ کی هت ندوب رتزا تخس

. نابایب

درک عورش دوب. کالهف یباسح و تشذگ یمن تقو

. ندز تسشن و زارد هب

ماش تقو دیمهف ، دینش هک ار اذغ رومام یادص

زا شلد رد. هب دز ولز داتسیا فاص . تسا

دوب. هداتفا روق وراق هب یگنسرگ

هک قاچ یدرم دش. یقژیزاب یادص اب ینهآ رد

خرچ زیم یوت ارزا شیاذغ فرظ دوب، اذغ رومام

هب یمشچ ریز . تفرگ شتمس وهب تشادرب راد

کی شدنب تشپ و درک رادانعم یهاگن داوج

. دنخزوپ

: تفگ اذغ رومام هب ور نابهگن زابرس

. یدیم شتفل ردقچ ، شاب دوز -

. تفرگ ار اذغ ینیس و درک زیر مشچ داوج

دز: داد قاچ درم



"! یدعب "

. تسب ردار زابرس و داد لوه ار شا یتسد خرچ

تشروخ و دوب جنرب یمک هکتراهچ ینیس یوت

یوت تشوگ هکت کی . تسام رگید تمسق و سفرک

دوب. تشروخ

زا تمیق نازرا قشاق هک نیمه دوب. شا هنسرگ

رد لولس درک، شجنرب باقشب لخاد ار یور سنج

. تفر ورف ضحم یکیرات

دش. دنلب نادنز رانک و هشوگ زا دایرف و داد یادص

؟!" هربخ "هچ

درک؟" عطق یرخ مودک وراقرب "

"! وباحاص یب نوا نک لصو ، تحور وت "یا

"! نوتربخ دش نومتفوک نوتیتفوک ماش "

همادا نانچمه همهمه دوب. هتفرگ شا هدنخ داوج

مه یلیخ . ندروخ هب درک عورش یکیرات .وت تشاد



وزا دوب ینیس کی . دشاب نشور اج همه دوبن المز

یمک . تسا یزیچ هچ تمسق مادک تسناد یم لبق

دش. ندروخ لوغشم و تخیر جنرب یور تشروخ

یوت ار نآ اروف و درک تسام تمسق یوت قشاق

درک. ندیوج هب عورش و تشاذگ شناهد

یم شتآ تشاد شناهد راگنا . دیرپ اج زا ناهگان اما

یوت هچ .ره دشاب ناوختسا درک رکف شلوا . تفرگ

و داد یادص . نیمز یور درک فت ار دوب شناهد

یوت موش اتکالغ رازه راگنا دشو یمن عطق دادیب

. دندرک یم راقراق شرس

یروش ی هزم اما نوریب درک فت مادم ار شناهد بآ

، شیولگ درک. هدز تشحو ار وا شناهد یوت نوخ

یم وزجوزج تخوس یم شناهد فقس ، شنابز

درک. غارفتسا و تشاذگ شیولگ یور تسد درک.

یراک دیاب درک. یمن راک شزغم تشحو و سرت زا

ووا دشیم عمج شناهد یوت نوخ مادم درک. یم

تمس .هب هداتفا وا یارب یقافتا هچ تسناد یمن



دراد رارق لولس ینهآ رد تسناد یم هک ییاج پچ

یم لولس فک شناهد زا نوخ . تفر وناز یور

. ندز تشم هب درک عورش دیسر هک رد .هب تخیر

، دایرف و داد و ادص ورس نآ رد یسک دشیم رگم اما

. دونشب ردار یور وا یاه تشم

فرح تسناوت یم .هن دمآ یم رد تشاد شکشا

هرابود . دروایبرد شیولگ زا ییادص یتح ،هن دنزب

رطاخ درک.هب فت ار شناهد یوت هدش عمج نوخ

تشاد شا رناژی دوب، هتخیر شبلق یوت یتشحو

. تفر یم لیلحت

دوب. هداتفا هفرس وهب تفر یم یهایس شنامشچ

هب شیولگ زا شهج اراب نوخ هک ییاه هفرس

. دیاورت یم نوریب

، تفر رژه شنامشچ یولج ترالنهک نادنخ تروص

دوب. هدنامن شیارب یناج رگید

هدرک لصو ار نادنز قرب دش. نشور اج همه ناهگان

دش. عطق اه ینادنز ی همهمه یادص . دندوب



و تسشن نیمز یور دوب. هدش لش شناتسد اما وا

هک یتلا وح یرادیب نیب داد. هیکت رد ارهب شرس

ترالنار یادص دناشک یم توخر ارهب وا تشاد

: دینش

"! داوج ! داوج "

ار شنامشچ . دیشخب ناج وا هب هک دوب ادص نامه

. ندز رد هب درک عورش هرابود و درک زاب

: تفگ هک دینش ار زابرس یادص

!ها!" هگید دموا قرب ؟ هتربخ هچ "

نامه . غارفتسا هرابود دعب . داتفا هفرس هب هرابود

دناشک همیسارس ار زابرس هک دوب شغارفتسا یادص

بقع ار شدوخ زیخ هنیس داوج . لولس تمس

درک. هاگن لولس لخاد هب هچیرد زا زابرس . دیشک

داوج و نوخ همه نآ ندید درک.اب زاب ردار اروف

دز: دایرف نوخ هب هقرغ

! نابهگن -



رمع ، داوج ناج دز:" راز شلد یوت . دیدنخ داوج

"! داوج

زنوپ ، ددنبب مشچ هکنیا زا لبق . داتفا لولس فک دعب

و دوب شتسام ینشاچ هک نوخ هب هتشغآ زیر یاه

. تفر شوه وزا دید ار دندوب هتخیر لولس فک

یطولا #ن

مود _ لصف #

مهن دص_ _ تمسق #

دوب.و نادنز نوریب ی هطوحم رد تسرد سن ال وبمآ

. دندیود لولس تمس هب تعرس هب رایهب ود

اه هلیم نیب اهارزا مشچ رسو اه ینادنز مامت

یم رایهب ود هک ییاج تمس هب دندوب هداد قوس

. دندیود



ار شوهیب و نوخ هب هقرغ داوج رایهب ود زا یکی

درک. هنیاعم دوب هداتفا نیمز یور شکزارد هک

: تفگ اروف

هنز. یم شضبن -

عورش داوج نتشاد هگن هدنز یارب هیلوا تامادقا

همادا نانچمه وا ناهد یوت یزیرنوخ اما دش.

یم لقتنم ناتسرامیب ارهب وا اروف دیاب . تشاد

. دندرک

: تفگ زابرس هب یمود رایهب

؟ هدروخ یچ -

داد: باوج هدز لوه زابرس

دنچ نیا .وت شاهانوا . ساجنوا شاذغ ینیس -

. هدروخ ونومه طقف تعاس

لولس فک رد هتخیر تایوتحم و ینیس هب رایهب

درک. هاگن



هک بوخ اما . دنزب تسد یزیچ هب تسناوت یمن

دز: دایرف . دمآرب شداهن هآزا درک هاگن

. شتسام وت نتخیر زنوپ . نزنوپ انیا ! یتنعل -

دز. شرس یوت یتسد ود زابرس

یراک هی ادخ ور .وت رتکد هنز یم مراد درگرس -

. مشاب شبقارم یمشچراهچ نتفگ نم .هب دینکب

هداتسیا زابرس رانک نادنز سنلا رگید نابهگن ود

تینابصع اب زابرس هب نابهگن ود زا یکی . دندوب

: تفگ

! عیرس هدب. ربخ یوسوم درگرس هب ورب شابدوز -

. دورب اذغ رومام لا بند هب داد روتسد مود نابهگن هب

شخپ ور اذغ هک یروهدنل نوا ات هتفرگ زمشآ -زا

. ییوجزاب قاتا وت ربب ور همه هدرک

رایهب هب لوا نابهگن ، دنتفر هک مود نابهگن و زابرس

: تفگ



داد؟ شتاجن هشیم رتکد -

شمیربب عیرس دیاب امود . متسین رتکد نم -واال

. دایمن دنب شنهد وت یزیرنوخ . ناتسرامیب

. تشاذگ داوج ناهد یوت لیرتسا زاگ دنچ شراکمه

یم یسررب اروف ار شیاه هیر و سفنت هار دیاب

دنتشاذگ شا ینیب یور ژنار یسکا کسام . دندرک

اروف و

جراخ تمس ارهب ووا دندناباوخ داکنارب یور ار وا

. دندرب نادنز زا

یا هداج رد تکرح ردحلا تعرس هب سن ال وبمآ

داوج دوب.حلا ناتسرامیب نیرت کیدزن هب یهتنم

ندرک ضوع اب دنتشاد یعس رایهب وود دعاسمان

. دنریگب ار یزیرنوخ یولج لیرتسازاگ یپ رد یپ

نیرتشیب اب دیسر مانهب النو سرا هب ربخ یتقو



نوریب یرتن زاکال دنتشاد ناوت رد هک یتعرس

هب یرغصا ناوتس قافتا هب اروف الن سرا . دندیود

هب یریما ناوتس و مانهب . دنتفر نادنز تمس

تکرح دوب هدش لقتنم نآ هب داوج هک یناتسرامیب

. دندرک

. دیسر یدحوم گنهرس شوگ هب اروف ربخ

دز یم دایرف یرغصا ناوتس رس رب مادم الن سرا

مان ندید اب دروخ گنز هک شنفلت . دنارب رت عیرس

: دیلا ن شنفلت ی هحفص یور گنهرس

. هگنهرس یاو! -یا

: تفگ یرغصا ناوتس

ادخ. ور وت نیدب باوج درگرس -

داد: خساپ الن سرا

... نابرق -

تشپ زا گنهرس ینابصع و شارخ شوگ یادص اما



درک. مدالل رد النار سرا نفلت

متفگن هگم ؟ نودنز وت هیحاضتفا هچ نیا ! درگرس -

تساوح یباسح متفگن هگم ؟ رادنرب داوج زا مشچ

درم هخآ هدموا باال هیدنگ هچ نیا ؟ هشاب شهب

؟ نموم

. تسشن خیس یلدنص یور و دیزگ النبل سرا

هچ منود یمن اج. نوا مدیسرن زونه نم نابرق -

دوب. یدارفنا یوت روتسد قبط یلو . هربخ

عیرس یلیخ . درگرس تسین میلا ح افرح نیا نم -

یقافتا هک نک اعد ورب طقف . ینک یم ادیپ ومرجم

هدنز داوج نک اعد . هشاب هداتفین یمتاح یلع یارب

. درگرس هنومب

: تفگ الن سرا

طقف هنم. زا روصق . ماوخ یم ترذعم نم نابرق -

... نیدب هزاجا

مکحم تشم دنچ الن سرا دوب. هدش عطق طابترا اما



ناوت مامت واب دیبوک دروبشاد یور مهرس تشپ

دز: دایرف

! یرغصا ورب رتدنت ! نوتمشک یم ! یتنعل ! یتنعل -

! یرغصا هدب زاگ

یور ،اپ تشادن ضارتعا تارج هک یرغصا ناوتس

نز کمشچ غارچ هک وردحیلا تشاذگ زاگ لا دپ

رگید ناگدننار دشیم ثعاب آژری یادص و فقس یور

یم شلد الن سرا ؛اما دنشکب رانک اه نآ ریسم زا

و دندوب کشوم راوس زنب، نآ یاج هب تساوخ

. دندیسر یم نیوا هب رتدوز

ال وئسم یتیافک یب زا هک ردحیلا مانهب فرط نآ زا

دوب، هدمآرد شرفک داوج زا تظفاحم رد نادنز ن

رد واپ دیود باال ناتسرامیب ی هطوحم یاه هلپ زا

ود تساوخرد داتس زا یریما ناوتس . تشاذگ الیب

هتعاسراهچ و تسیب ینابهگن یارب ینابیتشپ رومام

درک. ناتسرامیب رد



دنتشاد یعس ناکشزپ و دوب لمع قاتا رد داوج

یاه مخز ی هناهد و هتفرگ ار یزیرنوخ یولج

و سرپ زا سپ مانهب . دندنبب ار شناهد رد ددعتم

ناوتس هارمه هب تعرس هب تاع طاال تمسق زا وج

. دنتفر مراهچ ی هقبط هب روسناسآ اب یریما

یم مانهب هک دوب ییاج اهنت یراتسرپ هاگتسیا

دنک. وج و سرپ داوج یتم وسال تحص زا تسناوت

داد: حیضوت وا یارب راتسرپرس

هک کیچوک زنوپ دنچ ی هناهاگآ ان ندیوج اب رامیب -

بیسآ شنوبز و ولگ هب هدوب شتسام ی هساک وت

مخز مه شنهد فقس یتح . هدرک دراو یدیدش

و هتفرن نییاپ ولگ زا اهزنوپ رکش ور ادخ اما هدش.

. هدیسرن یبیسآ نوا ی هگید یاه تمسق هب

. دیشک شیاهوم الی یگف ارابکال شناتشگنا مانهب

؟ هشیم بوخ شلا ح ینعی سپ . ترکش ایادخ یاو -

ندش بوخ ی هسورپ نیا اما . دیشابن نارگن هلب -



تخس وطالهین. یلیخ نابز و ناهد یوت یاه مخز

نوشرس زا یگرزب رطخ رکش ورادخ یلو رب. نامز و

هدش. در

یطولا #ن

مود _ لصف #

مهد دص_ _ تمسق #

ندروآ ور ینادنز هک یرایهب ود نوا . منونمم -

؟ ناجک

پچ تمس یورهار زا ییاج تسد اب راتسرپرس

داد: ناشن وا ارهب یراتسرپ هاگتسیا

نودنز یانوبهگن زا یکی . درگرس نتسه اج نوا -

. هکنیا لثم نتسه مه

ندید اب درم هس . تفر تمس نآ هب اروف مانهب



. دنداتسیا فاص درگرس

یفرعم ار شدوخ و داد تسد درم هس ره هب مانهب

درک.

مان شا هنیس یور تراک پال یور هک نابهگن هب ور

: تفگ دوب، هدش کح رگناوت

؟ داتفا یقافتا هچ نودنز وت رگناوت یاقآ -

رومام ودات ور ماش بش ره تعاس قبط نابرق -

دوب هدشن مومت نوشراک زونه اما . ندرک شخپ اذغ

دش عطق نودنز قرب هک

: تفگ بجعتم مانهب

یچ؟ هساو هخآ ؟ قرب یچ؟! -

عیرس یلیخ نم یاراکمه . نابرق منود یمن نم -

. ندرک لصو ور قرب

؟ دوب هدش عطق قرب ادمع نیگیم ینعی -

هتشادن هقباس زورما ات نوچ هلب. دایز لا متحا -هب



هثداح هی هکنیا رگم . هشب عطق وهی نودنز قرب

. دایب شیپ

؟ داتفا قافتا نیا ارچ نیدشن هجوتم امش -

. ناتسرامیب تمس مدموا ینادنز اب نم . نابرق -هن

؟ دوب عطق قرب هقیقد دنچ -

اه ینادنز یلو . دشن رتشیب مه هقیقد هس دیاش -

. ندرک دادیب و داد یلیخ

اجنوا نسر یم نم یاراکمه ات مراودیما طقف -

. هشاب هدرکن کرت ور نودنز یسک

یراک بشما ناتسرامیب سیئر یلضفروپ بانج -

اپ هب قرقشق نمهفب ادرف رگا . نتفر رتدوز نتشاد

. هشیم

خیب زا رطخ هک نیدروآ سناش طقف . هشب مدیاب -

. تشذگ ینودنز رس

. تخادنا ریز هب رس اروف رگناوت



: تفگ رایهب ود هب ور مانهب

زنوپ ینادنز یاذغ وت هک نیدش هجوتم روطچ امش -

؟ نتخیر

: تفگ رایهب ود زا یکی

یوت نم یلو میدزن تسد یزیچ امهب درگرس -

مس رگا هتبلا . دوبن یزیچ شاذغ یوت . مدید تسام

زا ور شنوج دایب قرب ات دوب نکمم ندوب هتخیر

راک نیا اعقاو . نتخیر زنوپ ارچ مدنوم هدب. تسد

تسپ و یشحو یلیخ فرط . دایمنرب مدآ هی زا

. هدوب ترطف

داد: ناکت رس مانهب

کمک زا نم . میمهفب هک تسام ی هفیظو هگید نوا -

. دیشابن هتسخ . منونمم امش

. دنتفر و دندرک یظفاحادخ هدرک رکشت رایهب ود

زا هکنیا دنک.زا کرت ار ناتسرامیب دیسرت یم مانهب

شیارب یقافتا هدرکان یادخ وزاب دوشب رود داوج



. تشاد همهاو ، دتفیب

! یمتاح یلع . دیسر شرطاخ هب یزیچ ناهگان اما

؟! دشاب هداتفا یقافتا مه وا یارب دنکن

ی هرامش و دیشک نوریب شبیج ارزا شنفلت اروف

یبیسآ یلع هب درک ادخ ادخ و تفرگ النار سرا

. دشاب هدیسرن

یطولا #ن

مود _ لصف #

مهدزای دص_ _ تمسق #

هب دوب؛اما هدیسر ارف نادنز یشوماخ تعاس

ییانشور نانچمه ، یوسوم الن سرا درگرس روتسد

دننادب دندوب واکجنک تخس اه ینادنز و دوب رارقرب

. هداتفا یقافتا هچ



دوب هداتفا اج یدرم نادنز سیئر نیشناج ؛ ینادرم

. شا هناچ ریز نازیوآ یبغبغ و قاچ یمادنا اب

ار هناخزپشآ یاضعا مامت راضحا تساوخرد الن سرا

دوب. هداد

: تفگ ینادرم هب ور

ینادرم بانج هیک هداد اذغ داوج هب هک یسک نیا -

. نیدب مهب وشتاصخشم افطل ؟

قاتا فرط نآ روتینام تشپ مادنارغ ال یدرم

دوب. پیات لوغشم و دوب هتسشن

: تفگ الرغ درم هب باطخ ینادرم

هدب ریگب تنیرپ نوش همه تاصخشم زا نسحم -

. تسه هنوخزپشآ نوا وت یکره . درگرس هب

ی هنوخزپشآ اهزا نابهگن تاصخشم و تسیل -

و ومالیی داوج لولس هب هسرب هک ییاج ات نادنز

. ماوخ یم مه ور یمتاح یلع لولس



الن سرا یولج اهار نآ درم دش، هدامآ هک اه تنیرپ

. تشاذگ

اه. هگرب ندناوخ هب درک عورش دنت دنت الن سرا

و داد ناکت یلدنص یور ار شقاچ نت ینادرم

درک. ادص یقژ یقژ یلدنص

دوخ زا هداد ور الیی ومداوج یاذغ هک ینوا -

نیمه هساو . هیمورآ و بوخ رسپ . ساه ینادنز

. هنوخزپشآ وت شمیتشاذگ

. درگرس بانج هشاب یا هراک منود یم دیعب

داد: ناکت رس الن سرا

او نودنز هب شاپ هشاب هتشادن لکشم هگا مدآ -

. ینادرم یاقآ هشیمن

طبضنم یاه ینادنز اهامزا شخب مامت وت درگرس -

رگا ننود یم منوشدوخ . میتفرگ کمک راک هساو

و ندیم تسد زا ور نوشراک ننک، اطخ زااپ تسد

. یدارفنا وت ننومب دیاب اه تدم ات بش ات حبص



: تفگ الن سرا

هتخیر زنوپ داوج یاذغ وت هک ینوا دیاب ام دینیبب -

مارب . نتفرگ روتسد یک زا هک نیا و مینک ادیپ ور

خالف. هچب یک و هبوخ یک تسین مهم

لیاسو روج نیا اجزا نیا ام دیشاب نئمطم امش -

اه ینادنز تسد هک مینک یم تظفاحم یبوخ هب

ال وصا . هدروآ نوریب زا هدوب یک ره منئمطم . هسرن

. درگرس میرادن راک رسو زنوپ اب اجنیا ام

؟ نودنز وت هرایب هنوتب تحار هک یکی ینعی -

هلب. -

ناوتس دشو زاب دشورد هدیبوک رد هب هقت دنچ

. قاتا هب دورو یارب تساوخ تصخر یرغصا

: دیسرپ الن سرا

؟ یدرک کچ ؟ یرغصا دش یچ -

دش. قاتا دراو یرغصا



زیچ هتسب رادم نیبرود ملیف وت شلوا نابرق -

مدید ، مدرک هاگن هک هرابود یلو . مدیدن یکوکشم

دیسر ورهار نابهگن کیدزن یتقو اذغ شخپ رومام

زاب ور اه یدارفنا زا یکی رد نابهگن درک. یثکم هی

. تفرگ ینودنز تمس ور فرظ اذغ رومام درک،

دوب. رود اذغ زیم زا اجنوا

بخ؟ -

نیبرود هب ور شتشپ و زیم هب دیبسچ نابهگن دعب -

دوب شبیج وت هک یتسد نوا منک یم سح نم درک.

رومام مه دعب داد. ولج هب ینوکت وهی دروآرد ور

.هی داوج لولس تمس دنوشک وزيم و تشگرب اذغ

نیمه داد. وداوج فرظ دوب. هداسیاو اجنوا زابرس

هدش. عطق قرب دش، هتسب یدارفنا رد هک

یرغصا ناوتس کیدزن دشو دنلب اج النزا سرا

. داتسیا

؟ هنابهگن راک یگیم ینعی -



. مدید ور ملیف لک نم یلو . نابرق متسین نئمطم -

منود یمن . هزیگنارب کش هنحص هی نومه طقف

هب هک هدوب ینومه هیک ره نوا یلو هیک. شتسدمه

. هدرک عطق ور قرب عقوم

نابهگن نیا .االن هتشاد تسدمه . هتسرد هرآ -

؟ تساجک

. ناتسرامیب هتفر داوج اب نابرق -

. دیبوک شا یناشیپ یور تسد فک اب مارآ الن سرا

. منیبب وملیف دیاب . میرب تفیب هار ادخ!یاال یاو -

: تفگ و ینادرم هب درک ور دعب

نابهگن نیا نفلت هرامش و سردآ و تاصخشم افطل -

. عیرس طقف . نیریگب تنیرپ مارب ور

دش: زیخ مین ینادرم

. هیبوخ درم نوا ؟ یکوکشم نوشیا هب ارچ درگرس -

: تفگ یرفک الن سرا



یگدنز ،ای ینیب شوخ یدایز ای امش ینادرم بانج -

هک ینم راک و نودنز یوت . یتفرگ نوسآ ور تیراک

اشهاوخ . هرادن دوجو دامتعا مسا هب یزیچ مسیلپ

. مارب تسرفب وتنیرپ رتدوز

رس تشپ دنلب ییاه مدق اب هکیلا النردح سرا

هرامش ، دنتفر یم اه نیبرود قاتا تمس هب یرغصا

. تفرگ ار مانهب ی

سامت الن سرا اب تساوخ یم هظحل نامه مانهب

. دریگب

داد: باوج قوب کی اب

الن؟ سرا مناج -

رپزا هک یزیم تشپ و تشاذگ قاتا رد الناپ سرا

. تسشن دوب روتینام

سن ال وبمآ اب نادنز یاه نابهگن زا یکی مانهب نیبب -

؟ هتشیپ زونه . اجنوا هدموا

؟ هرگناوت تروظنم ؟ نابهگن -



قاتا یوت روتارپوا درم دشو زابرد هظحل نامه رد

ار هگرب دش. قاتا دراو تسد رد یا هگرب اب ینادرم

تاصخشم ندناوخ الناب سرا و داد الن سرا هب

: تفگ

. رگناوت زورهب هرآ -

یم فرح شاهاب متشاد شیپ هظحل دنچ نیمه -ات

مدز.

. هربرد راذن . هشدوخ مرجم منومگ -هب

ادخ! یاو ؟ ینئمطم -وت

؟ هروطچ داوج هرآ.حلا -

. هلمع قاتا عفالوت یلو هدش. عفر رطخ -

نوا راذن . مانهب هیرفک یلیخ گنهرس رکش. ورادخ -

هنک. رارف هرسپ

یمتاح یلع رکف اشهاوخ . تسه شهب مساوح -

؟ هملا س نوا . شاب



ادعب .حاال شغارس متفر مدیسر هک لوا نومه هرآ -

. مینز یم فرح گنهرس اب هسلج وت شهب عجار

یورهار ارهب شهاگن و درک عطق ار نفلت مانهب

رگناوت زا یرثا اما . دناخرچ شخب تولخ و دیفس

هاگتسیا تمس دشوهب دنلب اج زا اروف . دیدن

فیش یاهراتسرپ ارزا وا غارس و تفر یراتسرپ

. دندرک طاالیع یب راهظا اه نآ اما . تفرگ بش

یطولا #ن

مود _ لصف #

مهدزاود دص_ _ تمسق #

مانهب دوب. ورهار فک هب ندیشک يت لوغشم یدرم

. دیسرپ مه وا زا

: تفگ درم



سیخ ونیمز ردقنیا ارچ دز رغ نم هب ییاقآ -هی

سابل هیبش دوب. شنت یسوط سابل . ینک یم

اه. نابهگن

. هشدوخ هرآ هرآ -

. تفر روسناسآ -اب

زا یکی .هب یراتسرپ هاگتسیا تمس دیود مانهب

زرف و دنت دوب روتینام یوت شرس هک اهراتسرپ

: تفگ

سامت ناتسرامیب یجورخ ینابهگن اب عیرس -

! عیرس . دراو هن هشب جراخ هن سکچیه . دیریگب

: تفگ و تشادرب ار نفلت یشوگ اروف راتسرپ

منز. یم گنز االن هشاب -

، هدموا نادنز زا ینادنز هکاب ینابهگن نوا انمض -

ور ینادنز هب ندش کیدزن قح ناونع چیه هب

. هرادن



وت نم . نیدب ربخ نم هب افطل نیدید رگا

. مناتسرامیب

. درگرس هلب -

. روسناسآ تمس دیود هلجع واب درک رکشت مانهب

ار رگناوت تعرس هب تسناوت یمن و دوب اهنت تسد

. دزادنیب ماد یوت

ینابهگن لوغشم لمع قاتا رد تشپ یریما ناوتس

. دندوب هدیسرن زونه مه ینابیتشپ رومام دوب.ود

رد هک یتعرس نیرتشیب ،اب دیسر هبالیب یتقو

. دیود هطوحم تمس هب تشاد غارس شیاهاپ

نابهگن هب نانز سفن و داتسیا ینابهگن کقاتا یولج

: تفگ

زا هقیقد دنچ ... نیا یوت ینابهگن ... سابل اب یسک -

؟ هتفرن نوریب ... ناتسرامیب

: تفگ نابهگن

مه انوا .هب ندز گنز یراتسرپ شخب -هن.االنزا



. متفگ

نک. عمج بوخ وتساوح نیبب بخ. هلیخ -

وت. دایب هرب،هن هن سکچیه

. درگرس بانج هشاب -

؟ هرادن سیلپ رومام ناتسرامیب نیا -

. نتسین رضاح ردحلا هنافساتم -

: تفگ یرفک مانهب

. هشیمن میلا ح افرح نیا و تسین نم هچ؟ ینعی -

نک. شادیپ تسه اج ره ریگب سامت شاهاب اعیرس

؟ شارب هشاب نیشناج هی دیابن لقادح ای

یب نتفگ ناتسرامیب سیئر یلو ادخ. هب دوب نابرق -

بشما مهام راکمه نیا دش. جارخا ، هتیافک

. هشردارب یراگتساوخ سلجم . هتفرگ یصخرم

داد: ناکت رس فسات اب مانهب

هرارق . هگنلب دیاب راک یاج هی مریم اج ره ادخ -هب



ونم نفلت هرامش . نایب نم یاراکمه زا رفن ود

هگید هدب. ربخ مهب ندیسر تقو نک،ره تشاددای

درک. دامتعا هشیمن یچیه هب

هلوک و جک درم و تفگ دنت دنت ار هرامش دعب

. شیور یولج رتفد یوت درک تشاددای

. تسار و پچ تمس دیخرچ رمک هب تسد مانهب

ناهنپ ییاج ار شدوخ دیاب رگناوت تشادن کش

ناتسرامیب زا دهاوخ یمن هک ینعی نیا . دشاب هدرک

هب ناتسرامیب نامتخاس تشپ تمس .هب دورب نوریب

راک دهاوخ یم دیاش درک رکف شدوخ واب داتفا هار

داوج ناج ینعی نیا دنک.و مامت ار داوج مامتان

یورین تساوخرد دیاب دوب. رطخ رد مه زونه

یرغصا ناوتس هب ادتبا درک. یم یرتشیب ینابیتشپ

و دنک عمج بوخ ار شساوح هک داد ربخ ار عقوام

. درادنرب داوج زا مشچ

هب یتقو درک. بلط یکمک یورین داتس دعب،زا



زا یهوبنا ،اب دیسر ناتسرامیب نامتخاس تشپ

مه یور هدش رابنلت یناتسرامیب یاه ترپ و ترخ

نآ هب نتفر قح یسک هک دوب ییاج دش. هجاوم

ناهنپ اج نآ رد رگناوت تشاد کش . تشادن ار تمس

درک.اب ادیپ ار وا دشیم یتحار هب نوچ . دشاب هدش

داد: خساپ اروف شنفلت گنز ندمآرد ادص هب

-ولا؟

. ینابهگن نیایب درگرس -

کقاتا تمس دزوهب رود هرابود ار نامتخاس مانهب

رانک شوپ زبس رومام وود نینزان . تفر ینابهگن

رسفا ود ره درگرس ندید .اب دندوب هداتسیا نابهگن

اب درگرس . دنداد ماجنا ار یماظن مارتحا نینزان و

حلا یایوج و درک یسرپلا وحا سالمو رومام ود

دش. نینزان

: تفگ رسفا ود هب ور ادتبا

ور هلمع قاتا وت داوج هک یشخب زا هرب نوت یکی -



و نییاپ ی هقبط زا هرب مه نوت یکی . هدرگب بوخ

. سنا رواژ مریم منم هنک. نتشگ هب عورش الیب

: دیسرپ رسفا ود زا یکی

؟ هیلکش هچ شتروص نابرق -

ار رگناوت بوخ ات دروآ راشف شنهذ هب مانهب

دنک. فیصوت

مشرس طسو . تسین دنلب دایز شدق یلو هرغ؛ -ال

دینوت یم ، هشتسار یوربا یور هک .ابخیلا هساط

. دینک شییاسانش

یم نوتربخ هسرب متسد هب شسکع هکنیا ضحم هب

نابهگن درم هب ور مانهب ، دنتفر هک درم منک.ود

. هشاب تساوح . نهار وت ماراکمه -: تفگ

. نابرق مشچ -

. تکرح هب درک عورش مانهب ی هناش هب هناش نینزان

؟ نینزان ینک یم راک یچ اج نیا -وت



. مانهب کمک ورب تفگ دز. گنز مهب الن سرا -

. یدموا هک نونمم -

طقف الن سرا ؟ هدش یچ وگب رصتخم -خالهصو

دموا مبلق ادخ .هب نشکب نتساوخ یم وداوج تفگ

ردام ترالنو تروص طقف هظحل نوا . منهد وت

یم اپ هب تمایق نمهفب .هک ممشچ ولج دموا داوج

ننک.

رتگرزب ار شیاه مدق نینزان و درک دنت مدق مانهب

. دنامن بقع وا اتزا تشادرب

داد. حیضوت ار عقوام مانهب و دنتفر اهباال هلپ زا

.هی تسین مدآ هدرک وراک نیا هک ینوا ادخ -هب

. مینک شریجنز و لق دیاب هک هیناور

سح و دوب دب شلا دز.ح یم دنت دنت نینزان بلق

وا اما . دچیپ یم مه هب دراد شا هدعم درک یم

. دنام یم راد دوخ دیاب و دوب سیلپ

: تفگ و داد ماجنا مدزاب مدو دنچ



؟ هدرک وراک نیا یک هخآ . مانهب هشیمن مرواب -

. مانهب هنک یم دب ور حملا هراد مه شروصت

: تفگ مانهب ، دندش هک سنا رواژ دراو

. رتخد میرادن تقو زیچ. همه یب نیا لا بند درگب -

یطولا #ن

مود _ لصف #

مهدزاود دص_ _ تمسق _ همادا #

. دنتفر یتمس هب مادک دشوره ادج مانهب زا نینزان

و قاتا ات رازه و تشاد هقبط شش ناتسرامیب

نتشگ تسرد درم نآ لا بند هب نتشگ . هبنس خاروس

هاک. رابنا یوت دوب نزوس لا بند

نیبرود قاتا هب ردص مانهبدرگرس روتسد هب نینزان

دوز یلیخ شخب نآ نادنمراک کمک .اب تفر اه



. دریگب سنا رواژ شخب اررد رگناوت در تسناوت

داد، باوج هک مانهب . تفرگ سامت مانهب اب اروف

دز: بل اروف

. هدوب سنا رواژ وت شیپ هقیقد ،هد درگرس -

نوریب سنا رواژ امزا هک یتقو نومه ینعی یچ؟ -

؟ میدز

. اقیقد -

. هشاب اج نوا زونه دیاش . رادنرب انیبرود زا مشچ -

. مدرگ یم مراد نم . هشاب هدرک ضوع سابل هنکمم -

درک. شییاسانش هشیمن ، هشاب هدز کسام رگا یلو

يرارطضا یاه هلپ تمس تشاد هک ردحیلا مانهب

: تفگ ، تفر یم

عیرس مهب دش یربخ . سنا رواژ تمس مریم زاب نم -

هدب. طاالع



دراو تشگ یوژهی نارومام زا هرفن جنپ هورگ کی

راودیما تسناوت یم حاال مانهب . دندش ناتسرامیب

سابل رد هتشکراک نارومام نآ کمک اب دشاب

دننک، بلج ار رگناوت هجوت هکنیا نودب یصخش

. دریگب ار وا در دناوتب

اما دش. عورش ناتسرامیب یوت یسررب و تشگ

ناشمشچ یولج تسرد مرجم تشادن ربخ یسک

. ددنخ یم ناششیر وهب هداتسیا

یطولا #ن

مود _ لصف #

مهدزیس دص_ _ تسق #

مامت تعاس کی تشگ و سسجت نیرومام و مانهب

یرثا ؛اما دندوب هدرک وور ریز ار ناتسرامیب هک دوب

شوم نیا تراهم اب رگناوت . دندوب هتفاین رگناوت زا



هب تفر یم هک اج داد.ره یم همادا ار یزاب هبرگ و

دنک. مگ در تسناوت یم یتحار

یکی ماد رد یسناشدب اب رخآ تاقبط زا یکی رد اما

هک دوب تولخ ییورهار . داتفا سسجت نارومام زا

. تشاد هار ناتسرامیب هاگشیامزآ تمسق هب

زبس سابل اپاترس رگناوت دوب. هتفگ تسرد نینزان

و هدرک نت ارهب لمع قاتا نارایتسد صوصخم

دوب. هدز تروص هب یکسام

در شرانک زا تشاد یتقو یصخش سابل اب رومام

شگنفت ، شیوربا خلاباالی ندید اب اروف دش، یم

دز: دایرف و تفر هناشن رگناوت تمس ارهب

! تسیا -

ود یرد وزا درک رارف اپزیت ییوهآ نوچ رگناوت اما

دش. يرارطضا یاه هلپ دراو هگنل

یم هدنز ار رگناوت هک دوب هداد روتسد درگرس

داوج لتق روتسد وا هب یسک هچ دنمهفب ات دنهاوخ



. هداد ار

هب رگناوت . دیود نییاپ اهار هلپ شلا بند هب رومام

یعس هک ،ردحیلا نییاپ ی هقبط هب ندیسر ضحم

وا هب اهراتسرپ هک دشابن یروط شنتفر هار درک یم

. تشاذگ تولخ و دیفس ییورهار رد مدق دننک، کش

هاگتسیا و دوب هدیباوخ یتکمین یور درم کی

. دمآ یم تولخ رظن هب یراتسرپ

واب درک زاب اهار قاتا زا یکی رد رخآ تسد

اپ اهروتینام قاتا رد تسرد دیمهف یسناشدب

ارزا شا هحلسا اروف شندید اب نینزان . هتشاذگ

وهب دیشک نوریب رداچ، ریز شسابل تشپ شکرمک

: تفگ و تفر هناشن رگناوت تمس

! روخن نوکت تاج -زا

یلو دنک. رارف هک درک زاب ردار اروف رگناوت اما

ضحم وهب دوب رد تشپ تسرد سیلپ رومام

رگناوت یناشیپ یور ار شگنفت رگناوت جورخ

: تفگ عطاق و هدنرب و زیت و تشاذگ



! عیرس . راوید تمس خرچب رببباالو وتاتسد -

عقوم هب نینزان ؛اما تشاد یشومچ دصق رگناوت

: تفرگ هناشن شتمس ارهب شا یرمک تلک

زورهب بانج هنزن ترس هب یشوگیزاب سوه -

. رگناوت

مکحم ار ووا تفرگ ار رگناوت ی هناش اروف رومام

یور ار شا هحلسا کون نینزان . دیبوک راوید هب

ار رگناوت ناتسد اروف رومام و تشاذگ شا هقیقش

نآ. هب دز دنبتسد و دناخرچ بقع هب

رد رگناوت و داد ربخ ردص درگرس هب نینزان

هاگن ریز و نینزان و مانهب و نیرومام تعیاشم

ینارامیب و ناتسرامیب لنسرپ و اهراتسرپ واکجنک

هتفر هطوحم و هبالیب هنابش یروخاوه یارب هک

نوریب ناتسرامیب ،زا دندرک یم چپ وچپ دندوب

دش. ریخ هب متخ هلئاق و هدرب

یدارفنا هاگتشادزاب یوت یرتن ردکال رگناوت یتقو

ار شا یریگتسد ربخ الن سرا هب مانهب دش، ریحنز



داد.

اروف رگناوت زا ییوجزاب ، یدحوم گنهرس روتسد هب

دش. عورش

یور هب ور زیم تشپ ییوجزاب قاتا یوت مانهب

: تخادنا وا هب دولآ بضغ یهاگن . تسشن رگناوت

باسح ام راکمه ؟ثمال یدز رود ورام یقح هچ -هب

! هکیترم یشیم

دز: یدنخزوپ رگناوت

هب مدرک یمن رکف . درگرس بانج دیشوهاب اعقاو -

. دینک مادیپ یدوز نیا

یدج وت روطنیمه .و نکن کش ام ندوب شوهاب -رد

. مندوب

داد؟ وداوج لتق روتسد تهب یک

تس. هدنز هرسپ نوا ؟ درگرس لتق مودک ؟ لتق -

هک دیبوک زیم یور مکحم نانچ ار شتسد فک مانهب



. تسب مشچ و دیشک بقع ار شرس هدز تهب رگناوت

هی مندوب ترطف تسپ هخآ ؟ زنوپ وت! هب تنعل -

تس. هدنز هک یدروآ سناش هللو! هب هراد یدح

؟ هداد روتسد تهب یک وگب نوبنجب وتنهد دوز طقف

. تفگن چیه و دناخرچ پچ ارهب شرس رگناوت

. دیشک یقیمع سفن و تسب مشچ مانهب

وت مسرپ یم تزا شوخ نوبز هب مراد یتقو -ات

تهب یک هدب. وملا وس باوج مدآ هچب نیع مه

؟ هداد روتسد

درک: همزمز و دیشک یفوه رگناوت

! یتنعل -

دنلب اج هدش،زا اهر نامک هلچ زا یریت لثم مانهب

دز: گنچ ار رگناوت ی هقی دشو

ندییاز ور وت هک تدابآ دجو تفه و ییوت یتنعل -

نیبب ! گنهرس تسد تمدب ای ینز یم فرح زولا!



و پچ رس شساو هک تسین یمدآ یدحوم گنهرس

هلو نانچ . یریگب ومهفن یامدآ هفایق و ینک تسار

مگب ای هتیلا هرب.ح تدای متمسا هنک یم تدرول

؟ ننک تیلا ح نایب

: تفگ رگناوت

نم... -

! وگب مسا طقف هالله. رهز و نم ، تفوک و نم -

؟ یمیلسروپ ناهور ؟ای ربکا ؟ نامرآ ؟ ناماس

؟ شمودک

ار همه مسا درگرس نیا . دیرپ شیور زا گنر درم

. تسناد یم

: تفگ و دیزگ بل

. مودک جیه -

قاتا خیلا یاضف رد مانهب دنلب دایرف یادص

: تخادنا نینط ییوجزاب



دوز! ! یتنعل نزب فرح -

. زابرامق نز نومه ، انادنام -

دنلب ییاه مدق واب درک اهر ار رگناوت ی هقی مانهب

دش. جراخ قاتا زا

اروف ار ییوجزاب ی هجیتن و تفر گنهرس قاتا هب

: تفگ گنهرس درک. واباالغ هب

تمس هب انادنام و نامرآ هدیسر ربخ تاپ شیپ -

یم رارف نراد . درگرس بنجب . نتکرح رد هاگدورف

. ماما هاگدورف یرب دیاب ننک.

دز. نوریب قاتا زا اروف نابرق مشچ نتفگ اب مانهب

****

یور انادنام رانک رد رارق ویب بات یب نامرآ

دوب هتخود مشچ و دوب هتسشن درس و یزلف تکمین



. اهزاورپ یولبات هب

یم نیمز یور ار شگنر یطولب شفک کون دنت دنت

. دیبوک

؟ مینومب رظتنم دیاب یک ؟ات هرذگ یمن ارچ یتنعل -

دز: بل هنوگ ضارتعا انادنام

.ها! یدرک !کالهفم بوکن ، نامرآ بوکن -

یطولا #ن

مود _ لصف #

مهدراهچ دص_ _ تمسق #

. تشادرب ششفک نتفرگ برض زا تسد نامرآ

رس هرارق یتفگ یتقو .زا انادنام هنز یم روش ملد -

! یتنعل متفرگ هروشلد نرایب بال داوج



لثم . نریمب هنوشقح یمتاح یلع و نوا ! هشقح -

. ندرک رتزارد نوشمیلگ زا ونوشاپ . دمحا

ار نتفر ور مدق یانب دشو دنلب اج زا نامرآ

. تشاذگ

. ینام میرادن مک یتخبدب ! یتنعل یدرک یمن شاک -

نودنز وت وشمدآ منم . دیشک ناماس وش هشقن -

ور یمتاح یلع دوب رارق شلوا . مدرک شکمک متشاد

تحت هک میتشادن کش یلو ؛ مینک تسین هب رس

یمن وپالور قمحا داوج و دمحا نوا هگا . هتبقارم

تسد سپ . میتشادن رسدرد همه نیا ،االن ندیدزد

. میتشاذگ شتسرد مدآ ور

؟ یروجچ ؟ یتشاد مدآ -

دوب. رکوپ تباث یاپ دوب تقو یلیخ هک یکی -

. هنیوا نادنز نابهگن مدیمهف یقافتا یلیخ

. تسشن شیاجرس و تسب مشچ کالهف نامرآ

مش. تحار مریمب شاک اهامش تسد یاو!زا یاو! -



: تفرگ انادنام تمس ارهب شا هراشا تشگنا

هتفیب یقافتا هگا . مگیم تهب مراد حاال نیمه -زا

ای هتیلا !ح انادنام یشک یمن طسو ور یکی نم یاپ

هن؟

: تفگ دولآ مخا و تسشن خیس انادنام

... هایس هقس مه. وت بخ هلیخ -

رس تشپ ییاج وهب تسب ورف بل هراب کی هب اما

دش. هریخ نامرآ

دش. هریخ انادنام ی هدیرپ گنر تروص هب نامرآ

؟! یدنوم ؟الل یدش یچ -

ششود یور ار شفیک دش. دنلب اج زا انادنام

. تخادنا

! ودب طقف . نامرآ وشاپ -

ندید درک.اب هاگن شرس تشپ هب تشحو اب نامرآ

تیعمج ماحدزا و یغولش یوت هک سیلپ نیرومام



یم یسک لا بند دنتشاد ، گرزب سنلا یوت رظتنم

دز: شرس یوت ، دنتشگ

! ناماس دایب تور هب فت !یا میدش تخبدب یاو -

. یدرک نوم هراچیب

درک. هاگن تسار و پچ هب انادنام

! شاب دوز . ییوشتسد تمس میرب دیاب -

دوب، سیلپ نیرومام هب شساوح هک ردحیلا نامرآ

تمس اههب یجورخ زا یکی زا انادنام لا بند هب

. دنتفر اهرومام فلا خم

وره دندرک ادیپ ار ییوشتسد ، اهولبات زا هدافتسا اب

. دندش هنادرم و هنانز تمسق دراو مادک

انادنام . دندنام ییوشتسد رد ریگ سفن هقیقد جنپ

هبابس نخان تشاد و دوب هتسشن یگنرف تلا وت یور

ار نامرآ ی هرامش یرارق یب .اب دیوج یم ار شا

: تفگ ، دینش هک ار نامرآ نازرل یادص . تفرگ

؟ ییاجک نامرآ -



ما. ییوشتسد وت زونه -

رید . هزاورپ هگید هقیقد .هد میرب دیاب وشاپ ! نیبب -

. هدیرپ میسرب

! یتنعل یدرکن شوگ ، میدرگرب ایب متفگ تهب -

بلج هکنیا نودب تفیب !یاالهار نامرآ وتنهد دنبب -

ال نوبسچب وتدوخ و نییاپ زادنب وترس ینک هجوت

.ای میروبجم . مینک کسیر دیاب ورب. مدرم هبالی

؟ یدیمهف . هشیمن ،ای هشیم

نک. عطق بخ. هلیخ -

داتسیا ییوشور یولج دز. نوریب تلا وت زا انادنام

ینوگاهام یاهوم و دیشک ولج ار شا یرسور و

دز. یرسور ریز ار شا

سفن و دوب هتفرگ درد هدعم هروشلد تدش زا

ندز لد نز نوا دوب؛اما هدش تخس شیارب ندیشک

اب هتسهآ و دیشک قیمع سفن دنچ دوب. ایرد هب

درک در ار ییوشتسد زارد یورهار چیپ ریز، هب یرس



درک. دنلب رس هایس یرداچ ندید اب ؛اما

و هداتسیا هنیس هب تسد شیولج یسیلپ نز رومام

. تشاد بل هب گنر رپ یدنخزوپ

: تفگ یوسوم نینزان ناوتس

یم تلا بند انومسآ !وت یمیظعانادنام موناخ هب -هب

مردقچ شاماال . میدرک تادیپ ییوشتسد ،وت میتشگ

! ادایم تهب باجح

: دیلا ن شلد یوت و تسب مشچ انادنام

دش!" مومت "

کی دزو دنبنتسد شتسد وهب دمآ شیپ نینزان

و درک ریجنز شدوخ چم رود ار دنبتسد رگید هگنل

: تفگ

. ینیبب وترهوش راب نیرخآ هساو هک تفیب هار -

! هترظتنم روجدب درگرس



یطولا #ن

مود _ لصف #

مهدزناپ دص_ _ تمسق #

یتسد اب اما هتسخ هس ره نینزان النو سرا و مانهب

ی هدامآ و هتسشن شقاتا رد گنهرس یور هب ور رپ

. دندوب شرازگ ی هئارا

نادنز یرد هثداح و داوج تباب مه زونه گنهرس

تارج الن سرا و دوب نیگمشخ مانهب النو سرا زا

. تشادن ندرک دنلب رس

هب تفرگ یم تخس هک حیلا نیع رد گنهرس اما

هک درک یم راتفر یروج حلا نامه ،رد شناتسدریز

و دنوشب گرزب و هتفرگ سرد شتقو اههب نآ

و تخس تس یا هبرجت هشیمه اه تسکش دننادب

رارکت دیابن مود راب هک سیلپ کی یارب اهب نارگ

. دوشب



: تفگ الن سرا هب ور

؟ دوب یک رگناوت تسدمه ؟ درگرس یدیمهف یچ -

گنهرس یولج یا هدنورپ و درک دنلب رس الن سرا

. تشاذگ زیم یور

. میراک مک رطاخ هب ماوخ یم رذع زاب نم نابرق -

ییاه نابهگن و هنوخزپشآ یوت لنسرپ مامت اب نم

فرح ندیم ینابهگن اه لولس ات هنوخزپشآ زا هک

مدز.

: دیسرپ هناقاتشم گنهرس

بخ؟ -

نیا ییاهنت و هتشادن یتسدمه هگیم رگناوت نابرق -

. هدرک وراک

: تفگ مانهب

درک فارتعا شیریگتسد لوا تعاس نومه انادنام -

یمود رفن و هدز فرح رگناوت اب طقف تفگ . نابرق



. هتشادن دوجو

: تفگ گنهرس

هک هظحل نومه اقیقد ؟ هدرک عطق یک وقرب سپ -

عطق اقرب ، داوج تسد هب هسر یم اذغ ینیس

. هشیم

داد: ناکت رس مانهب

نیا هتسنوت یم یک هخآ یلو . هروطنیمه اقیقد -

؟ هشاب هدرک وراک

درک: فاص ولگ الن سرا

سیئر نیشناج هک ینادرم نوا هب نم نابرق -

. مکوکشم هنودنز

: تخادنا باال وربا گنهرس

؟ یباسح هچ -ور

نابهگن زا درک یم یرادفرط مادم هک شلوا نابرق -

نلب. و نلا و نبوخ نوش همه تفگ یم اهو



رادم یانیبرود ندرک کچ هساو متفر نم هک دعب

یعطق زا لبق هقیقد کی تسرد ور ینادرم ، هتسب

هی وت هتبلا . مدید قرب یاه هاگتسد کیدزن قرب

اه. نابهگن هیبش . لدبم سابل

: دیسرپ گنهرس

؟ هنوا یدیمهف یروجچ -

شاپ هی مدآ و نابهگن همه نوا نیب هک یسک اهنت -

دوب. ینادرم دیگنل یم

: تفگ مانهب

هنکب وراک نیا دیاب ارچ هخآ نودنز سیئر نیشناج -

سیئر هشیم هنومب بوخ رگا تسنود یمن ؟ درگرس

؟ نودنز

شیپ سلا دنچ . مدرک شزا لصفم قیقحت هی اروف -

عاضوا هنز. یم گنل شتسار یاپ و هدرک فداصت

نادنچ میلا عضو و تسین بلا ج دایز شیگدنز



جرخ لوپ یلیخ فداصت نوا رس نوچ هرادن یبوخ

نیا . شنیشام هساو همه شدوخ هساو مه درک.

منکن رکف . نمز ال لوپ روجدب هشیمه امدآ روج

هدب. ور شیگدنز فافک شقوقح

: تفگ گنهرس

؟ شدعب بخ -

سح . هشاب شهب نوشساوح مدرپس اه هچب -هب

هلت شارب هتبلا . هراد ییاهدصق هی زاب منک یم

. متشاذگ

؟ یروجچ -

یمتاح یلع یریگتسد ربخ نودنز وت زا منئمطم -

یاه هچب زا یکی نیمه هساو . هدرک زرد نوریب هب

مینیبب ات میدز اج یمتاح یلع یاج ور نومدوخ

ایهن. هتسرد نومسدح

: تفگ مانهب

یچ هرادن ربخ ال صا ای هگیم غورد هراد ای انادنام -



هیچ. هب

: تفگ گنهرس

؟ ناطیش نز نیا هتفگ یچ اقیقد -

. نیمه . هدرک یفرعم ناماس هب ورگناوت طقف تفگ -

ننک. تسین هب رس وداوج هرارق هتشاد ربخ هک هتبلا

دزن؟ یفرح یمتاح یلع دروم -رد

. هسانش یمن ور یلع دایز منومگ -هب

رطخ مزونه . هگیم تسار یوسوم درگرس سپ -

ور. یلع هنک یم دیدهت

: تفگ الن سرا

نوا هکنیا و دیسرت یم ربکا زا روجدب یمتاح یلع -

مرظن .هب هیرقاب دمحا لتق یلصا نیدهاش زا یکی

. تسین نک لو هزیرن ور شرهز ات لوغ هرن نوا

: تفگ مانهب

هیا؟ هفرح یلع یاج یتشاذگ هک ینوا -



دوخ داهنشیپ هتبلا و گنهرس ی هزاجا هلب.اب -

. ندیم ماجنا وراک نیا نتفگ نوشیا دجمدرگرس

یم مدوخ ای دیاب . نابرق منک کسیر متسنوت یمن

نوشدوخ دجم درگرس . مدوخ لثم یکی ای مدنوم

نوشارب متشاذگ مه یکمک یورین هتبلا . نتساوخ

تس. هدامآ زیچ همه . نودنز وت

و تفلک تسش نیب هناد هناد ار شحیبست گنهرس

: تفگ و دناخرچ شگرزب

ور ناماس و ربکا رتدوز هچ ره مینوتب مراودیما -

. مینک ادیپ

ور. یمیلسروپ ناهور و ریگناهج روطنیمه

درک: یا هفرس کت دوب تکاس هظحل نآ هکات نینزان

. نمهاب انوا . متفرگ وربکا و ناماس در نم نابرق -

دش. لا حشوخ سوسحم ال ماک روط هب گنهرس

؟ ناوتس ناجک ؟ یدج -



هک ینیشام . ندش هدید شلا ت یوت راب نیرخآ -

ادیپ هداج رانک لگنج یوت ور ندرک رارف نوشاهاب

دوب. خیلا هک میدرک

؟ هیکرت تمس نرب ناوخ یم ینعی -

. نابرق تسه شلا متحا -

: تفگ مانهب

جراخ ناریا عفالزا ناوخیمن انوا مگیم نم اما -

تینما نوشارب ناریا وت نوشندش میاق . نشب

ننودیم نوچ . نشب ریگتسد زرم بل ات هراد یرتشیب

. ییاوه ،هچ ینیمز هچ . میراد رظن تحت وراهزرم ام

: تفگ نینزان

منک یم رکف نم . نابرق مقفاوم ردص درگرس -اب

پیترس اب نم . نشابن دید وت هک نشیم نوهنپ ییاج

نوا لماک سسجت روتسد نوشیا و مدرک گنهامه

. نوماهورین هب نداد ور هقطنم

دش. دنلب اج زا گنهرس



تحارتسا یتعاسود یکی و دینومب اج نیمه -عفال

همادا نامرآ و یسوم زا نوت ییوجزاب و دینک

. نیدب

. هشن عطق نادنز اب نوتطابترا

": دنتفگ مکحم اما هتسخ و دندش دنلب اج زا هس ره

"! نابرق مشچ

یطولا #ن

مود _ لصف #

مهدزناش _ تمسق #

.رد داتسیا داوج رس دزوباالی رود ار تخت رتکد

زاب ناهد شکچوک و کیراب ی هوق غارچ اب هکیلا ح

: تفگ راتسرپ هب باطخ درک، یم یسررب ار داوج

هدب.ات ربخ نم هب دموا شوه هب هکنیا ضحم -هب



دروم . متسه متفیش ندش مومت زا دعب تعاسود

. شمنیبب دیاب مدوخ امتح دوب. یتخس یلیخ

: تفگ شوپ دیفس راتسرپ

. رتکد مشچ -

.هب هتفین یزیرنوخ هرابود شنهد نک کچ دنت دنت -

؟ نیداد ربخ ش هداوناخ

. نامش رظتنم نداتسیا نوریب سیلپ .هی رتکد -هن

. ندیم ربخ نوش هداوناخ هب نوشدوخ نتفگ

؟ سیلپ مودک -

. نتسه ردص درگرس نتفگ -

. مریم .االن هشاب بخ هلیخ -

رد شوپ زبس رومام .ود تفر نوریب قاتا زا رتکد

ینابهگن تقو مامت و هداتسیا قاتا برد فرط ود

. دنداد یم

هناش یور یاه هجرد زا هک یسیلپ رومام ندید اب



دش. کیدزن وا هب تسا درگرس دوب صخشم شا

دز. یم ترچ و هتسشن تکمین یور درگرس

دز: شیادص هتسهآ و درک مخ رس

ردص! درگرس -

ی هتفر یزمرق هب یدیفس درک. زاب مشچ اروف مانهب

اج زا اروف . هدیباوخن ار بش دز یم داد شنامشچ

درک. دشوسالم دنلب

درب. مباوخ هظحل .هی ماوخ یم رذع -

. تسشن شرانک تکمین یور رتکد

هتسخ یلیخ راگنا . درگرس دینیشنب دییامرفب -

. نیتسه

ار شناما شفتک درد . تسشن تکمین یور مانهب

. درواین وربا هب مخ اما دوب. هدیرب

. هیروجنیا مه ام تیرومام هلب، -

. دینیبب ونم نیاوخ یم نتفگ -



؟ دوب بوخ لمع . مداوج نارگن هلب. -

: دیشک هآ رتکد

یربخ یبادخ زا مودک دوب. یردان دروم اعقاو -

؟ هشک یم مدآ یروجنیا

داد: ناکت رس فسات اب مانهب

ردان اعقاو دروم نیا مه ام یراک ی هطیح یوت -

هدید ور اه هجنکش و لتق ماسقا و عاونا دوب.

. مدوب هدیدن حلا وراتهب داوج دروم یلو میدوب

نوخ . متفرگ یتخس هب وراه یزیرنوخ یولج نم -

ی هتسوپ ناهد و نابز حطس . هتفر شزا یدایز

. هشک یم لوط یلیخ شندش بوخ و هراد یساسح

یدایز نس نوچ هتبلا . هدروآ سناش اعقاو رامیب

هب افطل . هریم شیپ رت عیرس نامرد ی هسورپ هرادن

دیاب دایب شوه هب یتقو . نیدب ربخ ش هداوناخ

هدب. شیرادلد هک هشاب شرانک یکی

یربخ نیچمه شردام هب هتخس نومارب نیدب قح -



دوب. هدش صخرم ناتسرامیب زا هزات داوج . میدب ور

. هراد لکشم شاه هدند زونه دینک رواب

! هیطاسب بجع فوا -

دش. دنلب اج زا رتکد

. متمدخ رد نیتشاد یلا وس . متسه شخب وت نم -

هاجنپ یاهدرم وسلا نس هک رتکد مارتحا هب مانهب

. تساخرب اج ،زا تشاد ار سهلا دنچ و

صخشم افطل . مراد یشهاوخ هی نم طقف . نونمم -

و رتکد مروظنم . نشیم قاتا دراو یناسک هچ دینک

نودب مه ندرک زیمت یارب یسک یتح . هراتسرپ

. هشب قاتا دراو هرادن قح ابام یگنهامه

؟ هرطخ رد زونه رامیب نوج نیگیم ینعی -

. هنافساتم هلب -

یراتسرپ هاگتسیا نماالناب . تسین یلکشم -

ننک. تبحص نوتاهاب ات منک یم گنهامه



. رتکد یاقآ نونمم یلیخ -

عالهو شفتک دش. رود مانهب وزا درک مخ رس رتکد

و دیراخ یم مه شمخز یاج درک، یم درد هکنیا رب

تکمین یور هرابود دوب. هدرک کالهف یباسح ار وا

رطاخ هب شندب داد. هیکت راوید هب رس و دمآ دورف

ووا دوب هدش فیعض یباسح دوب هدروخ هک یریت

. دراد هگن زاب ار شنامشچ تسناوت یم یتخس هب

ینیب رانک ییوب درب.اب شباوخ تقو هچ دیمهفن

درک. زاب مشچ شا

تسرد دوب دنلب نآ زا هک یراخب و هوهق غاد ناویل

درک. دنلب رس . تشاد رارق شتروص یولج

درب: بقع ار ناویل و دیدنخ نینزان

! ییولآ باوخ سیلپ هچ چن چن -

داد. ژ اسام ار شنامشچ و تسشن فاص مانهب

؟ یدموا یک درب. مباوخ -



. تسه یتعاس مین هی امود سالم. -واالهک

؟ هدنچ تعاس -

-هد.

هک امراد باوخ ردقنوا . مدیباوخ تعاس هی طقف -

. هنودب ادخ

. کیک منیا یش. لا حرس روخب ور هوهق نیا -

: تفگ و تفرگ ار ناویل و کیک مانهب

ربخ؟ هچ نودنز .زا نونمم -

فاص ینادرم دوب. هدز سدح تسرد الن سرا -

یام. هلت وت داتفا

؟ یدج -

زابرس .هب یلع لولس وت هتفر اصخش شدوخ هرآ. -

یم تشپ .زا منزب فرح شاهاب ماوخ یم هتفگ

هب درگرس هک هنک مومت ور شراک رتاک اب هتساوخ

ی هفایق تفگ یم درگرس . هریگ یم ور شچم عقوم



هتفرگ هابتشا یلع اب ونوا هدید یتقو ینادرم

. هدوب یندید

هتشاد دصق هک یدرم نوا هدیمهف هک مدعب

مگ ور شاپ و تسد یباسح ، هدرگرس شدشکب

. شنتفرگ ام یاه هچب هک هنک رارف هتساوخ . هدرک

؟ تساجک -االن

. داتس النوت سرا تسد ریز -

یب هشب باوخ مک نم زا رتدب النهک سرا هوا! هوا -

؟ هرادن ربکا و ناماس زا ربخ . هشیم باصعا

اج ره فیثک شوم اتود نوا . هربخ یب منئمطم -

ننک. یمن ربخ وسکچیه نرب ناوخب

دوب ناهور شیپ شرکف مه زونه دوب. کالهف مانهب

. دتسرفب شیارب دوب رارق هک یا هیده و

رکف نیا وهب تشاذگ ناهد ارهب کیک زا یا هکت

. دشاب هتفر دناوت یم اجک ناوج درم درک



یطولا #ن

مود _ لصف #

مهدفه دص_ _ تمسق #

ظملا یاهمدآ ماک هب دبا ات ایند تسا هتفگ یسک هچ

یارب طقف یگراچیب هتفگ یسک هچ ؟ دخرچیم

؟ دنشوخ دبا ؟ات دنرادن درد اهرادلوپ ینعی ؟ تسارقف

هدید ار شدوخ فارطا طقف الدب هتفگ ار نیا هک ره

مه ینارتهب ام ،زا یلوق هب دنادیمن مه دیاش ای

هگن خرس یلیس اراب ناشتروص ارقف لثم هک دنتسه

یب یاهدرد و یرادن رطاخ هب یلوا دنا. هتشاد

تسرد لوپ هکاب یجنر رطاخ هب یمود ، نامرد

. تسا همه ملا درد ینک تقد هک بوخ دوش. یمن

ره اما تسه اه مدآ ی همه یگدنز یوت یتخبدب

دوش یم تافاکم راد ایند .حاال لکش کی هب مادک



هک دننادب شاک طقف نارگمتس نیا .و نیملا ظ یارب

تقو .نآ دننادب شاک .یا دنوشیم تازاجم دنراد

راب یتقو یگدنز یارب دوش یم یرتهب یاج ایند

. دشابن یمود

هتفه کی دوب. هتشذگ نادنز ی هثداح زا هتفه کی

رادشک ی هتفه کی و داوج یارب هاکناج و تخس ی

الن. سرا و مانهب یارب وطالین و

وود ردام رانک رد ات دوب هتفر ناتسرامیب هب نینزان

داوج هک یلوا زور . دشاب ناشرانک رد داوج رهاوخ

اراس و اهر و شیارهز نامام ، ندمآ شوه هب زا دعب

کی طقف دید، شتخت رانک کشا رپزا ینامشچ اب

! ترکش ایادخ . تشذگ شنهذ زا هلمج

هتشاد هاگن زاب یصوصخم هاگتسد اراب شناهد

. دنبسچن شناهد فقس اههب مخز ات دندوب

یوش و تسش ی هسورپ راب کی تعاس دنچ ره



هملک یعقاو یانعم هب داوج و دشیم ماجنا ناهد

فیصوت لباق یتغل چیه هکاب یدرد . دیشک یم درد

. دوبن

و دریگب ار شیاه کشا یولج تسناوت یمن اهر

. دیوگن شاداد شاداد دوبن شناوت رد اراس

زا دوب نوخ شلد . تسا رتهب میوگن داوج ردام زا

هشوگرگج .زا عاضوا نآ رد شا هناخ درم ندید

دوب. هدیدن دوخ هب شوخ زور دوب اه هام هک شا

یرغصا ناوتس اصوصخ النو سرا و مانهب و نینزان

. دنتشادن ار وا یاه هیرگ یاه هنحص ندید بات

دوب ناتسرامیب یوت زونه داوج هک دوب یمتفه زور

دوب. هتسشن تخت کیدزن شرانک نینزان و

یم هدافتسا یتلبت زا شیاه فرح نتفگ یارب داوج

تشاد نینزان دوب. هدروآ شیارب الن سرا هک درک

هریخ تلبت هب تعاس مین داوج . دناوخ یم باتک

دهاوخ یم داوج هک تسناد یم بوخ نینزان و دوب



باتک طوطخ هب هریخ توکس رد سپ . دنزب فرح

. دنام شرظتنم

: تشون نینزان یارب داوج تبقاع

؟" هبوخ شلا "ح

: تفگ و هحفص هب تخود ار شهاگن نینزان

"! هبوخ "هرآ

: تشون داوج

نیگن . ماجنیا نم نیگن اه! نیگن شهب ادخ! رکش "

"! هساسح نم یادص .ترالنور منزب فرح منوت یمن

: تفگ و درک وزاب تسب مشچ نینزان

منک؟حاال تحاران ور هراچیب رتخد ما هنووید هگم "

؟" هساسح تادص ور ارچ

هدش!" مقشاع مادص رطاخ هب نوچ "

"! نفخ هچ الن سرا لوق :"هب تفگ نینزان



: تشون یتسیابردور چیه نودب داوج

"! دایز زا رتشیب یلیخ ! هشگنت ملد "

شوخ یوب سح زا دش رپ شلد دزو دنخبل نینزان

و شدوخ یاپون قشع دای . کاپ قشع نآ زا ناراب

. دندمآرد زاوآ هب شلد یوت اه هلچلچ و داتفا مانهب

: تفگ

یایتخس وت ومدآ . داوج هبوخ یلیخ قشع "

". هراد یم هگن اپرس و هدنز شیگدنز

: تشون داوج

نیا رهز . هنتداپ هی نم هساو ترالن قشع هرآ. "

نوا قشع ؛اما هشک یم ونم هرذ هرذ یتفوک یگدنز

". مریمب هراذ یمن رتخد

یم . دونشب هصغ زا فرح وا زا تساوخ یمن نینزان

بوخ جیه شیارب نیا و دیایبرد شکشا دیسرت

. دوبن



: تفگ یروف

؟" نوا ای درک؟وت فارتعا یک لوا "

دز قرب شنامشچ اما ددنخب تسناوت یمن هک داوج

: تشون و

شادص لد. هت اوه،زا ،یب هداس . تفگ لوا "ترالن

هدش." نم قشاع هک سهلا دص راگنا دوب یروج هی

دز: دنخبل نینزان

؟" یدش هکوش مه وت امتح "

ضوع میگدنز مدید نیمز متشگرب و نومسآ متفر "

هدش."

هظحل نوا تفگ یمتاح یلع . مگب تهب یزیچ "هی

ترال بقارم وگب داوج هب هتفگ شهب دمحا رخآ یاه

". هشاب ن

رگید دشو هریخ یوسوم نینزان ناوتس هب داوج



. تشونن یزیچ

دوب، رگید یاج شساوح هک داوج هاگن ریز نینزان

داد. همادا شباتک ندناوخ هب

دشخب یم ار وا دمحا ایآ دوب رکف نیا یوت داوج و

؟ هدش ترالن قشاع هک

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

یسوم تافارتعا شرازگ نتشون لوغشم الن سرا

درک. یم پیات دنت دنت و دوب

فرح اهزیچ یلیخ وزا هدرک زاب بل یسوم هرخ باال

. رسدردرپ و گرزب دناب نیا ی هلسلس رس دوب.زا هدز

. باهو ینام زا

یم یرگراک تیوک یوت یتقو ابوا شا ییانشآ زا

ی هدیسر نارود هب هزات ناوج باهو ینام و درک

دوب. برع _ یناریا ی هگرود

شردپ دوب. یناریا شردام و تیوک لها ینام ردپ



ره هک تشاد یا هفاک تیوک یاهرهش زا یکی یوت

شیپ ومک دندرک یم یزاب قرو راکیب ناناوج هاگ زا

. دننک رامق دمآ یم

یاپ یگلا س هد دشوزا گرزب ردپ ی هفاک یوت ینام

هک یگلا س هدجه .هب اشامت هب تسشن رامق زیم

دوب. راهق زاب رکوپ کی دیسر

دشخبب قنور ار هفاک دش ثعاب شا یوق یراجت مش

شدقتعم و ناملسم ردام رظن خالف اجاررب ونآ

یلوط ، شردپ گرم زا دعب دنک. هناخرامق هب لیدبت

وا تمس ار لوپ ینام تیارد و شوه هک دیشکن

یسوم دش. انشآ یسوم هکاب یتقو درک.ات ریزارس

ی هشرع ندرک زیمت شراک و دوب یتشک رگراک

. نازوس یامرگ ریز دوب یتشک

یطولا #ن

مود _ لصف #



مهدجه دص_ _ تمسق #

، دیخرچ یم رهش یوت شدرگ یارب یسوم هک یزور

یتشک هب رگید دش ثعاب دشو شتشونرس زور

. ددرگنرب

هفاک هب داتفا شرذگ ، رگید زیچ ای دوب راگزور یزاب

و هدرک اردر لهچ هزات اه تقو .نآ باهو ینام ی

ندید دوب.اب رادن و لوپ یب رگید تقو ره زا رتشیب

طقف شتمس درک جک اپ یناریا ی هناخرامق _ هفاک نآ

دش هسوسو دوز یلیخ اما . هوهق کی ندروخ یارب

درم دنچ اب دورب تشاد شبیج هت هک یلوپ کدنا اب

دنک. یزاب رکوپ تسد ود یکی شدوخ لثم

رامق رتشیب تساوخ شلد ، رباربود دش هک شلوپ

دنک.

و هبرف دراو هزات نآ هب شساوح بوخ باهو ینام



شوهاب و زیت اما شنامشچ و ناتسد دوب. سابل دب

رضاح یسک رگید درب هک ار موس رود یسوم . دندوب

دش مدقشیپ دوخ ینام راب نیا دنک. رامق ابوا دشن

وناز ارهب ینام ندروخ بآ یتحار هب یسوم و

یلیچ و برچ یماش ارهب یسوم ینام . دروآرد

رتشیب ار یسوم تساوخ شلد و درک نامهم

هکنیا و تفگ شا یگدنز زا یسوم .و دسانشب

شلد هکنیا . یرارف وا زا لوپ و هدوب هراوآ هشیمه

و برع نادرم نایم یگدنز و دراد نطو یاوه

تسود ار ایرد یروش یوب و هشرع یور یگدنز

. درادن

نآ رد یسوم هک یا یتشک هب ینام دعب زور حبص

زا لبق هقیقد جنپ تسرد و تفر درک یم راک

تقو رگید هک درک یضار ار یسوم ، یتشک تکرح

. دوشب قیفر و تسود لوپ اب هدیسر نآ

دوب رب زا هک ییاه هقح اب ینام راوج رد سیلا دنچ

ناشرکف .هب دیشخب یرتشیب قنور ار وا راک و بسک



و دننزب تیوک یوت ار موس و مود ی هبعش دیسر

. ناریا هب دنسرب رخآ تسد و تاراما دعب

یگدنز مود لصف ، دیسر ناریا هب هک یسوم

و تاراما تفر مه ینام دش. زاغآ شا هنوگرامق

. دیشخب تعسو ار شک وماال کلم

درایلیب یاه سنلا دعب و تخادنا هار یا هفاک یسوم

ارزا شفارطا و رود یاه مدآ لا ونم نیمه وهب

ردام وزا شوهاب هک شدوخ لثم یدارفا نایم

ارهب نیهاش دناب و درک ،رپ دندوب راکف خال هدییاز

درک. سیسات ینام روتسد

و داتسرف یم ینام یارب هک دوب لوپ رورک رورک

. دشیم رتدنمتورث زور هب زور باهو ینام

کالین یاه لوپ اب ناماس و نامرآ لثم ییاه مدآ

دوشب دش ثعاب ، دندرک یم اررپ یسوم بیج هک

. باهو ینام راد هنازخ

، فیثک لوپ نآ رطاخ هب یشک مدآ و لتق نیلوا اب

. دوبن وا رادولج یسک رگید و تخیر شسرت



رس باهو ینام دش. رتگرزب زور هب زور نیهاش دناب

و زاریش و نامرک ات یسوم و دروآرد رتسچنم زا

. تفر شیپ زیربت و دهشم

و تفرگ روتینام رسزا هتسخ یناتشگنا الناب سرا

مدق قاتا یوت ناگداپ یاهزابرس نوچ هک مانهب هب

: تفگ و درک هاگن ، تفر یم ور

! یدش هدنک رپ غرم ؟ شاداد هتچ مانهب -

و گرزب ی هطوحم وهب داتسیا هرجنپ رانک مانهب

درک. هاگن داتس تخردرپ

الن! سرا هنز یم روش ملد -

درک: یچن النچن سرا

وگب تلد نوا هب یراد تسود یک ره ناج ور -وت

شدنب تشپ یشیم یروجنیا وت تقو .ره هنزن روش

. موش قافتا هی منوا . هتفیم یقافتا هی



. تسین هک مدوخ تسد منک؟ راک یچ بخ -

یوت زا کشالیت و درک زاب ار شزیم یوشک الن سرا

. تخادنا شتمس و تشادرب فرظ

. هداتفین تدنق ات ونیا ریگب -

پاق اوه یوت ار یگنرف توت یتروص کشالت مانهب

دز.

طقف هنک. یمن مورآ ونم کشالمت و دنق ولیک -هی

. یمیلسروپ تمس زا مربخ هی رظتنم ارچ... غورد

شیش دوب رارق ربخ؟ هچ دجم درگرس ...زا یتسار

. هشاب یمیلسروپ نامحر هب شساوح گند

: تفگ دریگب هحفص زا مشچ هکنیا نودب الن سرا

هگا یلو . شمدیدن زور دنچ نیا وت هک نم -واال

. نومهب تفگ یم امتح دوب یربخ

مینوتن هک هنکن تسرد یرسدرد طقف مراودیما -

. مینک شعمج



؟ دجم یک؟ -

. مگیم وناهور هرسپ نیا اباب! -هن

هب دز ولز تسشن الن سرا رانک یلدنص یور

و تخادنا شرگید یاپ یور ار شتسار یاپ . هحفص

دز. لز باهو ینام مسا هب هنیس هب تسد

. دیشک یفوپ دشو هتسخ دعب

. تفر رس م هلصوح -ها!

: تفگ الن سرا

نوا هنز، یم روش تلد و یگیم ونیا وت تقو -ره

. ندز گنز هنک یم عورش یتنعل نفلت

زیم. یور نفلت تمس دخاخرچ رس هدارا یب مانهب

هب دز ولز دنادرگ پچ ارهب شا یلدنص الن سرا

: تفگ و نفلت

هس... کی...ود... نک! هاگن بوخ -حاال



زیخ نفلت تمس هب مانهب و دمآرد ادص هب نفلت اروف

بل ریز و ندیدنخ هب درک عورش الن سرا و تشادرب

مرگ!" مدوخ :"مد تفگ

: تفگ اروف مانهب

-ولا؟

دمآ: طخ یوس نآ زا دجم درگرس یادص

ور نوتدوخ رتعیرس هچ ره افطل . درگرس -سالم

. دینوسرب

: دیسرپ الهن وجع مانهب

؟ درگرس هدش یچ -سالم،

. هتشاذگ مایپ امش یارب یمیلسروپ ناهور -

؟ اجک ؟ اعقاو یچ؟ -

بالل. دجسم نیایب -



: تفگ الن سرا هب وور درک عطق ار نفلت مانهب

ندنوخ زامن سوه ناهور منک رکف الن. سرا ودب -

. هدرک

یطولا #ن

مود _ لصف #

مهدزون دص_ _ تمسق #

هفصن ار بات بل اب راک و شرازگ نتشون الن سرا

. دیود نوریب قاتا زا مانهب لا بند وهب درک اهر همین

بالل دجسم هب یتدم زا دعب هرخ ودباال ره یتقو

و زابرس ود هکاب دندید ار دجم درگرس ، دندیسر

یلیبموتا رانک یریما ناوتس و یرغصا ناوتس

. دندوب هداتسیا بالل دجسم یور هبور تسرد

کراپ تیعمج کیدزن نابایخ رانک ار نیشام مانهب



درک.

الن سرا و مانهب . دیود اه نآ تمس هب دجم درگرس

: تفگ مانهب . دندش هدایپ اروف

؟ درگرس هدش یچ -

درک. هراشا بژ دیارپ نیشام هب دجم درگرس

سامت 110 یاه تیروف اب درم هی شیپ تعاس کی

. هرضاح ردص درگرس هب هیده تفگ و تفرگ

: تفگ رارق یب مانهب

بخ؟ -

یولج پالک هرامش نیا بژاب دیارپ تفگ درم نوا -

. دینیبب باللور دجسم

یهاگن نآ لخاد .هب تفر دیارپ تمس هب مانهب

. دیدن دیارپ کقاتا لخاد رد یکوکشم زیچ . تخادنا

؟ دجم درگرس یچ هگید بخ -

. یچیه -



: تفگ و تفر شیپ الن سرا

یزیچ یبمب شوت هنکن . مانهب ینکن او وشرد وهی -

؟ هتشاذگ

: تفگ دجم درگرس

یاه هچب هب نیمه هساو مدز. وسدح نیمه منم -

. نایم االن نهار مدز.وت گنز بمب ییاسانش

ناوتس هب وور درک رکشت دجم درگرس زا مانهب

: تفگ یریما ناوتس و یرغصا

دینیبب دینک یسررب بوخ و دجسم لخاد دیرب -

ایهن. دینیب یم یکوکشم زیچ

زابرس ود طسوت و هدرک تعاطا ناوتس ود ره

. دندش دجسم لخاد

یور شیاه تسد فک و وناز نتشاذگ الناب سرا

اما . تخادنا نیشام ریز هب یهاگن نابایخ تلا فسآ

. دیدن یزیچ



و دندیسر بمب ییاسانش نیرومام هک دیشکن یلوط

رود هناواکجنک مدرم . دندش یسررب لوغشم

هب هقیقد هب هقیقد و دندش عمج سیلپ نیرومام

سک .ره دشیم هفاضا لوضف تیعمج ینآ هقلح

زا یدروآرد نم یباوج یرگید و دیسرپ یم یلا وس

. هدننک لا وس نآ هب داد یم شدوخ

النو سرا هک دش دایز ییاج ات یغولش و ماحدزا

و دننارب بقع اهارهب نآ دندش روبجم دجم درگرس

. دننک هدنکارپ ار مدرم یتخس هب

رخآ تسد و دیشک لوط یتعاس مین یسررب راک

و درک مانهب هب ور ییاسانش نیرومام تسرپرس

. هدشن یزاساج دیارپ رد یبمب داد نانیمطا

میت و هدرک رکشت اه نآ زا دجم درگرس و مانهب

. دنتفر و دندرک عمج ار ناشطاسب ییاسانش

دعب و درک زاب ار هدننار تمسق برد طایتحا اب مانهب

یزیچ اما . دندش دیارپ کقاتا نتشگ لوغشم هس ره

. دندرکن ادیپ



: تفگ الن سرا

دیاب وبقع قودنص منک رکف . تسین یچیه -

. میدرگب

خیلا قودنص درک. زاب ار بقع قودنص برد مانهب

طسو تسرد گرزب و دیفس تکاپ کی اهنت و دوب

. دشیم هدید قودنص

: تفگ الن سرا

. نومارب هداتسرف همان زاب هنووید ی هرسپ نیا -

: تفگ دجم درگرس

. شوت هیچ مینیبب درگرس نک شزاب -

گرزب یا همکد تکاپ .باالی تشادرب ار تکاپ مانهب

خن دوب. هدش هدیچیپ ییاوماک یخن شرود هک دوب

دش. زاب تکاپ ورد درک زاب ار

کی اهنت . دوبن راک رد یا همان درک. تکاپ رد تسد

نامحر گرزب سکع دوب. گرزب ی گالهس گرب



دوب. هگرب یور یمیلسروپ

دوب: هتشون هگرب نییاپ

یمیلسروپ نامحر یاقآ یتاعوبطم ی هبحاصم "

ساالیم. یاروش سلجم یگدنیامن یادیدناک

ساالیم یروهمج یامیس و ادص بالل دجسم : ناکم

ناریا

" رهظزادعب 3 تعاس رهم 20: نامز

: دیشک یفوپ مانهب

یچ؟ ینعی نیا -

ار هگرب دعب درک. هاگن نآ وهب تفرگ ار هگرب الن سرا

راکدوخ اب وطالین یا هلمج ذغاک تشپ . دنادرگرب

: تفگ الن سرا دوب. هدش هتشون یبآ

. هتشون شتشپ یزیچ .هی مانهب نیبب ونیا -

. دندرک مخ رس ود ره دجم درگرس و مانهب

؟ یدرک مه وت وتامخا هک هیچ؟زاب . درگرس "سالم



هیفاک طقف . مداتسرف تارب ور هیده . شلوق و درم

هرارق یمهف یم یزادنب راک هب ور تزغم نوا مک هی

. هشب یچ

نم الی درد . مراد فرح مک هی تاهاب شلبق طقف

. نتفگ یارب تسین یلا جم و هدایز

یلو . تسین و دوبن نم تسد ازیچ یلیخ نک لوبق

یم . متسین نومیشپ مه ال صا و مدش هاوخدوخ نم

نوچ . تشاذن مساو یا هگید هار نوچ ارچ؟ ینود

و متفرگ یم ور شولج دیاب هک مدیمهف رید

تشهب هب ندیسر هساو متسنود یمن نوچ . متفرگن

طقف منتفر اب اما . متشذگ یم ماباب منهج زا دیاب

ور یرتشیب یاه مدآ و هنک رتگرزب وشمنهج متشاذگ

ی هتشذگ یهاتوک ی هجیتن نم االن یاباب . هنوزوسب

و رود نوچ ارچ؟ . هریگب وشولج دوبن یسک هنم.

. روخش زاال دوب رپ شرب

دش هباالیغ لیدبت ، تشذگ لپ زا هک شرخ ماباب

وهب درک لمح ششود یور ور نوا و نیا راب هک



و هیلا خ شزغم ماباب درک. رنه یلیخ شدوخ یخلا

نم . هریگب وشولج دیاب یکی . دایز شتروپ و تراه

اپوت هک یزیچ نوا رطاخ اتهب مدرک ادف ور میگدنز

ات منک ادف ومیگدنز و ومدوخ متشاذگ ایند نیا

. هکشخب ماباب ی هشیر

زا هدش رپ ایند " تفگ یم یکی ! درگرس ینود یم

هتشرف و تس هناتسود نوش هرهچ هک ییاه ال ویه

". نراد مخز نوشتروص ور هک ییاه

مدآ هک هسانشن کمن یروج الس.هی ویه نم یاباب

هدش. هدییاز حالل هنک یم کش

ندید ماقتنا رتزا گنشق : هنومب تدای ونیا رخآ ورد

. هفرط هینومیشپ

ضوع ونم شسرد وره داد سرد نم هب یگدنز

درک. رت یضوع وماباب یلو درک.

هک ییاج ؟ نتسد مد مهم یازیچ نگیم یدینش

مور هیده منم ؟ هنکن کش نوشهب سکچیه



". شینیبب هک تسد یولج متشاذگ

یطولا #ن

مود _ لصف #

متسیب دص_ _ تمسق #

درک. مخا الن سرا

؟ میریگب وشاباب میرب یچ؟ ینعی -

: تفگ مانهب

مزورما هنک. تکرش تاباختنا وت هرارق فرط -

. هتخادنا هار یتاعوبطم هبحاصم شدوخ هساو

؟ ورای نیا هب مگب یچ مرب نم یچ؟ هک بخ

: تفگ دجم درگرس

ردص. درگرس مدرک قیقحت یباسح اقآ نیا زا نم -



: تفگ مانهب

؟ درگرس نیدیسر یا هجیتن هچ هب بخ -

کمک ارقف .هب نرهطم و کاپ نوشیا رهاظ -رد

هک سلا راهچ نوا .وت یمانمگ تلا ح وت منوا ندرک

مدرم یارب ندرک اهراک یلیخ ندوب هدنیامن

. تسین روطنیا عقاو رد یلو . نوشرهش

متاقیقحت نم هک نتسه نوشیا رانک هشیمه رفن ود

اه. نوا ور متشاذگ ور

: دیسرپ الن سرا

؟ درگرس ایک -

. رکاش و یحفاص -

شتشپ هب هشیمه هک درک شا هلوک یوت تسد دعب

یمن ییاج شک ال نودب هک یتشپ الک نیع دوب.

. تفر

داد. مانهب هب سکع دنچ و دیشک نوریب یتکاپ



: تفگ اه سکع ندید اب مانهب

انیا. نتسه انشآ هچ -

درک: زیر مشچ الن سرا

هیچ. تروظنم مدیمهف ناهآ -

: تفگ مانهب هب ور دعب

و ناهور ؟ دوب رامق بش نوا اراگژ نوا وت هتدای -

. اجنوا میتفر ووت نم مدعب اراگژ. وت نتفر ریگناهج

بش نوا . دندوب هرسپ نیا زیم رس درم ودات

. میتفرگ سکع یلک نوشزا

بخ؟ -

رامق و ندوب هتسشن زیم رس رکاش و یحفاص -

. ندرک

و راولوس دیعس . ندوب مه نز وهی نووج رسپ هی

. رهچیرپ

: تفگ دجم درگرس



. نتسه یمیلسروپ نامحر رانک هشیمه رفن ود نیا -

ات دنچ وداتاب نیمه مدید مدرک یسررب هک بوخ

یم راک سیون درز یاه همانزور هساو هک راگنربخ

. نراد دنب ننک،دزو

هلا قم یلک نامحر وزا نتفرگ یم لوپ اراگنربخ نیا

یلک تسد سو هتشرف درم نیا .هک نتشون یم

. هتفرگ ومدآ

مورآ هک دوب نیا نوشتسایس هک مگب ماوخ یم

ننک. عمج رادفرط درم نیا هساو مورآ

اب ندرک زاب شارب یرادفرط جیپ اتسنیا یوت یتح

ننک. یم غیلبت شارب یه و کیف یماسا

: تفگ مانهب

. هبارخ شعضو یباسح اقآ نیا سپ -

: تفگ دجم درگرس



هک تسین یوق و دنتسم ردقنوا ام كرادم یلو -

یمن زونه . مینزب دنبتسد شاتسد هب میرب میاوخب

. مینکب وراک نیا مینوت

: تفگ الن سرا

نوا وت میرب درک. هشیم یراک هی طقف االن بخ -

. هربخ هچ مینیبب یتاعوبطم هبحاصم

یوت ار شتعاس درک. شا خیلا چم هب یهاگن مانهب

: تفگ دوب. هتشاذگ اج هرادا

؟ هدنچ تعاس -

: تفگ دجم درگرس

. هتشذگ کی زا تعاس -

: تفگ الن سرا

خآ! ؟خآ نشاب هتشاذگ یزیچ یبمب اجنوا هنکن -

. اجنوا دایم مدآ یلک الدب

: تفگ مانهب



هتشون . نیبب ور هگرب نیا تشپ . تسه شناکما -

و هراکش شاباب زا یباسح ینعی نیا الس. ویه ماباب

ور شردپ هک هراد دیکات ینابز یب نابز اب تدش هب

هدنیامن میریگب وشاباب یولج .هک مینک ریگتسد

نومارب یکردم . هتشونن تایئزج زا یزیچ . هشن

نامحر رس بالیی داوخ یم اعقاو دیاش . هداتسرفن

. هرایب یمیلسروپ

: دجم درگرس هب درک ور

نیگب . دینزب گنز هرابود بمب ییاسانش میت -هب

و .نم ندرگب ور شاه هبنس خاروس مامت و دجسم

. هدنومن دایز 3 تعاس .ات دجسم وت میریم الن سرا

. نیشب هدامآ افطل

هدامآ دیاب . ماوخ یم ینابیتشپ هورگ النهی سرا

. میشب

دیشک نوریب شبیج ارزا شنفلت اروف دجم درگرس

دش. سامت لوغشم و



. نتفر هار هب درک عورش مانهب شوداشود الن سرا

؟ میدب ربخ شهب ؟ تساجک پیترس -االن

هی ریگرد . هغولش یلیخ شرس نوا . داوخ یمن -هن

هساو دهشم هتفر مگنهرس هدش. هگید هدنورپ

. مینک تیریدم ومیت نومدوخ دیاب . سیلپ شیامه

ال صا . هتفیب رطخ یوت اه یلیخ نوج مسرت یم -

؟ هراد زوجم هبحاصم نیا

و ادص هب هتسباو دجسم نیا . هگید هتشاد -الدب

. سامیس

شور هبحاصم زکرم دوخ وت هتفرن ارچ بخ -

؟ هدب ماجنا

وگدنلب یادص . دندش دجسم نامتخاس دراو ود ره

. اپرب تعامج زامن و دوب دنلب

دجسم ی هینیسح یوت واپ دندنک زااپ شفک

. دنتشاذگ



: تفگ مانهب

. هگید منوملسم هچب یلیخ نم هگب داوخ یم -الدب

هینیسح دراو ناشرس تشپ هلصاف بال دجم درگرس

دش.

: تفگ ود نآ هب ور

. درگرس نهار وت یزاس یثنخ و ییاسانش میت -

: تفگ مانهب

. دینک یم کمک هک درگرس نونمم -

زا دعب . دوشب مامت زامن ات دنداتسیا یا هشوگ هس ره

دنتساوخ دوب، یناوج یناحور هک دجسم زامن شیپ

دنچ دنک. ییامنهار دجسم زا جراخ ارهب مدرم

هکاب دندوب مه امیس و ادص نامزاس دنمراک

. دنتفر نوریب دجسم زا زامن شیپ تساوخرد

ی هرفن هس عمج هب یریما ناوتس و یرغصا ناوتس

. دنتسویپ اه نآ



: تفگ یرغصا ناوتس

. تسین یچیه . میتشگ ور اج همه ام نابرق -

: تفگ الن سرا

؟ نیتشگ مه ور هیبنیز و هنونز تمسق -وت

: تفگ یریما ناوتس

دعب. هشب مومت زامن میتفگ . نابرق -هن

: تفگ الن سرا

ندموا نیگب . نتسه ینابیتشپ وت موناخ یاراکمه -

ور. اجنوا ندرگب

: تفگ یریما

. نابرق مشچ هلب -

یگمه دجسم طایح زا یا همهمه یادص ندینش اب

اهو راگنربخ زا گرزب میت کی . دنتفر نوریب

ار دجسم هب دورو دصق ناساکع و نارادربریوصت

. دنتشاد



: تفگ دجم درگرس

متفگ نوتهب هک نتسه ییاراگنربخ نومه انیا -

. درگرس

: تفگ مانهب

هک یروجنومه یمیلسروپ نامحر ی همانرب نیراذب -

هرب. شیپ ناوخ یم

نیا مینیبب مینوم یم رظتنم لماک یگدامآ اب مه ام

. هنکب داوخ یم راک یچ اقیقد ناهور

یطولا #ن

مود __ لصف #

مکی _ تسیب دص_ _ تمسق #

نهاریپ ی هقی ی همکد نیرخآ ، یدق ی هنیآ یولج

نامه ورد تسب تفس ار شگنر یبآ و یدنوخآ



: تفگ یحفاص هب باطخ حلا

ناج؟ یحفاص تس هدامآ زیچ همه -

و درک زاب ار تک . داتسیا نامحر رس تشپ یحفاص

. دشوپب ار نآ ات درک شکمک

ور ینارنخس نتم . میدرک هدامآ ور یچ همه -اقآ

؟ نیدرک ظفح

دیشک شهاتوک و تشپ مک یاهوم هب یتسد نامحر

تمس دیخرچ و درک هنیآ ارهب هاگن نیرخآ و

. یحفاص

؟ هگید مگب دیاب ور انیمه -

یم اراگنربخ هک هلا وس یرس هی شدعب اقآ. هلب -

. نیدب باوج امش نسرپ

؟ نسرپب یچ یدرکن یط لبق زا هگم -

اقآ. ارچ -

. تفرگ شتمس هب هگرب دنچ یحفاص



. نیزادنب انیا هب هاگن هی دجسم میسرب ات -اقآ

. تفرگ اهار هگرب نامحر

؟ یدب مهب ور انیا دیاب -االن

نومه . تسین یصاخ زیچ اقآ. دیشابن نارگن -

. هیگشیمه وساالی

. هشن رتشیب تعاس نک.هی شمومت دوز -

اقآ. مشچ -

داد. شناشن ار قاتا رد تسد اب

. میتفیب هار دییامرفب -

ار دوخ رسی حیبست نامحر و درک زاب ردار یحفاص

نتخادنا هناد لوغشم و دیشک نوریب شتک بیج زا

دش. نآ گنر یا همروس یاه هناد

؟ تساجک رکاش -

هدش روج و تفج زیچ همه تفگ اقآ. هدجسم -وت

. همانرب شخپ یارب



هدارا یب شهاگن و درک همزمز ناج یب "یا هبوخ "

یسنلا هشوگ درگ زیم یور شرسمه سکع باق هب

. داتفا هناخ گرزب و لکش عبرم

ورف بآ یا هرطق دوب. هتفر هک دوب یا هتفه کی

زا یرثا رتمک دوب هتشگ هچ ره ووا نیمز رد هتفر

دوب. هدرک ادیپ وا

. تفرگ ار نامحر هاگن در یحفاص

: دیشک رادشک یهآ نامحر

؟ تسین یربخ زونه -

: تخادنا ریز هب رس طقف یحفاص

اقآ. مفساتم -

یشفک اج یور ارزا یزلف دنلب شک هنشاپ نامحر

و قارب یاه شفک ی هنشاپ و تشادرب گنر یجاع

. دیشک ار شزیمت

هگید . هشاب هدش مگ تسین هک هچب نک! شلو -



. درگن

اب هارمه و درک همزمز بل ریز یمشچ یحفاص

. دنتفر نوریب هناخ رد زا نامحر

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

دیشروخ رون ریز دجسم نوریب گرزب ی هطوحم

. دیشخرد یم یزییاپ

رد روصحم هک ناصقر یاه هراوف و ضوح رانک زا

ار شرس . دنتشذگ دوب، لکش یا هراتس یا هچغاب

ود نیب گنر یا هزوریف دبنگ هب یهاگن و تفرگ باال

هروشلد حبص وزا دوب هدز ناجیه . تخادنا هرانم

شخپ . دشیم بوسحم شیارب یگرزب زور . تشاد

یاه هکبش زا یکی زا شا هبحاصم ی هدنز

یارب دوب یتبثم نئوپ امیس و ادص ینویزیولت

. شا هتساوخ هب ندش کیدزن



شخپ یلصا یاه هکبش زا شا هبحاصم هچرگ

اررد نآ یباسح اهراگنربخ دوب راودیما ،اما دشیمن

ایند شوگ ارهب شا هزاوآ و دننک انرک و قوب

. دنناسرب

زا رفن دنچ و رکاش دش هک یرجآ نامتخاس کیدزن

. دندیود شفرط هب شیاه هچون

. نتفر هار هب درک عورش شکیدزن رکاش

. هدموا شیپ یلکشم هی -اقآ

درک. تسد هب تسد ار شحیبست نامحر

؟ رکاش یلکشم هچ -

اه هچب . ندیسر ام زا لبق سیلپ رومام ات دنچ -اقآ

. ندرک وور ریز ودجسم نگیم

. داتسیا شیاج رس نامحر

؟ هشب یچ -هک



. نتشگ یم یزیچ هی لا بند یراگنا -

یچ؟ لا بند -

و ییاسانش میت هی مدیمهف هک یروجنیا -واال

. دجسم وت ندموا بمب ندرک یثنخ

دیشک تسد دجسم رد هب هریخ درک. مخا نامحر

. شا یمدنگ وج یاه شیر یور

. هبوخ یلیخ . هبوخ -

: تفگ دوب هداتسیا درم ود رانک هک یحفاص

یم بمب لثم شربخ اقآ. دش ام عفن هب یروجنیا -

. هچیپ

: تفگ نامحر

. ادینک یم راک یچ منیبب . هدنوم تعاس مین -ات3

: تفگ رکاش

لخاد .عفال فرط نیا زا دییامرفب امش اقآ. مشچ -

. هشب عورش همانرب ات نیشن دجسم



اه هچون هب رکاش و درک ییامنهر ار وا یحفاص

داد: روتسد

اج همه . مینک شخپ وربخ دیاب . دینک عورش رتدوز -

ی هبحاصم و نتشاذگ بمب دجسم وت دینک هعیاش

. هشیم عورش 3 تعاس یمیلسروپ نامحر

نفلت شوپ راولش و تک و رکیپ لوغ درم جنپ ره

. دندش لوغشم و هتفرگ تسد ارهب ناشیاه

یلصا نامتخاس رد اپ نامحر 3 کیدزن تعاس

. تشاذگ دجسم

. دندوب هدش رقتسم یا هشوگ رد مظنم اهراگنربخ

نوبیرت و زیم کیدزن ییاج تسرد گرزب ینویزیولت

ییامندوخ یمیلسروپ نامحر یتاعوبطم ی هبحاصم

درک. یم

بل اب یزیم تشپ یکشم رود یکنیع اب ناوج یدرم

دوب لصو نویزیولت هب دایز یاه میس هکاب یبات



دوب. شتیرومام ی هدامآ و هتسشن

نادرم صوصخم ژی یتسرپ اب یمیلسروپ نامحر

. تسشن زیم تشپ نیغورد هتبلا بیجن و هداتفا

دشیم هک یروط وا کیدزن ییاج رکاش و یحفاص

ریوصت یاه نیبرود یوت یتحار هب ناشریوصت

اهراگنربخ و نامحر وهب هداتسیا ، دتفیب یرادرب

. دندرک یم هاگن

راب دنچ " میحرلا نمحرلا هللا مسب " نتفگ اب نامحر

تبقاع و درک کشخ یاه هفرس نفورکیم یوت

: تفگ

نازیزع امش تمدخ رد زورما هک ملا حشوخ یلیخ "

"... متسه

دجسم برد کیدزن ییاج تسرد مانهب النو سرا

. دندوب هدنز ی همانرب نآ رگ هراظن و هداتسیا



و اهزابرس و ناوتس ود قافتا هب دجم درگرس

دجسم یسررب لوغشم نانچمه ینابیتشپ نیرومام

زا مادک چیه وهن ییاسانش میت هن اما . دندوب

. دندوب هدرکن دروخرب کوکشم یدروم هب نیرومام

یطولا #ن

مود _ لصف #

مود _ تسیب دص_ _ تمسق #

دجسم رد یراذگ بمب ی هعیاش هک دیشکن یلوط

. دیسر یلحم مدرم شوگ باللهب

هطوحم رد تیعمج ماحدزا و دجسم هب مدرم دورو

و رسدرد و ادص رسو ثعاب دجسم برد تشپ و

نامحر ناتسدریز و سیلپ نیرومام یارب تمحز

دش. یمیلسروپ

لد ورد داد یم همادا دوخ ینارنخس هب نامحر



اطع یدایز یاه سناش وا هب ادخ هک دوب لا حشوخ

. هدرک

اب نامحر دش عورش هک اهراگنربخ باوج و لا وس

داد. باوج شمارآ

: دیسرپ یراگنربخ

اب یشور هچ وهب هنوگچ امش یمیلسروپ بانج -

؟ دینک یم یلد مه نوترهش دنمدرد مدرم

داد: خساپ نامحر

رد رقحم ی هنوخ کی . مراد یا هداس یگدنز نم -

یرییغت چیه تدم نیا مامت یط هک مراد نومرهش

پژو405 هی مراد هک مه یلیبموتا یتح . هدرکن

اتزا منک یگدنز یروج مدرک یعس نم . هیلومعم

منک. نوشکرد منوتب رتهب ات مریگن هلصاف ممدرم

تسود ور ندوب هداس و منک یم یگدنز هداس نم

. مراد



هدنیآ یاه همانرب دروم رد رگید راگنربخ دنچ لا وس

قبط نامحر و دوب ندش هدنیامن تروص رد یوا

داد. ار اهراگنربخ خساپ هگرب یوت یاه هتشون

یلصا لا وس دیاب هک دیسر یراگنربخ هب تبون دعب

نامحر زا هک یراگنربخ نامه . دیسرپ یم ار مهم و

هدامآ وا یارب وطالین یپیلک و هتفرگ کالین لوپ

دوب. هدرک

و دوب سهلا جنپ و یس ادودح یدرم هک راگنربخ

: تفگ دوب، یدمحا شمان و هتخیر شرس یاهوم

نومهب هرودقم نوتارب رگا افطل . یمیلسروپ بانج -

هچ نوتندوب هدنیامن سلا راهچ یط رد اقیقد نیگب

یراک ؟وایآ نیدرک نوترهش مدرم یارب ییاهراک

هب زاب ناوخب مدرم هشاب شزرا اب ردقنوا هک هدوب

؟ ندب یار امش

: تفگ دزو یدنخبل نامحر



کمک یارب ممغ مهو مامت نم سلا راهچ نوا یط -

معط هک یمدرم دوب. مرهش ی هدید بیسآ مدرم هب

هب نم باختنا واب دندوب هدیشچ ور اه یتخس خلت

ندوب راودیما و دنتشاد وزرآ نوش هدنیامن ناونع

. هشب لح نوشت ال کشم هک

گرزب نویزیولت بات بل تشپ درم هظحل نامه رد

. تخادنا راک ارهب نامحر زیم رانک

: تفگ نامحر

. ندرک هدامآ ور یملیف و ندیشک تمحز ناتسود -

نیا یاه تالش یایوگ کردم هک ریواصت هب افطل

نوتت وساال هب هدنب ات دینک هاگن ، تسه ریقح ی هدنب

. مدب باوج

کیدزن اهراگنربخ تیعمج هب یمک مانهب النو سرا

. دننک هاگن ملیف هب دنناوتب رتهب ات دندش

تمس هب ناساکع و هدنز شخپ یاه نیبرود مامت



. دندش لیامتم نویزیولت

هک دش عورش یمیلسروپ نامحر ریوصت اب ملیف

جراخ شرهش یوت شکچوک ی هناخ زا تشاد

و یرجآ یاهراوید اب هقبط کی یا هناخ . دشیم

بونج رد یمیدق یتفاب اب گنت یا هچوک . هنهک

. داتفا رگید یدنور یور ملیف ناهگان دعب رهش.

سابل . تشاد یراکشآ توافت دعب ریوصت رد نامحر

سکول یلیبموتا رب راوس ار وا هک تمیق نارگ ییاه

شخپ ردحلا تعرس هب دعب ریواصت داد. یم ناشن

ی هطوحم رد رکاش و یحفاص قافتا هب نامحر دوب.

تبحص لوغشم مولعمان ییاج رد گرزب یرابنا کی

و یتوص لیاسو لماش هک یگرزب یرابنا . دندوب

دوب. مه یور گرزب یاه نتراک رد هتشابنا یریوصت

نامحر دش ثعاب ریواصت یور تشرد یاه هتشون

. درپب شیور زا گنر

طسوت یرادرب ریوصت و یتوص لیاسو راکتحا "

"! قباس ی هدنیامن



: دیرغ بات بل تشپ درم هب وور دیرپ اج زا اروف

؟ یدیم نوشن هیچ انیا اقآ. نک عطق -

بات یبل هحفص هب یروابان اب بات بل تشپ درم

دوب. هدش هریخ

تفر مه رد روجدب شیاه همرگس اهو مخا نامحر

ناهد اب یدمحا درک. یدمحا هب هنامصخ یهاگن و

کی هب کی اه نیبرود درک. یم هاگن روتینام هب زاب

و یحفاص . دندرک یم شخپ و طبظ ار ریواصت

. متسیس تشپ درم تمس دندیود اروف رکاش

دز: رشت درم شوگ کیدزن یحفاص

؟ یدیم نوشن هیچ انیا . هکیترم نک شعطق -

: تفگ یگچاپتسد اب درم

هدرک که ور ام یکی . متسیس هدش که . منوت یمن -

منک. شعمج منوت یمن

. دییاس مه هب نادند رکاش



تسد اباب . وتافرخزم نیا نک عطق مگیم تهب -

. تفر نوموربآ یتنعل نوبنجب

دز. داد فرط نآ زا نامحر

. دینک شعطق رکاش . ریگن ملیف -اقآ

روتینام دوب. شخپ ردحلا نانچمه ریواصت اما

رد هک یرختسا لخاد روع و تخل ار نامحر گرزب

ناهگان داد. یم ناشن دوب بورشم ندروخ حلا

دز: دایرف نایم نآ یراگنربخ

یتفگ هک امش ؟ یمیلسروپ یاقآ هشعضو هچ نیا -

؟ ینک یم یگدنز هداس

بل یور یدنخزوپ اب هنیس هب تسد مانهب النو سرا

. دندوب هدش هریخ نویزیولت هب

وا یوربآ ندرب یارب اهنت هک یملیف و نامحر ریواصت

دوب. شخپ ردحلا نانچمه دوب هدش هیهت

: تفگ الن سرا شوگ رد مانهب



هداد ور شلوق هک هیا هیده نومه . هشرسپ راک -

دوب.

دز: راد ادص یدنخزوپ الن سرا

مرگ. شمد هلا! حاب رسپ نیا یلیخ یاو -

یمن نوچ تشاذگ شناهد یور تسد مانهب

دنک. عمج ار شا هدنخ تسناوت

هناخ گرزب ردسنلا رکاش و یحفاص ندش رهاظ اب

هآزا دندوب یزاب قرو لوغشم زابرامق دنچ هک یا

. دمآرب نامحر داهن

یگال هک ردحیلا نامحر ندیشک گرب راگیس ریواصت

درمش یم سانکسا و دوب شتسد بورشم س

درک. دنلب ار اهراگنربخ ی هدنخ یادص

یطولا #ن

مود _ لصف #



مود _ تسیب دص_ _ تمسق _ همادا #

ردحیلا شیاه هچون یمامت و نامحر یاه سکع

هلماعم ردحلا ردخم داوم یاه یچ قاچاق هکاب

دوب. نامحر یارب یزیروربآ تیاهن رگید ، دنتسه

هیرک یاه هدنخ و گنر دیفس ردوپ یاه هتسب

زیم تشپ زا هتخورفارب یتروص دشاب ثعاب نامحر

ار شناتسد و دیود اهراگنربخ تمس .هب درپب نوریب

درک. زاب رتوبک ودبلا نوچ

. نیریگن ادخ ور ور.وت انیبرود نک عطق ! ریگن -اقآ

هبگالزیو دندرک عورش اروف نامحر یاه هچون

. اهراگنربخ اب ندش

وا دزوزا گنز دجم درگرس هب اروف الن سرا

دناوتن یسک ات دنامب هتسب دجسم برد تساوخ

. دوشب جراخ

اهار هچون و دندش راک هب تسد مانهب قافتا هب دعب



. دندنار بقع هب

هدیسر ییاج هب راک دزو یم دایرف نانچمه نامحر

. یشاحف هب درک عورش هک دوب

دنچ نآ دنتسناد یمن یحفاص وهن رکاش هن

هک دنداد یمن اه نآ فرح هب شوگ هک راگنربخ

. دندوب هدمآ اجک وزا دندوب

. دیود الن سرا و مانهب تمس هب نامحر

. نیریگب ونوشولج ادخ ور وت درگرس -

: تفگ الن سرا

. هربخ هچ اج نیا اقیقد منییب اسیاو رانک امش -

: تفگ مانهب

؟ یمیلسروپ بانج هیچ ملیف نیا -

دنامب راد دوخ تشاد یعس هک ردحیلا نامحر

: تفگ

نتسب نوتهب . متسین نم نیا . درگرس هدش هابتشا -



. مدرکن یراک چیه نم . نابرق نم هب

دز: دنخزوپ الن سرا

یم یراد ؟ یدیسرت ردقنیا ارچ یدرکن یدب راک رگا -

. درمریپ یزرل

انیا . مراد نمشد ات رازه نم . درگرس نکن تیذا -

. هتمهت ش همه انیا . مشن هدنیامن نم ناوخ یم

. هغورد

: تفگ مانهب

؟ نیک اقیقد ینز یم فرح نوشزا هک انیا -

دش. رت کالهف نامحر

رواب درگرس . هتفم فرح و یکلا . هغورد مگیم اباب -

. دینکن

ناوتس و یرغصا ناوتس و دجم درگرس دورو اب

دز. دنبتسد نامحر ناتسد هب مانهب ، یریما

النو سرا طسوت رکاش و یحفاص هک دیشکن یلوط



هدز ناشناتسد هب دنبتسد و ریگتسد دجم درگرس

دش.

نتخادنا راک زا ریگرد زونه متسیس تشپ درم

رب یمیلسروپ ناهور ریوصت ناهگان هک دوب متسیس

دش. رهاظ نویزیولت ی هحفص

نامحر رسپ اهنت . متسه یمیلسروپ ناهور "سالم.

" یمیلسروپ

یطولا #ن

مود _ لصف #

موس _ تسیب دص_ _ تمسق #

نتخادنا راک زا ریگرد زونه متسیس تشپ درم

رب یمیلسروپ ناهور ریوصت ناهگان هک دوب متسیس

دش. رهاظ نویزیولت ی هحفص



نامحر رسپ اهنت . متسه یمیلسروپ ناهور "سالم.

" یمیلسروپ

هتخود گرزب نویزیولت ی هحفص هب همه اه هاگن

قیمع ار نامحر ی هرهچ طوطخ تریح و تهب دش.

. تفر یم یخرس هب تشاد شگنر درک. رت

دش. موز گرزب ی هحفص یور اه نیبرود مامت

ی هتشون اب دیفس گنر هب ترپسا یسابل رد ناهور

یانعم "compunction"هب یسیلگنا هب یگرزب

مه راد بل ابکالیه شترشیت یور " نادجو یادن "

دوب. هداتسیا هحفص نایم ،رد شترشیت گنر

شون . نیتفرگ ور نم ی هیده ردص! مانهب درگرس "

دنبتسد هک ینوا هب مگب ماوخ یم اما . نوتنوج

مان شیپ اه سلا هک یدرم . دینک هاگن بوخ نیدز

دوب. یکاپ و بوخ درم دیشک یم کدی ور نم ردپ

فقوتم نم یگدنز یگچب نیمه وت درک یراک هی اما

لثم درک یراک .هی مدب تسد زا ور مینووج و هشب



ضوع نم . هگید مدآ هی مشب و مزادنب تسوپ رام

. مدشن یضوع اما مدش

نیرت یطولا هکن یسک مدش ات دیشک لوط اه سلا

دیاب نوچ ارچ؟ هنک. یفرعم مدرم هب ور رهش درم

نیع ات تفرگ وراهروعشیب یولج هدش روج ره

. نکمن ومدرم نوخ زولا نیع .ات نشن ریثکت یرتکاب

هشیم .االمن دوبن امیدق هساو طقف یرگ یطول

نووج . ینک یگدنز اه یطول لثم و یشاب یطول

. ترطف تسپ یامدآ راک یرگ یطولا ون هرنه یدرم

دش تبوخ دش؟ یچ ! یدش نامحر هکان نامحر یآ

دش؟ تبوخ هلت وت یداتفا شوم هی نیع حاال؟

یشب ؟هک دوب نیمه تنایفارطا و تدوخ رنه مامت

رکف ؟ یروجنیا هرب؟ توربآ ؟هک مدرم یامن تشگنا

درگ هب یسک و یزاتب ایند رخآ ات ینوت یم یدرک

و ینکب مدرم هب یتساوخ یملظ وره هسرن تاپ

؟ هشوگ هی هنیشب تکاس مه ادخ

متسه یا هدازاقآ نوا نم . تسین اربخ نیا هن!زا



روشک فالن تراک نیرگ وهن هلپ و لوپ و رفس هن هک

مراع ال صا نم . هریم ییاج مرخ هن مراد ییاپورا

نومه ندوب وترسپ ی هدنورپ . مشاب وت رسپ دایم

دش. هتسب شیپ سلا شش

هشیمه مدرم دیاش و ینوم یم یطولا ن دبا وتات

ننک. دای درب وشردپ یوربآ هک یرسپ مسا هب ونم

تراک یازس هب مراودیما . متسین نومیشپ نم اما

. یسرب

ور هدنگ ی هیده نیا . درگن نم لا بند ردص! درگرس

وزا همرج امش رظن زا هک یمرج باسح هب راذب

. هلیسو مدوخ رظن

هک ییانوا ی همه .هب نیبب ومسابل یور ی هتشون

هک مگیم نشیم لوئسم نوشمدرم هب تمدخ یارب

"! تمایق هب رادید . شابن یطولا .ن شاب نادجو اب

یب یا همهمه دشو شوماخ نویزیولت ی هحفص



ریوصت یاه نیبرود . داتفا اهراگنربخ نیب نایاپ

تدش زا هک ار نامحر تروص ناساکع و یرادرب

. دندرک طبض دوب هتخادنا ریز هب رس مرش

اه لا وس لیس و دندرب موجه شتمس هب اهراگنربخ

دش. عورش شرسپ یوگتفگ و ریواصت دروم رد

؟ تسامش رسپ اعقاو ناهور یمیلسروپ بانج "

؟" نیتشادن یتبحص نوشیا اتحاالزا ارچ "

؟" نیتفگ غورد مدرم هب ارچ "

؟" نیدرک یم راکتحا هک هتسار "

؟" تساجک نوتیراکتحا داوم رابنا "

؟" نیدرک یراکمه اه یچقاچاق اب ارچ "

نوتاه هلماعم یارب یردخم داوم عون هچ "زا

؟" نیدرک هدافتسا

باوج مادکچیه هب نامحر اما . رگید لا وس رازه و

و دندز رانک ار تیعمج دجم درگرس النو سرا . دادن



و درب نوریب دجسم ارزا شناراکمه و نامحر مانهب

دننک اه ینادنز نو رب راوس اهار نآ هک یا هظحل ات

راکهبت هورگ نآ زا کیت کیت اه ساکع نیبرود

. دنتفرگ سکع

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

درک. ترپ زیم یور ار همانزور یدحوم گنهرس

هریخ ژ اریترپ یا همانزور لوا ی هحفص هب مانهب

یرتیت اب یمیلسروپ نامحر یریگتسد ربخ دش.

دوب: هدش پاچ نومضم نیدب گرزب

" دنور یمن تشهب اههب نادجو یب "

دز: گنر رپ یدنخزوپ مانهب

مدرک یمن مشرکف ال صا ! زورید دوب یزور بجع -

. هشاب تمیق نورگ ردقنیا ناهور ی هیده



: تفگ گنهرس

شقمحا یاباب نوا طقف رگا . هشوهاب یلیخ -

هب ور ناهور و تشاذ یم شرسپ یاپ ور شیگدنز

دشیم رسپ و ردپ مسا االن دنوسر یم بوخ یاهاج

اه. نیرتهب وزج

: دیشک یهآ الن سرا

اوه. ور تفر لوپ هب قشع اب نوشتفج یگدنز -

رد یلو هصقن یب شرهاظ . یبلقت سانکسا هی نیع

. هرادن شزرا عقاو

: تفگ مانهب هب ور گنهرس

هب طوبرم عجرم هب یمیلسروپ نامحر ی هدنورپ -

. میراد راک یلک زونه .ام هشیم هداتسرف شدوخ

ود تمس ارهب شمتسیس روتینام ی هحفص دعب

دوب. هحفص یور یا هشقن . دناخرچ درگرس

هحفص هب تسناوت یم هک داتسیا زیم رانک یروط

. دشاب هتشاد هطاحا



و شلا ت رهش ی هشقن نیا . دینکب هشقن هب هاگن -هی

ورغاب یلگنج ناتسهوک . هرهش ی هیشاح یاه لگنج

و ناماس راب نیرخآ هک شتسه یلحم هب کیدزن

. ندش هدید ربکا

. ندش لیبدرا دراو و نتفر اراتسآ امات یاراکمه

مینوت یم میراد هنیمز نیا اموت هک یا هبرجت قبط

اپ رهش یوت ربکا و ناماس هک میگب نیقی هب عطق

ود نیا .هک تعیبط لد وت میرب دیاب سپ . نراذ یمن

ناتسهوک و لگنج وت نتشگ ننود یم بوخ رفن

هنک. یم تخس ور ام راک اعقاو

: تفگ الن سرا

. میریگب کمک اه ناب لگنج زا دیاب طقف نابرق -

: تفگ الن سرا فرح ی همادا رد مانهب

یم سامت اه یناب لگنج مامت اب درگرس و نم -

. مینک یم گنهامه و میریگ



یطولا #ن

مراهچ _ تسیب دص_ _ تمسق #

درک: هشقن هب یهاگن گنهرس

راک هب ور نامرآ نیا نوبز . میراد مه هگید هار -هی

. تساجک شردارب هنود یم کش نودب . نیزادنب

: تفگ الن سرا

. شزا هشکب فرح هدلب بوخ ردص. درگرس اب نوا -

: تفگ گنهرس

انادنام زا مه زاب نیگب مه یوسوم ناوتس -هب

ییوجزاب تاسلج وت مه تدوخ افطل هنک. ییوجزاب

. شاب نوترهاوخ رانک

. نابرق هشیم تعاطا -



دش: دنلب اج زا مانهب

میرب دیاب نومدوخ مشرخآ همولعم هک روحنیا -

. شلا ت هقطنم

درک: دییات رس اب گنهرس

عورش ور وجتسج دیاب اه یلحم زا رفن دنچ -اب

سابل واب سوسحمان سسجت هرتهب هتبلا . دینک

اب فیثک شوم ودات نیا انئمطم . هشاب یصخش

و تسود اه فرط نوا نیچربخ اتکالغ دنچ

. نقیفر

تقو هنک؛اما یمن هتسخ ور اهام نوا زیرگ و رارف

. نشب جراخ زرم زا ننوتب ات نوشارب هرخ یم

. تساخرب اج زا مه الن سرا

. انادنام و نامرآ غارس میرب سپ -

دز: ود یره هناش یور گنهرس



! نوترای یلع -

***********

هدش مامت یگناخ تراسا هرخ اهباال تدم زا دعب

نیا اما . نوریب دورب لا بکبس تشاد هزاجا ووا دوب

ار تجح وابترالن تشاد ربخ زیچ همه زا ریما راب

ماجنا وا زا ربخ یب یراک ادبا هک دوب هدرک مامت

. دهدن

هکنیا زا لبق . تخانش یم بوخ ار ریما مه ترالن

ار شح وصال دوب شقیفر و تسود دشاب شا ییاد

. تساوخ یم

دز. تراتسا ریما و تفرگ یاج یلدنص یور شرانک

. شهب میدب متفرگ شارب باتک ات دنچ -هی

زور نیلوا رد تشاد دصق دوب.و یآالن گنتلد ترالن



. شردام ندید دورب شا یدازآ

: تفگ

. شندید متفرن هک هدش نارگن یلیخ -الدب

یدرک راک یچ همهفب اه.یآالن یگن یزیچ شهب -

نئنطم ، نوریب دایب هنزب لنوت شلولس ریز زا هدش

تبقارم اصخش شدوخ ات هنک یم وراک نیا شاب

. هشاب

: دیدنخ ترالن

نوتلا د ناردارب و سناش شوخ کول نوتراک دای -

. مداتفا

: تخادنا وا هب هیفسردنا لقاع یهاگن ریما

؟ هجمزب ینک یم هسیاقم انوا اب وتردام -

. هتفرگ میزاب هرخسم هک مشوخرس ردقنوا زورما -

! یدش لخ هصخشم -

: تفگ ریما تشذگ هک یمک



یجبآ هساو یونرالون هیضق یک ترالن.ات مگیم -

. هنودب هشقح نوا ؟ مینک نوهنپ

هنوت یمن یتح یتقو ؟ هشب یچ هک هنودب بخ -

ح یلیخ . وگن نک. لو هنک؟ راک یچ شکاخ رس هرب

. هشیم دب شلا

اجک زا ور هید لوپ منود یمن طقف . هیفرح منیا -

ترالن. میرایب ریگ

ور هید هک انوا یاپ و تسد هب متفیم مریم -

. نشخبب

. نتسین یا هدنگ لد یامدآ ننک. لوبق ارمع -

مراذب منوت یمن . مشورف یم ونیشام شقوف

. هنومب نودنز وت مرهاوخ

؟ هشیمن ینزن فرح نومایتخبدب زا وزورما -هی

. هنوخ یم یچ منیبب نک نشور وطبض نیا

ثعاب هدنناوخ داش یادص درک. نشور ار طبض ریما



. دنزب دنخبل دشترالن

: تفگ ریما

. شوخ ربخ هی یتسار -

دش: شوگ و مشچ ترالین

؟ یربخ هچ -

. مینیبب یروضح یآالنور زورما هرارق -

. دیشک یداش زا یغیج ترالن

؟ ریما یگیم تسار یاو -

. ینک شلغب ریس لد هی ینوت یم هرآ. -

یآالناررد دوب رارق هکنیا زا دوب رارق ترالنیب

یارب دریگب ماو ار شنت رطع و دشکب شوغآ

. شندیدن یاهزور

وا شوغآ ورد دنزب شا هتسخ تروص هب هسوب

رود. دزیرب ار عملا یاه مغ اهو یروخلد مامت

نیا رتدوز هچ ره درک اعد بل ریز و درک رکش ارادخ



عمج مه رود لبق لثم هرابود و دنرذگب اهزور

. دنوشب

تسد . داوج ندید یارب دیشک رپ شلد و دیشک یهآ

دش هریخ نوریب ی هرظنم وهب تشاذگ شبلق یور

ار داوج هک تسیزور نیمدنچ درک رکف شدوخ واب

هدش. داوج قشاع هک تس یزور نیمدنچ و هدیدن

یطولا #ن

مود _ لصف #

مراهچ _ تسیب دص_ _ تمسق #

دنب یاج درک. اج هباج شفتک یور ار شا هلوک دنب

یناتک یور کاخ درک. یم تیذا ار شا هناش هلوک

نتفر هار زا شیاپ چم و دوب هتسشن شهایس یاه

درک. یم قز قز وطالین و دایز



هتشاد هگن رساپ ار وا دصقم هب ندیسر قوش اما

هب نامسآ و بورغ هب ور ار یکاخ ی هداج دوب.

بش دوبن مه شلا ویخ درک یم یط هتسشن نوخ

شلد . درادن ندیباوخ و ندنام یارب ییاج دوشب هک

هب شمارآ یردقنآ دنیبب هک ار شتروص دوب شوخ

هرخص یور یتح هک دوشب ریزارس شا هتسخ بلق

رگا یتح . دباوخب دناوت یم مه اتسور نوریب یاه

ای دنزب شین ار شیاپ هرخص ریز زا بش همین یرام

دنک. شا یمخز هنسرگ یلا غش

یاتسور هک دوب مامت ان یتشد شیور هبور ی هرظنم

یاه هناخ ندید دوب. هدش نهپ شلد رد یکچوک

تشاد نآ اررب وا یرجآ کوت و کت اضعب و یلگهاک

. درادرب رتدنلب ار شیاه مدق

ات دناخرچ تسار تمس ارهب شراد یکالههبل هبل

دوب. یفرگش ی هرظنم . دنیبب رتهب ار بورغ یخرس

ینز راد نیچ نماد هیبش نآ نایم یاتسور و تشد

یم دیاب هک یراک اهنت و دوب شیاپ ریز تسرد ابیز



هب دوب یناتسهوک ی هداج نآ زا ندش ریرارس درک

. اتسور و تشد تمس

شاک درک وزرآ دوب. هدش بش دسرب نییاپ نآ اتهب

بش وا دراذگب اتسور نییاپ ی هناخ هوهق بحاص

یکی هاک رابنا یوت تفریم مه دیاش . دنامب اج نآ ار

. دنارذگ یم ار بش اه هناخ زا

زیمت نامسآ رد اه هراتس دیسر اتسور هب یتقو

. دندز یم وسوس

و دروخ یتلما و تفر هناخ هوهق هب تسار کی

غارس کمن من دعب و دیشک ینایلق و دیشون ییاچ

ار اتسور رتکد موناخ غارس . تفرگ ار اتسور ملعم

. تفرگ یچ هوهق درم زا مه

هدرک شکرت شیپ سلا شش هک یرتخد دیمهف دعب

مه یدرم .اب هدرک جاودزا ،حاال نارهت دوب هتفر و

دنکیم یگدنز اتسور کیدزن رهش یوت . شدوخ زارت

دیآ یم اه هتفه رخآ . دراد گنشق رتخد وودات

. دنرب یم ضیف شدوجو زا مه زونه مدرم و اتسور



رکف نآ هب هک دوب یزیچ نیرخآ قوشعم جاودزا

هک بخ درک." شدوخ ی هلا وح یدنخزوپ دوب. هدرک

منم ؟ هنومیم ترظتنم شرمع رخآ ات یدرک رکف یچ؟

درک رکف دعب ."و تفریم مدای ور وت مدوب نوا یاج

امتح .ابوا هدنامن شرظتنم کرتخد دش بوخ هچ

. دشیم تخبدب درگرب ورب یب هن،اما هک تخبشوخ

و دوب هتفه رخآ . دورب هدیدن ار وا دوب فیح اما

. دنیبب ار وا راب نیرخآ یارب تسناوت یم ادرف دیاش

ناشن وا ارهب شدوخ و درک یم تارج مه دیاش

. دشخبب ار وا تساوخ یم وا وزا داد یم

دوبن یدرم یچ هوهق نوچ ؛ دیباوخ لگنج یوت بش

تسناوتن حبص دنک.ات دامتعا اه هبیرغ هب هک

زا سرت و راد هدنز بش ناروناج یادص زا دباوخب

. یذوم تارشح زا ندروخ شین

ی هداج رس تفر هتسشن نوخ هب ینامشچ اب حبص

بورغ دعب دشو رهظ . داتسیا اتسور هب یهتنم

. دماین وا اما . دیسر



دوب اج نآ ناهور و هدش ضیرم شرتخد دیسر ربخ

یمن ادخ .هک تمایق هب هداتفا رای رادید دیمهف هک

. دتفیب قافتا رادید نیا دهاوخ

زگره تفرگ میمصت و تفر . تفر و دیشک ار شهار

کی . هیاسمه نز هب دوب هدرپس ار شردام . ددرگنرب

. بیرغ رهش کی . ناشدوخ رهش زا رترود یلیخ اج

یوت و دوب هدرک هراجا یلقسف و کچوک ی هناخ کی

یاهوسرپسا و اتسیراب دوب هدش رهش طسو یا هفاک

. مدرم تسد داد یم معط شوخ

کی دنورب دوب هداتسرف واپرالار شردام و ریگناهج

رامق و سرتسا زا رود دشیم هک اج رود.ره یاج

. دننک یگدنز

ریگناهج و دریگن ار شغارس زگره دوب هتفگ وا هب

رارصا دوب. هتفرگن ار شیاه لا وس باوج مه زونه

ترالنار دوب هتفگ رصتخم ناهور و دوب هدرک

رتشیب اه سیلپ ات شا هناخ تمس هدناشک

بیقعت ار وا تفر اج ره هک دشاب وا هب ناشساوح



یم . دنناد یم وا اهزا سیلپ ردقچ دنیبب .هک دننک

تیموصعم ندید اب اما دنک همعط ترالنار تساوخ

شردپ ندز نیمز یارب دوب. هدش نامیشپ رتخد

تفگ هچ ره اه دعب .هک دندوب یفاک اه سیلپ نامه

ناشن و دراد شردپ یارب اه هشقن .هک دنهد ماجنا

یروخ قح زور ره هک یناسنا نارازه زا یکی نداد

ایند. هب شیور مه بآ کی و دننک یم

باوج شردپ یریگتسد رابخا راشتنا اب ریگناهج و

شردپ بوخ هچ دوب.و هتفرگ ار شیاه لا وس مامت

درک. عملا یاوسر ار

ار همه دوب هدروآ تسد هب رامق زا هک ار یلوپ مامت

هب موکحم ناینادنز یدازآ یارب دوب هداد اج کی

شبیج یوت مارح یرلا کی یتح هید. تخادرپ

ندناشن کاخ هب انامه هک ار شتیرومام . تشادن

یارب تساوخ یم وحاال دوب هداد ماجنا دوب شردپ

هک یزور نآ ات هتبلا دنک. یگدنز شردام و شدوخ

یب یاهرامق یارب و دنک ادیپ ار وا نوناق تسد



راک ره رهحلا دنک.هب نادنز یهار ار وا شرامش

رگا یتح . یزادرپب ار نآ دیاب هک دراد ییازج یتشز

ییب هچروم کی ندرک هل دح ورد کچوک مرج نآ

. دشاب هانگ

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

دعب سلا کی

یرت گنشق یاج ایند راگنا زور. نآ دوب یبیجع زور

. دیشخرد یم یزییاپ نامسآ دوب. هدش یگدنز یارب

رت گنر شوخ نازیر یاه گرب یجنران و زمرق گنر

رود نآ .کالیغ دندرک یم هولج یرگید تقو ره زا

یم کیج کیج اه کشجنگ طقف و دوبن اهرب و

. دنداد یم رس زاوآ ترالن شوخ لد یارب و دندرک

هنیآ یوت شدوخ وهب تفر رانک هرجنپ تشپ زا



درک. هاگن

یطولا #ن

مود _ لصف #

مجنپ _ تسیب دص_ _ تمسق #

دزواب بقع هب یا هچراپ یلت اراب شیاهوم

دوب هتفگ هناسفا . داتفا شیاهوربا ناج هب نیچوم

اما دنک. شلگرو لگرت یباسح ات شا هناخ دورب

از یلیطعت زور ار هناسفا تساوخ یمن و دوب هعمج

دوب. هدش رگشیارآ اپ کی شدوخ دنک. هار هب

هک ار یا هنارت یبل ریز ندرک همزمز هب درک عورش

شا یلمخم یادص نآ اب ششوگ یوت داوج هشیمه

. دروآ یم فیک رس ار ووا دناوخ یم



. تشاذگ قاتا رد دشویآالناپ زاب هقت ود رداب

-ترالمن؟

: تفگ شردام هب وور دنک لد هنیآ ترالنزا

یآالمن؟ مناج -

اینیریش نیا هدب کمک ؟هی ینک یم راک هچ یراد -

. فرظ وت نیچب ور

منک. یم الح صا ومتروص مراد -

شوخ یاهوم یور هسوب و دمآ رت کیدزن یآالن

. دناشن شرطع

یآالن. هدرگب ترود یهلا -

دزویآالنزاب شردام هب نابرهم یدنخبل ترالن

: تفگ

. ملگشوخ رتخد هنس.( نابروق . میزیق لزوگ -

( مرب تنوبرق

(! هنکن ادخ ). نیسملا هللا -



هدنومن یزیچ بورغ .ات رتخد میراد راک یلک ودب -

؟ یراد یمرب وربا یراد زونه اه.وت

. دیخرچ هنیآ تمس هب هرابود ترالن

. نکن مچوم و چام ردقنیا یآالن! نکن ملوه یاو -

اه! منکب لد تزا منوت یمن

. ردام دایبرد دیاب تندیدن همه نیا ضوع -

: دیدنخ ترالنزاب

؟ تساجک هنن . هشیم مومت مراک .االن مشچ -

یه . هفابیم وشاسیگ هراد هتسشن شقاتا -وت

. هشکیم هآ یه و هدنخیم یه و هنوخیم رایرهش

یچ؟ ریما ییاد ! مناج -یا

ندموا زا لبق یلو . مراد راک ییاج مریم تفگ -

ما. هنوخ انومهم

: دیشک یدنلب سفن ترالن

ونم شردام ینعی . تسین ملد وت یآالنلد یاو -



؟ هدنسپ یم

درک: یعنصت یمخا یآالن

کسورع داوخب شلد مه یلیخ ؟ ردام هدنسپن ارچ -

. هشاب هتشادن تسود ونم

اه. مدش هدنز و مدرم نایب -ات

. تفر قاتا فرط یآالنهب

رولب . هگنشق ینیریش هساو فرظ مودک منود یمن -

طالیی؟ لگ ینیچ نوا ای

وربا دنت دنت وترالن تفر هتفرگن باوج مه دعب

شگنشق یاهوم و تفر مامح درک.هب زیمت ار شیاه

ووم دیشوپ ار شا یبانع سابل و درک کشخ ار

شهایس یراولش باروج . تخیر شرود ار شیاه

و دنخب وگب .اب تفر نوریب قاتا وزا دیشک اپ ارهب

اهرپ ینیریش ارزا سید لا رام هنن یاه یخوش

گنر شوخ یاه هویم اهو یکلوپ فرظ رانک و درک

. تشاذگ زیم یور یزییاپ



هک شقاتا زا ریما . تعاس هب تخود ار شهاگن

فیرعت وا زا یباسح دمآ،ترالنویآالن نوریب

دنلب و دیسوب ار شردارب یناشیپ .یآالن دندرک

: تفگ

شاماال. رازه شاماال. . مشاداد تیداماد سابل یهلا -

ایآ دیسرپ شدوخ دشوزا بآ دنق شلد یوت ریما و

شا یگشیمه رفاسم کرتخد شیاهایور نز دشیم

یهآ ؟ رسمه دیوگب وا هب رفاسم یاج ؟هب دشاب

: تفگ هبترالن وور دیشک

. قیفر هشاب کرابم -

درک. رکشت بل ریز و دیدنخ وترالن

اقل .هم دندیسر رس اهراگتساوخ تفه تعاس رس

تلا جخ وترالن تشاذگ هناخ رد اپ هیقب زا رتولج

تسد ابوا ریز هب رس ابوا. یسرپلا وحا زا دیشک

یوت دش ثعاب داوج ردام ی هنارادیرخ هاگن داد.

ینتشاد تسود یاه دنخبل و دشاب یسورع شلد



وا ششوگ ریز " شاداد "سالمنز نتفگ و اهولقود

درب. نامسآ ارهب

ینابرهم یارب هک ینامه ، شدرم درک دنلب هک رس

، شقشاع نامشچ یارب دادیم ناج و درمیم شیاه

زارد شفرط هب هک یلگ دبس و هدنزارب یسابل رد

یوت هتشاذگ اپ دنک سح دشترالن ثعاب دوب، هدرک

. تشهب

تساوخ داد. یاج ترالن ناتسد یوت ار دبس داوج

ریما !"،اما یدش لگشوخ ردقچ " دیوگب ششوگ ریز

. شفرط هب درک زارد تسد

. دییامرفب . داوج اقآ نیدمآ شوخ -

یاچ و ینیریش و هویم واب دنتسشن هک اه نامهم

و درک فاص ولگ اقل ،هم دندش ییاریذپ رطع شوخ

هب رس داوج دنک. تنطیش مک درک هراشا داوج هب

هب درک عورش اقل وهم دیزگ وبل تخادنا ریز

. ندز فرح



میرب هرتهب . هسب ندرک هراپ هکیت فراعت هگید بخ -

. مییاجنیا شساو هک یزیچ نوا رس

: تفگ ریما هب ور

؟ دییامش هنوخ نیا درم ، مرسپ اقآ، ریما -

: تخادنا ریز هب رس هنابوجحم ریما

. متسه امش کیچوک -

ات وگب ور. تلا وس سرپب داوج .زا سرپب . ییاقآ -

حالهج. هدرم دنچ میمهفب

درک: فاص ولگ و درک دنلب رس ریما

هب رارق هک یچ ره نم منک. ضرع هچ -واال

. مدینش زاترالن هشاب نتسنود

درک: کیدزن یخوش هب یمک ار شنحل دعب

هب دیاب قشاع رتفک ود نیا هرابب مگنس نومسآزا -

. نسرب مه

: تفگ داوج ردام و دیدنخ عمج



شاماال حملا. دوب نیمه مدوب داوج یاج منم -واال

. نتسه ینتساوخ یلیخ ناج ترالن

: تفگ یآالن هب ور

. موناخ هنک شظفح نوتارب ادخ -

ار شیاصع اقل وهم درک رکشت هنابوجحم یآالن

: دیبوک نیمز یور

فیرعت یه نیاوخ یم حبص ات منک نوتلو اباب! -یا

. دیونشب لگ دیگب لگ دینک

دیوگ یم هچ اقل هم تفگ یآالن شوگ ریز لا رام هنن

وهنن درک یم همجرت شیارب هلصوح ویآالناب

و دیدنخ یم و داد یم ناکت رس دنت دنت لا رام

. دندز یم قرب شا یعونصم یاه نادند

: تفگ اقل هم

. نتسه عمج نیا گرزب هک موناخ جاح ی هزاجا -اب

هراد یچ ام رسپ نیا منک یم ضرع مدوخ هدنب

داوج هنوتدوخ اب میمصت شدعب هگید . هرادن یچ



. هنای دینک لوبق هبغالیم ورام یاقآ

یطولا #ن

مود _ لصف #

مشش _ تسیب دص_ _ تمسق #

هب دوب هدز ولز دوب هتخادنا ریز هب رس ترالن

ریز یهاگهگ . شا هدش تفچ و هدیشک ناتشگنا

و دنک دنلب رس درک یم تارج داماد ی هداوناخ هاگن

نهاریپ و یا همرس راولش و تک رد هک داوج هب

دوب هدش یرگید تقو ره رتزا ینتساوخ شدیفس

درک. یم هاگن یمشچ ریز

رد تفس ار ووا دورب دشیم تشاد وزرآ شلد یوت

نیا اتزا تفرگ شیاپ زا ینوگشین . دشکب شوغآ

هک دینش ار اقل هم یادص . دیایبرد گنراگنر یاهرکف

: تفگ "یآالن دییامرفب اب"رما



نوم همه سلا کی نیا وت هک نوتروضح هب مضرع -

ی هرود نووج اتود نیا ات میدیشک باذع یلیخ

ور هشاب شیرخآ شیااال هک ونوشیگونز خلت و تخس

ورادخ هزونه هک مه زونه وام ننورذگب رس زا

زا ور داوج کانتشحو قافتا نوا زا دعب هک میرکاش

. شمیشاب هتشاد نومدوخ رانک مینوتیمو تفرگن ام

دوب. داوج ندنوم هدنز ام یگدنز ی هزجعم

هطیح نومه وت ور شسرد هتفرگ میمصت ام داوج

دشرا یسانشراک هللاات شنا و هدب همادا شلغش ی

همه ی هدنوخ سرد سدنهم هی هشب و هرب شیپ

ور نوماه هنوخ میتفرگ میمصت .ام مومت زیچ

ات مینک هیهت هیامرس نومداوج یارب ات میشورفب

ارهز و نم . هزادنب هار ور شدوخ تکرش هنوتب

مهاب هک هشیم رتهب یلیخ و میرهاوخ لثم موناخ

شیااالوت . هنومسب مکیچوک هنوخ .هی مینک یگدنز

دزمان امش ی هزاجا اب نووج ودات نیا هک یتدم نیا

وترالن هدب همادا ور شسرد داوج ، ننوم یم

دش هدامآ هک طیارش و هنک مومت ور شسرد مزیزع



نم زا رتهب امش هگید . نوشیگدنز و هنوخ رس نرب

. نرادن ومه یرود تقاط ودات نیا دینود یم

شیاه شوگ اقل، هم رخآ ی هلمج ندینش زا داوج

یزاب ولبات ردقچ درک رکف . دیزگ وترالنبل درک غاد

ردقچ ود نآ دنناد یم مدآ و هکعملا دنا هدروآرد

. دنتسه مه هاوخ رطاخ

ات تفرگ ار شدنخبل یولج یتخس هب رکف نیا زا

. تسا ییوررپ رتخد هچ دنیوگن

داد: همادا اقل هم

ولوا یافرح میدموا . یراگتساوخ میدموین زورما -

سورع تسد میزادنب نوشن رتشگنا و مینزب ورخآ

. لوجع و میلوه نیگب دیاش دیشخبب . نومگنشق

. مریگب ور داوج یولج متسنوتن یکی نم اعقاو یلو

درک: فاص ولگ داوج

. دنومن مارب وربآ خهلا یاو -

: تفگ اقل وهم دندز هدنخ هب عمج



. داوخب تلد مه یلیخ -

: تفگ یآالن هب ور دعب

ننووج . دیریگن تخس مه هیزیهج دروم -رد

ننک یم راک ، نوشیگدنز هنوخ رس نریم نوشدوخ

. نرخ یم مک مک

: تفگ ریما هب یآالنور

! شاداد -

: تفگ ریما

. یجبآ نیگب امش یچ -ره

دز: دنخبل یآالن

. هکرابم سپ -

. دندرک ار راک نامه مه هیقب و دندز فک اراس و اهر

و تخادنا ترالن تشگنا هب ییابیز رتشگنا اقل هم

فرظ دشو دنلب اج زا لا رام هنن یادص ترالناب

درک. فراعت همه وهب تشادرب ار ینیریش



سفن ، تفر هناخزپشآ هب یاچ ندروآ یارب یتقو

شمشچ ی هشوگ زا هک یکشا هرطق و دیشک یدنلب

لگ یاه هنوگ یور ندیود دصق هناشوگیزاب

ارادخ بل ریز و درک کاپ ، تشاد ار شا هتخادنا

ادخ هکنیا یارب . شا یریطاسا قشع یارب درک رکش

. تشاذگ شهار رس ار داوج

مرگ ریما درک.اب هاگن داوج هب یکدزد هناخزپشآ زا

نآ درک رکش ارادخ دز.وزاب یم دنخبل و دوب هتفرگ

گنشق یادص و تفرگن وا ارزا داوج خلت ی هثداح

ینوفمس نیرت شخب شمارآ مه زونه شا یلمخم و

ترالن. یارب دوب ایند

مه یور هب ور دمحا رازم رس رب ود ره دعب زور ود

یم هحتاف وا یارب توکس ورد دندوب هتسشن

. دنداتسرف

هب یهاگ . شقیفر یارب دزیرن کشا تسناوتن داوج

هب رخآ یاهزور ارچ داتسرف یم تنعل شدوخ



یم شاک دوب. هدش ریگلد وا زا یتنعل لوپ نآ رطاخ

،هب هدرکن محر یسک هب هک ردق نیمه ایند تسناد

قیفر ردق دیمهف یم شاک دنک. یمن محر مه دمحا

ار. شکلسم یطول

. ندز فرح دنلب دنلب هب درک عورش

ورام ؟ هبوخ تعاضوا اجنوا ؟ شاداد یروطچ "

مگیم متفیم تدای ش همه هک نم ؟ یشوخ ینیبیمن

ور وت شاک . مدرک یمن شوگ وتفرح زور نوا شاک

هدنز االن دیاش تقو نوا . مدرکیم فرصنم مه

. هگید مدش رخ یلو . یدرکیم ور تیگدنز و یدوب

یفیثک لوپ نوچ . نومارب دروآ یسحن لوپ نوا

یربب اج ره ور فیثک لوپ اقل هم خهلا لوق دوب.هب

نومرد ان درد هشب شخپ شبورکیم ، هرایم یضیرم

هدیسر درمان دزد هی تسد زا هگا اصوصخ ، هرایم

هشاب تنمشد هک لوپ نوا تفگیم . تتسد هشاب

دایم شدب وت زا نمشد . هرایمن یشوخ تارب

طقف هنک. تدوبان ات راوید ردو هب هنزیم وشدوخ



یعقاو تسود .هی هئوت تسود حاللهک لوپ

شرع هب هربیم ونوا . هنزیمن نیمز ور شتسود

. یلعا

نم ، یدرم راب هی هگا !وت مدیشک یچ مگن تارب خآ

منهج هگید شیرخآ نوا . مدش هدنز و مدرم راب دنچ

تخت ور هک ییابش و ازور نوا دوب. یعقاو

ناوات مراد متفگ یم مدیشک یم درد ناتسرامیب

وت ییاج وپالهی نوا بحاص مرادن کش . مدیم سپ

ونم. هدرک نیرفن رود، رهش هی مدیاش ای رهش نیمه

زا هشب هنوخ لوپ نوا یهلا هتفگ ادخ شیپ هتفر

یلیخ دوب. نوخ هشیمه مولگ هرن. نییاپ شولگ

". مشب بوخ ات مدیشک تافاکم

یطولا #ن

مود _ لصف #

متفه _ تسیب دص_ _ تمسق #



شکشا رپزا نامشچ واب درک دنلب ار شرس داوج

درک: هاگن ترالن سیخ تروص هب

تسد اما . مدش ترالن قشاع هک شخبب ونم دمحا "

. یلع نوبز زا مدینش رید ور تتیصو . دوبن مدوخ

یطولا .ن مدرک یقیفر ان متفگ یم مدوخ شهب همه

. یدوب یضار وت هک هتحار ملا .حاالیخ مدرک یرگ

یروج منک. تبقارم بوخ شزا مدیم لوق تهب

ور شقشع یدرم هکاتحاال منک شتخبشوخ

یاوه باال نوا زا مه .وت هدرکن تخبشوخ یروجنیا

و ناماس نوا یتسار . شاداد شاب هتشاد ورام

ندوب هتفر . ندرک مادعا تسه یهام دنچ وربکا

دوز اسیلپ یلو . ندوب هدش میاق ریاشع یطاق

دیشک لوط یهام دنچ .هی ندرک نوشادیپ

نوشتنعل ادخ . ندوب تفاثک یلیخ . نوشاهاگداد

یم نوشمادعا نتشاد هک یزور . ندش مادعا هنک.

متفگ شهب . متخادنا فت ربکا یاپ یولج ندرک



همک. تساو ممنهج

منک. یم اعد تارب . دایب هار تاهاب ادخ مراودیما

ومال!" هب مترکاچ

. تفگن یزیچ و درک کاپ ار شیاه کشا ترالن

النآ صا . دنزب یفرح داوج لباقم رد دشیمن شیور

.زا دوبن تحار شرانک دوب هدنز دمحا هک اه تقو

دمحا واو تاریصقت رس را تساوخ ادخ زا بلق هت

دش. دنلب اج وزا درپس ادخ ارهب دمحا . درذگب

هب هناش و تفرگ شتسد یوت ترالنار تسد داوج

.زا دندش جراخ ناتسربق ی هعطق نآ زا مه ی هناش

هاتوک و دنلب یاه هچخرد طسو ی هکیراب هار نایم

.رتالن دنتشاذگ هتلا فسآ هار رد واپ هدرک روبع

. دنابسچ داوج یوزاب ارهب شرس

: تفگ داوج

ترالمن؟ یبوخ -



درک. فاص ارار شا هتفرگ شخ یادص ترالن

. مبوخ هشیمه وت رانک -

باذع نم یایراک منودن رطاخ هب تقو همه نیا -

. شخبب . یدیشک

و دیخرچ ترالن دعب زین. داوج و داتسیا ترالن

و گرزب ناتسد تفج . داتسیا شتروص هب تروص

. تفرگ شفیرظ ناتسد یوت ار شا هنادرم

نومیشپ یلو . متساوخ مدوخ . یدرکن هک مروبجم -

نیا تقو چیه مدرک یمن لوبق هگا . داوج متسین

. دوبن بوخ مبلق لا وحا همه نیا . مدوبن قشاع همه

. ماباب لثم هشاب یکی مرهوش متشاد تسود هشیمه

. یدج و نوبرهم . روسج و یماح

. داوج نکن شنزرس وتدوخ ادخ ور وت سپ

تشپ و درب شتروص تمس ترالنارهب تسد داوج

یور ار نآ دعب و تشاک مرن یا هسوب شتسد

. تشاذگ شتروص



یراک ،هی هشب تتخس منکن یراک هگید مدیم لوق -

. یشکب جنر یتفیب هروشلد منکن

یاه لگ ناشخرد گنر یکانبات هب یدنخبل ترالن

دز. نادرگ باتفآ

. یملد یافص .وت افصداوج هلوق تلوق -

. رتخد متقشاع -

! یلیخ زا رتشیب یلیخ . متقشاع منم -

و درشف شتسد یوت مکحم ترالنار تسد داوج

رتهب ییاج دیاب درب. نوریب ناتسربق ارزا وا دوز

طقف هک ییاج . دندز یم هناقشاع یاه فرح

اه. قشاع یادخ و دنشاب ناشدوخ

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

و هدرک زیر مشچ و دوب هدز لز مانهب النهب سرا

رد هک هشیمه الف خرب مانهب . تخادنا یم باال وربا



دوب نارگن یمک راب نیا دوب یمیمص الن سرا لباقم

دنک. هاگن شنامشچ یوت میقتسم تسناوت یمن و

و دوب هدز ایرد هب لد هرخ هکباال دشیم یزور دنچ

.و نینزان یراگتساوخ دوب هداتسرف ار شردام

.هب نینزان ندید زا دوب هدرک قوذ یلک مه شردام

و بیجن ! یرتخد هچ دوب:"هک هدرک هچ هچ هبو

هک هینومه . ماوخ یم هک هینومه ربوور. شوخ

خاش هشاب تکرابم . متشاد وشوزرآ هشیمه

"! مداشمش

: تفگ هناراکبلط الن سرا

رادم رارق اتحاال یک وداتزا امش تقو نوا -

؟ نیتشاذگ یسورع

: تخود مشچ راوید ردو هب مانهب

. نیهاش ی هدنورپ -زا

! بجع -

مدرک فارتعا ناوتس هب عالهقمور طقف نم هتبلا -



هساو مایب ماوخب دیشک لوط مک هی بخ یلو ؛

. یراگتساوخ

؟ یشرسپ تسود سهلا کی -

درک: شهاگن پچ پچ مانهب

نیع نک. عمج مت هفایق نوا نک. سب الن سرا -

. یدش یرجق دهع یادرمریپ

! بجع -

: تفگ کالهف مانهب

زا نم هنک. یم بجع بجع یه . تفوک و بجع -

هچ . مدرکن هک مرج . مدرک یراگتساوخ ترهاوخ

؟ حبص زا وت هتگرم

ارباال شرس و تشاذگ زیم یور ار شجنرآ الن سرا

: تفگ و درب ارباال شیوربا یات کی و درک نییاپ و

! بجع -

الن سرا یوزاب دزو شیوزاب هب مکحم یتشم مانهب



. دروخ زیل زیم ی هشیش یور

الن. سرا راینرد یزاب هرخسم .ها! هگید نک سب -

: دیدنخ هنایذوم الن سرا

نم . نیهاکریز بآ ودات امش یلیخ یلیکو ادخ -

؟ هدش قشاع مقیفر ممهفب دیاب سلا ود زا دعب

نیا هب فت .یا هرادن کمن هک تسد نیا هنکشب یا

! راگزور

: دیشک یفوپ مانهب

. هنیا تدرد سپ ناهآ -

؟ یتفگن ارچ . هنیمه اقیقد -

. تشاذن موناخ نینزان ینعی ... نینزان -

؟ تقو نوا هشب یچ -

. سرپب شدوخ زا ورب . منودب هچ نم -

نیتفریم یه ییاتود .الدب نیتفرعم یب یلیخ -



. ردرد

دز: ههقهق مانهب

ادخ! ملد یاو الن. سرا یا هچب یلیخ -

: تفرگ رهق تلا النح سرا

اه! هرخسم . وشمگ -

یچ یاوخ یم مدرک رکف هتعاس ود شاب ونم -

هدب. تافش ادخ . یگب

دش. قاتا دراو هظحل نامه گنهرس دشو زاب رد

. دنداد یماظن وسالم دندیرپ اج زا درگرس ود ره

زیم تشپ دنلب ییاه مدق اب یدج یلیخ گنهرس

زیم یور ار دوب شتسد هک یا هدنورپ و تسشن

: تفگ کشخ و مکحم و تخادنا

! افطل دینیشب -



یطولا #ن

رخآ _ تمسق #

. دنتخادنا رگیدکی هب رادانعم یهاگن الن سرا و مانهب

: تفگ گنهرس

، نیهاش ی هدنورپ زا دعب هک دینود یم بوخ -

میراد هگید متفگ . میتشادن نوا هیبش یا هدنورپ

. میشک یم تحار سفن

هب نداتسرف یدیدج ی هدنورپ دیسر ربخ زورما اما

ی هریاد وت ور نومناراکمه سهلا کی هک داتس نیا

. هدرک تیذا دهشم ییانج

درک: مخا مانهب

هساو نداتسرف هتشاد یلکشم هچ هدنورپ نابرق -

ام؟

زا یراک هگید ! وجشناد یاهرتخد یلا یرس لتق -



. دایمنرب نوشتسد

داد: ناکت رس فسات الناب سرا

؟ لتق دنچ -واتحاال

هی هساو دیاب هک نیشاب هدامآ ! لتق هدزنوپ -

. دهشم میرب وطالین تیرومام

یماظن تعاطا و دندیرپ اج زا اروف الن سرا و مانهب

. دندز نوریب قاتا وزا دندرک

. دنتشادرب مدق یجورخ تمس هب دنت دنت

دز: مانهب ی هناش النهب سرا

. هرادن ادص ادخ بوچ ناخ. مانهب دش کنخ ملد -

زا یکی سالم باوج و درک زاب ار ردسنلا مانهب

. تشاذگ نوریب مدق و داد اهار ناورس

؟ روظنم -

ات هلسنک مه نوتردرد . بقع داتفا یراگتساوخ -

! یوناث طاالع



دز. یا هنایذوم ی هدنخ دعب

درک: هلوک و جک بل مانهب

هزم! یب سول . مدیدنخ ره -ره

درک: نازیوآ شندرگ هب تسد الن سرا

ات نک منومهم ماش راب تسیب هی میدرگرب یتقو -

مش. یخلا یب

. مدیمن تهب متفوک وشمگ -

؟ منوم هنوخ درم نم هک یراد ربخ -

: دیدنخ مانهب

. اضر اما مرح هب تمدنب یم لیخد تمرب یم -

. هتبجاو

شبیج ارزا چیئوس مانهب و تشادرب تسد الن سرا

. دروآ رد

تشپ شرانک مانهب و تسشن نیشام یوت الن سرا

. تفرگ یاج نامرف



عورش نومدیدج یتخبدب هک درگرس میرب هدب زاگ -

. مراد راک نینزان اب میدرگرب دش.

: تفگ مانهب

. یفرط نم اب ینک شتیذا -

درک: یعنصت مخا الن سرا

هلب؟ -

داد: زاگ مانهب

وبال! هلب -

رهش نیا رد یرگید یطولا وزابن

و دریگ یم اه یگدنز

دنش ردتال اهزور هنابش هک دنتسه ینادرم زاب

نیا یاهدرد زا یدرد و ییاسایب اتوت



. دننک مک مدرم

. ناشهارمه هللاهب دی

نایاپ

و دصیس و رازه سلا هام رویرهش مود و تسیب

هن ودون

ناتهانپ و تشپ ادخ


